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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

9- 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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- يراعى يف ترتيب مصادر الدراسة على النحو التالي: اسم املؤلف- عنوان الكتاب- 
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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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.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

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

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

الحقيقة ذاتها. 
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المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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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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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

9- 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، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.
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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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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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4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 
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8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.
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- 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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- 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( 
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- 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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 :أولىكلمة 
ب ػه انىص انسوائي

ّ
 انتغس

معضلة ربٌسة, وكبٌرة على أي إنسان, وفً أٌة حالة  نالالتؽّرب واالؼتراب ٌشكِّ 
الحالة, أو الوالع, وعدم المدرة على فهو ٌعنً االبتعاد عن الشًء, أو  وجد فٌها,

لمسه, أو االنتماء واالنتساب الٌه, وهذا ما ٌإدي إلى خلك مجموعة من المشاكل, 
والبعد ن مواجهتها, فال ٌستطٌع نسٌانها, لمصاعب الكبٌرة التً ٌعجز الشخص عوا

عنها, وال ٌستطٌع أٌضا  التماهً معها, وٌبمى كما أشار فالسفة المعتزلة, فً منزلة 
 بٌن منزلتٌن.

وٌصبح كؤي إنسان, ترن روحه وذاكرته وذكرٌاته ولؽته حتى فً بلده, وسافر 
كل شًء, إذ تُفَرض علٌه بعد كل تلن الفترة الزمنٌة إلى بلد آخر, ؼرٌب عنه, فً 

التً عاشها فً وطنه لؽة وعادات وتمالٌد ووالع جدٌد, وٌتطلب منه األمر حتى, أن 
ٌرتدي لباسا  جدٌدا , وٌظهر بالمظهر الذي ٌرى علٌه أهل وسكان البلد الجدٌد, 

م, أحالمهم, وٌتماهى معهم, وٌحاكً سلوكهم, وتصرفاتهم, وٌشاركهم حتى ؼرابزه
وأفكارهم, وهذا ما ال ٌمدر علٌه, فٌعٌش نار وهمه, واؼترابه, وٌحاول استعادة 
ذكرٌاته فً وطنه, وٌنهل منها صباح مساء؛ من أجل أن ٌعوض عن ذلن الفمدان 
الروحً والنفسً الٌومً لعمره الذي تولؾ زمنٌا , بالنسبة له, فً بلده, وعندما ٌعود, 

ٌضا ؛ ألن ذلن الزمن الذي لضاه هنان فً الؽربة, كان كفٌال  تصٌبه الصدمة فً بلده أ
بتؽٌٌر الوطن أٌضا , وتكون تلن الصدمة مإلمة, وحاله هذا كحال الروابً الذي 
ٌعٌش اؼتراب رواٌاته, وأفكارها, وطرق السرد فٌها, منذ لحظة والدة الفكرة, 

صبح العمل جاهزا , مرورا بتخمرها, كتابتها, مراجعتها, طباعتها ونشرها, وحٌن ٌ
وٌنشر فً سوق التداول, تنتابه صورة من المحاسبة, ألشٌاء كثٌرة عنها, منها حول 
طرٌمة الكتابة, والتعبٌر عن الفكرة, واألسلوب السردي المختار, بل وحتى طرٌمة 

 الطباعة, والشكل الخارجً لها.
اصة وفً سٌاق آخر عن صورة أخرى من االؼتراب, ٌعانً منها الكاتب, وخ

اب الذي لٌس له خبرة, وتجربة كافٌة, فً االطالع على أفكار, وآداب, ومإلفات الكت  

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

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

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

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

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

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

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

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

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

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

ّ
 انتغس

معضلة ربٌسة, وكبٌرة على أي إنسان, وفً أٌة حالة  نالالتؽّرب واالؼتراب ٌشكِّ 
الحالة, أو الوالع, وعدم المدرة على فهو ٌعنً االبتعاد عن الشًء, أو  وجد فٌها,

لمسه, أو االنتماء واالنتساب الٌه, وهذا ما ٌإدي إلى خلك مجموعة من المشاكل, 
والبعد ن مواجهتها, فال ٌستطٌع نسٌانها, لمصاعب الكبٌرة التً ٌعجز الشخص عوا

عنها, وال ٌستطٌع أٌضا  التماهً معها, وٌبمى كما أشار فالسفة المعتزلة, فً منزلة 
 بٌن منزلتٌن.

وٌصبح كؤي إنسان, ترن روحه وذاكرته وذكرٌاته ولؽته حتى فً بلده, وسافر 
كل شًء, إذ تُفَرض علٌه بعد كل تلن الفترة الزمنٌة إلى بلد آخر, ؼرٌب عنه, فً 

التً عاشها فً وطنه لؽة وعادات وتمالٌد ووالع جدٌد, وٌتطلب منه األمر حتى, أن 
ٌرتدي لباسا  جدٌدا , وٌظهر بالمظهر الذي ٌرى علٌه أهل وسكان البلد الجدٌد, 

م, أحالمهم, وٌتماهى معهم, وٌحاكً سلوكهم, وتصرفاتهم, وٌشاركهم حتى ؼرابزه
وأفكارهم, وهذا ما ال ٌمدر علٌه, فٌعٌش نار وهمه, واؼترابه, وٌحاول استعادة 
ذكرٌاته فً وطنه, وٌنهل منها صباح مساء؛ من أجل أن ٌعوض عن ذلن الفمدان 
الروحً والنفسً الٌومً لعمره الذي تولؾ زمنٌا , بالنسبة له, فً بلده, وعندما ٌعود, 

ٌضا ؛ ألن ذلن الزمن الذي لضاه هنان فً الؽربة, كان كفٌال  تصٌبه الصدمة فً بلده أ
بتؽٌٌر الوطن أٌضا , وتكون تلن الصدمة مإلمة, وحاله هذا كحال الروابً الذي 
ٌعٌش اؼتراب رواٌاته, وأفكارها, وطرق السرد فٌها, منذ لحظة والدة الفكرة, 

صبح العمل جاهزا , مرورا بتخمرها, كتابتها, مراجعتها, طباعتها ونشرها, وحٌن ٌ
وٌنشر فً سوق التداول, تنتابه صورة من المحاسبة, ألشٌاء كثٌرة عنها, منها حول 
طرٌمة الكتابة, والتعبٌر عن الفكرة, واألسلوب السردي المختار, بل وحتى طرٌمة 

 الطباعة, والشكل الخارجً لها.
اصة وفً سٌاق آخر عن صورة أخرى من االؼتراب, ٌعانً منها الكاتب, وخ

اب الذي لٌس له خبرة, وتجربة كافٌة, فً االطالع على أفكار, وآداب, ومإلفات الكت  

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

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

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

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

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

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

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

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

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

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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اآلخرٌن, سواء أكانوا من بلده, أم فً بلدان أخرى؛ إذ أنه ٌفرح بفكرة تشكل 
موضوعا  لرواٌة أتته, تعتبر جدٌدة بالنسبة له, لكنه ٌصاب بالدهشة؛ لوجود كاتب 

بفترة زمنٌة لد تطول, وتمصر, فٌشعر بخٌبة األمل, سبمه إلى كتابة تلن الفكرة, و
وٌبمى ٌستحث خٌاله, وٌحاسب نفسه على تمصٌره, وٌدخل فً معمعة روحٌة, 
وصراع داخلً نفسً, ال ٌهدأ, وٌبحث عن أفكار, ربما تكون جدٌدة, وٌلح علٌها, 

عن  لكنه ٌشعر ببعدها عنه, كلما حاول االلتراب, ٌفشل المرة تلو األخرى فً البحث
رأس الخٌط, واالمسان به, فٌبدأ رحلته المجنونة, والتً تعذبه كثٌرا  فً االستمصاء 
عن عوالم بكر, ٌنهل منها, وٌجعلها موضوعات مهمة لسرده الروابً, وٌمع فً 
حٌرة, هل ٌعتمد على الخٌال وحده فً ابتكاره لتلن المواضٌع, ٌنزل إلى الطرلات, 

ن ٌذهب إلٌه, فً األحٌاء الفمٌرة والؽنٌة, فً وٌتتبع آثار الشخصٌات فً كل مكا
وسط المدن وضواحٌها, وفً أماكن ربما ال تخطر على بال أحد, فمط من أجل 
النجاح, والمبض على اللحظة الهاربة من مخٌلته التً تعجز عن ذلن, وٌحاسب نفسه 

فاصٌلها, ؛ لبداهة فكرة روابٌة, ٌمرأ عنها فً إحدى الرواٌات, وكان هو ٌعٌش تأحٌانا  
أو مرت به, إال أنه لم تخطر بباله لحظة واحدة كتابتها, وٌرى ؼٌره لد كتبها, 
فٌالحمه األلم واإلحباط والندم؛ لعدم التماطه الصورة لبل ؼٌره, وٌشٌر الكاتب 

, إلى هذه الحالة فً كتابه النمدي, 2ٕٗٔالمصصً والنالد العرالً, دمحم خضٌر 
إن تجارب , بموله "ٕٓٔٓجلة دبً الثمافٌة, عام )السرد والكتاب(, الصادر عن م

متفردة، ومتناثرة، تضع السارد الوحٌد أمام ثمب اؼترابه، من حٌث ٌحتسب، وال 
ٌحتسب، مثل فأٍر محاصر بمتطلبات نجاته، متطلبات سرده، إذا ، فهو ٌحفر، وٌحفر 
ل فً وعً ذاته، وزمنه وكتابته، تربْصُت فً هذا الشعور مرات، هل جرب عام

المشؽل السردي أن ٌسترجع بزوغ شهاب مفاجئ لمع، ثم انطفأ وراء سحابة 
اؼترابه؟ سماع رجع بعٌد. لادم من ثمب هاجسه الداخلً، كلما انتصؾ اللٌل؟ هل 

حلك فً أحالم الممسوسٌن ومظلم، وبارد، أو  انحدر من سفح حلم سحٌك. بدائً
ب الجاحظ عن العمٌان والمنبوذٌن والمطاردٌن؟ هل أعاد إنتاج كتاب مثل كت

 ؟".والبرصان والعرجان
فالشعور المشترن بالعري مع شخصٌاته, شعور الفمدان والفراغ والذهول, هو 
الذي ٌنتابه عندما ٌحاول وضع لدمه على الخطوة األولى, وٌفرح بها كثٌرا , 
وٌعتبرها فتحا  فً عالم الرواٌة, لكن دهشته, وصدمته, ال تمل عن فرحته تلن, بعٌش 
الشخصٌات التً ابتكرها, وصاغ عنها رواٌته بٌن كفً آخر, أعاد ترتٌب حٌواتها 

 لبله.

 

 :وأبحاث دراسات
 جتازتها يف سىزيا

ّ
 قصص األطفال ػىد انكسد وأهم

 

 عبد اجمليد قادم

 ممدَّمة: -

تعدُّ المّصة الطفلٌّة أحد أهم أسالٌب التربٌة الثمافٌة لألطفال, ذلن النفرادها 
ٌّزة عن األشكال واألسالٌب الثمافٌة األخرى, وتؤثٌرها الكبٌر فً  بخصابص متم

 لابمفكرهم ومشاعرهم. والمصة الطفلٌة هً: فنٌّ أدبً راٍق, ٌمتلن ممومات خاصة, 
تدور فً بٌبة زمانٌة ومكانٌة.. وهً وسٌلة  على مجموعة من الحوادث المترابطة,

تربوٌة تعلٌمٌة محبب ة لألطفال, تهدؾ إلى ؼرس المٌم واالتجاهات اإلٌجابٌة فٌهم, 
ً البطولة والمؽامرة وإشباع بعض احتٌاجاتهم النفسٌة, واالستجابة لمٌولهم ف

 واالستكشاؾ.

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

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

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

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

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

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

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

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

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

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

ّ
 قصص األطفال ػىد انكسد وأهم

 

 عبد اجمليد قادم

 ممدَّمة: -

تعدُّ المّصة الطفلٌّة أحد أهم أسالٌب التربٌة الثمافٌة لألطفال, ذلن النفرادها 
ٌّزة عن األشكال واألسالٌب الثمافٌة األخرى, وتؤثٌرها الكبٌر فً  بخصابص متم

 لابمفكرهم ومشاعرهم. والمصة الطفلٌة هً: فنٌّ أدبً راٍق, ٌمتلن ممومات خاصة, 
تدور فً بٌبة زمانٌة ومكانٌة.. وهً وسٌلة  على مجموعة من الحوادث المترابطة,

تربوٌة تعلٌمٌة محبب ة لألطفال, تهدؾ إلى ؼرس المٌم واالتجاهات اإلٌجابٌة فٌهم, 
ً البطولة والمؽامرة وإشباع بعض احتٌاجاتهم النفسٌة, واالستجابة لمٌولهم ف

 واالستكشاؾ.

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

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

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

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

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

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

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

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

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

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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تؤثٌرا  وانتشارا , إذ ٌستؤثر وٌُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال, وأكثر أنواعه 
ه لألطفال, وٌحظى بالمنزلة األولى لدٌهم لٌاسا   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 د  لصصً, موج  موضوع 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
لشخصٌات والتصّورات وارتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ با

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

األطفال. ٌمول  فًا اكتسبت المصة تؤثٌرها السحري وٌتفاعلون مع أبطالها, ومن هن
: )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 
لن لدٌهم توٌق ٌجذبهم نحو الجمٌل, كذ 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    
مهاراتهم, وتكسبهم االتجاهات المفٌدة, وهً تزّوُدهم بالمعارؾ والمعلومات والحمابك 
عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 

ًّ للطفل, من خ الل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة, ومعالجة بعض المشكالت االنفعال
واألمراض النفسٌة, وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 
بؤسالٌبها, وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا  وسٌلة جٌدة 

ّمً لدراته على مواجهة لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل, واالتجاهات التً تن
تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة, وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف

اللعب والحركة, وتوّفر المتعة والترفٌه, وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. 
و : )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص, وهم ٌستمعون إلٌها أ(ٖ)هادي نعمان الهٌتً

ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا  وأنها تمودهم بلطؾ 

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

   .(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 عا  متمٌّزا  فً تجربة األدب الكردي المدو  فمد احتل مول

ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لألدب الشعبً الكردي خالل فترات 
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌة  مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

ذا الصعٌد لصصا  وحكاٌات لألطفال فً بعض وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على ه
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 
المصصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على 
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

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

 لة المصص التً نشرتها المجلة: ومن أمث جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  3العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

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

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  7ٕالعدد الثانً عشر,  -

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

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

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

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

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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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ٌمرإونها بشؽؾ, وٌحلِّمون فً أجوابها, وٌتجاوبون مع أبطالها, وٌتشب عون بما فٌها 
من أخٌلة, وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة, خصوصا  وأنها تمودهم بلطؾ 

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

   .(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 عا  متمٌّزا  فً تجربة األدب الكردي المدو  فمد احتل مول

ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة, كمفردات لألدب الشعبً الكردي خالل فترات 
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌة  مدّونة, أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

ذا الصعٌد لصصا  وحكاٌات لألطفال فً بعض وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على ه
الدورٌات الكردٌة, أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان, رابد الكتابة 
المصصٌة, ومن أوابل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر, على 
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش, مصطفى أحمد البوطً, دمحم أمٌن 

 سلٌمان, وؼٌرهم. 

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

 لة المصص التً نشرتها المجلة: ومن أمث جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov, لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس, عام  3العدد السادس,  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت, باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

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

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت, باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  7ٕالعدد الثانً عشر,  -

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

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، 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
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/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )
 بدرخان.

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

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  7ٕالعدد الثامن عشر,  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

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

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

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

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

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

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

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

هتمام إلى الطفل, حتى أنه أنتج كتبا  منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت فً لفت اال
أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة, 
ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 

على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح  , أكد فٌها الكاتب2ٕٗٔ, ونحو النور 2ٗٓٔ
 ( ٘)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

: أهم مإّسسً المصة الكردٌة, والطفلٌة بشكل خاص, ومن شاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم, وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 

لوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة, حتى الخاص بهم, وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكو
مجموعة  2٘3ٔ: صدٌك األطفال (ٙ)أنه شبه بالكٌالنً عند العرب. له من اآلثار

, الذي ٌنتمد فٌه النظام 2ٗ7ٔلصصٌة لألطفال والٌافعٌن, وتحت الشمس عام 
التربوي الصارم فً المجتمع الكردي. وله أٌضا  كتاب: األعالم البارزٌن عام 

ه شخصٌات علمٌة وفنٌة متمٌزة, على شكل مماالت أدبٌة. ولد حّث , ٌصّور ف2ٗ3ٌٔ
فتاح األطفال عبر كتاباته لهم على التعلٌم وحّب الوطن والتضحٌة, وشجع على حّب 
العمل والمطالعة والمراءة, وسعى إلى بّث الفضابل والمكارم الخلمٌة فً نفوسهم. ولد 

 أسالٌب التعبٌر التملٌدٌة فً األدب. امتازت لؽته بالبساطة والسالسة, والتحّرر من 

أسدت خدمة كبٌرة للتراث الكردي, مإسسة: كوالن اإلعالمٌة لد وكانت    
 /ٔٙ/والطفولة الكردٌة من جهة أخرى عبر إصدارها كتابا  باللؽة الكردٌة, ٌتضّمن 

حكاٌة جمعتها المستشرلة الروسٌة: مارجرٌت رودٌنكو, من أفواه الرواة الكرد فً 
نته من األشكال التراثٌة الكردٌة, كالحكم مناط ك كردٌة. كجزء مما جمعته ودو 

واألمثال واألؼانً, وعنونتها بـ حكاٌات كردٌ ة. ولد احتوت على حكاٌة الحٌوان, 
عن  نمال  الحكاٌة السحرٌة, الحكاٌة االجتماعٌة. وترجمها إلى الكردٌة كرٌم حسامً, 

  (7)الفارسٌة

 ٌة لألطفال فً سورٌا:  أهّم التجارب المصص -

من أهم التجارب الكردٌّة المدّونة لألطفال فً سورٌا: أصدر الكاتبان: د.دمحم عبدو 
, كتٌّبٌن ملّونٌن من المطع الكبٌر, Rezoالنجاري, والباحث عبد الرزاق أوسً/ 

ٌضّمان حكاٌات شعبٌة كردٌّة ُروٌت لألطفال, بعنوان: )حكاٌات شعبٌّة كردٌّة 
( Dîk, Dîko. جاء اإلصدار األول بعنوان: )الدٌن األبٌض/ 22ٔٔلألطفال( عام 

ضّمت ثالث حكاٌات بالكردٌة, ومترجمة إلى العربٌة فً نفس اإلصدار, بالتتالً من 
 Kerê(, )الحمار والثعلب/ Rovî, Beranê Kovîالٌمٌن: )الثعلب المحتال/  جهة

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

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

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

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

10



: أهم مإّسسً المصة الكردٌة, والطفلٌة بشكل خاص, ومن شاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم, وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 

لوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة, حتى الخاص بهم, وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكو
مجموعة  2٘3ٔ: صدٌك األطفال (ٙ)أنه شبه بالكٌالنً عند العرب. له من اآلثار

, الذي ٌنتمد فٌه النظام 2ٗ7ٔلصصٌة لألطفال والٌافعٌن, وتحت الشمس عام 
التربوي الصارم فً المجتمع الكردي. وله أٌضا  كتاب: األعالم البارزٌن عام 

ه شخصٌات علمٌة وفنٌة متمٌزة, على شكل مماالت أدبٌة. ولد حّث , ٌصّور ف2ٗ3ٌٔ
فتاح األطفال عبر كتاباته لهم على التعلٌم وحّب الوطن والتضحٌة, وشجع على حّب 
العمل والمطالعة والمراءة, وسعى إلى بّث الفضابل والمكارم الخلمٌة فً نفوسهم. ولد 

 أسالٌب التعبٌر التملٌدٌة فً األدب. امتازت لؽته بالبساطة والسالسة, والتحّرر من 

أسدت خدمة كبٌرة للتراث الكردي, مإسسة: كوالن اإلعالمٌة لد وكانت    
 /ٔٙ/والطفولة الكردٌة من جهة أخرى عبر إصدارها كتابا  باللؽة الكردٌة, ٌتضّمن 

حكاٌة جمعتها المستشرلة الروسٌة: مارجرٌت رودٌنكو, من أفواه الرواة الكرد فً 
نته من األشكال التراثٌة الكردٌة, كالحكم مناط ك كردٌة. كجزء مما جمعته ودو 

واألمثال واألؼانً, وعنونتها بـ حكاٌات كردٌ ة. ولد احتوت على حكاٌة الحٌوان, 
عن  نمال  الحكاٌة السحرٌة, الحكاٌة االجتماعٌة. وترجمها إلى الكردٌة كرٌم حسامً, 

  (7)الفارسٌة

 ٌة لألطفال فً سورٌا:  أهّم التجارب المصص -

من أهم التجارب الكردٌّة المدّونة لألطفال فً سورٌا: أصدر الكاتبان: د.دمحم عبدو 
, كتٌّبٌن ملّونٌن من المطع الكبٌر, Rezoالنجاري, والباحث عبد الرزاق أوسً/ 

ٌضّمان حكاٌات شعبٌة كردٌّة ُروٌت لألطفال, بعنوان: )حكاٌات شعبٌّة كردٌّة 
( Dîk, Dîko. جاء اإلصدار األول بعنوان: )الدٌن األبٌض/ 22ٔٔلألطفال( عام 

ضّمت ثالث حكاٌات بالكردٌة, ومترجمة إلى العربٌة فً نفس اإلصدار, بالتتالً من 
 Kerê(, )الحمار والثعلب/ Rovî, Beranê Kovîالٌمٌن: )الثعلب المحتال/  جهة

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

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

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

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

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

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

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

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

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

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

11



pişt kurmî) ،( /الدٌن األبٌضDîko, dîko :ًإضافة إلى لصة ؼٌر مترجمة, ه )
(Keça Kezî Kurالفتاة الممصوصة الضفٌرة /- .)المإلّؾ  

ص: ( ضّمت لصLibhinarêرّمان/ الة : )حب  (8)اإلصدار الثانً حمل عنوان   
(, )العجوز والثعلب/ Gurê tirsonek(, )الذبب الجبان/ Libhinarê)حب ة الرمان/ 
Pîrê û Rovî ؼٌر مترجمة(. إضافة إلى لصة( :Destbiratiya Rovî û Melê /

مجموعات حكابٌة دفعة  ثم صدر للكاتبٌن ثالث المإلّؾ(. -صدالة المال والثعلب 
الذبب العجوز/ حملت الثالثة عنوان: ) , جاءت تتّمة للسابمتٌن,ٕ٘ٓٓواحدة, عام 

Bavê Hepûn /( وهً المصة األولى, مع المّصتٌن: )الدّب ودمحموكوHirçê û 
Mihemedokoأٌها (, و( /الحمار ذو الرسن األصفرKero hevsar zero )

المإلؾ(.  -/ السٌدة الخنفساء Kêza Kêzxatûnولصة ؼٌر مترجمة بعنوان: )
( وهو Şengê û pengêان: )السخلتان شنكً وبنكً/ اإلصدار الرابع جاء بعنو

(, Gurê Harعنوان إحدى المصص أو الحكاٌات, إضافة إلى: )الذبب المسعور/ 
(. اإلصدار Beq û Tûpişk(, )الضفدع والعمرب/ keçên pîrê)بنات العجوز/ 

ت باإلضافة إلٌها,  (Finda Şemalالمندٌل السحري/ ) الخامس جاء بعنوان: ضم 
 Mih û)الذبب والثعلب والنعجة/ , (Gavan û Gurالذبب وراعً البمر / ): لصص

Gur /راعٌة البمر فاتٌن( ,)Fatka Gavan.)  

جاءت المصص فً المجموعات الخمس معتمدة على أسلوب التوظٌؾ من    
الحٌوان بشكل أساسً. ولم تخُل من السلبٌات, إذا ما دلمنا  التراث الكردي, وأنسنة

النظر فٌها وفك نظرٌات التربٌة الحدٌثة. ومن السلبٌات فٌها: عدم مالءمة بعض 
المصص لمستوٌات األطفال السٌكولوجٌة, وعدم تحدٌد المستوٌات الموّجهة لها, 

لبعضها البعض,  وذكر أشٌاء محظورة فً أدب األطفال, كالموت, وأكل الحٌوانات
كالثعلب المحتال, والدب ودمحموكو. وجاءت الترجمة شبه حرفٌة, مما جعلها تبدو 
ألرب إلى نصوص جافة إلى حّدٍ ما. ناهٌن عن للة مالءمتها لألطفال من الناحٌة 

   اللؽوٌة, وصعوبة بعض المفردات والتراكٌب اللؽوٌة. 

ك الحسٌنً: الفتى الذكً من التجارب األدبٌة األخرى: كتب الشٌخ توفٌ   
شعبٌة من  ا, وكتب: لصصٕٙٓٓوالعمالمة, لصة من الفلكلور الكردي بالعربٌة عام 

 الفلكلور الكردي. وترجم الشٌخ فً هذا المجال بعض النتاجات, كطرابؾ كردٌة,
. كما جمعت دٌا جوان حكاٌات كردٌة, وطبعتها فً دمشك عام للشاعر الكبٌر تٌرٌژ

ها للعربٌة الشٌخان توفٌك وشهاب اٌات شعبٌّة كردٌّة, ترجموان: حك, بعنٕٗٓٓ
 (9)الحسٌنً, وتضّمنت حكاٌة كانت تروى للصؽار, عنوانها: ؼزالون وداللون.

 خصائص المصة الكردٌة لألطفال فً سورٌة:   -

المنجزة لألطفال الكرد فً سورٌا بالخصابص  النماذج المصصٌةاتسمت أؼلب 
 التالٌة:

الشخصٌة الطفلٌة, واختالؾ مراحلها النمابٌة, خصوصٌات عدم مراعاة أوال (  -
 بخاصة الجانب السٌكولوجً.

ثانٌا ( االفتمار إلى نوع من التوازن بٌن مراحل النّص األدبً, أو الحفاظ على  -
 وحدته الفنٌة وترابط عناصره. 

ٌات األطفال ثالثا ( تضمٌن المصص أهدافا  تربوٌة ولٌمٌة, لكنها لم تناسب مستو -
 ؼالبا .

 أسلوبا , وإهمال الجوانب الفنٌة فً األعّم األؼلب. رابعا ( سٌادة طابع الوعظ  -

إن تجربة كتابة المّصة الكردٌة لألطفال فً سورٌا بمٌت تجربة صفوة المول: 
ضعٌفة وؼٌر واضحة المعالم بشكل عام, ولد انحصرت تجاربها فً إطار االعتماد 

هذا النوع األدبً ٌعانً نمصا  هابال  فً ٌة الشفاهٌة. كما ظل  على الحكاٌات الشعب
النصوص األدبٌة المستوفٌة للشروط الفنٌة واإلبداعٌة. إذا كانت ؼاٌاتنا تتمحور حول 
تحمٌك طفولة سعٌدة مشبعة بالخبرة والمعرفة ألطفالنا, ٌجب علٌنا االهتمام باألدب 

ك أهدافه وؼاٌاته, فعلٌنا أن نستثمر فً المصة الممّدم لهم أوال , وإذا أردنا أدبا  ٌحمّ 
 استثمارا  جٌدا .  

 

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

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

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

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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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ك الحسٌنً: الفتى الذكً من التجارب األدبٌة األخرى: كتب الشٌخ توفٌ   
شعبٌة من  ا, وكتب: لصصٕٙٓٓوالعمالمة, لصة من الفلكلور الكردي بالعربٌة عام 

 الفلكلور الكردي. وترجم الشٌخ فً هذا المجال بعض النتاجات, كطرابؾ كردٌة,
. كما جمعت دٌا جوان حكاٌات كردٌة, وطبعتها فً دمشك عام للشاعر الكبٌر تٌرٌژ

ها للعربٌة الشٌخان توفٌك وشهاب اٌات شعبٌّة كردٌّة, ترجموان: حك, بعنٕٗٓٓ
 (9)الحسٌنً, وتضّمنت حكاٌة كانت تروى للصؽار, عنوانها: ؼزالون وداللون.

 خصائص المصة الكردٌة لألطفال فً سورٌة:   -

المنجزة لألطفال الكرد فً سورٌا بالخصابص  النماذج المصصٌةاتسمت أؼلب 
 التالٌة:

الشخصٌة الطفلٌة, واختالؾ مراحلها النمابٌة, خصوصٌات عدم مراعاة أوال (  -
 بخاصة الجانب السٌكولوجً.

ثانٌا ( االفتمار إلى نوع من التوازن بٌن مراحل النّص األدبً, أو الحفاظ على  -
 وحدته الفنٌة وترابط عناصره. 

ٌات األطفال ثالثا ( تضمٌن المصص أهدافا  تربوٌة ولٌمٌة, لكنها لم تناسب مستو -
 ؼالبا .

 أسلوبا , وإهمال الجوانب الفنٌة فً األعّم األؼلب. رابعا ( سٌادة طابع الوعظ  -

إن تجربة كتابة المّصة الكردٌة لألطفال فً سورٌا بمٌت تجربة صفوة المول: 
ضعٌفة وؼٌر واضحة المعالم بشكل عام, ولد انحصرت تجاربها فً إطار االعتماد 

هذا النوع األدبً ٌعانً نمصا  هابال  فً ٌة الشفاهٌة. كما ظل  على الحكاٌات الشعب
النصوص األدبٌة المستوفٌة للشروط الفنٌة واإلبداعٌة. إذا كانت ؼاٌاتنا تتمحور حول 
تحمٌك طفولة سعٌدة مشبعة بالخبرة والمعرفة ألطفالنا, ٌجب علٌنا االهتمام باألدب 

ك أهدافه وؼاٌاته, فعلٌنا أن نستثمر فً المصة الممّدم لهم أوال , وإذا أردنا أدبا  ٌحمّ 
 استثمارا  جٌدا .  

 

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

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

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

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

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

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

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

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

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

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

المولؾ األدبً, مجلة أدبٌة شهرٌة, تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشك,  (ٔ
/ نمال  ٙ٘, بحث: بداٌات لصة األطفال فً سورٌة, دمحم لرانٌا, ص ٗٔٗالعدد 

نً لمصة الطفل فً سورٌة, المولؾ عن: سمر روحً الفٌصل, الشكل الف
     . 233ٔعام  3ٕٓاألدبً, العدد 

األسبوع األدبً, جرٌدة أسبوعٌة تعنى بشإون األدب والفكر والفن, تصدر   (ٕ
, بحث: 3ٕٓٓ/٘/ٖٔتارٌخ  ٘ٓٔٔعن اتحاد الكتّاب العرب بدمشك. العدد 

 لصة األطفال فً كتب المدرسة االبتدابٌة السورٌة.
سلسة عالم المعرفة, المجلس الوطنً للثمافة والفنون واآلداب, الكوٌت, العدد   (ٖ

)ثمافة األطفال( تؤلٌؾ د. هادي نعمان الهٌتً, ص  233ٔمارس/ آذار  ٖٕٔ
ٔ7ٕ.  

  عددا . 7٘( 2ٖٗٔ  -2ٖٕٔصدر منها بٌن عامً  ) (ٗ
موجز تارٌخ األدب الكردي المعاصر, تؤلٌؾ د. معروؾ خزنه دار, عام  (٘

الترجمة عن اللؽة الروسٌة د. عبد المجٌد شٌخو, الناشر: هوشنن  ,2ٙ7ٔ
 .ٙٔٔ, ص22ٖٔكرداؼً, عام 

     .(7ٗٔ -7ٖٔالمصدر السابك, ص  ) (ٙ
الحوار, مجلة ثمافٌة فصلٌة حّرة تهتّم بالشإون الكردٌة, وتهدؾ إلى تنشٌط  (7

 -ٗ٘العربً, سورٌا/ لامشلً, السنة الرابعة عشرة العددان ) -الحوار الكردي
ممال: الحكاٌة الخرافٌة الكردٌة, وحكاٌة الحٌوان, علً  7ٕٓٓ( عام ٘٘

 .ٔٙالجزٌري, ص 
دمحم عبدو  ( حب ة الرّمان, جمع وترجمة: د.ٕحكاٌات شعبٌة كردٌة لألطفال ) (8

   .22ٔٔعبد الرزاق أوسً, الطبعة األولى دمشك, عام  -النجاري
 .3ٙالحوار, مصدر سابك, علً الجزٌري, ص  (9

  

 

 .)قتهىا انثاشا( نـ خسسو اجلافزوايح انراتيح يف  جانسري

      

 ناقد من العراق - كمال عبد الرمحن 

(, ولكن هذا ٔالمعروؾ ان السٌرة الذاتٌة: هً ))سٌرة شخص ٌروٌها بنفسه(() 
التعرٌؾ ال ٌعطً السٌرة الذاتٌة خصوصٌتها وسماتها ولواعد كتابتها, إذ ٌصعب 
إٌجاد تعرٌؾ دلٌك وجامع لهذا النوع األدبً الجدٌد, نظرا  لما ٌثٌره من إشكاالت 

الصلة بٌنها وبٌن المناهج النمدٌة, كالمنهج  عدٌدة, منها ما ٌتعلك بطبٌعة العاللة أو
التارٌخً, والمنهج النفسً, فؤصحاب المنهج التارٌخً عّدوا السٌرة الذاتٌة ظاهرة 
حضارٌة تنشؤ وتتطور فً ظروؾ معمدة وضمن سٌاق اجتماعً ثمافً ذي طابع 

 (, أما أصحاب المنهج النفسً فمد ربطوا السٌرة الذاتٌة بطبٌعة الشخصٌةٕمحدد)
التً تإلفها وركزوا على مشاكل نفسٌة أخرى, كموة الذاكرة أو ضعفها مما أبعدها 

(, وللسإال: )ما هً السٌرة الذاتٌة؟( ٌضاؾ أحٌانا  ٖعن جوهرها االدبً والفكري)
سإاٌل آخر: )ما هً سمات السٌرة الذاتٌة الجدٌدة؟(, وبذلن نكون لد أضفنا مفهوما  

ا ٌجب أن تكون علٌه السٌرة الذاتٌة, وهذا جدٌدا , ربما ٌكون مفهوما  شخص ٌا  عم 
االنتمال من الحكم على الوالع إلى الحكم على المٌمة, ٌبدو حتمٌا  فً هذا المجال الذي 

 تدخل فٌه المٌمة نفسها ضمن مماٌٌس التعرٌؾ.

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

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

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

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

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

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

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

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

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

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

      

 ناقد من العراق - كمال عبد الرمحن 

(, ولكن هذا ٔالمعروؾ ان السٌرة الذاتٌة: هً ))سٌرة شخص ٌروٌها بنفسه(() 
التعرٌؾ ال ٌعطً السٌرة الذاتٌة خصوصٌتها وسماتها ولواعد كتابتها, إذ ٌصعب 
إٌجاد تعرٌؾ دلٌك وجامع لهذا النوع األدبً الجدٌد, نظرا  لما ٌثٌره من إشكاالت 

الصلة بٌنها وبٌن المناهج النمدٌة, كالمنهج  عدٌدة, منها ما ٌتعلك بطبٌعة العاللة أو
التارٌخً, والمنهج النفسً, فؤصحاب المنهج التارٌخً عّدوا السٌرة الذاتٌة ظاهرة 
حضارٌة تنشؤ وتتطور فً ظروؾ معمدة وضمن سٌاق اجتماعً ثمافً ذي طابع 

 (, أما أصحاب المنهج النفسً فمد ربطوا السٌرة الذاتٌة بطبٌعة الشخصٌةٕمحدد)
التً تإلفها وركزوا على مشاكل نفسٌة أخرى, كموة الذاكرة أو ضعفها مما أبعدها 

(, وللسإال: )ما هً السٌرة الذاتٌة؟( ٌضاؾ أحٌانا  ٖعن جوهرها االدبً والفكري)
سإاٌل آخر: )ما هً سمات السٌرة الذاتٌة الجدٌدة؟(, وبذلن نكون لد أضفنا مفهوما  

ا ٌجب أن تكون علٌه السٌرة الذاتٌة, وهذا جدٌدا , ربما ٌكون مفهوما  شخص ٌا  عم 
االنتمال من الحكم على الوالع إلى الحكم على المٌمة, ٌبدو حتمٌا  فً هذا المجال الذي 

 تدخل فٌه المٌمة نفسها ضمن مماٌٌس التعرٌؾ.

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

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

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

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

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

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

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

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

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

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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(, وٌعّرؾ لوجون السٌرة ٗإن ما ٌمٌز السٌرة الذاتٌة هو التوصل الى تمدٌم لٌمة)
ؤنها: "الرواٌة النثرٌة التً ٌروي فٌها شخٌص ما لصة حٌاته بعد مضً فترة الذاتٌة ب

( ٘طا  الضوء على حٌاته, بخاصة على تارٌخ تكوٌن شخصٌته" )من الزمن, مسلّ 
وهذا ما نراه واضحا  من خالل االعتراؾ األّولً للشاعر والروابً خسرو الجاؾ, 

 حٌث ٌذكر فً بداٌة رواٌته:

شهر وأنا أواصل كتابة هذه الرواٌة, أكتب شٌبا , ثم ))خمس سنوات وبضعة أ
أتولؾ, ثم أبدأ من جدٌد, محاوال  البحث عن مصادر أكثر وثولا , بٌد إن كارثتنا ـ 
نحن األدباء الكرد ـ وأعوذ باهلل, لو أردنا حجرا  نرجم به رإوسنا لوجدناه ضابعا  فً 

 خبر كان.

ومحاوالت مضنٌة هنا وهنان,  على أٌة حال, تمكنت, بعد بحث وجهد وارهاق,
 ...من انجازها  بهذه الصورة التً تجدونها بٌن أٌدٌكم

إن هذه الرواٌة, وهً كؤٌة رواٌة تارٌخٌة ال ٌمكن أن تكون نتاج فكر وتصوٌر 
وخٌال مإلفها وحسب, إنما حاولت رؼم ذلن كله, وفً ضوء لدراتً, عدم الخروج 

 عن آخر المصادر واألحداث التارٌخٌة.

اختٌاري لهذه المرحلة الزمنٌة من حٌاة شعبنا وأمتنا لم ٌجا كون الباشا المتٌل  إن
جدي أو أكثرٌة االحداث لد ولعت فً مناطك عشٌرتً, إنما أردت بعملً هذا تسلٌط 

 (ٙالضوء على حٌاة وآالم ومعاناة هذه األمة.(()

, األولى: )السٌرة تتشّكل البنٌة السردٌة لهذه الرواٌة على مراحل من السٌرة الذاتٌة
الذاتٌة للسارد ـ المإلؾ(, وهً فً الؽالب تشتؽل من وراء السجوؾ, تؽٌب )األنا( 

السارد ـ األنا( من خالل ) بشكلها المباشر, وإن كانت ممدمة الرواٌة لد كشفت نواٌا
اعترافه بؤنه حفٌد )دمحم باشا الجاؾ(, لكن السٌرة الذاتٌة للمإلؾ لم تبرز فً النص 

.كما بر  زت شخصٌة الباشا مثال 

والثانٌة: هً السٌرة الذاتٌة للباشا, والتً ؼلبت على معطٌات السٌرة الذاتٌة  
 للمإلؾ.

الثالثة: السٌرة الذاتٌة لـ )لبٌلة الجاؾ( والتً ٌنحدر منها الشاعر والروابً خسرو 
 الجاؾ.

 هً:فالمساحة التارٌخٌة التً تشتؽل علٌها هذه الرواٌة تمثل ثالثة محاور 

 **محور الدولة الفارسٌة فً إٌران.

 **محور لبابل األكراد فً شمالً العراق ومنهم لبٌلة )الجاؾ(.

 **محور الدولة التركٌة ووالٌها فً بؽداد داود باشا.

وهنان محور رابع, وإن ٌبدو أنه ؼٌر مإثر أو ؼٌر مباشر, ولكنه ٌعمل فً 
الدولة العثمانٌة واحتالل البالد  سماطكراد فً المنطمة إلة األالخفاء على استمال

العربٌة وما ٌتٌسر لها من دول المنطمة مثل دولة فارس وؼٌرها, هذا المحور تمثله 
برٌطانٌا االستعمارٌة, مما جعل الشعب الكردي فً المنطمة فً ذلن الولت ٌمع بٌن 
نٌران استعمارٌة وعدوانٌة وأطماع شتى, فاإلنجلٌز ٌخططون, والفرس ٌعتدون, 

لعثمانٌون ٌمّصرون, والكُرد ٌتحملون كل هذه المصابب, إضافة الى المإامرات وا
والدسابس التً تحان بٌن لبابل أنفسها ضد بعضها, مما ٌجعل لبٌلة الجاؾ تمع بٌن 
فّكً كماشة من الخدع والعداوات, الفّن األول تمثله الدول الكبرى االستعمارٌة فً 

ابل الكردٌة التً دخلت فً حروب وعداوات مع المنطمة, والفّن الثانً تمثله المب
الجاؾ, وكان من نتٌجتها )لتل الباشا دمحم الجاؾ(, مما أسس لمجزرة انتمامٌة لامت 

 بها لبٌلته ضد لتلته ولم ترحم فً الؽادرٌن أحدا :

))ولكنهم أخٌرا  وحٌن كانت الشمس فً طرٌمها الى المؽٌب رفع )الكرم وٌسٌٌون( 
ستسالم وبهذا حلت الكارثة بهم, ففً المكان ذاته ألدم فرسان الجاؾ أٌدٌهم معلنٌن اال

على ذبحهم واحدا  إثر واحد بحد السٌؾ دون أن ٌتركوا امرأة, طفال , فتاة, عجوزا  
شمطاء أو شٌخا  لد هدته السنوات, وهكذا لم ٌبك وال طفل واحد لمجرد نموذج 

 (.7لهإالء.(()

ابما  فً هناء ومسرات, بل كانت لبٌلة مكافحة وهذا ٌدل أن لبٌلة الجاؾ لم تكن د
صابرة صامدة بوجه رٌاح األحداث وتملباتها فً المنطمة, وربما لم تصبها كارثة 

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

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

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

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

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

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

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

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

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

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

 هً:فالمساحة التارٌخٌة التً تشتؽل علٌها هذه الرواٌة تمثل ثالثة محاور 

 **محور الدولة الفارسٌة فً إٌران.

 **محور لبابل األكراد فً شمالً العراق ومنهم لبٌلة )الجاؾ(.

 **محور الدولة التركٌة ووالٌها فً بؽداد داود باشا.

وهنان محور رابع, وإن ٌبدو أنه ؼٌر مإثر أو ؼٌر مباشر, ولكنه ٌعمل فً 
الدولة العثمانٌة واحتالل البالد  سماطكراد فً المنطمة إلة األالخفاء على استمال

العربٌة وما ٌتٌسر لها من دول المنطمة مثل دولة فارس وؼٌرها, هذا المحور تمثله 
برٌطانٌا االستعمارٌة, مما جعل الشعب الكردي فً المنطمة فً ذلن الولت ٌمع بٌن 
نٌران استعمارٌة وعدوانٌة وأطماع شتى, فاإلنجلٌز ٌخططون, والفرس ٌعتدون, 

لعثمانٌون ٌمّصرون, والكُرد ٌتحملون كل هذه المصابب, إضافة الى المإامرات وا
والدسابس التً تحان بٌن لبابل أنفسها ضد بعضها, مما ٌجعل لبٌلة الجاؾ تمع بٌن 
فّكً كماشة من الخدع والعداوات, الفّن األول تمثله الدول الكبرى االستعمارٌة فً 

ابل الكردٌة التً دخلت فً حروب وعداوات مع المنطمة, والفّن الثانً تمثله المب
الجاؾ, وكان من نتٌجتها )لتل الباشا دمحم الجاؾ(, مما أسس لمجزرة انتمامٌة لامت 

 بها لبٌلته ضد لتلته ولم ترحم فً الؽادرٌن أحدا :

))ولكنهم أخٌرا  وحٌن كانت الشمس فً طرٌمها الى المؽٌب رفع )الكرم وٌسٌٌون( 
ستسالم وبهذا حلت الكارثة بهم, ففً المكان ذاته ألدم فرسان الجاؾ أٌدٌهم معلنٌن اال

على ذبحهم واحدا  إثر واحد بحد السٌؾ دون أن ٌتركوا امرأة, طفال , فتاة, عجوزا  
شمطاء أو شٌخا  لد هدته السنوات, وهكذا لم ٌبك وال طفل واحد لمجرد نموذج 

 (.7لهإالء.(()

ابما  فً هناء ومسرات, بل كانت لبٌلة مكافحة وهذا ٌدل أن لبٌلة الجاؾ لم تكن د
صابرة صامدة بوجه رٌاح األحداث وتملباتها فً المنطمة, وربما لم تصبها كارثة 

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

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

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

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

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

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

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

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

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

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

لتلة جبانة تافهة,  لتلونً لتلة الرجال, الرجاال , انفسكم أ))ما دمتم تتصورون 
 التلونً بخنجري ذلن المعلك على العمود.....

ستله أاتجه إلى العمود وتناول الخنجر وحٌنبذ نزع فارس حزامه من رلبة الباشا و
 (3من ؼمده وؼرزه فً للب الباشا.(()

 أما الفضاء المكانً فً الرواٌة, فٌنمسم إلى لسمٌن: 

المفتوح: إذا كان فً وجوده ؼٌر مرهون بالوصؾ, حٌث اللؽة األول: المكان  
تتوفر على عالمات لؽوٌة ))الظروؾ المكانٌة((, ٌمكن لها أن توحً وتوما بالمكان 

هو األداة االستراتٌجٌة فً إكساب المكان استماللٌة (, ؼٌر أن الوصؾ 2فً النص)
مارئ إلى للب مسار السرد المصصً, وٌضاؾ الى ذلن أن الوصؾ ٌدخل ال ضمن

المكان, بؤشٌابه وظواهره, إذ به ـ أي الوصؾ ـ  تتحد أبعاد المكان الروابً 
)الثلج ـ بٌض( وعتً الماص أمجد توفٌك: )الجبل األ(, وعدا مجموٓٔ) والمصصً

الثلج( فإن للة من الماّصٌن والروابٌٌن العرالٌٌن, تعرض لوصؾ أدق التفاصٌل 
لشمالً العراق, بجباله الساحرة وودٌانه اآلسرة وٌنابٌعه الثابرة على الطبٌعة الخالبة 

 لتلوا الباشا(:) كما تعرض لها الروابً خسرو الجاؾ فً

وتتؤرجح فً رلصات جنونٌة ))ها هً أعراؾ األشجار الباسمة تتلوى وتدور 
آخذة بالسجود على األرض بٌن الفٌنة واألخرى لتطبع على أدٌمها لبالت شوٍق 
خاطفة, أما هدٌر الرشبا فهو بدوره مستمر فً عوٌله وعوابه, ناشرا  براكٌن مرعبة 
من الخوؾ والرهبة فً أجواء المدٌنة, وتبدو الصٌحات الرهٌبة لهذه الرٌاح السود 

صورات ضارٌة لد هد ها الجوع والعطش.. وتراءى جبل ))كوٌزة(( مثل وكؤنها دٌنا
عنماء أسطوري ٌمارس العربدة والهٌجان وهو ٌطبك بجناحٌه على هذه المدٌنة التً 
خٌم علٌها الصمت والسكون ولم تجد أمامها من طرٌك للخالص سوى اإلصؽاء 

زاهر بٌن  ى الكون ونشبأسدل ستار العتمة عللنحٌب وعوٌل هذا اللٌل المدلهم الذي 
 (ٔٔمخالبه فً جسد هذا الجبل الذي راح ٌتنفس بصعوبة.(()

أسرارا  وحكاٌات وحوادث ؼامضة وظواهر عجٌبة, نادرا   ن للجبالإنمول لذلن 
عن خفاٌا الجبال, ولد ٌكون ما نالت حظها من الكشؾ والحفر فً المكان والتنمٌب 

فً الجبال,  واعاشذٌن روابٌٌن الملة الدا  من أولبن الالروابً خسرو الجاؾ واح
سه وعمك تراثه فً محافظة على طمو واحافظ ,على أصالة الجبل ناءأم واوكان
 .رابعة عن جمالٌاته وولابعه لصصا   واونمل ,نسانٌةاإل

طبٌعٌة فالجبل فضاء مكانً خاص, ٌكاد ٌكون مؽلما  على نفسه وفك نوامٌس 
مشاركة كبٌرة فً خلمها وتؤطٌرها ومن ثم ؼلمها وطبابع وتمالٌد بشرٌة, شارن الجبل 

 على نفسها على الرؼم من أن الجبل مكان مفتوح ال مؽلك:

))بدأت شجرة زاهر بٌن مثل حٌوان أسطوري هرم ٌتفرج على الطبٌعة, ولد 
اتخذت أعرافها المشرببة األعناق من جلباب ))زردة(( الثلجً رفٌما  لبث نجواها 
وهمومها وما ٌعتلج فً أعمالها, فمد كانت تحمل النسابم الرلٌمة العذبة بٌن حٌن 

تشملها بحنوها.. التً  اءإٌصالها الى الممم الشموآخر بهمساتها الشفٌفة ولهفاتها, آملة 
فهً من سنوات خلت تضم فً أفٌابها رفات أمٌر الجاؾ الذي مات خنما , وهً فً 

ٌة إلى عوٌل ونحٌب النسوة ومواكب المعزٌن الولت نفسه صارت األذن المصؽ
ن تبدأ نسٌمات كوٌستان الباردة إن فرسان العشٌرة ورجاالتها, وما والمنكوبٌن م

بالتململ وهً تبعث فً النفوس وخزات رلٌمة وتؤخذ ورٌمات األشجار تحت الخطى 
لطبع لبالت الوداع على االرض, حتى تؤخذ العشٌرة بحمل عصا الترحال باتجاه 

 (ٕٔلجنوب, نحو سهل شهرزور ووادي لرداغ حٌث التوزع واالنتشار.(()ا

بإمكان الشاعر والروابً الجاؾ أن ٌإنسن الفضاء المكانً, )الجبل(, وٌحوله كما 
ٌمول كمال آبو من كابن جامد إلى مخلوق نابض بالحٌوٌة والدفك, مشع بالجمال, 

 زاخر بالجمالٌات الفذة.

رض رتها شاعرها الجمٌل, تشّكل مع األٌرتها ومسٌإن لبٌلة الجاؾ التً سرد س
صنوا  فرٌدا  وتوأمٌن تنبثك من خاللهما األحداث الكبرى فً ذلن الزمن الذي لم 
ٌحدده لنا الروابً وكان حرٌا  به أن ٌخبرنا عن زمن أو تارٌخ اؼتٌال الباشا, وهذا له 

 وٌتكامل به السرد. عاللة وثٌمة مع تشكٌل الفضاء المصصً أو الروابً الذي ٌتشكل

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

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
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أسرارا  وحكاٌات وحوادث ؼامضة وظواهر عجٌبة, نادرا   ن للجبالإنمول لذلن 
عن خفاٌا الجبال, ولد ٌكون ما نالت حظها من الكشؾ والحفر فً المكان والتنمٌب 

فً الجبال,  واعاشذٌن روابٌٌن الملة الدا  من أولبن الالروابً خسرو الجاؾ واح
سه وعمك تراثه فً محافظة على طمو واحافظ ,على أصالة الجبل ناءأم واوكان
 .رابعة عن جمالٌاته وولابعه لصصا   واونمل ,نسانٌةاإل

طبٌعٌة فالجبل فضاء مكانً خاص, ٌكاد ٌكون مؽلما  على نفسه وفك نوامٌس 
مشاركة كبٌرة فً خلمها وتؤطٌرها ومن ثم ؼلمها وطبابع وتمالٌد بشرٌة, شارن الجبل 

 على نفسها على الرؼم من أن الجبل مكان مفتوح ال مؽلك:

))بدأت شجرة زاهر بٌن مثل حٌوان أسطوري هرم ٌتفرج على الطبٌعة, ولد 
اتخذت أعرافها المشرببة األعناق من جلباب ))زردة(( الثلجً رفٌما  لبث نجواها 
وهمومها وما ٌعتلج فً أعمالها, فمد كانت تحمل النسابم الرلٌمة العذبة بٌن حٌن 

تشملها بحنوها.. التً  اءإٌصالها الى الممم الشموآخر بهمساتها الشفٌفة ولهفاتها, آملة 
فهً من سنوات خلت تضم فً أفٌابها رفات أمٌر الجاؾ الذي مات خنما , وهً فً 

ٌة إلى عوٌل ونحٌب النسوة ومواكب المعزٌن الولت نفسه صارت األذن المصؽ
ن تبدأ نسٌمات كوٌستان الباردة إن فرسان العشٌرة ورجاالتها, وما والمنكوبٌن م

بالتململ وهً تبعث فً النفوس وخزات رلٌمة وتؤخذ ورٌمات األشجار تحت الخطى 
لطبع لبالت الوداع على االرض, حتى تؤخذ العشٌرة بحمل عصا الترحال باتجاه 

 (ٕٔلجنوب, نحو سهل شهرزور ووادي لرداغ حٌث التوزع واالنتشار.(()ا

بإمكان الشاعر والروابً الجاؾ أن ٌإنسن الفضاء المكانً, )الجبل(, وٌحوله كما 
ٌمول كمال آبو من كابن جامد إلى مخلوق نابض بالحٌوٌة والدفك, مشع بالجمال, 

 زاخر بالجمالٌات الفذة.

رض رتها شاعرها الجمٌل, تشّكل مع األٌرتها ومسٌإن لبٌلة الجاؾ التً سرد س
صنوا  فرٌدا  وتوأمٌن تنبثك من خاللهما األحداث الكبرى فً ذلن الزمن الذي لم 
ٌحدده لنا الروابً وكان حرٌا  به أن ٌخبرنا عن زمن أو تارٌخ اؼتٌال الباشا, وهذا له 

 وٌتكامل به السرد. عاللة وثٌمة مع تشكٌل الفضاء المصصً أو الروابً الذي ٌتشكل

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحقيقة ذاتها. 

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

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

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

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

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

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

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

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

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

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

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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والشن فً أن الجبل, )ال ٌوجد كردي أو تارٌخ كردي بال جبل(, هو مكان مفتوح 
كفضاء سردي, ولكنه مؽلك كؤطر حٌاتٌة وتفاصٌل ٌومٌة, من خالل لرى لد تسكن 
كال منها عابلة واحدة فمط, فٌنؽلك المكان اجتماعٌا  وعشابرٌا , بٌنما فً الحمٌمة كما 

 بؤجوابه ولممه وودٌانه وسفوحه.للنا هو مفتوح 

إن صح التعبٌر ـ  - احدة من المبابل البدوٌة الكردٌةإن لبٌلة الجاؾ كما ٌبدو هً و
فهً إلى جانب مكابداتها ومعاناتها المستمرة مع األطماع الخارجٌة )الفارسٌة = 

عض االٌرانٌة/ التركٌة/ اإلنجلٌزٌة(, واألطماع الداخلٌة والعداوات التً تشعلها ب
المبابل الكردٌة ضد لبٌلة الجاؾ, كان أبناء الجاؾ رؼم هذا فً حرب مع الطبٌعة 
التً تضطرهم بٌن حٌن وآخر الى اللجوء الى خضرة سهل شهرزور ومٌاه لرداغ 

 وجمالها البهً:

وٌبمى  ممّر أمٌر الجاؾ فً ظالل شجرة جّده عند مولع ))دزي آٌش(( لٌرالب ))
)ببوار(( ) عبر مضٌك ))بٌكولً(( ووصولها إلى سهل عن كثب مرور لوافل األفخاذ

وشٌروانه واستمرارها فً أماكنها المعتادة. حٌنبذ ٌلملم الممر المضٌؾ بماٌاه وٌبدأ 
 (ٖٔبالمؽادرة وهو مطمبن على أحوال العشٌرة برمتها.(()

إن إؼفال الروابً للفضاء الزمنً فً الرواٌة, جعل استراتٌجٌة )الزمكان( تشتؽل  
جانب أحادي من الفضاء الروابً, وكنا نتمنى أن نطلع على كثٌر من التفاصٌل  على

الزمنٌة التً تواكب تطورات النص فً التحوالت المكانٌة العدٌدة, حٌث تشتؽل 
جمالٌات المكان جنبا  إلى جنب مع شعرٌة الزمن وجمالٌاته فً هذه األماكن السحرٌة 

 لً العراق.األخاذة الفابمة الروعة والجمال من شما

أما الشخصٌات فً الرواٌة, فتعد من أكثر العناصر فاعلٌة فً بناء الرواٌة, كونها 
ؤتى أهمٌتها المتزاٌدة (, وتتٗٔ) العنصر الوحٌد الذي تتماطع عنده العناصر الشكلٌة

ـ على الكشؾ عن الصالت العدٌدة بٌن مالمحها الفردٌة,  بفعل مبدعها من لدرتها ـ
وضوعٌة العامة, بمعنى تمكنها من خلك فضاء روابً واصل بٌن ما وبٌن المسابل الم

 (.٘ٔ) هو ذاتً وموضوعً, أو خاص وعام, فتبدو مشكلتها انعكاسا  لمشكلة انسانٌة

تجرد ٌشتؽل الروابً خسرو الجاؾ على تصنٌع أنواع خاصة من الشخصٌات ت
دمة من أحضان مؤلوؾ, شخصٌات تشتؽل على الوالع لا من الخٌال والفنتازٌا والال

التارٌخ المرٌب للمنطمة لد ٌتجاوز النصؾ لرن أو أكثر من ذلن, ولم ٌسعفنا الروابً 
 بتحدٌد الزمن بدلة, تاركا  مخٌالتنا تتصور تلن األحداث وتتولع زمن حدوثها.

الرواٌة ملٌبة باألحداث التً تفور وتتمولب بمالب جدٌد كل ٌوم, فلم تكن لبٌلة 
لطبٌعة فً ربوع ثابتة طوال تارٌخها, كان علٌها أن تماتل االجاؾ مستمرة هانبة 

فً كل مكان, لذلن كانت المبٌلة تخضع لنظام اجتماعً  واألعداء المنتشرٌن حولها
وأخاللً صارم وحدٌدي كان األساس فً بناء لبٌلة كردٌة لها تارٌخها الخاص, وهذا 

 ما تستمربه من خالل هذه الرسالة الجوابٌة:

باشا الكرد وسٌدهم أحمد باشا بابان.. بعد تمبٌل أٌادٌكم.. كان جدي ))إلى حضرة 
وأبً وأمراء الجاؾ كلهم ومنذ زمن سحٌك فً المدم منخرطٌن فً الجٌش البابانً 
رماة رماح وكذلن ٌتلمونها بصدورهم, وبما أننا أحفاد أولبن, تجدوننا سابرٌن فً 

 النهج ذاته..

على هذه االرض ننتخب ربٌسنا بؤنفسنا ووفك  ومنذ أن وجدنا - نحن الجاؾ -إننا 
ا  مصالحنا وهذا حمنا الطبٌعً, ولم ٌحدث أن فرض علٌنا أّي باشا من البابان ربٌس

ن كٌخسرو بٌن له من ٌرثه من األبناء من بعده إبالموة, وعالوة على ذلن كله ف
 (ٙٔوالحمد هلل.(()

بته, بل كانت رسالة لم تكن هذه رسالة بٌن صدٌك وصدٌمه أو بٌن حبٌب وحبٌ
مبطن, لكنها على الرؼم من ذلن رسالة شرٌفة  نارٌة تتفجر حمما , هً رسالة تحدّ 

مإدبة, بٌن لابد لبٌلة وزعٌم لبابل, ورؼم مشروعٌة هذه الرسالة إال أن بابان لم 
 ٌرض عنها وبدأ ٌحون لدمحم الجاؾ المإامرات:

. ما العمل اآلن.. وكٌؾ أتصرؾ ))هذا معناه أنهم لد أجابوا على الرسابل.. طٌب.
 معهم؟

 .ـ ترٌث إذا .. المسؤلة فً منتهى السهولة

 ـ كٌؾ؟

 ـ ابعث إلى دمحم لٌجًء لزٌارتكم ثم اعتمله..

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

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

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

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

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

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

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

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

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

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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التارٌخ المرٌب للمنطمة لد ٌتجاوز النصؾ لرن أو أكثر من ذلن, ولم ٌسعفنا الروابً 
 بتحدٌد الزمن بدلة, تاركا  مخٌالتنا تتصور تلن األحداث وتتولع زمن حدوثها.

الرواٌة ملٌبة باألحداث التً تفور وتتمولب بمالب جدٌد كل ٌوم, فلم تكن لبٌلة 
لطبٌعة فً ربوع ثابتة طوال تارٌخها, كان علٌها أن تماتل االجاؾ مستمرة هانبة 

فً كل مكان, لذلن كانت المبٌلة تخضع لنظام اجتماعً  واألعداء المنتشرٌن حولها
وأخاللً صارم وحدٌدي كان األساس فً بناء لبٌلة كردٌة لها تارٌخها الخاص, وهذا 

 ما تستمربه من خالل هذه الرسالة الجوابٌة:

باشا الكرد وسٌدهم أحمد باشا بابان.. بعد تمبٌل أٌادٌكم.. كان جدي ))إلى حضرة 
وأبً وأمراء الجاؾ كلهم ومنذ زمن سحٌك فً المدم منخرطٌن فً الجٌش البابانً 
رماة رماح وكذلن ٌتلمونها بصدورهم, وبما أننا أحفاد أولبن, تجدوننا سابرٌن فً 

 النهج ذاته..

على هذه االرض ننتخب ربٌسنا بؤنفسنا ووفك  ومنذ أن وجدنا - نحن الجاؾ -إننا 
ا  مصالحنا وهذا حمنا الطبٌعً, ولم ٌحدث أن فرض علٌنا أّي باشا من البابان ربٌس

ن كٌخسرو بٌن له من ٌرثه من األبناء من بعده إبالموة, وعالوة على ذلن كله ف
 (ٙٔوالحمد هلل.(()

بته, بل كانت رسالة لم تكن هذه رسالة بٌن صدٌك وصدٌمه أو بٌن حبٌب وحبٌ
مبطن, لكنها على الرؼم من ذلن رسالة شرٌفة  نارٌة تتفجر حمما , هً رسالة تحدّ 

مإدبة, بٌن لابد لبٌلة وزعٌم لبابل, ورؼم مشروعٌة هذه الرسالة إال أن بابان لم 
 ٌرض عنها وبدأ ٌحون لدمحم الجاؾ المإامرات:

. ما العمل اآلن.. وكٌؾ أتصرؾ ))هذا معناه أنهم لد أجابوا على الرسابل.. طٌب.
 معهم؟

 .ـ ترٌث إذا .. المسؤلة فً منتهى السهولة

 ـ كٌؾ؟

 ـ ابعث إلى دمحم لٌجًء لزٌارتكم ثم اعتمله..

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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
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 ـ أخشى من عدم مجٌبه.

 ـ ال ٌمكنه الرفض فهو ٌرى فٌه عٌبا , والجاؾ من دونه ال ٌذعنون ألمٍر كهذا..

 (7ٔلاسٌا ((.) ـ بعد عودتً من هاورامان سؤلمنهم درسا  

هكذا تشكلت السٌرة الذاتٌة لمبٌلة الجاؾ, فرادة فً التصمٌم, شجاعة فً المبدأ, 
 وبطولة فً المولؾ.

مٌر نسانً ؼٌر متجانس, ففٌهم األإلتلوا الباشا( هً مزٌج الشخصٌات فً رواٌة )
لذلن  وفٌهم الخادم, وفٌهم المخلص وفٌهم الخابن, وفٌهم التابع وفٌهم المتبوع وهكذا,

نسان عن طرٌك التمعن فً العاللات المعمدة رو الشخصٌة فهم سلون اإلحاول منظّ 
بٌن الجوانب المختلفة لوظابؾ الفرد التً تتضمن التعامل واإلدران والدافعٌة, 

ان, بل هو كٌؾ ٌختلؾ األفراد فً والبحث فً الشخصٌة هو لٌس دراسة اإلدر
أهمٌة سٌكولوجٌة فحسب, بل على دراكهم, فدراسة الشخصٌة ال تركز على إ

 (.3ٔ) العاللات بٌن عملٌات مختلفة

وعلى الرؼم من اختالؾ تعرٌؾ الشخصٌة, فإن هنالن شبه إجماع ـ من وجهة  
النظر النفسانٌة ـ  ٌشٌر الى أن: )) الشخصٌة هً بناء فرضً, بمعنى أنها تجرٌد 

 (.2ٌٔشٌر إلى الحالة الداخلٌة والبٌبٌة للفرد(()

ن الروابً خسرو الجاؾ لم ٌعاٍن كثٌرا  فً تشكٌل شخصٌات رواٌته, شن أال
فالرواٌة لٌست من الخٌال العلمً أو الفنتازٌا أو أي تشكٌالت أخرى ؼٌر والعٌة, 
شخصٌات رواٌته جاهزة والعٌة حمٌمٌة, ال تنمصها سوى أمانة السارد ولدرته عل 

خصٌة الباشا هً المحور صنع حبكة حمٌمٌة من الوالع إلى الوالع, وإن كانت ش
الربٌس التً تدور حولها األحداث والشخصٌات جمٌعها, إال أن هنان لابمة طوٌلة 
من الشخصٌات المختلفة التً تتحرن بحرٌة على مسامات النص, مشكلة  أنماطا  من 
المصة أو األحداث فً الرواٌة, )لصة الحدث( و)لصة الشخصٌة( و)المصة 

تلوا الباشا( تشتؽل على نمطٌن من الحدث, األول: )لصة (, ورواٌة )لٕٓالدرامٌة()
الحدث( والثانً: )لصة الشخصٌات(, فالحادثة الكبرى فً النص هً )اؼتٌال الباشا( 
وما ٌتشكل حولها من أحداث هو لٌس بخطورتها وأهمٌتها, فهً هامش أو ظل, أو 

وابً لد أخذنا فً سبب أو نتٌجة للحدث األعظم: )لتل الباشا(, على الرؼم من أن الر
رحلة إدهاش وتعجب إلى تفاصٌل مثٌرة  فً تارٌخ هذه المبٌلة العصامٌة التً لم نكن 

 نعرؾ عنها الكثٌر, وربما لم نكن نعرؾ عنها سوى اسمها فمط.

نسانٌة جادة ورصٌنة ولها حضورها, على إالشخصٌات فً الرواٌة هً أمثلة  
الرواٌة, فهنان مثال : شخصٌة الرؼم من توافر عدد كبٌر من الشخصٌات فً 

 )كٌخسرو بٌن( التً كان ٌشٌر إلٌها الروابً دابما  بلمب )األمٌر(:

))بعدها نهض األمٌر وؼادر الخٌمة باتجاه بٌته المتكون من خٌمة كبٌرة/ كثٌرا  ما 
ألح  على األمٌر/ أمام الخٌمة بانتظار األمٌر/ وضع األمٌر رجله فً الركاب/ انطلك 

 .الخ((األمٌر ..

حداث وتبلورها خرى حتى تنبثك وتتوالد من عمك األوما تلبث الشخصٌات األ 
 المتسارع, فتظهر شخصٌة )المستر رٌج( ممثل ملن برٌطانٌا:

))وصل المستر رٌج ورفاله.. ترجلوا.. نهض األمٌر مسرعا  للترحٌب بهم آخذا  
النسوة فمد استمر  ))رٌج(( باألحضان وسار به إلى حٌث الظالل وجلسا.. أما موكب

 فً  مسٌره الى حٌث مضارب العشٌرة..

 التفت))رٌج(( إلى كٌخسرو بٌن ولال:

 ـ أظن أوالدن؟

 ـ أجاب األمٌر وهو ٌإشر:

 .(ٕٔ(()ذلن عبد هللا, وهذا أصؽرهم دمحمهذا سلٌمان, وذان لادر, و ـ

وهكذا تتبلور الشخصٌات فً الرواٌة لنتعرؾ من خاللها إلى عشرات  
الشخصٌات المختلفة, ولد نجح الشاعر والروابً خسرو الجاؾ بتمدٌم نص روابً 
متفرد فً األدب الكردي ـ كما نعتمد, وأٌضا  لملة اطالعنا على الرواٌات الكردٌة أو 

هذه الرواٌة التً تنتمل بذكاء  التً تتحدث عن الكرد فً شمالً العراق بشكل عام ـ
السارد وعوامل إبداعٌة أخرى بٌن النص السٌر ذاتً والرواٌة التارٌخٌة بكل شفافٌة 

نها رواٌة إللنا  ودلة, بحٌث أن خسرو لم ٌظهر فً النص السردي بشكل أو آخر إذا

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، 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.

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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وابً لد أخذنا فً سبب أو نتٌجة للحدث األعظم: )لتل الباشا(, على الرؼم من أن الر
رحلة إدهاش وتعجب إلى تفاصٌل مثٌرة  فً تارٌخ هذه المبٌلة العصامٌة التً لم نكن 

 نعرؾ عنها الكثٌر, وربما لم نكن نعرؾ عنها سوى اسمها فمط.

نسانٌة جادة ورصٌنة ولها حضورها, على إالشخصٌات فً الرواٌة هً أمثلة  
الرواٌة, فهنان مثال : شخصٌة الرؼم من توافر عدد كبٌر من الشخصٌات فً 

 )كٌخسرو بٌن( التً كان ٌشٌر إلٌها الروابً دابما  بلمب )األمٌر(:

))بعدها نهض األمٌر وؼادر الخٌمة باتجاه بٌته المتكون من خٌمة كبٌرة/ كثٌرا  ما 
ألح  على األمٌر/ أمام الخٌمة بانتظار األمٌر/ وضع األمٌر رجله فً الركاب/ انطلك 

 .الخ((األمٌر ..

حداث وتبلورها خرى حتى تنبثك وتتوالد من عمك األوما تلبث الشخصٌات األ 
 المتسارع, فتظهر شخصٌة )المستر رٌج( ممثل ملن برٌطانٌا:

))وصل المستر رٌج ورفاله.. ترجلوا.. نهض األمٌر مسرعا  للترحٌب بهم آخذا  
النسوة فمد استمر  ))رٌج(( باألحضان وسار به إلى حٌث الظالل وجلسا.. أما موكب

 فً  مسٌره الى حٌث مضارب العشٌرة..

 التفت))رٌج(( إلى كٌخسرو بٌن ولال:

 ـ أظن أوالدن؟

 ـ أجاب األمٌر وهو ٌإشر:

 .(ٕٔ(()ذلن عبد هللا, وهذا أصؽرهم دمحمهذا سلٌمان, وذان لادر, و ـ

وهكذا تتبلور الشخصٌات فً الرواٌة لنتعرؾ من خاللها إلى عشرات  
الشخصٌات المختلفة, ولد نجح الشاعر والروابً خسرو الجاؾ بتمدٌم نص روابً 
متفرد فً األدب الكردي ـ كما نعتمد, وأٌضا  لملة اطالعنا على الرواٌات الكردٌة أو 

هذه الرواٌة التً تنتمل بذكاء  التً تتحدث عن الكرد فً شمالً العراق بشكل عام ـ
السارد وعوامل إبداعٌة أخرى بٌن النص السٌر ذاتً والرواٌة التارٌخٌة بكل شفافٌة 

نها رواٌة إللنا  ودلة, بحٌث أن خسرو لم ٌظهر فً النص السردي بشكل أو آخر إذا

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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
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تارٌخٌة, ولم ٌشكل شخصا  أو رمزا  إن كان النص سٌر ذاتً, أي لم ٌظهر وهو 
من شخصٌات بٌت الجاؾ, فً الرواٌة التارٌخٌة أو النص السٌر ذاتً, ولكن واحد 

المتمعن المتؤمل المتؤنً فً هذا النص الروابً, سٌجد خسرو الجاؾ حاضرا  فً كل 
/الناص/ المإلؾ(, وهو صانع الرواٌة  حرؾ من حروؾ الرواٌة, فهو )السارد

أحداثها وولابعها وتفاصٌلها  والشاهد فٌها بشكل أو آخر, مباشر أو ؼٌر مباشر على
 جمٌعا .

السرد ٌعنً الطرٌمة التً تروى بها الرواٌة وخضوعها لكثٌر من المإثرات منها 
(, والبد من معرفة ما هً عاللة الراوي باألحداث ٕٕ) ما ٌتعلك بالعناصر الفنٌة

 والشخصٌات والوسابل التً ٌستعٌن بها إلٌصال المعلومات الى المارئ.

و الرواٌة إذن ال تحدد بمضمونها وحسب, ولكن أٌضا  بالشكل إن المصة أ
 والطرٌمة التً ٌمدم بها ذلن المضمون, وهذا معنى لول ))ولفؽانػ كٌزر((:

فمط ولكن أٌضا  بواسطة هذه الخاصٌة  ن الرواٌة ال تكون ممٌزة بمادتها))إ
ووسط ونهاٌة,  األساسٌة المتمثلة فً أن ٌكون لها شكل ما, بمعنى أن ٌكون لها بداٌة

والشكل هنا له معنى الطرٌمة التً تمدم بها المصة المحكٌة فً الرواٌة, إنه مجموع ما  
(, وهذه الممدمة ٌٖٕختاره الراوي من وسابل وحٌل لكً ٌمدم المصة للمروي له(()

تمودنا إلى التعرؾ إلى زاوٌة الرإٌة عند الراوي والتمنٌة التً ٌستخدمها للحكً 
وتؤثٌرها على المتلمً, إن السارد المتكلم ٌحظى بدور بارز فً إدارة  لتوصٌل أفكاره

اللعبة السردٌة داخل متاهة الحكً بوصفه تمظهرا  الفتا  ومكونا  أصٌال  فً بنٌة السرد 
(, وؼالبا  ما ترتد حركات السارد المتكلم الى وجهة نظر المإلؾ ٕٗالمصصً)

المكانً )مشابهة لحركات آلة التصوٌر )الرابً(, التً هً فً سٌاق معاٌنته الحٌز 
 (:ٕ٘والكامٌرا فً الفٌلم, التً تمدم مسحا  تتابعٌا  مشهد معٌن(()

))وارتفعت أصوات لرع الطبول تمأل اآلفاق, إنها مهرجانات الفرسان الذٌن 
اعتلوا صهوات جٌادهم وهم ٌنتظرون ))رٌج(( وأمٌر الجاؾ, وما أن بدأ الموكب 

لعشٌرة حتى راح الفرسان أربعة فً إثر أربعة فً بالتحرن صوب مضارب ا
ممارسة األلعاب الرٌاضٌة, وأخذ اآلخرون ٌلصمون أجسادهم على جهة واحدة من 
بطون جٌادهم المنطلمة كالسهام وكؤنها جرداء من أي شًء.. وترى آخرٌن وهم 

منتصبون على ظهور خٌولهم ٌإدون حركات دلٌمة تتسم بالخفة واالتزان.((, ألٌس 
 !هذا تصوٌرا  سٌنمابٌا  من خالل كامٌرا ذكٌة لمشهد انسانً خالّب؟

وأخٌرا  لمد كان الروابً خسرو أمٌنا  على تؤرٌخ الجاؾ, صادلا  مبدعا  فً تمدٌم  
نص روابً استثنابً, فٌه كل التمانات التً لها المدرة على تشكٌل رواٌة سٌر ذاتٌة 

 أنجبته من عزٌمتها وفرادة شخصٌتها الفذة.لادمة من أٌام ناصعة لتارٌخ لبٌلته التً 

 الهوامش والمصادر والمراجع

.سٌرة الؽابب, سٌرة اآلتً: السٌرة الذاتٌة فً كتاب طه حسٌن )األٌام(, شكري ٔ
 . 2,:22ٕٔالمبخوت, دار الجنوب للنشر, تونس,

.سٌر جبرا ابراهٌم جبرا الذاتٌة, خلٌل شكري هٌاس, رسالة ماجستٌر, جامعة ٕ
 .3,:ٕٓٓٓل, كلٌة التربٌة,الموص

.أنساق المٌثاق االطٌبوؼرافً السٌر الذاتٌة بالمؽرب, حسن بحراوي, مجلة آفاق ٖ
 .2ٖ,: 23ٗٔ, ـ ٗـ  ٖالمؽربٌة, العدد 

.أدب السٌرة الذاتٌة فً فرنسا: المفاهٌم والتصورات, فٌلٌب لوجون, ت:ضحى ٗ
 ٕٗ,:23ٗٔلسنة  ٗشبٌحة, مجلة الثمافة االجنبٌة, العدد

 .ٕ٘.م.ن:٘

.لتلوا الباشا, رواٌة, خسرو الجاؾ, منشورات اتحاد األدباء فً العراق, ٙ
 .٘,:22٘ٔ, ـ ٔبؽداد,ط

 .72ٔ.م.ن:7

 .7ٓٔ.م.ن:3

.الفضاء المصصً عند كمال عبد الرحمن, ناٌؾ سٌدو لاسم, رسالة ماجستٌر, 2
 .ٖٙ,:ٕٓٔٓكلٌة اآلداب, الجامعة الحرة فً هولندا,

.شعرٌة المكان فً الرواٌة الجدٌدة, الخطاب الروابً إلدوارد خراط نموذجا , ٓٔ
(, مإسسة الٌمامة 3ٕخالد حسٌن حسٌن, سلسلة كتب الرٌاض)

 .ٕٓٔ,:ٕٓٓٓالصحفٌة,

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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.(

24



منتصبون على ظهور خٌولهم ٌإدون حركات دلٌمة تتسم بالخفة واالتزان.((, ألٌس 
 !هذا تصوٌرا  سٌنمابٌا  من خالل كامٌرا ذكٌة لمشهد انسانً خالّب؟

وأخٌرا  لمد كان الروابً خسرو أمٌنا  على تؤرٌخ الجاؾ, صادلا  مبدعا  فً تمدٌم  
نص روابً استثنابً, فٌه كل التمانات التً لها المدرة على تشكٌل رواٌة سٌر ذاتٌة 

 أنجبته من عزٌمتها وفرادة شخصٌتها الفذة.لادمة من أٌام ناصعة لتارٌخ لبٌلته التً 

 الهوامش والمصادر والمراجع

.سٌرة الؽابب, سٌرة اآلتً: السٌرة الذاتٌة فً كتاب طه حسٌن )األٌام(, شكري ٔ
 . 2,:22ٕٔالمبخوت, دار الجنوب للنشر, تونس,

.سٌر جبرا ابراهٌم جبرا الذاتٌة, خلٌل شكري هٌاس, رسالة ماجستٌر, جامعة ٕ
 .3,:ٕٓٓٓل, كلٌة التربٌة,الموص

.أنساق المٌثاق االطٌبوؼرافً السٌر الذاتٌة بالمؽرب, حسن بحراوي, مجلة آفاق ٖ
 .2ٖ,: 23ٗٔ, ـ ٗـ  ٖالمؽربٌة, العدد 

.أدب السٌرة الذاتٌة فً فرنسا: المفاهٌم والتصورات, فٌلٌب لوجون, ت:ضحى ٗ
 ٕٗ,:23ٗٔلسنة  ٗشبٌحة, مجلة الثمافة االجنبٌة, العدد

 .ٕ٘.م.ن:٘

.لتلوا الباشا, رواٌة, خسرو الجاؾ, منشورات اتحاد األدباء فً العراق, ٙ
 .٘,:22٘ٔ, ـ ٔبؽداد,ط

 .72ٔ.م.ن:7

 .7ٓٔ.م.ن:3

.الفضاء المصصً عند كمال عبد الرحمن, ناٌؾ سٌدو لاسم, رسالة ماجستٌر, 2
 .ٖٙ,:ٕٓٔٓكلٌة اآلداب, الجامعة الحرة فً هولندا,

.شعرٌة المكان فً الرواٌة الجدٌدة, الخطاب الروابً إلدوارد خراط نموذجا , ٓٔ
(, مإسسة الٌمامة 3ٕخالد حسٌن حسٌن, سلسلة كتب الرٌاض)

 .ٕٓٔ,:ٕٓٓٓالصحفٌة,

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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
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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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 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
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ٌبً وفً بحث للّدكتور ط
ؼماري بعنوان "الؽرافٌتً 
من أدب للؽرباء إلى أدب 
لالؼتراب", )عالم المعرفة, 

-, ٌناٌرٖٗ, المجلّد ٖالعدد
( ٌبحث فً ٕ٘ٔٓمارس, 

مظاهر هذا النّوع من الكتابة 
فً المسم األّول بعد محاولة 

تؤصٌل للمصطلح وأصول نشؤته واستمراره, وٌمؾ الباحث ولفة متؤنٌّة عند تؤصٌل 
ٌّته, وٌحٌل المارئ إلى مجموعة من الدراسات األجنبٌّة, المصطل ح ونشؤته وتارٌخ

مخّصصا  المسم الثّانً للتّطبٌك من خالل لراءة كتاب "أدب الؽرباء" ألبً فرج 
األصفهانً, وٌعّرؾ الباحُث الؽرافٌتً بموله: "إنّه الكتابات والّرسومات الموجودة 

ات العمومٌّة, والحاملة لدالالت ثمافٌّة على مختلؾ الّدعابم الموجودة فً الفضاء
(, إنه تعرٌؾ ٗٓٔوسوسٌولوجٌّة تساعد على وعً الحالة االجتماعٌّة للمجتمع" )ص

منضبط, ٌمكن إحالة الكثٌر من المواد التّعبٌرٌّة إلٌه, وٌستوعب كّل المظاهر 
ترونٌّة المعاصرة للؽرافٌتً فً المجتمع, بما فٌها تلن المنشورات على الجدران اإللك

بشتّى أنواعها, على اعتبار أنّها حوابط عاّمة, تتوّجه إلى جمهور المتلمٌّن, وكذلن كّل 
الجدران والحوابط فً الفضاءات المحصورة بمجموعة من األفراد, بوصفهم مجتمعا  
موّحدا  ٌشترن أفراده فً مجموعة من الّسمات الّدابمة أو المإلّتة, كالمدارس 

 ت.والجامعات والمعتمال

ٌّز هذا النّوع من الكتابة الجهل بالمإلؾ ؼالبا , لطبٌعة هذه الكتابات  إّن أبرز ما ٌم
الّتً تخرج عّما هو متعارؾ علٌه من ثمافة مستمّرة فً المجتمع, وألّن الجدران 
للبناٌات العاّمة دعابمها األساسٌّة من جدران المراحٌض العاّمة, فً المدن والجامعات 

الممابر وشواهد المبور والصخور وجذوع الّشجر وأسوار المدارس وأسوار الحدابك و
وسبّورات الؽرؾ الّصفٌّة وجدران الّسجون, وٌمكن إضافة دعابم أخرى لمثل هذه 
الكتابات, وتتمثل فً الكتابة على الكتب المدرسٌّة وكتب المكتبات العاّمة من تعلٌمات, 

, وأه ًّ وتوٌتر, وخاّصة تلن  الفٌس بونمها: وأخٌرا  حوابط موالع التّواصل االجتماع

الخارجة عن الثّمافة العاّمة 
الّسابدة فً المجتمع وتكون 
ألسماء مستعارة, وٌهدؾ 
أصحابها للتّعبٌر عن أنفسهم 
فً الموضوعات المحّرمة 
والمعروفة بالتّابوهات من 

 سٌاسٌّة ودٌنٌّة وجنسٌّة. 

ابٌّة عاّمة من ضعؾ فً األسلوب تتّسم هذه الكتابات ؼالبا  بمالمح أسلوبٌّة وكت
واشتمالها على األخطاء النحوٌّة واللؽوٌّة واإلمالبٌّة, ورداءة الخّط إذا لم تكن 
ًّ المتدنًّ لكتّابها فً األعّم األؼلب, أو  إلكترونٌّة بطبٌعة الحال, نظرا  للمستوى الثّماف

وّجس من انكشاؾ لكونها خاضعة لشروط ظرفٌّة معٌّنة ٌحكمها التّرّلب والخوؾ والتّ 
أمر كاتبها, وما سٌتعرض له من مساءلة ومحاسبة أو لوم على ألل تمدٌر, مع 
مالحظة الكتابة العامٌّة والخلط بٌن العربٌّة وبٌن ؼٌرها من اللّؽات فً الكتابة 

 اإللكترونٌّة.

, بل إنّها موجودة كذلن فً المجتمعات  ًّ لم تُن هذه الّظاهرة خاّصة بالمجتمع العرب
ًّ هنري مٌلر إلى وجود األ ًّ والرّسام األمرٌك خرى, ومنها الؽربٌّة, فمد أشار الّرواب

هذه الّظاهرة, وذلن خالل الحوار الّذي أجراه معه )بسكال فرٌبوس(, ٌمول مٌلر: 
"ؼٌر أنًّ عندما كنت أتجّول فً اللٌّل والنّهار ببروكلٌن الجنّة, صدمنً العنؾ 

ة, ومن تلن الوحشٌّة المنبعثة من أزلّة مخّربة وساللم المدّمر فً الخربشات الحابطٌّ 
 (.ٙٔالنّجدة المظلمة". )فً ضٌافة هنري مٌلر, ترجمة: سعٌد بو كرامً, ص

ولٌس األمر ممتصرا  على حوابط مدٌنة بروكلٌن, بل الحظها مٌلر كذلن فً 
محّطات المترو فً نٌولوتس: "أّما لرب نٌولوتس فهنان مناظر محّطمة لبٌوت 

ى, لنٌّنات مختلفة تؽّطً م بمورة: آجور, أخشاب, خردوات, صنادٌك الورق الممو 
األرض, أؼصان ممطوعة, أشجار ممتلعة, كابنات تذهب وتجًء أٌدٌها فً جٌوبها 
مستعّدة إلخراج سّكٌن أو مسّدس, ورابحة البول المادمة من محّطات المترو ذات 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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الخارجة عن الثّمافة العاّمة 
الّسابدة فً المجتمع وتكون 
ألسماء مستعارة, وٌهدؾ 
أصحابها للتّعبٌر عن أنفسهم 
فً الموضوعات المحّرمة 
والمعروفة بالتّابوهات من 

 سٌاسٌّة ودٌنٌّة وجنسٌّة. 

ابٌّة عاّمة من ضعؾ فً األسلوب تتّسم هذه الكتابات ؼالبا  بمالمح أسلوبٌّة وكت
واشتمالها على األخطاء النحوٌّة واللؽوٌّة واإلمالبٌّة, ورداءة الخّط إذا لم تكن 
ًّ المتدنًّ لكتّابها فً األعّم األؼلب, أو  إلكترونٌّة بطبٌعة الحال, نظرا  للمستوى الثّماف

وّجس من انكشاؾ لكونها خاضعة لشروط ظرفٌّة معٌّنة ٌحكمها التّرّلب والخوؾ والتّ 
أمر كاتبها, وما سٌتعرض له من مساءلة ومحاسبة أو لوم على ألل تمدٌر, مع 
مالحظة الكتابة العامٌّة والخلط بٌن العربٌّة وبٌن ؼٌرها من اللّؽات فً الكتابة 

 اإللكترونٌّة.

, بل إنّها موجودة كذلن فً المجتمعات  ًّ لم تُن هذه الّظاهرة خاّصة بالمجتمع العرب
ًّ هنري مٌلر إلى وجود األ ًّ والرّسام األمرٌك خرى, ومنها الؽربٌّة, فمد أشار الّرواب

هذه الّظاهرة, وذلن خالل الحوار الّذي أجراه معه )بسكال فرٌبوس(, ٌمول مٌلر: 
"ؼٌر أنًّ عندما كنت أتجّول فً اللٌّل والنّهار ببروكلٌن الجنّة, صدمنً العنؾ 

ة, ومن تلن الوحشٌّة المنبعثة من أزلّة مخّربة وساللم المدّمر فً الخربشات الحابطٌّ 
 (.ٙٔالنّجدة المظلمة". )فً ضٌافة هنري مٌلر, ترجمة: سعٌد بو كرامً, ص

ولٌس األمر ممتصرا  على حوابط مدٌنة بروكلٌن, بل الحظها مٌلر كذلن فً 
محّطات المترو فً نٌولوتس: "أّما لرب نٌولوتس فهنان مناظر محّطمة لبٌوت 

ى, لنٌّنات مختلفة تؽّطً م بمورة: آجور, أخشاب, خردوات, صنادٌك الورق الممو 
األرض, أؼصان ممطوعة, أشجار ممتلعة, كابنات تذهب وتجًء أٌدٌها فً جٌوبها 
مستعّدة إلخراج سّكٌن أو مسّدس, ورابحة البول المادمة من محّطات المترو ذات 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا 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
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ة للّسفاحٌن والمؽتصبٌن". )الّسابك, الحٌطان الملّطخة بكالم فاحش, ٌعبر عن ذهنٌّ 
 نفسه(.

لمد ارتبطت الكتابة الؽرافٌتٌة كما هو مالحظ فً كالم مٌلر بالعنؾ, وكؤنّها تفرٌػ 
لهذا العنؾ ذي المظاهر المتنّوعة فً البٌبة االجتماعٌّة, وانعكست على تدمٌر أشٌاء 

وذلن العنؾ بالخربشات المكان وتخرٌبها, وما صاحبها من التّعبٌر عن تلن الذّهنٌة 
 الحابطٌّة الؽرافٌتٌّة.

: ًّ  الؽرافٌتً والتّراث العرب

ًّ التارٌخٌّة واألدبٌّة على الكثٌر من أمثلة الكتابة  اشتملت كتب التّراث العرب
الؽرافٌتٌّة, وفً ما ٌؤتً سؤورد مثالٌن, األّول من كتاب "المستطرؾ فً كّل فّن 

, والثّانً من كتاب "تارٌخ جرجان" للّسهمً الجرجانً, ولد مستظرؾ" لـ األبشٌهً
ولؾ كما أشرت سابما  د. طٌبً ؼماري عند كتاب "أدب االؼتراب" ألبً الفرج 
األصفهانً, واصفا  الكتاب بؤنّه "إحدى أهم الوثابك المدٌمة والنّادرة الّتً تإرخ 

 (.ٓٔٔصللكتابات الؽرافٌتٌّة فً الثمافة العربٌّة على األلّل" )
ًّ فً الخبر الّذي ٌروٌه األبشٌهً: بٌنما أنا أسٌر فً البادٌة إذ مررت  لال األصمع

 بحجر مكتوب علٌه هذا البٌت:
 أٌا معشر العّشاق باهلل خّبروا         

 إذا حّل عشك بالفتى كٌؾ ٌصنع               
 فكتبُت تحته:

 ٌداري هواه ثم ٌكتم سّره         
 ٌخشع فً كّل األمور وٌخضعو               

 
 ثّم عدت فً الٌوم الثّانً فوجدت مكتوبا  تحته:

 فكٌؾ ٌداري والهوى لاتل الفتى         
 وفً كّل ٌوم للبه ٌتمّطع                     

 فكتبت تحته:
 إذا لم ٌجد صبرا  لكتمان سّره         

 فلٌس له شًء سوى الموت أنفع                 
ٌْتا  ال حول وال لّوة ثم عدت ف ً الٌوم الثّالث فوجدت شاّبا  ملمى تحت ذلن الحجر م

ًّ العظٌم ولد كتب لبل موته:  إال باهلل العل
 سمعنا أطعنا ثم متنا فبلؽوا         

 سالمً على من كان للوصل ٌمنع                  
من حٌث الموضوع, إذ  تتمثّل فً هذه الحكاٌة كّل ممّومات الكتابة الؽرافٌتٌّة

تتناول موضوعا  ما زال ال ٌحسن المول فٌه عالنٌة, فالحّب وحكاٌات العاشمٌن لٌست 
من الموضوعات المتداولة والجاّدة اّلتً ٌولٌها المجتمع أهّمٌّة, فهً هامشٌّة فً 
 , ًّ الثّمافة الّسابدة, وتندرج ضمن المسكوت عنه, إضافة إلى جهل الكاتب األصل

(, وأخٌرا  أنّها كانت على حجر فً البادٌة.  والتّفاعل ًّ  معه من لبل الّراوي )األصمع
وبهذه الممّومات الّسابمة جمٌعها, مع اختالؾ فً الموضوع, ٌلتمً هذا الخبر الّذي 
ٌورده الّسهمً الجرجانً فً آخر كتابه "تارٌخ جرجان". لال سمعت الّدٌنوري فً 

ابة لال سمعت أبا الحسن محرز بن جعفر مسجد عُمان سنة أربع وثالثٌن وثالثم
 ٌمول: وجدت ببلد الهند حجرا  منموشا بالعبرانٌّة ببلد سرندٌب ٌمال اهبط آدم:

 أنا الموجود فاطلبنً تجدنً 
 فإن تطلب سواي فال تجدنً                  

 تجدنً أٌن تطلبنً عتٌدا 
 لرٌبا  منن فاطلبنً تجدنً                 

وٌورد المصٌدة كاملة بؤبٌاتها األربعة والعشرٌن, مع مالحظة أّن هذٌن النّموذجٌن 
كانا بلؽة عالٌة المستوى وّظؾ الكاتبان الّشعر للتّعبٌر عن الموضوع الّذي كان دٌنٌّا 
فً خبر "تارٌخ جرجان" وبلؽة ؼٌر عربٌّة, وفً هذا ربّما تختلؾ عن تلن النّماذج 

الؽرافٌتٌّة فً والع المجتمعات اّلتً وجدت فٌها, عربٌّة وؼٌر  الّتً حفلت بها الكتابة
 عربٌّة, وفً أنّها أخبار أو نموش نصٌّة طوٌلة.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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 فكتبت تحته:
 إذا لم ٌجد صبرا  لكتمان سّره         

 فلٌس له شًء سوى الموت أنفع                 
ٌْتا  ال حول وال لّوة ثم عدت ف ً الٌوم الثّالث فوجدت شاّبا  ملمى تحت ذلن الحجر م

ًّ العظٌم ولد كتب لبل موته:  إال باهلل العل
 سمعنا أطعنا ثم متنا فبلؽوا         

 سالمً على من كان للوصل ٌمنع                  
من حٌث الموضوع, إذ  تتمثّل فً هذه الحكاٌة كّل ممّومات الكتابة الؽرافٌتٌّة

تتناول موضوعا  ما زال ال ٌحسن المول فٌه عالنٌة, فالحّب وحكاٌات العاشمٌن لٌست 
من الموضوعات المتداولة والجاّدة اّلتً ٌولٌها المجتمع أهّمٌّة, فهً هامشٌّة فً 
 , ًّ الثّمافة الّسابدة, وتندرج ضمن المسكوت عنه, إضافة إلى جهل الكاتب األصل

(, وأخٌرا  أنّها كانت على حجر فً البادٌة.  والتّفاعل ًّ  معه من لبل الّراوي )األصمع
وبهذه الممّومات الّسابمة جمٌعها, مع اختالؾ فً الموضوع, ٌلتمً هذا الخبر الّذي 
ٌورده الّسهمً الجرجانً فً آخر كتابه "تارٌخ جرجان". لال سمعت الّدٌنوري فً 

ابة لال سمعت أبا الحسن محرز بن جعفر مسجد عُمان سنة أربع وثالثٌن وثالثم
 ٌمول: وجدت ببلد الهند حجرا  منموشا بالعبرانٌّة ببلد سرندٌب ٌمال اهبط آدم:

 أنا الموجود فاطلبنً تجدنً 
 فإن تطلب سواي فال تجدنً                  

 تجدنً أٌن تطلبنً عتٌدا 
 لرٌبا  منن فاطلبنً تجدنً                 

وٌورد المصٌدة كاملة بؤبٌاتها األربعة والعشرٌن, مع مالحظة أّن هذٌن النّموذجٌن 
كانا بلؽة عالٌة المستوى وّظؾ الكاتبان الّشعر للتّعبٌر عن الموضوع الّذي كان دٌنٌّا 
فً خبر "تارٌخ جرجان" وبلؽة ؼٌر عربٌّة, وفً هذا ربّما تختلؾ عن تلن النّماذج 

الؽرافٌتٌّة فً والع المجتمعات اّلتً وجدت فٌها, عربٌّة وؼٌر  الّتً حفلت بها الكتابة
 عربٌّة, وفً أنّها أخبار أو نموش نصٌّة طوٌلة.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما 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
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 الكتابة الؽرافٌتٌّة فً والع الثّمافة الفلسطٌنٌّة:
ٌّة, ومنها الفلسطٌنٌّة, فإّن  وأّما فً والع الثّمافة المعاصرة فً المجتمعات العرب

لعدٌد من المظاهر للكتابة الؽرافٌتٌّة, ولد جاء بعضها المرء ٌستطٌع أن ٌرصد ا
مشتركا  مع والع هذا النّوع من الكتابة فً المجتمعات األخرى ؼٌر العربٌّة, وفٌما 

 ٌؤتً بعض من مظاهرها فً الفضاءات العمومٌّة الفلسطٌنٌّة:

 الكتابة على جدران المراحٌض فً المدن وفً الجامعات:

ن المراحٌض العاّمة من أكثر األمثلة بروزا  فً الّدراسات لعّل الكتابة على جدرا
الّتً بحثت فً ظاهرة الكتابة الؽرافٌتٌّة, على للّة هذه الّدراسات فً اللّؽة العربٌّة. 
وتتناول هذه الكتابات موضوعات مّما ٌفكر فٌها المراهمون من أمور جنسٌّة, 

لّذي ٌبحث عنه المراهك, ومواعدات بٌن المراهمٌن, وكتابة مواصفات للّشخص ا
سواء أكان فاعال  أم مفعوال  به, لممارسة المثلٌّة الجنسٌّة, وؼالبا  ما ٌصاحب تلن 

 الكتابات أرلام للهواتؾ الخلوٌة.

وعدا ذلن فإّن بعض تلن الكتابات تتناول بالّطعن بعض الرموز الّسٌاسٌّة أو 
التّحذٌر من أشخاص معٌّنٌن. وما الفصابلٌّة أو المتعاونٌن مع االحتالل اإلسرابٌلً و

ٌتبع ذلن أحٌانا  من تفاعل من آخرٌن بالّسّب والّشتابم الاّلذعة واألوصاؾ المبٌحة, 
 والرّد على بعض االتّهامات الّسٌاسٌّة.

وما ٌالحظ أّن الكتابة على جدران 
المراحٌض العاّمة بدأت بالتاّلشً, بفعل عّدة 

فلم ٌعد  عوامل أهّمها سٌطرة التّكنولوجٌا,
المراهمون ٌحملون ألالما , وصارت الكتابة 
اإللكترونٌّة أكثر لربا  وسهولة من الكتابة 
بالٌد, كما أن تعٌٌن البلدٌّات موظفٌن لتلن 
األماكن ومرالبتهم لها, لد ساعد على انحسار 

 هذه الّظاهرة. 

( 99ٖٔ-987ٔكتابة الّشعارات الّسٌاسٌّة والفصائلٌّة فً االنتفاضة األولى )
 والكتابة على جدار الّضّم والتّوّسع:

تحّولت األسوار العاّمة والخاّصة فً المدن والمرى الفلسطٌنٌّة إلى دعابم تحمل 
هذه الّشعارات, وما فٌها من مضامٌن سٌاسٌّة تابعة للفصابل الفلسطٌنٌّة, وكانت تتّم 

األحمر, مع ؼلبة  عادة بعلب الّدهان وكانت فصابل الٌسار ؼالبا  ما تستعمل اللّون
تلن  بَ اللّون األسود لشعارات حركة فتح والجهاد اإلسالمً وحركة حماس. وصاحَ 

الّشعارات الكتابٌّة وجود رسومات تعبٌرٌّة, وتنوعت تلن الكتابات ما بٌن تمجٌد 
األسرى ونعً الّشهداء وتخلٌد ذكراهم والتّعبٌر عن وجهات النّظر الحزبٌّة لتلن 

ا الّسٌاسٌّة الّراهنة. وتزدهر هذه الّشعارات وتكثر فً المناسبات, الفصابل فً المضاٌ
كذكرى وعد بلفور والنّكبة والنّكسة, وذكرى االنطاللات لألحزاب والفصابل 
, ومن أجل االستعداد لتشٌٌع الّشهداء, أو التّذكٌر  ًّ المماومة, وٌوم األسٌر الفلسطٌن

 بذكرى الّشهداء من المادة التارٌخٌٌّن.

موضوعات  22ٖٔتناولت تلن الكتابات أٌضا  فً الفترة اّلتً تلت عام كما 
ًّ المابم على المفاوضات, أو ما  انتمادٌّة ضّد الّسلطة الفلسطٌنٌّة ومشروعها الّسٌاس

. ًّ  انتهجته فً فترة الحمة من اعتمال سٌاس

أمثال وتنّوعت تلن الكتابات بٌن النّثر أو مماطع شعرٌّة ألبرز شعراء المماومة من 
توفٌك زٌّاد ومحمود دروٌش وسمٌح الماسم, أو شعراء عالمٌٌّن من أمثال لوركا 
وناظم حكمت, وشعراء عرب السٌّما أبو الماسم الّشبابً, فمد كان حاضرا  بٌته 

 الّشعرّي المشهور:

 إذا الّشعب ٌوما  أراد الحٌاة 

 فال بّد أن ٌستجٌب المدر.                    

الّشعارات رموز من المماومة العالمٌّة من أمثال نٌلسون ماندٌاّل وحضرت فً تلن 
, ومن عمر المختار مثلعربٌّة وتشً جٌفارا والمهاتما ؼاندي, ومن رموز المماومة ال

ًّ حضوٌر الفت فً تلن الّشعارات.  الّشخصٌات التّارٌخٌّة كان لصالح الّدٌن األٌوب

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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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( 99ٖٔ-987ٔكتابة الّشعارات الّسٌاسٌّة والفصائلٌّة فً االنتفاضة األولى )
 والكتابة على جدار الّضّم والتّوّسع:

تحّولت األسوار العاّمة والخاّصة فً المدن والمرى الفلسطٌنٌّة إلى دعابم تحمل 
هذه الّشعارات, وما فٌها من مضامٌن سٌاسٌّة تابعة للفصابل الفلسطٌنٌّة, وكانت تتّم 

األحمر, مع ؼلبة  عادة بعلب الّدهان وكانت فصابل الٌسار ؼالبا  ما تستعمل اللّون
تلن  بَ اللّون األسود لشعارات حركة فتح والجهاد اإلسالمً وحركة حماس. وصاحَ 

الّشعارات الكتابٌّة وجود رسومات تعبٌرٌّة, وتنوعت تلن الكتابات ما بٌن تمجٌد 
األسرى ونعً الّشهداء وتخلٌد ذكراهم والتّعبٌر عن وجهات النّظر الحزبٌّة لتلن 

ا الّسٌاسٌّة الّراهنة. وتزدهر هذه الّشعارات وتكثر فً المناسبات, الفصابل فً المضاٌ
كذكرى وعد بلفور والنّكبة والنّكسة, وذكرى االنطاللات لألحزاب والفصابل 
, ومن أجل االستعداد لتشٌٌع الّشهداء, أو التّذكٌر  ًّ المماومة, وٌوم األسٌر الفلسطٌن

 بذكرى الّشهداء من المادة التارٌخٌٌّن.

موضوعات  22ٖٔتناولت تلن الكتابات أٌضا  فً الفترة اّلتً تلت عام كما 
ًّ المابم على المفاوضات, أو ما  انتمادٌّة ضّد الّسلطة الفلسطٌنٌّة ومشروعها الّسٌاس

. ًّ  انتهجته فً فترة الحمة من اعتمال سٌاس

أمثال وتنّوعت تلن الكتابات بٌن النّثر أو مماطع شعرٌّة ألبرز شعراء المماومة من 
توفٌك زٌّاد ومحمود دروٌش وسمٌح الماسم, أو شعراء عالمٌٌّن من أمثال لوركا 
وناظم حكمت, وشعراء عرب السٌّما أبو الماسم الّشبابً, فمد كان حاضرا  بٌته 

 الّشعرّي المشهور:

 إذا الّشعب ٌوما  أراد الحٌاة 

 فال بّد أن ٌستجٌب المدر.                    

الّشعارات رموز من المماومة العالمٌّة من أمثال نٌلسون ماندٌاّل وحضرت فً تلن 
, ومن عمر المختار مثلعربٌّة وتشً جٌفارا والمهاتما ؼاندي, ومن رموز المماومة ال

ًّ حضوٌر الفت فً تلن الّشعارات.  الّشخصٌات التّارٌخٌّة كان لصالح الّدٌن األٌوب

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، 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
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ٌطلك على هذا الجدار فً اإلعالم ؼالبا  وبعد أن تّم بناء جدار الّضّم والتّوّسع )
"جدار الفصل العنصرّي", ومن ناحٌة لانونٌّة فإّن تسمٌته "جدار الّضّم والتّوّسع" هً 
ٌٌّن بالكتابة  األنسب(. أخذ العدٌد من الّشبّان والفنّانٌن النّاشبٌن والنّاشطٌن الّسٌاس

ض هذا الوالع الّذي تسعى دولة والّرسم علٌه, تحّدٌا  لسلطة االحتالل, وتعبٌرا  عن رف
ٌّة  , ومحاصرته ولضم أرضه تحت ذرابع أمن ًّ االحتالل فرضه على الّشعب الفلسطٌن

 واهٌة.

لمد عبّرت تلن الّشعارات مكتوبة ومرسومة وباللّؽتٌن العربٌّة واإلنجلٌزٌّة عن 
ًّ ضّد سٌاسة إسرابٌل التّعسفٌّة فً بناء الجدار ومحاولة عز ل المدس االحتجاج الّسلم

والمناطك الفلسطٌنٌّة, وتنّوعت تلن النّصوص فً طولها ما بٌن الّشعار المصٌر إلى 
الجمل الّطوٌلة, وترافمت أحٌانا أخرى النّصوص مع اللّوحات الفّنٌّة. مع ؼلبة 
الّرسومات التّعبٌرٌّة واللّوحات التّشكٌلٌّة على تلن الّشعارات, حاملة رسابل موّجهة 

ق للحّرٌّة, وعدم االستسالم لسٌاسة األمر الوالع. ولعّل ما ٌتٌحه الجدار للعالم فً التّو
 ًّ من مساحة كبٌرة دفع الّرسامٌن لتوظٌؾ تلن المساحة لحمل رسابل ذات بعد فّن
ًّ دونالد ترامب, أحدهما  موّجه, وفً الفترة األخٌرة ظهر رسمان للّربٌس األمرٌك

ًّ وزراء اإلالمنفردا , واآلخر بصحبة ربٌس  , فً مشهد معبّر عن العاللة سرابٌل
 الّسٌاسٌّة بٌن أمرٌكا وإسرابٌل.  

 الكتابة على جدران المعتمالت:

وأبرز تلن النّماذج المحفوظة فً الذّاكرة الفلسطٌنٌّة ووثّمتها المصادر ذات 
, وهً من ألدم  ًّ ٌّام االنتداب البرٌطان ًّ أ الّصلة, لصٌدة كتبها مناضل فلسطٌن

عرٌّة الشعبٌّة المماومة التً وصلتنا من المرن الماضً, ولٌل إنها النّصوص الشّ 
ُوجدت مكتوبة على جدران زنزانة فً سجن عّكا, ٌرثً فٌها نفسه لبل التٌاده إلى 

 , ومّما جاء فٌها:2ٖٙٔالمشنمة عام 

ْل نواُحو ٌْكّمِ  ٌا لٌل خّلِ األسٌْر َت 

 راٌح ٌفٌك الفجر وٌرفرؾ ْجناحو

 المشنوق فً هبّة ْرٌاحو تٌََتَْمْرَجحْ 

وهً لصٌدة طوٌلة من عّدة أبٌات, مكتوبة باللّؽة العامٌّة, ترصد معاناة األسٌر 
ًّ داخل المعتمالت, وٌعبّر فٌها كاتبها عن آالمه اإلنسانٌّة تجاه وطنه وأهله.  الفلسطٌن

الكتابة على جدران المدارس وسبّورات الؽرؾ الّصفٌّة واألدراج والكتب 
 ة وكتب المكتبات العاّمة:المدرسٌّ 

تعبّر هذه الكتابات عن موالؾ الّطلبة من المعلّمٌن واإلدارة المدرسٌّة, ولعلّها 
ًّ الّذي ٌعٌشه هإالء  األداء, وكانت  والّطلبة, وخاّصة متدنٌّتهدؾ إلى التّفرٌػ النّفس

ا إلى لفت المدرسة, ورّبما كان ٌهدؾ كتّابهتتناول فً التّجرٌح أحد المعلمٌن أو مدٌر 
 االنتباه أو تضٌٌع الحصص ألحد المعلّمٌن, إثارة للمشاكل والتّعبٌر عن الؽضب. 

وكان الّطلبة أحٌانا  ٌوّظفون األدراج والّطاوالت للكتابة, تعلٌما  على معلّم ما أو 
ألسلوبه أو إحصاء لتلن الموالؾ الّطرٌفة الّتً كان المعلّمون ٌمعون فٌها خالل  اانتماد

إذا ما حدث وأخطؤ المعلّم فً لفظ بعض الكلمات أو العبارات, وربّما تعّدى  الّشرح,
 األمر إلى كتابة شعارات سٌاسٌّة أو عبارات حّب أو رسومات ذات دالالت عاطفٌّة. 

باإلضافة إلى انتهاج ثلّة من الّطلبة للكتابة على الكتب الممّررة, إّما عبارات 
ات عاطفٌّة كذلن, أو اللّعب بالّصور وتعدٌلها انتمادٌّة للماّدة أو رسومات وعبار

وتحوٌرها من صورة امرأة إلى صورة رجل برسم لحى أو شوارب أو إلباسهم المبعة 
أو الحّطة الفلسطٌنٌّة, وجعلهم أحٌانا ٌمتشمون األسلحة, أو تلوٌن المساحات البٌضاء 

لكتابات تركها  فً تلن الّرسومات, وبعض هذه الّظواهر لد ٌالحظها المرء أحٌانا  
 الطلبة على كتب المكتبات العاّمة. 

وربّما تعبّر تلن الكتابات فً جزء منها عن الحالة النّفسٌّة للّطلبة الّذٌن كانوا 
ٌشعرون بالملل وطول ولت الحّصة, أو عدم لناعتهم بالمحتوى أو المعلّم, فطردا  

رفات تزجٌة للولت والتزاما  للملل وتجنّبا  لعماب المشاكسة ٌلجإون إلى مثل هذه التّص
ٌّا  بالنّظام.  ظاهر

وٌلحك بهذه الّظاهرة ما ٌموم به المتدّربون أو المعلّمون أنفسهم أو الموّظفون 
"الخربشات" والّرسومات خالل تلن  خالل االجتماعات الّرسمٌّة من التّلهً بالكتابة و

ع أنّهم لد ٌستخدمون االجتماعات الّتً ٌرونها مملّة وثمٌلة الولع على نفوسهم. م

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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.(
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وهً لصٌدة طوٌلة من عّدة أبٌات, مكتوبة باللّؽة العامٌّة, ترصد معاناة األسٌر 
ًّ داخل المعتمالت, وٌعبّر فٌها كاتبها عن آالمه اإلنسانٌّة تجاه وطنه وأهله.  الفلسطٌن

الكتابة على جدران المدارس وسبّورات الؽرؾ الّصفٌّة واألدراج والكتب 
 ة وكتب المكتبات العاّمة:المدرسٌّ 

تعبّر هذه الكتابات عن موالؾ الّطلبة من المعلّمٌن واإلدارة المدرسٌّة, ولعلّها 
ًّ الّذي ٌعٌشه هإالء  األداء, وكانت  والّطلبة, وخاّصة متدنٌّتهدؾ إلى التّفرٌػ النّفس

ا إلى لفت المدرسة, ورّبما كان ٌهدؾ كتّابهتتناول فً التّجرٌح أحد المعلمٌن أو مدٌر 
 االنتباه أو تضٌٌع الحصص ألحد المعلّمٌن, إثارة للمشاكل والتّعبٌر عن الؽضب. 

وكان الّطلبة أحٌانا  ٌوّظفون األدراج والّطاوالت للكتابة, تعلٌما  على معلّم ما أو 
ألسلوبه أو إحصاء لتلن الموالؾ الّطرٌفة الّتً كان المعلّمون ٌمعون فٌها خالل  اانتماد

إذا ما حدث وأخطؤ المعلّم فً لفظ بعض الكلمات أو العبارات, وربّما تعّدى  الّشرح,
 األمر إلى كتابة شعارات سٌاسٌّة أو عبارات حّب أو رسومات ذات دالالت عاطفٌّة. 

باإلضافة إلى انتهاج ثلّة من الّطلبة للكتابة على الكتب الممّررة, إّما عبارات 
ات عاطفٌّة كذلن, أو اللّعب بالّصور وتعدٌلها انتمادٌّة للماّدة أو رسومات وعبار

وتحوٌرها من صورة امرأة إلى صورة رجل برسم لحى أو شوارب أو إلباسهم المبعة 
أو الحّطة الفلسطٌنٌّة, وجعلهم أحٌانا ٌمتشمون األسلحة, أو تلوٌن المساحات البٌضاء 

لكتابات تركها  فً تلن الّرسومات, وبعض هذه الّظواهر لد ٌالحظها المرء أحٌانا  
 الطلبة على كتب المكتبات العاّمة. 

وربّما تعبّر تلن الكتابات فً جزء منها عن الحالة النّفسٌّة للّطلبة الّذٌن كانوا 
ٌشعرون بالملل وطول ولت الحّصة, أو عدم لناعتهم بالمحتوى أو المعلّم, فطردا  

رفات تزجٌة للولت والتزاما  للملل وتجنّبا  لعماب المشاكسة ٌلجإون إلى مثل هذه التّص
ٌّا  بالنّظام.  ظاهر

وٌلحك بهذه الّظاهرة ما ٌموم به المتدّربون أو المعلّمون أنفسهم أو الموّظفون 
"الخربشات" والّرسومات خالل تلن  خالل االجتماعات الّرسمٌّة من التّلهً بالكتابة و

ع أنّهم لد ٌستخدمون االجتماعات الّتً ٌرونها مملّة وثمٌلة الولع على نفوسهم. م

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا 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
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أورالهم الخاّصة, إاّل أّن الؽالبٌّة العظمى تستخدم أورالا  وّزعت علٌهم ألجل التّدرٌب 
أو االجتماع, فٌتركونها خلفهم, متحلّلٌن من الملل والّشعور الماسً لوجودهم فً 

 مكان ٌمارس فٌه علٌهم ضؽوطات نفسٌّة.

ت والمساجد والكنائس فً األحٌاء كتابة المستوطنٌن الٌهود على جدران البناٌا
 العربٌّة:

اعتاد بعض المستوطنٌن الٌهود الكتابة على جدران المساجد واألحٌاء العربٌّة 
شعارات معادٌة للعرب, وكانت شعارات: "الموت للعرب" و"االنتمام من العرب" 
ت و"جباٌة الثّمن" األكثر رواجا من بٌن تلن الّشعارات, إضافة إلى الّرسومات ذا

اإلٌحاءات العنصرٌّة العدابٌّة, كما حدث مثال فً بعض أحٌاء مدٌنة الخلٌل والمدس 
ومساجدهما, وكتابة شعارات معادٌة للمسٌحٌٌّن أٌضا على بعض جدران الكنابس, 
كما حدث وكتب متطرفون ٌهود على حابط كنٌسة رلاد الّسٌدة العذراء فً المدس 

 سٌحٌٌّن الكفرة"."المسٌحٌّون إلى الجحٌم" و"الموت للم

 الكتابة على الحوائط اإللكترونٌّة:

فٌما سبك أعاله, أشرت إلى ذلن التّطور الّذي طرأ على الكتابة الؽرافٌتٌّة, وهذا 
ٌّا  أو لوحا   التّطور, ٌستطٌع الوصول إلٌه كّل من امتلن جهاز حاسوب أو هاتفا  ذك

 الفٌس بونأؼلبها لتكون على حوابط  إلكترونٌّا , ولد انتملت كّل أنواع تلن الكتابات أو
وتوٌتر, وتشترن هذه 
الكتابات مع الكتابة الؽرافٌتٌّة 
التّملٌدٌّة فً عدة سمات 

, فما موضوعٌّة وأسلوبٌّة
فبة من الكتّاب  زال هنان

ٌستخدمون أسماء مستعارة 
لحساباتهم الّشخصٌّة على 
 , ًّ موالع التواصل االجتماع
وٌكتبون آراءهم وما 

به بحّرٌّة تاّمة, فً الموضوعات الثمافٌّة والّسٌاسٌّة واالجتماعٌّة, واخترلوا ٌشعرون 
كل جدران المحّرمات, باإلضافة إلى أّن اللّؽة هً ذاتها؛ باحتوابها على األخطاء 
اإلمالبٌّة والنّحوٌة وركاكة األسلوب والكتابة باللّؽة العامٌّة, وخلطهم بٌن اللّؽة 

ؽات األخرى السٌّما العبرٌّة واإلنجلٌزٌّة, مصحوبة أحٌانا  تلن العربٌّة وؼٌرها من اللّ 
 الكتابات برسومات أو صور فوتوؼرافٌّة أو كارٌكاتورٌّة ساخرة.

ٌّات المعاصرة على تراجع الكتابة على الحوابط الوالعٌّة إلى  لمد ساعدت هذه التّمن
انت مجاال  فسٌحا  حوابط وجدران افتراضٌّة, وشّجعت أكثر على "حّرٌّة المول", فك

ٌّة شخصٌّات بعٌنها, والتّهّجم  للتّعبٌر, أتاحت للّناشطٌن الّسٌاسٌٌّن مثال  االنتماد بحّر
علٌها وتصوٌرها بصور مضحكة كارٌكاتورٌّة, وخاّصة فً مناسبات وأحداث 
ساخنة, كزٌارة أحد الّرإساء أو تفّشً الفضابح الّسٌاسٌّة والكشؾ عن الفساد اإلدارّي 

 ولة الوزارات والمإّسسات الخاّصة والعاّمة. فً أر

ٌّة  أصبحت هذه الكتابات مدار اهتمام بعض الباحثٌن, عدا اهتمام الّدوابر األمن
ٌٌّن  ًّ لصحف بالمدّونٌن ومالحمتهم, ولد سُّجلت العدٌد من حاالت االعتمال الّسٌاس

لكتابات, ولد ٌترتّب وكتّاب ومدّونٌن, أو التّحمٌك اإلدارّي مع الموّظفٌن نتٌجة تلن ا
علٌها بعض العموبات اإلدارٌّة أو الجنابٌّة, السٌّما بعد إلرار لانون الجرابم 

 اإللكترونٌّة فً العدٌد من الّدول.

ٌّة  ما سبك كان محاولة لرصد ظواهر الكتابة الؽرافٌتٌّة فً سٌاق الثّمافة الفلسطٌن
ً أّن كّل بند من البنود الّتً تحّدثت شّن ففٌّة المعرفٌّة والتّراثٌّة, والضمن سٌاق الخل

عنها آنفا , ٌحتاج إلى ولفة بحثٌّة وإحصابٌّة للكشؾ عن حدوده وآثاره ومآالته وتفكٌن 
ٌّات متعّددة, تجعل من تلن األبحاث أبحاثا  بكرا , ترتاد  ما ٌحمل من رسابل ورمز

ٌها فً مستمبل األٌام, مناطك ٌندر أن ٌرتادها الباحثون والّدارسون, لعّل أحدا  ٌلتفت إل
ًّ ناصر ناصر "  PHOTIالفتا  النّظر إلى الكتاب الّذي أصدره المصّور الفلسطٌن

GRAFFITI( ٌّات خاّصة بثورة ٕٓ٘", فمد ضّم ٌّة  ٕ٘( صورة لجدار ٌناٌر المصر
ا  ٕٗٔٓو ٕٔٔٓما بٌن عامً  ٌّ , لٌمّدم للمكتبة العربٌّة والفلسطٌنٌّة إنجازا  مهّما  توثٌم

 رصد هذه الّظاهرة الثّمافٌّة.فً 

 

 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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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به بحّرٌّة تاّمة, فً الموضوعات الثمافٌّة والّسٌاسٌّة واالجتماعٌّة, واخترلوا ٌشعرون 
كل جدران المحّرمات, باإلضافة إلى أّن اللّؽة هً ذاتها؛ باحتوابها على األخطاء 
اإلمالبٌّة والنّحوٌة وركاكة األسلوب والكتابة باللّؽة العامٌّة, وخلطهم بٌن اللّؽة 

ؽات األخرى السٌّما العبرٌّة واإلنجلٌزٌّة, مصحوبة أحٌانا  تلن العربٌّة وؼٌرها من اللّ 
 الكتابات برسومات أو صور فوتوؼرافٌّة أو كارٌكاتورٌّة ساخرة.

ٌّات المعاصرة على تراجع الكتابة على الحوابط الوالعٌّة إلى  لمد ساعدت هذه التّمن
انت مجاال  فسٌحا  حوابط وجدران افتراضٌّة, وشّجعت أكثر على "حّرٌّة المول", فك

ٌّة شخصٌّات بعٌنها, والتّهّجم  للتّعبٌر, أتاحت للّناشطٌن الّسٌاسٌٌّن مثال  االنتماد بحّر
علٌها وتصوٌرها بصور مضحكة كارٌكاتورٌّة, وخاّصة فً مناسبات وأحداث 
ساخنة, كزٌارة أحد الّرإساء أو تفّشً الفضابح الّسٌاسٌّة والكشؾ عن الفساد اإلدارّي 

 ولة الوزارات والمإّسسات الخاّصة والعاّمة. فً أر

ٌّة  أصبحت هذه الكتابات مدار اهتمام بعض الباحثٌن, عدا اهتمام الّدوابر األمن
ٌٌّن  ًّ لصحف بالمدّونٌن ومالحمتهم, ولد سُّجلت العدٌد من حاالت االعتمال الّسٌاس

لكتابات, ولد ٌترتّب وكتّاب ومدّونٌن, أو التّحمٌك اإلدارّي مع الموّظفٌن نتٌجة تلن ا
علٌها بعض العموبات اإلدارٌّة أو الجنابٌّة, السٌّما بعد إلرار لانون الجرابم 

 اإللكترونٌّة فً العدٌد من الّدول.

ٌّة  ما سبك كان محاولة لرصد ظواهر الكتابة الؽرافٌتٌّة فً سٌاق الثّمافة الفلسطٌن
ً أّن كّل بند من البنود الّتً تحّدثت شّن ففٌّة المعرفٌّة والتّراثٌّة, والضمن سٌاق الخل

عنها آنفا , ٌحتاج إلى ولفة بحثٌّة وإحصابٌّة للكشؾ عن حدوده وآثاره ومآالته وتفكٌن 
ٌّات متعّددة, تجعل من تلن األبحاث أبحاثا  بكرا , ترتاد  ما ٌحمل من رسابل ورمز

ٌها فً مستمبل األٌام, مناطك ٌندر أن ٌرتادها الباحثون والّدارسون, لعّل أحدا  ٌلتفت إل
ًّ ناصر ناصر "  PHOTIالفتا  النّظر إلى الكتاب الّذي أصدره المصّور الفلسطٌن

GRAFFITI( ٌّات خاّصة بثورة ٕٓ٘", فمد ضّم ٌّة  ٕ٘( صورة لجدار ٌناٌر المصر
ا  ٕٗٔٓو ٕٔٔٓما بٌن عامً  ٌّ , لٌمّدم للمكتبة العربٌّة والفلسطٌنٌّة إنجازا  مهّما  توثٌم

 رصد هذه الّظاهرة الثّمافٌّة.فً 

 

 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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  حممود خضري وس  

تفاعل الشاعر أحمد مصطفً سعٌد مع الحركة األدبٌة فً مصر منذ سنوات من 
خالل لصابده الشعرٌة التً اعتاد نشرها فً األبواب األدبٌة فً الجرابد والمجالت. 
وٌكشؾ إبداعه الشعري عن ثمافاته المتعددة وجودة المراءة التً صارت عنده عادة 

والوطن, فهو صاحب مشروع لومً ٌلتزم إٌجابٌة. ودابما  ٌدور شعره حول المرأة 
نمضت  ٌحفل دٌوانه الشعري,« مشروع لومًالمرأة والوطن »بممولة نزار لبانً 

بمصابده التً تدور حول المرأة والوطن. عب ر الشاعر فٌه عن تنالضات  ؼزلها,
الوالع وتعمٌداته مكرسا  جهوده فً تمدٌم رإى فً المضاٌا االجتماعٌة والسٌاسٌة 

رٌة ٌهتم الشاعر بمصٌر اإلنسان الفردي فً هذا الوالع اهتماما  النهابٌا وعنوان والفك
الدٌوان, نمضت ؼزلها ٌكشؾ عن أثر الفراق فً هذا الوالع على اإلنسان فهذا الفراق 

ٌإثر على اإلنسان وٌدفعه إلى السٌر فً الطرٌك المعاكس, فالعنوان ٌكشؾ عن 
الدٌوان حول واحً الحٌاة. تدور لصابد تنالضات الوالع وارتباكه فً جمٌع ن

 رومانسٌة عاشك وثورة متمرد. محورٌن أساسٌٌن هما:

تحتل الرومانسٌة مساحة شاسعة فً لصابد الدٌوان والرومانسٌة ٌمدمها الشاعر 
ة العاطفة للمتلمً فً معناها العام, المتعة فً اآلالم وعدم الرضا عن الحاضر وؼلب

ن أكثر رومانسٌة كلما ازداد تعاسة وشماء. ٌعبِّر الشاعر نساعلى العمل ولد ٌصبح اإل
انفعاالته فً لالب شعري ٌكشؾ عن المعاناة التً عن تجاربه العاطفٌة التً تلهب 

ق البعد بٌنه رّ ن فإٌعانٌها من فراق محبوبته. فالشوق دابما  ٌشّده إلى لماء محبوبته. و
الجنون, تذكرنً رومانسٌة الشاعر بمٌة حٌاته فً عالم سٌختل عمله وٌمضى  هاوبٌن

 بمول الشاعر الراحل ابراهٌم ناجً:

 بالمداراة وبالولت تهون   للت أسلون وكم من طعنة 

 كدفوق السٌل طؽٌان الجنون     فإذا حبن ٌطؽى مزبدا   

 وتمضً حٌاة ناجً بعد ذلن بٌن الٌؤس والرجاء والجنون.

    

 

 

 

 الشاعر أمحد مصطفى دعيد

إن مرارة فراق الشاعر عن محبوبته وتعاظم جرحه ٌدفعه إلى عالم الجنون, 
مشتاق أنا ٌكفٌنً التعذٌب/ فؤسبك البراق وسؤظل لعٌدا  ما بٌن شطري االنتظار 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، 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.

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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ٌإثر على اإلنسان وٌدفعه إلى السٌر فً الطرٌك المعاكس, فالعنوان ٌكشؾ عن 
الدٌوان حول واحً الحٌاة. تدور لصابد تنالضات الوالع وارتباكه فً جمٌع ن

 رومانسٌة عاشك وثورة متمرد. محورٌن أساسٌٌن هما:

تحتل الرومانسٌة مساحة شاسعة فً لصابد الدٌوان والرومانسٌة ٌمدمها الشاعر 
ة العاطفة للمتلمً فً معناها العام, المتعة فً اآلالم وعدم الرضا عن الحاضر وؼلب

ن أكثر رومانسٌة كلما ازداد تعاسة وشماء. ٌعبِّر الشاعر نساعلى العمل ولد ٌصبح اإل
انفعاالته فً لالب شعري ٌكشؾ عن المعاناة التً عن تجاربه العاطفٌة التً تلهب 

ق البعد بٌنه رّ ن فإٌعانٌها من فراق محبوبته. فالشوق دابما  ٌشّده إلى لماء محبوبته. و
الجنون, تذكرنً رومانسٌة الشاعر بمٌة حٌاته فً عالم سٌختل عمله وٌمضى  هاوبٌن

 بمول الشاعر الراحل ابراهٌم ناجً:

 بالمداراة وبالولت تهون   للت أسلون وكم من طعنة 

 كدفوق السٌل طؽٌان الجنون     فإذا حبن ٌطؽى مزبدا   

 وتمضً حٌاة ناجً بعد ذلن بٌن الٌؤس والرجاء والجنون.

    

 

 

 

 الشاعر أمحد مصطفى دعيد

إن مرارة فراق الشاعر عن محبوبته وتعاظم جرحه ٌدفعه إلى عالم الجنون, 
مشتاق أنا ٌكفٌنً التعذٌب/ فؤسبك البراق وسؤظل لعٌدا  ما بٌن شطري االنتظار 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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واألشواق. ولم ٌكتؾ الشاعر بؤمر صدٌمه بالمٌام بهذه المهمة الذي ٌحمل معنى 
ب عنه فال تؽب وكن أنت الحنون/ فال التمنً وهً لماء المحبوبة, بل نهاه بعدم الؽٌا

تجعلنً أكمل عمري بحذاء المجنون )عوٌل الحنٌن( ٌواصل الشاعر تجلً 
رومانسٌته فنجده ٌعجز عن الوصول إلى محبوبته وهو فً أشد الرؼبة إلى لماء هذه 
المحبوبة ففً لصٌدته للوجد شهادة مٌالد, وأسعى لعدن خطوة /الرٌح ترمٌنً 

 ي فؤوعزت نفسً/ مالن والعشك.مللت عجز/ للوراء

ٌرفض الشاعر ؼدر محبوبة وٌإثر الرحٌل عنها طالبا منها أال تثٌر آالما  ٌحاول 
شٌه دفنت الوجع فً الضلوع/ فال تنب ألصٌتن وادي الذكرى/ -أن ٌدفنها فً أعماله:

لصٌدة دعٌنً أرحل, الشاعر ؼارق فً ذكرٌاته مع  بالركوع وال تبعثٌه بالدموع,
ه ومهما حاول أن ٌعٌش اللحظة فً كبرٌاء فلن ٌستطٌع التخلص من هذا محبوبت

آه ٌا للبً الودٌع/ ال تخش الحنٌن/ سؤجمع من لٌال  -الحب الذي ذاب فً شراٌٌنه:
األمل/ نجوى تماسمناها/ سؤساوي 
آن بذٌل ثٌابً/ أحالما  على الشط

تمرد  لصٌدة وجد وكبرٌاء,, رسمناها
ختفً فٌه الشاعر على الوالع الذى ا

كل شًء جمٌل أمام التؽٌٌر الذى طرأ 
علٌه وثار على هذا الوالع الذي شعر 
الشاعر فٌه باالؼتراب أمام والع صار 
كل شًء فٌه ٌخضع للمادة, والع 

سٌطرت علٌه أجهزة ال تحس بالحب وال تشعر باإلنسان وحاجته الملحة إلى السعادة 
بب هٌمنة الؽرباء على هذا الوالع. ٌجًء فٌه المستمبل أكثر تعاسة من الحاضر بس

فهم ٌدمرون كل شًء رابع ٌربط بٌن أبناء الوطن العربً رباطا  لوٌا . فالؽرباء 
ٌدّمرون تراثنا الحضاري وٌبنون لصورا  وٌؽرسون خناجر الخوؾ فً للوب أبناء 
د هذه األمة وٌإمن الشاعر إٌمانا  لوٌا  بمضٌة ٌثور من أجلها على الوالع وبتصور جدٌ

 للمستمبل.

والشاعر ٌحاول أن ٌعٌد بناء العالم من جدٌد. عالم حافل بالحب والخٌر والعطاء 
ٌحل فٌه األمن فتطمبن النفوس. اتسم خطابه الشعري بالثورة فٌجعل المتلمً ٌشاركه 
فً الدفاع عن لضاٌاه التً ٌإمن بها فالؽرباء الذٌن ٌحتلون مساحة كبٌرة وهامه من 

اللص ٌا  -وا بالخوؾ والملك إال بالتمرد والثورة على هإالء:أرض الوطن لن ٌشعر
/لن ٌخشان/ سٌختلس ما دمت على اإلطالل جالسا / كفان احتج ثر كالنسور  صؽٌري

ال تترن صؽار أحالمن طعاما  لبوم العمر ٌؤكلها أمامن/ كفان اخرج من كهفن /مد 
 .لصٌدة النسٌم والترٌاق للنور كفن/ سن بالعزم سالحن / بسٌؾ اإللدام ابتر خوفن,

ٌؽرى الشاعر المتلمً بثمار المماومة وطرد الؽرباء من وطننا فٌرى الشاعر أن 
السالم سٌحل بالوطن. فما أجمل الٌمام الذى ٌرفرؾ على أرض الوطن معلنا عن 
السالم فً هذا الوطن وعن النفوس التً أصبحت مزٌنة بالطمؤنٌنة ولذلن ٌحذر 

ٌا  -هاون  فالتهاون إذا سٌطر علٌنا فسٌموت كل منا لبل األوان:الشاعر المتلمً من الت
فتى مات لبل األوان/ من لم تطؤ لدماه عرس المٌدان/ ٌا فتى اخرج من ؼارن/ نازل 
أنت وجارن رسل الشٌطان/ ٌعود الٌمام/ ٌعود الٌمام. من خالل لراءة الدٌوان بتؤن 

 ودله ٌتبٌن لنا اآلتً:

األصوات االنفجارٌة وكذلن ٌحدث تماثل بٌنها وبٌن هنان تماثل صوتً بٌن -
 -ل وظٌفة داللٌة وجمالٌة فً النص األصوات االحتكاكٌة فٌنتج عن ذلن إٌماعا  ٌشك

ٌهتم الشاعر بالجناس الصوتً الذي ٌصنع صوتا  شعرٌا  ٌإدي إلى تعدد دالالت 
 -وطٌفا   فا  ضٌ -صاح والصباح  -كوابٌس  -كوالٌس  -بعٌدة وعنٌدة  -النص مثل:

خوفن وجوفن. ٌنتفً الشاعر كلمات مترادفة وٌكون منها جمال  فً سٌاق النص هذه 
الكلمات تإدي المعنى وتعمل على اتساع رلعة المجال الداللً وتزٌل الؽموض 

 -مثل  البكاء والنواح رجفة وخوؾ  واللبس الوالع على بعض الكلمات المترادفة
لكلمات المضادة والمفارلة لٌعمك دالالت ٌستخدم الشاعر ا -خفؾ وال تنتحب 
المكاشفة  -الشمس واللٌل  -على تعدد المعنى فً التركٌب مثل المصابد وٌعمل 

وٌحاول الشاعر توثٌك  -الموت والحٌاة  -تبٌع وتشترى  -الدنٌا واآلخرة  -والمراوؼة 
 -:العاللة بٌن المضاؾ والمضاؾ إلٌه فٌدرن المتلمً دالالت متعددة للنص مثل

 عاشك النهار فالعاشك كلمة لرٌبة من الحرٌة والنهار كلمة تعنً الحرٌة أٌضا . 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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والشاعر ٌحاول أن ٌعٌد بناء العالم من جدٌد. عالم حافل بالحب والخٌر والعطاء 
ٌحل فٌه األمن فتطمبن النفوس. اتسم خطابه الشعري بالثورة فٌجعل المتلمً ٌشاركه 
فً الدفاع عن لضاٌاه التً ٌإمن بها فالؽرباء الذٌن ٌحتلون مساحة كبٌرة وهامه من 

اللص ٌا  -وا بالخوؾ والملك إال بالتمرد والثورة على هإالء:أرض الوطن لن ٌشعر
/لن ٌخشان/ سٌختلس ما دمت على اإلطالل جالسا / كفان احتج ثر كالنسور  صؽٌري

ال تترن صؽار أحالمن طعاما  لبوم العمر ٌؤكلها أمامن/ كفان اخرج من كهفن /مد 
 .لصٌدة النسٌم والترٌاق للنور كفن/ سن بالعزم سالحن / بسٌؾ اإللدام ابتر خوفن,

ٌؽرى الشاعر المتلمً بثمار المماومة وطرد الؽرباء من وطننا فٌرى الشاعر أن 
السالم سٌحل بالوطن. فما أجمل الٌمام الذى ٌرفرؾ على أرض الوطن معلنا عن 
السالم فً هذا الوطن وعن النفوس التً أصبحت مزٌنة بالطمؤنٌنة ولذلن ٌحذر 

ٌا  -هاون  فالتهاون إذا سٌطر علٌنا فسٌموت كل منا لبل األوان:الشاعر المتلمً من الت
فتى مات لبل األوان/ من لم تطؤ لدماه عرس المٌدان/ ٌا فتى اخرج من ؼارن/ نازل 
أنت وجارن رسل الشٌطان/ ٌعود الٌمام/ ٌعود الٌمام. من خالل لراءة الدٌوان بتؤن 

 ودله ٌتبٌن لنا اآلتً:

األصوات االنفجارٌة وكذلن ٌحدث تماثل بٌنها وبٌن هنان تماثل صوتً بٌن -
 -ل وظٌفة داللٌة وجمالٌة فً النص األصوات االحتكاكٌة فٌنتج عن ذلن إٌماعا  ٌشك

ٌهتم الشاعر بالجناس الصوتً الذي ٌصنع صوتا  شعرٌا  ٌإدي إلى تعدد دالالت 
 -وطٌفا   فا  ضٌ -صاح والصباح  -كوابٌس  -كوالٌس  -بعٌدة وعنٌدة  -النص مثل:

خوفن وجوفن. ٌنتفً الشاعر كلمات مترادفة وٌكون منها جمال  فً سٌاق النص هذه 
الكلمات تإدي المعنى وتعمل على اتساع رلعة المجال الداللً وتزٌل الؽموض 

 -مثل  البكاء والنواح رجفة وخوؾ  واللبس الوالع على بعض الكلمات المترادفة
لكلمات المضادة والمفارلة لٌعمك دالالت ٌستخدم الشاعر ا -خفؾ وال تنتحب 
المكاشفة  -الشمس واللٌل  -على تعدد المعنى فً التركٌب مثل المصابد وٌعمل 

وٌحاول الشاعر توثٌك  -الموت والحٌاة  -تبٌع وتشترى  -الدنٌا واآلخرة  -والمراوؼة 
 -:العاللة بٌن المضاؾ والمضاؾ إلٌه فٌدرن المتلمً دالالت متعددة للنص مثل

 عاشك النهار فالعاشك كلمة لرٌبة من الحرٌة والنهار كلمة تعنً الحرٌة أٌضا . 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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فالعاللة بٌن المضاؾ )عاشك( وبٌن المضاؾ إلٌه )النهار( الحرٌة. وكذلن كلمة 
وداع األحبة فكلمة وداع تعنً رإٌة من ٌحب لبل السفر وكلمة األحبة تعنى الحب 

المضاؾ )وداع( والمضاؾ إلٌه )األحبة( شدة  والجمع للشمول والعموم فالعاللة بٌن
الحب. وتمثال الحرٌة وكلمة تمثال تعنى الخلود وكلمة حرٌة تعنى الحرٌة فالعاللة 
بٌن المضاؾ )تمثال( والمضاؾ إلٌه )الحرٌة( تعنً وجود الحرٌة مالزمة منذ المدم 

 وستظل الحرٌة شرط وجود اإلنسان العربً إلى األبد.

لذى ٌعانً فٌه الشاعر ٌمزق عالم شعوره وٌدفعه إلى االنحراؾ إن الوالع المر ا
بكتابة الكلمة عن مسار كتابتها الطبٌعً, ففً لصٌدة صمت البكاء لم ٌستطٌع الشاعر 
أن ٌنطك بكلمة ألنه ٌخشى الرجم فؤصٌب بالخرس لكن عالم شعوره تمزله 

م لكن ٌلجؤ إلى انفجار االنفعاالت المكبوتة. فلم ٌكن له الحك فً السمع والبصر والكال
دموعه وهذا العالم الشعوري المتمزق دفعه إلى االنحراؾ بكتابة كلمة ٌشفع إلى 
تمزق حروؾ الكلمة )ي ش ؾ ع(, وفً لصٌدته وجد وكبرٌاء لم ٌستطع الشاعر أن 
ٌماوم وجده بالكبرٌاء فظل هنان صراع بٌن الوجد والكبرٌاء وانتصار الوجد على 

ر الشاعر فلم ٌكن أمامه إال االنحراؾ بكلمة اكتحل عن مسار الكبرٌاء ٌمزق شعو
كتابتها ))ا ن ت ح ل((. ترتبط الجملة ارتباطا  وثٌما  بالمضاٌا المطروحة فً لصابد 
الدٌوان وٌمدم الشاعر فً بناء الجملة األسماء على األفعال وٌرجع ذلن إلى الحاالت 

ٌفٌد التخصٌص والمصر لٌإكد الشاعر الشعورٌة والنفسٌة فدابما تلح علٌه األسماء و
 للمتلمً رإٌته من خالل توضٌح الفكرة.

فالموت لنا المستضعفٌن حٌاة فالشمس فً لبضة  -والبدر لم ٌزل مبتسما   -مثل:
 الؽمام.

جاءت الجملة الفعلٌة بكثرة فً لصابد الدٌوان وأفرد لها مجاال  واسعا  وألنه ثابر 
ؽة األمر فً الحث على الثورة ودفع المتلمً إلى متمرد على الوالع اعتمد على صٌ

المماومة والثورة ضد كل من ٌثٌر الخوؾ فً الملوب ومن ٌمس تراب الوطن ولد 
تجلى ذلن فً لصٌدته مؤساة الهدهد: انزلوا من أبراجكم/ اهجروا جلسة المرفصاء/ 

عن التهاون  ونازلوا من أساء/ عسى أن تعود اللٌالً الممرٌة ولد نهى الشاعر المتلمً

ادوا على ال تن -وعن التكاسل وعن الدفاع عن الوطن والثورة على الؽرباء فٌه مل:
وال تنادوا على عٌسى/ لٌداوي الجرح الؽابر. ولصٌدة  - موسى أن ٌدلكم على بمرة

رسالة من جٌفارا, ٌحتوي الدٌوان على رصٌد دٌنً, فمد استعان الشاعر بالمرآن 
وظؾ الكلمات المرآن لتوصٌل رإٌته للمتلمً حافلة بالتراث الكرٌم فً بناء الجملة و

الدٌنً, فمد وردت فً لصابد الدٌوان كلمات مثل: جنة المؤوى, جنة عدن, الوٌل, 
الفردوس, أوتٌت سإلن, ملن ال ٌبلى الشٌطان, نمضت ؼزلها, وردت الجمل 

موالؾ التً االستفهامٌة فً بعض لصابد الدٌوان وتتعدد أؼراض االستفهام بتعدد ال
لن الفردوس, نجد الجملة  ٌطرح الشاعر فٌها الجمل االستفهامٌة ففً لصٌدة,

االستفهامٌة: باهلل هذا حال الرفاق؟ وجاء الشاعر بهذا االستفهام إلظهار الحزن 
, هاجس ,اعر الجملة االستفهامٌة فً لصٌدةواألسى على فراق صدٌمه, وٌطرح الش

ءت هذه الجملة االستفهامٌة إلظهار الملك والحٌرة فكٌؾ النور هلل وال ٌصل؟ ولد جا
استعان الشاعر بالنداء فً استهالله لبعض المصابد وتكرار النداء لٌثٌر انتباه المتلمً 
من خالل االلتفات الذى ٌنتج عن هذا النداء فً االستهالل وتكراره فً نفس المصٌدة, 

, وفً لصٌده النسٌم والترٌاق ففً لصٌدة الجنة الجرداء ٌتكرر النداء "أٌها الكهل"
 ٌتكرر النداء  طفلً الصؽٌر.

هنان تكرار فً المماطع الشعرٌة الذي ٌإدي إلى إشعاعات تنطلك من مركز 
المصٌدة وٌإدي تعدد دالالتها إلى تماسن المصٌدة, ٌستدعً الشاعر شخصٌات من 

الذاكرة  التراث اإلسالمً فٌستدعى المتلمً المشاهد السردٌة لهذه الشخصٌات فً
, فتشكل هذه المشاهد داللٌة كلٌة الشخصٌات -المكان-فٌتكون نص ٌشمل  الزمان 

للنص, ولد ورد فً النص أسماء مثل نوح الذي ٌستدعً المتلمً لصته بزمانها 
لصته مع فرعون  فسرعان ما ٌستدعى المتلمًومكانها وشخصٌاتها وموسى, 

سماء تشكل عد لصة مٌالده, هده األع الٌهود بوعٌسى الذي ٌستدعً المتلمً لصته م
 دالله كلٌة فً كل نص وردت فٌه.

وردت صور فنٌة فً لصابد مثل التشبٌه واالستعارة, ٌستدعً المتلمً ماضً 
تكون سرد له طبٌعته الدامٌة خارج النص ٌما ٌرتبط بالمشبه والمشبه به, ف ذاكرته كل

دمى من الذاكرة فٌتطرق إلى المداد دمً, وٌستدعً المتلمً ما ٌرتبط بكلمة  -مثل:

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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 
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يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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ادوا على ال تن -وعن التكاسل وعن الدفاع عن الوطن والثورة على الؽرباء فٌه مل:
وال تنادوا على عٌسى/ لٌداوي الجرح الؽابر. ولصٌدة  - موسى أن ٌدلكم على بمرة

رسالة من جٌفارا, ٌحتوي الدٌوان على رصٌد دٌنً, فمد استعان الشاعر بالمرآن 
وظؾ الكلمات المرآن لتوصٌل رإٌته للمتلمً حافلة بالتراث الكرٌم فً بناء الجملة و

الدٌنً, فمد وردت فً لصابد الدٌوان كلمات مثل: جنة المؤوى, جنة عدن, الوٌل, 
الفردوس, أوتٌت سإلن, ملن ال ٌبلى الشٌطان, نمضت ؼزلها, وردت الجمل 

موالؾ التً االستفهامٌة فً بعض لصابد الدٌوان وتتعدد أؼراض االستفهام بتعدد ال
لن الفردوس, نجد الجملة  ٌطرح الشاعر فٌها الجمل االستفهامٌة ففً لصٌدة,

االستفهامٌة: باهلل هذا حال الرفاق؟ وجاء الشاعر بهذا االستفهام إلظهار الحزن 
, هاجس ,اعر الجملة االستفهامٌة فً لصٌدةواألسى على فراق صدٌمه, وٌطرح الش

ءت هذه الجملة االستفهامٌة إلظهار الملك والحٌرة فكٌؾ النور هلل وال ٌصل؟ ولد جا
استعان الشاعر بالنداء فً استهالله لبعض المصابد وتكرار النداء لٌثٌر انتباه المتلمً 
من خالل االلتفات الذى ٌنتج عن هذا النداء فً االستهالل وتكراره فً نفس المصٌدة, 

, وفً لصٌده النسٌم والترٌاق ففً لصٌدة الجنة الجرداء ٌتكرر النداء "أٌها الكهل"
 ٌتكرر النداء  طفلً الصؽٌر.

هنان تكرار فً المماطع الشعرٌة الذي ٌإدي إلى إشعاعات تنطلك من مركز 
المصٌدة وٌإدي تعدد دالالتها إلى تماسن المصٌدة, ٌستدعً الشاعر شخصٌات من 

الذاكرة  التراث اإلسالمً فٌستدعى المتلمً المشاهد السردٌة لهذه الشخصٌات فً
, فتشكل هذه المشاهد داللٌة كلٌة الشخصٌات -المكان-فٌتكون نص ٌشمل  الزمان 

للنص, ولد ورد فً النص أسماء مثل نوح الذي ٌستدعً المتلمً لصته بزمانها 
لصته مع فرعون  فسرعان ما ٌستدعى المتلمًومكانها وشخصٌاتها وموسى, 

سماء تشكل عد لصة مٌالده, هده األع الٌهود بوعٌسى الذي ٌستدعً المتلمً لصته م
 دالله كلٌة فً كل نص وردت فٌه.

وردت صور فنٌة فً لصابد مثل التشبٌه واالستعارة, ٌستدعً المتلمً ماضً 
تكون سرد له طبٌعته الدامٌة خارج النص ٌما ٌرتبط بالمشبه والمشبه به, ف ذاكرته كل

دمى من الذاكرة فٌتطرق إلى المداد دمً, وٌستدعً المتلمً ما ٌرتبط بكلمة  -مثل:

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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متى ٌسٌل الدم وما دور الدم فً تموٌة حماس اإلنسان وما لٌمة الدم الذى شبه به 
وله داللة لوٌة تكشؾ عن حب الشاعر الشدٌد لمحبوبته التً ظهرت فجؤة  ؟المداد

فؽٌرت حالة الشاعر النفسٌة )لصٌدة للوجد شهادة مٌالد(. كؤننا ؼرباء أعداء ٌستدعً 
مً الؽرٌب العدو الذي ٌنفصل اإلنسان عن كل منها وكٌؾ لدم الشاعر فً هذا المتل

وجه أمً  - لن الفردوس ٌا صاح لتنا بالعالم اآلخر, عالم الموت,التشبٌه فلسفه لعال
تجرد عن الحنان وامتأل بالؽضب  من زهرة صخرة ٌستدعً المتلمً وجه األم الذى

تفاعلت األسطورة  ,لصٌدة هاجس ,لنصصورة سردٌة تكشؾ عن الداللة الكلٌة ل فً
مع الشعر العربً المعاصر ولد وظفها الشعراء منذ خروجهم عن المصٌدة العمودٌة 
الشعرٌة المدٌمة ولد تؽلؽلت فً الشعر المعاصر بؤشكاله المتعددة فشحنت مفردات 
اللؽة باإلٌحاء والعمك. وعندما نادى ت, س إلٌوت بالمعادل الموضوعً تؤثر به 

نسانً. وكان ذلن من ربً وانطلموا إلى وحدة الوجود اإلراء فً الوطن العالشع
أسباب األسطورة فً األداء وارتباطها بالحركة الثمافٌة العالمٌة حٌث إن األسطورة 

 تمتد فً عمك التربة اإلنسانٌة.

نمضت ؼزلها, لٌكسر حتمٌة التارٌخ  ,ظؾ الشاعر أسطورة بنلوب فً لصٌدةو
رإٌته للمتلمً الذي انتبه إلى استدعاء األسطورة من ذاكرته فشارن واستطاع أن ٌمدم 

الشاعر فً االهتمام بمضٌته التً ٌطرحها فً المصٌدة وهو إشكالٌة المتنالضات فً 
والع ٌرجع للوراء, نمضت ؼزلها دٌوان شعري زاخر بجمالٌات متفاعلة مع 

 مضامٌن النصوص الشعرٌة.

 

 

 

 

 

  حوار
 ادلصادفح سهريمغ انسوائيح ادلصسيح 

 حممد القذايف مسعود  /حوار

 

 

 بطالة / سهٌر المصادفة 

   :روابٌة ومترجمة مصرٌة من أعمالها فً الرواٌة

  "الطبعة األولى: الهٌبة المصرٌة العامة 1997مجموعة "هجوم ودٌع ,
 للكتاب.

  "الطبعة األولى: دار المسار بالشارلة.1999مجموعة "فتاة تجرب حتفها , 
  "الطبعة األولى: دار مٌرٌت للنشر والمعلومات.2003رواٌة "لهو األبالسة , 
  "الطبعة األولى: دار الدار للنشر والتوزٌع.2008رواٌة "مٌس إٌجٌبت , 
  "الطبعة األولى: المجلس األعلى للثمافة.2013رواٌة "رحلة الضباع , 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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 

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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  حوار
 ادلصادفح سهريمغ انسوائيح ادلصسيح 

 حممد القذايف مسعود  /حوار

 

 

 بطالة / سهٌر المصادفة 

   :روابٌة ومترجمة مصرٌة من أعمالها فً الرواٌة

  "الطبعة األولى: الهٌبة المصرٌة العامة 1997مجموعة "هجوم ودٌع ,
 للكتاب.

  "الطبعة األولى: دار المسار بالشارلة.1999مجموعة "فتاة تجرب حتفها , 
  "الطبعة األولى: دار مٌرٌت للنشر والمعلومات.2003رواٌة "لهو األبالسة , 
  "الطبعة األولى: دار الدار للنشر والتوزٌع.2008رواٌة "مٌس إٌجٌبت , 
  "الطبعة األولى: المجلس األعلى للثمافة.2013رواٌة "رحلة الضباع , 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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  "الطبعة 2015رواٌة "بٌاض ساخن ,
 بنانٌة.األولى: الدار المصرٌة الل

  "2017رواٌة "لعنة مٌت رهٌنة ,
 الطبعة األولى: الدار المصرٌة اللبنانٌة.

  دار  –العدٌد من لصص األطفال
أطلس / المركز المومً للترجمة / دار الطالبع 

 / الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب.

ولد ترجمت عن الروسٌة مباشرة, ومن أهم 
أعمالها: رواٌة "توت عنخ آمون" لباخٌش 

باٌؾ, وكل حكاٌات األطفال التً ألفها شاعر با
روسٌا األشهر "بوشكٌن", وحكاٌات كاتب 
األطفال الروسً الكبٌر "أفاناسٌؾ", باإلضافة إلى عدد كبٌر من الحكاٌات الشعبٌة 

  الروسٌة.

 العدٌد من الجوائز أهمها: ىعلحصلت 

  جابزة أندٌة فتٌات الشارلة للشعر من الشارلة عن مجموعتها: "فتاة تجّرب
 .1999حتفها" عام 

  2005أفضل رواٌة عن رواٌتها: "لهو األبالسة" من اتحاد كتاب مصر عام. 
  1997جابزة التمٌز عن عملها فً مشروع مكتبة األسرة عام. 
  ر والدكتوراه فً الجامعات منالشة أعمالها فً رسابل الماجستٌتمت

المصرٌة, منها جامعة الماهرة وجامعة سوهاج وجامعة المنٌا وجامعة 
 بنً مالل بالمؽرب. –السادس من أكتوبر وجامعة السلطان موالي سلٌمان 

  تم تحوٌل رواٌاتها إلى مشروعات تخرج سٌنمابٌة لخرٌجً الجامعات, وتم
عنة لى فٌلم سٌنمابً, ورواٌة: "لالتعالد على تحوٌل رواٌة: "مٌس إٌجٌبت" إ

 نً.مٌت رهٌنة" إلى مسلسل تلٌفزٌو
 

سوق  واألكبر جماهٌرٌة؛ سواء فً الٌوم األكثر انتشارا   السرد فن الرواٌة هً
 ظهرت والمكتبات الرواٌة فً السوق سٌادة ومع وسائله بكل اإلعالم أوفً الكتاب
 لها جدٌدة روائٌة بأعمال تمٌزت والدولً، العربً المستوى على عدٌدة أسماء
 :الروائٌة األسماء هذه ومن الطرح وفً التجربة فً وخصوصٌتها لمستها
لعنة " مجموعة أعمال روائٌة كان آخرهاصدر لها  التً سهٌر المصادفة المصرٌة

توجهنا للحدٌث معها فً حوار ٌكشؾ عن أهم لضاٌا الكتابة وحساسٌة   "مٌت
 :بدأنا الحدٌث عن النشأة األولى لها فمالت ..عٌةاإلبدا الكاتب مع مشارٌعه تعامل

لتعلم بناتها,  أسرة من األسر المصرٌة التً كافحت طوٌال   فً كانت النشؤة األولى
كنت محظوظة بؤب مستنٌر, صوفً ولارئ عظٌم للتراث, وأم ؼٌر متعلمة, ولكنها 

  وترى العالم.. كانت ترٌد تحمٌك أحالمها بؤن تتعلم بناتها وتستمل مادٌا  

 الموهبة كٌؾ ظهرت وتشكلت؟و

ـــ بالمراءة المبكرة, والتفوق الدراسً, بمحبة الشعر فً المدرسة اإلعدادٌة, كانت 
المدرسة آنذان وحتى أوابل الثمانٌنات تهتم بالفنون 
والمكتبة المدرسٌة, أتذكر أننً حلمت أن أتعلم 

ؼٌب بٌانو وأؼنً, ثم اكتشفت أننً ٌؤخذنً كتاٌب أل
عن العالم وكل ما فٌه, وأننً بالفعل أسمع موسٌمى 

ا   بٌن السطور, ثم أصبحت أعزؾ  خاصة جدًّ
بالكلمات موسٌماي الخاصة, كتبت الشعر فً سن 
مبكرة وألمٌته فً اإلذاعة المدرسٌة, ثم اكتشفت 
واكتشؾ َمن حولً أننً أبدل فً نهاٌات الحكاٌات 

نا الحوادٌت الم أو أإلؾ أفالتً تُحكى لً أو األ
لابلة إننً سمعتها هكذا وأندهش عندما تعجب 
ألرانً األطفال أو التلمٌذات فٌما بعد, ثم بدأت من 

 لحظتها أكتب بدون تولؾ.

 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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.(

46



سوق  واألكبر جماهٌرٌة؛ سواء فً الٌوم األكثر انتشارا   السرد فن الرواٌة هً
 ظهرت والمكتبات الرواٌة فً السوق سٌادة ومع وسائله بكل اإلعالم أوفً الكتاب
 لها جدٌدة روائٌة بأعمال تمٌزت والدولً، العربً المستوى على عدٌدة أسماء
 :الروائٌة األسماء هذه ومن الطرح وفً التجربة فً وخصوصٌتها لمستها
لعنة " مجموعة أعمال روائٌة كان آخرهاصدر لها  التً سهٌر المصادفة المصرٌة

توجهنا للحدٌث معها فً حوار ٌكشؾ عن أهم لضاٌا الكتابة وحساسٌة   "مٌت
 :بدأنا الحدٌث عن النشأة األولى لها فمالت ..عٌةاإلبدا الكاتب مع مشارٌعه تعامل

لتعلم بناتها,  أسرة من األسر المصرٌة التً كافحت طوٌال   فً كانت النشؤة األولى
كنت محظوظة بؤب مستنٌر, صوفً ولارئ عظٌم للتراث, وأم ؼٌر متعلمة, ولكنها 

  وترى العالم.. كانت ترٌد تحمٌك أحالمها بؤن تتعلم بناتها وتستمل مادٌا  

 الموهبة كٌؾ ظهرت وتشكلت؟و

ـــ بالمراءة المبكرة, والتفوق الدراسً, بمحبة الشعر فً المدرسة اإلعدادٌة, كانت 
المدرسة آنذان وحتى أوابل الثمانٌنات تهتم بالفنون 
والمكتبة المدرسٌة, أتذكر أننً حلمت أن أتعلم 

ؼٌب بٌانو وأؼنً, ثم اكتشفت أننً ٌؤخذنً كتاٌب أل
عن العالم وكل ما فٌه, وأننً بالفعل أسمع موسٌمى 

ا   بٌن السطور, ثم أصبحت أعزؾ  خاصة جدًّ
بالكلمات موسٌماي الخاصة, كتبت الشعر فً سن 
مبكرة وألمٌته فً اإلذاعة المدرسٌة, ثم اكتشفت 
واكتشؾ َمن حولً أننً أبدل فً نهاٌات الحكاٌات 

نا الحوادٌت الم أو أإلؾ أفالتً تُحكى لً أو األ
لابلة إننً سمعتها هكذا وأندهش عندما تعجب 
ألرانً األطفال أو التلمٌذات فٌما بعد, ثم بدأت من 

 لحظتها أكتب بدون تولؾ.

 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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
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 فٌما تتمثل هوٌة الكتابة عندن؟ فً اللؽة أو المكان...؟

 ـــ كالهما, اللؽة والمكان, رواٌتً الجدٌدة التً أراجعها وسؤدفع بها للنشر الشهر
ا لبل كتابة "لعنة مٌت رهٌنة". اللؽة  المادم تجٌب عن هذا السإال الذي أرلنً أٌض 
والمكان مرتبطان لتشكٌل الهوٌة بطرٌمة تذهل المرء, تدور رأسً عندما أفكر فً 
لؽات الكرة األرضٌة, لؽات بلدانها, ثم لؽات مناطمها المحلٌة النابٌة الدارجة, حاولت 

ا وحدٌثًّا االكتفاء بالمكان كمحدد للهوٌة, حٌث إن اللؽات ٌسهل تعلمها,  كل الدول لدٌم 
ولكن ظلت الحٌرة تخٌم على هذه المحاوالت, مثال  محاولة تذوٌب أمرٌكا لكل 
جنسٌات األرض فً هوٌة جدٌدة, نعم, نجحت, ولكنن وأنت فً أمرٌكا ستجد لؽة 

ا عن لؽة البولند ٌٌن أو الجالٌة العربٌة, األفارلة اإلنجلٌزٌة وإشاراتهم مختلفة تمام 
ا سإال الهوٌة, وهل هم بالفعل أمرٌكان؟ أم أن  ولحظتها سٌتبادر إلى ذهنن فور 

 هوٌتهم األصلٌة تبحث عن مكانها لتنتفً هذه الحٌرة؟!

ٌمول ٌوسؾ ادرٌس "توفٌك الكاتب الحمٌمً هو فً لدرته على أن ٌجعل المارئ 
 لمكان فً نصن؟هً نسبة حضور ا ٌرى المكان وٌتجول فٌه" ما

ــ المكان أساسً فً نصوصً, حتى أنه هو البطل الربٌس فً رواٌتً الخامسة: 
, وأضٌؾ أن الكاتب "لعنة مٌت رهٌنة", والكاتب العظٌم "ٌوسؾ إدرٌس" محكّ 

ا حمٌمٌة تتجول مع المارئ فً هذا المكان,  ا أن ٌخلك شخوص  الحمٌمً علٌه أٌض 
 الها حتى النهاٌة.وأحداث ا تجعله ٌلهث خلؾ مصابر أبط

على أرض كانت  هاصدرت مؤخرا  تدور أحداث التً” لعنة مٌت رهٌنةرواٌتن "
ل عاصمة فً مصر المدٌمة بعد وحدة الشمال والجنوب . هل هً عودة لتارٌخ أوَّ

 منسً أم هو نبش فً أسرار التارٌخ؟

ن "لعنة ـــ  ال, الرواٌة هربت من فخ أن تكون رواٌة تارٌخٌة كما كتبوا عنها, زم
مٌت رهٌنة" ٌدور فً اللحظة المعاصرة من تارٌخ مصر, وألنها رواٌة أجٌال فمد 

, حضرت لرٌة 2017امتدت األحداث منذ سبعٌنٌات المرن العشرٌن وحتى عام 

انها الحابرٌن بٌن لحظتهم الحاضرة "مٌت رهٌنة" األثرٌة فً الرواٌة كبطل لسُك  
ا سرلة آثاره, فٌمعون فً  المشوشة وماضٌهم الذهبً األسطوري الذي ٌحاولون دابم 

 محدد... فوهة الزمان الال

 امتداد التارٌخ فً الحاضر ماذا ٌضٌؾ؟ 

ـــ تكون عمدة الرواٌة أحٌان ا أن التارٌخ ؼٌر 
ممتد فً الحاضر, ففً مصر مثال  أو الٌونان, 
كؤصحاب حضارات عرٌمة ومدهشة حدث انمطاع 

اآلن فً فً امتداد التارٌخ, وتعثرت كالهما 
نظر إلى مصر صاحبة اللحظة المعاصرة, مثال  أ

نظر إلى دسٌة, وأمعجزة الهرم األكبر الهن
اآلن! أتؤمل منحوتاتها الحضارٌة مثل عماراتها 

رمسٌس األّول وألارنه على الرؼم منً بمٌادٌنها 
الراهنة, فً "لعنة مٌت رهٌنة" ٌرٌدون نهب تراث 
ا: لماذا لم نكن  أجدادهم, وهم ٌتساءلون مثلً تمام 

 امتداد ا لهذا الجمال؟!

بٌنها  رق...الرواٌة من حكاٌة تتشكل فً خٌال الكاتب إلى حٌاة كاملة على الو
 ٌعٌش الكاتب حٌاة أخرى بتفاصٌلها الخاصة أثناء هذه الرحلة وال تظهر للمارئ..؟

ا, فلكً ٌحافظ على هذه الحدود  ــ نعم, وتتؤثر حٌاته الخاصة بهذه الرحلة كثٌر 
ا مرٌض السوزفٌرٌنٌا, حٌث تعٌش روحه حٌاتٌن بكل ما  الصارمة هو ٌشبه كثٌر 

كر أننً وأنا أكتب رواٌتً: "رحلة الضباع", وأثناء كتابة تعنً الكلمة من معاٍن, أتذ
ل الهجري, كنت أعانً من تذكر فً أي األٌام نحن  جزء تمع أحداثه فً المرن األو 
اآلن, وظللت أسؤل هذا السإال كل ٌوم, وكانوا ٌذكروننً بالتارٌخ حتى أولع على 

 بعض العمود أو األوراق...

 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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انها الحابرٌن بٌن لحظتهم الحاضرة "مٌت رهٌنة" األثرٌة فً الرواٌة كبطل لسُك  
ا سرلة آثاره, فٌمعون فً  المشوشة وماضٌهم الذهبً األسطوري الذي ٌحاولون دابم 

 محدد... فوهة الزمان الال

 امتداد التارٌخ فً الحاضر ماذا ٌضٌؾ؟ 

ـــ تكون عمدة الرواٌة أحٌان ا أن التارٌخ ؼٌر 
ممتد فً الحاضر, ففً مصر مثال  أو الٌونان, 
كؤصحاب حضارات عرٌمة ومدهشة حدث انمطاع 

اآلن فً فً امتداد التارٌخ, وتعثرت كالهما 
نظر إلى مصر صاحبة اللحظة المعاصرة, مثال  أ

نظر إلى دسٌة, وأمعجزة الهرم األكبر الهن
اآلن! أتؤمل منحوتاتها الحضارٌة مثل عماراتها 

رمسٌس األّول وألارنه على الرؼم منً بمٌادٌنها 
الراهنة, فً "لعنة مٌت رهٌنة" ٌرٌدون نهب تراث 
ا: لماذا لم نكن  أجدادهم, وهم ٌتساءلون مثلً تمام 

 امتداد ا لهذا الجمال؟!

بٌنها  رق...الرواٌة من حكاٌة تتشكل فً خٌال الكاتب إلى حٌاة كاملة على الو
 ٌعٌش الكاتب حٌاة أخرى بتفاصٌلها الخاصة أثناء هذه الرحلة وال تظهر للمارئ..؟

ا, فلكً ٌحافظ على هذه الحدود  ــ نعم, وتتؤثر حٌاته الخاصة بهذه الرحلة كثٌر 
ا مرٌض السوزفٌرٌنٌا, حٌث تعٌش روحه حٌاتٌن بكل ما  الصارمة هو ٌشبه كثٌر 

كر أننً وأنا أكتب رواٌتً: "رحلة الضباع", وأثناء كتابة تعنً الكلمة من معاٍن, أتذ
ل الهجري, كنت أعانً من تذكر فً أي األٌام نحن  جزء تمع أحداثه فً المرن األو 
اآلن, وظللت أسؤل هذا السإال كل ٌوم, وكانوا ٌذكروننً بالتارٌخ حتى أولع على 

 بعض العمود أو األوراق...

 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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 :انثىح وانكشف

 ر فً حٌاتن هل ٌمكن أن تبوحً به فً عمل روائً؟أدق أو أصعب س
ا الشاعر الروسً الكبٌر رسول حمزاتوؾ حٌن لال: "إذا لم  ــ ما زلت أصدق كثٌر 

نعم ظالل حٌاتً فً  نر المؤلف في أثره األدبي فكأننا نرى حصانًا يعدو دون فارس"،
ا أعمالً اإلبداعٌة, ولكن لٌست حٌاتً نفسها, وأظن أن الرواٌات الت ً لرأتها مإخر 

اب وكانت معنٌة بفضح حٌوات أصحابها السّرٌة لم تكن جٌدة ولم تعجبنً, فحٌاة الكُت  
أن الرواٌة  إذا لم تكن صالحة للكتابة لفمر أحداثها تكون بالفعل كارثٌة, أظن أٌضا  

أكبر من مجموعة أسرار أو بوح أو حتى عدد من الحكاٌات, الرواٌة خلك عالم كامل 
 ذا العالم.موازي له

"وسٌركز السرد على تألك الجسد ولٌاماته المتكررة وعذاباته المشبعة بالمتعة 
 فًواألنٌن، باالطمئنان والملك، بما ٌشبه الحب الصاعد إلى حدود الذوبان 

ٌموله أمجد  هذا ما المحبوب، وإلى حدود أخرى تهبط به إلى حالة االستؽناء عنه،"
حد ٌكون الجسد موضوع بحث  أيلى إ لهو األبالسة..دمحم سعٌد فً لراءته لرواٌة 

 أو رحلة؟
ر األحداث ألنه ببساطة هو مرآة ـــ الجسد هو الموضوع وهو الرحلة وهو مفجِّ 

الروح الوحٌدة التً نعرؾ أثناء حٌاتنا, بالجسد نكتب ونصلً ونحب ونكره ونثور 
التجلً  نا, الجسد أٌضا  ونحارب ونعانً إذا ما فمدنا منه سال ا أو ذراع ا أثناء حروب

ا للنفس البشرٌة الشابكة والمركبة والمعمدة والؽامضة, فً بعض  األكثر وضوح 
الثمافات ومنها بعض الثمافات الشرلٌة ٌتم تحمٌر الجسد وإهانته فً سبٌل اإلعالء من 
الروح, وفً بعضها اآلخر ٌتم االحتفاء بالجسد والصعود به إلى مراتب علٌا بناء 

أنه هو السكن الوحٌد للروح ولن تسكن الروح سواه, وهذه الثمافات على فكرة 
 والتجلٌات المتنوعة للتعامل مع الجسد تظهر كلها فً رواٌاتً.

وٌتألك السرد هنا عبر لؽة رمزٌة مفتوحة، مشحونة باستخدامات بالؼٌة "
 ما تكون بمماطع لمصٌدة متتابعة هتوى. إن هذه المماطع المصٌرة أشبرفٌعة المس

كٌؾ تنظرٌن للؽة  "هابالشخصٌة المعنٌة  ًه ً"مها السوٌف"تكون البطلة األنثى 
الرواٌة..؟ عبر كل عمل جدٌد..؟ أو المكان من ٌفرض لؽته بزمنه وشخوصه 

 ؟..و..و..و

ًّ أسلوبها بناء على مكانها وزمانها وشخوصها, اللؽة  ــ كل رواٌة تفرض عل
أظل أتؤمل أّول  ضاء الرواٌة ٌمترح اللؽة,من األسلوب واألجواء, وف ٌتجزأجزء ال 

جملة من عملً الجدٌد طوٌال, أهرب منها وأحاول إعادة كتابتها بؤكثر من طرٌمة, 
ولكننً فً النهاٌة أرضخ لسطوتها حٌن أعرؾ أنها مفتاح الرواٌة وملهمتً, وأنه ال 

 بعد.سبٌل إلى تؽٌٌرها, هذه الجملة / المفتاح تفرض لؽة الرواٌة كلها فٌما 

 هل ٌعطل الرلٌب الذاتً عملٌة اإلبداع عند المبدع؟

, ال أظن, فؤنا اعتدت الصراع مع هذا الرلٌب منذ سن مبكرة, نعم   ً ــبالنسبة إل
ا وأنا أعٌش فً زحام عابلة  كنت أخفً أورالً ألكتب بحرٌة كاملة, ونعم تعذبت كثٌر 

بؤعمالً مطبوعة, لم ٌكن أمامً كبٌرة, ولكننً كنت أنجح, كانت عابلتً عادة تفاجؤ 
وسٌلة أخرى, ولكن وبعد نشر رواٌتً األولى: "لهو األبالسة", واجهنً أبً بعد 
لراءتها بدهشة حمٌمٌة: "أنِت الهادبة الخجول ٌخرج منِن كل ذلن"؟ ولكننً لمحت 
ا على وجهه ابتسامة فخر ٌحاول إخفاءها, ومن ٌومها وأنا أحاول التملص من  أٌض 

 لداخلً بالطرٌمة نفسها.الرلٌب ا

ما هً مساحة اإلجابات والبدائل المطروحة لما هو سائد وموجود فً الوالع 
 من األسئلة فً الرواٌة؟ أماّم كمّ 

ـــــ بدابل الوالع وإجاباته لٌس من المفترض أن تجٌب عن أسبلة الرواٌة, فالرواٌة 
وسابك له, الرواٌات  بذاتها عالم مخلوق لد ٌكون بطٌنة الوالع ولكنه مختلؾ عنه

الكبرى الجٌدة هً التً تلهم الوالع ولٌس العكس, هً التً تفتح له آفال ا لٌفكر 
وٌتحرن بطرٌمة مختلفة وبشكل أسرع, عندما نتؤمل المنجز الروابً المكتوب عن 
فترة األبارتٌد, نندهش أنه لم ٌنطلك من أسبلة الوالع وال من إمكانٌة طرح الوالع 

انطلك فً معظمه من حمٌمة أن الزنوج بشر ولدٌهم مشاعر وبواطن  لبدابل, وإنما
عبمرٌة ربما تفوق العرق األبٌض الذي ٌتاجر فٌهم بٌع ا وشراء, كان الوالع ٌطرح 
األمر كؤحد المستحٌالت السبع, فااللتصاد والبنٌة االجتماعٌة آنذان ورأي أكثرٌة من 

نهم لم ٌعرفوا حٌاة سوى الحٌاة التً العبٌد أنفسهم ال توافك على هذا التحرر حٌث إ
عاشوها, ولكن األدب والفلسفة الترحوا بدابل وأوصلوها إلى أن ٌحكم أمرٌكا نفسها 

 ربٌس ا من أصل إفرٌمً, ولد كان...

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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ًّ أسلوبها بناء على مكانها وزمانها وشخوصها, اللؽة  ــ كل رواٌة تفرض عل
أظل أتؤمل أّول  ضاء الرواٌة ٌمترح اللؽة,من األسلوب واألجواء, وف ٌتجزأجزء ال 

جملة من عملً الجدٌد طوٌال, أهرب منها وأحاول إعادة كتابتها بؤكثر من طرٌمة, 
ولكننً فً النهاٌة أرضخ لسطوتها حٌن أعرؾ أنها مفتاح الرواٌة وملهمتً, وأنه ال 

 بعد.سبٌل إلى تؽٌٌرها, هذه الجملة / المفتاح تفرض لؽة الرواٌة كلها فٌما 

 هل ٌعطل الرلٌب الذاتً عملٌة اإلبداع عند المبدع؟

, ال أظن, فؤنا اعتدت الصراع مع هذا الرلٌب منذ سن مبكرة, نعم   ً ــبالنسبة إل
ا وأنا أعٌش فً زحام عابلة  كنت أخفً أورالً ألكتب بحرٌة كاملة, ونعم تعذبت كثٌر 

بؤعمالً مطبوعة, لم ٌكن أمامً كبٌرة, ولكننً كنت أنجح, كانت عابلتً عادة تفاجؤ 
وسٌلة أخرى, ولكن وبعد نشر رواٌتً األولى: "لهو األبالسة", واجهنً أبً بعد 
لراءتها بدهشة حمٌمٌة: "أنِت الهادبة الخجول ٌخرج منِن كل ذلن"؟ ولكننً لمحت 
ا على وجهه ابتسامة فخر ٌحاول إخفاءها, ومن ٌومها وأنا أحاول التملص من  أٌض 

 لداخلً بالطرٌمة نفسها.الرلٌب ا

ما هً مساحة اإلجابات والبدائل المطروحة لما هو سائد وموجود فً الوالع 
 من األسئلة فً الرواٌة؟ أماّم كمّ 

ـــــ بدابل الوالع وإجاباته لٌس من المفترض أن تجٌب عن أسبلة الرواٌة, فالرواٌة 
وسابك له, الرواٌات  بذاتها عالم مخلوق لد ٌكون بطٌنة الوالع ولكنه مختلؾ عنه

الكبرى الجٌدة هً التً تلهم الوالع ولٌس العكس, هً التً تفتح له آفال ا لٌفكر 
وٌتحرن بطرٌمة مختلفة وبشكل أسرع, عندما نتؤمل المنجز الروابً المكتوب عن 
فترة األبارتٌد, نندهش أنه لم ٌنطلك من أسبلة الوالع وال من إمكانٌة طرح الوالع 

انطلك فً معظمه من حمٌمة أن الزنوج بشر ولدٌهم مشاعر وبواطن  لبدابل, وإنما
عبمرٌة ربما تفوق العرق األبٌض الذي ٌتاجر فٌهم بٌع ا وشراء, كان الوالع ٌطرح 
األمر كؤحد المستحٌالت السبع, فااللتصاد والبنٌة االجتماعٌة آنذان ورأي أكثرٌة من 

نهم لم ٌعرفوا حٌاة سوى الحٌاة التً العبٌد أنفسهم ال توافك على هذا التحرر حٌث إ
عاشوها, ولكن األدب والفلسفة الترحوا بدابل وأوصلوها إلى أن ٌحكم أمرٌكا نفسها 

 ربٌس ا من أصل إفرٌمً, ولد كان...

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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 ٌكتبها كُتاب عرب كٌؾ ترٌنه؟ التً لرواٌةاهاجس البحث عن هوٌة 

معجزة الرواٌة أن هوٌتها إنسانٌة, فال توجد هوٌة عربٌة أو إسبانٌة أو  ــــ
إنجلٌزٌة, بل ٌوجد أسلوب ومرجعٌات سردٌة كبرى وأسماء تشٌر إلى مولع أحداث 
الرواٌة, والمارئ بعد عّدة سطور ٌنسى كل شًء عن األسماء والمرجعٌات التً 

ا بعد ٌوم عالمٌة وال تخص هوٌة بعٌن ها, وٌحب شخوص الرواٌة وٌهٌؤ له تصٌر ٌوم 
أنها تشبهه, فماركٌز مثال  الكاتب الكولومبً ٌكتشؾ باحثو ونماد األدب أن مرجعٌته 
األولى فً السرد هً الحكاٌات العربٌة ألؾ لٌلة ولٌلة, كما أن شاعر روسٌا األشهر 

ا بلؽة وأسلوب التراث الدٌنً اإلسالمً, وتستط ٌع أن بوشكٌن نكتشؾ أنه تؤثر كثٌر 
تجد كذلن أصداء كافكا وتشٌخوؾ فً عدد ؼٌر للٌل من المصص المصٌرة المصرٌة 

 والعربٌة, أظن أن الرواٌة الجٌدة والكبرى هوٌتها إنسانٌة.

محدود من اإلنتاج الروائً  الال رأٌن فً هذا االحتفاء المبالػ فٌه بالكمّ  ما
 هذا؟بعد  وربما ٌصبح ٌومٌا   األسبوعً والشهري والنصؾ سنوي

ـــ ظاهرة صحٌة للرواٌة, ومع ذلن العرب ٌصدرون ألل عدد ممكن من الرواٌات 
ا من العالم العربً مجتمع ا, ولكن  سنوًٌّا, فؤلل دولة ؼربٌة تصدر رواٌات أكثر كثٌر 
وألن الؽرب ٌسبمنا فً صناعة الكتاب والصناعات الثمافٌة بشكل عام, ومنها صناعة 

لتولٌع واألكثر مبٌع ا والجوابز, فهو منتبه أن تكون شهرة الكاتب بآلٌات حفالت ا
صناعته حمٌمٌة وذات جودة عالٌة, وبناء علٌه وكما فً ماراثون العداء هو ال ٌحتفً 
بالكاتب الكسٌح األلل موهبة لٌمنحه الجوابز وٌصدره إلى الخارج, بل هً محطات 

هد األدبً العالمً, شدٌدة التعمٌد لتصعٌد كاتب ٌستطٌعون المراهنة علٌه فً المش
ا عن صوتهم, وبمٌة الرواٌات التً تصدر  ا ومعبر  وٌدفعون ؼالًٌّا حتى ٌكون موجود 
كل عام تمثل نهر متدفك ٌجب السٌر فٌه من أجل الوصول, أما نحن فلمد أفسد أداإنا 

 وفهمنا لألمر هذه اآللٌات.

 

ا بشكل الفت..؟ رأٌن فً الجوائز التً تمدم للرواٌة بشكل خاص وانتشاره ـــ ما
 ماذا أضافت؟

ا للكاتب أوال   وللمارئ ثانٌة, فهً تإدي فً الؽرب إلى  ـــالجوابز األدبٌة مهمة جدًّ
احتراؾ الروابً للكتابة, وتفرؼه التام لها, كما أنها دلٌل للمارئ لٌتعرؾ إلى األهم 
ة فً اإلصدارات الجدٌدة, بشرط أن تكون هذه الجوابز ذات مصدالٌة كبرى, وسمع

طٌبة, كما أنه من الطبٌعً أٌضا أن ٌكون نصٌب الجوابز للرواٌة كبٌرا, فهً على 
ا فً العالم كله, واألكثر ممروبٌأي حال األؼزر إنتا ا من ج  ة, ولذلن تعتبر جزء 
 صناعة النشر الثمٌل.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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ا بشكل الفت..؟ رأٌن فً الجوائز التً تمدم للرواٌة بشكل خاص وانتشاره ـــ ما
 ماذا أضافت؟

ا للكاتب أوال   وللمارئ ثانٌة, فهً تإدي فً الؽرب إلى  ـــالجوابز األدبٌة مهمة جدًّ
احتراؾ الروابً للكتابة, وتفرؼه التام لها, كما أنها دلٌل للمارئ لٌتعرؾ إلى األهم 
ة فً اإلصدارات الجدٌدة, بشرط أن تكون هذه الجوابز ذات مصدالٌة كبرى, وسمع

طٌبة, كما أنه من الطبٌعً أٌضا أن ٌكون نصٌب الجوابز للرواٌة كبٌرا, فهً على 
ا فً العالم كله, واألكثر ممروبٌأي حال األؼزر إنتا ا من ج  ة, ولذلن تعتبر جزء 
 صناعة النشر الثمٌل.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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  :سيرة مدينة

 زتيغ دائم ػفسيه 

 

 وليد بكر

 آزاد عفدكًالصور لـ: 

عنوان كتب على جبٌن مدٌنة خضراء مزدانة باألزهار, باألشجار, بالورود 
والرٌاحٌن. أرض رسمتها التضارٌس بٌن سهٍل وجبٍل وواٍد وتّل. أرض تعرؾ كٌؾ 

فً للوب الكرد, وكما أشجارها التً تذهب بجذورها الى  واسعا  تبنً لنفسها مكانا  
 والشموخوا الجمال والنماء واألصالة أعماق األرض, فإن أهلها الساكنٌن هنان استمدّ 

حٌث  "كمرون"شالالت  تحرسالتً الشاهمة الجبال تلن من تلن األشجار ومن 
بؤكمله.  تضًء البلدتزٌن األرجاء وتجعلها  تضفً سحرا  ال ٌضاهٌه سحر فً الكون,

هذا العشك الؽالً بٌن عفرٌن والربٌع ال ٌمكن أن ٌنتهً, , رن عفرٌنال ٌت الربٌع
المارس أحٌانا  ٌزٌّنها كعروٍس بثوبها  فالشتاء, ربٌعا  الفصول  أصبحت كلحتى 

 ناحٌة, ومن احٌة ٌكون للبٌاض نصٌب من جمالها, فمن نٌرافمه الربٌع كذلناألبٌض 
أشجار الصنوبر والزٌتون اخضرارها. فالربٌع صفة متالزمة عُنونت  ترسمأخرى 

 بها عفرٌن.

 

, أٌضا   لها وحسب بل بعطاءاتها وخٌراتهاالربٌع لٌست مشهورة بجما صدٌمة
. فهً بٌبة تعشك الخٌر, فً أرضها الكرٌمةفجمٌع أنواع األشجار والشجٌرات تُزرع 

السهلٌة  - هذه الطبٌعة الجبلٌة حضن, فسكانها الذٌن كبروا فً تعشك السعادة والفرح
, كما أّن "النهر األسود"و "كرمن"و "آفراز"و "كمرون"الرابعة وترعرعوا بٌن مٌاه 

للثوار والمتمردٌن على الحكومات  ملجؤالكثٌفة والتً كانت  "لازللً"ؼابات 
على تضفً  اتهذه الؽاب, الشهٌد سٌدو مزار فً للشهداء وحضنا   ,واألنظمة السابمة

جمٌل وجبر الملب كً ٌحلك عالٌا  حلم العٌش فً ٌجبر المرء على  رابعا  المنطمة جوا  
هذا . كل بسعادة مطلمة تفتح هً بدورها أبواب الخٌال كلهاوٌُشعر المرء , الطٌورمع 

 .أٌضا   فً شخصٌة اإلنسان العفرٌنً نمتفً طبٌعتها الجمٌلة  الجمال المتجسد

النبً ", فما تزال للعة نت مهدا  لمعظم الحضارات المدٌمةكما أّن هذه المنطمة كا 
ورٌٌن الذٌن برعوا وأبدعوا وبنوا اله ناشاهدة على كردٌتها وعظمة أجداد "هوري

وتركوا آثارا  خالدة أصبحت اآلن هدفا  للسارلٌن  ,حضارة ال مثٌل لها فً التارٌخ
 واللصوص من مرتزلة دولة االحتالل التركً. 

, فبعد الدراسات والبحوث وجدت البعثة هً أصل البشرٌة لاطبة   عفرٌن التارٌخ
ودرتالً عمره عامان وٌعود تارٌخه إلى بماٌا عظام طفل نٌ 22ٖٔالٌابانٌة عام 

والتً  "شٌراوا"فً ناحٌة  "دودري"( ألؾ سنة أثناء اكتشافهم لمؽارة ٓٓٔحوالً )

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، 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.

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.(

54



 

, أٌضا   لها وحسب بل بعطاءاتها وخٌراتهاالربٌع لٌست مشهورة بجما صدٌمة
. فهً بٌبة تعشك الخٌر, فً أرضها الكرٌمةفجمٌع أنواع األشجار والشجٌرات تُزرع 

السهلٌة  - هذه الطبٌعة الجبلٌة حضن, فسكانها الذٌن كبروا فً تعشك السعادة والفرح
, كما أّن "النهر األسود"و "كرمن"و "آفراز"و "كمرون"الرابعة وترعرعوا بٌن مٌاه 

للثوار والمتمردٌن على الحكومات  ملجؤالكثٌفة والتً كانت  "لازللً"ؼابات 
على تضفً  اتهذه الؽاب, الشهٌد سٌدو مزار فً للشهداء وحضنا   ,واألنظمة السابمة

جمٌل وجبر الملب كً ٌحلك عالٌا  حلم العٌش فً ٌجبر المرء على  رابعا  المنطمة جوا  
هذا . كل بسعادة مطلمة تفتح هً بدورها أبواب الخٌال كلهاوٌُشعر المرء , الطٌورمع 

 .أٌضا   فً شخصٌة اإلنسان العفرٌنً نمتفً طبٌعتها الجمٌلة  الجمال المتجسد

النبً ", فما تزال للعة نت مهدا  لمعظم الحضارات المدٌمةكما أّن هذه المنطمة كا 
ورٌٌن الذٌن برعوا وأبدعوا وبنوا اله ناشاهدة على كردٌتها وعظمة أجداد "هوري

وتركوا آثارا  خالدة أصبحت اآلن هدفا  للسارلٌن  ,حضارة ال مثٌل لها فً التارٌخ
 واللصوص من مرتزلة دولة االحتالل التركً. 

, فبعد الدراسات والبحوث وجدت البعثة هً أصل البشرٌة لاطبة   عفرٌن التارٌخ
ودرتالً عمره عامان وٌعود تارٌخه إلى بماٌا عظام طفل نٌ 22ٖٔالٌابانٌة عام 

والتً  "شٌراوا"فً ناحٌة  "دودري"( ألؾ سنة أثناء اكتشافهم لمؽارة ٓٓٔحوالً )

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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فٌها بماٌا عظام اإلنسان  ما تزال تحتفظ باسمها الكردي أي )ذات البابٌن( حٌث وجد
, كما نعلى عمك الحضارة التً ظهرت هنا , وهذا إْن دّل على شًء إنما ٌدلّ األولً

والتً لام بزٌارتها الربٌس  "مارمارون"ومن ضمنها كنٌسة  "برادة"أّن آثار لرٌة 
اللبنانً مٌشٌل عون جعلها مرتعا  للزوار وأصبحت ممصدا  ممدسا  للمسٌحٌٌن, ولد 
 بلجمعت الدالبل بعد دراسات وبحوث على أّن معظم هذه االثار لٌست مسٌحٌة 

وهً عبارة  ,التً ظهرت علٌهاوصلها العرٌك زرداشتٌة كردٌة ونموشها تنادي بؤ
 عن صلٌب معكوؾ محاط بدابرة. 

 

جاءها العرب  حضارات من البٌزنطة الرومانٌون حتى على أرض عفرٌنتعالبت 
من خالل هجمة شرسة اجتاحت و 3ٕٔٓفً عام و, وفٌما بعد كفاتحٌن أو كمحتلٌن

لام بها العدو التركً كالجراد هذه المنطمة اآلمنة المحبة للحٌاة والسالم واألمان 
جاءت على األخضر والٌابس لٌؽٌر مالمحها الحمٌمٌة وٌنشد الموت فً أرجابها بعد 
مماومة أسطورٌة دامت ثماٍن وخمسون ٌوما  زرعت من خاللها أكثر من ألٍؾ 

 وخمسمابة وردةٍ وسنبلة فً ترابها الطاهر.

, ناهٌن عن لجمال والطبٌعةتنافس ا, عفرٌن لها حكاٌة مع التارٌخ منكل بمعة 
أن ٌكون  ٌندرركان بلدة الفسٌفسابٌة التً تكّون بؤجزابها المتكاملة األ "الباسوطة"بلدة 

, فعلى ضفاؾ نهر عفرٌن ألٌمت المطاعم والمماصؾ كان ٌرتادها أبناء لها مثٌل

, وتم تطوٌرها خالل فترة  اإلدارة األزمة من مختلؾ المناطك السورٌةسورٌا لبل 
ذاتٌة وأصبحت منطمة سٌاحٌة ٌرتادها أبناء عفرٌن المحبٌن للجمال والخٌر فً أٌام ال

 العطل واألعٌاد .

مرورا   "سمعان", فمن للعة خالدة العمٌمة الجذور فً التارٌخإضافة إلى آثارها ال
 ,و.. إلخ "برج عبدالو"و "برج الماص"و "كٌمار"مثل  "شٌراوا"بؤثار لرى ناحٌة 
حتى أّن معظم المرى سمٌت باسم  ,ٌة الموجودة فً معظم تلن المرىواألبراج األثر

األبراج كبرجكً وبرج حٌدر وبرج عبدالو وبرج الماص .. كانت فٌها حضارات 
 ماثلة لعظمة هذه المنطمة وجبروت أهلها.

 

الشًء الملفت هو أّن أبناء هذه المنطمة متحابون متآلفون متشبثون بالحٌاة والحرٌة 
طن كما أشجار الزٌتون ولم ٌزدهم العدوان التركً ومرتزلته إال لوة وبتراب الو
ن الحٌاة , ٌعشمون الجمال وٌعشمودة  ال تمهرها مدافعهم مهما بلؽتوعزما  وإرا

 - الوطن كؤشجار الزٌتون تراب, فجذورهم متؤصلة فً والحرٌة وٌعشمون التراب
, منطمة عفرٌنذهن الر إلى , فعندما تذكر كلمة زٌتون ٌتبادالرمز الحمٌمً لعفرٌن

, وأٌضا  أبناء فصالن عن بعضهما البعضنزٌتون جزآن ال ٌمكنهما أن ٌالفعفرٌن و
, فحتى الذٌن هجروها ال ٌمكن فصلهم عن تراب عفرٌنالزٌتون  أشجارعفرٌن مثل 

 .أبدا  تنمطع  لم ولنما تزال حبال مشٌمتهم متعلمة بعفرٌن 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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, وتم تطوٌرها خالل فترة  اإلدارة األزمة من مختلؾ المناطك السورٌةسورٌا لبل 
ذاتٌة وأصبحت منطمة سٌاحٌة ٌرتادها أبناء عفرٌن المحبٌن للجمال والخٌر فً أٌام ال

 العطل واألعٌاد .

مرورا   "سمعان", فمن للعة خالدة العمٌمة الجذور فً التارٌخإضافة إلى آثارها ال
 ,و.. إلخ "برج عبدالو"و "برج الماص"و "كٌمار"مثل  "شٌراوا"بؤثار لرى ناحٌة 
حتى أّن معظم المرى سمٌت باسم  ,ٌة الموجودة فً معظم تلن المرىواألبراج األثر

األبراج كبرجكً وبرج حٌدر وبرج عبدالو وبرج الماص .. كانت فٌها حضارات 
 ماثلة لعظمة هذه المنطمة وجبروت أهلها.

 

الشًء الملفت هو أّن أبناء هذه المنطمة متحابون متآلفون متشبثون بالحٌاة والحرٌة 
طن كما أشجار الزٌتون ولم ٌزدهم العدوان التركً ومرتزلته إال لوة وبتراب الو
ن الحٌاة , ٌعشمون الجمال وٌعشمودة  ال تمهرها مدافعهم مهما بلؽتوعزما  وإرا

 - الوطن كؤشجار الزٌتون تراب, فجذورهم متؤصلة فً والحرٌة وٌعشمون التراب
, منطمة عفرٌنذهن الر إلى , فعندما تذكر كلمة زٌتون ٌتبادالرمز الحمٌمً لعفرٌن

, وأٌضا  أبناء فصالن عن بعضهما البعضنزٌتون جزآن ال ٌمكنهما أن ٌالفعفرٌن و
, فحتى الذٌن هجروها ال ٌمكن فصلهم عن تراب عفرٌنالزٌتون  أشجارعفرٌن مثل 

 .أبدا  تنمطع  لم ولنما تزال حبال مشٌمتهم متعلمة بعفرٌن 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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إّن احتالل عفرٌن من لبل الجٌش التركً ومرتزلته أوضح بشكٍل جلً مدى 
, فشجرة الزٌتون لدى رضه وجباله وسهوله وأشجار زٌتونهارتباط ولوة العفرٌنً بؤ

بمثابة أبنابه ٌرعاها وٌربٌها كما ٌرعى وٌربً أبناءه بعناٌة واهتمام  ًالفالح العفرٌن
الشجرة وتصبح معطاءة تمنحه ثمن كّده حتى تكبر هذه  أعوامفابمٌن على مدار 

 وجهده. 

نعم, فها هو الفالح العفرٌنً الذي كان وال ٌزال ٌرعى بذور الزٌتون ٌسمٌها 
, فهٌهات أن ٌنتهً تؽدو شاهمة  تبلػ السماء بعلّوهابدموع عٌنٌه وعرق جبٌنه حتى 

 أن ٌخذل الزٌتون راعٌه. ومحالالزٌتون 

 

 

 

 

 

 

 

 ونصوص ابداعات
 ػصافري انظهريجمقتم  

 

 حممد باقي حممد

اهمٌن بحّس االنخطاؾ, دوت الصرخة فً فضاء الؽرفة, فانتفض النابمون مد    
إلى زّر النور, لٌنتشر ضوء أصفر شاحب فً المكان, اتّجهت  نٌجان وامتّدت ٌد

العٌون إلى برهان الؽارق فً عرله, كان شعره لد تشعّث بفعل التّملّب على المخدة, 
وصدؼاه ٌنبضان بموة, بٌنما بدت عٌناه مزروعتٌن بالخوؾ واالنكسار, وراح وجهه 

 ل التصّدع. ٌعبّر عن رعب مرٌع ٌعصؾ ببماع النفس, وٌلمً بها فً ظال

 وبٌن دهشة الجمٌع وذهولهم, أسرعت زوجته لتحضر كؤسا  من الماء..     

 خذ, اشرب للٌال  من الماء.  -

ا فً عالم ناء وبعٌد همس:       ذاهال  وؼابص 

 عٌناهما! عٌنا الصؽٌرٌن ٌا نٌجان!  -

 اعتملها االستؽراب:      

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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 ونصوص ابداعات
 ػصافري انظهريجمقتم  

 

 حممد باقي حممد

اهمٌن بحّس االنخطاؾ, دوت الصرخة فً فضاء الؽرفة, فانتفض النابمون مد    
إلى زّر النور, لٌنتشر ضوء أصفر شاحب فً المكان, اتّجهت  نٌجان وامتّدت ٌد

العٌون إلى برهان الؽارق فً عرله, كان شعره لد تشعّث بفعل التّملّب على المخدة, 
وصدؼاه ٌنبضان بموة, بٌنما بدت عٌناه مزروعتٌن بالخوؾ واالنكسار, وراح وجهه 

 ل التصّدع. ٌعبّر عن رعب مرٌع ٌعصؾ ببماع النفس, وٌلمً بها فً ظال

 وبٌن دهشة الجمٌع وذهولهم, أسرعت زوجته لتحضر كؤسا  من الماء..     

 خذ, اشرب للٌال  من الماء.  -

ا فً عالم ناء وبعٌد همس:       ذاهال  وؼابص 

 عٌناهما! عٌنا الصؽٌرٌن ٌا نٌجان!  -

 اعتملها االستؽراب:      

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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 أّي صؽٌرٌن ٌا برهان!؟  -

جوه تتطلّع إلٌه مترلّبة الرجعى؛ تلّفت حوله, كانت الووكمن استعٌد من أرض 
 .متعاطفة

 تنّهد بموة, وامتّدت ٌده إلى كؤس الماء, ثّم وضع رأسه بٌن ٌدٌه..  

 هل تشكو من شًء!؟ -

 لكنّه لم ٌجب, فربتت على كتفه..      

 تمّدد ٌا عزٌزي! ّللّا أعلم بالمصاعب التً تواجهن فً الطرٌك!  -

 سإال ٌحفر فً النفس.. وفً سّرها راح ال

 "ترى ما الذي أوصله إلى البٌت على تلن الحال!؟" 

تمّدد, كانت عٌناه مفتوحتٌن فً الظالم, وأنشؤ الحدث ٌعٌد نفسه على شاشة 
 الذاكرة..

الفّوهات مصّوبة إلٌه من خالل الزجاج األمامً, والوجوه الصامتة ترتدي  
 ألكٌد على تنفٌذ تهدٌدها!  وحشٌة ضارٌة, بٌنما ٌفصح صمتها عن عزمها ا

جلٌّة كانت الصور, ضاؼطة, مخّرشة للذاكرة, فعاد العرق ٌنشع عبر       
الجلد, وأخذ وجهه ٌعكس تشنّجا  حادا , شفتاه انفتحتا على آخرهما إذ عجزت فتحتا 

 األنؾ عن تؤمٌن الهواء الالزم .. 

 "أختنك"!       

لى عنمه مؽٌثة, ثّم هبطت إلى صدره همس من بٌن شفتٌه, امتّدت كفّه إ      
المدفدؾ, وأنشؤت اللحظة الثمٌلة تمترب, ارتفعت العجلتان األمامٌتان, وشعر أّن 
اللحم والعظم اآلدمٌٌن ٌِمعسان, اندفع جالسا فً فراشه, وتجّمدت الصرخة الخرساء 

من فوق شفتٌه, تلفّت حوله, لم ٌكن الظالم محكما, إذ كان ثّمة نور باهت ٌتسلّل 
.. ل الموجودات, وعادت الذاكرة تضؽطخصاص الباب والنافذة, كان الموات ٌشم

ًّ الضٌّك؛ تاركة مدٌنة العمادٌة وراءها, بٌنما تسحب  الشاحنة تحفر الطرٌك الجبل

أشعة الشمس ذٌل ردابها الؽارب على السفوح والممم وذرا األشجار, مولظة فً 
من الممم العارٌة المؽطاة  -ربّما  -تّمدا  النفس استعدادا  ؼامضا  للٌلة باردة, مس

بالثلوج, وربّما كان لفر المكان وانعدام البشر فٌه سببا  فً إحساس كهذا, أخذ برهان 
وٌمنًّ النفس بلٌلة مرٌحة فً بٌته, عّل الوحشة الضاربة فً , ٌستعٌد وجوه أطفاله

فسها ملكة منابت النفس تخفّؾ ضؽطها, وعلى مّد النظر راحت الخضرة تعلن ن
 متّوجة.. 

 انمطع انتظام الصور, وهرولت الذاكرة بال سٌاق..    

الفوهات المصّوبة إلٌه تكشؾ عن تعّطشها إلى المتل, ومن خلفها كانت الوجوه    
الرعناء تهّدد, ثّم تحّركت الشاحنة, وارتفعت العجلتان األمامٌتان تمعسان اللحم 

 .. ًّ  اآلدم

رله ؼزٌرا  وباردا , ومن حوله كان السكون شامال , انتفض جسمه بموة, كان ع   
ًّ الذي راح ٌعصؾ  بٌد أّن هدوء المحٌط لم ٌكن ٌعنٌه فً شًء أمام البركان الداخل

 به, وٌعٌده إلى أحضان اللحظة الماضٌة بكّل حّدتها وألمها.. 

الشاحنة تمضً فً طرٌمها ال تلوي على شًء, لم ٌعد ٌدري من أٌن طلعت    
 إلى المكبح..  -ال إرادٌّا   -ؽتة, فامتّدت لدمه أمامه ب

 "أّي شٌطان ألمى بها فً هذه البمعة الحدودٌة النابٌة!؟"    

بصعوبة بالؽة استطاع أن ٌتفادى المرأة التً ألمت بنفسها على ممّدمة     
 الشاحنة, وهبط بسرعة ٌرٌد أن ٌطمبّن إلى أنّه لم ٌصدمها..

 الشٌطان!؟  ولكن ماذا تفعلٌن هنا بحكّ  -

لة وأخذت المرأة تبربر بكالم ؼٌر مفهوم, بٌنما كانت ٌداها تتحّركان فً محاو    
 .. لتؤكٌد ما تمول, فؤسمط فً ٌده

 واآلن! كٌؾ تفهم منها ما ترٌد؛ وأنت تجهل الكردٌة السورانٌة!؟" "   

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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أشعة الشمس ذٌل ردابها الؽارب على السفوح والممم وذرا األشجار, مولظة فً 
من الممم العارٌة المؽطاة  -ربّما  -تّمدا  النفس استعدادا  ؼامضا  للٌلة باردة, مس

بالثلوج, وربّما كان لفر المكان وانعدام البشر فٌه سببا  فً إحساس كهذا, أخذ برهان 
وٌمنًّ النفس بلٌلة مرٌحة فً بٌته, عّل الوحشة الضاربة فً , ٌستعٌد وجوه أطفاله

فسها ملكة منابت النفس تخفّؾ ضؽطها, وعلى مّد النظر راحت الخضرة تعلن ن
 متّوجة.. 

 انمطع انتظام الصور, وهرولت الذاكرة بال سٌاق..    

الفوهات المصّوبة إلٌه تكشؾ عن تعّطشها إلى المتل, ومن خلفها كانت الوجوه    
الرعناء تهّدد, ثّم تحّركت الشاحنة, وارتفعت العجلتان األمامٌتان تمعسان اللحم 

 .. ًّ  اآلدم

رله ؼزٌرا  وباردا , ومن حوله كان السكون شامال , انتفض جسمه بموة, كان ع   
ًّ الذي راح ٌعصؾ  بٌد أّن هدوء المحٌط لم ٌكن ٌعنٌه فً شًء أمام البركان الداخل

 به, وٌعٌده إلى أحضان اللحظة الماضٌة بكّل حّدتها وألمها.. 

الشاحنة تمضً فً طرٌمها ال تلوي على شًء, لم ٌعد ٌدري من أٌن طلعت    
 إلى المكبح..  -ال إرادٌّا   -ؽتة, فامتّدت لدمه أمامه ب

 "أّي شٌطان ألمى بها فً هذه البمعة الحدودٌة النابٌة!؟"    

بصعوبة بالؽة استطاع أن ٌتفادى المرأة التً ألمت بنفسها على ممّدمة     
 الشاحنة, وهبط بسرعة ٌرٌد أن ٌطمبّن إلى أنّه لم ٌصدمها..

 الشٌطان!؟  ولكن ماذا تفعلٌن هنا بحكّ  -

لة وأخذت المرأة تبربر بكالم ؼٌر مفهوم, بٌنما كانت ٌداها تتحّركان فً محاو    
 .. لتؤكٌد ما تمول, فؤسمط فً ٌده

 واآلن! كٌؾ تفهم منها ما ترٌد؛ وأنت تجهل الكردٌة السورانٌة!؟" "   

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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وحتّى تكتمل دارة الدهشة برز طفالن صؽٌران من خلؾ األشجار, تؤّملهما     
متعجبا , بٌنما راحت المرأة تكمل كالمها, ولم ٌكن بحاجة إلى كثٌر تمعّن حتّى 
ٌتواصل مع الفجٌعة المابعة فً أعماق عٌنٌها, كما لم تؽب عنه لهجة التوّسل المنبعثة 

 من كالمها, فتساءل مّرة أخرى: 

 "باّلّل علٌن كٌؾ تفهم ما ترٌد!؟"     

 بهما!؟  ٌا ّللّا! ماذا ترٌدٌن؟ الطفلٌن؟ ما -

 بالحركة ألرن سإاله, فجذبت الصؽٌرٌن من ٌدٌهما, ووضعتهما فً ٌده..  

 آخذهما!؟  -

 استفسر مستؽربا ؛ موّضحا  سإاله باإلشارة, فهّزت رأسها باإلٌجاب..  

 ولكن!؟  -

 انكبت المرأة على ٌدٌه تمبّلهما, وتألألت دموع ضارعة فً المملتٌن.. 

 "ربّاه! هل ألّم أن تتخلّى عن أوالدها فً أّي ظرؾ كان!؟" 

تساءل, وراحت هً تهّز كّمه بإلحاح, فربت على كتفها عالمة الموافمة, ثّم التفت 
إلى الصؽٌرٌن, ولادهما نحو الشاحنة, كان األول فً الثانٌة, بٌنما بدا الثانً فً 
الرابعة من عمره.. اندفعت المرأة خلفهم ملتاعة, كان التمّزق ٌشم كّل حركة من 

ك المرتسم فً البإبإٌن؛ انطلك برهان بالشاحنة, بٌد حركاتها, وهربا  من األسى العمٌ
أّن عٌنٌه لم تستطٌعا الفرار من صورتها المنعكسة فً المرآة الجانبٌة, وٌدها الملّوحة 

 كؽصن ٌابس تعبث به الرٌح وسط الطرٌك. 

 متهما إلٌن! سلّ متهما إلٌن! لمد لمد سلّ  -

ًّ, فؤفالت زوجته على صوته, والتر بت منه حٌرى, ربتت على ارتفع صوته متّهما
 فؤسند رأسه إلى صدرها, وانخرط فً نشٌج مرٌر.  كتفه,

ٌمكن إصالحه, فمط انتظر  -بإذن ّللّا  -حاول أن تهدأ! كّل شًء  -
 حتى الصباح! 

 فضّج صارخا : 

 .. أ أ أبدا !ا ! ما حدث ال ٌمكن إصالحه أبدا  أنت ال تدركٌن شٌب -

 حسنا ! اهدأ والصباح رباح!  -

 سده المنهن على الفراش..وألمى بج

 "كٌؾ ٌمكن إصالح ما حدث, كٌؾ"!؟

أخذته لشعرٌرة باردة, وأنشؤ ٌرتجؾ كورلة فً هبوب رٌح, عادت الوجوه 
الصامتة إلى مهاجمته ثانٌة, كانت الفّوهات مصّوبة إلٌه تماما , جاهزة لإلطالق, 

على الطرٌك  العجلتان األمامٌتان ترتفعان, واللحم والعظم ٌمعسان, والدم ٌشخب
 المعبّد.. 

انتفض فاتحا  عٌنٌه, للحظات كان النوم لد سرله, لم ٌكن نوما  بالمعنى     
ًّ الناجم عن اشتعال األعصاب  المفهوم, بل كان نوعا  من االنهٌار العضوّي والعصب
ا   ٌّ حتى آخر مدى لها, لكّن الٌمظة لم تكن أكثر رحمة من النوم, كّل شًء كان جل

نّه ٌحدث للتّو.. كانت الشاحنة تمترب من الحدود, حٌنما فاجؤته الدورٌة لعٌنٌه, وكؤ
 المتحّركة.. 

 أورالن. -

تؤّمل ربٌس الدورٌة األوراق واألختام, وكادت األمور أن تنتهً بسالم, لوال 
ٌكن فً الحسبان, إذ رفع أحد الطفلٌن رأسه, فؤبصر به واحد من رجال  حدوث ما لم

 ..لتفت اآلخرون نحو جهة اإلشارة, االدورٌة, وأشار إلٌه

 من ٌكون!؟  -

 .. وأشار إلى صدره! بنًا -

 تحّرن ربٌس الدورٌة نحو العربة, فالح له الطفل الثانً..

 .. تعاال.. من أنتما!؟ ومن أٌن أتٌتما!؟ تعاال -

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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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 فضّج صارخا : 

 .. أ أ أبدا !ا ! ما حدث ال ٌمكن إصالحه أبدا  أنت ال تدركٌن شٌب -

 حسنا ! اهدأ والصباح رباح!  -

 سده المنهن على الفراش..وألمى بج

 "كٌؾ ٌمكن إصالح ما حدث, كٌؾ"!؟

أخذته لشعرٌرة باردة, وأنشؤ ٌرتجؾ كورلة فً هبوب رٌح, عادت الوجوه 
الصامتة إلى مهاجمته ثانٌة, كانت الفّوهات مصّوبة إلٌه تماما , جاهزة لإلطالق, 

على الطرٌك  العجلتان األمامٌتان ترتفعان, واللحم والعظم ٌمعسان, والدم ٌشخب
 المعبّد.. 

انتفض فاتحا  عٌنٌه, للحظات كان النوم لد سرله, لم ٌكن نوما  بالمعنى     
ًّ الناجم عن اشتعال األعصاب  المفهوم, بل كان نوعا  من االنهٌار العضوّي والعصب
ا   ٌّ حتى آخر مدى لها, لكّن الٌمظة لم تكن أكثر رحمة من النوم, كّل شًء كان جل

نّه ٌحدث للتّو.. كانت الشاحنة تمترب من الحدود, حٌنما فاجؤته الدورٌة لعٌنٌه, وكؤ
 المتحّركة.. 

 أورالن. -

تؤّمل ربٌس الدورٌة األوراق واألختام, وكادت األمور أن تنتهً بسالم, لوال 
ٌكن فً الحسبان, إذ رفع أحد الطفلٌن رأسه, فؤبصر به واحد من رجال  حدوث ما لم

 ..لتفت اآلخرون نحو جهة اإلشارة, االدورٌة, وأشار إلٌه

 من ٌكون!؟  -

 .. وأشار إلى صدره! بنًا -

 تحّرن ربٌس الدورٌة نحو العربة, فالح له الطفل الثانً..

 .. تعاال.. من أنتما!؟ ومن أٌن أتٌتما!؟ تعاال -

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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 .... لمد أعطتنا أّمنا لهذا الرجل, و -

 : أحّس بؤّن البساط لد سحب من تحت لدمٌه, ولال ربٌس الدورٌة

 واآلن!  -

توّجهت فوهات البنادق نحوه, وأنزل أحدهم الصؽٌرٌن, تراجع "برهان" إلى  
الخلؾ مذعورا , كانت إشارة ربٌس الدورٌة واضحة! إنّه ٌطلب إلٌه أن ٌدهس 

 الصؽٌرٌن!! 

 ولكن ٌا رّب األكوان! إنّهما صؽٌران, فما ذنبهما!؟  -

 لمّم رجال الدورٌة بنادلهم ..  

 واآلن .. هٌّا! -

وأشار برأسه اآلمر نحو الصؽٌرٌن, جامدة كانت الوجوه, صلدة وعازمة, إذّ ذان 
راح هذا الجزء من الزمن ٌتّخذ معنى ال ٌرحم, فاستوى خلؾ الممود ذاهال , ألؾ 
فكرة أبرلت فً الذهن, ألؾ هاجس, ألمى نظرة أخٌرة نحو الجنود, لكنّه لم ٌجد فً 

 وأنشؤ الزمن ٌتنالص وٌضمحّل وٌدّق .. عٌونهم سوى الوحشٌة والصلؾ والتصمٌم, 

أّما كٌؾ تنالصت المسافة بٌن الشاحنة والصؽٌرٌن, وكٌؾ راحت لامتهما تختفً 
خلؾ ممّدمتها شٌبا  فشٌباّ, ثّم كٌؾ ارتفعت العجلتان مهّشمة الجسدٌن الؽّضٌن! وكٌؾ 

شٌبا  انفجرت الشمس وتؤّوهت الجبال, وتسّمر الزمن! فهو ال ٌدري! إذ كان ٌرٌد 
 واحدا , أن ٌبتعد, وٌبتعد فمط!

تروم تمٌّإ ما  -من كّل بّد  -بموة شعر بؤّن معدته معلّمة فً الفراغ, وأنّها     
 ..فجر تتمّطى فً صلب الظالم البهٌمبجوفها, كانت ممّدمات ال

 "كان ٌجب أن ترفض تهدٌدهم! كإنسان وككردّي كان علٌن أن ترفض!"     

دة, بٌنما كان جسده ٌتّمد بالحّمى, وأنشؤ ألم حارق وُمبهم ضرب ٌده على المخ    
ٌنتشر من أسفل الجمجمة نحو العنك, فؤعلى الظهر, مترافما  بتصّلب ال ٌطاق, 
جمجمته فارؼة تماما , فارؼة لدرجة ما عاد ٌتذّكر معها كٌؾ عبر نمطة الحدود إلى 

لى بٌته, ضباب كثٌؾ لزالتبة داخل األراضً التركٌة, وال كٌؾ اعتسؾ المسافة إ
هبط على العٌنٌن, وضرٌم اشتعل فً الروح, ذرٌرات الوعً انصعمت, وأؼلك 
عٌنٌه للمرة األلؾ هربا  من ٌد األّم الملّوحة عبر المرآة العاكسة, فداهمت الفّوهات 
المصّوبة إلٌه خلل الزجاج األمامً للذاكرة, أسند رأسه إلى حافة النافذة؛ عّل 

فً رأسه تتولّؾ للٌال , ومن كّل الجهات كانت عٌون الصؽٌرٌن الطاحون الدابرة 
 تلفّت كانت ٌداهما الصؽٌرتان تلّوحان له.. أٌنما تلّفت, وأٌنما تجتاحه 

 نهض من فراشه!     

 أنا لادم إلٌكما!  -

ًّ خلفه, واندفع أهل الدار فً إثره..  أؼلك الباب الخارج

 لن أسمح ألحد بإٌذابكما, ال تخافا!  -

تمّزلت منامته عند الركبة, وتعفر وجهه بالتراب, األٌدي الصؽٌرة تلّوح  تعثر,
له, نهض, الصؽٌران ٌبتسمان له, ابتسم, ارتفعت العجلتان األمامٌتان, بكى, امتدت 

 ٌده المرتجفة مستنكرة, واندفع خلؾ صورة الصؽٌرٌن إلى األمام!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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لى بٌته, ضباب كثٌؾ لزالتبة داخل األراضً التركٌة, وال كٌؾ اعتسؾ المسافة إ
هبط على العٌنٌن, وضرٌم اشتعل فً الروح, ذرٌرات الوعً انصعمت, وأؼلك 
عٌنٌه للمرة األلؾ هربا  من ٌد األّم الملّوحة عبر المرآة العاكسة, فداهمت الفّوهات 
المصّوبة إلٌه خلل الزجاج األمامً للذاكرة, أسند رأسه إلى حافة النافذة؛ عّل 

فً رأسه تتولّؾ للٌال , ومن كّل الجهات كانت عٌون الصؽٌرٌن الطاحون الدابرة 
 تلفّت كانت ٌداهما الصؽٌرتان تلّوحان له.. أٌنما تلّفت, وأٌنما تجتاحه 

 نهض من فراشه!     

 أنا لادم إلٌكما!  -

ًّ خلفه, واندفع أهل الدار فً إثره..  أؼلك الباب الخارج

 لن أسمح ألحد بإٌذابكما, ال تخافا!  -

تمّزلت منامته عند الركبة, وتعفر وجهه بالتراب, األٌدي الصؽٌرة تلّوح  تعثر,
له, نهض, الصؽٌران ٌبتسمان له, ابتسم, ارتفعت العجلتان األمامٌتان, بكى, امتدت 

 ٌده المرتجفة مستنكرة, واندفع خلؾ صورة الصؽٌرٌن إلى األمام!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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 جوان زكي دلو

مرآته المعلّمة بمسمار صدئ على جدار متهالن فً حمامه المذر, كان ٌنظر أمام 
لوجهه فً المرآة, لٌالحظ هالة  من السواد الكبٌب تحت عٌنٌه البنٌتٌن, وٌمّسد بٌده 
الٌمنى لحٌته الكثٌفة التً ؼّطْت كّل وجهه بشعٌرات بٌضاء وصوال لوجنتٌه 

لفافة تبػ عفنة, فاح رٌحها كضباب ٌسود  المتجعدتٌن, بٌنما شفتاه الرمادٌتان تضّمان
األرجاء, بعد لٌلتٌن لضاهما فً السجن, إثَر شجاٍر حصل بٌنه وبٌن جاره, بعد أن 

 كسَر أحُد أبناء جاره نافذتَه الزجاجٌة بكرته الصؽٌرة.

تؤّمَل وجهه التعب, وحمَل بٌده فرشاة الحاللة لٌدهن وجهه بمعجون أبٌض 
سته المعترشة بلحٌته بموسى حادة, وحٌن وضع الموسى رؼوي, استعدادا لحلك تعا

على حافتها, سمطْت المرآة على األرض, وتحولت إلى لطع صؽٌر متناثرة, كروحه 
لملَم تلن المطع المكسورة, وهو ٌزبُد فً ؼضب و  ثرة على طرلات الزمن,المتع

 ٌزفر فً توّعٍد لجاره كً ٌنتمم.

ٍؾ مبالػ فٌه, بمساعدة مرآة صؽٌرة كانت أكمَل طمسه الٌومً بحاللة ذلنه بتؤفّ 
موجودة فً خزانته المألة بالحزن, مخلّفا عددا من الندوب والجروح بسبب الموس 

 المكلّومة, عازما  على أن ٌشتري واحدة  جدٌدة كبٌرة كالتً سمطْت وانكسرْت.

ذهب للسوق باحثا عن محل  لبٌع المراٌا, وبعد البحث الطوٌل, ألتنى مرآة جذبه 
دون أن ٌدري, فمد كانت ذات تصمٌم مزخرؾ, تحٌط  برٌمها ولمعانها, وهاَم بها حبّا  

لمنزله, وعلّمها فً  بؤطرافها نموش ؼرٌبة ألشكال ورموز جمٌلة, عاد مسرورا  
المكان نفسه,  وحتى ال تسمط مرة أخرى, عمَد إلى مسمار آخر لٌثمب جدار حمامه, 

 وٌوازن المرآة علٌها جٌدا.

للٌلة عاٌَش حٌاة أخرى فً أحالمه, رأى نفسه بوجه آخر, ال ندوب فٌها فً تلن ا
وال جروح, مشرلة كشمس صٌفٌة, تلمع عٌناه  الكستنابٌتان بؤلٍك, وٌشّع النور من 
المرآة كؤنه الممر, استٌمظ صباحا وألول مرة كان فرحا والبسمة ال تفارق وجهه فً 

 بٌته الحمٌر ذي الؽرفتٌن. 

ه على مرآته الجدٌدة ٌختلؾ كلٌّّا  عن انعكاسها على زجاج نافذته كان انعكاس وجه
بعض النباتات فً  -بشكّل عشوابً -المطلة على فناء البٌت؛ والتً توّزعت فٌها 

أصص معدنٌة محاطة بحطام وأوساخ, فبعد أن هجرتْهُ زوجتُه, هجَر هو أٌضا الحٌاة 
تعا  للٌؤس والملل, بٌنما اآلن والسعادة, وسادت الفوضى كّل شًء, وباتت أٌامه مر

ٌجد نفسه بوجه  خاٍل من الندوب, ولد اختفت تلن الهالة السوداء تحت عٌنٌه اللتٌن 
 أصبحتا صافٌتان كالسماء.

وكؤّن حلمه صار والعا  البّد منه, هنا أخذتُه الحماسة لٌسرح شعره الكّث, وٌنزع 
وبا نظٌفا, حٌنها واتتهُ فكرة عن نفسه ثوبه المدٌم الملتصك بجسده كجلده, وٌرتدي ث

 وسعادة. ؼرٌبة ربما لد تزٌده فرحا  

حمل مرآته الجدٌدة وراح ٌحوم بها فً أرجاء المنزل لتعكس صورة جدٌدة 
لمنزله, وجَد أن الجمال ٌؽزو بٌته, وزواٌا ساحتها خلْت من األوساخ, وجدران بٌته 

الن على الساحة هً أٌضا لد لد ُدهنْت باللون األبٌض, ونافذتا الؽرفتٌن اللتٌن تط

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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ٍؾ مبالػ فٌه, بمساعدة مرآة صؽٌرة كانت أكمَل طمسه الٌومً بحاللة ذلنه بتؤفّ 
موجودة فً خزانته المألة بالحزن, مخلّفا عددا من الندوب والجروح بسبب الموس 

 المكلّومة, عازما  على أن ٌشتري واحدة  جدٌدة كبٌرة كالتً سمطْت وانكسرْت.

ذهب للسوق باحثا عن محل  لبٌع المراٌا, وبعد البحث الطوٌل, ألتنى مرآة جذبه 
دون أن ٌدري, فمد كانت ذات تصمٌم مزخرؾ, تحٌط  برٌمها ولمعانها, وهاَم بها حبّا  

لمنزله, وعلّمها فً  بؤطرافها نموش ؼرٌبة ألشكال ورموز جمٌلة, عاد مسرورا  
المكان نفسه,  وحتى ال تسمط مرة أخرى, عمَد إلى مسمار آخر لٌثمب جدار حمامه, 

 وٌوازن المرآة علٌها جٌدا.

للٌلة عاٌَش حٌاة أخرى فً أحالمه, رأى نفسه بوجه آخر, ال ندوب فٌها فً تلن ا
وال جروح, مشرلة كشمس صٌفٌة, تلمع عٌناه  الكستنابٌتان بؤلٍك, وٌشّع النور من 
المرآة كؤنه الممر, استٌمظ صباحا وألول مرة كان فرحا والبسمة ال تفارق وجهه فً 

 بٌته الحمٌر ذي الؽرفتٌن. 

ه على مرآته الجدٌدة ٌختلؾ كلٌّّا  عن انعكاسها على زجاج نافذته كان انعكاس وجه
بعض النباتات فً  -بشكّل عشوابً -المطلة على فناء البٌت؛ والتً توّزعت فٌها 

أصص معدنٌة محاطة بحطام وأوساخ, فبعد أن هجرتْهُ زوجتُه, هجَر هو أٌضا الحٌاة 
تعا  للٌؤس والملل, بٌنما اآلن والسعادة, وسادت الفوضى كّل شًء, وباتت أٌامه مر

ٌجد نفسه بوجه  خاٍل من الندوب, ولد اختفت تلن الهالة السوداء تحت عٌنٌه اللتٌن 
 أصبحتا صافٌتان كالسماء.

وكؤّن حلمه صار والعا  البّد منه, هنا أخذتُه الحماسة لٌسرح شعره الكّث, وٌنزع 
وبا نظٌفا, حٌنها واتتهُ فكرة عن نفسه ثوبه المدٌم الملتصك بجسده كجلده, وٌرتدي ث

 وسعادة. ؼرٌبة ربما لد تزٌده فرحا  

حمل مرآته الجدٌدة وراح ٌحوم بها فً أرجاء المنزل لتعكس صورة جدٌدة 
لمنزله, وجَد أن الجمال ٌؽزو بٌته, وزواٌا ساحتها خلْت من األوساخ, وجدران بٌته 

الن على الساحة هً أٌضا لد لد ُدهنْت باللون األبٌض, ونافذتا الؽرفتٌن اللتٌن تط

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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عادت كما كانت, كاملة ؼٌر محطمة, بٌنما أبواب الؽرؾ الخشبٌة كانت لد تزٌنت 
 بنموش ورموز جمٌلة كالتً نُمشْت على حافة المرآة.

كانت صدمة حمٌمٌة له ومفاجبة سارة, زرعت البسمة فً للبه, لٌبدأ بعدها 
بوابه, حتى عاد بٌته الفوضوي هذا بتنظٌؾ بٌته وتزٌٌنه وترتٌبه وطالء جدرانه وأ

 إلى سابك عهده, لبل أن تهجره زوجته وٌعّم الفوضى والخراب كّل شًء. 

كانت مرآته رفٌمة دربه الٌومٌة إلى عمله, فٌجد كّل شًء لد تؽٌر لألفضل, عندما 
تعكس المرآة صورة مدٌنته,  فالشوارع أنظؾ, واألبنٌة عالٌة, واألسواق عامرة 

 بالخٌر, وكل شًء ٌوحً باألمل فً مدٌنة هجرها أبناإها كما الطٌور. 

سبع بحرات بشارع الموتلً لكنّه حٌن وصل لتمثال هُبل المنتصب وسط ساحة ال
فً لامشلو, كان التمثال هو الشًء الوحٌد الذي لم ٌتؽٌر, فرمى المرآة على األرض 

 لتنكسر وتتناثر بماٌاها كآماله التعسة.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلة فاكهح

 

 وودف أفني

 ووجنتٌها عٌنٌها حول المبل عشرات لتطبع وجهها, مالمح بٌن متنملة   شفتاه ساحت
 كرزيٍ  ثؽرٍ  نمٌتٌن, واسعتٌن عٌنٌن ناعمة, لطنٌةٍ  ببشرةٍ  حٌة, كدمٌةٍ  كانت وشفتٌها,
ن خّدٌن صؽٌر,  كانت لو كما حولها تشعُّ  نورٍ  وهالة ساحرةٌ  نظرتها ممتلبٌن, وردٌٌ 
 ".الروح حٌاة إلٌنِ  اشتمت: "بحنان أذنها فً همس مالكا,

 الجامعٌة دراسته أنهى لد افعا  ٌ شابا   آراس كان اآلن لبل سنة عشرة اثنتً منذ
 بعض تدخل أن بعد الحكومٌة المإسسات إحدى فً وظٌفةٍ  على الحصول واستطاع
 المفضلة هواٌته ٌمارس طموحا   شابا   آراس كان". الواسطة" النفوذ أصحاب

 جانب إلى لذا الخاصة, فرلته له تكون بؤن وٌحلم لتطوٌرها وٌسعى" الموسٌمى"
ً آراس كان وظٌفته؛  لدى المعروفة الشعبٌة الطنبور آلة على العزؾ فً موهبته ٌنّمِ
 . للناس وعزفها األلحان بتؤلٌؾ وٌستمتع الكرد,

ؾ  بعض تنظمها كانت التً الؽنابٌة الحفالت إحدى فً نارٌمان إلى آراس تعر 
 المؽنٌة هً ربٌعا   وعشرٌن االثنتً ذات نارٌمان المدٌنة, فً سرا   الكردٌة األحزاب
 طفولً وجهها نمً, مالبكً صوت لها بالمنطمة, المعروفة النجوم فرلة فً الربٌسة

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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 احلة فاكهح

 

 وودف أفني

 ووجنتٌها عٌنٌها حول المبل عشرات لتطبع وجهها, مالمح بٌن متنملة   شفتاه ساحت
 كرزيٍ  ثؽرٍ  نمٌتٌن, واسعتٌن عٌنٌن ناعمة, لطنٌةٍ  ببشرةٍ  حٌة, كدمٌةٍ  كانت وشفتٌها,
ن خّدٌن صؽٌر,  كانت لو كما حولها تشعُّ  نورٍ  وهالة ساحرةٌ  نظرتها ممتلبٌن, وردٌٌ 
 ".الروح حٌاة إلٌنِ  اشتمت: "بحنان أذنها فً همس مالكا,

 الجامعٌة دراسته أنهى لد افعا  ٌ شابا   آراس كان اآلن لبل سنة عشرة اثنتً منذ
 بعض تدخل أن بعد الحكومٌة المإسسات إحدى فً وظٌفةٍ  على الحصول واستطاع
 المفضلة هواٌته ٌمارس طموحا   شابا   آراس كان". الواسطة" النفوذ أصحاب

 جانب إلى لذا الخاصة, فرلته له تكون بؤن وٌحلم لتطوٌرها وٌسعى" الموسٌمى"
ً آراس كان وظٌفته؛  لدى المعروفة الشعبٌة الطنبور آلة على العزؾ فً موهبته ٌنّمِ
 . للناس وعزفها األلحان بتؤلٌؾ وٌستمتع الكرد,

ؾ  بعض تنظمها كانت التً الؽنابٌة الحفالت إحدى فً نارٌمان إلى آراس تعر 
 المؽنٌة هً ربٌعا   وعشرٌن االثنتً ذات نارٌمان المدٌنة, فً سرا   الكردٌة األحزاب
 طفولً وجهها نمً, مالبكً صوت لها بالمنطمة, المعروفة النجوم فرلة فً الربٌسة

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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
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 ٌعلوهما كثٌفة, رموش تحٌطهما زمردٌتان عٌناها البشرة, بٌضاء محببة, تدوٌرةٍ  ذو
 على ٌنسدل ومجعد, طوٌل كاحل أسود شعرها بدلة, ومحددان مموسان حاجبان
 .والوركٌن الصدر جهة من ممتلا جمٌل, متناسكٌ  جسمٌ  لها بعشوابٌة, كتفٌها

" البروفات" التدرٌبات أثناء الشهر ذلن فً ونارٌمان آراس بٌن اللماءات تكررت
 آذار شهر فهو سّري, بشكلٍ  األهالً من الوطنٌٌن بٌوت فً ؼالبا   تجري كانت التً

 المومً العٌد) النوروز عٌد آخرها كان والحفالت, واألعٌاد بالمناسبات الحافل
 مشاعر من ٌعترٌه عما ٌفصح أن آراس لرر بالذات؛ الممٌز الٌوم ذلن فً ,(للكرد

 .األول لمابهما منذ عشما   بها هام وأنه بها, مولع بؤنه وٌخبرها لها ٌبوح لنارٌمان,

 وسار ٌدها, من أخذها ٌعشمهما, كان اللتٌن عٌنٌها فً مباشرة   نظر منها؛ الترب
 الباسمة السرو أشجار بٌن اختفٌا حتى الناس, وأعٌن االحتفال صخب عن بعٌدا   بها
 واالستماع الجلوس منها طلب مستسلمة, مشدوهة   رافمته. االحتفال ساحة تسّور التً
 . سٌمول لما

 معا , والملك الفرح, بالنشوة, ؼرٌبٌ  شعورٌ  ٌتمل كها نارٌمان, جلست منه بالمرب
 استسلمت فمط شفة, ببنت تنبس لم والخجل, الحٌرة من نظرة عٌنٌها فً لمعت

 البشرة ذو الشاب آراس األولى, للمرة وحٌدة رفمته تجلس كونها بالؽبطة لشعورها
 النحٌل, وجسمه الفارع بطوله أمامها والؾٌ  الطوٌل, األملس البنً والشعر الممحٌة,
 .الواسعتٌن عٌنٌه حدلتً وفً محٌاه على المعلن الحب بذلن ٌؽمرها

 ...ٌدها ممسكا  

 حٌاتنا مجرى ٌؽٌر لد هاما   شٌبا   وأخبرن علٌن سؤختصر... نارٌمان... نارٌمان -
 ...اإلجابة فً تتسرعً أال أرجو األبد, إلى كلٌنا

 أن أرٌد... فمط: تابع وعٌنٌه, شفتٌه بٌن معلمتٌن عٌناها كانت بٌنما برهة   سكت
 ...األبد إلى بن االرتباط وأرٌد أعشمِن؛ أنا... ألول

 نارٌمان نظرت المتسارع, نبضهما صوت ٌكسره لدلابك بٌنهما الصمت ساد
 تسلمت برفك, وجنتٌها ٌداعب الشمس بدؾء شعرت مرةٍ؛ وألول البعٌد, األفك باتجاه

 لها تسمح أن أبت رلرالة بدمعةٍ  عٌناها امتألت جسدها, كامل محببةٌ  لشعرٌرةٌ 
 :مبتسمة   لالت بالهطول,

 آلمنً حٌاتً, فً وجودن أتعبنً انتظاري, طال لد ٌوما , تمولها لن أنن ظننت -
 .الحسرات كإوس ألارع... هنا أنا ألبمى أخرى, فتاةٍ  إلى تؽادرنً لد بؤنن شعوري

 فٌلتمطها شفتٌها, بٌن لتستمر الوردٌٌن خدٌها على طرٌمها تشك دمعتها تدحرجت
 .الحنان بفٌض إٌاها ؼامرا   بشفتٌه آراس

تا سنتان  كانا عمرهما, أٌام أجمل خاللهما عاشا ونارٌمان, آراس زواج على مر 
 انهماكه أثناء األٌام إحدى فً به آراس والدة اتصلت أن إلى السعادة لمة فً

 .السرعة وجه على المدوم منه طالبة المعامالت, بعض وتولٌع بالمراجعٌن

 واألم األب من مكونة عابلته مستملة, ؼرفةٍ  فً أهله مع ٌسكن آراس كان
 .للعابلة البكر االبن فهو جمٌعا   ٌصؽرونه وأخوٌن وشمٌمتٌن

 فوره من اتجه وجهه, على جلٌّةٌ  الخوؾ عالمات للما , ملهوفا   الهثا   الدار دخل
 على ودعوته المفاجا االتصال سبب منها لٌتبٌ ن والدته, تجلس حٌث المعٌشة لؽرفة
 علٌه انهالت ٌسؤل, أن ولبل الشفتٌن, مزمومة الحاجبٌن ممّطبة األم استمبلته. عجل
 .المبهمة الؽاضبة الكلمات من بوابل

 أن ٌجب شٌبا , تفعل أن بانتظار عمري بمٌة ألضً لن أصبر, وأنا عامان-
 !.لألبد علٌن سؤؼضب فإننً وإال حال   وتجد تتصرؾ

 :متسابال  

 جرى؟ ماذا أفهم, ال أنا أمً؟ ٌا حدث ماذا-

 مسؤلة تإجالن كنتما إذا ما زوجتن سؤلت الٌوم حفٌدا , أرٌد نعم... حفٌدا   أرٌد-
 أن أرٌد أنا ذلن؟ أتفهم... عالر... عالر أنها أي بالنفً, فؤجابتنً لصد, عن اإلنجاب
 .ذلن بعد أنتظر ولن أموت أن لبل" أحفادي... "أوالدن أرى

 لٌرى ؼرفته باتجاه مسرعا   عندها من خرج والدته, من سمعه لما آراس ُصدم
 الجرح عمك مدى ٌعرؾ ؼٌره فمن بموة, احتضنها بدمعها, ؼارلة   الحبٌبة زوجته
 للبه اعتصر ٌده, براحة وجهها على المنهمر الدموع سٌل مسح لها, األم سببته الذي

 لوعتها حبٌبته عن لٌخفؾ المناسبة الكلمات ٌجد لم لبل, من ٌعهده لم شدٌد ألمٌ 
 :لها لال فمط وحزنها,

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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 آلمنً حٌاتً, فً وجودن أتعبنً انتظاري, طال لد ٌوما , تمولها لن أنن ظننت -
 .الحسرات كإوس ألارع... هنا أنا ألبمى أخرى, فتاةٍ  إلى تؽادرنً لد بؤنن شعوري

 فٌلتمطها شفتٌها, بٌن لتستمر الوردٌٌن خدٌها على طرٌمها تشك دمعتها تدحرجت
 .الحنان بفٌض إٌاها ؼامرا   بشفتٌه آراس

تا سنتان  كانا عمرهما, أٌام أجمل خاللهما عاشا ونارٌمان, آراس زواج على مر 
 انهماكه أثناء األٌام إحدى فً به آراس والدة اتصلت أن إلى السعادة لمة فً

 .السرعة وجه على المدوم منه طالبة المعامالت, بعض وتولٌع بالمراجعٌن

 واألم األب من مكونة عابلته مستملة, ؼرفةٍ  فً أهله مع ٌسكن آراس كان
 .للعابلة البكر االبن فهو جمٌعا   ٌصؽرونه وأخوٌن وشمٌمتٌن

 فوره من اتجه وجهه, على جلٌّةٌ  الخوؾ عالمات للما , ملهوفا   الهثا   الدار دخل
 على ودعوته المفاجا االتصال سبب منها لٌتبٌ ن والدته, تجلس حٌث المعٌشة لؽرفة
 علٌه انهالت ٌسؤل, أن ولبل الشفتٌن, مزمومة الحاجبٌن ممّطبة األم استمبلته. عجل
 .المبهمة الؽاضبة الكلمات من بوابل

 أن ٌجب شٌبا , تفعل أن بانتظار عمري بمٌة ألضً لن أصبر, وأنا عامان-
 !.لألبد علٌن سؤؼضب فإننً وإال حال   وتجد تتصرؾ

 :متسابال  

 جرى؟ ماذا أفهم, ال أنا أمً؟ ٌا حدث ماذا-

 مسؤلة تإجالن كنتما إذا ما زوجتن سؤلت الٌوم حفٌدا , أرٌد نعم... حفٌدا   أرٌد-
 أن أرٌد أنا ذلن؟ أتفهم... عالر... عالر أنها أي بالنفً, فؤجابتنً لصد, عن اإلنجاب
 .ذلن بعد أنتظر ولن أموت أن لبل" أحفادي... "أوالدن أرى

 لٌرى ؼرفته باتجاه مسرعا   عندها من خرج والدته, من سمعه لما آراس ُصدم
 الجرح عمك مدى ٌعرؾ ؼٌره فمن بموة, احتضنها بدمعها, ؼارلة   الحبٌبة زوجته
 للبه اعتصر ٌده, براحة وجهها على المنهمر الدموع سٌل مسح لها, األم سببته الذي

 لوعتها حبٌبته عن لٌخفؾ المناسبة الكلمات ٌجد لم لبل, من ٌعهده لم شدٌد ألمٌ 
 :لها لال فمط وحزنها,

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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 هذا أحل   دعٌنً أملن, ما وكل... وزوجتً... طفلتً أنتِ  ؼالٌتً, عنن أتخلى لن-
 ...أحبن لً, عونا   وكونً بهدوء الموضوع

 رافعة   جارحةٍ  بكلماتٍ  تثرثر كانت التً والدته لٌكلّم عابدا   ؼرفته من آراس خرج
 حفٌدها عن ٌسؤلونها الذٌن واأللارب الجٌران عن تتحدث كن تها, لتُسمع صوتها
 الكثٌر والكثٌر لٌنجبوا, ثانٌة مرة   تزوجوا أزواجٍ  العمم, ٌعالجون أطباءٍ  عن المعهود,

 لال االمتعاض, عالمات وجهه تعلو علٌها داخال   رأته حٌن صمتت. والمال المٌل من
 :لها

 أرٌد كنت إذا ما ٌمرر من أنا وحدي, تخصنً حٌاتً أن تفهمً أن علٌن... أمً-
 ٌرزلنا أن هللا أراد إذا بنا, منوط الموضوع فهذا أبدا , زوجتً تمربً ال ال, أم طفال  
 ال ترٌدٌن, ما ترٌد فهً زوجتً مشاعر تجرحً ال فمط شًء, ذلن ٌعٌك فلن طفال  
ٌ  توجد  أرجونِ  لكلٌنا, أما   وكونً اصبري أما , تكون بؤن ترؼب ال العالم فً امرأة
 ...أرجونِ ... أمً

 المدٌنة شوارع جاب بموة, خلفه الباب صن الوجه, مكفّهر حزٌنا   أمه آراس ؼادر
 أنفاسه اختنمت عزٌزته, بدموع ٌفكر وهو صدره ضاق ٌتجه, أٌن إلى ٌعلم أن دون
 وكؤنه السماء باتجاه ناظرا   صرخ. ذاكرته فً متعالٌا   والدته صوت ٌسمع وهو

 دون لنا ٌطٌب ما نفعل نشتهً, كما نحٌا بسالم؟ نعٌش ال لماذا: هللا ٌخاطب
 فحسب؟ بالحٌاة نستمتع ال لم منؽصات,

 تطفُّل بسبب والمشاكل باأللم ُمترعة   ومحبوبته آراس على مرت عدة وشهورٌ  أٌامٌ 
ٌ  نارٌمان بٌنما حٌاتهما, فً مباشر وؼٌر المباشر وتدخلها األم  معاملة تتحمل صابرة

 ذاع الذٌن األطباء أحد مراجعة الزوجان لرر حتى بصمت, لها الماسٌة حماتها
 األمور أن لهما أّكد بدوره الطبٌب والعمم, النسابٌة األمراض معالجة فً صٌتهم
 المموٌات لبعض إال ٌحتاجان وال اإلنجاب على لادران وأنهما ٌرام, ما على ستسٌر

 .والهرمونات

 الطفل ال ٌمنحهما أن ٌشؤ لم المدر أن إال طوٌلة, لفترةٍ  العالج وزوجته آراس اتبع
 وازدادت العالج, فشل بعد األم للك ازداد فمد حٌاتهما, فً والهدوء البال راحة وال

 ولدها بتزوٌج وٌنصحها آراس أم ٌزور منهم البعض كان الجٌران, ولمزات األلاوٌل
 العالج, وأنواع األطباء بؤسماء ٌزودها اآلخر البعض وكان بحفٌد, لتحظى

 .بنتٌجة جاء العالج أن وكٌؾ نفال وزوجة فالن كن ة عن بؤمثلةٍ  وٌستشهدون

 بٌنها المشاكل فتزداد النصابح, تلن سماعها عند وؼضبا   شراسة   تزداد األم كانت
 أن نازؾٍ  بملبٍ  األٌام أحد فً حبٌبها من طلبت نارٌمان أن حتى المعذبة, الكن ة وبٌن
 أن أبى لكنه! معها المستمر الشجار وأتعبها أرهمها فمد والدته لرؼبة وٌنصاع ٌتزوج
 .ٌجرحها أو ٌتركها

 للمشاكل تفادٌا   بحٌاته وٌستمل العابلة منزل ٌترن أن عمٌك تفكٌرٍ  بعد آراس لرر
 صؽٌرا   منزال   اتخذ أخرى, جهةٍ  من األهل ضؽوطات عن زوجته ولٌبعد جهة, من
عا   إلٌه وانتمل المدٌنة, أطراؾ على  أن اعتاد فمد للبه, ٌعتصر واأللم عابلته موّدِ

ه الذي الشاي رابحة وعلى ومشاكساتهم, أشمابه صوت على صباحا   ٌستٌمظ  تحضّرِ
 لتنتشر المنزل أرجاء فً سٌجارته دخان ٌنفث الذي المسالم ووالده باكرا , والدته
 .مكان كل فً التبػ رابحة

 سنواٍت, تسع زواجه على مر   فمد آراس, لعذابات األمد طوٌل حال   ذلن ٌكن لم
 العالج, من عدٌدة أنواعا   زوجته استخدمت األطباء, من ٌحصى ال عددا   خاللها زار
 من الناس أصوات وٌسكت خاطرهما ٌسر طفلٍ  بإنجاب األمل ٌفمدان كادا حتى
 . حبهما فاكهة الطفل لٌكون ابنٍة, او ابنٍ  على الحصول بشدة ٌرؼبان كانا. حولهم

 ٌنتظران وهما به ٌشعران الذي األلم حجم مدى أحدٌ  ٌعلم لم إنسان, بهما ٌحس لم
 كانا أنهما حتى صمٌمهما, فً روحه وٌالمسان له ٌشتالان كانا األول, طفلهما صراخ

 حٌاتهما وتابعا للمدر, فاستسلما الٌؤس ؼلبهما. ٌتزوجا أن لبل اسما   له اختارا لد
 .األمل من بصٌصا   روحٌهما فً حاملٌن

 بهجة معه حامال   النوروز وعاد الحٌاة, بعبك ملٌبا   مشمسا   مزهرا   الربٌع عاد
 الحفل لٌحٌٌا" النجوم فرلة" المشهورة الفرلة برفمة المسرح صعدا لاطبة , األعٌاد
 بصوتها الؽناء نارٌمان بدأت النؽمات, تصاعدت الؽفٌرة, الجماهٌر هتافات وسط
, العذب ًّ  هوت المتعالً, المسرح خشبة على فجؤة ؛. مستمع كل للب التحم حتى الشج
 صمتٌ  ساد ولد إلٌها آراس هرع الجماهٌر, ذهول وسط علٌها, مؽشٌة نارٌمان

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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 ولدها بتزوٌج وٌنصحها آراس أم ٌزور منهم البعض كان الجٌران, ولمزات األلاوٌل
 العالج, وأنواع األطباء بؤسماء ٌزودها اآلخر البعض وكان بحفٌد, لتحظى

 .بنتٌجة جاء العالج أن وكٌؾ نفال وزوجة فالن كن ة عن بؤمثلةٍ  وٌستشهدون

 بٌنها المشاكل فتزداد النصابح, تلن سماعها عند وؼضبا   شراسة   تزداد األم كانت
 أن نازؾٍ  بملبٍ  األٌام أحد فً حبٌبها من طلبت نارٌمان أن حتى المعذبة, الكن ة وبٌن
 أن أبى لكنه! معها المستمر الشجار وأتعبها أرهمها فمد والدته لرؼبة وٌنصاع ٌتزوج
 .ٌجرحها أو ٌتركها

 للمشاكل تفادٌا   بحٌاته وٌستمل العابلة منزل ٌترن أن عمٌك تفكٌرٍ  بعد آراس لرر
 صؽٌرا   منزال   اتخذ أخرى, جهةٍ  من األهل ضؽوطات عن زوجته ولٌبعد جهة, من
عا   إلٌه وانتمل المدٌنة, أطراؾ على  أن اعتاد فمد للبه, ٌعتصر واأللم عابلته موّدِ

ه الذي الشاي رابحة وعلى ومشاكساتهم, أشمابه صوت على صباحا   ٌستٌمظ  تحضّرِ
 لتنتشر المنزل أرجاء فً سٌجارته دخان ٌنفث الذي المسالم ووالده باكرا , والدته
 .مكان كل فً التبػ رابحة

 سنواٍت, تسع زواجه على مر   فمد آراس, لعذابات األمد طوٌل حال   ذلن ٌكن لم
 العالج, من عدٌدة أنواعا   زوجته استخدمت األطباء, من ٌحصى ال عددا   خاللها زار
 من الناس أصوات وٌسكت خاطرهما ٌسر طفلٍ  بإنجاب األمل ٌفمدان كادا حتى
 . حبهما فاكهة الطفل لٌكون ابنٍة, او ابنٍ  على الحصول بشدة ٌرؼبان كانا. حولهم

 ٌنتظران وهما به ٌشعران الذي األلم حجم مدى أحدٌ  ٌعلم لم إنسان, بهما ٌحس لم
 كانا أنهما حتى صمٌمهما, فً روحه وٌالمسان له ٌشتالان كانا األول, طفلهما صراخ

 حٌاتهما وتابعا للمدر, فاستسلما الٌؤس ؼلبهما. ٌتزوجا أن لبل اسما   له اختارا لد
 .األمل من بصٌصا   روحٌهما فً حاملٌن

 بهجة معه حامال   النوروز وعاد الحٌاة, بعبك ملٌبا   مشمسا   مزهرا   الربٌع عاد
 الحفل لٌحٌٌا" النجوم فرلة" المشهورة الفرلة برفمة المسرح صعدا لاطبة , األعٌاد
 بصوتها الؽناء نارٌمان بدأت النؽمات, تصاعدت الؽفٌرة, الجماهٌر هتافات وسط
, العذب ًّ  هوت المتعالً, المسرح خشبة على فجؤة ؛. مستمع كل للب التحم حتى الشج
 صمتٌ  ساد ولد إلٌها آراس هرع الجماهٌر, ذهول وسط علٌها, مؽشٌة نارٌمان

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، 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
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 لطلب سارعوا وآخرون الماء لجلب منهم البعض تراكض الفرلة, أفراد بٌن رهٌبٌ 
 للحاالت المخصصة اإلسعاؾ سٌارة باتجاه متعثرا   مضطربا   آراس حملها المساعدة,
 استعادت حتى األولٌة باإلسعافات األطباء بعض لام المناسبة, تلن فً الطاربة
 . الفحوصات بعض إلجراء للمستشفى بمرافمتهم آراس نصحوا ثم وعٌها,

 والهواجس األفكار كانت وجهه, شحب ولد ترتجفان, ٌداه جدا , للما   آراس كان
 إلى المعاٌنة, ؼرفة خارج الممر فً ساعة النصؾ لرابة انتظر رأسه, داخل تتخبط
... مبارن: شدٌدة بؽبطة لالت ؼامرة, ابتسامة وجهها تعلو الممرضة جاءته أن

 !!.حامل زوجتن

 حٌث اإلسعاؾ ؼرفة نحو راكضا   فاتجه الممرضة من سمعه ما آراس ٌعِ  لم
 بللت حتى بؽزارة دموعه تسالطت بموة, واحتضنها ذراعٌه بٌن حملها محبوبته,
 جمع تصفٌك لاطعهما حتى معا , آنٍ  فً وتضحن تبكً نارٌمان كانت شعرها,

 وأنزلها لوجودهم آراس فانتبه سعادتهم, عن معبرٌن حولهما من واألطباء الممرضٌن
 التً بوالدته لالتصال فوره من سارع ثم دموعه, ومسح ابتسم شدٌدٌن, وخجلٍ  برفك
 ...!.أبا   سؤصبح... أمً: لها لال زمن, منذ لاطعته لد كانت

 موعد لارب حتى والعابلة, الزوجٌن على وثمٌلة   بطٌبة   التسعة األشهر مضت
 من سوٌعات بعد ونارٌمان, آراس برفمة للمستشفى بؤكملها العابلة توجهت. الوالدة
 فتاة إنها" ذراعٌها, بٌن الجدٌد المولود حاملة   الممرضة خرجت الماتل, االنتظار
 هً كم ناعمة, هً كم جمٌلة, هً كم" بلطؾ, آلراس الطفلة وتناولت لالتها" كالممر
 ٌمبِّلها فراح للبه, أعماق صوتها اخترق صراخها, وسط دموعه انهمرت ,"لذٌذة
 أراد وحنان, دؾٍ  بكل ذراعٌه بٌن وؼمرها احتضنها محٌاها, على الشهد بطعم وٌتلذذ
 من طوٌلٌ  دهرٌ  وأرهمه بلهفٍة, انتظرها فمد واحدة, دفعة   وحبه عواطفه كل ٌمنحها أن

 ".  الروح حٌاة إلٌنِ  اشتمت أتٌِت, أخٌرا  ... جٌان: "لها همس. االشتٌاق

 
 

 

 

 

 انكسماجنكي

  

 جومي روان

 خلؾ, األول الطابك إلى الثانً الطابك من هابطا  , تباعا   وتوالى, الفستان تحرن
 فً, أرامل أكثرهنّ , الموام شدٌدات وأخرى عجابز, مسن ات لنساءٍ , الجنازة موكب
 .بانتظارهنّ  سطحها وعلى بؤزواجهنّ  تربتها فً تحتفظ لرٌةٍ 

 الكردي الفستان خٌاطة على, سنة كل فً, حرٌصات وهن بعد؟ تنتظرهنّ  الذي ما
 .جدٌد وعرٍس  حناء حفلة أو جدٌد لمؤتمٍ  مناسبة أول فً الرتدابه

 كثرة من العرٌضة أوراكهنّ  اهتزاز مع وٌسرة ٌمنة أطرافه تطاٌرت, الفستان
 .الحٌاة انتظار فً الولت جلوس على لدرتهنّ 

 طرٌمة نفس له, طوٌلة منصة فً أزٌاء لدار كعرٍض  ٌتوالى وهو بالفستان أفكر
 .التصمٌم مٌزة على التركٌز أحاول. واألبدان األدوار فٌه تختلؾ لكن, التصمٌم

 من صفوؾ بثالثة الخاصرة حتى الكتفٌن من وٌنزل الدابرٌة الرلبة من ٌبدأ
 بعض. الخاصرة إلى الرلبة فتحة ٌتوسط والثالث الصدر على اثنٌن, المتناظر التزمٌم

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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 انكسماجنكي

  

 جومي روان

 خلؾ, األول الطابك إلى الثانً الطابك من هابطا  , تباعا   وتوالى, الفستان تحرن
 فً, أرامل أكثرهنّ , الموام شدٌدات وأخرى عجابز, مسن ات لنساءٍ , الجنازة موكب
 .بانتظارهنّ  سطحها وعلى بؤزواجهنّ  تربتها فً تحتفظ لرٌةٍ 

 الكردي الفستان خٌاطة على, سنة كل فً, حرٌصات وهن بعد؟ تنتظرهنّ  الذي ما
 .جدٌد وعرٍس  حناء حفلة أو جدٌد لمؤتمٍ  مناسبة أول فً الرتدابه

 كثرة من العرٌضة أوراكهنّ  اهتزاز مع وٌسرة ٌمنة أطرافه تطاٌرت, الفستان
 .الحٌاة انتظار فً الولت جلوس على لدرتهنّ 

 طرٌمة نفس له, طوٌلة منصة فً أزٌاء لدار كعرٍض  ٌتوالى وهو بالفستان أفكر
 .التصمٌم مٌزة على التركٌز أحاول. واألبدان األدوار فٌه تختلؾ لكن, التصمٌم

 من صفوؾ بثالثة الخاصرة حتى الكتفٌن من وٌنزل الدابرٌة الرلبة من ٌبدأ
 بعض. الخاصرة إلى الرلبة فتحة ٌتوسط والثالث الصدر على اثنٌن, المتناظر التزمٌم

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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 على, وواسع عرٌض بشكل وأخرى, بنعومة متراصة كصفوؾ ٌتشكل التزمٌم هذا
 للعٌن فٌوحً, بالطرفٌن ومتمابلة ناعمة عنك ربطة شكل زّمة كل حتما   تؤخذ أن

 . المترهلة األثداء وٌؽطً وعرٌض ممتلا بصدرٍ 

 الٌسار الطرؾ على وٌَُزرّ , بطونهنّ  وسط فً عرٌض شرٌط شكل على ٌُخّصر ثم
ٌْن  بطونهن   فتظهر, األمام من التزمٌم ثمل وٌخفِّؾ وٌحكمها, الفستان تنورة لٌرفع بزّر
 وشعاراتها وألوٌتها الحرب أنٌاب بٌن ضابعة أجٌال خلك على الدالة, الممتلبة

 وشرور التهجٌر مخالب وبٌن, تٌاراتها واختالؾ وسجونها ومحاكمها وتداعٌاتها
 .الدولٌة المجالس فً الثبوتٌة أورالهم وضٌاع والحرمان والتذلٌل التهرٌب

: أسؤل أن ٌكفً, والمرض والموت والنضال والحب الحرب عن لصصٌ  لبطونهن  
 لدرٌ , واالنتظار واالشتٌاق باآلالم ومحفوؾ محموم لدرٌ : فؤسمع بطنِن؟ فً حمْلتِ  كم

 تنورة أعلى من الٌمٌن طرؾ على ٌُخٌ ط الذي الجٌب, الفستان جٌب فً مسكون
 فٌظهر, الثدٌٌن إحدى طرؾ من داخلٌة بجٌوب الفساتٌن بعض تحتفظ بٌنما, الفستان
 .فٌه بمدخراتها المرأة تلن الحتفاظ منتفخ

" جورجٌت" لماش من إال ٌُخٌ ط ال الفستان ألن فابمة بنعومة متهدلة التنورة تبدأ
 فاأللوان. أعمارهنّ  بهتان مع متناسمة وألوان نباتٌة برسوم والمزركش الناعم الشفاؾ
 مع نفسها تختار ألوان هً والبترولً واألخضر والرمادي البنً تدرجات من الماتمة
 .أجلهنّ  من المرٌةُ  تستمر لحٌاةٍ  الحٌاة فً خبرتهنّ  بالؼة

 إما بكسرات, المماش نفس من ومنسوجة, العرٌض الشرٌط بعد التنورة تبدء
 لٌبدأ, السالٌن من األخٌر الثلث أسفل إلى الخاصرة من متراصة ناعمة وإما واسعة
 مشط إلى ٌمتد عرٌض وبشكل متتابع, بمْلب للفستان النهابٌة الزٌنة من آخر صؾ
 أن به وٌُمصد, المماش نفس من مشدود بشرٌط بٌنهما النملة تُْحكم أن على المدمٌن
 حركة فً لألعلى ٌرتفع وال انسداله, على ٌحافظ كً األسفل من للفستان وزنا   ٌعطً
 . صاحبته حول من الهواء تحرن إثر أو مناسبة ؼٌر

 لألكمام وسع فٌعطً, الكتؾ أعلى من كثٌؾ بتزمٌم المماش ٌُخٌّط, األذرع أما
 خط ٌُخفى بٌنما, بزر طرفٌه ٌصل أٌضا   بشرٌط ٌُحكم أن على الرسؽٌن إلى ٌمتد

 .الرسػ طول على دلٌمة ناعمة بوربات الشرٌط

 والخاص عفرٌن بنساء الخاص الكردي الفستان أي" الكرمانجكً" هو هذا
ٌْنَه, بتراثها  الجنازة بعد أمامً اُستعرض كما, ؼالبا   المآتم فً المتزوجات النساء ترتد
ٌْنَه, أوزانهنّ  بثمل ٌتماٌل وهو  عٌد حفلة فً السٌما األعٌاد مناسبات فً الفتٌات وترتد

 .برالة وأخرى والساطعة الزاهٌة باأللوان مزدانات وهنّ , النوروز

 المصص من بكثٌر ٌحتفظ, العفرٌنً للفلكلور عالمة إال الفستان فً أرى فال
 التصامٌم اجتٌاح رؼم وٌستمر, وأتراحهنّ  وأفراحهنّ  نسابها عشكِ  عن والحكاٌا

 .الكردي التراث عن والؽرٌبة الحدٌثة والموضات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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.  

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.(

76



 لألكمام وسع فٌعطً, الكتؾ أعلى من كثٌؾ بتزمٌم المماش ٌُخٌّط, األذرع أما
 خط ٌُخفى بٌنما, بزر طرفٌه ٌصل أٌضا   بشرٌط ٌُحكم أن على الرسؽٌن إلى ٌمتد

 .الرسػ طول على دلٌمة ناعمة بوربات الشرٌط

 والخاص عفرٌن بنساء الخاص الكردي الفستان أي" الكرمانجكً" هو هذا
ٌْنَه, بتراثها  الجنازة بعد أمامً اُستعرض كما, ؼالبا   المآتم فً المتزوجات النساء ترتد
ٌْنَه, أوزانهنّ  بثمل ٌتماٌل وهو  عٌد حفلة فً السٌما األعٌاد مناسبات فً الفتٌات وترتد

 .برالة وأخرى والساطعة الزاهٌة باأللوان مزدانات وهنّ , النوروز

 المصص من بكثٌر ٌحتفظ, العفرٌنً للفلكلور عالمة إال الفستان فً أرى فال
 التصامٌم اجتٌاح رؼم وٌستمر, وأتراحهنّ  وأفراحهنّ  نسابها عشكِ  عن والحكاٌا

 .الكردي التراث عن والؽرٌبة الحدٌثة والموضات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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 همرون أوصمان

أمشً على بالطات الرصٌؾ المربعة, محاولة  أال ألمس بمدمً حواؾ البالطات 
ألكون عند اجتٌاز الرصٌؾ لد حممُت إنجازا  كإنجاز النجاح فً لُعبة الِخطة التً 

ألرع باب جارنا و ثُم  أحمُل حجرا  رصٌنا  أدق بهلطالما لَِعبُت بها فً ِصؽري, ومن 
ًّ المجاور أللعب  الجرس لتشتد حد ة الفوضى التً خلمتها وأرِكُض مسرعة  إلى الح
مع األطفال لعبة المطاطة, التً هً عبارة عن شرٌط من المطاط ملفوؾ حول لدمً 

ًّ المطاطة ُمرددة , واحد تمفز والثالثة تنط وفتاتٌن  وهكذا حتى  ,ان ثالثةاثنفوق خط
ً   دّ لد فازت لتلعب من جدٌد؛ وأنا أشالرلم أربعة عشر, وبهذا تكون  المطاطة بسال

ًّ داهمنً شعور بؤننً كنُت لد  النحٌلتٌن عند ما كان دور اللعب إلحدى صدٌمت
خرجُت لسبٍب ما فتذكرُت بؤن أمً كانت لد أرسلتنً ألجلب لها ؼرضا  من بٌت 

ي لطالما كانت ذكتابها ال نة جارتنا الباب وهً حاملةٌ تحت ابجارتنا, ذهبت وعندما ف
أمها تُخبِر أمً إن ابنتها ال تدرس, خوفا  من إصابتها بالعٌن, فمد احمرت وجنتٌها 
حتى ما عدت أمٌز بٌن وجهها وحبة الطماطم, فمالت مبررة : من الصباح ورأسً فً 

ن هذه الفتاة ستبمى تحتفظ بكل هذا الكتاب وما كنت ألفهم منهُ شٌبا . حٌنبٍذ َعِلمُت بؤ

 لحظات الفرح فً داخلها ولن تسمح ألحٍد أن ٌشاركها وبهذا ستبمى لعنة العٌن...
ثمافة اإلصابة بالعٌن التً َورثتها من أمها تنخر فً بهجتها وسرورها حتى تُهِرمها 

 الوسوسة. 
 الباب؟فً صاحت أمها بؽلظٍة: من 

, جاءت لترى أن ابنتها حاملة الكتاب أ لً  كتسى وجهها ثوبا  لم ٌتراءامام ناظري 
 بالتحدٌد ما كانت تشعر به أو ما تفكر به ُمولفة  حٌرتً وتساإلً بجملة:

 تُرٌدٌن؟ بنتً ماذا كنتِ ا"نعم ٌا 
أرسلتنً أمً إلٌهم, فؤنجٌُت نفسً بالسإال فٌما إذا كان لدٌهم  لم أعد أتذكر لمَ  

 خبز زابد, أجابتنً: 
 ".الخبز فلدٌنا ما ٌكفً لٌوم ؼد؟ "نعم, هل ترٌدون

 حسنا .. لدٌنا أٌضا  ما ٌكفٌنا لٌوٍم وِلؽد"."
 ."إذا  ما سبب مجٌبن؟"

أرسلتنً أمً فتمرمز وجهً وأصبحُت كتلن الملصمات  عد أتذكر لمألم 
من الخجل, ثم عدُت أدراجً إلى  التً تتصبُب عرلااإللكترونٌة فً الهواتؾ الذكٌة 

 .المنزل
 ؟"ر والهٌل"أٌن البخو

 ؟!""بخور ماذا وهٌل ماذا
إذا  أٌن كُنت طوال هذه  "ألم أكن لد أرسلتُِن إلى جارتنا لتجلبً لً البخور والهٌل

 ؟"المدة
 "."نعم لمد ذهبُت لكننً نسٌُت بؤن ما ذهبُت ألجله كان الهٌل والبخور

 ... ""آه.. ٌا لِن من فتاةٍ ُمستهترة
 فتٌات الحً من عمري ٌلعبَن اآلن بلعبة بٌت بٌوت!""ثُم  إننً كُنُت ألعب, فجمٌع 

 "اذهبً وبدلً ثٌابِن ثم تعالً وعاونٌنً"..
 دعٌنً ألعب للٌال  بعد". أرجونِ "آه أمً. 

"ؼدا  اذهبً وألعب ما ِشبِت, فمد دعا أباِن الٌوم عددا  من شبان الحً الذٌن 
لٌمة لحم العشاء, كما تعلمٌن سٌساعدونه على حفر مجاري الصرؾ الصحً إلى و

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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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 لحظات الفرح فً داخلها ولن تسمح ألحٍد أن ٌشاركها وبهذا ستبمى لعنة العٌن...
ثمافة اإلصابة بالعٌن التً َورثتها من أمها تنخر فً بهجتها وسرورها حتى تُهِرمها 

 الوسوسة. 
 الباب؟فً صاحت أمها بؽلظٍة: من 

, جاءت لترى أن ابنتها حاملة الكتاب أ لً  كتسى وجهها ثوبا  لم ٌتراءامام ناظري 
 بالتحدٌد ما كانت تشعر به أو ما تفكر به ُمولفة  حٌرتً وتساإلً بجملة:

 تُرٌدٌن؟ بنتً ماذا كنتِ ا"نعم ٌا 
أرسلتنً أمً إلٌهم, فؤنجٌُت نفسً بالسإال فٌما إذا كان لدٌهم  لم أعد أتذكر لمَ  

 خبز زابد, أجابتنً: 
 ".الخبز فلدٌنا ما ٌكفً لٌوم ؼد؟ "نعم, هل ترٌدون

 حسنا .. لدٌنا أٌضا  ما ٌكفٌنا لٌوٍم وِلؽد"."
 ."إذا  ما سبب مجٌبن؟"

أرسلتنً أمً فتمرمز وجهً وأصبحُت كتلن الملصمات  عد أتذكر لمألم 
من الخجل, ثم عدُت أدراجً إلى  التً تتصبُب عرلااإللكترونٌة فً الهواتؾ الذكٌة 

 .المنزل
 ؟"ر والهٌل"أٌن البخو

 ؟!""بخور ماذا وهٌل ماذا
إذا  أٌن كُنت طوال هذه  "ألم أكن لد أرسلتُِن إلى جارتنا لتجلبً لً البخور والهٌل

 ؟"المدة
 "."نعم لمد ذهبُت لكننً نسٌُت بؤن ما ذهبُت ألجله كان الهٌل والبخور

 ... ""آه.. ٌا لِن من فتاةٍ ُمستهترة
 فتٌات الحً من عمري ٌلعبَن اآلن بلعبة بٌت بٌوت!""ثُم  إننً كُنُت ألعب, فجمٌع 

 "اذهبً وبدلً ثٌابِن ثم تعالً وعاونٌنً"..
 دعٌنً ألعب للٌال  بعد". أرجونِ "آه أمً. 

"ؼدا  اذهبً وألعب ما ِشبِت, فمد دعا أباِن الٌوم عددا  من شبان الحً الذٌن 
لٌمة لحم العشاء, كما تعلمٌن سٌساعدونه على حفر مجاري الصرؾ الصحً إلى و

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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ِن ال ٌموى على استبجار عمال الحفر الذٌن سٌتوجب علٌه دفع مرتبه لٌوم كامل وفؤب
 .."لهم إذا ما استؤجر عامال  واحدا  فمط

 "أمً.. أرجوِن"
 "هٌا كما أمرتِن"

وفً المساء وبعد تناول جمٌع الشبان ذلن اللحم اللذٌذ الذي كانت أمً لد أضافت 
طون من أٌن سٌبدإون, ثم ستها ونكهتها الخاصة, أخذوا ٌَُوِزعون المهام وٌُخطإلٌه لم

 منهم إلى بٌته. أنصرؾ كلٌّ 
ٍذ.. تحوم حولهم الؽبطة فرحٌن بما لاموا به بً و أمً كانا ٌشربان الشاي بتلذأ

كونهم وفّروا أجرة ثالثة عمال بعشاٍء واحد, معتمدٌن بؤنهم لد حلّوا جمٌع األزمات 
 ة لدول الشرق األوسط!المالٌ

بٌنما هم كذلن كُنت أبحث عن لرطً البالستٌكً الذي اشترٌته من سوق الخمٌس, 
ذلن السوق الشعبً الذي لطالما ذهبُت إلٌه مع أمً كً أعاونها على حمل 
الخضروات وبعض حاجٌات الَمنِزل عوضا  عن استبجار عربة نمل الخضرة.. أٌضا  

ضرة هً ذاتها عربة نمل جبلة الطٌن واإلسمنت, لتوفٌر النمود, عربة نمل الخ
ٌستخدمها أطفال العوابل الذٌن ٌكاد الفمر الُمدلِع ٌلتهمهم, لنمل الخضرة والفواكه من 

 السوق إلى منزل الشخص الُمستؤِجر ممابل مبلػ زهٌد من المال.
خلعه وألبس المرط الذهبً الذي أحاولْت أمً ِمرارا  وتكرارا  أن لرطً الذي 

ننً كُنُت أرفض ذلن أالذي أُهدٌتُهُ عند والدتً, إال عت أُمً ثمنه من النموط جم
 متمسكة  بمرطً البالستٌكً الذي ٌُشِعرنً بطفولتً البرٌبة معللة  اختٌاري بالمول: 

 الفتٌات المتزوجات والنساء ٌلبسَن الذهب, أما أنا فمازلُت صؽٌرة. 
وت لرع الجرس بشدة, ذهبت ألفتح بحُث عن لرطً ارتعد للبً من صأهكذا وأنا 

تساءل عن سبب الباب فزمجرت للٌال  فً وجهه ود عن زوجًإال الباب, وما لً أرى 
 ذهولً:

 ...!"أجُد لرطً البالستٌكً الُملّون "لٌتَن تؤخرَت للٌال  رٌثما
 .."المرط البالستٌكً؟؟ عن أي لرط تتحدثٌن؟"
 ."المرط الذي اشترته أمً لً من سوق الخمٌس"

 "."ومنذ متى لدٌنا سوق خمٌس فً المدٌنة؟
حول البمعة التً ترتكز فٌها الفتة محاطة بدوار ٌتماطع فٌه شارعان, الفتة لصور 

شهٌدا  استَشهدوا فً بلدتً تل حمٌس وتل بران كان معظمهم من تلن المنطمة,  ٖٔ
البسطات هذا كان لدٌما  عندما كُنُت طفلة, أما اآلن فمد بنت بلدٌة المدٌنة مكان 

الصؽٌرة ألولبن البسطاء حوانٌت من اإلسمنت بحجة إعمار المدٌنة والمضاء على 
 العشوابٌة, وباعتها للتجار بؤثماٍن  باهظة.

 ضعِت لرطن حما .أٌا لهذا الهراء!...... ظننتُِن 
 لم تخبرنً ما سبب مجٌبن إلى البٌت فً هذا الولت المبكر.

وألرى ما لد ٌلزمنا من حاجٌات المنزل فهً  جبت أخبرن أن أمً آتٌة إلٌنا ؼدا ,
 ستمكث هنا ألسبوع.

تُرى هل ستجلب لنا معها شًء من خٌرات المرٌة كالبن والحلٌب والجبن والسمن 
 والزبدة والبٌض و.. و...

 وماذا؟ 
 ,Sîrik, ٔرنوالسٌْ  
 ألم تعتادي على ذلن؟ د كما العادة, لماذا هذا السإال؟بالتؤكٌ 

 منً, خذ هذه لابمة بحاجٌات المنزل.ال أعلم, دعن 
 .حسنا .... لن أتؤخر

 أتعدنً؟
 بماذا؟

 أال تتؤخر.
 ما بِن؟ ال علٌن, فمط عد بسرعة.

وما هً إال ساعات ولد سمعت صوت دوي انفجار كان مصدرهُ من الحً الؽربً 
 فً الولت الذي كان زوجً ٌستمبل أمه من مولؾ لرٌب منه.

                                                
 (: أكلة كُردٌة من التراث الكوجري مصنوعة من الجبن والثوم.sîrikسٌرن) ٔ

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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 "."ومنذ متى لدٌنا سوق خمٌس فً المدٌنة؟
حول البمعة التً ترتكز فٌها الفتة محاطة بدوار ٌتماطع فٌه شارعان, الفتة لصور 

شهٌدا  استَشهدوا فً بلدتً تل حمٌس وتل بران كان معظمهم من تلن المنطمة,  ٖٔ
البسطات هذا كان لدٌما  عندما كُنُت طفلة, أما اآلن فمد بنت بلدٌة المدٌنة مكان 

الصؽٌرة ألولبن البسطاء حوانٌت من اإلسمنت بحجة إعمار المدٌنة والمضاء على 
 العشوابٌة, وباعتها للتجار بؤثماٍن  باهظة.

 ضعِت لرطن حما .أٌا لهذا الهراء!...... ظننتُِن 
 لم تخبرنً ما سبب مجٌبن إلى البٌت فً هذا الولت المبكر.

وألرى ما لد ٌلزمنا من حاجٌات المنزل فهً  جبت أخبرن أن أمً آتٌة إلٌنا ؼدا ,
 ستمكث هنا ألسبوع.

تُرى هل ستجلب لنا معها شًء من خٌرات المرٌة كالبن والحلٌب والجبن والسمن 
 والزبدة والبٌض و.. و...

 وماذا؟ 
 ,Sîrik, ٔرنوالسٌْ  
 ألم تعتادي على ذلن؟ د كما العادة, لماذا هذا السإال؟بالتؤكٌ 

 منً, خذ هذه لابمة بحاجٌات المنزل.ال أعلم, دعن 
 .حسنا .... لن أتؤخر

 أتعدنً؟
 بماذا؟

 أال تتؤخر.
 ما بِن؟ ال علٌن, فمط عد بسرعة.

وما هً إال ساعات ولد سمعت صوت دوي انفجار كان مصدرهُ من الحً الؽربً 
 فً الولت الذي كان زوجً ٌستمبل أمه من مولؾ لرٌب منه.

                                                
 (: أكلة كُردٌة من التراث الكوجري مصنوعة من الجبن والثوم.sîrikسٌرن) ٔ

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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)دثرٌنً( ولم ٌكن ٌحلم إال بدفس جسده كله تحت ؼطاء الدؾء, فؤودع جسده 
أمانة لٌد اللحاؾ, ونام تحت طراوته, ولد شّده, حتى صم أذنٌه عن الدنٌا, وكان لد 
دخل على زوجته حامال  برودته فً هذه اللٌلة, لكنها حٌن رأته داخال  ال ٌحمل أي 

منه أن ٌدخل بكٌسٌن من الفاكهة  بدأْت تسّخن دمه البارد,  شًء, وهً التً تعودتْ 
 :حران, صامتا , وعازفا  عنها. لالتلكنه ظل تحت ؼطاء الدؾء بال 

  .ال فابدة فٌن-    

ٌّرته بما ٌملن  ساعتها فمط, أدرن سباب زوجته له, وألبٌه الذي تدثر بالتراب, وع
 :ٌملن أصبحوا فً )العاللً(, ولالتفً هذه الدنٌا, وإن الرجال الذٌن ٌملكون ما 

 .خابب. طول عمرن خابب -    

 .أملن الكثٌر ٌا امرأة -    

فمسكْت بلطة حادة, ولطعْت  -هً الّشتامة- وحاول أن ٌرفع إحدى ٌدٌه لٌلطمها
ذراعه. صرخ فٌها, وفً نفسه, وارتدى سترته تاركا  زوجته تؽلك كل األبواب أمام 

ا امرأة, وؼدا  سترٌن, لكنه حٌن رأى ذراعه الممطوعة, وجهه. أنا أملن الكثٌر ٌ
 .وتحسس موضعها, بكى

* * * 

حمل ذراعه, وسار فً هذه اللٌلة الباردة, ٌبحث عن مؤوى, ٌدفس فٌه جسده كله 
تحت ؼطاء الدؾء, أخطؤُت حٌن تركُت البٌت, كنُت أملن الكثٌر. ذراعً ممطوعة, 

بذراعً أمام الجٌران. أعرؾ ذلن جٌدا . ال  وأنا فً الشارع. كنِت ٌا زوجتً تتباهٌن
فرق بٌنن وبٌن أي امرأة اآلن. ال أطٌك حمل ذراعً الممطوعة. نعم, ال أطٌك. 
ارمه, واسترح, وامرأتً ماذا ألول لها؟ لل لها أي شًء. هً اآلن تحكم ؼطاء 
د! الدؾء فال ٌتسلل البرد إال لً. آه, لو ٌؤتً أحد أتسامر معه ألنسى ذراعً والبر

ظل هكذا مدة ٌبتهل للبرد أن ٌترن عظامه. حٌنبذ فمط, أدرن أن برودته جاءت نتٌجة 
ما ٌحمله ذراعه, الذي تتباهى به وزوجته. وساعتها فمط, أعلن على المأل: أنه 

 ٌل.عابر سبسٌترن ذراعه ألي 

* * * 

, وكنُت لد حٌٌته بؤكثر من تحٌة,  ًّ حٌن رآنً لادما , لابلنً بترحاب, وأثنى عل
عسى أن ٌتركنً فً هذه اللٌلة الباردة أرجع ألوالدي, وحلؾ بؤؼلظ األٌمان أن 

 .أتسامر معه, حتى تنتهً هذه اللٌلة الباردة. رفضُت باستحٌاء

 .أم أوالدي تنتظرنً -    

 .هذا, وأرحنً منهإذا كنت مستعجال , خذ  -    

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما 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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 .خابب. طول عمرن خابب -    

 .أملن الكثٌر ٌا امرأة -    

فمسكْت بلطة حادة, ولطعْت  -هً الّشتامة- وحاول أن ٌرفع إحدى ٌدٌه لٌلطمها
ذراعه. صرخ فٌها, وفً نفسه, وارتدى سترته تاركا  زوجته تؽلك كل األبواب أمام 

ا امرأة, وؼدا  سترٌن, لكنه حٌن رأى ذراعه الممطوعة, وجهه. أنا أملن الكثٌر ٌ
 .وتحسس موضعها, بكى

* * * 

حمل ذراعه, وسار فً هذه اللٌلة الباردة, ٌبحث عن مؤوى, ٌدفس فٌه جسده كله 
تحت ؼطاء الدؾء, أخطؤُت حٌن تركُت البٌت, كنُت أملن الكثٌر. ذراعً ممطوعة, 

بذراعً أمام الجٌران. أعرؾ ذلن جٌدا . ال  وأنا فً الشارع. كنِت ٌا زوجتً تتباهٌن
فرق بٌنن وبٌن أي امرأة اآلن. ال أطٌك حمل ذراعً الممطوعة. نعم, ال أطٌك. 
ارمه, واسترح, وامرأتً ماذا ألول لها؟ لل لها أي شًء. هً اآلن تحكم ؼطاء 
د! الدؾء فال ٌتسلل البرد إال لً. آه, لو ٌؤتً أحد أتسامر معه ألنسى ذراعً والبر

ظل هكذا مدة ٌبتهل للبرد أن ٌترن عظامه. حٌنبذ فمط, أدرن أن برودته جاءت نتٌجة 
ما ٌحمله ذراعه, الذي تتباهى به وزوجته. وساعتها فمط, أعلن على المأل: أنه 

 ٌل.عابر سبسٌترن ذراعه ألي 

* * * 

, وكنُت لد حٌٌته بؤكثر من تحٌة,  ًّ حٌن رآنً لادما , لابلنً بترحاب, وأثنى عل
عسى أن ٌتركنً فً هذه اللٌلة الباردة أرجع ألوالدي, وحلؾ بؤؼلظ األٌمان أن 

 .أتسامر معه, حتى تنتهً هذه اللٌلة الباردة. رفضُت باستحٌاء

 .أم أوالدي تنتظرنً -    

 .هذا, وأرحنً منهإذا كنت مستعجال , خذ  -    

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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
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فمررُت أن أرجع ألوالدي, حامال  أي شًء. ترددُت, وأنا أمّد ٌدي إلٌه. لال, وهو 
 ٌربت على كتفً, ومستعطفا  إٌاي:

 .خذه لن -    

 .ومضى فً طرٌمه الذي تعّود السٌر فٌه

هذا الفعل أبدا . ربما لد أحس بحاجتً أن أسّد  -وأي رجل -لم أتعود من هذا الرجل
جتً. ربما لد ٌكون ؼاضبا  هذه اللٌلة, لكنً سؤدخل على أوالدي بشًء عٌن زو
 .عظٌم

* * * 

عاد الرجل بدون ذراع, وبعد انمضاء اللٌلة الباردة إلى البٌت, وهو خابؾ من 
زوجته, فوجدها على الباب منتظرة توددْت إلٌه عسى أن ٌؽفر لها زلتها. اطمؤن إلٌها 

, فجزمْت أن شٌبا  لد تؽٌر, فظلْت تمعن النظر فٌه, للٌال , وطلب لبلة, لم تحس بنشوة
لتدخل فً حضنه, فدخلْت, لكنها أدركْت ذراعه  -ذراعا  واحدا   -وكان لد فرد ذراعٌه

 :الممطوع, فسؤلته

 .لد تركت ذراعً لعابر سبٌل, حتى ال ٌحدث بٌننا مكروه -    

ببرودة تسري فً فلطمْت خدها, وّشمْت جٌوبها, وتعرْت أمام الجٌران, وأحسْت 
 .عرولها, وجٌرانها ٌنظرن إلٌها ملٌا , وهن ضاحكات

* * * 

 :لففُت ذراع الرجل بورق, وعدُت للبٌت. وحٌن رأْت زوجتً ما أحمله, لالت 

 .ٌاما جاب الؽراب ألمه -     

 .العٌن بصٌرة, والٌد كما تعرفٌن -     

 وفتحْت اللفة بلهفة.        

 ال ٌؤكل, وال ٌطبخ, ما فابدته إذن؟هذا ذراع إنسان.  -     

 :فرح أوالدي لحظة, ثم ناموا مرعوبٌن. زوجتً لالت       

 .أرجعه لصاحبه -     

 .فدخلُت الؽرفة, ولفلت بابها, وخلعُت ذراعً, ووضعُت مكانه ذراع الرجل

* * * 

نزلُت بعد ٌومٌن سوق )الروبابكٌا( أبٌع ذراعً, فلٌس لً به حاجة اآلن, ولد  
تبدلته بؤحسن منه, وجلسُت على لارعة الطرٌك.. بداٌة السوق. ٌنظرنً المارة. اس

الذراع جٌد. نعم. جٌد. مالهم ال ٌفهمون. ولؾ واحد, اثنان. مابة أمامً ٌطلبون شراء 
 .الذراع, ,ال ٌلتصك, فٌمضون العنٌن كل أصحاب األذرع

نً أٌضا  فرح, حٌن رآنً صاحب الذراع, تهلل وجهه, ولد استبد بً الخوؾ, لك
 :فمال

 !أٌن ذراعً؟ -    

 .فً الحفظ والصون -    

ولد رأى الذراع ملفوفا  بالسلوفان األحمر, عسى أن ٌشترٌه أحد. حاول لطمً, فلم 
 :ٌمدر, لكنه صرخ, ولال

 !أتنزل السوق لتبٌع ذراعً ٌا كلب؟ -    

 .ذراعن جٌد, وزبونه لم ٌؤت بعد. انتظر -    

 .أعطنً ذراعً -    

 .صدلنً لم أعرؾ لن بٌتا , أو اسما   -    

 وأعطٌته الذراع, فوضعه مكانه, أحس أنه خفٌؾ, فمال بؽضب:       

 .لمد سرلت جزءا  منه -    

 .خّس من البرد, والتداول ٌا صاحبً -    

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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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 :فرح أوالدي لحظة, ثم ناموا مرعوبٌن. زوجتً لالت       

 .أرجعه لصاحبه -     

 .فدخلُت الؽرفة, ولفلت بابها, وخلعُت ذراعً, ووضعُت مكانه ذراع الرجل

* * * 

نزلُت بعد ٌومٌن سوق )الروبابكٌا( أبٌع ذراعً, فلٌس لً به حاجة اآلن, ولد  
تبدلته بؤحسن منه, وجلسُت على لارعة الطرٌك.. بداٌة السوق. ٌنظرنً المارة. اس

الذراع جٌد. نعم. جٌد. مالهم ال ٌفهمون. ولؾ واحد, اثنان. مابة أمامً ٌطلبون شراء 
 .الذراع, ,ال ٌلتصك, فٌمضون العنٌن كل أصحاب األذرع

نً أٌضا  فرح, حٌن رآنً صاحب الذراع, تهلل وجهه, ولد استبد بً الخوؾ, لك
 :فمال

 !أٌن ذراعً؟ -    

 .فً الحفظ والصون -    

ولد رأى الذراع ملفوفا  بالسلوفان األحمر, عسى أن ٌشترٌه أحد. حاول لطمً, فلم 
 :ٌمدر, لكنه صرخ, ولال

 !أتنزل السوق لتبٌع ذراعً ٌا كلب؟ -    

 .ذراعن جٌد, وزبونه لم ٌؤت بعد. انتظر -    

 .أعطنً ذراعً -    

 .صدلنً لم أعرؾ لن بٌتا , أو اسما   -    

 وأعطٌته الذراع, فوضعه مكانه, أحس أنه خفٌؾ, فمال بؽضب:       

 .لمد سرلت جزءا  منه -    

 .خّس من البرد, والتداول ٌا صاحبً -    

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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.. أطول من الالزم        .ورأى ذراعً طوٌال 

 .هذا ذراعً. أعطه لً -    

 .وأشار إلى الذراع الطوٌل        

 .لد أهدٌتنً إٌاه, والهدٌة ال ترد -     

 .لكنه ال ٌناسبن -     

 !ولو -     

 .لكنً أرٌده اآلن. وإال -     

 :فخلعته, ووضعُت ذراعً المصٌر مكانه, ولبل أن أمضً, لال        

 .لؾ ألجربه. ربما لد أصابه عطب -     

 .ٌمنة, وٌسرة. أحس أنه سلٌم وجٌد, فشتمنًحاول أن ٌجربه         

 .احفظ لسانن كما حفظت لن ذراعن -     

فرفع ذراعه, ولطمنً, وظل ٌلطمنً, حتى انخلعْت رلبتً, وسمطْت من جسدي,  
ظل ٌضرب الرجل اآلخر الذي حاول  -أٌضا  - ولد رآنً رجل آخر, فاستعطفه, لكنه

. حمل الرلبتٌن, ووضع كل رلبة فً مساعدتً, ولو بنظرة, حتى سمطْت رلبته أٌضا  
كٌس, ودخل على زوجته فً بداٌة اللٌل. وحٌن رأْت الكٌسٌن, لبلته, وظلّْت تلتهم 

كنا فعال  لون سترته رأسٌنا بنهم, ولد أدركنا لون سترته التً ٌرتدٌها. نعم, لد أدر
 ا.التً ٌرتدٌه
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  ٖنّيوف نوفل. د ترمجة

 . الصباح منذ لوٌا   الد َوار كان 

 ولت الترب ما إذا حتى سرٌعا , األمر علٌهم هان ما, رأٍس  حول استداروا ولّما 
 .انطباعاتهم عن ٌتحدثون وراحوا لُمراتهم من جمٌعا   الركاب خرج الؽداء

 نظرات حوالٌه وٌنثر الكونٌان مع الفودكا ٌشرب بٌّسارابٌا من بدٌنٌ  إلطاعً كان
 :ٌتكلّم وهو احتمار

                                                
 (.2592 ـ 2782) ساخرة روسيت كاتبت -2
 .كندا في مقيم سوري، ومترجم شاعر كاتب، - 3

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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  ٖنّيوف نوفل. د ترمجة

 . الصباح منذ لوٌا   الد َوار كان 

 ولت الترب ما إذا حتى سرٌعا , األمر علٌهم هان ما, رأٍس  حول استداروا ولّما 
 .انطباعاتهم عن ٌتحدثون وراحوا لُمراتهم من جمٌعا   الركاب خرج الؽداء

 نظرات حوالٌه وٌنثر الكونٌان مع الفودكا ٌشرب بٌّسارابٌا من بدٌنٌ  إلطاعً كان
 :ٌتكلّم وهو احتمار

                                                
 (.2592 ـ 2782) ساخرة روسيت كاتبت -2
 .كندا في مقيم سوري، ومترجم شاعر كاتب، - 3

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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. هكذا صحٌحة, جلسة تجلسوا أن إال علٌكم ما. دابما   ببطولة الدَوار أتحّمل إننً -
له إننً. بشًء تفِكّروا أال وحاولوا الطاولة على المرفمٌن ضعوا ذلن وبعد  على أتحم 
 . صحٌحة جلسة تجلسوا أن هو األهم   ولكنّ . بطولً نحو

 الخدم من اثنان كان كٌؾ ٌذكرون الجمٌع كان فمد. بالنجاح نصٌحته تحظَ  لم
 وتارة السفٌنة, سطح إلى صعودا   تارة ساعات, بضع لبل زندٌه من ٌجّرانه الجنوبٌٌن

 :مملوب بصوتٍ  ٌجؤر كان وكٌؾ السفٌنة, سطح عن نزوال  

 !هنا التوازن تجد أٌن! آخ أخوتً, ٌا آخ, -

 الؽداء بعد الحرّ  خؾّ  وعندما. الصعوبة شدٌد كان الصحٌح الجلوس أن ٌبدو 
 . بسالم ٌتحّدثون وراحوا السفٌنة سطح على األولى الدرجة ركاب اجتمع

 تمرٌبا , حصرا   النساء من مإلفة الجماعة فبمٌت لٌسترٌح, البطل اإللطاعً ذهب 
 .واحد وطالب نساء تسع من أي

 كنّ  منهنّ  ثالثا   أن ؼٌر ومرٌحات, أنٌمات ومسنّات, شابّات هنا النساء كانت 
 وال مسنّات ٌكنّ  لم". أرستمراطٌّات" بؤنهنّ  صامتا   الجمٌع ٌعترؾ بمّوة, متمٌزات
 ٌبمٌن أن وٌحاولن باتّزان ٌتصّرفن مرهؾ, ذوق على ثٌابهنّ  تدلّ  المنظر, لبٌحات
 .العام الحدٌث فً ٌشاركن وال للٌال   بعٌدا   جالسات أٌضا   هنا كنّ  ولد. وحدهنّ 

 .المتحدثٌن مجموعة إلى نفسه المبطان انضمّ  ما سرعان  

, ِمهذار, بدٌنٌ  إنه  ًّ  عٌناه, فتجحظ الضحن, من كلّه ٌهتزّ  كان. الضحن كثٌر نكت
 . حنجرته فً شًء وٌمرلر

 وتمش   اذهب الطالب, السٌّد أٌها هٌّا,! النساء من جماعة بٌن هنا ولكننا! آهااا -
 !النساء نحن نثرثر وَدعنا الفولً, السفٌنة سطح على

 جلس ثم خطوات عّدة وخطا وهادبا , تماما   رخوا   عموما   كان فمد الطالب, ارتبن  
 .الجوار فً ممعد على

 ولعت لصة لكُنّ  أروي أن أرٌد واآلن - عملٌة بلهجة المبطان لال - سٌّداتً نعم, -
 وبذٌبة نكتة, مجّرد المصة أن تبٌّن. أٌضا   سفٌنة لبطان وهو أصحابً, من لواحد
 زوجة وهً للبها, من إحداهنّ  ضحكت عندما ولكن للٌال , السٌدات ارتبكت. للؽاٌة
 المجاور الممعد على الطالب أّما. أٌضا   بالضحن األخرٌات انخرطت شابّة, تاجر
 . بكفٌّه فمه فؽّطى

 النكتة وكؤن عرلا , وتصبّب بل حمرة, تضّرج فمد. جّدا   راضٌا   المبطان كان
 .  بالضبط رأسه أدارت

 بنت باسم ضٌعة اشترى عجوز لخالٍ  ولع ما لكُنّ  سؤروي سٌّداتً, ٌا واآلن -
 . تماما   بذلن ثِمنَ . حمٌمٌة والعة هذه. أخته

 التلوٌح إال ٌفعلن ال طوٌال   ولتا   ٌبمٌن السٌدات جعل نوع من الجدٌدة النكتة كانت  
 . بهدوء ضحكته ٌحبس راح وهنان السفٌنة, ممِدّمة إلى الطالب ابتعد فٌما بؤٌدٌهّن,

 درجة إلى لذٌذ شًء حنجرته فً ٌمرلر وكان بإخالص, فضحن المبطان أّما  
 . أٌضا   بالضحن فانفجرن التصبّر ٌُطلن أن النساء على المتعِذّر من جعلت

 امرأتٌن عن لصة ثم تاجر, وزوجة شّماس عن لصةٌ  العجوز الخال لصةَ  وأعمبت
ب" وعن كعكة, وعن عجوزٌن,  ومصٌدة, ٌهودٌة وعن لطار, فً" الدفع من متهِرّ

. وخمدن فانهددن تماما   السٌدات الضحن أضنى. ومجونا   ارتفاعا   ٌزداد الضحن فكان
 ٌطلمن كنّ  بل ,"هً - هٌـ - هٌـ" وال ,"ها -ها -ها" ٌنطمن ٌضحكن, وهنّ  ٌعدن, ولم

 . دموعهن وٌمسحن وأنٌنا   تؤّوهات

 راح أن األمر به وبلػ الضحن, هّده ولد منهنّ  بالمرب فجلس عاد لد الطالب كان 
 .سلفا   بالنتٌجة واثما   مضحن, شًء أيّ  ٌمال أن لبل النكتة, تبدأ إن ما ٌضحن

 ؼارلا   كان لمد. الهّزاز الدفّاق, الناعم, الضحن من واحدة لطعة فكان المبطان أّما
 حاجة ثمة ٌكن ولم بل. مدؼِدؼة دافبة, منه تتناثر وكؤنها بدا حتى نكاته فً كلّه

 المستدٌرٌن وحاجبٌه الرجراجٌن, خد ٌه إلى تنظر أن ٌكفً إذ إلٌه, لالستماع

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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 ولعت لصة لكُنّ  أروي أن أرٌد واآلن - عملٌة بلهجة المبطان لال - سٌّداتً نعم, -
 وبذٌبة نكتة, مجّرد المصة أن تبٌّن. أٌضا   سفٌنة لبطان وهو أصحابً, من لواحد
 زوجة وهً للبها, من إحداهنّ  ضحكت عندما ولكن للٌال , السٌدات ارتبكت. للؽاٌة
 المجاور الممعد على الطالب أّما. أٌضا   بالضحن األخرٌات انخرطت شابّة, تاجر
 . بكفٌّه فمه فؽّطى

 النكتة وكؤن عرلا , وتصبّب بل حمرة, تضّرج فمد. جّدا   راضٌا   المبطان كان
 .  بالضبط رأسه أدارت

 بنت باسم ضٌعة اشترى عجوز لخالٍ  ولع ما لكُنّ  سؤروي سٌّداتً, ٌا واآلن -
 . تماما   بذلن ثِمنَ . حمٌمٌة والعة هذه. أخته

 التلوٌح إال ٌفعلن ال طوٌال   ولتا   ٌبمٌن السٌدات جعل نوع من الجدٌدة النكتة كانت  
 . بهدوء ضحكته ٌحبس راح وهنان السفٌنة, ممِدّمة إلى الطالب ابتعد فٌما بؤٌدٌهّن,

 درجة إلى لذٌذ شًء حنجرته فً ٌمرلر وكان بإخالص, فضحن المبطان أّما  
 . أٌضا   بالضحن فانفجرن التصبّر ٌُطلن أن النساء على المتعِذّر من جعلت

 امرأتٌن عن لصة ثم تاجر, وزوجة شّماس عن لصةٌ  العجوز الخال لصةَ  وأعمبت
ب" وعن كعكة, وعن عجوزٌن,  ومصٌدة, ٌهودٌة وعن لطار, فً" الدفع من متهِرّ

. وخمدن فانهددن تماما   السٌدات الضحن أضنى. ومجونا   ارتفاعا   ٌزداد الضحن فكان
 ٌطلمن كنّ  بل ,"هً - هٌـ - هٌـ" وال ,"ها -ها -ها" ٌنطمن ٌضحكن, وهنّ  ٌعدن, ولم

 . دموعهن وٌمسحن وأنٌنا   تؤّوهات

 راح أن األمر به وبلػ الضحن, هّده ولد منهنّ  بالمرب فجلس عاد لد الطالب كان 
 .سلفا   بالنتٌجة واثما   مضحن, شًء أيّ  ٌمال أن لبل النكتة, تبدأ إن ما ٌضحن

 ؼارلا   كان لمد. الهّزاز الدفّاق, الناعم, الضحن من واحدة لطعة فكان المبطان أّما
 حاجة ثمة ٌكن ولم بل. مدؼِدؼة دافبة, منه تتناثر وكؤنها بدا حتى نكاته فً كلّه

 المستدٌرٌن وحاجبٌه الرجراجٌن, خد ٌه إلى تنظر أن ٌكفً إذ إلٌه, لالستماع

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما 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

89



 فجؤة تشعر لكً صادق ضحن كلّها ٌهّزها التً الضخمة البطٌخة تلن إلى المتعرلٌن,
 !".ي...  هٌـ" ٌشبه شًء صدرن فً وٌزعك باالنفراج, خّدان ٌبدأ كٌؾ أٌضا   أنت

 نظره فولع للٌال   الٌمٌن إلى المبطان التفت كبٌرا , نجاحا   اللت نكتة ألمى أن وبعد
 كالما   بٌنهن فٌما تبادلن فمد. ٌضحكن ٌكنّ  لم". األرستمراطٌات" مجموعة على

 .  احتمارا   شفاههن وزممن الحٌرة, عالمة أكتافهن هززن ثم خفٌض, بصوت

 نكتة لكُنّ  اآلن فسؤروي! مهال   ولكْن, -المِرح للمبطان خطر-! بالتهذٌب ٌتظاهرن" 
 ".مذهلة

 بجرعات التاجر زوجة إنماذ من البد كان حتى باهرا , نجاحا   النكتة نجحت ولد   
 كؤنها تعوي وهً فٌه جبٌنها ؼارسة الممعد ظهر السٌدات إحدى وعانمت. الماء من
 .حبٌب لبرِ  على

 عٌونهن وأسبلن النظرات تبادلن أن على الثالث" األرستمراطٌات" تِزد ولم 
 . باحتمار

! لّدٌسات من لكنّ  ٌا -بمرح ظنه فً المبطان استمر-!" هااا آـ أٌضاَ؟ للٌل وهذا" 
 ".التواضع تصنع عن تُملعن حتى الشّماس, عن اآلن لكنّ  سؤحكً إذا ,

 من فمفز. بنفسه التحكم على المدرة ٌفمد الطالب جعلت لوٌة الشماس لصة كانت 
 . كحصان بحافره السفٌنة سطح ٌدقُّ  وراح ٌدٌه, بكلتا بالسور وتشّبث مكانه,

 ٌبكٌن فكن السٌدات بالً أّما. كالخنازٌر هستٌرٌا   زعٌما   السٌدات إحدى أطلمت  
طن,  . جانبا   رإوسهن تدلّت فٌما وٌتمخ 

 أٌتها حتما , ألزواجكن النكتة هذه فلتروٌنَ  -المبطان ٌتولؾ لم -! ها- ها -
. البك ؼٌر فهذا! لكنّ  رواها من هو المبطان إن لهم تملن أن حذارِ  ولكْن,! المدامات

 أن البدّ  عندها. بالذات لكُنّ  ولع كلّه ذلن أن مواربة دون من لهم فلتملنَ ! ٌعجبهم لن
 .حمٌمة هذه! حتما   ذلن ٌعجبهم

 . حركة مجّرد ولو ٌُبدٌن لم" األرستمراطٌات" أن ؼٌر

 الوجوه هذه على المرسومة للطهارة ٌا -المبطان حماسة ازدادت- !سؤرٌكُنّ  اآلن"
 ". المرح إفساد إال ٌفعلن ال إنهنّ ! المنافمات أٌتها! الحٌوانٌة

 مّما ألل   بشهٌة أخرى نكتة ٌروي جعله االرتبان من شًء ساوره فمد ذلن ومع 
 .سبك

 الرد على والتصرن ٌمال, ما جٌدا   ٌفهمن المستمعات تعُدِ  لم األحوال, جمٌع وفً
 . خفٌض بؤنٌن

 وأؼلمن استعراضٌة بطرٌمة" األرستمراطٌات" نهضت الراوي صمت وعندما
 . لُمرتهنّ  علٌهن

 .كِلّها الجماعة على االرتبان من شًء خٌّم 

 !بفضٌلتهن ٌتبّجحن إنُّهن   -التاجر زوجة لالت -! متؽطرسات هنّ  كم -

 .أخرى سٌدة أردفت -!ذلن إلى حاجتنا أشدّ  ما -

 إلى نستمع ألننا عنّا بالخجل ٌشعرن بؤنهن للتؤكٌد وهذا! وداع إشارة وال حتى -
 .البذاءات هذه

حرجهن عن بعضهن  ٌُخفٌن وهنّ  - النساء وراحت سرٌعا , الجمٌع تفّرق ثم    
َوار, الخانك, الجوّ  تخصّ  عملٌة عبارات ٌتبادلن -البعض  .البحرٌة والرحالت والد 

 .السفٌنة توجٌه وتولّى النوم, إلى ناببَه فؤرسل المٌادة, ؼرفة إلى المبطان ذهب 

 . لطّ  لبلُ  من الشعور لهذا مثٌال   ٌعانِ  لم إنه. كَدرا   فازداد أعماله فً متكِدّرا   كان 

 على أكن لم إننً فلنمُل ولكْن, -خاطره فً جال-! عفرٌتات حمماواٍت, عجابزَ  أيُّ "
 ألن النساء, نحترم أن علٌنا إن النوع؟ هذا من بَذاءاتٍ  للنساء أحكً فلماذا. حك

 !"أٌضا   الشّماس عن لُهن   حكٌت إنً حتى. المحّصلة فً بٌنهنّ  من أّمهاتنا

 . الكونٌان لتجّرع اضطرّ  أن الؽمّ  به وبلػ  

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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.

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.(

90



 الوجوه هذه على المرسومة للطهارة ٌا -المبطان حماسة ازدادت- !سؤرٌكُنّ  اآلن"
 ". المرح إفساد إال ٌفعلن ال إنهنّ ! المنافمات أٌتها! الحٌوانٌة

 مّما ألل   بشهٌة أخرى نكتة ٌروي جعله االرتبان من شًء ساوره فمد ذلن ومع 
 .سبك

 الرد على والتصرن ٌمال, ما جٌدا   ٌفهمن المستمعات تعُدِ  لم األحوال, جمٌع وفً
 . خفٌض بؤنٌن

 وأؼلمن استعراضٌة بطرٌمة" األرستمراطٌات" نهضت الراوي صمت وعندما
 . لُمرتهنّ  علٌهن

 .كِلّها الجماعة على االرتبان من شًء خٌّم 

 !بفضٌلتهن ٌتبّجحن إنُّهن   -التاجر زوجة لالت -! متؽطرسات هنّ  كم -

 .أخرى سٌدة أردفت -!ذلن إلى حاجتنا أشدّ  ما -

 إلى نستمع ألننا عنّا بالخجل ٌشعرن بؤنهن للتؤكٌد وهذا! وداع إشارة وال حتى -
 .البذاءات هذه

حرجهن عن بعضهن  ٌُخفٌن وهنّ  - النساء وراحت سرٌعا , الجمٌع تفّرق ثم    
َوار, الخانك, الجوّ  تخصّ  عملٌة عبارات ٌتبادلن -البعض  .البحرٌة والرحالت والد 

 .السفٌنة توجٌه وتولّى النوم, إلى ناببَه فؤرسل المٌادة, ؼرفة إلى المبطان ذهب 

 . لطّ  لبلُ  من الشعور لهذا مثٌال   ٌعانِ  لم إنه. كَدرا   فازداد أعماله فً متكِدّرا   كان 

 على أكن لم إننً فلنمُل ولكْن, -خاطره فً جال-! عفرٌتات حمماواٍت, عجابزَ  أيُّ "
 ألن النساء, نحترم أن علٌنا إن النوع؟ هذا من بَذاءاتٍ  للنساء أحكً فلماذا. حك

 !"أٌضا   الشّماس عن لُهن   حكٌت إنً حتى. المحّصلة فً بٌنهنّ  من أّمهاتنا

 . الكونٌان لتجّرع اضطرّ  أن الؽمّ  به وبلػ  

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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! مهذّبات نساء. الحبش دٌون مثل ٌُصوصٌن فهنّ ! أٌضا   باألخرٌات بؤس وال" 
 بً بؤس وال بل! السفاهات شتّى بسماع ٌتلذّذن هنا وهنّ  البٌت فً وأوالدهنّ  أزواجهن

 العفن هذا إن! ء-ا-ا-النسا بحضور! النساء بحضور المصٌدة عن أحكً! أٌضا   أنا
ًّ  حارسٌ  حتى إلٌه االستماع من ٌخجل لَمّما  المبطان كان ـ! ؾ -و -أو! سكران لٌل
ل وٌتكّدر, ٌتنّهد  .الضمٌر بتؤنٌب ٌشعر حٌاته فً مرة وألو 

 -الكونٌان من وزجاجةٍ  األرق من لٌلة بعد نفسه ٌكلّم راح -بالخجل أشعر نعم, -
 أن أستطٌع وأنً خنزٌرا , لست أنً على إال ٌدلّ  ال إنه الشعور؟ هذا معنى ما ولكْن,
 أن ٌجوز ال. أّمً المحصلة فً هً التً المرأة أحترم وأن الممّدس, بالخجل أشعر
 أنت من حضرة فً فانظر النكات منن وتتناثر لذرا   كنتَ  إذا. أْبله خنزٌرا   أكون
 !ذْنبن عن فلتكِفّرْ  حما   الممام رفٌعة امرأة بتهتّكن أهنتَ  لد دمتَ  وما! جالس

 والنفس الخنزٌر بـ إال البّحارَ  ٌشتم لم -لعادته خالفا  - كبٌر وبلطؾ استحّم, ثم
ًَ  أنه لوال ٌتعط ر, أن حتّى له وخطر نظٌفة, ثٌابا   ارتدى وبعدها. اللبٌمة  تماما   نس
 . بالحٌاء وأحسّ  بل ذلن, الناس ٌفعل كٌؾ

 ".النوع هذا من لحظة فً تتؽندر أن لن وٌخطر بل! واحد كلّه! مننَ  آهٍ "   

 الجمٌع كان الذي المطعم إلى متوجها   الخّدٌن, ممصوص اللون, شاحب خرج  
 .الفطور وجبة مع فٌه ٌنتظرونه

ًٌّ انحنى   مباشرة," األرستمراطٌات" من واثمة بخطوات والترب الجمٌع, ٌح
 :ولال

 فً لنفسً أبَحتُه ما بسبب تماما   محط م إننً! بإخالصً ثِمنَ ! السٌدات أٌتها -
 أنا,. منًّ تهّورا   إال ذلن ٌكن لم! هلل كُرمى السماَح, منكنّ  أطلب! باألمس حضرتكنّ 

 ٌا أجل,! العادة بحكم فظّ  رجل إننً. ذرا  ع أستمٌحكنّ  العجوز, البحري الذبب
 ...احترامً مع... المرأة... التهتّن هذا أن أدرن ولكننً! سٌداتً

 .َحٌرى" األرستمراطٌات" إحدى سؤلت - تتكل م؟ عم   -

 !حضرتكن فً عنه بالحدٌث أمِس  تجّرأت ما على ساِمْحننً! ساِمْحننً -

 عن وجهها باألمس ٌمهمهن كن   الالتً النساء من واحدة كل فؤدارت. ٌبكً كاد 
 كانت. بعٌنٌه ٌطرؾ للحٌرة نهبا   بٌّسارابٌا بطلُ  وكان. ٌحرلها والخجلُ  صاحبتها
 .مهٌبة اللحظة

 أي من نتضاٌك لم ولكننا -فجؤة" األرستمراطٌات" إحدى فطنتْ -! فهمتُ ! ا -ا -آ -
 .صحٌحة رواٌة واحدة نكتة تروِ  لم أنن ٌعجبنا لم فمط! شًء

 وكذلن. الٌهودٌة المرأة عن النكتة نهاٌة أفسدتَ  فمد. أخرى أردفتْ -! نعم نعم, -
 ... الشّماس نكتة

 من اإلطالق على هو فلٌس. شًء كل   أفسدتَ  لمد -الثالثة لاطعتها -الشّماس نكتة -
 ...الضحن سرّ  ٌكمن وهنا. نفسه الزوج بل السرٌر, تحت كان

 . أكبرهنّ  المتْه-! شٌبا   منها تدرن ال وأنت نكاتٍ  رواٌة على تتجاسر وكٌؾ -

 مثلَ  الؽرفة من وخرج نفسه, على والتم   كتفٌه, بٌن رأسه وأخفى المبطان استدار 
 .بالجذام المصاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا 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 

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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 عن وجهها باألمس ٌمهمهن كن   الالتً النساء من واحدة كل فؤدارت. ٌبكً كاد 
 كانت. بعٌنٌه ٌطرؾ للحٌرة نهبا   بٌّسارابٌا بطلُ  وكان. ٌحرلها والخجلُ  صاحبتها
 .مهٌبة اللحظة

 أي من نتضاٌك لم ولكننا -فجؤة" األرستمراطٌات" إحدى فطنتْ -! فهمتُ ! ا -ا -آ -
 .صحٌحة رواٌة واحدة نكتة تروِ  لم أنن ٌعجبنا لم فمط! شًء

 وكذلن. الٌهودٌة المرأة عن النكتة نهاٌة أفسدتَ  فمد. أخرى أردفتْ -! نعم نعم, -
 ... الشّماس نكتة

 من اإلطالق على هو فلٌس. شًء كل   أفسدتَ  لمد -الثالثة لاطعتها -الشّماس نكتة -
 ...الضحن سرّ  ٌكمن وهنا. نفسه الزوج بل السرٌر, تحت كان

 . أكبرهنّ  المتْه-! شٌبا   منها تدرن ال وأنت نكاتٍ  رواٌة على تتجاسر وكٌؾ -

 مثلَ  الؽرفة من وخرج نفسه, على والتم   كتفٌه, بٌن رأسه وأخفى المبطان استدار 
 .بالجذام المصاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، 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

93



 

 شعر
 تاء

 

 ذريون عبد العزوز

 فاتَنً كّل شًٍء ُمسرعا  

 .كذبابٍة خابفةٍ 

 لم ٌبَك لً سوى

 عّد أصابعً

 وتمشٌر البصل..

 بعُت خردواتً

 صفٌُّت حسابً مع هللا

 فؽلبنً النعاسُ 

 ونمُت حالمة  

 بشجرةِ توتٍ 

 عصٌٍّة على الدٌدان

 ال تهّزها أصداء المنابل

... 

 عنمً سمُؾ منزٍل مهد م

 ذاكرتً.. حصى متطاٌرة

 تحت عجالت لطار

 وألدام كالب شاردة

 تجول األزلةَ صٌفا  

 وطنً.. عامُل نظافٍة أرمل

 هلم ٌتماَض راتب

 منذ عهد "توت عنخ آمون"

 ٌبكً كّل مساء

 أمام مخازن الحبوب

 والمعلّبات الفاسدة

... 

 هكذا أكون

 هكذا نكون

 حٌن نؤكل ونشربُ 

 أمام نشرات األخبار

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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 فؽلبنً النعاسُ 

 ونمُت حالمة  

 بشجرةِ توتٍ 

 عصٌٍّة على الدٌدان

 ال تهّزها أصداء المنابل

... 

 عنمً سمُؾ منزٍل مهد م

 ذاكرتً.. حصى متطاٌرة

 تحت عجالت لطار

 وألدام كالب شاردة

 تجول األزلةَ صٌفا  

 وطنً.. عامُل نظافٍة أرمل

 هلم ٌتماَض راتب

 منذ عهد "توت عنخ آمون"

 ٌبكً كّل مساء

 أمام مخازن الحبوب

 والمعلّبات الفاسدة

... 

 هكذا أكون

 هكذا نكون

 حٌن نؤكل ونشربُ 

 أمام نشرات األخبار

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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
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 نبصك على الشاشة

 ثّم نختلً..

 لنمارس عاداتنا السّرٌّة

 حٌن..

 نكذُب لنكتُبَ 

 حٌن نحتفل باألعٌاد ألّن ثٌابنا نظٌفة

 المنّجمون بالمٌامةِ حٌن ٌنذر 

 فنصّدلهم

 وننسى أّننا ُدفِنّا

 تحت رماد سٌنما عامودا

 والمجازر المكّررة كفروض الّصالة

 حٌن نّدعً أّن الفجر سٌبزغ ؼدا  

 لنا ...

 أّن الرٌح ستمتلعنا

 وتطٌر بنا إلى الممّدمة

 ونحن متّكبون على معجزات السماءْ 

 نتحّدُث بصوٍت خافٍت..

 الّنابمِة أبدا  كالنّمطِة 

 تحت حرؾ الباْء.

 
 

 

 تشكيل
 انتجسية يف انفه, ديىاميكيح انسؤيح  :صاحل انىجاز

 

 صالح عباس 

على مدى تجربة فنٌة تمتد ألكثر من ثالثٌن سنة, انشؽل الفنان صالح النجار بفّن 
مناهج الرسم, محممِّا  الكثٌر من االنجازات الفنٌ ة المختلفة, ولمد طرق الفنان أبواب 

د التجارب المربٌة فً الحٌاة الٌومٌة بشكل أمٌن  الرسم الوالعً, ذلن الرسم الذي ٌرّدِ
وصرٌح ومطابك لألصل, وعندما زاول هذا النمط من الفن, لٌس باعتباره درسا  
أكادٌمٌا , بل ألنه ٌلزم مهارات أدابٌة عالٌة, وألنه ٌناؼم الذابمة الشعبٌة وٌستجٌب 

لفنان صالح النجار, وبحكم رإٌته الفلسفٌة ومفاهٌمه لفنون لرؼاببها, ؼٌر أن ا
الحداثة, حتمت علٌه رإاه, أن ٌهجر منهج الرسم الوالعً, ألن نزوعه الفكري, 
ومزاجه, ال ٌستجٌب لرؼابب اآلخرٌن, وال ٌمكن االنجرار وراء متطلبات الذابمة 

ٌته المشاكسة الجمعٌة, على اإلطالق, بل هو مهتم باستظهار )ذاتٌته( وفردان
  والمتخاصمة مع الذوات المتلمٌة للفنون.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، 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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 تشكيل
 انتجسية يف انفه, ديىاميكيح انسؤيح  :صاحل انىجاز

 

 صالح عباس 

على مدى تجربة فنٌة تمتد ألكثر من ثالثٌن سنة, انشؽل الفنان صالح النجار بفّن 
مناهج الرسم, محممِّا  الكثٌر من االنجازات الفنٌ ة المختلفة, ولمد طرق الفنان أبواب 

د التجارب المربٌة فً الحٌاة الٌومٌة بشكل أمٌن  الرسم الوالعً, ذلن الرسم الذي ٌرّدِ
وصرٌح ومطابك لألصل, وعندما زاول هذا النمط من الفن, لٌس باعتباره درسا  
أكادٌمٌا , بل ألنه ٌلزم مهارات أدابٌة عالٌة, وألنه ٌناؼم الذابمة الشعبٌة وٌستجٌب 

لفنان صالح النجار, وبحكم رإٌته الفلسفٌة ومفاهٌمه لفنون لرؼاببها, ؼٌر أن ا
الحداثة, حتمت علٌه رإاه, أن ٌهجر منهج الرسم الوالعً, ألن نزوعه الفكري, 
ومزاجه, ال ٌستجٌب لرؼابب اآلخرٌن, وال ٌمكن االنجرار وراء متطلبات الذابمة 

ٌته المشاكسة الجمعٌة, على اإلطالق, بل هو مهتم باستظهار )ذاتٌته( وفردان
  والمتخاصمة مع الذوات المتلمٌة للفنون.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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الفنان صالح النجار, جادٌّ فً 
إٌصال رسالته الفنٌة, بوصفه 

والجمال, ال أن صانعا  للفكر 
خرٌن, ٌستجٌب ألهواء اآل

ومتطلباتهم, وبذا, فإن الفنان نؤى 
بنفسه, واختار العزلة, والسكن 
فً عالم الفن, وكما لال الشاعر 

شٌللر(: )تتجسد شخصٌة الفنان )
أمامن, حتى وإن لضم أظافره(, وصالح النجار مجبول على شخصٌة فنان حمٌمً 
وأصٌل, ألنه مصّر على مواصلة الرسم الٌومً بال انمطاع, وبعد أن هجر المنهج 
الوالعً, وجد نفسه منتمٌا  للمنهجٌن التعبٌري والرمزي, كما حاول إعادة ابتكار 

فها فً بناء شخصٌته على نح ع المواد الخام التً ٌوّظِ و مختلؾ تماما , باختالؾ وتنوُّ
لوحاته الجدٌدة, وذلن لن ٌكون إال من خالل تحطٌم أسس الرسم على وفك التجارب 
المعتادة وتدمٌر عناصرها األساسٌة وانتخاب الكٌفٌات الفنٌة التً تسمح له بتمرٌر 

ذلن النزوع باتجاه التمنٌات المتنوعة  ملؽزات أفكاره المتمردة, وبذا تلمسنا فٌه
والتجارب المتباٌنة فً العمل الفنً الواحد, حٌث توظٌؾ )الكوالج( باستخدام 

المصاصات الورلٌة 
واالستفادة من العجابن 
واللواصك الكثٌفة ومن ثم 

جراءات تحفٌر السطح إ
التصوٌري والتالعب به 
كٌفما ٌشاء, وإضافة لمساته 

أعمال  الطباعٌة التً تشبه
الحفر الؽرافٌكٌة وكل هذه 
اإلجراءات ناتجة عن خبرات 

  .ومهارات أدابٌة متمدمة

وعندما ٌلجؤ الفنان صالح النجار إلى هذا الضرب من االشتؽال الفنً, هو ال 
د, بمدر  بالوصول إلى  األمرتعلك ما ٌٌبتؽً الوصول إلى األسلوب الممٌز أو المتفّرِ

واإلعالن عن حرٌته وصدله مع ذاته ال سٌما حٌن ٌكون  نسانٌتهإلدر من تحمٌك أكبر 
اللوحة أو كبرت, فإنها ستتسع حتما مساحة  ؽرتصومهما بمواجهة سطح اللوحة, 

ألفكاره وأخٌلته وتؤمالته المعبرة عن إحساسه العمٌك بالحٌاة والوجود والكون, فما 
لنجار مشدود لرسم ن الفنان صالح اأهً الكٌفٌة التً ٌصوغ بها لوحاته؟ ٌبدو لً: 

هة أو مجردة من أؼلب مالمحها, كما  الوجوه اآلدمٌة, ولكن بصٌػ تكاد أن تكون ممو 
ال ٌمكن التفرٌك بٌن وجوه اإلناث أو الذكور, نرى وجوها  منفردة وأخرى متراصفة 
وفك نظام تصمٌمً وؼٌرها 

, فً حٌن متفرلة هنا وهنان
 نرى وجود نماط وندب تمأل

ولعلها  الوجوه واألجساد
تحمل معنى الرصاص 
الناري الموجه إلٌها, فً 
إشارة رمزٌة إلى )اإلعدام( 
أو )االؼتٌال( وأكاد أتصور 
بؤن أؼلب الوجوه المتجسدة 
على سطوح اللوحات, إنما 
هً وجوه حمٌمٌة ألناس 
ٌعرفهم واحدا  واحدا  وبالدلة 
المتناهٌة, بٌد إن صورهم 

شة من الذ اكرة البعٌدة, وهنا نستشعر بهول األحداث الدامٌة ومالمحهم تؤتً إلٌه مشو 
والممٌتة التً واجهها الفنان وكذلن المجتمع الكردي فً إللٌم كردستان العراق خالل 

  .عمود من حكم الطؽاة

إن الفن لٌس علما  وال عمال  وال معتمدا  وال إصالحا , ولكنه لؽة تشتمل على كل 
حرٌص على إعادة لراءة التارٌخ االجتماعً هذه األشٌاء, والفنان صالح النجار, 

ومن ثم إحالته إلى خالصات نمٌة وصادلة, ومتماسكة مع جوهر الفن األصٌل المعبر 
 .عن الحرٌة والصراحة والجرأة

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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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وعندما ٌلجؤ الفنان صالح النجار إلى هذا الضرب من االشتؽال الفنً, هو ال 
د, بمدر  بالوصول إلى  األمرتعلك ما ٌٌبتؽً الوصول إلى األسلوب الممٌز أو المتفّرِ

واإلعالن عن حرٌته وصدله مع ذاته ال سٌما حٌن ٌكون  نسانٌتهإلدر من تحمٌك أكبر 
اللوحة أو كبرت, فإنها ستتسع حتما مساحة  ؽرتصومهما بمواجهة سطح اللوحة, 

ألفكاره وأخٌلته وتؤمالته المعبرة عن إحساسه العمٌك بالحٌاة والوجود والكون, فما 
لنجار مشدود لرسم ن الفنان صالح اأهً الكٌفٌة التً ٌصوغ بها لوحاته؟ ٌبدو لً: 

هة أو مجردة من أؼلب مالمحها, كما  الوجوه اآلدمٌة, ولكن بصٌػ تكاد أن تكون ممو 
ال ٌمكن التفرٌك بٌن وجوه اإلناث أو الذكور, نرى وجوها  منفردة وأخرى متراصفة 
وفك نظام تصمٌمً وؼٌرها 

, فً حٌن متفرلة هنا وهنان
 نرى وجود نماط وندب تمأل

ولعلها  الوجوه واألجساد
تحمل معنى الرصاص 
الناري الموجه إلٌها, فً 
إشارة رمزٌة إلى )اإلعدام( 
أو )االؼتٌال( وأكاد أتصور 
بؤن أؼلب الوجوه المتجسدة 
على سطوح اللوحات, إنما 
هً وجوه حمٌمٌة ألناس 
ٌعرفهم واحدا  واحدا  وبالدلة 
المتناهٌة, بٌد إن صورهم 

شة من الذ اكرة البعٌدة, وهنا نستشعر بهول األحداث الدامٌة ومالمحهم تؤتً إلٌه مشو 
والممٌتة التً واجهها الفنان وكذلن المجتمع الكردي فً إللٌم كردستان العراق خالل 

  .عمود من حكم الطؽاة

إن الفن لٌس علما  وال عمال  وال معتمدا  وال إصالحا , ولكنه لؽة تشتمل على كل 
حرٌص على إعادة لراءة التارٌخ االجتماعً هذه األشٌاء, والفنان صالح النجار, 

ومن ثم إحالته إلى خالصات نمٌة وصادلة, ومتماسكة مع جوهر الفن األصٌل المعبر 
 .عن الحرٌة والصراحة والجرأة

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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
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  صدر
 
 حديثا

 آفاًٌ روج مثمفً اتحاد منشورات سلسلة ضمن
 شعري دٌوان الرحمن عبد لممان للشاعر صدر, كردستان
 من مجموعة ٌتضمن( Sîya avê) بعنوان الكردٌة باللؽة
 الحب حول مواضٌعها تدور الحدٌث الشعر لصابد
 الصؽٌر المطع من صفحة ٕٔٔ فً الدٌوان ٌمع. والوطن
 عبد خضر للفنان الؽالؾ لوحة. لصٌدة 2ٖ على متوزعة
 .الكرٌم

 العربٌة باللؽة شعر دٌوان للشاعر صدر أن سبك
 (العوسج زهور) بعنوان

 الكردٌة للمصٌدة التؤسٌس فً مثٌالتها إلى تنضم جادة محاولة الدٌوان لصابد
 .الحدٌثة

 الكردي الكاتب رواٌة للنشر مسكٌلٌانً دار عن صدر 
 رمانات آخر" المسماة" علً بختٌار" ألمانٌا فً الممٌم
. شٌخو هللا وعبد خلٌل إبراهٌم: لـ عربٌة بترجمة" العالم
 .الوسط المطع من صفحة( ٙٔٗ)  فً الرواٌة تمع

 ترجماتها صدور بعد للرواٌة العربٌة الترجمة تؤتً
 أحد لصة الرواٌة تحكً. واإلٌطالٌة والفارسٌة األلمانٌة
 واحد بعد السجن من ٌخرج الذي البٌشمركة مماتلً

 بوجود لٌتفاجؤ ولده عن البحث فً وٌبدأ عاما   وعشرٌن
 .ومشولة مختلفة لصة منهم ولكل نفسه االسم ٌحملون أوالد ثالثة

 

 الكردي السوري والشاعر للكاتب صدرت
 بعنوان جدٌدة نصوص مجموعة عنز آزاد

 للطباعة الزمان دار عن ,"منها البدّ  حمالاتٌ "
 .والتوزٌع والنشر

 وتضم صفحة, 73 المجموعة تستؽرق
 الفنانة الؽالؾ لوحة صممت ولد نصا, ٕ٘

 .الصابػ فٌفٌان السورٌة التشكٌلٌة

 كاتب بلسان عجل على" الحمالات ُدّونت
 ٌبحثون حممى لمراء أحمك بٌاض على أحمك

 الكاتب, ٌمول مثلما ,"الحممى بالفخاخ الملًء األحمك البٌاض بٌن النجاة بوابات عن
 حمالاتٍ  فً المشهد لٌكتمل األحمك الفراغ فً وٌتّممه اآلخر الواحد ٌجرّ  ُحمكٌ " فهم
 ".منها البد

 :نمرأ الكتاب, أجواء من

 ال وهً اللٌل, ثمل كاهلها عن جّردت أن بعد المعتاد بصخبها المدٌنة استفالت"
 عن تتخلى أن أبت أرواح آثار تتمفى مصٌدة إالّ  ٌكون لن الهشٌم النور أنّ  تدرن
 .الحٌاة نعٌم ظلها فً المستورة لألرواح تِكنّ  أجسام

 فً وأزله الكرديّ  عدم بٌن الممتد الطرٌك على الدافبة الثمٌلة بعجالتها هرولت
 عجالة فً هرولت الُمستكٌنٌن, أبنابها بابتسامة أبدا   المبتسمة المدٌنة لامشلوكً ؼرب
 النابمة أرواحها إلى الموت إلٌصال منها نٌّة المدٌنة ركن فً المنشود الهدؾ إلى
 .والنوم الٌمظة علوم تعٌٌن فً الحكمة تنمصها أسّرة على

 روحه على وتشّهد الُمعلن الفضاء إلى حنجرته باطن من أطلمَها واحدة صٌحة
 ألفال بها ٌفنُّ  مفاتٌح إال تكون لن الصٌحةَ  أن منه ٌمٌن فً أمرها على المؽلوبة
 .جنانها فً رهٌنة روحه إلٌداع الموعود الفردوس

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا 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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 الكردي السوري والشاعر للكاتب صدرت
 بعنوان جدٌدة نصوص مجموعة عنز آزاد

 للطباعة الزمان دار عن ,"منها البدّ  حمالاتٌ "
 .والتوزٌع والنشر

 وتضم صفحة, 73 المجموعة تستؽرق
 الفنانة الؽالؾ لوحة صممت ولد نصا, ٕ٘

 .الصابػ فٌفٌان السورٌة التشكٌلٌة

 كاتب بلسان عجل على" الحمالات ُدّونت
 ٌبحثون حممى لمراء أحمك بٌاض على أحمك

 الكاتب, ٌمول مثلما ,"الحممى بالفخاخ الملًء األحمك البٌاض بٌن النجاة بوابات عن
 حمالاتٍ  فً المشهد لٌكتمل األحمك الفراغ فً وٌتّممه اآلخر الواحد ٌجرّ  ُحمكٌ " فهم
 ".منها البد

 :نمرأ الكتاب, أجواء من

 ال وهً اللٌل, ثمل كاهلها عن جّردت أن بعد المعتاد بصخبها المدٌنة استفالت"
 عن تتخلى أن أبت أرواح آثار تتمفى مصٌدة إالّ  ٌكون لن الهشٌم النور أنّ  تدرن
 .الحٌاة نعٌم ظلها فً المستورة لألرواح تِكنّ  أجسام

 فً وأزله الكرديّ  عدم بٌن الممتد الطرٌك على الدافبة الثمٌلة بعجالتها هرولت
 عجالة فً هرولت الُمستكٌنٌن, أبنابها بابتسامة أبدا   المبتسمة المدٌنة لامشلوكً ؼرب
 النابمة أرواحها إلى الموت إلٌصال منها نٌّة المدٌنة ركن فً المنشود الهدؾ إلى
 .والنوم الٌمظة علوم تعٌٌن فً الحكمة تنمصها أسّرة على

 روحه على وتشّهد الُمعلن الفضاء إلى حنجرته باطن من أطلمَها واحدة صٌحة
 ألفال بها ٌفنُّ  مفاتٌح إال تكون لن الصٌحةَ  أن منه ٌمٌن فً أمرها على المؽلوبة
 .جنانها فً رهٌنة روحه إلٌداع الموعود الفردوس

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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صدرت عن دار مسكيلياني للنشر رواية الكاتب الكردي



 الكردي السوري والشاعر للكاتب صدرت
 بعنوان جدٌدة نصوص مجموعة عنز آزاد

 للطباعة الزمان دار عن ,"منها البدّ  حمالاتٌ "
 .والتوزٌع والنشر

 وتضم صفحة, 73 المجموعة تستؽرق
 الفنانة الؽالؾ لوحة صممت ولد نصا, ٕ٘

 .الصابػ فٌفٌان السورٌة التشكٌلٌة

 كاتب بلسان عجل على" الحمالات ُدّونت
 ٌبحثون حممى لمراء أحمك بٌاض على أحمك

 الكاتب, ٌمول مثلما ,"الحممى بالفخاخ الملًء األحمك البٌاض بٌن النجاة بوابات عن
 حمالاتٍ  فً المشهد لٌكتمل األحمك الفراغ فً وٌتّممه اآلخر الواحد ٌجرّ  ُحمكٌ " فهم
 ".منها البد

 :نمرأ الكتاب, أجواء من

 ال وهً اللٌل, ثمل كاهلها عن جّردت أن بعد المعتاد بصخبها المدٌنة استفالت"
 عن تتخلى أن أبت أرواح آثار تتمفى مصٌدة إالّ  ٌكون لن الهشٌم النور أنّ  تدرن
 .الحٌاة نعٌم ظلها فً المستورة لألرواح تِكنّ  أجسام

 فً وأزله الكرديّ  عدم بٌن الممتد الطرٌك على الدافبة الثمٌلة بعجالتها هرولت
 عجالة فً هرولت الُمستكٌنٌن, أبنابها بابتسامة أبدا   المبتسمة المدٌنة لامشلوكً ؼرب
 النابمة أرواحها إلى الموت إلٌصال منها نٌّة المدٌنة ركن فً المنشود الهدؾ إلى
 .والنوم الٌمظة علوم تعٌٌن فً الحكمة تنمصها أسّرة على

 روحه على وتشّهد الُمعلن الفضاء إلى حنجرته باطن من أطلمَها واحدة صٌحة
 ألفال بها ٌفنُّ  مفاتٌح إال تكون لن الصٌحةَ  أن منه ٌمٌن فً أمرها على المؽلوبة
 .جنانها فً رهٌنة روحه إلٌداع الموعود الفردوس

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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
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 من المعلنة المساحة فً الهندسة موازٌن وانملبت ساكنٌها على الجدران تهافتت
شعرة,  الركام تعلو أنماٍض  إلى وٌتحول الصٌحة مع المتواطا الس مؾ لٌسمط المدٌنة

 جسدا   ناجٌة صوتها ملءَ  تصرخ وهً الثمٌلة حجارتِها تحت األجساد ٌطحن ركامٌ 
 ٌُطحنْ  لم لجسدٍ  رحمة   ضمٌره فً ٌُخفً الحجر كان لربما المحنة فً لها شرٌكا   آخر
 .بعد

 عدم على داللةٍ  فً معلّمة تزال ال ؼرفة نصؾ المشهدٌن من الممابلة الجهة فً أّما
 على الممتلا بجذِعها تستلمً كانت كردٌّة المرأة أرٌكةٌ  ٌتوسطُها السموط, فً رؼبتِها
 أصماعَ  صٌحاتُهم تمألَ  كً رحمها من الكُردِ  الستٌراد الجماع مناضالت فً ظاهرها
 ".األزلٌة بمحنتهم العالم

صدرت الرواٌة الثالثة للكاتبة والروابٌة الكردٌة شٌرٌن  من منشورات سوتٌمٌدٌا
( صفحة من المطع 7ٕٕ)طٌب بعنوان "نساء المدن البعٌدة", جاءت الرواٌة فً خ

 كالٌة ال ٌمكن للمجتمع أن ٌطرحهااجتماعٌة تطرح لضاٌا اشرواٌة وهً  الوسط,
 تفاصٌلش وتنال ,جوانب الروح المخفٌةوعلى كوالٌس  تسلط الضوء وهً, بسهولة

 الٌجوزو الشرلٌة, لدى شرٌحة واسعة من مجتمعاتناخطوطا  حمراء تعتبر  ,اسةحسّ 
أسرارها, كما أن  تجاوزها والحدٌث عنها أو فضح

سٌة والخٌانة تطرح لضاٌا المثلٌة الجنالرواٌة 
ثى ومحاوالتها فً االنعتاق من نالزوجٌة وتهمٌش األ

 , وعلمتالممعنة فً لمع كل ما هو انثوي الذكورٌة
على المضاٌا المحورٌة  فً لماء صحفًالكاتبة 

هذه المضاٌا )... : بمولها فً"نساء المدن البعٌدة"
ردٌة مشوهة فً خلك شخصٌة ك محورٌا   تلعب دورا  

ومواجهة الحمابك صبع على الجرح لذا فإن وضع اإل
سوٌاء أ ا  نتمكن من أن نعود بشركً هً الحل الوحٌد 

 .(طبٌعٌٌنو

 

 

 يرةنافذة أخ
 

 

 

 

 

 حممد بيجو

 أنت تتؤلم أكثر من ألرانن 

 جناحان صؽٌران, ورٌشن لصٌر للؽاٌة, 

 هل ولدت هنا؟

 ؟كعادته فً للبن , وٌناممنه هل وضعت الماء فوق الؽٌوم لٌشرب الحمام

 ؟المدٌنة تبكًهل للت بؤنن سمعت 

 وتخومها., وٌسؤلنً الفضاء الخجول فوق لامشلو جدا   تسؤلنً األرصفة الحزٌنة

فذ, لم ٌكن لها إنها الحرب دخلت البلد على ؼفلة من دمنا, الحرب دخلت من النوا
, ألول ت الحروب, ال .. ال .. الموت هو ٌد الحرب أٌنما كانٌد لتطرق األبواب

 الذي ٌحمل رابحتهم الجمٌلة, وأستنشك كل الهواءبؤسماء من رحلوا, صارخا  
مثل  للبً البارد, هو للبً, حارس أعمى نًحرستو حرس البالدت وذكرٌاتهم التً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا معلومات عن عالقة »األنا« 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 

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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 حممد بيجو

 أنت تتؤلم أكثر من ألرانن 

 جناحان صؽٌران, ورٌشن لصٌر للؽاٌة, 

 هل ولدت هنا؟

 ؟كعادته فً للبن , وٌناممنه هل وضعت الماء فوق الؽٌوم لٌشرب الحمام

 ؟المدٌنة تبكًهل للت بؤنن سمعت 

 وتخومها., وٌسؤلنً الفضاء الخجول فوق لامشلو جدا   تسؤلنً األرصفة الحزٌنة

فذ, لم ٌكن لها إنها الحرب دخلت البلد على ؼفلة من دمنا, الحرب دخلت من النوا
, ألول ت الحروب, ال .. ال .. الموت هو ٌد الحرب أٌنما كانٌد لتطرق األبواب

 الذي ٌحمل رابحتهم الجمٌلة, وأستنشك كل الهواءبؤسماء من رحلوا, صارخا  
مثل  للبً البارد, هو للبً, حارس أعمى نًحرستو حرس البالدت وذكرٌاتهم التً

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  2ٕالعدد الثانً عشر،  -

/ الحمار والذبب Ker û Gur û Rovîولصة: )والمطا( لـمصطفى أحمد بوطً. 
/ الممر والنجمة( للدكتور كامٌران Heyv û Stêrوالثعلب( لجالدت. ولصة: )

 بدرخان.
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وتملك األنا في كليات النورسي »رسائل النور« مكانة هامة جداً، فاألنا النورسية حسب 

رسائل النور متعلقة بدرجة وثيقة بمجموعة من المصطلحات القريبة منها، كـالروح، 

العقل، النفس، فالنورسي يربط األنا بالروح من جهة أنها ال تتغير عند اإلنسان، الذي 

مهما تغير شكله وعمره تبقى روحه ثابتة دون تغيير، فاإلنسان » كائن فيزيائي متغير 

باستمرار« و«األنا« روحاً في سن العشرين هي نفسها »األنا« في سن الثالثين3، أي 

الحقيقة ذاتها. 

مفهوم  عن  كثيراً  تختلف  فال  النورسي  بـ »األنا« عند  وأما »النفس« وعالقتها 
الروح سوى أنها تمتلك ثالث قوى رئيسية، ليتفق النورسي مع َمْن سبقه من الفالسفة 
في هذا اإلطار، كـ فالسفة اليونان وعلى رأسهم أفالطون الذي قّسم قوى النفس إلى 
المسلمين  وعلماء  فالسفة  أغلب  التصنيف  هذا  واتبع  وشهوانية4،  وغضبية،  عقلية، 
النفس  تتوسط  فعندما  وغيرهم،  والطوسي8  مسكويه7،  وابن  والرازي6،  الكندي5،  كـ 
هذه القوى دون افراط أو تفريط يتحقق اعتدالها، وتسيطر القوى العقلية على القوى 

األخرى، وهذا يقود النفس إلى العدالة9.

الفهم،  يتركز على  )أبستمولوجيا(  معرفياً  بعداً  فيأخذ  النورسي  “العقل« عند  أما 
ورغم األهمية التي ُيبديها للعقل، يعتقد النورسي أن بعض المسائل الدقيقة والمعقدة ال 
يمكن للعقل فهمها10، ويقف عاجزاً أمامها، يسعى النورسي من خالل هذه المفاهيم إلى 

3- النورسي، سعيد، الكلمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 697.
4- أفالطون، الدولة، )ترجمة سباح الدين أيوب أغلو، محمد علي جيم جوز(، منشورات كلتور، 

استنبول 2014، ص 436.
5- الكندي، الرسائل الفلسفية، )محمد كايا(، منشورات ايزي، 1994 ص 132-131.

6- دمرمسوي، علي، مكانة اإلنسان في فلسفة ابن سينا والعالم، منشورات كلية اإللهيات 
جامعة مارمارا، استنبول 2012، ص 36-35.

7- ابن مسكويه، تهذيب األخالق، )ترجمة عبد القادر شنر، ايسمت كايا أغلو، جهاد تونج(، 
يويوسان افي، استنبول 2013، ص 32. 

8- الطوسي، نصير الدين، أخالق الناصري، )ترجمة انار كافاروف، زاور شكتروف(، ليزرا، 
استنبول 2007، ص 37-36.

9- النورسي، سعيد، إشارات اإلعجاز، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 46.
10- النورسي، سعيد، احملاكمات، منشورات سوز، استنبول 2012، ص 166.
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/ األرنب Keroşk û Kîso: )2ٖٖٔكانون الثّانً/ ٌناٌر  ٖٕالعدد الخامس عشر  -
 والسلحفاة( لـبكري لوطرش. 

/ األسد والثور Şêr û Gayê Zer: )2ٖٖٔآذار/ مارس  2ٕالعدد الثامن عشر،  -
 األصفر( لـمصطفى أحمد البوطً. 

/ العصفور والفٌل( Çûk û Fîl: )2ٖٗٔنٌسان/ أبرٌل  ٔالعدد الرابع والعشرون،  -
 للكاتب نفسه.      

/ الراعً Şivan û Beran: )2ٗٔٔأٌّار/ ماٌو  ٘ٔالعدد الثامن والعشرون،  -
 (.  / جبل آكريÇiyayê Agirîوالكبش( لجالدت، باسم: )

 Mîr û، لصة: )2ٕٗٔتشرٌن الثّانً/ نوفمبر  ٘ٔالعدد الواحد والخمسون،  -
Nêçîrvan .األمٌر والصٌاد( لـدمحم أمٌن سلٌمان / 

والجدٌر بالذكر أن األمٌر جالدت كان ٌستخدم عّدة أسماء أو ألماب أدبٌة للكتابة، 
 Çiyayê)/ مهاجر بوتان( Koçerê Botan/ أمٌر بوتان(، )Mîrê Botanومنها: )

Agirî( ،)جبل آكري /Bavê cemşîd( )أبو جمشٌد /Xwedyê hawarê صاحب /
/ المؽنًّ(، Stranvan/ المعجمً(، )Ferhengvan) (/ الماصÇîrokvan)هوار(، 

(C-A-B.وؼٌرها من األلماب ) 

 أهم الرّواد الكُرد فً الكتابة المصصٌة لألطفال: -

عبد الواحد من الرّواد الكرد فً مجال الكتابة المصصٌة لألطفال، ٌبرز اسم 
: تعود إبداعاته إلى أربعٌنات المرن العشرٌن، ومن اآلثار التً تركها ما أسهم نوري

ً منهجٌة للمدارس الكردٌة. )ظهرت  فً لفت االهتمام إلى الطفل، حتى أنه أنتج كتبا
مإلفات أدبٌة من التركٌة إلى اللؽة الكردٌة،  أعماله فً أول وهلة من خالل ترجمة

ونشر فً السنوات الالحمة مماالت تربوٌة تنوٌرٌة هامة فً الصحافة: لدسٌة الطفل 
، أكد فٌها الكاتب على ضرورة تربٌة الجٌل الجدٌد بروح 2ٕٗٔ، ونحو النور 2ٗٓٔ

 ( 5)وطنٌة دٌممراطٌة وتمدمٌة.(

لمصة الكردٌة، والطفلٌة بشكل خاص، ومن : أهم مإّسسً اشاكر فتاحكما برز    
التربوٌٌن الذٌن أولوا تربٌة األطفال جّل اهتمامهم، وسعوا إلى تطوٌر الثمافة واألدب 
الخاص بهم، وتمّكن من تصوٌر حٌاتهم وسٌكولوجٌتهم بؤسالٌب فنٌة ناضجة، حتى 
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ليتمكن من تحديد مالمحها،  بينها،  الحدود  بينها وبين “األنا”، ورسم  العالقة  توضيح 
وعالقتها مع “األنا”، وبدون شك يبني النورسي قسماً كبيراً من أفكاره الدينية )الثيولوجية( 
على “األنا« التي ترتبط بعالقة وثيقة هي األخرى مع الطبيعة والخالق بشكل منّظم 
ومنقطع النظير، وهذا الترابط الذي يسعى النورسي إلى إيجاده من خالل توضيح مفهوم 
“األنا” يعتمد باألساس على تحديد وظائف “األنا” دون الخوض في ماهيتها ووجودها، 
ليتجاوز بذلك تاريخاً طويالً من اإلشكاليات في تحديد ماهية ووجود “األنا”، وأّن بحث 

النورسي في وظائفها يظهر لنا أفكاره المتعلقة باألخالق، والسياسة، والحضارة.

تجاوز النورسي سابِقيه مَمْن حاولوا فهم ماهية “األنا” كـ فالسفة اإلغريق على 
اختالف مشاربهم الفكرية، وفالسفة المسلمين وعلى رأسهم ابن سينا الذي اعتبر “األنا” 
جوهراً غير البدن، وابتكر نظرية “الرجل المعلق في الهواء” الذي سيشعر بشيء واحد 
فقط فيما لو تجرد عن كل أجزاء بدنه المادية، أال وهو وعيه بوجود ذاته11، وسعى 
ابن سينا إلى إثبات وجود »األنا« من خالل اثبات وعيها بذاتها عند التجرد من البدن، 

وربما حذا ابن سينا حذو َمْن سبقه لذلك لْم نأِت على ذكرهم. 

ولم تتغير محاوالت تحديد ماهية »األنا« من خالل اثبات وجودها إال مع الفالسفة 
العقليين في عصر النهضة، وعلى رأسهم ديكارت الذي وضع نظرية الشك »كوجيتو« 
أول محاولة إلثبات وجود  ُتعتبر  أنا موجود« حيث  إذاً  أفكر،  الشهيرة »أنا  ومقولته 
وجودياً  وجودها  إثبات  خالل  من  ال  )األبستمولوجيا(،  المعرفة  خالل  من  »األنا« 
)أنطولوجيا(، فـ كوجيتو يشك بكل شيء إال أنه يشك ويفكر، واعتبر ديكارت »األنا« 
جوهرة مفكِّرة غير مادية، ال نهائية، وغير قابلة للموت، ورغم ما تقدم من محاوالت 
معلومات عن  تقديم  في  حقيقي  بشكل  المحاوالت  هذه  تفلح  لم  »األنا«  ماهية  لتحديد 
يعطنا  لم  »األنا«  وجود  إلثبات  سعى  وإن  الديكارتي  الكوجيتو  فـ  »األنا«،  وجود 
معلومات عن ماهيتها، ولم يعطنا ابن سينا 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
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خٌمة من ؼبار, سوداء مثل الراٌات التً اخترلت زبد النهر,  للبًحرب ال تنتهً, 
والبحر والرمال والشجر والجبال والودٌان والعٌون والحناجر والجدابل, وتركت 

 الجراح تستٌمظ مع الشمس وال تؽٌب بؽٌابها.

لخجول, صٌاد جوارح وطٌور حرة, أنصب وأنا شاعر وصدٌك للرٌش والسمن ا
لها الفخاخ على ظهور الحمام وأنتظر بٌن الحمول الكرٌمة, أنتظر كمن ٌنتظر روحه 
لتعود الٌه وهو ٌشهك, أنتظر كما ٌنتظر الجندي إجازة ـ ولو لصٌرة ـ لٌحضن من 
ٌحب, لم ٌحالفنً الحظ كً أحمل شاهٌنا  على لفازة فً ٌدي وعلى رأسه البرلع, 

ٌعه ألحد أمراء الخلٌج وعبر سماسرته الخونة, وربما بثمنه الكثٌر أستطٌع أن أطبع أب
 دٌوانا  شعرٌا  أمدح جدابل الكردٌات وعٌونهن الرطبة, 

 الهً أي حزن جمٌل زرعته فً عٌون الكردٌات؟

كتبت الكثٌر من الشعر عن الرٌش, عن رابحته وعطره الؽافً على الممم, كتبت 
وت الهواء جرٌحا  برإوسها البرٌبة, كتبت عن أجنحة النساء عن األجنحة وعن ص

 الجمٌالت, وكٌؾ تتلون لمم الملب بعطرهن الماتل. 

وز األٌسر لإل أخذوه من الجناحربما كان ٌشدنً الرٌش أكثر ألن أسالفً كتبوا به 
والؽراب والعماب والبوم والصمر والدٌن الرومً فً فصل الربٌع حٌن كانت 

الفماعات خلفها وكؤنها أزهار شفافة, أزهار لها عطر الفجر, أزهار  االمطار ترسم
 لها عطر السماء, عطر الدروب الترابٌة بٌن لرى الشمال.

لم نصدق أننا نختفً بٌن للوبنا البابسة وال خلؾ أرواحنا المرتعشة كٌد جندي ٌمتل 
زؾ, حنٌنه الجرٌح رحمة, ٌتحسس جراحه وجراح من حوله, ٌرى الظالل كلها تن
 ٌرى الخرابط تنزؾ, السماء تنزؾ, ٌؽمض عٌنٌه النازفتٌن وٌنزؾ بال حدود.

فها الكاتب سمر روحً الفٌصل : )جنٌس أدبً نثري (1)إلى الفنون األدبٌة األخرى. ٌُعّرِ
د  ه إلى الطفل، مالبم لعالمه، ٌضمُّ حكاٌة شابمة، لٌس لها موضوع محد  لصصً، موج 

معٌ ن، شخصٌاتها واضحة األفعال، لؽتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح أو طول 
   .(س تربوي، مستمد من علم نفس الطفللٌمة ضمنٌة، وتعّبِر عن مؽزى ذي أسا

 أهمٌة لصص األطفال وأهدافها:   -

من الحٌوٌة والحركة، وعالٌم ٌملإه الفضول واالنبهار  ةالطفولة هً طال
رتٌاد المجهول.. وللمصة الطفلٌة خصابُص ومٌّزات؛ بالشخصٌات والتصّورات وا

ً ساحراً  نستطٌع بواسطتها دخول عالم الطفولة، واالستجابة لطبٌعتها، إذ تهٌِّا عالما
عاً؛ سحر الطفولة وتنّوع أحوالهم، لذا تراهم ٌُشؽفون بها، ٌندمجون بؤحداثها،  متنّوِ

األطفال. ٌمول  فًا السحري وٌتفاعلون مع أبطالها، ومن هنا اكتسبت المصة تؤثٌره
: )هً فّن.. فٌن لّماح ذكً، ٌعتمد على الترمٌز واإلضاءات الخاطفة (2)نزار نجار

لت المصة فً أدب األطفال على ؼٌرها من األجناس  وسرعة االلتماط، ولذلن تفو 
ٌجذبهم نحو الجمٌل، كذلن لدٌهم توٌق  عمٌكٌ  دبٌة.. واألطفال فً داخلهم نداءٌ األ

والبطولة، وإلى المعرفة والمؽامرة واالنطالق.. والمصة تُشبع هذا التوق  للتسامً
  .(فضل بساطة أسلوبها وِسحر أحداثهاوتحمِّك ذلن الذوق.. ب

إن لصة األطفال أداة تربوٌة تثمٌفٌة، فهً تُؽنً خبرات األطفال، وتنّمً    
المعلومات والحمابك مهاراتهم، وتكسبهم االتجاهات المفٌدة، وهً تزّوُدهم بالمعارؾ و

عن الحٌاة والطبٌعة والبٌبات االجتماعٌة المختلفة. وللمصة الطفلٌّة دوٌر جٌد فً النمّو 
ًّ للطفل، من خالل التنفٌس عن رؼباته المكبوتة، ومعالجة بعض المشكالت  االنفعال
واألمراض النفسٌة، وبعض العٌوب اللفظٌة لدٌه. كما أنها تُثري لؽته وترلى 

ً وسٌلة جٌدة بؤسالٌبه ا، وتنّمً لدراته التعبٌرٌة عن األفكار والمشاعر. وهً أٌضا
لتعزٌز السلوكٌات اإلٌجابٌة لدى الطفل، واالتجاهات التً تنّمً لدراته على مواجهة 

تروٌحٌة وترفٌهٌة عد ة، وتستجٌب لمٌول الطفولة إلى  االمشكالت. كما تحمِّك أهداف
لترفٌه، وتبّدد أجواء الرتابة والملل. ٌمول الباحث د. اللعب والحركة، وتوّفر المتعة وا

: )األطفال شدٌدو التعلُّك بالمصص، وهم ٌستمعون إلٌها أو (3)هادي نعمان الهٌتً
ٌمرإونها بشؽؾ، وٌحلِّمون فً أجوابها، وٌتجاوبون مع أبطالها، وٌتشب عون بما فٌها 

ً وأنها تمودهم بلطؾ من أخٌلة، وٌتخّطون من خاللها أجواءهم االعتٌادٌة، خ صوصا

ً للترفٌه فً ورلّ  ة وِسحر إلى االتجاه الذي تحمله. إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا
نشاط تروٌحً وتشبع مٌولهم إلى اللعب، لذا فهً ترضً مختلؾ المشاعر واألمزجة 

   .(ة للحٌاة واألفكار والمٌمسرحَ والمدارن واألخٌلة باعتبارها عملٌة م

 ند الكرد وأهّم تجاربها فً سورٌا: لصص األطفال ع -

مثلما استؤثر الفنُّ المصصً لألطفال بمكانة كبٌرة بٌن النتاجات الشفاهٌة الكردٌة، 
ن. ففً حٌن ظّل األطفال الكرد فمد احتل مولعاً متمٌّزاً فً تجربة األدب الكردي المدو  

دي خالل فترات ٌستمعون إلى مختلؾ األشكال النثرٌة، كمفردات لألدب الشعبً الكر
صحافٌة منشورة هنا  أدبٌةً مدّونة، أو موادَ  لة.. أصبحوا ٌمرإون الٌوم نماذجَ طوٌ

وهنان. حٌث لد م بعض الكتّاب على هذا الصعٌد لصصاً وحكاٌات لألطفال فً بعض 
الدورٌات الكردٌة، أهمهم على اإلطالق األمٌر جالدت عالً بدرخان، رابد الكتابة 

ل الذٌن أدركوا أهمٌة الكتابة لألطفال فً ولت مبكر، على المصصٌة، ومن أواب
الرؼم من حداثة الفكرة والموضوع بٌن آداب األمم المجاورة آنذان. إلى جانب 
مجموعة من الكتّاب اآلخرٌن مثل: بكري لوطرش، مصطفى أحمد البوطً، دمحم أمٌن 

 سلٌمان، وؼٌرهم. 

ً من خالل اهتمام هإالء الك    تّاب وإسهاماتهم الجلٌلة فً مجلة ٌتضح ذلن جلٌا
(Hawar)فً المساحات التً خّصصها مإّسسها الثمافٌة األدبٌة، و، (4)/ الصرخة

 ومن أمثلة المصص التً نشرتها المجلة:  جالدت لألطفال.

/ األفعى Mar û Mirov، لصة: )2ٖٕٔآب/ أؼسطس، عام  8العدد السادس،  -
/ Çîrokvan/ الدٌن والثعلب( لـجالدت، باسم )Dîk û Rovîواإلنسان( ولصة )

 الماص(. 
/ األمٌر واألفعى( Mîr û Mar: )2ٖٕٔأٌلول/ سبتمبر  ٖٓالعدد التاسع،  -

 / مهاجر بوتان(. Koçerê Botanلـجالدت، باسم )
/ الحجل Kew û  Qitik: )2ٖٕٔتشرٌن األّول/ أكتوبر  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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