

أدب األطفال في أعمال أبي الحسن علي الندوي
رحمه اهلل()1
شميم جميد كٹخ
بام أن األطفال هم شباب املستقبل وهم العامد الذي سيقوم عليه الغد ،وما يأخذه الطفل يف
صغره يبقى يف ذهنه وعقله ثابت ًا مهام تعرض له بعد ذلك من مؤثرات ختالف بيئته وجمتمعه يف معظم
األحيان ،لذا كان ال بد من العناية هبذا األدب ملا له من تلك األمهية .وبالتحديد فإن أدب األطفال يستحق
األولوية واالعتناء الزائد من األدباء واملعنيني باألدب حتى يمكن غرس معاين اإلسالم وحماسنه يف قلوب
النشء اجلديد وتربيتهم عىل األسس اإلسالمية( .)2يقول أ بو احلسن عيل الندوي رمحه اهلل عن تربية
الطفل " :إن مرحلة تربية الطفل تبدأ من الزواج وأن العالقات بني الوالدين ،وصالح الوالدين والتوافق
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أبو احلسن عيل الندوي 9191م9111-م ،فقد اشتهر أبو احلسن عيل احلسني الندوي رمحه اهلل يف العامل العريب
واإلسالمي كمفكّر إسالمي ،له إبداعات وآراء جتديدية عديدة ظهرت وانترشت كمحارضات ومقاالت وكتب
تل ّقاها املسلمون يف كل مكان بالقبول واالرتياح والتشجيع ،ومن ذلك سلسلته عن رجال الفكر والدعوة يف
اإلسالم ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟ ،واالسمعيات ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية،
أحاديث رصحية مع أمريكا ،العرب واإلسالم ،وغريها من الكتب التي كان هلا أكرب األثر يف تطوير الفكر وسري
حركة اإلصالح بني الدعاة واملللحني يف العامل اإلسالمي ،إىل جانب زياراته املتكررة للبالد العربية ،ولقاءاته مع
كبار العلامء واألدباء واملللحني فيها؛ كل ذلك ساعد يف ازدياد شهرة الندوي كمفكر إسالمي عميق الفكرة ،بعيد
النظرة .ومع ازدياد شهرة الندوي كمفكر إسالمي هناك جانب مهم من جوانب هذه الشخلية الثرية وهو اجلانب
األديب وأخص بالذكر األدب العريب واإلسالمي (.انظر هذا اجلانب األديب للندوي يف رسالة الدكتوراه لدكتورة
شميم جميد ختك "جوانب أدبية جديدة يف أعامل أيب احلسن عيل الندوي" بإرشاف الدكتور يعقوب خان مروت
أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية جامعة بيشاور.
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إقبال أمحد الندوي" ،القلة يف األدب اإلسالمي" ،األدب اإلسالمي ،السعودية ،ع 9121 ،22هـ ،ص .19

بينهام عىل اخلري ،له تأثري عىل تكوين شخلية الطفل وميوله وأمهية نشأة الطفل يف حضن أمه وأهله وبيته
وصلته بالوالدين ،ورضورة اختاذ وسائل تالئم طبيعته واالستفادة يف ذلك من املنهج النبوي الرشيف وما
ورد يف األحاديث النبوية الرشيفة ،والقرآن الكريم ،وقلص وحكايات إسالمية نافعة يف تربية ذهن
الطفل من الكتب اإلسالمية"(.)3
ويقول نجيب الكيالين" :أدب األطفال احلديث افتتح صفحاته بقلص األنبياء والقلص التي
وردت يف الكتب املقدسة"( .)4وقد كتبت كتب كثرية لألطفال عن هذا املوضوع ،مثل قلة موسى عليه
اللالة والسالم ،وآدم عليه اللالة والسالم ،ونوح ،وعاد ،وثمود ،ويوسف وامرأة العزيز ،وأصحاب
األخدود ،وأصحاب الكهف ،وحممد صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وأصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم.
ولكن هذه القلص بعضها كان مناسب ًا ملرحلة الطفولة املتأخرة (من السنة التاسعة حتى السنة الثانية
عرش)  ،فيجد الطفل األصغر صعوبة يف فهمها والتفاعل معها لسمو أسلوهبا وعلوه عن عمر الطفل يف
مراحل الطفولة املبكرة (بني السنة الثالثة إىل اخلامسة) .ومن ذلك ما كتبه حممد أمحد برانق( )5يف سلسلته
جمموعة قصص األنبياء ،وكانت هذه املجموعة بلفة عامة تناسب املرحلة األخرية من الطفولة ،وكانت
هذه املجموعة قد أعدت بعناية فائقة من جانب جتنب األخطاء املطبعية أو النحوية أو اللغوية(.)6
وكان الشيخ الندوي رمحه اهلل ّ
كثريا ،فعقدت ندوات علمية
حيث عىل كتابة القلة لألطفال ً
عاملية كثرية حتت رعاية رابطة األدب اإلسالمي التي أنشأها الشيخ رمحه اهلل والندوة العلمية التي عقدها
مكتب شبه القارة اهلندية لرابطة األدب اإلسالمي العاملية يف بنگلور ،اهلند يف فرتة  29-22فرباير 9111م
يف قاعة دار العلوم ،وكان موضوع الندوة" :القلة والرواية يف األدب اإلسالمي" ،وألمهية املوضوع
امتازت الندوة عن غريها من الندوات بالبحوث املتنوعة التي قدمها األدباء والباحثون .عقدت اجللسة
االفتتاحية يوم اجلمعة  22فرباير 9111م برئاسة سامحة الشيخ أيب احلسن عيل الندوي ،وذكر سامحته دور
القلة يف تكوين الذهن ،وذكر مكانتها يف القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف ،وقال" :إن القلة
وسيلة مؤثرة للبيان ،وال يمكن تفهيم بعض األمور إال بالقلة" .ودعا سامحته األدباء اإلسالميني إىل
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حممد منتظر عبد احلفيظ ،مقدّ مات أيب احلسن عيل احلسني الندوي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 2111 ،9م ،ص .219
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نجيب الكيالين ،أدب األطفال يف ضوء اإلسالم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 9191 ،2م ،ص .91
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حممد أمحد برانق :كاتب مرصي ،من أوائل من كتب قلل ًا لألطفال القت رواج ًا واستحسان ًا.
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الكيالين ،أدب األطفال يف ضوء اإلسالم ،ص .979
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استخدام هذا الفن واإلبداع فيه ،وأشاد بالثروة الغنية يف هذا املوضوع يف األدب األردي واألدب العريب،
ونوه باملنهج القرآين للقلة وقارن بني منهج القرآن للقلة ومنهج الكتب الساموية األخرى(.)7
ّ
وانعقدت الندوة األدبية لرابطة األدب اإلسالمي العاملية لشبه القارة اهلندية حول موضوع
"أدب األطفال" يف 2111م .وكانت الندوة موزعة إىل قسمني9 :ـ قسم ألدب األطفال العام2 ،ـ قسم
خاص بخدمات الندوي رمحه اهلل يف إثراء أدب األطفال .وقد ذكر الشيخ حممد الرابع الندوي يف كلمته
أمهية أدب األطفال ،فقال" :إن الرابطة أقامت ندوة عن أدب األطفال قبل عرشة أعوام يف إسطنبول برتكيا
بإرشاف مكتب البالد العربية"( .)8وحتدث األستاذ حممد رشيد الندوي األمني العام عن اخلدمات اجلليلة
التي قدّ مها سامحة الشيخ أبو احلسن الندوي رمحه اهلل ألدب األطفال يف سلسلة قصص النبيني والقراءة
الراشدة ،فقال" :لقد كان لسامحة الشيخ الندوي دور رائد يف أدب األطفال فقد كان أدب األطفال أدب
التسلية بقلص الكالب والذئاب والدجاج والسحرة واجلان ،وما ألف من األدب اإلسالمي لألطفال
كان خيلو من التسلية والرتفيه ،ومل تكن فيه رعاية لنفسية األطفال ونزعاهتم ،فجاء كتاب سامحته يف هذا
املوضوع بادرة إسالمية لتحويل أدب األطفال إىل اجلهة اإلسالمية ،جهة تربية النفس مع تسليتها برعاية
الفضائل ،وقد نال عمله هذا استحسان وتقدير عدد من كبار أدباء العربية مثل :الشيخ عيل الطنطاوي
وسيد قطب وأمحد الرشبايص(.)9
فقد أراد الندوي رمحه اهلل أن يكون لألطفال يف شبه القارة اهلندية أدب خاص هبم هيتم بالعقيدة
ويقوي الروح الدينية ،ويغرس األخالق الفاضلة عند األطفال ويف نفس الوقت يع ّلمهم اللغة
اإلسالميةّ ،
ومبسط؛ وقد عمد إىل تأليف كتابني مها :قصص النبيني ،والقراءة الراشدة ،ال ّلذان
العربية بأسلوب سهل
ّ
يعتربان لبنة قوية يف بناء أدب األطفال املستمد من النظرة اإلسالمية للحياة والكون ،وذلك بلغة سهلة
ميرسة تناسب عمر الطفل.
من مؤلفات الشيخ الندوي يف أدب األطفال:
-1

قصص النبيني:
هذه جمموعة من قلص األنبياء التي كتبها أبو احلسن عيل احلسني الندوي ،وأصدرها جملس
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إقبال أمحد الندوي" ،القلة يف األدب اإلسالمي" ،األدب اإلسالمي ،ع  ،22ص .12
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إقبال أمحد الندوي" ،ندوة أدب األطفال" ،األدب اإلسالمي ،السعودية ،ع 9129 ،29هـ ،ص .11
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أيضا ،وانظر من أقوال هؤالء يف مقدمة أجزاء كتاب قصص النبيني للندوي.
ً
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نرشيات إسالم يف كراتيش ،باكستان .ويلف فيها سرية األنبياء ودعوهتم إىل اهلل ،وعظيم أعامهلم
واللعوبات التي واجهتهم يف سبيل اهلل وصربهم عليها .تشتمل هذه املجموعة عىل مخسة أجزاء:
اجلزء األول:

يشتمل عىل قلتني :قلة إبراهيم عليه اللالة والسالم ،وقلة يوسف عليه اللالة

والسالم ،التي تسمى أحسن القلص ،كام قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم :ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﮊ(.)10
اجلزء الثاين:

حيتوي عىل قلة نوح عليه اللالة والسالم ،وقلة هود عليه اللالة والسالم،

وقلة صالح عليه اللالة والسالم.
اجلزء الثالث:

يشتمل عىل قلة موسى عليه اللالة والسالم.

اجلزء الرابع:

يتناول قلة شعيب عليه اللالة والسالم ،وقلة عيسى عليه اللالة والسالم.

اجلزء اخلامس:

وهو اجلزء اخلاص بسرية خاتم النبيني صىل اهلل عليه وسلم ،وقد "اعتمد املؤلف يف

تأليف هذا الكتاب عىل تلخيص السرية النبوية البن هشام ،وهو من أقدم كتب السرية املوجودة اآلن
تأثريا يف النفوس والقلوب"(.)11
مطبوعة ومتداولة وأكثرها ً
والقلص يف هذا الكتاب مأخوذة من القرآن الكريم ،فهذا دليل عىل سالمته من اخلرافات
والتحريف" ،والقلص التي توضع اآلن يف يد األطفال أو تقدّ م هلم يف التلفاز أو السينام ،كلها من
اللنف املروع املخيف؛ مغامرات وأحداث وجنس وجريمة ودماء ،والنوع اآلخر منها وهو أشد سو ًءا
هو قلص األساطري واخلرافات التي اقتبست من األساطري القديمة الغربية والرشقية ،وهو ما ال يتفق
مطل ًقا مع منطلق الرتبية اإلسالمية ،وقد ثبت رضر قلص األساطري واخلرافات وحكايات اجلن
واألشباح ألهنا حتول بني األطفال وبني املواجهة احلقيقية للحياة ومعرفة طابع احلياة الذي هو أبعد عن
تلك البطوالت الزائفة أو املعجزات اخلارقة .ومن شأن قلص األساطري واخلرافات أن تريب يف الطفل
اجلبن واخلوف واهللع ،وتنقص من إرادته وقدرته عىل العمل واحلركة"(.)12
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سورة يوسف ،اآلية.3 :
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الندوي ،قصص النبيني ،جملس نرشيات إسالم ،كراتيش ،ج  ،1ص .1
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أنور اجلندي" ،أخطر القضايا املطروحة أمام العلامء واملفكرين :املؤامرة عىل الطفل" ،جملة رابطة العامل العريب
اإلسالمي ،مكة املكرمة ،ع 9171 ،92م ،ص .21
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سبب تأليف الندوي لكتاب قصص النبيني:
إن معظم الكتب التي سبقت كتاب الندوي والتي كانت موجهة لألطفال ،مل تكن عىل املستوى
املطلوب من االهتامم باألفكار اإلسالمية واملبادئ التي عىل املؤلف االهتامم هبا لغرسها يف الطفل منذ
صغره ،وكان كثري من تلك الكتب ال تسمن وال تغني من جوع يف تربية األوالد وتنشئتهم النشأة
اللحيحة ،فتدارك األمر الندوي بحسن تأليفه لكتابه ذاك ،وقام باألمر خري قيام .فقد قال الندوي
رمحه اهلل عن سبب تأليف هذا الكتاب أنه" :رأى كت ًبا صغرية لبعض أدباء مرص يف حكايات األسد
والذئاب والقردة والذباب حتى اخلنازير والكالب ،فليحة العبارة ،قليلة املغزى ،عربية الوضع ،أفرنجية
الروح ،إسالمية اللغة ،جاهلية السبك ،فيها صور احليوانات يف اللباس الغريب ،فساءه أن ال يقرأ أبناء
أيضا إال قلص احليوانات واألساطري واخلرافات .فكتب هلم قلص األنبياء
املسلمني يف العربية ً
واملرسلني عليهم اللالة والسالم"(.)13
كتاب قصص النبيني عند النقاد:
القى هذا الكتاب عناية واهتام ًما كبريين من النقاد ،فتلقفوه بكل ترحيب وثناء ،وأعطوه بعض
ما يستحقه يف مقابل ما قدمه من عظيم الفائدة واملتعة لألطفال .قدّ م سيد قطب للجزء الثالث من هذه
السلسلة فقال عن هذا الكتاب" :ولقد قرأت الكثري من كتب األطفال بام يف ذلك قلص األنبياء عليهم
اللالة والسالم وشاركت يف تأليف جمموعة القلص الديني لألطفال يف مرص مأخو ًذا كذلك من القرآن
يدي ،جاء أكمل من
الكريم ،ولكني أشهد يف غري جماملة أن عمل السيد أيب احلسن يف هذه القلة التي بني ّ
هذا كله .وذلك بام احتوى من توجيهات رقيقة ،وإيضاحات كاشفة ملرامي القلة وحوادثها ومواقفها،
ومن تعليقات داخلة يف ثنايا القلة ولكنها توحي بحقائق إيامنية ذات خطر حني تستقر يف قلوب اللغار
أو الكبار"( .)14ويقول حييى احلاج حييى( )15يف كتابه القصة وأثرها عىل الطفل املسلم" :قصص النبيني
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أبو احلسن عيل الندوي ،القراءة الراشدة ،جملس نرشيات إسالم ،كراتيش ،ج  ،9ص .99
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الندوي ،قصص النبيني ،ج  ،3ص .1
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مدر ًسا وتنقل
حييى احلاج حييى :ولد يف جرس الشغور يف سوريا ،نال إجازة اللغة العربية من جامعة حلب ،عمل ّ
بني سوريا واألردن والسعودية ،عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية ،شارك يف العديد من األمسيات الشعرية،
كتب إىل جانب الشعر املقالة والقلة ومقاالت يف النقد األديب ،له :القصص اإلسالمي املعارص ،القصة وأثرها عىل
الطفل املسلم ،املرأة وقضايا احلياة يف القصة اإلسالمية املعارصة ،دليل القصة اإلسالمية املعارصة ،وله مرسحيات
شعرية للناشئني ،قصص كثرية لألطفال ،ديوان تغريد البالبل لألطفال ،عىل أبواب املدينة ،يف ظالل املصطفى.
انظر :كامل سلامن اجلبوري ،معجم األدباء من العرص اجلاهيل حتى سنة 2002م ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط2113 ،9م9121 /هـ ،ج  ،7ص .99
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لسامحة الشيخ الفاضل أيب احلسن الندوي حيفظه اهلل تتحدث عن عدد من األنبياء عليهم السالم وهي
ذات أسلوب ممتع يف عرضها وتوجيهها ،وقد طبعت بحرف كبري مشكول"(.)16
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القراءة الراشدة:
هذه السلسلة من القراءة الراشدة التي كتبها أبو احلسن عيل الندوي لألطفال لتعليم اللغة

العربية ،وأصدرها جملس نرشيات إسالم كراتيش ،باكستان ،تعترب من أعامله العظيمة بالنسبة للطفل
املسلم .وهذه السلسلة حتتوي عىل ثالثة أجزاء:
اجلزء األول:

واملوضوعات يف هذا اجلزء هي :كلمة عن الكتاب للمؤلف ،ثم نلوص الكتاب

حتت العناوين التالية :كيف أقيض يومي؟ ،ملا بلغت السابعة من عمري ،النملة ،يف السوق ،الطائر،
نزهة وطبخ ،من يمنعك مني؟ ،سفر القطار ،ماذا حتب أن تكون؟ ،مسابقة ،الساعة ،الفطور ،األمانة،
العيد ،مأدبة ،بر الوالدين ،فضيلة الشغل ،ترنيمة الولد يف اللباح ،أصدقائي ،قريتي ،ترنيمة الليل،
مسابقة بني شقيقتني ،جزاء الوالدين ،أدب األكل والرشب ،رش وخري ،يوم مطري ،الربيد ،من يلنع
احلجر؟ ،يوم العيد.
اجلزء الثاين:

ويشتمل عىل موضوعات كثرية ،وهي :شهامة اليتيم ،كرسة من اخلبز ،عيادة املريض،

الكيمياء ،يوم صائف ،النظافة ،احلنني إىل الشهادة ،كن أحد السبعة ،العني ،أدب املعارشة ،عيد األضحى،
تاريخ القميص ،األسد ،غرور الدنيا ،رسالة إىل رسول اهلل ،حادثة ،فتى اإلسالم ،الرعاية ،اجلمل ،أنا ها
فاعرفوين ،سفينة عىل الرب ،اخلليفة عمر بن عبد العزيز ،يف بيت أيب أيوب األنلاري ،اإلمام مالك بن
أنس ،القاطرة ،جسم النبات ،الببغاء ،احلجاج والفتية ،أنا تراب ،السلطان حممود بن حممد الگجرايت،
الباخرة ،جسم الطيور ،شري شاه السوري.
اجلزء الثالث:

مشتمل عىل املوضوعات التالية :السلطان مظفر حليم ،أورنگ زيب عامل گري ،اإلمام

الغزايل ،نظام الدين فرنگي حمل ،شاه عبد العزيز ،جامعة األزهر ،دار العلوم ديوبند ،من النجوم إىل
األرض ،املنارة تتحدث(.)17
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أمحد بن عمر الفامهي" ،عرض لكتاب حييى احلاج حييى :القلة وأثرها عىل الطفل املسلم" ،األدب اإلسالمي،
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املقالتان "من النجوم إىل األرض" و"املنارة تتحدث" جعلهام األستاذ سيد عبد املاجد الغوري يف كتاب منفلل
باسم "من النجوم إىل األرض".
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سبب تأليف الندوي لكتاب القراءة الراشدة:
كثريا من الكتب املوجهة للطفل التي تدرس يف اهلند ال تناسب الطفل اهلندي،
رأى الندوي أن ً
ألهنا وجهت للطفل العريب واملرصي منه بشكل خاص ،فكان ذلك داف ًعا له للبدء بتأليف هذه األجزاء
الثالثة من كتاب القراءة الراشدة .فيقول الندوي رمحه اهلل عن سبب تأليف هذه السلسلة" :درست
سنوات كثرية سلسلة القراءة الرشيدة "اجلزء األول والثاين والثالث" التي وضعتها وزارة املعارف
العمومية يف مرص ،هذا الكتاب مناسب فيام يتعلق باللغة وأصول التعليم ونفسيات الطفل وسنه ومستواه
وأيضا ليس خال ًيا من الروح الدينية واألخالقية ولكن وضع هذا الكتاب ألطفال مرص
التعليمي والثقايفً ،
يف احلقيقة ،ومعظم دروسه عن أماكن وشخليات مرصية ،فمن األماكن نرى أو نقرأ املوضوعات التالية:
جزيرة الروضة ،األهرام ،القناطر اخلريية ،حوار بني مرص واألسكندرية ،ومن املناسبات :عيد وفاء النيل،
ونشيد مرص الوطني ،الذي ينشدون ويغنون فيه عن عظمة مرص وسامهتا ،ومن الشخليات :حممد عيل
باشا"( .)18ثم يتساءل الندوي فيقول" :ماذا هيم الطالب اهلندي أو الباكستاين أو احلجازي أو األفغاين،
دروسا يف السرية النبوية ،ويف تاريخ اإلسالم،
من معرفة هذه املوضوعات املرصية؟ أفال حيسن بنا أن نبدهلا
ً
دروسا عن األمكنة واآلثار واألبنية الوطنية التي شادها
وعن رجال اإلسالم وأئمته ،فلامذا ال نضع
ً
املسلمون يف البالد وعن أعياد ومواسم إسالمية"(.)19
وقد قدّ م د .احلافظ عبد الرحيم( )20بحثه ملوضوع "القراءة الراشدة دراسة وحتليل" يف ندوة
دولية( )21عن الشيخ أيب احلسن الندوي ،وقال" :إن هذا الكتاب يؤهل الطالب لقراءة اللغة العربية
وفهمها"( .)22أما أنا فسأحتدّ ث يف هذه املقالة عن تساؤلني أساسيني:
:1

ملاذا كتب الندوي؟ ما هو هدفه الذي التزم به يف قلله؟ هل تعالج قلله مشكلة قلق

-18

أبو احلسن الندوي ،كاروان زندگي ،جملس نرشيات إسالم ،كراتيش ،ص .293

-19

الندوي ،القراءة الراشدة.9 ،7 /9 ،

-20

كان رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة هباء الدين زكريا بملتان يف 2111م.

-21

أقام املكتب اإلقليمي لرابطة األدب اإلسالمي العاملية يف باكستان ندوة دولية عن سامحة الشيخ أيب احلسن الندوي
رمحه اهلل يف الفرتة  29ابريل 2111م .وذلك بالتعاون مع جامعة العالمة حممد إقبال املفتوحة واجلامعة اإلسالمية
العاملية يف إسالم آباد .انظر :حممود احلسن عارف" ،ندوة دولية عن الشيخ أيب احلسن الندوي" (أخبار األدب
اإلسالمي) ،ترمجة :عابد قرييش ،األدب اإلسالمي ،السعودية ،ع 9121 ،12م ،ص .911
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نفس امللدر ،ص .913

481

األطفال أم ال؟ هل تفتح اآلفاق اجلديدة هلم؟ هل تنمي خيال األطفال وهتذب وجداهنم؟
:2

كيف كتب الندوي؟ وسنتناول فنه وأسلوبه يف أدبه ويف تناوله وعرضه ألفكاره ومنهجه يف
نقده؟ وهل منهجه وآراؤه وعباراته جتذب الطفل إىل القراءة أم ال؟

األ ّول:

األهداف:
إن أحداث القلة متيض وتتفاعل والشخليات تتحرك وتتكلم لكن احلدث ال ينطلق عشوائ ًيا،

والشخليات ال تترصف ارجتال ًيا ،إن وراء كل حركة يف القلة هد ًفا يعرب عن فكرة أو موضوع(.)23
ولعل من أهم األهداف ما ييل:
ترسيخ العقيدة السليمة يف النفوس:
يقول نجيب الكيالين" :علينا أن نوعز إىل الطفل بأن قوة العقيدة وسالمتها ،هي ملدر اخلري
والسعادة يف الدنيا واآلخرة وهي سبب النجاح والتوفيق والسالمة وأهنا الغاية من الوجود وإرضاء اهلل
واكتساب جنته"( .)24ومن الناحية التعليمية واألخالقية والدينية والرتبوية لألطفال ،هذه القلص
مفيدة جد ًا ،يرتفع هبا إيامهنم ويستنكرون الرشك وينرصفون عن الكفر وعبادة األصنام ،وتعطيهم اخلري
وتقطع عنهم الرش .قال سيد قطب" :قلص النبيني لألطفال عىل صغر حجمه عمل جليل يضاف إىل
أعامل السيد أيب احلسن ،إن قلوب اللغار ألحوج إىل هذا الغذاء ،ليش ّبوا وطعم اإليامن يف نفوسهم،
ونوره يف قلوهبم وبشاشته يف أرواحهم ،والقلص هي املادة األوىل التي تتفتح هلا تلك القلوب اللغرية
وجوه اإليامين التهذيبي املؤثر"(.)25
الربئية  ...يعرفون شي ًئا عن قلص القرآن الكريم ومراميه العميقة ّ
وقد اختار الكاتب أن يكون األطفال يف تلك القلص ملتزمني باإليامن ومرتبطني بالعمل
اللالح وذكر اهلل ،فكان سب ًبا لرتسيخ عقيدهتم ،والعقيدة هي التي ترسم لإلنسان منطلقه وهنجه وأهدافه
تلوره الكامل وتبني له عالقاته كلها وتنطلق عقيدة اإلسالم من احلقيقة الكونية
وهي التي تقدّ م لإلنسان ّ
الكربى التي تقوم عليها سائر احلقائق وتنبع منها سائر التلورات ومتيض مع كل نية وكلمة وخطوة
وعمل ،إهنا التوحيد :أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل ،هذه العبودية املطلقة جتعل
اإلنسان عبدً ا هلل ال عبدً ا ألصنام أو برش أو أهواء أو منلب أو مال( .)26يقول أمحد الرشبايص يف املقدمة
-23

حممد أديب اجلاجي ،أدب األطفال يف املنظور اإلسالمي ،دار عامر ،عامن ،ط 9111 ،9م9121 ،هـ ،ص .929
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الكيالين ،أدب األطفال يف ضوء اإلسالم ،ص .933
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الندوي ،قصص النبيني (مقدمة الكتاب بقلم سيد قطب) ،ج  ،3ص.3
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عدنان عيل رضا النحوي ،األدب اإلسالمي :إنسانيته وعامليته ،دار الندوي للنرش والتوزيع ،ص .92
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التي كتبها للجزء الثاين من كتاب قصص النبيني" :كانت هذه السلسلة من قصص األنبياء قد وضعت
أول األمر ألطفال املسلمني يف اهلند حتى تربطهم منذ نشأهتم بدينهم ولغة قرآهنم ،فإهنا صاحلة كذلك
لتوضع بني أيدي األطفال املسلمني يف سائر األقطار العربية ،لتمدهم بالغذاء الديني الروحي العاطفي،
ويقوم أخالقهم ويزودهم أطيب املتاع"(.)27
الذي هيذب نفوسهم ّ
الرصاع بني اخلري وال ر ثم انتصار اخلري عىل ال ر:
يبدو هدف آخر من هذه السلسلة لـ :قصص األنبياء والقراءة الراشدة ،وهو انتلار احلق واخلري
دائام .ففي قلة موسى عليه اللالة
واإليامن ،وهزيمة الباطل والكفر والرش ،ويكون الرصاع بينهام ً
والسالم مع فرعون يف اجلزء الثالث ص  919و 911نموذج رائع هلذا الرصاع وانتلار اخلري .فهذه
القلة رسمت اخلري واإليامن بلورة شخلية موسى عليه السالم ،والرش والكفر يف صورة شخلية
فرعون ،ففرعون مغرور بملكه وقوته ومتيض القلة إىل هنايتها  ...حتى غرق فرعون ،واخلري ينترص عىل
الرش ،فجاء احلق وزهق الباطل ،وقول فرعون يف وقت غرقه دليل عىل انتلار اخلري عىل الرش فقد قال :ﮋﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ(.)28

إغراء بالعمل:
من األهداف الواضحة يف تلك القلص هي اإلغراء عىل العمل وجعل األطفال يوقنون بأن اهلل
ال ينظر إىل نسب اإلنسان بل ينظر إىل أعامله ،كام نرى يف قلة سيدنا نوح عليه اللالة والسالم يف اجلزء
الثاين ص  ،39-31فإن ابن نوح مع الكافرين وال يركب مع نوح يف سفينته ،فيخاطبه ويذ ّكره
وخيوفه والده ولكنه طغى وغرق ،فحزن نوح عليه اللالة والسالم عىل ابنه ودعا ربه ،ولكن اهلل مل يقبل
شفاعته يف ابنه الكافر فقال اهلل تبارك وتعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ
ﭢ

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ

ﭣﮊ(.)29

فوائد ثقافية وعلمية وجغرافية:
يف ثنايا القلص ومطاوهيا فوائد تفسريية وجغرافية ودينية وأخالقية ،وأجوبة عن أسئلة خفية،
فيفتش الطفل اللغري عن جواهبا هنا وهناك ،مثل:

-27

الندوي ،قصص النبيني،ج  ،2ص .1 ،3
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سورة يونس ،اآلية.11 :

-29

سورة هود ،اآلية.12 :
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ـ

متى بدأت عبادة األصنام؟

ـ

ملاذا بدأت عبادة األصنام؟

ـ

كيف يعبد الناس التامثيل؟ وأين وضعوها؟

ـ

ما يوم القيامة؟

ـ

أين جثة فرعون؟
ولقد قدم الندوي يف "قلة هود عليه اللالة والسالم" املعلومات اجلغرافية عن أرض ثمود

بعضا من ثقافتهم .ويف "قلة موسى عليه اللالة والسالم" يعطي معلومات عن مرص والنيل،
وذكر ً
فيقول ..." :مرص بالد خملبة خرضاء وهي بالد اخلريات واألثامر وبالد احلبوب ،والنيل هو الذي يروي
أرض مرص ويسقي زروعهم وهو منبع السعادة واخلري يف مرص"( .)30ونرى يف الدروس الدينية
واألخالقية :األمانة ،وبر الوالدين وجزاءمها ،وأدب األكل والرشب ،والكيمياء ،وعيادة املريض،
فبني فيها
والنظافة .وكتب الندوي رمحه اهلل يف كتابه القراءة الراشدة قلة حتت عنوان" :املنارة تتحدث" ّ
معامل تاريخ املسلمني يف اهلند .ويف "شهامة اليتيم" و"يف بيت أيب أيوب األنلاري" و"احلنني إىل الشهادة"
و"من يلنع احلجر" معلومات تارخيية يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم .وهناك دروس عن رجال
التاريخ اإلسالمي مثل :شري شاه سوري ،وأورنگ زيب عامل گري ،واإلمام مالك بن أنس ،والسلطان
حممود الگجرايت .ومن املعلومات العامة ما ذكره عن األسد واحلمل والقاطرة والباخرة والعني.
تثبيت فؤاد الطفل:
من قراءة قصص النبيني والسيام اجلزء األخري ،يعرف الطفل تاريخ الدعوة اإلسالمية األوىل،
وفتوحاهتا وانتلاراهتا وعجائب الرتبية النبوية ومعجزاهتا وخاصة املحن التي نالت من النبي صىل اهلل
عليه وسلم وأصحابه ،فعندما يقرأ الطفل قلة "شعب أيب طالب" و"تعذيب قريش للمسلمني"
و"هجرة املسلمني إىل احلبشة" و"تعقب قريش للمسلمني" يزيد ذلك يف تثبيت قلبه عىل احلق ،وتوطيد
عزيمته عىل اللدق ،وجتعله عىل يقني أن العاقبة للمتقني ،و "متيل به إىل جانب اخلري والفضيلة والثقة
واإليامن وتؤكد له األمل عىل اليأس ،وخترج اخلوف والشك واليأس من نفسه"(.)31
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الثاين:

األسلوب:
تقريرا
حوارا أو تشبي ًها أو جمازً ا أو كناية،
إن األسلوب هو فن من فنون الكالم ،يكون ق ّلة أو
ً
ً

حكام أو أمثا ًال .)32(...وأسلوب القلة هو الطريقة التي يستطيع هبا الكاتب أن يلطنع الوسائل التي
أو ً
بني يديه لتحقيق أهدافه الفنية ،والوسائل التي يمتلكها الكاتب هي الشخليات واحلوادث والبيئة وتأيت
بعد ذلك اخلطوة األخرية ،وهي مجع هذه الوسائل يف عمل فني كامل( .)33وألسلوب الكاتب يف العرض
أكرب األثر يف الطفل القارئ ،وهو دليل عىل نجاح القلة حني تتلف باحليوية واللدق واإلرشاق واالنطالق،
ويعرف الكاتب كيف يستغل ما يف اللغة من إمكانات تعبريية ،موسيقية وتلويرية إجيابية استغال ًال يتفق مع ما
يريد أن يلل إليه من تأثري يف نفس الطفل القارئ( .)34ويف دراسة األسلوب سأحتدث عن أمور شتى مثل
األلفاظ والرتاكيب واحلوار وغريها.
األلفاظ:
هي ذات قيمة كبرية يف نظر بعض النقاد( )35فيقول نجيب الكيالين عن األلفاظ" :جيب أن
تكون واضحة ،منطقية ،سلسة ،بعيدة عن التشتت ،خالية من تراكم العقد"( .)36وقيل :إن اللغة ومعرفة
قاموس الطفل اللغوي أهم من كل األشياء ،كي يلل ما نقدمه إليه بوعاء لغوي مشوق ،ومناسب لعمره،
يعرب هبا عن مكنوناته ،ويأخذ عربها
ألننا بكل ما نكتبه له نشكل لغته التي ستظل مدى حياته األداة التي ّ
ما يريده من قيم تربوية وعلوم( .)37وننتقل اآلن إىل ما يتعلق باأللفاظ يف أسلوب أيب احلسن الندوي
رمحه اهلل يف هذه السلسلة من قصص النبيني و القراءة الراشدة:
ـ

استعمل الندوي رمحه اهلل األلفاظ السهلة ،املفهومة ،الواضحة ،اخلالية من األخطاء ،فال نجد
فيها أي صعوبة ،فنستطيع القول بأن األلفاظ مناسبة لس ّن الطفل الذي يكتب له.

ـ

اجتنب األلفاظ الفاحشة واستعمل الكلامت النظيفة النقية ،وفيه بعد عن إثارة الشهوات ،ومن
اخلري أن جتتنب األلفاظ البذيئة أو العبارات املقذعة ،أو الكلامت التي ختدش احلياء ،وتوحي
للطفل بأمور وسلوكيات ال تتفق واألخالقيات التي نربيه عليها.
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جودت الركايب ،األدب العريب من االنحدار إىل االزدهار ،دار املعارف ،مرص9191 ،م ،ص .93
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نرسين خملوف" ،من أجل نص يتفهم الطفل" ،جملة الكويت ،الكويت ،ع 2117 ،293م ،ص .22
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ـ

يف سلسلة القراءة الراشدة استعمل الندوي الكلامت املستحدثة التي هلا أصل عريب واشتقاق
صحيح ملوضوعات عرصية.

ـ

واضحا يف خلو األلفاظ من الكلامت والعبارات العامية ألن "العامية خترج النص من
يظهر
ً
األدب ،والفلحى تعطيه هوية األدب ،وتثري رصيد الطفل اللغوي وتغني خميلته بلورها
الراقية وبالغتها التي تعجب وتدهش ،وإيقاعاهتا التي تفرح وتطرب"(.)38

الرتاكيب:
اإلجياز واستخدام اجلمل والرتاكيب القلرية املخترصة هي من أهم سامت الرتاكيب يف أدب
األطفال ،وهي أشد قر ًبا للطفل ألن الطفل يريد من اجلملة نتيجة رسيعة ،فهو ال حيتمل الرتيث ،ويريد
كثريا مشقة االستنتاج ،ويفضل أن يتسلم النتائج
من تراكيب القلة أن تكون واضحة ألنه ال ّ
حيمل نفسه ً
جاهزة .ويف كثري من األحيان  ...فإن أدب األطفال يعمد إىل اإلجياز والرسعة واستخدام اجلمل القلرية
الواضحة التي يفهمها األطفال دون عناء( .)39وهناك بعض الظواهر التي اتلفت هبا الرتاكيب يف كتايب
الندوي استخللتها من هذه السلسلة فأشري إليها هنا ،وهي:
ـ

التكرار :للتكرار أثره يف إقبال الطفل عىل االستامع واإليقاع واحلركة واللون واللوت ،ويثري

املضمون الثقايف ،ويزيد من ولع األطفال هبذا األدب( .)40ويأخذ أسلوب الندوي لو ًنا من التكرار يف
األلفاظ واملعنى ،ألنه يريد أن يرسخ األلفاظ يف ذهن الطفل وسمعه وبرصه ،فنرى هذا التكرار يف اجلزء
األول والثاين من قصص النبيني ،ألن األطفال يف مرحلة الطفولة األوىل يسعدون بتكرار الكلامت
يب؟"" :وذات ليلة رأى إبراهيم
والعبارات .وهذه صورة واضحة للتكرار يف هذه القلة بعنوان "من ر ّ
كوك ًبا ،فقال :هذا ريب .وملا غاب الكوكب ،قال إبراهيم :ال! هذا ليس بريب .ورأى إبراهيم القمر ،فقال :هذا
ريب .وملا غاب القمر ،قال إبراهيم :ال! هذا ليس بريب ،وطلعت الشمس ،فقال إبراهيم :هذا ريب هذا أكرب.
وملا غابت الشمس يف الليل ،قال إبراهيم :ال! هذا ليس بريب .)41("...والتكرار مستمر يف بقية القلة.
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وقيل" :يقع التكرار عىل سبيل الشهرة وشدة التوضيح"( .)42كام نرى يف القرآن الكريم :ﮋﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ( .)43وكام قال جرير يف قليدته الدماغة التي
هجا هبا راعي اإلبل ،فهو كرر لفظ "بني نمري" يف كثري من أبياهتا ،فيقول:
السبـاب بنو نمري
أتلتمس
َ
ُّ
املدل عىل نمري
البازي
أنا
ُّ
إذا عَ لِ َق ْت خمالبه بقرن
ترى الطري ِ
الع َ
تاق تظل منه
َ
ضعت فقاح بني نمري
ولو و
ْ

سبابا

فقدْ وأبيهم القوا
ِ
السامء هلا انلبا َبا
أحتت من
هتك ِ
َ
احلجابا
القلب أو
أصاب
َ
ِ
للكالكل أن تلابا
جوانح
َ
ِ
ِ
احلديد إ ًذا َل َذابا
خبث
عىل

ّ
صىل اإلله عىل نمري
فال

قبورهم السحابا
سقيت
وال
ْ
َ

فغض الطرف إنك من نمري
ّ

فال كع ًبا بلغت وال كال ًبا

وخرضاء املعاين من نمري

ِ
حمجرها
يشني سوا َد

النقابا()44

وحتمل قلص الندوي بعض األحيان تكرار اللدارة يعني تكرار الكلمة أو اجلملة أو العبارة
نثرا يف أول الكالم إليقاع بالغي هو التأكيد والرتكيز كام يف احلديث الرشيف" :من كان يؤمن باهلل
نظام أو ً
ً
واليوم اآلخر ،فال يؤذ جاره ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،فليكرم ضيفه ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم
اآلخر ،فليقل خريا أو ليلمت"( .)45ويف قلة إبراهيم عليه اللالة والسالم "من فعل هذا؟" نموذج
رائع لتوضيح هذا املعنى" :وكان الناس يعرفون أن األصنام حجارة .وكانوا يعرفون أن احلجارة ال تسمع
أيضا حجر ،وأن اللنم األكرب ال يقدر أن يميش ويتحرك ،وأن
وال تنطق ،وكانوا يعرفون أن اللنم األكرب ً
اللنم األكرب ال يقدر أن يكرس األصنام"(.)46
اهتم الندوي يف سلسلة القراءة الراشدة بتكرار الكلامت واجلمل العربية حتى يتمرن عليها
الطالب ،مثلام نرى يف قلة "كيف أقيض يومي؟" فيكتب" :ويف بعض األيام أمكث يف البيت ،ويف بعض
-42
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األيام أذهب إىل السوق ،وأشرتي حوائج البيت ،ويف بعض األيام أخرج مع أيب أو أخي إىل بعض
األقارب"(.)47
االقتباس واالستشهاد من القرآن الكريم:
استعمل الندوي االقتباس من القرآن الكريم من غري داللة عىل أنه من القرآن الكريم ،كام يف
اجلزء الثاين من قصص النبيني يف قلة نوح عليه اللالة والسالم مع سفاهة وضاللة قومه ،ويريد أن
يدعوهم إىل عبادة اهلل ،ففي قلة "بني نوح وقومه" خري مثال عىل ذلك فهو يقول ..." :وأن القوم يف
ضاللة وسفاهة إذ يعبدون احلجارة وال يعبدون اهلل الذي خلقهم ،قام نوح يف القوم يقول بأعىل
صوته( :)48ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮊ( .)49وقد استشهد الندوي يف بعض األحيان بآي القرآن الكريم ون ّبه يف اهلوامش إىل استشهاده

ذاك(.)50
االستناد إىل املراجع القديمة:
مل يرش الندوي إىل املراجع القديمة وكتب اللحاح يف اهلوامش عىل الرغم من أنه استفاد منها،
فهو يقول عن ذلك" :مل ير املؤلف رضورة إحالة القارئ إىل هذه املراجع بقيد اللفحات والطبعات ألن
مقترصا عىل النلوص والروايات"(.)51
الكتاب قد أ ّلف لللغار الناهضني ،ال للباحثني واملحققني،
ً
جهارا عىل جبل اللفا" و"يف املدينة".
مثلام نرى يف قلة "يف بيت خدجية" ويف "الدعوة
ً
استخدام األساليب البالغية:
مل يستخدم الندوي رمحه اهلل األساليب البالغية مثل :االستعارات ،والتشبيهات ،والكنايات ،ألن
األلفاظ اللعبة والغريبة ال يفهمها الطفل ،خاصة ملراحل ما قبل العارشة أو احلادية عرشة ،فيلعب الفهم
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نفس امللدر ،ج  ،1ص .1

عليه ،ولكن بعض األحيان استعمل تشبيهات خفيفة كام شبه عناد بني إرسائيل بالطفل العنيد ويقول:
"كانت بنو إرسائيل يف طباعهم كطفل عنيد يقال له :قم ،فيجلس ،ويقال له :اجلس ،فيقوم"(.)52
احلوار بني الشخصيات:
أعطى الندوي االهتامم للحوار بني الشخليات يف بعض قلله ،وهو ما جيذب الطفل ويشجعه
عىل القراءة ،وهو يستخدم فيه اجلمل القلرية ،والرتاكيب الواضحة .واحلوار جزء هام من األسلوب
التعبريي يف القلة وهو صفة من اللفات العقلية ،وهو من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الكاتب يف رسم
املعرب
فكثريا ما يكون احلوار السلس املتقن
الشخليات،
ملدرا من أهم ملادر املتعة يف القلة  ...واحلوار ّ
ً
ً
الرشيق سبب من أسباب حيوية الرسد وتدفقه ،وهو يستعمل أحيا ًنا يف تطوير احلوادث( .)53وهذا نموذج
للحوار يف قلة "حيلة الشيطان" التي استطاع عن طريقها أن جير الناس إىل عبادة األصنام ،فقد مات بعض
اللاحلني وحزن عليهم الناس فـ" :ذهب الشيطان إىل الناس وذكر هؤالء الرجال.
وقال :كيف كان فيكم فالن وفالن وفالن؟
قالوا :سبحان اهلل! رجال اهلل وأولياؤه! أولئك إذا دعوا أجاهبم ،وإذا سألوا أعطاهم.
قال الشيطان :فكيف حزنكم عليهم؟
قالوا :شديد.
قال :وكيف اشتياقكم إليهم؟
قالوا :عظيم.
قال :وملاذا ال تنظرون إليهم كل يوم؟
قالوا :وكيف السبيل إىل ذلك وقد ماتوا؟
صورا وانظروا إليها كل صباح"(.)54
قال :اعملوا هلم
ً
وهكذا استطاع أن يقنعهم باتباع اخلطوة األوىل يف عبادة األصنام .وجيب أن يكون احلوار بني
الشخليات مقن ًعا وطبيع ًيا وعفو ًيا ،ال تك ّلف فيه بحيث تتفق األقوال واألفعال مع حقيقتها كام رسمها
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أيضا مع ظروف البيئة ومستويات األطفال الفكرية ودرجة نضجهم الثقايف( .)55ونرى أن
املؤلف متفقة ً
احلوار السابق قد حوى تلك األمور كلها.
وينقل الندوي رمحه اهلل يف سلسلة القراءة الراشدة فائدة علمية بشكل حديث ممتع وحوار لذيذ
وليس كمعلومات جافة ،فهو يقول:
"قال حممود :يا لطيف ! ما أشد احلر!
قال أبوهم سليامن :أتعرف يا حممود ،كم تبعد الشمس عن األرض؟
حممود :ال يا أيب ،ولكنّي أعرف أهنا بعيدة جدً ا.
سليامن :ستقرأ يف املدرسة أن الشمس تبعد عن األرض أكثر من تسعني مليو ًنا من األميال ،واحلر كام ترى،
فكيف إذا دنت الشمس حتى تكون مقدار ميل؟
حممود :العياذ باهلل  ،ومتى هذا يا أيب؟
سليامن :ذلك ،يا بني يوم القيامة"(.)56
ومن األساليب املستخدمة يف احلوار استخدام األسئلة ،فنرى يف قلص الندوي أنه يسأل
السؤال قبل أن يرشح ويعطي اجلواب ،فكأنه يريد أن جيذب انتباه الطفل القارئ ،ونرى هذا يف أكثر من
قلة من قلله ،مثل:
"وما يوم القيامة؟"(.)57
"أما سمعتم عن عقائد املرشكني والكفار واليهود والنلارى وخرافاهتم وأساطريهم"(.)58
أتعلم كم قتل يف احلرب األوىل وكم قتل يف احلرب الثانية؟"(.)59
"هل تعرفون ما هي الغزوة؟"(.)60
ورشحا واف ًيا لكل هذه األسئلة.
ثم يقدّ م الندوي إجابة
ً
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الشخصيات:
التشخيص عنرص مهم من عنارص قلص األطفال ،فاحلياة من حولنا عامرة بشخليات
ال حرص هلا ،تتباين يف أشكاهلا ومالبسها وأساليبها وعالقاهتا وعقيدهتا وعواطفها ،ونحن يف الواقع
نتعامل مع هذه الشخليات ،فننفر منها أو نحبها ،ونقتدي أو نأنف من سلوكها ،املهم أهنا حترك مشاعرنا
وأفكارنا وقد تدفعنا إىل اختاذ مواقف معينة إزاءها( .)61وإن لرسم الشخليات أمهية كبرية يف القلة ،ألن
الطفل إذا وجدها جمسمة صادقة واقعية يف كالمها وحركتها ،وإذا أمكنه التعرف عليها وفهمها واقتنع هبا،
جوا انفعال ًيا مساعدً ا خيطو بالقلة
فإن ذلك يشكل املدخل األهم لتحقيق نوع من التعاطف ،الذي حيدث ً
يف طريق النجاح ألهنا استطاعت أن تلل إىل أعامق الطفل القارئ( .)62ويشرتط سيد قطب يف
الشخليات القللية أن تكون مرسومة بعناية بحيث تتضح مالحمها وسامهتا يف العمل القليص ،فيقول:
"كلام وضحت السامت واملالمح كاملة من اخلارج كان ذلك أكمل  ...وليس املهم هو لون الشخلية
وعظمتها ،إنام املهم هو طريقة تناول املوضوع والسري فيه"(.)63
وشخلية البطل يف القلة مهمة ،وهي متثل املحور األسايس الذي تدور عليه القلة ،فاألطفال
تستهوهيم شخليات األبطال النبالء ،والشخليات النسائية الشجاعة املحبوبة التي تستطيع التغلب عىل
العقبات ،وهم يريدون أن يروا البطل أو البطلة تنترص عىل الرشير وتنزل العقاب به( .)64ويف قلة
"موسى عليه اللالة والسالم" شخلية موسى عليه السالم هي شخلية البطل الذي ينترص عىل الرش،
ذبحا
والرش مات يف البحر غر ًقا .فيقول املؤلف" :مات اجلبار الذي قتل ألو ًفا من األطفال والرجال ً
ربا وشن ًقا .مات ملك مرص بعيدً ا عن عرشه ،بعيدً ا عن
وخن ًقا ،مات الطاغية الذي قتل ألوف اآلالف ص ً
قرصه ،بعيدً ا عن سلطانه"( .)65وهكذا نرى يف كل قلص األنبياء ،ويكون النبي ً
بطال يف القلة ،وقومه
يف املقابل يطغون ثم يأيت للكفار منهم العذاب .وهناك نوعان مميزان من الشخليات القللية ،مها:
الشخليات املس ّطحة ،والشخليات النامية.
أ-

الشخليات املسطحة :وفيها تبنَى الشخلية عادة حول فكرة واحدة أو صفة ال تتغري طوال
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سيد قطب ،النقد األديب أصوله ومناهجه ،دار الرشوق ،بريوت ،ط9191 ،3م ،ص .72-71
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القلة ،فال تؤثر فيها احلوادث ،وال تأخذ منها شي ًئا ،كأهنم حجارة الشطرنج ال ختتلف طبائعها
وأدوارها بتطور اللعب( .)66فالشخليات الثابتة التي تلجأ إىل الدس واخلديعة أو التي متيل إىل
الكسل والرتاخي ،تبدو مثل هذه الشخليات أمام الطفل مقيتة سيئة ولذا يكرهها الطفل(.)67
ويف قلة "إبراهيم عليه اللالة والسالم" نرى نمرود شخلية مسطحة .والشخلية الثابتة يف
قلة "موسى عليه السالم" هي شخلية فرعون الذي ملك مرص فهو ج ّبار يذبح األطفال وإىل
آخر القلة كان بحال واحدة ،ال تتغري طوال القلة ،واألطفال ينفرون من هكذا شخليات
وال حيبوهنا.
ب-

الشخليات النامية :وهي الشخلية التي ال تثبت عىل حال واحدة ،أو تكون يف قالب معني
ال يتغري ،فالشخلية النامية تتحول من حال إىل حال ،فقد تكون شخلية سيئة ،فتتلقى
الدروس وتأخذ العرب وتتغري حاهلا ويلبح صاحبها بعد معاناة إنسا ًنا طي ًبا ،وقد تكون
خرية يف البداية ،فتسقط يف ارتكاب األخطاء( .)68وهكذا يف قلة "يوسف عليه
الشخلية ّ
السالم" فنرى إخوة يوسف يسقطون يف ارتكاب األخطاء بسبب احلسد الذي حيسونه يف
قلوهبم ألخيهم يوسف ،فرييدون قتله والتخلص منه ،ولكن بعد حني من الزمن يندمون،
ويقولون :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ه ﮪﮊ(.)69
وهناك شخوص نامية كثرية يف اجلزء األخري من قلة "سرية خاتم النبيني" ونورد هنا

شخليتني واضحتني يف نمومها:
الشخصية األوىل:

عدوا هلل والنبي واملسلمني ،وكان هيجو النبي صىل
هي شخلية أيب سفيان الذي كان ً

اهلل عليه وسلم ،ويؤذيه ،والتقى مع املسلمني يف بدر وأحد واخلندق ،ثم أسلم يوم فتح مكة.
الشخصية الثانية:

هي شخلية هند بنت عتبة زوجة أيب سفيان ،التي مثلت بالقتىل من املسلمني يف

غزوة أحد ،وجدعت اآلذان واألنف وبقرت بطن محزة تبحث لتستخرج كبده فتمضغها ،ونرى كيف أهنا
طائرا أو زهرة أو
دائام ،فقد تكون الشخلية حيوا ًنا أو ً
أسلمت يوم فتح مكة .والشخلية ليست إنسا ًنا ً
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جن ًيا أو مال ًكا أو شيطا ًنا أو شجرة أو هن ًرا أو جب ًال( .)70ومن ذلك شخلية الشيطان يف قلة "آدم عليه
السالم" ،وشخلية الناقة يف قلة "صالح عليه السالم".
احلوادث:
احلادثة هي املوضوع الذي تدور حوله القلة ،وهي جمموعة من الوقائع اجلزئية املرتابطة ،وهذا
الرتابط هو الذي يميز العمل القليص عن أي حكاية يروي فيها شخص للديقه ما وقع له من أحداث،
فأحداث القلة الفنية هلا إطار عام ،يدفعها يف تسلسل إىل غاية معينة( .)71واحلادثة هي أوضح عنارص
القلة وأكثرها شيو ًعا يف القلص ،وهي تستقطب انتباه القارئ وجتعله يتابع القراءة يف لذة وشغف
لينسى نفسه يف زمحة احلوادث التي تعرض عليه(.)72
وعىل كاتب القلة للطفل ،أال يغرقه يف التفليالت الكثرية ،واألحداث الفرعية الطويلة ،كام
ال يلح أن يدفع به إىل األحداث الغامضة غري مفهومة أو مربرة ،وبذلك ال يبعث يف نفس الطفل الضيق
أو امللل ،كام أن عىل الكاتب أن حيسن اختيار التجربة احلياتية املقنعة عىل أسس علمية سليمة ،حتى
ال تضار نفسية الطفل وقيمه السلوكية ومعتقداته اللحيحة(.)73
فنأخذ "قلة يوسف عليه السالم" كمثال من قصص النبيني وتعترب قلة يوسف عليه السالم
من أحسن القلص يف القرآن الكريم ،فشخلية البطل فيها هي شخلية يوسف عليه السالم،
والشخليات األخرى حوله شخليات حاسدة وناقمة ،ويلف الندوي املواقع التي تدور فيها
األحداث وتلك احلوادث املشوقة أو اجلاذبة ،فاحلادثة األوىل :هي الرؤيا التي رآها يوسف عليه اللالة
والسالم ،واحلادثة الثانية :عندما عرف إخوة يوسف عليه السالم عن الرؤيا ،أما احلادثة الثالثة :فهي فكرة
احلسد التي بدأت حترك الشخليات وحتثهم عىل قتل يوسف عليه اللالة والسالم ،لريموه يف البئر ،فهي
فكرة كرهية ،وهذه الفكرة تفتح الطريق ألحداث أخرى وللحادثة الكبرية ،التي فعلتها امرأة العزيز والتي
ما نجحت يف مسعاها ألن يوسف عليه السالم رفض إطاعتها ،فألقي يف السجن ،وهذه القلة مليئة
باألحداث ،فنرى فيها حادثة تأيت بعد حادثة لتبني الرصاع بني اإلخوة للحلول عىل حب الوالدين.
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العقدة واحلل:
إن موضوع القلة والطريقة التي تسري عليها وتتابع األحداث ،ليس جمرد مجع حوادث بل
سلسلة هلا صفة خاصة تشرتك فيها كل اجلزئيات وتسري وفق خطة موضوعة متسبب بعضها من بعض،
مفللة؟ هل
ومرتتب بعضها عىل بعض .ولعمل العقدة يسأل املؤلف نفسه :هل يريد أن يكتب احلوادث ّ
ستقع حوادثها يف زمن طويل؟ هل سيكون فيها شخليات كثرية؟ أو العكس من هذا؟ وال بد أن تكون
لديه اخلطة الكاملة قبل البدء يف الكتابة حتى ال يدخل يف القلة ما يقطع وحدهتا ،وانسجامها واملراد
منها( .)74والعقدة هي املشكلة التي يريد الكاتب معاجلتها يف قلته(.)75
ويف "قلة هود عليه اللالة والسالم" نالحظ العقدة يف قول عاد ملا كذبوا هو ًدا وعجزوا" :قد
غضبت عليك آهلتنا ،فأصابك مرض يف عقلك ،وقد وقع عليك وبال من اآلهلة"( .)76ولكن هو ًدا عليه
السالم رفض فكرهتم هذه وقال" :هذه األصنام التي أنتم تعبدوهنا حجارة ال تنفع أحدً ا وال ترض"(.)77
وعندما مل يقبلوا اإلسالم ،جاء احلل من عند اهلل ،ونزل عذابه ،فيقول الندوي رمحه اهلل" :هبت ريح شديدة
ما رأى الناس مثلها ،وما سمع الناس بمثلها ،وهبت العاصفة تقلع األشجار وهتدم البيوت ،فأظلمت
الدنيا ومات القوم ،فكانوا كأشجار النخيل سقطت عىل األرض"(.)78
ويف "قلة صالح عليه السالم" نرى العقدة ترتكز عند قول قوم صالح إذا هم يريدون آية،
فقالوا" :إن كنت صاد ًقا فأخرج لنا من هذا اجلبل ناقة حام ًال"( .)79فت َحل هلم هذه العقدة عندما أخرج
اهلل الناقة من اجلبل ،فتحريوا وبد ًال من أن يؤمنوا ويطيعوا استكربوا وطغوا وقتلوا الناقة وأرادوا قتل
صالح ولكنهم فشلوا يف ذلك فجاءهم العذاب من اهلل وهلكوا.
الزمان واملكان:
قضية الزمان واملكان يف القلة املعرفة هبا رضورية لفهم الوقائع واألحداث وسلوك
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األشخاص ،وتقدير القيم التي يمثلوهنا( .)80وهي نوع من استكامل اللورة العامة أو اخللفية ،وبدون
ذلك قد حيدث نوع من التشتت والغموض ،لكن األمر بالنسبة لقلص األطفال قد خيتلف حلد ما.
فالطفل يف سنينه األوىل قد ال يكون لديه فهم كامل واضح للزمان ،وهلذا نرى رواة قلص األطفال
يقولون "  ...يف سالف العرص واألوان  ...يف قديم الزمان .)81("...وقد كتب الندوي قلله بطريقتني
فيام يرتبط بالزمان:
ً
أوال:

قصص حرة من قيد الزمن (ما حدد الزمن فيها):
فالندوي مل حيدد الزمن يف األجزاء األوىل من قصص النبيني اجلزء األول والثاين والثالث

والرابع ،ألن األطفال يف سنوات عمرهم األوىل ال يفهمون الزمن بشكل كاف فلذلك نرى يف قلة "من
كرس األصنام" يقول":قبل أيام كثرية كثرية جدً ا ،كان يف قرية رجل مشهور جدً ا"( .)82واملوضوعات التي
ما ذكر فيها الزمن ،استعمل فيها مثل هذه الكلامت" :طالت الفرتة"" ،وبعد مدة"" ،وهكذا كان مدة
طويلة" ،كام نرى يف قلة يوسف بدون حتديد زمن وفاة يعقوب ويوسف عليهام اللالة والسالم ،فيقول:
"بعد مدة مات يعقوب وبعد مدة مات يوسف"(.)83
ثانيا:

قصص مقيدة بالزمن (حدد الزمن فيها):
حدد الندوي الزمن يف اجلزء اخلامس من قصص النبيني وهلذا التحديد سببان:

السبب األول:

هذه القلة عن سرية سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم ،وال بد للطفل املسلم أن

يعرف زمن والدة النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وبعثته وغزواته.
السبب الثاين:

بعد قراءة الطفل لألجزاء األربعة األوىل من قصص النبيني ،فيكون الطفل قد تقدم

قادرا عىل أن يعرف هذه القلة الرائعة حلياة النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ويستطيع
يف ثقافته اللغوية وأصبح ً
حفظ زمن والدته وبعثته وغزواته ،فنأخذ بعض األمثلة :يف قلة "والدته الكريمة ونسبه الزكي" فهو
يقول" :ولد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،يوم االثنني الثاين عرش من شهر ربيع األول عام الفيل (171
املسيحي)"( .)84ويف قلة "مبعث النبي صىل اهلل عليه وسلم" حيدد الكاتب زمن بعثة النبي صىل اهلل عليه
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وسلم ،ويقول" :كان ذلك يف رمضان  ،97يف السنة احلادية واألربعني من ميالده 2 ،أغسطس
291م"( .)85ويف قلة "معركة بدر احلاسمة" يبني زمن معركة بدر ويقول" :يف رمضان سنة اثنتني من
اهلجرة ،كانت غزوة بدر الكربى"( .)86ومثل هكذا حدد الزمن يف قلة "غزوة أحد" و"غزوة اخلندق".
ولكن بالنسبة إىل املكان فاألمر خمتلف عند الندوي؛ فقد ذكر يف قلله أماكن كثرية ،فهو يرى أن
األحداث التي جتري يف احلياة البد أن تقع يف أماكن معينة ،واملهم أن يعرف األطفال منذ سنوات عمرهم
األوىل األماكن املقدسة التي تتعلق بأنبيائنا ،مثل :مكة املكرمة ،بئر زمزم ،الكعبة ،بيت املقدس ،طوى،
األبواء ،غار حراء ،اللفا ،بطحاء ،احلبشة ،الطائف ،املسجد احلرام ،املسجد األقىص ،املدينة ،غار ثور ،قباء،
اجلودي ،اهلند ،آسيا الوسطى.
املسجد النبوي ،الشام ،بئر معونة ،مرص ،بابل ،النيل ،مدين ،طور سيناء،
ّ
وهكذا فقد رأينا يف هذه املقالة أن أبا احلسن الندوي رمحه اهلل قد كانت له مشاركة ف ّعالة يف أدب
األطفال الذي يعتمد عىل رؤية اإلسالم العميقة والشاملة ،واستطاع بكتابيه قصص النبيني والقراءة الراشدة
أن يضع لبنة مميزة يف بناء أدب إسالمي ألطفالنا الذين هم رجال املستقبل ،ومل يشغله أمر الدعوة إىل أدب
إسالمي للكبار ،وإنشاء رابطة األدب اإلسالمي العاملية ،وحضوره للندوات واملؤمترات العديدة ،باإلضافة
إىل عمله يف الدعوة اإلسالمية ،مل يشغله هذا كله عن إعطاء األطفال املسلمني حقهم من إنتاجه املميز.
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