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من طبائع اإلنسان  الصبيان والبنات بالمقاطع الشعرية ترقيص : ملخـــــــــــــــــــــــص

لم يكن القصد منه  في كل مكان وزمان. وهو فن من فنون أدب األطفال في سن المبكر.

وغرس جميل الخصال،  الطفل،مجرد المالعبة والمداعبة، بل كان من أقوم الوسائل لتربية 

لترقيص الرسول  تتناول هذه المقالة المقاطع الشعريةوحميد الفعال فيه قبل أن يشتد عوده. 

رضي هللا ومعاوية، وعبد هللا ابن عباس حسين بن علي،  ;صلى هللا عليه وسلم وأصحابه

في  منهح تحليل المضمون في اكشاف قيمة التربوية . اقتضى البحث أن يستخدمعنهم

الفخر بالنسب، ومدح الطفل، محبة الرسول، واألخوة، و هي تائجه المقاطع الشعرية. ومن 

 ، والشجاعة، والكرم.والدعاء

 تحليل المضمونأدب األطفال، المقاطع الشعرية، الكلمات الرئيسة: 

 المقدمة
التي تغنى لألطفال عند ترقيصهم. ومن  لشعريةنجد في التراث العربي الشعري فيضا من المقاطع ا

( ترنمها األمهات ألطفالهن عند تنويمهم، وأغاني مالعبة nurseryبين هذا التراث ما هو أغاني مهد )

وهي في مضمونها تعبر عن حب الطفل، أو إبداء اإلعجاب به، أو  .يرنمها الكبار لألطفال أثناء اللعب

يحمل هذا النوع الغنائي معان كثيرة تتراوح بين الفخر بالنسب  الدعاء له بالصحة و المستقبل الحسن. 

 والفرح باألمومة ومدح الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى من أجل التعبير عن مدى محبة األهل لطفلهم. 

ومن األغاني المهد الشائعة القديمة العهد هي مقطوعات شعرية التي وردت على ألسنة األمهات 

،  صلى هللا عليه وسلمالشيماء "أم النبي" ألخيه الرضاعة محمد مثلما غنتها   لترقيص الرسول والصحابة

السيدة فاطمة البنها الحسين، و هند بنت عتبة البنها معاوية، و أم الفضل الهاللية البنها عبد هللا ابن عباس و

مقطوعات ه ال(. ستعرض هذه المقالة أنواع قيم التربوية التي اشتملتها هذ211-209)الدسوقى، محمد: 

 الشعرية  المشهورة.

 المقاطع الشعرية وأدب األطفال
مقاطع الشعرية في أغاني من األمور المألوفة لدى العرب من أجل أن يربوا أطفالهم ويمتعوهم هي ال

( أّن 206: 1988لبيشرية.  قدم الهيتي )االمهد. فهي طبيعي في إطار التطور التاريخي لكل المجتمعات 

أغاني المهد هي من األجناس األدبية في التراث الشعبي. لها إيقاع ووزن يصحبان مداعبة الطفل ومالعبته 

مالعبته، وإرضاعه، وأثناء االستحمام أو في  وتحريكه في المهد لينام، وأثناء مساعدته على المشي، وعند

 أمه.  التي يواجهها الطفل وهو بين ذراعي أول صور الفنالرقي والسبوع.  والغناء هو 

 تحليل المضمون

( هو الذي يهتم بدراسة الرسائل اإلعالمية والخطابات 2003إن تحليل المضمون كما بينه حمدوى )

االجتماعية، وتحويلها إلى فئات وعينات قابلة للتلخيص، والمقارنة، والتحليل، والمعالجة، واالستنتاج، 

ل. ويعمل تحليل المضمون على استكشاف المميزات التي تتميز بها المواد اإلعالمية، مع تبيان والتأوي
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خصائصها الموضوعية والشكلية والسياقية. وينضاف إلى هذا أن تحليل المضمون يدرس اإلرساليات 

 اإلعالمية في سياقها الزماني والمكاني. 

ي موضوع معين، وفي زمان ومكان معينين. ومن ثم، فتحليل المضمون هو وصف علمي لما يقال ف

أي تسعى هذه األداة والتقنية إلى وصف المحتوى الظاهري لإلرسالية، باستكشاف مضمرها النصي 

والسياقي. كما أنها أداة ناجعة وصالحة للمالحظة غير المباشرة، والوصف، والتحليل، والفهم، والتفسير، 

ل تحليل المضمون على تحويل المادة اإلعالمية أو غيرها من والترميز، والتأويل. عالوة على ذلك، يعم

 المواد إلى مفهوم كمي بغية فهمها، وتفسيرها، وتأويلها.

 

لترقيص الرسول صلى هللا عليه وسلم  المقاطع الشعريةدراسة في تحليل المضمون 

 والصحابة
 

 لترقيص الرسول صلى هللا عليه وسلم المقاطع الشعرية -أ

مرضعة النبي صلى هللا عليه وسلم أنها كانت بعد رجوعها بسيدنا محمد من مكة ال تدعه عن حليمة 

أن يذهب مكانا بعيدا عنها. فغفلت عنه يوما في الظهيرة، فخرجت تطلبه فوجدته مع أخته من الرضاعة 

 وهي الشيماء، وكانت تحضنه مع أمها، ولذا تدعى أيضا "أم النبي"، وكانت ترقصه بقولها :

 أخ لى لم تلده أمــــــــــــــي      وليس من نسل أبي وعمـــــــيهذا 

 فأنمه اللهم فيما تنمي

تدل هذه القطعة الشعرية على أن الشيماء  تحب النبي حبا شديدا لو عرفت أنه ليس أخوها الشقيق وال هو 

مسئولة عن  من قرابة عصب أو ابن عمه. اختيار اللفظ /أخ لى/ تعبر أن محمد الصغير لها، وهي

 وسالمته.لصحة النبي طلبت العناية  من هللا  وهي في دعائهارعايتها، 

 

 لترقيص الصحابة لمقاطع الشعرية -ب

 السيدة فاطمة و ابنها الحسين .1

 السيدة فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ترقص ابنها الحسين بن على رضي هللا عنه:

 ليس شبيها بعلــــــــــــــــي النبـــــــــــــيإن بنــــــــي شبه  

أعلى من مقام  النبيأن مقام جده  .صلى هللا عليه وسلمالرسول تدل هذه القطعة الشعرية على رفع مقام 

. وكالمها هذا  من باب اإلنشاء الذي هو في صورة الخبر أي أبيه علي على الرغم من مرتبة إمام علي

 يكون شبيها بالنبي.إنه دعاء للحسين بأن 

 

 هند بنت عتبة وابنها معاوية .2

 قالت هند بنت عتبة وهي ترقص وابنها معاوية رحمه هللا:

إن بنــــــــي معــــــــــــــرق كريــــــــــــــم        محـــــــــــــبب في أهلــــــــــــــه 

 مــــــــحليـــــــــــــــ

لئيــــــــــم       وال بطــــــــــــــــخرور وال ليس بفحــــــاش وال 

 سئيـــــــــــــــــــــــــــم

 ال يخلف الظن وال يخيــــــــــــــــــم       صخر بنى فهر به زعيــــــــم

هذه القطعة الشعرية الفخر على عريق النسب أصيل الطفل والمدح عليه والدعاء له أن يكون اشتملت 

 رجال حليما محبوبا قويا وشجاعا.  وأن يكون كالمه صادقا جميال، ال لئيما وال قبيحا. 

 

 أم الفضل الهاللية ترقص ابنها عبد هللا ابن عباس .3
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 نها عبد هللا ابن عباس:قالت أم الفضل بنت الحارث الهاللية وهي ترقص اب

 إن لم يسد فهــرا وغيـر فهـر ثكلت نفسي وثكلت بكـــــــــــــــري      1

 حتى يوارى في ضريح القبر العد وبذل الوفــر     ببالحس 2

الفخر بالنسب وهو قبيلة أصل قريش. كلهم ينسبون إليه ألن الشرف الثابت تدل هذه القطعة الشعرية على 

 في آبائهم و قيل هو الشرف بالفعل كالشجاعة والكرم.  

 

 الخاتمة

المقاطع الشعرية  الثالثة قيم التربوية في هذه نستخلص من في هذه الخاتمة أهم النتائج وهي أن 

 ، والشجاعة، والكرم.ومدح الطفل، والدعاءالفخر بالنسب، محبة الرسول، واألخوة، و هي
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