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 اإلهداء

 

الذي  ي، إلى القلب  سهًرا مع سهر   النوم   الذي نسي   القلب  إلى  أهدي هذا العمل  

 ي الغاليةأم   ...والتعب المشقة   قاسمني شعور  

 

 

وساندني  ااني صغير  ن رب  م  إلى  ثلي األعلى في الحياة  إلى م   هأهديو

 ...أبي الغالياكبير  

 

 إخواني دي في الحياة... تي وسن  إلى عزو    ...من الروح   إلي   إلى من هم أقرب  

 

 ... رسالتي في إنجاز  ني د  من سان   إلى كل  
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 الشكر

 والذي أنعم   هذه الرسالةه  إنجازه  علىالذي أعانني  وجل   عز    لله أوًل  الشكر  

 والمعرفة. العلمه  علينا بنعمةه 

هذه  زني لكتابةه الذي حف   د. فاروق الهزايمةلمشرفي  والمتنانه  الشكره  بجزيله  م  كما أتقد  

ها وحتى إخراجه  سالةه هذه الر   إعداده  بدايةه  لي منذ   والمشورةه  العونه  ه يد  الرسالة، وتقديمه 

 .م ثلىال بهذه الصورةه 

في كلي ةه اآلداب،  ةه التدريسي   الهيئةه  إلى أعضاءه  والعرفانه  بالشكره  م  كما أتقد  

 ةه الكلي   به مع جميع طل   هم المبذولةه على جهوده  وأخصُّ بالذكره قسم  اللغةه العربيةه 

 هم.وتفانيهم في عمله 

دني وزو   والمساعدة   م لي العون  وقد   الرسالة، إتمامه  فيمن ساعدني  كل   وأشكر  

 هذه الرسالة. إلتمامه  اللزمةه  بالمعلوماته 

إلى أساتذتي الموقرين في لجنةه المناقشة األستاذ  وأتقد م  بشكري  الجزيله 

لههم علي  بق بوله   الدكتور ماجد الجعافرة، واألستاذ الدكتور هاشم مناع؛ لتفض 

ها وتهذيبه نتوآتهها  مناقشةه هذه الرسالة، فهم أهٌل لسدِّ خللهها وتقويمه م عوجِّ

 بعلمهكم.واإلبانةه عن مواطنه القصوره فيها، وأسأل  الل أن ينفع  
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 اللغة في شعر األطفال عند سليمان العيسى

 إعداد

 القعايدةأسامة ناجي عودة 

 إشراف

 د. فاروق الهزايمة

 الملخص

 والكيفياته  ،سليمان العيسى على شعره األطفال عند   الضوءه  لى تسليطه إ سعت هذه الدراسة  

من شعره األطفال من  القتراب   في شعره سليمان العيسى، وحاولت   التي جاء  بها هذا الشعر  

التي هدف   والغاياته  ،ستعملها الشاعر  االتي  ها، واألساليبه عليالتي جاء   لى اللغةه إ فه التعر   خلله 

 . الشاعر إليها

 النماذج   اختيار   والذي يعتمد   ،هاعمله  في مسيرةه  التحليلي   الوصفي   المنهج   الدراسة   عتمدت  ا

 ها.ها وتحليله ودراسته  ،الغايةه  مع   المتفقة   الشعرية  

تعريفًا موجزًا لشعره  المقدمة   وخاتمة، تناولت   فصول   وأربعةه  في مقدمة   الدراسة   وقد توزعت  

األطفال  أدبه  لمفهومه  ق  ، وتطر  (والمفهوم النشأة  )األطفال  أدب   األول   الفصل   وتناول   ،األطفال

 سليمان العيسى. األطفال عند   ه، وأدبه أعلمه  ه وأبرزه ظهوره  وبداياته 
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 اللغةه  استخداماته  في شعره األطفال، إذ سعى إلبرازه  اللغةه  درس  الثاني فقد  ا الفصل  أم  

 عند سليمان العيسى الفصيح، والعامي، والغنائي.  ها المختلفةه بمستوياته 

إذ  ،في شعره األطفال عند سليمان العيسى األلفاظه  معجمه  إلى دراسةه  الثالث   وعمد  الفصل  

 النبات، وألفاظه  وألفاظه  اإلنسانه  إلى ألفاظه  وها في الديوانه ده و ور  حسب   األلفاظه  سعى إلى توزيعه 

 الستعمالت. بعضه  تعليل   س  ار الد الحيوان، وحاول  

يسى الخاص في شعره سليمان الع اللغويةه  التراكيبه  فقد هدف  لدراسةه  الرابع   ا الفصل  أم  

 بعض األساليب اللغوية. ض  لجماليةه اللغوية، وتعر   األساليبه  ، وبعض  الجملة   باألطفال فتناول  

 شعر   أن  ها ومن أبرزه  لت إليها الدراسة  التي توص   النتائجه  ألبرزه  عارضةً  وجاءت الخاتمة  

 الكامل   لهم الوعي   ر  في ضبطه المبدعين في هذا المجال، وتوفِّ  ة تساهم  بخصوصي   يتمتع   األطفال

هم بالعتبارات التربوية إلى معرفته  هم، باإلضافةه بمرحلةه الطفولة، والموضوعات التي تجذب  

 والتعليمي.  ه التربوي  باإلضافةه إلى دوره  ،مميز اجمالي   افني   عمًل ي عد  األطفال  والنفسية، فشعر  

ة  يكتب ها الكبار  عن نصوص  أدبي   األطفال هو عبارةٌ  إلى أن  شعر   توصلت الدراسة  و 

، فالكبار  هم من ي بدهعون   للصغار، أي أن ه عبارةٌ  عن النِّتاجه األدبي  الذي يكتب ه الكبار  للصغاره

األطفال يلعب  دورًا كبيرًا في  وأن  شعر  ، بالكتابةه لألطفال، أم ا الصغار  فهم الذين يكتبون له  الحياة

ه تقويةه مل كةه الطفله اإل ه وبمحيطه بداعي ةه والتخيُّلي ة، وتكوينه شخصي تهه، وتعزيزه ثقتهه بنفسه

، وتلبيةه رغ باته األطفال.  الجتماعي 

سليمان  أن  الط فولة  في شعره  لت لها الدارسة  األخرى التي توص   المهم ةومن النتائج 

ل عب واحدًا من أهم الشعراء الذين ي عد   العيسىسليمان لشاعر اف، العيسى ليست م جر د  ع بث  و 

 إلى أن  اللغة   الدراسةه  وأشارت نتائج    ،الوطن العربي قاموا بحمل مسؤولية الكتابة لألطفاله داخل  
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 عد  ت خاص، إذ إن  اللغة   عام واألطفال بشكل   ًا في حياة اإلنسان بشكل  ساسي  أو  مهماً دورًا  ل  ت شكِّ 

وأوضحت  ،همفي خاطره  ا يجول  عم   التعبيره  من أجله  األفراده  بين   األساس للتواصله  حجره  بمنزلة

 كما وأن ،والنبات في قصائد سليمان العيسى اإلنسان، والحيوانه  ألفاظه  تكرار  إلى أن   النتائج  

، وسماعه  قراءةه  نحو   الطفله  في جذبه  ساهم  ي   التكرار   ثراءه  ،القصائده  تلك   الشعره  اللغوي   الحصاده  وا 

 األطفال.  شعره حول   من البحوثه  المزيده  جراءه إب وأخيرًا أوصت الدراسة   .لدى األطفال
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Abstract 

This study aimed to shed light on poetry of children in Suleiman Al-Issa and the 

How that came to this poetry in the poetry of Suleiman Al-Issa, and tried to get 

closer on  children's poetry by identifying the language that came to it, and the 

methods that used by  poet and determine the  goals that poet intended. 

Moreover, the study adopted the analytical descriptive method, which depends on 

study goals. The study was divided to introduction, four chapters and conclusion. 

The introduction set a brief definition of children's poetry.  

The first chapter consist on children's literature, which was developed and 

understood upon the concept of children's literature and the beginning of its 

appearance. 

The second chapter was concerned with the language in children's poetry, further; it 

shed the light into the uses of the language on Suleiman Al-Issa Poetry. 
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The third chapter examined the lexicon of words in Suleiman Al-Issa poetry .in this 

chapter distribute the words according to their replies in the court to  human words , 

plant words, and animal words. 

The fourth chapter aims to study the linguistic structures in Suleiman Al-Issa's 

children's poetry by dealing with the sentence and the aesthetic presentation of 

some linguistic methods. 

The conclusion came as a summary of the most important findings of the study, one 

of the most important findings of this study is that poetry directed at children has a 

special interest in controlling the creators in this field and provides them with full 

awareness of childhood, the topics that attract them.  In addition to their knowledge 

of educational and psychological considerations. This, in turn, is not based on 

sacrificing the foundations and aesthetic elements; the poetry directed at children is 

a distinctive artistic work in addition to its educational and educational role. 

Moreover, the study found that children's poetry is a literary text or literary output 

written by adults for children, the adults are creative writing for children, but children 

are those who write poetry life. Children's poetry also plays a major role in 

strengthening children's creative and imaginative abilities, shaping their personality, 

enhancing their self-esteem and social environment, and meeting children's wishes. 

Another important conclusion of this study is that childhood in Sulayman Al-Issa's 

poetry is not merely tampering and playing; it is a national message and a project 

for the manufacture of fighters. The poet Suleiman Al-Issa is one of the most 
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important poets who have assumed the responsibility of writing for children in the 

Arab world. 

In addition, the results indicate that language plays an important role in human life in 

general and in children in particular. Language is the cornerstone of communication 

between individuals in order to express what is going on in their minds. Moreover, 

the results showed that the repetition of human words, animals and plants in the 

poems of Suleiman Al-Issa is the cornerstone that contributes to understanding the 

meaning of the poem, in addition to the role of repetition in the rhythm of poetry, 

which helps to attract the child to read poetry, and hear those poems and enrich the 

harvest Language in children. Finally, the study recommended further research on 

poetry directed at children. 
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