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 المفهوم، النشأة، التطور: أدب الطفل: المحاضرة األولى

 

 :المحتوى

 

 المفهوم -1

  النشأة -2

 التطور -3

4-  

 : لطفأدب المفهوم  -0

لتحديد هذه ( طفل)و( أدب) كلمتيقبل الحديث عن أدب األطفال وتحديد مفهومه ال بد من التوقف عند        

 .المصطلحات التي كونت هذا اللون من األدب والوقوف على معناها

 :كلمة أدبتعريف  - أ

إيجابي في تربية األطفال األدب وسيلة من أهم الوسائل التي ينبغي استغاللها والتعامل معها بشكل          

، وال لهو لساعات أو ثوان وأيام نزجي بها وترقية حسهم الذوقي والجمالي، ليس األدب مجرد لغو في الكالم

الزمان، ولكن األدب هو فن اإلبانة عما في النفس، والتعبير الجميل عن مكنون الحس والتصوير الناطق للطبيعة 

الكون ومشاهد الوجود تهز كل من له أدنى تذوق، وقد مر األدب منذ  والتسجيل الصادق لصور الحياة ومظاهر

الجاهلية إلى اآلن بتعريفات مختلفة تتالءم مع الزمان والمكان وروح العصر حتى غدا فنا قائما بذاته له عالمه 

المكتوب والمنطوق من الكالم " وهو "هو فن الكلمة"، فاألدب الخاص، وجوه الخاص وطابعه الخاص كذلك

وأنه تعبير عن الحياة "، "آثار األدب هي المتعة والمنفعة"أإن " ان العمل األدبي يتحد مع النفسي"وقالوا " الجميل

 ."وسيلته اللغة

ولقد فطن أسالفنا ألهمية األدب وعرفوا مكانته وتأثيره واستخدموه في ساعات الشدة أحسن استخدام،          

 ."ة بمنزلة األنبياء في األممكان الشعراء عند العرب في الجاهلي"و

اهتم األوربيون باألدب ونظروا إليه نظرة أبعد وأوسع مما نتصور، فهو في رأي بعضهم يأخذ مكان كما         

أشياء عديدة منها الترحل، اإلقامة في بالد أجنبية، مكان الخبرة المباشرة، وبديل وهمي عن الحياة، ويمكن أن 

 .جتماعيةيستعمله المؤرخون كوثيقة ا
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وأنه "، "وأنه مؤسسة اجتماعية أداته اللغة" ، "ير خاضع العتبارات الزمنغنظاما " ويعدون األدب أيضا         

 "شكل من أشكال الفلسفة

فالنص األدبي هو الذي يمتاز بالشروط الفنية اإلبداعية التي تميزه عن النص العادي، وهذا الشرط         

للمتلقي صغيرا أو كبيرا أن يدرك ما في النص من جمال وأن تنتقل إليه تجربة  ضروري لألدب عامة، وال بد

األديب الحية من خالل النص، والفرق بين أدب األطفال وغيره يظهر في المستوى اللغوي واألسلوبي وفي 

 .الموضوعات التي يتطرق إليها أو القضايا التي يدور حولها

 .ف على عالم األطفال فمن هو الطفل وماذا نعني بالطفولةوهذا يحتم على الكاتب أن يتعر        

 :الطفولةتعريف  - ب

َوإِذَا : الطفولة هي المرحلة األولى من عمر اإلنسان تبدأ من الوالدة وتنتهي عند البلوغ يقول هللا تعالى         

ُكمْ : ويقول أيضا الِّذيَن ِمْن قَْبِلِهمْ بَلََغ األَْطفَاُل ِمنُكُم الُحلَم فَْليَْستَأِْذنُوا َكَما اْستَأْذَن   "ثُمَّ نُْخِرَجُكْم ِطْفالَ ثُمَّ ِلتَْبلُغُوا أَُشدَّ

هو :) ، ويقول سبحانه أيضا(ونقر في األرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفال:)ويقول سبحانه وتعالى

 (الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفال

اتفق المعنى المعجمي مع المعنى القرآني لمفهوم الطفل، فهو منذ أن يولد، حتى يبلغ الحلم، ولقد سار  دولق     

العب ابنك سبعا، وعلمه سبعا، وجالس به إخوانك سبعا، يتبين :)األوائل، حيث نقل عنهم على النهج نفسه العرب

 (.لك أخلف هو بعدك، أم خلف

الصغيران، : البلوغ، ويستوي فيه الذكر واألنثى، والجمع أطفال، والطفل والطفلةالطفل هو الولد حتى ف       

وقال . الصبي يدعى طفال حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم: الهيثم الصغير من كل شيء، وقال أبو: والطفل

قد : وظهر ِسَمنُهُ قيلَشذَُخ صغير إذا كان رطبا، فإذا نما شيئا  هو جارية طفلة، ثموغالم طفل، : يقال: األصمعي

ولقد أسمت العرب كل مرحلة من مراحل الطفولة باسم، حتى إذا كبر الغالم ولم يبلغ الحلم قيل . تََضبََّب وتحلَّمَ 

ُر، واليافع والمترعرع واحد: غالم يافع، وقال أبو عبيد: عنه . محتلم وحالم: ، وإذا احتلم قيلقال بعضهم الَحَزوَّ

 ."ثم بعدها ناشئ، فإذا خرج شعر وجهه فهو طار ،عوحينها يقال قد ترعر

هو الولد أو البنت في المرحلة "وهذا التحديد لمرحلة الطفولة يلتقي مع التحديد الحديث له، إذ أن الطفل            

وهذا االلتقاء يجعلنا نتأكد من عدم تغير الخصائص ." 14و13المحددة ما بين الوالدة والمراهقة، أي سن 

ية واالجتماعية والثقافية والسلوكية البيولوجية التي تميز مرحلة الطفولة، في حين تتعرض الخصائص النفس

 .واللغوية إلى التغيير؛ األمر الذي دعا إلى إعادة النظر في هذا المخلوق وفق هذه المتغيرات

فمنهم من يفصله عن األدب العام باعتباره أدبا , تعّددت وجهات النظر حول ماهية أدب األطفالولقد              

و في هذا المقام نحاول تسليط . ومنهم من يدرجه ضمن األدب في إطاره العام ,له سماته ومميّزاته الخاّصة به

إنه نوع من أنواع األدب سواء العام أو الخاص، ..»:الضوء على بعض التعريفات حيث يعرفه أحمد نجيب بقوله
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تى فروع اإلنتاج العقلي المدّون في كتب موجهة لهؤالء األطفال، في ش: فأدب األطفال بمعناه العام يعـني

الكالم الجيّد الذي يحدث في نفوس األطفال متعة فنية، سواء أكـان : المعرفة، أّما أدب األطفال الخاص فهو يعني 

«شعـًرا أم نـثًرا وسواء كان شفويا بالكالم أم تحرير بالكتابة
(2)

بأنه إبداع مؤّسس على »:أّما أحمد زلط فيعّرفه  

لفاظ سهلة ميّسرة فصيحة غير حوشية، تتّفق والقاموس اللغوي للطفل، خلق فنّي، يعتمد بنيانه اللغوي على أ

«باإلضافة إلى خيال شفـّاف، ومضمون متنوع مع القصر المقصود للنص األدبي الموجه للطفل
(3 ) 

: وبالتالي فهو يرى أّن أدب األطفال ينبغي أن يصدر عن مبدع؛ يتقن فن الكتابة لألطفال، ويراعي في كتابته

لفاظ وبساطتها مع فصاحتها وتوظيفه عنصًرا مهّما في عالم الطفل وهو الخيال، مع القصر واالكتفاء سهولة األ

أنه كل خبرة لغوية لها شكل فنّي ممتعة وساّرة، يمر بها الطفل ويتفاعل معها »:أّما هدى قناوي فتعرفه . بالقصد

فتسهم بذلك في بناء شخصيته وتحديد . متكاملوتساعده على إرهاف حّسه الفني، والّسمو بذوقه األدبي ونمّوه ال

«...هويته وتعليمه فن الحياة
(1 )

   

وفي ضوء هذه التعريفات يتضح أّن األساس في أدب األطفال هو اللّغة المناسبة لقاموس الطفل اللّغوي؛           

والمتشكلة بطرائق مختلفة، إّما يعني األلفاظ اللغوية الكائنة في ذهن الطفل، والتي اكتسبها عبر مراحل نمّوه، 

إبداع فنّي يسمو بالذوق ويرتقي باللـّغة : وتجمع هذه التعريفات على أّن أدب األطفال . بالتلقي مشافهة أو بالقراءة

ويساعد على تكوين شخصيّة سّوية متكاملة للطفل، تجعله محّسا شاعًرا بروح الجماعة يشترك مع غيره من 

 .همأفراد مجتمعة ويتفاعل مع

إّن المفهوم المبّسط لألدب، هو العمل اإلبداعي بأشكاله ...»:ويجمل هذا كله محمود حسن إسماعيل في قوله

المختلفة الّذي يخاطب وجدان الطفل وعقله، بأسلوب أدبي راق يتناسب مع قدراته الوجدانية والعقلية واللّغوية، 

«...على التقريرية والمباشرة وعن األخطاء اللغوية ويعتمد الصورة الفنية بشكلها المبّسط، ويبتعد ما أمكنه
(2)

  

إّن التقّدم الحضاري يفرض علينا مواكبة التطور العلمي، ويدعونا إلى مسايرته، ولذا وجب علينا أن         

ات نسمو ونرتفع بأدب األطفال ألنّه األداة األساسية لبناء وتقويم شخصيّة صنّاع المستقبل، لذا نجمل هذه التعريف

وهو تلك األعمال واألفكار المشبعة بالكفاءة والخبرة اللّغوية، : محاولين تحديد تعريف شامل ألدب األطفال 

الذهنية والنفسية واالجتماعية، الهادفة لتحصيل المتعة : الموظـّفة نثًرا وشعًرا المراعية لكافة متطلّبات الطفل 

هم الموروثات الثقافية من عادات وتقاليد وقيم مستقاة من الفنية لديهم وتنمية الذوق الجمالي فيهم، وإكساب

كما تساعدهم على فهم أنماط وأساليب الحياة فهًما  -دينهم–مجتمعهم، وتعمل على تثبيت وتقوية صلتهم بخالقهم 

صحيًحا، وتقدح شرارة اإلبداع فبهم، وتفّجر مواهبهم وتعّمق وتوّسع خبـراتهم الشخصية ونظًرا ألهمية هذا 

  .؟دب كان لزاًما علينا التطرق إلى الحديث عن نشأته، فمتى نشأ أدب األطفال األ

عشرة  الثامنةخبرة لغوية في شكل فني، يبدعه الفنان، وبخاصة لألطفال فيما بين الثانية و"فأدب األطفال          

قلوبهم البهجة والمرح، وينمي فيهم أو أكثر قليالً، يعيشونه ويتفاعلون معه، فيمنحهم المتعة والتسلية، ويدخل على 

اإلحساس بالجمال وتذوقه، ويقوي تقديرهم للخير ومحبته، ويطلق العنان لخياالتهم وطاقاتهم اإلبداعية، ويبني 
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كما يعرف أدب األطفال بأنه شكل من أشكال التعبير األدبي، له قواعده ومناهجه، سواء منها ما . فيهم اإلنسان

ع قاموسه الطفل، ومع الحصيلة األسلوبية للسن التي يؤلف لها، أم ما يتصل بمضمونه يتصل بلغته وتوافقها م

ومناسبته لكل مرحلة من مراحل الطفولة، أم يتصل بقضايا الذوق وطرائق التكنيك في صوغ القصة، أو في فن 

  .الحكاية للقصة المسموع

 : لطفلنشــأة أدب ا -9

فمذ كان الطفل كانت أغنية الطفولة » . ل، فجذوره ضاربة في القدميصعب علينا تحديد نشأة أدب األطفا        

تعّمق عالقة الحّب بين الطفل وأمه، فاألدب يبدأ مع الوليد في صوت األم، وهي تغني له في حنان ودفء لتشعره 

«...باألمان والحماية، فينام على هدهدتها وحنان صوتها ونغمات كلماتها
(1)

وهكذا وجد أدب األطفال بوجود  

كذلك ارتبطت نشأته بالحكايات والقصص التي ترويها الجدة أو األم قبل النوم، حتّى أصبح من . األمومة

إّن النشأة قديمة قدم : يمكن القول» :المستحيل أن ينام الّصغير دون سماعها وهذا ما يؤّكده دمحم الهرفي

كي ألطفالها الحكايات والقصص الطريفة التي تخدم المجتمع فيما تصّوره فمنذ أقدم العصور واألم تح...اإلنسان

«...من أمان إذا غدا الطفل كبيرا
(2)

ومن هنا يمكننا القول أّن هذا األدب تواجد بوجود األمومة، ثّم مّر بمراحل  

ية والذهنية النفس–ا تحكمه قوانين وقواعد يراعى فيها خصائص الطفل فنّ من الصقل والتطّور، إلى أن صار 

ومراحل ومتطلّبات كل مرحلة عمرية، فيعد أدب األطفال بهذا المعنى من أحدث الفنون التي  -واالجتماعية

استدعتها خصوصية هذا العصر، في ظل ما يشهده من تطور تكنولوجي وتقّدم إعالمي، إذ أصبح العالم قرية 

نشره عبر شتى وسائل اإلعالم المرئية صغيرة ولهذا تضافرت الجهود لالهتمام بهذا األدب والّسعي ل

 .والمسموعة

:ويمكننا تقسيم المراحل التـّاريخية ألدب األطفال كاآلتي 
 

  :مرحلة ما قبل الكتابة الحديثة - أ

، الجزيرة قصة المالّح الغريق: ونالحظ وجود العديد من القصص فيها، خاصة في األدب المصري مثل

 .والثعبان

في األدب العربي من ترانيم، ودندنات شعريّة يستعملها اآلباء في تهدئة أبنائهم،  إضافة إلى ما وجد         

:وترقيصهم، من ذلك ما روي عن أعرابي قوله في ترقيص أحد أوالده
(1 )

 

 يا حبــذا روحه وملمسه

 أصلح شيء ظلـّه وأكيسه

 هللا يرعـاه لي ويحرسـه

ألبنائهم، كما وجدت أشعارا أخرى تروي قصص البطوالت إلى غير ذلك من األشعار التي كان يلـّقنها اآلباء 

والحوادث التاريخية، والفتوحات قبل اإلسالم وبعده، ونجد في مقابل هذا في األدب األجنبي قصًصا كانت أكثر 
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 Daniel"لدنيال ديفو "  Robinson Crussoeروبينسون كروزو "قصة : مناسبة للكبار منها للصغار مثل 

Defoe   " لجونتان سويفت " رحالت جاليفير"وقصة"Jonthan Suift  " لـ" ستانفورد ومرتون "وقصة :

 ".Thomas day"توماس داي 

 : ومنذ ما يقارب ثالثة قرون بدأت مرحلة أخرى وهي

 :مرحلة الكتابة الحديثة لألطفال - ب

وظهرت فيها كتابات قصصية في فرنسا وإنجلترا والعالم العربي، من القرن التاسع عشر حتى القرن  

 "  Contes de ma mère loyé" "حكايات ماما اإلوزة"العشرين ومثال على ذلك قصة 

لحــذاء الجنّيــة والقــط ذو ا"و" سندريال والجميلة النائمة:" وهي مجموعة قصصية تضم عددا من القصص منها 

 ". Charles Perrault"وغيرها للكاتب الفرنسي تشارلزبيرو " الطويل

الذي كان أول من ترجم عن اإلنجليزية " رفاعة الطهطاوي"وإذا توّجهنا في حديثنا هذا إلى البالد العربية نجد 

حّدث فيها مثل القصص التي ت. بعض قصص األطفال، وسار على دربه أحمد شوقي فكتب لألطفال أدبًا راقيًا

ويجدر " الثعلب والديك" "ثعالة والحمار" " أمة األرانب والفيل" ،" الصياد والعصفور"على لسان الحيوان منها 

اإلشارة إلى أن فترة الثالثينات من هـذا القـرن تعتـبر بمثابـة نقلـة مهمة ألدب الطفل إذ ظهر أدباء اهتموا بهذا 

إضافة إلى نخبـة من ...سعيد العريان، عبد التواب يوسف وغيرهم كامل الكيالني، دمحم: من أمثال المجال

كعبد اللطيف حمـزة وعبد الحميد البطريق ودمحم رضوان وأحمد نجيب، ولقد كانت فرنسا الدولة : التربويــين

كما كانت أوروبا تستقي وتستلهم موضوعاتها من القصص الشرقي وتنسج . السبّاقة في الكتابة في أدب األطفال

.لى إثرها قصصهاع
 

 مراحل تطور أدب الطفل -3

 (Isakإيزاك دينسين: إنه بين الفعل ورد الفعل، ظهرت القصة، والقصة كما يقول: "يقول الحديدي     

Dinsen )الشخصيات اإلنسانية لم تظهر إلى  هي الفن المقدس، وكانت أول بدء الخليقة، ولكنك تتذكر أن

الوجود إال في اليوم السادس، نعم، ففي ذلك اليوم كان البد لهم من أن يخلقوا ألنه حيث توجد القصة تجتمع من 

  ."أجلها الشخصيات

 :ولقد سار أدب الطفل عبر مراحل تطور تمثلت فيما يلي  

  :المرحلة الشفوية -أ

لقد اتسمت العصور القديمة بالشفوية نظرا لغياب التدوين؛ األمر الذي جعل إنسان العصر القديم يعتمد على       

ذاكرته، فكان الخطاب يوجه إلى الطفل عن طريق الرواية شفاها وتداوال وبتسلسل بين األجيال، ال يحفظ الذاكرة 

صبحت الثقافة الشفوية هي السائدة، ومن تم  يمكن القول الجمعية فحسب بل يضيف إليها كلما تمت الرواية، كما أ

إنه لم يكن هناك قصص مكتوب ومخصص لألطفال، فكان األطفال يقتاتون على موائد الكبار في منتدياتهم 
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الترفيهية ومسامراتهم ومهاتراتهم، فكان يسمع ما يروى من حكايات وسير وينتقي منها ما يلبي حاجاته النفسية 

أن الطفل كان يعيش على تخير ما يروقه من أدب ( "Larousse)قد ورد في موسوعة الروس واألدبية، و

حيث كانت الروايات تروى للكبار والصغار لتحقق اندماجهم في مجتمعهم، ولكي تثبت القيم التي يعيش " الكبار

فة واألسطورة وأمام الحكايات عليها وتدفعهم إلى االرتباط بها أحياء وأمواتا، وهنا يبدو المجال واسعا أمام الخرا

التي كانت تضيف الرواية إليها مرة بعد مرة ما يمكن أن يضاف من خيال الراوي؛ وهكذا تضخمت هذه 

الحصيلة الكبيرة لكل شعب من الشعوب وهي لم تندثر نهائيا بل ظلت في األدب الشعبي ورموز الفلكلور 

 .وغيرها

دب هي األم، وتتمثل في تلك المحاوالت البدائية الساذجة بين األم وكانت أول مدرسة شفوية في إبداع األ     

ووليدها وهي تروي له قصص والده وهو يصارع الحيوانات من أجل لقمة العيش، وقصة الصيد والمغامرة، هذه 

 القصص التي كانت األم في كل مرة تضفي عليها من خيالها الخالق ألوانا من البطولة واألحداث الخارقة، وتظل

مع إلحاح ابنها على طلب المزيد تبحث عن أحداث جديدة وتلبسها ألوانا من الخيال، فحيثما توجد أمومة وطفولة 

يوجد بالضرورة سرد قصصي قد تتشابه فيه جميع الشعوب، حيث عثر الباحثون على تشابه كبير بين القصص 

 .هو نفسه ينسج هنا كما ينسج هناكوالحكايات التي انتشرت عند الشعوب المختلفة، فكأن الخيال البشري 

مع دورات الزمن وعلى مسيرة الدرب الطويل من حكايات الكبار، ومع خطوات التطور في سرد "و       

الحقيقة المجردة إلى القصص بأنواعها، كانت تعيش حكايات األطفال عالة على خيال الكبار، تستنير في ظله، 

بشرية القصصي مصادر تغترف منه مادتها، حتى أصبحت حكايات وتستلهم منه نسيجها، وتتخذ من تراث ال

األطفال، كالجدول الصغير ينساب في موازاة النهر العظيم من قصص الكبار، يعيش على رفده، ويستمد منه 

 ."الحياة

هما فقد كانا في بداياتهما ممتزجين تصاحب"والقصة في مراحل اإلنسانية األولى لم تكن منفصلة عن الشعر،       

لآللهة خاصة التي حيكت حولها قصص مختلفة، " الموسيقى والرقص وكثيرا ما يصحب السرد اإليقاعي رقصا

فأنشأت كل جماعة قصصا حول آلهتها، تعقدت بتعقد الخيال، وصارت على مر العصور أساطير تتداول من 

ثم نسج اإلنسان . ول اآللهةجيل إلى جيل، أساطير تتحدث عن الخلق وتصور بدء الحياة وأصل البشر وتدور ح

قصصا حول الظواهر الطبيعية المختلفة لشدة إعجابه وتعجبه منها، وضمنها سبب التعجب والتفسير الذي تخيله، 

ثم تطورت حياة القبيلة واتسع اتصالها بغيرها؛ األمر الذي جعلها تخوض حروبا وتقيم تبادالت تجارية وغيرها 

ورة التسجيل التاريخي لهذه األحداث، فوكل األمر للرواة الذين أخذوا من األحداث األخرى أحست معها بضر

على عاتقهم عملية التسجيل لحروب القبيلة وتنقالتها وأسفارها وأحداثها الهامة، وأسماء األبطال والعظماء ومآثر 

 .أعمالهم



9 

 

قصاص، فتتحرك القصة إلى قد يبقي التاريخ في ذاكرته قصة بطل حقيقي أو من نسج الخيال، ثم يهديها ال"و     

سلسلة من المغامرات واألحداث، تنسج األجيال حولها قصصا وأشعارا تنمو وتزداد حتى تنتهي إلى الملحمة، كل 

 ."ذلك في قصص أكثر جماال، ونموذج أغنى خياال مما تقدمه الحقيقة في واقعها

أضافه القصاصون في األجيال  ومن القصص والمالحم التي تعطينا صورا من الجمال والخيال الذي     

المتعاقبة إلى الحقيقة المجردة قصة عنترة، سيف بن ذي يزن، علي بن أبي طالب، األميرة ذات الهمة، الظاهر 

بيبرس، أبو زيد الهاللي، وشخصية جحا التي دغدغت عواطف الشعب العربي ومسحت أتعابه وأخرجت 

 .مكبوتاته على مر الزمن

ن يميل إلى العجائبية والحكايات الخرافية التي تدور حول السحر والسحرة والجن وتصوير بعدها بدأ اإلنسا      

قوى الطبيعة المليئة باألسرار، وبما هو بعيد عن اإلدراك، وإضفاء صفة المبالغة واالختراع على هذه القصص 

 .التي خلقت نوعا من االنسجام بين ذلك كله وبين الواقع

مكانة مهمة في حياة القبيلة، فظهرت القصص البدائية ثم القصص األسطوري، وهكذا احتلت القصة       

فالتاريخي، فالخيالي الشعبي، ثم بدأ الشعور بالشكل األدبي ينمو ويزداد، وأخذ التمييز بين األساليب المختلفة 

لتغرس في يظهر، فبدأت األشكال األدبية تتميز، وظهرت القصص التهذيبية واألخالقية، التي صارت تحكى 

 .نفوس األطفال والشباب أنواع السلوك القبلي

 : مرحلة التدوين -ب

دخل اإلنسان عصور التاريخ ووقف على أبواب الحضارة، يصاحبه السرد والقصص في مسيرة التطور        

الطويلة، وفي كل مرة كانتالسرود القصصية تغير من شكلها، وتضيف الجديد إلى صيغها لتستجيب لحاجات 

 .نسان ورغباتهاإل

وأول تسجيل مكتوب حصلت عليه البشرية للقصة في العصور القديمة حتى اآلن هو مجموعة الحكايات       

وقد حدد العلماء تاريخها بثالثة آالف سنة قبل " حكايات السحرة "المكتوبة على ورق البردي والتي تعرف باسم 

 .الميالد

قصة ) قصة الطفل وحياة الطفولة وأهم مراحلها، من هذه القصص كما عثر المنقبون على أول تسجيل ل      

جزيرة الثعبان، قصة الملك خوفو، قصة التاريخ الفيروزي، قصة األمير المقضي عليه بالهالك، قصة الثور 

 ...(.المسحور

يساعد على ذلك التجارة والحروب . وصارت القصص تنقل من مكان إلى مكان ومن شعب إلى شعب     

وات واألسفار، فصارت الخبرات اإلنسانية تنقل من شعب إلى شعب عبر قصصه تتوارثها األجيال جيال والغز

فالتواصل الحضاري عن طريق إنشاء المدن واالتصال التجاري، والتنقل بين بالد وأخرى فتح المجال . بعد جيل

 .إلى أخرىأمام االمتزاج فانتقلت هذه القصص والروايات الشفوية والحكايات من منطقة 
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والسرد القصصي وجد في كل الكتب السماوية، فقد ورد في التوراة، واإلنجيل، كما ورد الكثير منه في        

القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة، وقد وجهت األمم جميعها عناية خاصة إليه، فوجدناه في آداب األمم 

 .الشرقية والغربية على السواء

منذ نحو "كما ظهرت في أوروبا قبل اختراع الطباعة، بعض الكتب التعليمية التي تضم سرودا قصصية        

م، وكان الرهبان ورجال الدين يكتبونها باليد على رقائق الجلد، وكانت غالية  1288سنة أي حوالي  088

واألوصاف المثيرة للسماء واألرض وكانوا يحاولون أن يضعوا فيها بعض قصص الحيوانات الخرافية، ... الثمن

 ". إلضفاء بعض التشويق على المادة التعليمية

وهكذا بدأت قفزة نوعية في تطور العقل البشري وبالتالي في تمثله للحياة التي أصبحت تحمل معاني جديدة       

تغرف من الماضي وترسخ الحاضر وتختزن للمستقبل، وهكذا كانت الكلمة المكتوبة، لكنها وكما أوضحنا آنفا 

 .أصحاب السلطتين الدينية والدنيويةتقتصر على فئات محدودة من الناس هم الطبقة الحاكمة والكهنة و

خرافات إيسوب، وهي من أقدم ( 1408 -1441)بين عامي  (GASTONكاستون )بعدها طبع        

القصص األدبية التي انتشرت في أوروبا، والتي استقطبت عددا كبيرا من األطفال، فأعجبوا بها وأقبلوا على 

 .قراءتها

لموجهة للكبار سارت حكايات األطفال وقصصهم تقتات على موائده وهكذا وعلى خطى مسيرة القصة ا      

وحين . "وغيرها... وتعيش عالة عليه، فبسط لهم القصص الخرافي، واألساطير والمالحم، والقصص الشعبية

تطور التفكير اإلنساني تطورت كذلك حكايات األطفال، لتصبح جزءا من مادة الحياة، ووسيلة اتصال أساسية 

وسبيل األجيال المتعاقبة لنقل األفكار، والقيم والمثل والمستويات السلوكية والتقاليد المختلفة وصارت للبشرية، 

 ."قصص األطفال كالجدول الصغير ينساب في موازاة النهر العظيم من قصص الكبار

 :مرحلة الكتابة المتخصصة : ج

الذي تأثر بخرافات JEAN DE LA FONTAINE (1221- 1261 )بدأت مع الشاعر الفرنسي      

 12في (  FABLES)حكاياته الخرافية  1220إيسوب، وحكايات ألف ليلة وليلة، وكليلة ودمنة، فكتب سنة 

وأهدى بعضها إلى ولي عهد لويس الرابع عشر ملك فرنسا آنذاك ،وجاء في كلمة اإلهداء الرقيقة، أنه "كتابا 

 ."تلقاها بلذةيرغب في تسلية األمير، وأن يقدم له دروسا جادة ي

ونتيجة للحس المرهف واألسلوب البسيط الممتع، راح القائمون بأمور التربية والتعليم في فرنسا يقترحونه       

كما كون الفونتين لنفسه بفضل هذه الحكايات جمهورا واسعا من األطفال الذين كان يرى "لتالميذهم وأطفالهم، 

 ."نبغي لكل كاتب عاقل أن يعمل على كسبهأنهم الجمهور العريض، أو المستقبل الذي ي

 1264؛حيث ألف سنة ( Ch.Perreaut)أما االنطالقة الحقيقية لقصة الطفل فقد كانت مع شارل بيرو       

 Les contes de ma mére" )ماما اإلوزة"مجموعة قصصية لألطفال بأسلوب سهل ميسور وسماها 

Loie )جميلة النائمة، اللحية الزرقاء، القط والحذاءسندريال، ال: وهي ثمانية قصص من بينها... » 
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والقت هذه المجموعة إقباال منقطع النظير من قبل األطفال لخروجها عن المألوف والقديم من الكتابات       

التي اعتبرت خاصة بالطفل، وانتشرت في باريس انتشارا واسعا، وللمرة األولى أصبح ألطفال فرنسا، ثم لكل "

 ." لم كتابا وفق أذواقهم جميال وجديدا إلى درجة أنهم ال يريدون االستغناء عنه أبداأطفال العا

أقاصيص وحكايات من الزمان "األمر الذي شجع شارل بيرو على كتابة مجموعة أخرى لألطفال بعنوان      

وبهذا فتحت هذه (. بيرو دارمانكور)لكنه نسبها لنفسه هذه المرة، بعد أن نسب األولى إلى ابنه " الماضي

ما كانت فتحا جديدا في عالم المجموعة الباب على مصراعيه للكتابة القصصية الموجهة خصيصا لألطفال، ك

أدب األطفال ككل، إذ عبدت الطريق للكتابة في هذا الحقل والمجال الذي برزت قيمته أكثر مع تبلور الوعي 

بالطفولة كمرحلة متميزة من حياة اإلنسان، هذا الوعي الذي تعزز مع بروز حقول معرفية عديدة اهتمت به، 

 .وعلم نفس النمو، والعلوم االجتماعية كعلم نفس األطفال، وعلم النفس اللغوي،

ويرجـع السبـب في االهتمام بأدب األطفال وإنكباب وعكوف األدباء على الكتابة فيه، والمثابرة من أجل        

تحسينه، والسعي إلى نشره بمختلف الوسائل والوسائط، ما يحتوي عليه هذا األدب من أهّمية ألطفالنا الّذين 

ة وأهمها في المجتمع ألنهم هم شباب المستقبل ومن سيحملون على عاتقهم مسؤولية األمة في يمثـّلون أكبر شريح

 .الغد فما هي أو فيما تتمثل أهّمية أدب األطفال ؟
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 أهميته، وظائفه، أهدافه: أدب األطفال :المحاضرة الثانية

 

 :المحتوى

 أهميته

 وظائفه

 أهدافه

 

 : أهمية أدب األطفال  -1

يولد الطفل في ضعف وبأمّس الحاجة إلى يد أمينة، توصله إلى بّر األمان، وهذا الضعف بمرور الوقت           

تجعلنا منبهرين أمام ما يبدعه الطفل  إبداعيةيتحّول إلى قوة بفضل ما يقّدم له من آداب مختلفة، متجلّيًا في أشكال 

وال يكون ذلك إالّ بتوفيرنا له الظروف المالئمة لصقل وتنمية مواهبه، . في شتّى أنواع الفنون والمعارف

فبإهمالنا له يوّجه هذه المواهب لما هو سلبي فيمأل األرض فساًدا وجوًرا بدالً من أن يمألها إصالًحا وعدالً، 

. أن نجعل منهم نعمة ولبنة أساسيّة في بناء المجتمع، أو نصيرهم نقمة وعنصًرا هّداًما فيهفنحن المسؤولين على 

 . وال يمكن توجيهه إلى ما هو إيجابي إالّ بتوفيرنا له أدبًا مناسبًا يلبي كل متطلباته

ب األطفال وسيط وأد» :إّن لهذا األدب دوًرا مهّما في تكوين شخصيّة الناشئة نفسيّا وذهنيًا واجتماعيًا،     

تربوي له تأثير في حياة األطفال فهو يتيح الفرصة أمامهم لمعرفة اإلجابات عن أسئلتــهم واستفـساراتهم، 

ومحاولة استكشاف واستخدام الخيال وتقبل الخبرات الجديدة، فضـال على أنّـه يتيح الفرصة أمام األطفال لتحقيق 

بوبة، من أجل االكتشاف والتحرر من األساليب المعتادة للتفكير، الثقة بالنفس، وروح المخاطرة العلمية المح

 .«...واالستكشاف من أجل المزيد من المعرفة لنفسه وبيئته
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فهو السبيل األنجع لتحويل ضعف الطفل إلى قوة وتخليصه من قيود االتـّكال على الوالدين، فيخرجه من        

ب األطفال دور كبير في تنمية شخصيته، إذ يسلّي الطفل شرنقته ليعتمد على نفسه في بناء شخصيته فألد

ويساعده على ملء فراغه فيما هو مفيد ويزيد عالقته ببيئته، ويساعده على حّل مشاكله، وتجاوز الصعوبات التي 

 كما يوّسع قدرته اإلدراكيّة ويكّون منه شخصية متسامحة، تسمع للغير وتتقبّل آرائهم،. تعترضه في حياته اليومية

إضافة إلى إثراء حصيلته اللّغوية، كما يعمل األدب على تنمية قدرات . وتجعل الطفل مدرًكا ألساليب الحياة

.الطفل اإلبداعية فيصبح قادًرا على التعبير وكتابة القصص، وكذلك يرّسخ انتمائه بالوطن والّدين
  

 بل الدولي، عقدها في المنشودة الثقافية التنمية شروط من الزم وشرط وقومية وطنية ضرورة األطفال أدب إن      

 المعرفي التكوين بطبيعة تتعلق ألسباب لجذورها وتفتقر ناقصة تهمله أو األطفال أدب تتجاهل ثقافية تنمية أي إن

 الثقافي الغزو لمواجهة واإليديولوجي والشعري والقومي التربوي طابعه األطفال وألدب لإلنسان والتربوي

  .االستعماري واإلعالمي

 الوطن في األطفال أدب أهمية أغفلت فقد األطفال ألدب والقومية الوطنية الضرورة عن الحديث رغم ولهذا        

 األطفال جماهير نماء على يساعد أدب في الناشئة مخاطبة عن يترفعون منهم الكثيرون زال وما طويالً  العربي

ً بأدب األطفال في بعض .التربوية والفنية الواسعة، وبما تميله اعتبارات هذه المخاطبة وإذا كنا نلحظ اهتماما

األقطار العربية ومنها سوريا وفي بعض أجناسه وفي الكتابة له وعنه، فإن الحاجة لهذا األدب ضرورة تستدعيها 

واالجتماعية  إرادة بناء اإلنسان العربي بالدرجة األولى لما لهذا األدب من دور كبير في عمليات التنمية الثقافية

والسياسية، وإن ثمة تحديات تواجه الثقافة العربية في وجه العموم والتربية العربية منها على وجه الخصوص 

إزاء تطوير ادب األطفال وانتشاره إلى ماليين األطفال الذي هم أحوج ما يكونون إليه في ظروف التحول 

ل من أولى الصعوبات ذلك التقييد الهائل في وسائط االجتماعي الخطيرة التي تشهدها المنطقة العربية، ولع

ً وتعقيداً  االتصال الحديثة، إذ تبدلت كثيراً وسائط الثقافة وتنوعت تقنيات مخاطبة األطفال وازدادت تشابكا

وتنوعت تقنيات مخاطبة األطفال وازدادت تشابكاً وتعقيداً وتراجع أو كاد يمحي الدور التقليدي لألسرة وال سيما 

ة واألم والمدرسة والتجمعات واللقاءات الشعبية الشفهية والعفوية وحلت محلها وسائط االتصال الحديث الجد

والتقنيات المتطورة الهائلة في نقل األدب إلى األطفال ولقد أجمع أدباء األطفال في العالم على خطورة وضع 

الجيد وأبدوا قلقهم المتزايد حيال المصائر األطفال في عالمنا الراهن والمخاطر التي تقف في وجه أدب األطفال 

التربوية، والتنموية ألدب األطفال، وتتوالى اعترافات هؤالء األدباء ورجال التربية في أكثر من مكان في 

ويؤلف أدب األطفال دعامة رئيسية في تكون .المعمورة داعية إلى الدفاع عن األطفال ضد األدب الرديء

هامه في نموهم العقلي والنفسي واالجتماعي والعاطفي واللغوي وتطوير شخصيات األطفال عن طريق إس

مداركهم وإغناء حياتهم بالثقافة التي نمسيها ثقافة الطفل وتوسيع نظرتهم إلى الحياة وإرهاف إحساساتهم من 

قدرته على إطالق خياالتهم المنشئة وهو ليس أداة بحد ذاته لفائدة الطفل بقدر ما هو أداة للنهوض به من خالل 

 .تنمية عملياته المعرفية المتمثلة بالتفكير والتخيل والتذكر



14 

 

  : الطفل وظائف أدب -2

 :إن ألدب األطفال وظائف متعددة تبعاً لجهة تأثيره،ولعّل من أهّمِ هذه الوظائف    

 :ظيفة نفسيةالو - أ

تظهر من خالل قدرة هذا األدِب على ضبط انفعاالت الطفل ومشاعره وتوجيهها من خالل تقديم  و         

الصورة اإليجابية والمثالية التي يتأثر بها الطفل، فتجعله يوازن بين عواطفه تجاهها وتفاعله معها وبين سلوكه 

زمة بالفضائل يبعد الطفَل ما أمكن كما أن تقديم مثل هذه الصورة ودعمها بالشخصيات المتزنة الملت, في حياته

عن األجواِء المأساوية المحزنة والمناظر المخيفة التي يفرضها واقعنا المعاش، والسيما إذا رافقت هذه 

عدا عن كون هذا األدب , الشخصيات مسحةٌ من المرح والحيوية مشيعةً بذلك أجواًء من المتعة والتشويق والفرح

 يلبي حاجة الطفل 

دائمة إلى إرواء ميله إلى البحث واالكتشاف والمغامرة، ويروي فضوله، ويجيبه عن التساؤالت التي النفسية ال

 .تقلقُه، وبذلك يتمكن من إثبات ذاته وتنمية مواهبه وإبداعاته

 :الوظيفة التربوية -ب

السيما في مراحله وال يخفى أبداً ما ألدب األطفال من وظائف تربوية مهمة تنطلق مما يتميز به الطفل و        

األولى، من خيال نشط، وقدرة فائقة على التصور غير المنضبط والذي قد ينعكس بشكل من األشكال على واقعه 

ويدخل في عالمه الخاص؛ وذلك من خالل تأثره بالمثل األعلى أو الشخصية القدوة أو الفكرة السامية تبعاً للنوع 

ُر ِصفَةً مَن الصفات التي يتضمنها النص لتتفاعل هذه الصفة مع سلوكه فهو غالباً ما يُقَدِّ , األدبي الذي يقرؤه

 ً  ...الشخصي مطورة إياه بصورة إيجابية، وبذلك غالباً ما يتعدل سلوك الطفل وبناؤه القيمي وقد يتبدل تماما

 

قق أغراضاً ومن هنا فإن األدب الطفلي، والسيما ما يعتمد منه على التشويق والتخيل المنسجم، غالباً ما يح

 :تربوية مهمة

 .فهو يوفر للطفل عالماً منوعاً يوسع أفقه وينمي قدراته اللغوية  -1

ويدله على التفسيرات العلمية والمعلومات الصحيحة، مبعداً بذلك إياه عن الخرافات والتفسيرات البعيدة عن  - 2

 .العلم أو المنطق

للتقّمص والتقليد، فيحقق ذاته وينتقل من دائرته الذاتية إلى الدائرة كما يساير هذا األدب طبيعة الطفل وميلَهُ   -3

 .االجتماعية

كما تجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة ابتعاد أدب األطفال عن التلقين والوعظ المباشر؛ إلتاحة الفرصة         

بية والعفوية للطفل كي يستنتج القيم المقصودة والسلوك المرغوب فيه من خالل تحليل المواقف اإليجا
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للشخصيات، وبذلك تتفتح قدرات الطفل ومواهبه الذاتية مما يسهم في نموه السليم، ويشترط لتحقيق ذلك أيضاً 

 .تقديم الموضوعات البسيطة التي ال تتعارض مع األهداف التربوية أو الحياة الواقعية

 :تجتماييةاالوظيفة ال -ج

من بيئته أو من بيئات أخرى تتقاطع مع واقعه فإنه بذلك يحقق وألن أدب األطفال ينقل للطفل صوراً         

شكالً من أشكال التفاعل االجتماعي مؤدياً وظيفة اجتماعية مهمة أيضاً تتجسد من خالل تنمية الحس االجتماعي 

لدى الطفل، فتبعده عن الفردية واألنانية وحب الذات واالنطواء، وترسخ عنده العالقات السليمة في األسرة 

كما أن لمثل هذه النماذج من األدب القدرة على تعويد الطفل على النظام واالنضباط , والمدرسة والمجتمع

 ..والصبر والعقالنية والحلم، وتهذب حريته الشخصية وتضبطها في إطار انتمائه إلى األسرة والمجتمع

خرى والسيما فيما يتعلق باألمور وإلى جانب هذا وذاك فإن األدب يطلع الطفل على بيئته والبيئات األ       

 .العائلية والعالقات االجتماعية مما يؤهل الطفل للتكيف اإليجابي مع المجتمع والتعامل معه في المستقبل

 

 :حضاريةالتاريخية والوظيفة ال -د

المشرف ومما يحسب ألدب األطفال أيضاً تعميقه للجذور التاريخية وربطه ما بين ماضينا                

ومستقبلنا المستشرف، حيث يرسخ عند الطفل حب الوطن من خالل استحضار صوٍر براقٍة من تراثنا األصيل 

إضافة إلى تسليطه الضوء على ما قدمته الحضارة العربية , وشخصياٍت فذةٍ من قادة وعلماء ومفكرين وأبطالٍ 

 ...بذلك في صنع الحضارة اإلنسانية واإلسالمية من نماذج إنسانية وحضارية يُحتذى بها، ُمْسِهَمةً 

كلُّ ذلك بأسلوٍب جذاٍب يحبب الطفل بلغتنا العربية وأساليبها الفصيحة ويجّدد لديه الشعور بالفخر النتمائه       

 .إلى هذه اللغة وإلى هذا التاريخ

وهكذا فإن لألدب الموجه للطفل أهمية كبرى سواء أكان ذلك على مستوى الطفل ذاته، أو على مستوى      

 :المجتمع ويمكن إجمال هذه األهمية إضافة إلى ما سبق ذكره في النقاط التالية

 .تسلية الطفل وإمتاعه وملء فراغه -

 .تعريف الطفل بالبيئة التي يعيش فيها من كافة الجوانب -

 .ام في ترقية الذائقة الجمالية لدى الطفلاإلسه -

 .اإلسهام في النمو العقلي والعاطفي واالجتماعي  -

 .تنمية القدرات اللغوية، ومساعدته على الفهم والربط المنطقي -

 .تعريف الطفل بآراء وأفكار الكبار وتوسيع معارفة ومداركه -

 .والتركيز واالنتباه لدى الطفل تنمية دقة المالحظة -

وتعريف الطفل بالقيم الضرورية واالتجاهات االجتماعية السليمة  ثقافة مناسبة للمرحلة وللمجتمعتكوين  -

 .والعادات والتقاليد التي يجب عليه اتباعها
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مساعدة الطفل في التعرف على الشخصيات األدبية والتاريخية والدينية والسياسية، من خالل قصص البطولة  -

 .وأعالم الماضي والحاضر

 لشعور باالنتماء للوطن واألمة والعقيدة  ترسيخ ا -

 كيف نحقق هذه الوظائف؟ولكن 

إن هذه الوظائف وغيرها الكثير من وظائف أدب األطفال ال يمكن أن تؤتي أُكلَها إن لم تقدَّْم في إطاٍر ينسجم مع 

تكوين الجانب فهي وإن كانت وظائف سخية ومهمة في , عقل الطفل وقدرتِه على االستيعاب واستعداده للتخيل

النفسي والتربوي واالجتماعي عند الطفل فهي لن تكون ذات جدوى إن لم تَُصْغ بقالٍب فنّيٍ يتناسب من حيث 

الشكُل والمضموُن واللغةُ مع الفئة العمرية التي ينضوي الطفل تحتَها، ومع ميله الشخصي واهتماماته حتى تبلغ 

 ..يجابيأبعَد مرًمى لها ويكون لها الدور الفعال واإل

 

عدا عن دور األسرة والسيما األب واألم في تقريب الفكرةِ ولفت نظر الطفل إلى الدرب الصحيح الذي يمكنه من 

 .استيعاب هذا النوع األدبّي، ومن ثم االستمتاع به سواٌء أكان شعراً أم نثراً 

 :أهـــــــداف أدب الطفــــــــل-3

ألدب األطفال أهدافه وغاياته، ألنه أدب موجه إلى فئة محدودة، لها خصائصها ومميزاتها، ولغايات        

واضحة، وتتعدد أهداف أدب األطفال من حيث أصولها التربوية، أو من حيث اتجاهاتها ومن حيث األهداف 

ه وتركها آخرون مكتفين باإلشارات المعرفية والوجدانية، ولقد حدد كثير من المهتمين بهذا األدب بعض أهداف

بث اإليمان باهلل والوطن واإلنسانية في "المبثوثة هنا وهناك، فالحديدي مثال يرى أن دور أدب األطفال هدفه 

، وغاية القلوب الغضة الرقيقة، وليدفع باألطفال إلى خدمة اآلخرين، ولينمي فيهم الوعي الجماعي وروح التعاون

ء الخيال عند الصغار فقط، ولكنها تتعداه إلى تزويدهم بالمعلومات العلمية، والنظم أدب األطفال ليست إذكا

السياسية، والتقاليد االجتماعية والعواطف الدينية والوطنية، وإلى توسيع قاموس اللغة عندهم، ومدهم بعادة 

لطفل باهلل والوطن والخير ومهمته تقوية إيمان ا.... التفكير المنظم، ووصلهم بركب الثقافة والحضارة من حولهم

 "والعدالة االنسانية 

 :ةف العقدياهداأل  -أ    

ة أدبهم مستمدين ذلك من عقائدهم، فتجد آثار تلك العقائد ظاهرة في آدابهم جليَّة، وبما كتب             أهل ُكل أمَّ

معبراً عن تلك الحقيقة، فنجعل أن ديننا اإلسالم خاتم األديان والمهيمن عليها وجب علينا أن يكون هذا األدب 

عقيدتنا تصل إلى األطفال عن طريق الربط بينها وبين جميع حواسهم ومالحظاتهم ومداركهم؛ ألنه ال خوف من 

. ذلك؛ فعقيدتنا ال تصطدم بشيٍء من الحقائق العقلية، فتكون كلمة التوحيد موجودة في ذلك األدب حتى تنمو معه

أوَل ما يطرق سمع الصبي الشهادتان، وكان سلفنا أول ما يحرصون عليه أن  ولقد حرص اإلسالم على أن يكون
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 .يتكلم الطفل بالشهادة، فتنمو معه ويزداد حبُّه لها

اعلم أن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول نشوئه ليحفظه حفظاً ال »: يقول الغزالي

 ً ً  يزال ينكشف له معناه في ِكبَِره شيئا  .«فشيئا

ال بد من ترسيخ حب هللا ـ سبحانه وتعالى ـ ومعرفة قدرته، وأنه خالق اإلنسان ومسيِّر الكون، وأن          

ه أول كلمة شك، أو ينساق وراء الجهل،  المرجع والمآل إليه، فينشأ الطفل غير مشوش التصور وضعيفه، تهزُّ

 .فيقع في الشرك أو البدع المهلكة

ل تلك األناشيد التي تمجد الخالق وتحث على التدبر في مخلوقاته، أو تلك القصص والصور التي وما أجم        

تزيد الطفل يقيناً بعظمة الخالق وقدرته، فيزداد حباً لربه ويقيناً بعقيدته التي تدعوه إلى التضحية في سبيل هللا كما 

 .فعل سلفه الصالح

واألنبياء والرسل، وذلك عن طريق  -صلى هللا عليه و سلم  -هللا ومن تلك األهداف العقدية محبة رسول        

السيرة النبوية وقصص األنبياء المستمدة من القرآن الكريم والسنة الكريمة ال من اإلسرائيليات، فما أروع تلك 

القرآن، القصص عندما تكون تفسيراً مبسطاً لقصص األنبياء والمرسلين التي وردت في القرآن، فيزداد ارتباطه ب

ويعلم علم اليقين أنه المصدر السابق لتلك القصص، وأنه ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، فيكون ذلك 

. درعاً للدفاع عندما يصل إليه المشككون، كما يصبح له ذلك طريقاً لتعلم القرآن وقراءته ومحبته واالرتباط به

، ومعرفة حقه، ووجوب طاعته؛ ففي -لى هللا عليه و سلم ص -ومن األهداف كذلك تحبيب األطفال بالرسول 

عرض سيرته مجملة أو مقسمة خير مرسخ لتلك المحبة، والتركيز على صلته بأصحابه وعرض محبتهم له 

كما تعرض لهم عالقته مع أهل بيته، وليكون  .وفدائهم له، وما أكثر تلك المواقف القصصية في سيرته وسيرهم

 .ر األم واألب واألوالد، فال يكون ذلك غرضاً يرمى به عند األقالم المسمومةالطفل على دراية بدو

وال بد في أدب الطفل من استلهام كل أمٍر عقدي من القرآن الكريم؛ حتى يعرف الطفل عن طريق تلك         

رات الكفر اآلداب أن القرآن مصدر عقيدته ال يدخله شك وال شبهة ليكون ذلك خير دفاع في نفسه في وجه تيا

والضالل، فينشأ الطفل قادراً على التكيف ال تتنازعه األهواء، ويكون أكثر اتزاناً؛ ألن العقيدة الصحيحـة 

ويرسل إلى المكتب مبكراً »: يقول اإلمام الغزالي، ُغـرسـت في قلبه وفكــره بتمثلهـم لها عـن طـريق تلك اآلداب

 .«برار ليُغَرس في نفسه حب الصالحينفيتعلم القرآن وأحاديث األخيار، وحكايات األ

فقد . وليس األمر في ذلك بحشو أدب الطفل بتلك األسس حشواً، بل تكون أسساً يركز عليها ذلك األدب        

تكون القصة أو التلوين أو الفيلم أو األنشودة في بابها أو تحوي بين ثناياها تلك األسس لتصل إلى الطفل مقرونة 

ت؛ لتكون أسرع رسوخاً في ذهن الطفل، مبسطة حتى يمكن لعقل الصغير إدراكها، وفي بشيء من المحسوسا

 .القرآن الكريم أمثال لذلك من ضرب األمثال على التوحيد، وعظمة الخالق، وقصص النبيين

وهكذا فإن لبناء العقيدة في نفس الطفل عدة أركان يجب أن تظهر جلية واضحة في أدب الطفل لترسيخها    

 :ء شخصية متوازنة وقوية نذكرها باختصارولبنا
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 .تلقين الطفل كلمة التوحيد -

 ترسيخ حب هللا تعالى  -

 .ترسيخ حب الرسول عليه الصالة والسالم -

 .تعليم وتحفيظ الطفل القرآن الكريم  -

 .تنمية قدرات الطفل وتفتيح وعيه لثباته على العقيدة واستعداده للتضحية من أجلها -

 .وخلقه، ومكانته في هذا الكون، وعالقته بربه، وعالقته بالكون من حوله وعالقته بأخيهبيان حقيقة االنسان  -

 :ةالتعليميهداف األ  -ب

، ويعده المختصون بالتربية جزءا من التربية وليس منفصال عنها وهو مكمل للهدف العقدي والتربوي          

 .أهم غايات أدب الطفل وأهدافهإال أن أهميته تكمن في الجانب التعليمي الذي يعتبر من 

ـةُ اإلسالم يجب أن يضيف أدبها ـ أيًّا         ال بد أن يضيف األدب إلى أهله شيئاً قد يكون مفيداً أو ضاراً؛ وأُمَّ

. كان نوعه ـ ما يفيد سوادها ـ ومن ذلك أدب األطفال الذي يجب أن يستغل حب األطفال لالستطالع والمعرفة

ولما كان اإلحساس بالحاجة إلى المعرفة عند األطفال جزءاً من تكوينهم الفطري »: ِمعال يقول عبد الفتاح أبو

ألن غريزة حب االستطالع تنشأ مع الطفل وتنمو معه، ومحاولة الطفل التعرف على بيئته تعتبر من العوامل 

 .«كانات وقدراتالهامة التي إذا عولجت بحكمة؛ فإن ذلك يؤدي إلى تنمية ما يمكن أن يكون لديه من إم

ومن ذلك أن يكون هذا األدب يدرب الطفل على قراءة القرآن، وإجادة تلك القراءة مع فهم مبسط لمعاني          

وفي القرآن رصيد ضخم للمعارف بأنواعها مما يفتح عقل الطفل ويزيد . ما يقرأ لكي يتذوق القرآن ويفهم ما يقرأ

. ة الفيل، والمسد، والشمس، قصص مبسطة وقصيرة تناسب األطفالتعلقه بكتابه؛ ففي بعض سور القرآن كسور

وكلما تقدم الطفل كان األدب مراعياً لذلك التقدم، كما يتعلم عن طريق األدب ما يُقّوم لسانه من لغته العربية، 

 .ألطفالفيزداد تعلقاً بها ومحبة لها، مع مراعاة القاموس اللفظي للطفل، ولذلك ال يستطيع كل أديب الكتابة ل

وليكن األدب محفزاً الطفل على اكتشاف كل جديد، ومعرفة خفاياه من علوم دنيوية تحيط به كمكونات         

جسم اإلنسان وآليته، وخلق الحيوانات واألرض واألفالك وغيرها، ليعرف إبداع الخالق وعظمته مع ربط ذلك 

علوم اإلنسان كالتاريخ والجغرافيا والفيزياء والحاسب كما يعلمه األدب . بالقرآن الكريم الذي يحوي الكثير منها

. اآللي واألقمار الصناعية؛ ليشبع في نفسه حب المعرفة ولتنمية ما لديه من هوايات لتصبح مهارات يتميز بها

وأدب الطفل يعين على اكتشاف الهوايات والحصول على المهارات الجديدة، ويعمل على »: قال دمحم بريغش

 .«امات الشخصية عند الطفلتنمية االهتم

ويمكن تشجيعه على استعمال تلك المعارف في حديثه مع غيره، وفي إلقائه ومخاطبته للجمهور، ولنعلم          

مدى فائدة تلك اآلداب للطفل لننظر إلى األفالم المتحركة المدبلجة أو المنتجة؛ فلغتها الفصحى علمت أكثر 

السواد األعظم من أطفالنا المتابعين لها يعون ويفهمون لغتهم الفصحى وإن لم  األطفال هذه اللغة المحببة، وأصبح
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يستطيعوا الكالم بها بشكل جيد، وظهر أثر ذلك في كتاباتهم، فزادت مفردات الفصحى وأساليبها، وأثَّرت في 

 .حديثه وكتابته

 :ونجمل هذه األهداف في النقاط التالية      

 بكتاب هللا، والتخلق بأخالق القرآنترسيخ العقيدة، والتمسك  -

 .قراءة القرآن، وتجويده واكتساب مهارة القراءة باعتبارها وسيلة للفهم والثقافة -

 تنمية مهارات القراءة والكتابة وتزويدهم بثروة لغوية فصيحة -

 االرتقاء بأساليب التعبير  -

 تقويم ألسنة األطفال وكتاباتهم -

 ستعارة والنتقال من المحسوس إلى المعنويتعويد األطفال استخدام المجاز واال -

 مراعاة المراحل العمرية وخصائصها  -

 تزويد الطفل بألوان من الثقافة  -

التذكر، التخيل، تركيز االنتباه، الربط بين الحوادث، فهم األفكار، الحكم على : تنشيط تفكير األطفال من حيث -

 األمور، حسن التعليل واالستنتاج،

 ق معايير وقيم وعادات واتجاهات صحيحة بناء شخصية الطفل وف -

 اكتشاف المواهب والحصول على المهارات الجديدة -

 :أهداف تربوية  -ج

يقوم هذا الجانب على المسؤولية المنوطة بالوالدين والمربين وكل مسؤول عن جانب من جوانب           

 .هما، البناء والحماية: الطفولة، والهدف التربوي يعني أمرين مهمين

 .تتالءم مع ركائز هذه النفس للنفس الصغيرة وتعهد الفطرة البريئة على أسس عقدية صحيحة وسليمة  ،البناء    

الحماية، لهذا النشء الذي تربى على الروح اإلسالمية من االنحراف والعبث واألخطار التي تحيط به من     

 .مغريات ومفاسد وأهواء وتفسخ وانحالل وانقياد وضالالت فكرية

أو عن إن التربية التي يتلقاها الطفل عن طريق األدب ليست بأقل مما يتلقاها في مدرسته أو على يد والديه        

طريق مجتمعه؛ ألن الطفل عندما تكون هذه التربية باألدب أياً كان نوعه يقرؤها أو يسمعها أو يراها؛ فإنها 

بالوصية  -صلى هللا عليه و سلم  -ترسخ في ذهنه؛ فابن عباس ـ رضي هللا عنهما ـ عندما أوصاه الرسول 

 .غيره من الناس، وطبعت حياته بطابعها اإليمانيالجامعة كان غالماً، ورغم ذلك طبق تلك النصيحة ونقلها إلى 

فالطفل بطبعه ميال إلى تقليد غيره من الكفار بالحسن وبالقبيح؛ فالتربية ال بد أن تراعي ذلك الجانب؛ فإنه       

عندما يرى فيلماً أو يقرأ أو يسمع قصة يتمثل أو يحاول أن يتمثل دور البطل أو الشخصية التي تناسبه فيها، 

ول قدر اإلمكان تقليدها؛ لذلك وجب علينا أن نستفيد من ذلك وخاصة في األدب المرئي للطفل؛ ألنه أســهل فيحا
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 .طريــق للتربية ال يحتاج إلى كبير جهـد وعناء

إذن يجب أن يكون هذا األدب مربياً للطفل على األخالق الحسنة الفاضلة متصفاً بالتوحيد؛ فما أحسن تلك       

حركة أو غيرها التي تصور طفالً ينشأ على الفطرة اإللهية موحداً متصفاً بأخالق حسنة وصفات نبيلة األفالم المت

يتمثلها الطفل ويعجب بها أيما إعجاب، وما أكثر ما بلينا بتقليد أطفالنا لكل بطل أجنبي بسبب قصور أدب الطفل 

ته، بل وعن محيطه الصغير ممن هم أكبر منه المرئي لدينا، إن لم نقل انعدامه، فجلب لنا جيالً منفصالً عن أم

سناً، وما أعظم تأثير قصص أبناء الصحابة والصغار الصالحين؛ ألنه سيتمثل تلك المواقف لتصبح جزءاً من 

 .تكوينه

ال بد أن تكون األهداف التربوية في هذا األدب أهدافاً سامية منتقاة من تاريخ أمتنا، ال بد أن ننمي فيهم عن       

ق أدبهم روح الجهاد وبذل النفس والمال في سبيل ديننا؛ ألن التربية األنانية وحب الذات قادنا لنكون أمة طري

، كما ننمي فيهم روح المبادرة والقيام باألعمال -صلى هللا عليه و سلم  -كغثاء السيل الذي أخبرنا به النبي 

ونربي بهذا األدب االعتماد على القرآن والسنة المفيدة، بل أن ننمي فيهم انتظار المعجزات التي لن تكون، 

لتصديق أمر ما بدالً من تحكيم غيرنا الذي قادنا لنؤمن بالخرافات والخزعبالت، فانتشر كثير من المسلمين بين 

القبور والقباب، وضاعت هممهم بين األناشيد واألذكار الصوفية، ونجعل هذا األدب يطبعهم بطابع العزة واألنفة 

نحناء أمام ملذات الدنيا، ويصور لهم أن الحياة خير وشر وسعادة وعناء، حتى نبعدهم عن اليأس وعدم اال

والضغوط والتشاؤم، وال زلنا نتذكر تلك القصص المفزعة عن السحالي والوحوش والعفاريت التي جبلتنا على 

الجهاد وعدم الخوف؛ ألن تلك الخوف والرهبة من كل شيء، فال بد أن يكون هذا األدب منمياً ألطفالنا على حب 

 .التربية قادت المسلمين ألن يكونوا أيتاماً على مأدبة اللئام

 :نذكر من هذه األهداف األساسية ما يلي

 تكوين العقيدة وتثبيتها في نفس الطفل شيئا فشيئا -

 الغلو الحرص على تكوين شخصية واعية قوية تحسن القيادة، الشخصية المتفتحة المتوازنة التي تبعد عن -

 .والشطط والتعصب واالنفعاالت العاطفية الشديدة

  .الحرص على غرس شعور المحبة والتعاون واإليثار والخضوع للحق في كل عالقاته وتصرفاته -

تربية الجانب العملي وغرس حب العمل والنتاج مع الحرص على النظام والترتيب واالتقان واإلحسان مع  -

 .ضائهربط ذلك بالخوف من هللا ومحبة ر

 .إشباع حب االستطالع عندهوتوجيه ذلك لتحقيق اآلمال المفيدة، ودفعه للطموح والجد واالكتشاف -

 .تفتيق ذهنه ومواهبه الكتشاف ما حوله، وتنمية إحساسه للبحث والتجربة -

 .غرس المحبة واالحترام والمودة للوالدين وتحقيق معاني الطاعة والسكينة لهما -

اون معهم، والتضحية من أجلهم والشعور بالرباط األسري، والحرص على غرس محبة األخوة وحب التع -

 صلة الرحم واحترام الناس وتوقير الكبير 
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 .المساواة بين األفراد، الغني والفقير، وأن ميزان التفاضل بالعمل والتقوى -

 ترسيخ الروابط اإلسالمية -

  .حب الوطن وترسيخ الوطنية -

 :ةف الترفيهياهداأل -د 

بد أن يكون هذا الهدف داخالً في األهداف السابقة؛ ألن الطفل يحب التسلية والترفيه ويمل من الجد؛  ال        

فعندما نقدم له العقيدة والتعليم والتربية عن طريق الترفيه فال بد أنه سيُقبل عليها وتنغرس في ذهنه أكثر مما لو 

ق التالميذ باألفالم المتحركة، رغم أهميتها في التعليم وال أدل على ذلك من تعل. كانت خالية من التسلية والترفيه

والفيلم المصور المسجل بالصوت والمصاحب »: قال عبد الفتاح أبو ِمعال. والتربية إال أننا نجعلها للترفيه

الصوت والصورة : للحركة يساعد األطفال على إيصال المادة التعليمية إلى جميع فئات األطفال؛ فهذه العناصر

 .«كة، تقوي سرعة البديهة والذاكرة، وتغرز القدرة على الفهم والحفظوالحر

لكن طلب تلك التسلية والترفيه للطفل ال يصرف هذا األدب إليه خاصة بدون نظر إلى األهداف السابقة؛       

فل نقصد بها ألنها المهمة وهو الوسيلة، لننظر إلى واقعنا حينما صرفنا أطفالنا نحو التسلية؛ فكثير من آداب الط

التسلية والترفيه لكنها غرست في نفوسهم ما يصادم الدين واألخالق؛ ألنه ال يوجد أدب ترفيهي منعزل عن 

األهداف األخرى؛ فالطفل عندما يلون قصة أو يشاهد فيلماً أو يقرأ فإنه يستمتع بذلك ويتسلى به، ولكنه يكتسب 

أفادت، وإن صاغها غيرنا قد تفيد ولكنها تضر أيضاً، فهي من تلك التسلية قيماً ومفاهيم إن صيغت بما نريد 

 .216: البقرة{ َوإثُْمُهَما أَْكبَُر ِمن نَّْفِعِهَما}: كالخمر والميسر حينما قال عنهما هللا ـ تعالى ـ

 :األهداف التجمالية-هـ 

، فأدب بنواح مهمة في توجيه شخصية الطفل وتشكيل سمته وتحديد ذائقته الجمالية هذا الهدف ينفرد        

الطفل له إسهامات كثيرة في الجانب الجمالي بل إن هذا الهدف طريق لتصعيد الصور المختلفة إلى أرقى 

 .مستوياتها عند الطفل

صور الجمال يتملى من مشاهد وهذا الهدف يستطيع من خالله الكاتب أن يفتح أمام الطفل آفاقا من       

الكون، ويتوقف عند دقائق النفس فيمتلئ بشعور العرفان واالنبهار أمام عظمة الخالق وألوان الجمال وبدائع 

، وملبسه، االتقان ، واستطاع أن ينقل الطفل إلى سلوك يتسم بالخاصية الجمالية حتى تبدو في مأكله ومشربه

 .آلخرينوهيئته وسلوكه وكالمه وتعامله مع ا

 وأدب الطفل يمكنه أن يسهم في تربية الذوق الفني للطفل وينمي مواهبهفي معرفة كثير من الفنون     

ونظًرا لما ألدب األطفال من أهّمية عظيمة كما أسلفنا الذكر، سعت كل الدول للنهوض بمستواه، وهكذا        

الجهود بين كل الهيئات اإلنسانية، للعناية بكل ما يخص غير أّن هذه المساعي غير كافية، إذ ال بّد من تكاثف 

 .ة المهّمة في المجتمعحويوجه إلى هذه الشري
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قدراته وأفكاره، هو مستمع ومشـاهد، يتلـقى بإّن الطفل الذي ال نعبأ به وفي أحيان كثيرة نستهزئ            

حوله، غير أنه يتلقّى هذا الغذاء الروحي األدب ويستوعبه، شأنه شأن الكبار كما يتذوقه بل ويبدي مالحظات 

وفق منظوره الخاص وانطالقا من رؤى عالمه الصغـير، بما فيه من مميّزات وخصائص ينفرد بها هذا العالم 

 .ففيما تتجلّى هذه الخصوصية يا ترى ؟

               

 

 

 

 

 

 

 خصائص أدب الطفل: المحاضرة الثالثة

 

إّن ألدب األطفال خصوصية تميّزه عن أدب الكبار، الختالف المتلقي نفسه إذ يختلف أسلوب الكتابة            

للّصغار عن الكبار، فمن المعروف أّن الكبار مّروا بتجارب أكسبتهم خبرة في مجاالت شتّى، مّكنتهم من اختيار 

دوه مناسبًا لهم، أّما األطفال فأنـّى لهم وانتقاء ما يناسبهم من الموضوعات األدبيّة، ويطرحون أيًضا ما ال يج

الصغار، )القدرة على االختيار، مع ضعفهم وقلة حيلتهم وخبرتهم، وإن كانت هناك نقطة التقاء بين األدبين 

كونهما يخضعان لمعايير الدقّة في البناء الشكلي والموضوعي على حد سواء، فهناك نقاط اختالف كثيرة ( الكبار

مراحل  ل خصوصية تميّزه عن غيره، إذ يختلف من مرحلة إلى أخرى، فلكل مرحلة من تجعل ألدب األطفا

 نموهم ميزة وخصوصية تختلف عن غيرها من المراحل

    :أدب الطفل ومراحل الطفولة، الخصائص والمميزات 

اعتمد علماء النفس في تقسيم الطفولة إلى مراحل على أسس متنوعة مختلفة، لعدم وجود مقياس خارجي     

موضوعي يتفقون عليه، وقد انطلق كل منهم من مجموعة المسلمات واالقتراحات التي تدعمها بعض المعطيات 

كانت تلقي كثيرا من الضوء على السيكولوجية، كما اعتمد آخرون على األساس التربوي، وهذه التقسيمات وإن 

خصائص الطفولة في مراحل النمو المختلفة، مما يعين على التعرف على ميوالت ورغبات األطفال من 

 : القصص، وما يناسبهم من األفكار؛ إال أننا نالحظ ما يلي

 .عدم االتفاق في تحديد هذه المراحل من قبل علماء النفس -1

 .ولوجي ووسائل اإلعالم على السير الطبيعي لمراحل نمو األطفالأثر التطور الحضاري والتكن -2
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 .التداخل الزمني بين المراحل، وعدم التمييز بين الذكور واإلناث -3

 .جل هذه الدراسات وهذه التقسيمات هي ثمرة جهود غربية في بيئات غير بيئاتنا العربية -4

ذه الجهود، بقدر ما يلفت المهتمين بهذا المجال إلى محاولة وإدراج هذه المالحظات ال يعني أبدا التقليل من ه    

التي والظروف  إيجاد تقسيمات خاصة بطفولة الطفل العربي التي تتغير طفولته وخصائصها بحسب المتغيرات

كما أن هذا ال يعني التقليل من أهمية معرفة هذه المراحل وخصائصها المختلفة، . تحدث في هذا الوطن

 .لدرب لكاتب األطفالكمؤشرات تنير ا

وبسبب اختالف حاجات وميوالت ودوافع األطفال في مراحل نموهم المختلفة، اقتضى األمر تقنين األدب      

ومن البديهي أن القصة يجب أن . المقدم لهم بحيث يتواءم في شكله ومضمونه مع تلك الظواهر في كل مرحلة

فهم، تذكر، ربط، )الستيعاب يحتاج بالضرورة إلى تكون في مستوى استيعاب القارئ الذي وضعت له، وا

، واألطفال أكثر حاجة من الكبار لمراعاة مستوياتهم األدبية والنفسية، حتى نستطيع أن نقدم لهم عمال (استنتاج

يناسبهم، يقدرون على استيعابه بسهولة، والربط بين المستويات األدبية من ناحية، والمستويات النفسية 

، (بمراحل النمو األدبي)راحل النمو المختلفة من ناحية أخرى، يمكن أن يقودنا إلى ما نسميه وخصائصها في م

ورغم وجود حدود بين هذه المراحل؛ إال أن هذه الحدود ليست فاصلة حيث تتداخل فيما بينها إلى حد كبير ولكن 

 :األطفال جميعا يمرون فيها بتتابع، وتتمثل هذه المراحل في

 (.  سنوات 5إلى 3من: أو مرحلة الخيال اإليهامي) : لة المبكرةمرحلة الطفو -أ

حيث يكون الطفل في هذه المرحلة عالما ضيقا محدودا بحدود البيئة التي يعيش فيها وباقتدار الطفل في هذه      

ة كثير المرحلة على المشي، فإنه يستخدم حواسه للتعرف على بيئته المحدودة المحيطة به، ويكون في هذه المرحل

االستطالع، واالستكشاف، إذ يسمح نمو ملكته اللغوية بالتعبير واالستفسار عما يدور في محيطه، ولهذا أكد 

 .ضرورة اإلجابة عن أسئلة الطفل بأجوبة مالئمة تعتمد على الحقيقة" بياجيه"

حادا يصل إلى حد التوهم، وتؤكد البحوث العلمية أهمية هذه المرحلة في تربية الطفل، إذ يكون خياله فيها       

وإن كان محدودا بما في بيئته، هذا الخيال الذي يجعله يتقبل بشغف القصص التي تتكلم فيها الحيوانات والطيور 

 .والجماد، إضافة إلى شغفه بالقصص الخرافية والخيالية

الصور، وهو لم يرتفع بعد التفكير الحسي، والتفكير ب: ويغلب على الطفل في هذه المرحلة لونان من التفكير     

وال ينتظر منه أن يفهم معاني مجردة مثل، الحرية، العدل، اإلنسانية،  .إلى مستوى التفكير المعنوي المجرد

الحذاء األحمر، األرنب : و غيرها، وهو يميل أكثر إلى سرد األشياء بنعوتها وصفاتها، كأن نقول... الكرامة

 .الخ...الشجرة الخضراء بدال من، الحذاء، األرنباألبيض، الفتاة ذات الرداء األحمر، 

والطفل في هذه المرحلة يفتقر إلى التركيز والصبر، وهو بذلك ال يستطيع أن يركز مع القصة مدة طويلة؛      

لهذا يجب أن تكون القصص قصيرة سريعة األحداث مليئة بالتشويق؛ كما يتميز تفكيره بالذاتية والخيالية المفرطة 

ذكاء تصوريا؛ ولذلك فإن أنسب ما يقدم له من قصص، قصص الحيوان والنباتات المصورة التي  إذ يملك
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تتضمن شخصيات مألوفة لديه؛ واآلداب الكالسيكية القديمة زاخرة بالقصص ذات األخيلة التي تناسب األطفال 

اية المرحلة يبدأ بالتأثر في هذه المرحلة، هذا وال ضير إن تم ربط هذه القصص بالواقع خاصة وأن الطفل في نه

ببيئته االجتماعية والثقافية، شريطة أن يراعى في ذلك عدم إفساد متعة الطفل واستمتاعه بالقصة وبخيال الطفولة 

 .الجميل

أما النمو اللغوي فإنه يبلغ عنده درجة معينة تسمح له بتحصيل معلومات كثيرة من خالل إثارته لألسئلة، كما      

ة الطفل على تعلم القراءة من خالل اهتمامه بالصور ورغبته في معرفة أسماء األشياء المصورة تظهر بداية قدر

 .مشكال بذلك صورا ذهنية عن كل ما يشده

فإذا كان من الضروري أن يتفق اإلنتاج األدبي في حقل األطفال مع درجة نموهم النفسي، فإن اللغة التي      

يكتب بها هذا األدب يجب أن تتفق أيضا مع درجة نموهم اللغوي، فالطفل في هذه المرحلة ال يعرف القراءة 

خالل التعبير البصري المكتوب؛ ولذلك يجب أن  والكتابة، كما أنه ال يستطيع فهم اللغة التي كتبت بها القصة من

تقدم القصة ألطفال هذه المرحلة عن طريق التعبير الشفوي الصوتي، بلغة بسيطة سهلة الفهم، إما عن طريق 

، ويمكن أن ...الرواية الشفوية أو تسجيلها في شريط أو أسطوانة، أو عن طريق التلفزة واإلذاعة والمسرح

 .ر يرى الطفل من خالله الصور والرسومات المتعلقة بالقصة أثناء سماعه لهايصاحب كل هذا كتاب مصو

 

 (.سنوات تقريبا 8إلى 6أو مرحلة الخيال الحر أو المنطلق من) :مرحلة الطفولة المتوسطة -ب

م يتحول الطفل من الخيال المحدود بالبيئة إلى الواقعية في خياالته غير المحدودة، كما تتبلور لديه قي       

أخالقية كثيرة، ومبادئ اجتماعية عبر تعامله مع اآلخرين، لذا يجب أن نقدم لألطفال عبر قصصهم ما يعينهم 

 .على تنمية السلوك االجتماعي لديهم ومساعدتهم على تنظيم التعاون والعمل المشترك

اللغة البصرية، لغة وفي هذه المرحلة يلتحق الطفل بالمدرسة ويشرع في تعلم نوع جديد من اللغة هي        

الكتابة والتدوين وقراءة المكتوب، والكتب المصورة التي كانت تستعمل الرسم وحده كوسيلة للتعبير، أصبحت 

تستطيع اآلن في مرحلة الكتابة المبكرة أن تضم إلى الرسم بعض الكلمات والعبارات البسيطة في حدود ما يمكن 

 .ظ وتراكيبأن يضمه قاموس الطفل في هذه السن من ألفا

وبعد ما كان إدراك الطفل في المرحلة السابقة يعتمد على حاسة اللمس وعلى الخيال اإليهامي للتعرف        

على المحيط الخارجي، يصبح الطفل في هذه المرحلة قادرا على إدراك عالقات األشياء بعضها ببعض، ويبدأ 

... والحوريات الجميلة والمالئكة واألقزام   والعمالقةفي التطلع إلى عوالم أخرى تعيش فيها الجنيات العجيبة 

 .الخ

ولعل القراءة من أهم أنواع التحصيل اللغوي والخيالي لدى الطفل، وميله إليها يزداد تصاعده في هذه        

المرحلة، إذ يقبل على قراءة القصص ذات المنحى الطبيعي، إلى جانب حكايات الجان والشخصيات الخرافية 

 .امرات العجيبة، واألبطال والشخصيات التاريخية وغيرهاوالمغ
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وهذه القصص الخيالية الشائقة تهيئ لألطفال قدرا كبيرا من المتعة، وإن كانوا سيدركون بعد قليل من       

 .التساؤل أنها خيالية لم ولن تحدث في عالم الواقع والحقيقة

يوان، مع انزياح طفيف عن الخيال اإليهامي في تعامله ويستمر في هذه المرحلة إعجاب الطفل بقصص الح      

مع الحيوان والنبات والجماد إلى الواقع، فبدال من أن يتخيل غطاء القدر مثال سيارة يقودها، فإنه يود أن يركب 

 .ويقود السيارة الحقيقية

غريبة ومضحكة، كما  ويفضل األطفال في هذه المرحلة القصص القصيرة، خاصة تلك التي تكون نهاياتها       

يفضلون القصص المسلسلة التي ينتهي كل فصل منها بعقدة ونهاية، إلى جانب ميلهم إلى التشبه بالمغامرين 

واألبطال، وهنا البد من االهتمام بتنمية شعورهم بالمسؤولية وتهذيب سيطرتهم على حركاتهم، وتعليمهم معنى 

 .مرحلة ينصتون إلى الكبار ويستمعون إلى توجيهاتهمالخطر، خاصة إذا علمنا أن األطفال في هذه ال

 (.  سنة تقريبا فما فوق 12إلى  9أو مرحلة المغامرة والبطولة من ) :مرحلة الطفولة المتأخرة -ج

في هذه الفترة، يبتعد الطفل عن األمور الخيالية نوعا ما لينتقل إلى عالم الحقيقة والواقع ويهتم بالحقائق،          

ويشتد ميله إلى القتال وحب السيطرة واأللعاب المختلفة التي تتطلب المنافسة، وقد يترك المدرسة أو المنزل 

ب التملك واالقتناء، وحب الظهور وتقليد من يعجب بهم من مغامرا مع بعض زمالئه، كما يميل إلى االدخار وح

ويميل أطفال هذه المرحلة إلى التمثيل وتكوين أفكار ونظرات عن األشخاص والقيم والمفاهيم، كما "شخصيات 

يبدون اهتماما بالمسائل التاريخية، وتبلغ القدرة على االستظهار والتذكر والتفسير درجة كبيرة، حيث يستطيع 

أن يحفظ الحوادث التاريخية، والحقائق العلمية واأللفاظ والعبارات واألناشيد واألغاني، وما يناسبه من  الطفل

 .مقتطفات الشعر والنثر

وإن أفضل سن يكون فيها الطفل أكثر استيعابا لما يقدم له من المعلومات هو سن التاسعة؛ وذلك الكتمال         

تزداد المفردات "ة بفعل القراءة، واحتكاكه بالمجتمع وتعدد خبراته حيث الملكة اللغوية لديه في هذه المرحل

ويزداد فهمها، ويدرك الطفل التباين واالختالف بين الكلمات، كما يميز التماثل والتشابه اللغويين، ويظهر الفهم 

 ".واالستمتاع، والتذوق لما يقرأ

وانات، إلى حب للكتب التي تزيد من معلوماتهم ويتطور حب األطفال للقصص التي تحكى على لسان الحي      

عن هذه الحيوانات، كما يميل إلى قصص المغامرات والشجاعة والمخاطرة، والقصص البوليسية وقصص 

األبطال والمكتشفين، وقصص المفاجآت، والقصص التي تعتمد على التفكير والتوقع، وقصص األسفار 

بون معرفة كيفية عيش أمثالهم في البالد األخرى، شريطة أن يخرج والرحالت، ذلك أن األطفال في هذه السن يح

منها الطفل بانطباعات صحية وسليمة، تحببه في الخير والحق والمثل الفاضلة، وتنفره من أعمال اللصوصية 

والخداع والتهور والعدوان واالندفاع األحمق؛ كما يمكن استغالل قصص األبطال الحقيقيين في تعريفهم 

ت القومية واألمجاد الوطنية التي يفتخر بها المجتمع، كقصة صالح الدين األيوبي، خالد بن الوليد، جان بالبطوال

 .وغيرها... دارك، العربي بن مهيدي، جميلة بوحيرد، ابن بطوطة
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ومع تقدم األطفال في السن يزداد االختالف بين البنين والبنات في هذه المجاالت وضوحا، فنجد في الوقت      

الذي يغرم فيه البنون بقراءة القصص البوليسية وقصص المغامرات والفروسية وما إلى ذلك، تميل البنات إلى 

القصص التي تصف الحياة المنزلية وألوان الجمال والزهور والحدائق وتتعرض لألمور العائلية، إضافة إلى 

هاية هذه المرحلة التي تسبق البنات القصص الدينية والقصص الزاخرة بالعواطف واالنفعاالت، وبخاصة في ن

 .فيها البنين على الدخول في مرحلة المراهقة

وهذه األحكام ليست جامعة مانعة، فقد يميل بعض البنين إلى قراءة هذه األلوان من القصص، وقد تميل       

 .مخاطرةكثيرات من اإلناث إلى قراءة قصص البطولة والمغامرة والقصص البوليسية وقصص الشجاعة وال

 (سنة 15إلى  12أو مرحلة اليقظة التجنسية من ) :المرحلة المثالية -د

وهي المرحلة المصاحبة لفترة المراهقة، حيث ينتقل الطفل من مرحلة تتميز باالستقرار العاطفي النسبي إلى 

 .مرحلة شديدة الحساسية، وتسبق اإلناث الذكور في الدخول إلى هذه المرحلة بسنة تقريبا

وتتميز هذه الفترة بما يحدث فيها من تغيرات جسمية واضحة، يصحبها ظهور الغريزة الجنسية، واشتداد        

الغريزة االجتماعية، ووضوح التفكير الديني، والنظرات الفلسفية للحياة، كما تزداد رغبته في االستقالل، وفرض 

تربطه بأهله ورفاق طفولته، لينبذ منها ما لم يعد  ومن ثم فهو يسعى إلى إعادة النظر في الروابط التي"الذات 

 "متفقا مع نظراته الجديدة، ويتمرد على كل ما يعده خليقا بطفل صغير

ويميل األطفال في هذه المرحلة إلى قصص المغامرة والبطولة التي تمتزج بالعاطفة، وتقل فيها الواقعية،        

ليسية، وقصص الجاسوسية، والقصص التي تقوم ببطولتها وتزيد فيها المثالية، إضافة إلى القصص البو

شخصيات تتصف بالرومانسية والقصص التي تتعرض للعالقات الجنسية، والتي تتحقق فيها الرغبات االجتماعية 

 .وأحالم اليقظة، كالنجاح في المشروعات االقتصادية والمغامرات العاطفية والوصول إلى درجة الزعامة والقيادة

كما أن أطفال هذه المرحلة ال يكتفون "ختلف قراءات اإلناث عن قراءات الذكور في كثير من األحيان، وت       

بقراءة القصص فحسب؛ بل يميلون إلى اختالق األقاصيص بااللتجاء إلى عالم الخيال، وهذا ما يسمى بأحالم 

 ."اليقظة

حيحة والسليمة، وتقديم النماذج الطيبة وفي كل هذا تجد القصص مجاال خصبا لتقديم المعلومات الص       

والخبرات المناسبة، التي تعين المراهق على اجتياز فترة المراهقة بطريقة صحية من خالل ألوان القصص التي 

 .يحبها ويميل إليها
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 : المحاضرة الرابعة

 فنون أدب الطفل

الشعر : األدبيّة التي يفرغ فيها المبدع أحاسيسه وطاقاته وخبراته، من أهمها  الكتابة تعّددت مجاالت      

؛ نفسهنتيجة لما لها من أثر في  أهمية بالغة في أدب الطفلوقد اكتسبت هذه األجناس  ....والقصة والمسرحية

 .وقدراته حيث تسهم بدرجة عظيمة في بناء شخصيته، وتنمية مداركه

 :ابة لألطفال وتتباين إلى درجة كبيرة، وتتخذ أشكاال عديدة منهاوتختلف مجاالت الكت     

 :الشعر-1

راض غنائي ومسرحية يخرج الشعر إلى عالم األطفال على شكل أغنية ونشيد وأوبيريت واستع       

يقوم  الخ، ويغلب أن يعتمد األداء في هذه األشكال المختلفة على األطفال أنفسهم ولو أنه يحث أحيانا أن...شعرية

 الكبار بعملية األداء، وبخاصة في ميدان األغنية

أما من ناحية المضمون فقد يتناول الشعرالموضوعات التاريخية والوطنية وقد يتغنى بالطبيعة وبالطيور         

م والحيوانات المختلفة كما يتغنى باألشياء الموجودة والقريبة من الطفل والتي يرتبط بها ارتباطا وجدانيا كاأل

واألب والجدة واإلخوة األرجوحة والكرة ولعبه على اختالفها، كم توجد أغان خاصة بالمدرسة والرحالت 

 .....واألعياد 
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تحوي كلمة » :يعتبر الّشعر من الفنون األدبية التي ترهف الحّس وتسمو بالذوق وتسلب وتأسر الوجدان و        

 «حساس وفطنة وفيها شعور ووجدان في معناها جوهر هذا الفن الجميل ففيها إ -شعر–

والشعر ليس حديث النشأة فقد وجد منذ العصر الجاهلي، كما شّجع األدباء أبناءهم على الخوض فيه، وكانوا 

:يرددونه لهم لتهدئتهم وترقيصهم وقد روي عن أعرابي أنه كان يرقص ابنته بقوله
(3)

    

 كريمــة يحبـّها أبـوها

 مليحة العينين عذبا فـوها

 ال تحسن الّسب إن سبّوها

وقد التفت الشعراء »:فالشعر يعمل على توجيه سلوك وأخالق الناشئة، إضافة إلى تعليمهم أساليب الحياة        

إلى ما يمثله الشعر من أثر في نفوس األطفال والناشئة، لما يمتاز به من إيقاع موسيقي وخيال ساحر، فتوّجهوا 

حين إلى غاية تربوية تعليمية، مستهدفين غرس القيم الروحيّة واإلنسانية في بخطابهم الشعري إلى الطفل طام

«...نفوس األطفال
(1 )

 

 .الخ...شعر غنائي، وشعر ملحمي، وشعر تعليمي: والشعر أقسام     

 :القصة-2

تتميّز بطابعها اإلنساني  وتفاوت في طولها وفق االعتبارات الفنية والتربوية، من فنون التعبير األدبي،         

وحلّتها الجمالية األنيقة واتساعها ألغراض متنّوعة، وتقوم القصة على عنصر الّسرد والحوار وتعتمد أساًسا على 

والحكاية هي األساس األّول في تكوين القصة وهي تستخدم سالح التشويق لتشّد إليها المستمعين أو ... »:الحكاية

«القّراء
(2)

أما فيما يخص قصص األطفال ( رواية قصة، قصة قصيرة أقصوصة)الحديثة إلى  وتنقسم القصة 

، القصص األسطورية والفكاهية والبوليسة والعلمية: فهي كثيرة ومتنوعة، ونذكر منها على سبيل المثال 

التاريخية، قصص المغامرات، الجغرافية، قصص األبطال وحياة المشاهير والعظماء والعلماء والمخترعين، 

 .الخ...قصص الحيوانات الناطقة، القصص العالمية المبسطة 

وتعتبر القصة رفيقة الطفل؛ فهي تصور له عالًما صغيًرا يعيشه فتكسبه متعة وخبرة ومعلومات في شتّى 

المجاالت، وتعّرفه طريقة حل المشاكل فيعتمد على نفسه في حل مشاكله، وذلك من خالل معايشته ألحداث 

 .لشخصياتهاالقصة، وتقّمصه 

 : يةالمسرح ـ3

ذي لّب ما لمسرح الطفل من أهمية عظيمة، فهو من أهّم الوسائط التعليميّة والتربويّة إذ  ال يخفى على       

يعتبر معلًما ومربيًا ومثقفًا، فاألطفال ال يحبّون المباشرة في تقديم النّصائح واإلرشادات، واألمر والنهي من قبل 

سرح السبيل األفضل الذي يقوم بصياغة هذه النصائح واإلرشادات بطريقة غير مباشرة فال اآلباء ولهذا كان الم

 .يحّس الطفل أنه المقصود وبالتالي يطبق هذه التعليمات
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وفق الهدف المسطر، ....وقد تكون المسرحية تعليمية أو أخالقية، أو تثقيفيةأو قومية أو فكاهية ترفيهية         

او الطابع الذي يغلب عليها ، وكثيرا ما تتداخل هذه األنواع لتخدم أكثر ... تدور حولهوجوهر الموضوع الذي 

 .من هدف في وقت واحد

 :وتنقسم المسرحية استنادا للممثلين إلى أنواع أخرى منها     

 ممثلون أطفال، ممثلون كبار، ممثلون كبار وأطفال، مسرحيات العرائس

 :البرامج اإلذايية والتليفزيونية-4

هي كل القصص بأنواعها والتمثيليات والمسرحيات واألغاني واالستعراضات والبرامج الخاصة والتعليمية       

بطريقة إذاعية أو تليفزيونية خاصة تتفق مع ظروف وإمكانات وسيلة اإلعالم التي تقدم عن طريقها إلى المعدة 

 .جمهور األطفال

 :تجيلالبرامج المستجلة يلى أسطوانات أوشرائط تس-5

تتمتع بإمكانات جذب وتشويق وإبهار هائلة، مما يجعلها سالحا ذا حدين يجب التعامل معه بوعي           

مما يعد ... وحرص وذكاء، فعن طريقها نقدم لألطفال األغاني واألناشيد والتمثيليات والقصص والمواد التعليمية 

طوانة، ومنها ماهو معد بطريقة اإلخراج التليفزيوني إعدادا خاصا يقرب من اإلعداد اإلذاعي ويتقيد بزمن األس

 .على شرائط فيديو

إن األسطوانة والشريط يمكنهما أن يخدما النواحي التعليمية في مختلف المواد واللغات وذلك عن طريق        

إعداد األغاني والقصص والمسرحيات والبرامج الجيدة التي تحسن الجمع بين إمكانيات الكتاب وشريط التسجيل 

 .قنيات المؤثرات الصوتيةواألسطوانة مما يفتح المجال واسعا لإلخراج المسرحي خاصة مع ت

 :المواد الصحفية-6

تعتبر الكتابة الصحفية من األشكال المهمة التي تساهم في إيصال األدب لألطفال، مستعملة أساليب عديدة      

ومتنوعة وتستفيد من إمكانات الصحيفة، فتقدم لهم القصة المصورة بأنواعها، والتحقيق الصحفي، والمسرحيات 

والموضوعات التعليمية والتاريخية والجغرافية والعلمية، ني واألناشيد، والجوالت المختلفة، القصيرة، واألغا

والمسابقات األدبية والثقافية، إضافة إلى أخبار األطفال المحلية والعالمية مع ألوان ونماذج مختارة من قصصهم 

 .بأسلوب شيق ومشوق، معتمدة في ذلك على الصورة واأللوان.... وآدابهم ، 

 :األفالم السينمائية-7

تقدم السينما لألطفال ما يحلق بهم في سماء البيئات الجغرافية، واألجواء التاريخية، وفي عوالم الحيوان         

والنبات بين عجائب الطبيعة وغرائب المخلوقات كما يمكن أن تقدم لهم قصصا هادفة وأفالما علمية و تعليمية 

 ...ومؤثراتها وأضوائهاعالم الخيال مستغلة في ذلك إمكاناتها السينمائية الضخمة هادفة و شائقة وتسبح بهم في 

 :الحاسوب واألنترنيت -8
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نا هذا رما يالحظ على الساحة الثقافية اآلن وفي ظل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية الحاصلة  في عص     

وتجاوز التقليدي المعروف في النشيد واألغنية على تحديد األطر الثقافية، حرص تأدب األطفال برمجة ، فإن 

والقصيدة والحكاية والقصة المصورة والمسرحية وصحافة األطفال وموسوعاتهم ومعاجمهم ودوائر معارفهم 

والمسلسالت والبرامج اإلذاعية والتلفزية واأللعاب وغيرها ، كل ذلك بغية االرتقاء بمستوى الطفل من خالل 

 األجهزة اإللكترونية

إن أدب األطفال من المنظور التقني يضع أيدينا على مبلغ التطور الذي أصاب هذا الفرع من المعرفة          

اإلنسانية، وما يمكن أن تقدم التقنية لألطفال من أنماط الثقافات وألوان اإلبداع على الرغم مما تنطوي عليه من 

لطفل، ولن تجدي معها المراقبة المنزلية والمدرسية، مخاطر وسلبيات لن تلغيها األرضية المعرفية والثقافية ل

لكن . نظرا لضخامة القنوات التي تطرح السموم الصريحة والمغلفة، التي تبثها الفضائيات وشبكة األنترنيت

مقابل هذه السموم ال ننكر الدور الهائل الذي تلعبه هذه الوسائل في تنمية ثقافة الطفل، فالمعلومات التي تقدمها 

ج الحاسوب وشبكات األنترنيت ثروة هائلة ال تقل أهمية عن بقية الثروات، إن العالم لم يعد قرية صغيرة بل برام

غدا شاشة صغيرة يتدفق عبرها إلى أطفالنا سيل جارف من المعلومات والبرامج القادمة من الغرب ومن 

   .ي الموجه للطفلالواليات المتحدة األمريكية سنفصل الحديث فيها في محور األدب التفاعل

 

 

 : المحاضرة الخامسة

 الشعر واألنشودة

    

التي يستجيب لها تعتبر األناشيد والتنغيم من أهم الفنون  ، كماأدب الطفل يعتبر الشعر جنس من أجناس          

الطفل في فترة مبكرة من حياته ألنها تساعد األطفال على سرعة الحفظ، كما تشجع النغمات اإليقاعية الطفل 

المتلعثم في الكالم أثناء األناشيد، ويميل األطفال إلى التنغيم واإليقاع ويمتلكون ميالً فطرياً لذلك، وقد أخذ النشيد 

ً حين دخل إلى كت ً منهجيا ب األطفال بطريقة هادفة ومفيدة وموجهة لنفع األطفال لتحقيق الفوائد التربوية طابعا

وهكذا يساعد النشاط الموسيقي الجوانب األخرى المعرفية والوجدانية والحركية، أي أنه ليس نشاطاً . المرجوة

ً بذاته، وتشتمل األناشيد على الغناء والتصفيق واأللعاب الحركية المختلفة أهمية األناشيد من كونها تنبع . قائما

وال . قطعًا أدبية جميلة يحبها األطفال، ويتحمسون أللحانها، وينشدونها في أوقات فراغهم، ولهوهم، ونشاطهم

شك في أن أناشيد األطفال، كمحوٍر مهٍمّ من محاور ثقافة الطفل، تقع على عاتقها مسؤولية اإلسهام في تربية 

ا مادة ثقافية تربوية توظف لتؤدي دوراً فاعالً في بناء النظام القيمي عند الطفل، الطفل وبناء القيم لديه؛ باعتباره

وبما يحقق ترشيد سلوكه ودفعه للسير في الدرب الصحيح، لذلك ال بد من تنقية أناشيد األطفال من كل ما يسيء 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
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يحة، نظراً لسرعة تأثر إلى الفضائل وتوجيه قدراتها لإلسهام في خدمة الجمال الحقيقي والقيم التربوية الصح

األطفال بالمواقف التي تشدهم واألحداث التي تثير اهتمامهم، فينفعلون ويتفاعلون معها، وهم أكثر استجابة للتأثر 

َن عندهم  باألناشيد في تنشئتهم حيث تستطيع أن توضح لهم الطريق نحو األجمل واألفضل وتستطيع أن تَُكِوّ

 .ة بروح عاليةاحترام التقاليد والقيم اإلنساني

منذ القدم اعترف أرسطو بفاعلية الشعر وآثاره األخالقية والجمالية، ورأى أن تقص الحكايات، وأن تغنى  

ودافع شللي عن الشعر الذي أقصى فيه أفالطون الشعراء عن جمهوريته، ولقد ... األغنيات التي تستهوي الناس 

: " ن الحقيقة من التحليل الميتافيزيقي، و يقول كروتشي اهتدى برغسون إلى أن بصيرة الشاعر أدق في كشفها ع

ال ينشأ الشعر عن ميل مجرد إلى المتعة، بل ينشأ عن حاجة طبيعية، ولن يكون الشعر نفال أو قابال للمحو فمن 

وفي كل المراحل العظيمة لالنتقال : "، ويقول هربرت ريد." إنه النشاط األول للعقل البشري: دونه ال ينشأ فكر

 ."والتبلور كان الشعر هو الذي جسد حتى اآلن المالمح األولى والنهائية للتفكير

لقد بدأت بداية أدب األطفال العربي مع الشعر خالفا ألغلب تجارب العالم التي بدأ فيها أدب األطفال مع       

عة وسعادة، ويعتبر من القصة أو الحكاية، والشعر رافد هام من روافد ثقافة الطفل، وفي الوقت نفسه مصدر مت

أقوى المؤثرات في تربية الذوق الفني والحسي والجمالي، لما يجتمع فيه من حالوة اإليقاع، ورشاقة في التعبير، 

وجاذبية الصورة، وبما يثيره من أخيلة، والشعر يستمد إيقاعاته من أوزانه وقوافيه وكلماته، لذا ترى األطفال 

، ويصل بهم األمر إلى تكرار أنغام من الشعر ال يفهمون له معنى، وشعر يستطيعون ترديد الكلمات الموقعة

األطفال إضافة إلى أنه يلبي جانبا من حاجاتهم الحسية والعاطفية، فهو باعتباره فنا من فنون أدب األطفال يسهم 

م و شعر وبهذا لم تعد خطورة الشعر بشكل عا .في نموهم العقلي واألدبي والنفسي واالجتماعي واألخالقي

األطفال بشكل خاص خافية في عصرنا هذا على أحد، وال يستطيع أحد أن ينكر دور الشعر في المشاركة في 

 .خلق النموذج البشري الذي تستهدف أي فلسفة تربوية تقديمه للمجتمع 

 : لغايات منها لقد أدرك السلف الصالح هذه الحقيقة، فاهتموا بتعليم أبنائهم الشعر منذ نعومة أظفارهم وذلك     

 .اكتساب الملكة اللغوية والبالغة والفصاحة وطالقة اللسان

 .اكتساب العبارات الرشيقة والحكم البليغة

 .تنمية الذوق األدبي

 . تنمية الحس الجمالي ورهافة الحس

 .غرس القيم التربوية والمبادئ األخالقية

يقيم لسانه، ويأنس إليه في بعض : "قال عنهوقد لخص ذلك القابسي عندما تحدث عن الطالب يتعلم الشعر ف

 ." األوقات ويستشهد به فيما يريد بيانه

ويعد الشعر مكونا من مكونات ثقافة الطفل، فكان األطفال منذ صغرهم يسمعونه هنا وهناك، ويحفظونه        

ى لغتهم فيرسلونهم من ويتدربون على إلقائه مقلدين الشعراء، وحرص اآلباء على تلقين أبنائهم الشعر حفاظا عل
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أجل ذلك إلى البادية، ومن لم يذهب إلى البادية عاش وفي لغته لحن، يقول الخليفة عبد الملك بن مروان مبينا 

 ."أضرنا حبنا للوليد، فلم نرسله للبادية"سبب اللحن في نطق ابنه الوليد 

الوصايا التي تحض على تثقيف األطفال  وعني األمراء بتعليم الشعر لألجيال إلى جانب القرآن، كما تعددت     

بالشعر، كوصية عتبة بن أبي سفيان لعبد الصمد، مؤدب ولده، ووصية عبد الملك لمؤدب ولده، وغيرها من 

الوصايا المبثوثة في كتب تاريخ التربية، وكتب الوصايا كلها تجمع على تعليم الشعر للناشئة وتثقيفهم به، وكان 

: لقي والوجداني والتهذيبي بغض النظر عن شكل، قال عمرو بن عتبة لمؤدب أوالدهالتركيز على المضمون الخ

هم من الحديث أشرفه، ومن الشعر أعفه" ه : "،وقال هشام بن عبد الملك لسليمان الكلبي مؤدب ابنه" .رّوِ ثم رّوِ

 ."من الشعر أحسنه، ثم تخلل به في أحياء العرب فخذ من صالح شعرهم هجاء ومديحا

كذا نرى إجماع األدباء والعلماء والمربين على غرس القيم من خالل الشعر؛ ألن األمة اإلسالمية أمة وه     

ذات مبادئ وقيم ال تحيد مهما عصفت بها المحن والمصائب، ألن حضارتنا مبنية على األخالق الفاضلة، هذه 

الناشئة الغضة حتى تشب وتشيب األخالق التي أراد الشاعر سليم عبد القادر أن يبثها عبر شعره في نفوس 

 .عليها

لقد نجح العديد من الشعراء في تجربتهم مع الخطاب الشعري الموجه للطفل في الوقت الذي أخفق فيه     

الكثيرون في تقمص شخصية الطفل الصغير والتحدث بلسانه، كما أنهم وفقوا في اختيار الموضوعات التي تدخل 

بها وجدانيا، فالموضوع مستمد من حياتهم ولعبهم وتطلعاتهم، ولكنه في  في نطاق تجارب األطفال ويرتبطون

الغالب موضوع مشع يرتبط فيه اللعب بالجد، ويستغله الشعراء غالبا ليهيئوا الصغار لحمل المسؤولية دون رهق 

، وما أو مشقة، كما أنهم نجحوا في المواءمة بين الوضوح والغموض في أشعارهم، وتركوا للطفل ما يستوعبه

يحس به دون أن يستوعبه، فقد كانوا أقرب إلى المعادلة الموضوعية التي ال تجور على الفن ألغراض التربية، 

 . وال تظلم التربية ألغراض الفن

كان شعرا يتضمن مفاهيم وألفاظا يدركها األطفال، وصورا شعرية يحسونها إحساسا دون أن تكون قابلة       

للشرح، ولو شرحت لما زاد في إحساس األطفال جديدا، من هنا رفض شاعر األطفال أن يشرح النص شرحا 

ات الباردة، والشاعر يريد أن يغرس تفصيليا حتى ال يقتل االنفعال األولي الخصب بالتعليقات الفكرية والتوضيح

الفكرة النبيلة والصورة الجميلة في نفوس األطفال، إنه يكتب أناشيده وهدفه أن يغنيها الصغار قبل أن يكون 

الهدف كتابتها للقراءة والفهم والتفكير، إن المنطلق في ذلك هو معرفة القيم التي يجب غرسها في هذا الجيل من 

 .األطفال

نقول ليس المهم أن نقدم لألطفال شعرا أي شعر، ولكن المهم أن نجعلهم يحسون به ويتذوقونه،  وأخيرا     

ويعيشون تجربته ويحبونه، ويشعرون حين يقرؤونه، فالشعر ليس هو الوردة ومنظرها، ولكنه الشعور برائحة 

ا عليه و يستمتعوا به، فقد الوردة ، وليس من الضروري أن يفهم األطفال كل ما في الشعر من جزئيات لكي يقبلو

يكون استمتاعهم بالفكرة جزئيا ثم يستكملون المتعة بالوزن والموسيقى والحركة، واألطفال ليسوا كالكبار في 
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الصبر على معالجة الشعر لفهم مراميه، ألنهم ال يملكون القدرة على احتمال الشعر الغامض أو المحير عن عمد، 

 .من األوصاف المفرطة في الطول أو األفكار الفلسفية في الشعر وال يستطيعون أن يتقبلوا كثيرا

دعوا الطفل يغني، بل "غير أن قيمة الشعر تكمن في غنائه ولذلك رفع سليمان العيسى شعاره المعروف       

ا فغناء الطفل ليس مقررا من مقررات المدرسة، إنما هو استجابة لحاجة نفسية واستمرار." غنوا معه أيها الكبار

لتعامله مع الفن منذ المهد، فالغناء والموسيقى واأللحان تعطي الشعر حركية وإيقاعا تجعله حيا في نفوس 

األطفال وتضمن له الديمومة والبقاء، خاصة إذا قدمت عبر وسائط سمعية وبصرية تتحول القصيدة حينها من 

 خطاب شعري عادي إلى خطاب مرئي ومسموع يموج بالحركة، 

 :الموتجه للطفل أنواع الشعر -1

 :الشعر التعليمي -أ

يهدف إلى إعطاء األطفال بعض الحقائق؛ وهو لون من ألوان المعرفة الجديدة، التي ال نلجأ فيها إلى              

تقديم الحقائق، وإنما إلى كيفية تصويرها وتحويلها إلى لوحة فنية شعرية، تدور مضامينها حول النظافة والصالة 

 .     واألخالق وحتى األقاصيص النبوية

وال نقصد به تقرير » : العناني هذه الفكرة عند تعريفها للشعر التعليمي حيث تقولوتوافق حنان عبد الحميد 

حقائق أو حكم في أبيات، وإال أصبح مجرد نظم ال حياة فيه، وإنما المقصود به تصوير هذه الحقائق وتحويلها 

«إلى لوحة نابضة بالحياة
  

ألطفال وهي اه يألساسي والغاية المثلى في توجو المتمعن في هذا النوع من الشعر يجد أنه قد احتوى الهدف ا

 ... في جميع اتجاهاته، من غرس القيم الخلقية، والمعرفية، وحفظ القواعد النحوية و الفقهية" التعليم"

كثيرا بهذا النوع، فراح يعلم الطفل آداب  اهتمفي دواوينه قد  –سليم عبد القادر  –لذلك نجد شاعر األطفال 

" مثلما نجده في منشور  –دين ، و اإلخوة ، و الجيران ، كما حببه في قراءة القرآن وتعلمه المعاملة مع الوال

 " .القرآن " في قصيدة " أغلى هدية 

 القرآن الكريم  ألـف الم مـيــم 

 في حب وجمال  يـتلـوه األطفـال 

 في تلك اآليات  ما أحلى الكلمـات 

والتي تهدف إلى إمتاعه، وإدخال  –ة من األشعار الموجهة للطفل إضافة إلى الشعر التعليمي فهناك أنواع كثير

 :البهجة والسرور في قلبه، وهذا النوع هو

 :الشعر الفكاهي – ب

أدرك الشعراء ما للضحك والفكاهة من أثر في نفوس األطفال، فقلوبهم الصغيرة تحتاج إلى                  

وهو بذلك يسعى إلى تلبية حاجاتهم النفسية والوجدانية، فكتبوا عدة  الترويح، ونفوسهم تطمح إلى المرح والدعابة،
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قصائد تمتاز بطرافة موضوعاتها فهي بذلك توسع خيال األطفال، وتشوقهم من خالل الحديث عن شخصيات 

 .حديثة

 (:المختارات الشعرية)شعر المختارات  -تجـ 

دارك األطفال، ويمكن أن يندرج ضمنه الشعر القصصي، هو شعر التراث المالئم لم                               

 إلخ... إضافة إلى شعر السيرة النبوية، وسيرة الصحابة والتابعين
 

 

ليس المهم أن ننظم شعرا أي شعر، ولكن المهم أن »وأبرز ما قيل عن شعر األطفال ما ذكره الحديدي        

 « ، ويشعرون حين يقرؤونه أو يسمعونه أنهم يسمعون أو يقرءون شعرانجعلهم يحسون به، ويتذوقونه

 :ويمكن أن نجمل ما قلناه عن الشعر الموجه للطفل في الملخص التالي

قصصية، تكسب  ذات أهداف جمالية أو ،أن يكون مناسبا لكل سن ومرحلة، ومتصال بالمناهج الدراسية       

المرح والسعادة، مع عذوبة األلفاظ، وأدبية الصياغة في شعرها وألفاظها، األطفال معارف عامة أو تبعث فيهم 

وحسنة الوقع والترديد، ويستحسن أن تكون الكتابة باللغة الفصحى، وال مانع أن تكون بعض المختارات للغناء 

 .المدرسي زجال طريف الفكرة ومرح األلفاظ باللهجة العامية

 : خصائص الشعر الموجه للطفل

نب الصواب إذا قلنا أن كل األناشيد مهما اختلفت موضوعاتها صالحة ألن توجه لألطفال الصغار، ال نجا 

بل ما يجب أن يوضع في حسبان كل من يكتب له، أن تكون أشعاره معبأة بخصائص ومميزات من شأنها أن 

جتهدوا للوصول إلى الشعر األمر الذي دفع بالشعراء أن ي ؛تخدم الطفل من نواحي كثيرة، فكريا وثقافيا، وتربويا

والذي يحتوي على جل الخصائص، بالرغم من الصعوبات التي واجهتهم في ذلك، هذا إذا  –الطفل  –المحبب له 

األحاسيس وخصوبة الخيال  هافةلما يتميز به من ر) أخذنا بعين االعتبار أن الكتابة للطفل تعد من السهل الممتنع،

 ( ؤثر في وجدانه قبل أن تؤثر على عقلهتوانفعاله بالكلمة الشاعرة التي 

إال  هال يمكن تحقيق وهذا،أكب الدارسون في البحث المعمق عن الشعر المالئم والصالح لألطفالولذلك  

ألن الطفولة تبقى دائما العالم الغامض ، لهينإذا غاصوا في أعماق الصغار وعرفوا ميوالتهم  وهذا ليس باألمر ا

ومع هذا استطاع الدارسون تحديد بعض ، المختلفة وخصائصها ومميزاتها المتباينة بالنسبة للكبار بمراحلها

 –وربما أول خاصية لهذا الشعر ، الخصائص المالئمة للكتابة الشعرية للطفل وحددوا شروطها وخصائصها

مكن أن هو احتواءها على إيقاعات ، ألن األطفال ميالون كثيرا لإليقاعات الصوتية التي ي –الموجه للطفل 

وإذا كان تأثير اإليقاع في الشعر على الكبار أمر ال ينكره أحد فإن » نعتبرها سمة بارزة لشعر األطفال بخاصة  

ويفضل أن تكون هذه األشعار مصاحبه لبعض  « تأثير اإليقاع على الصغار أبعد تأثيرا وأعمق منه عند الكبار 

 .بع األغنيةاآلالت الموسيقية الخفيفة والهادئة المناسبة لطا

 .، مؤسسة سنا لإلنتاج و النشر و التوزيع "دوحه النشيد " أغلى هدية " ، منشورة سليم عبد القادر  (0)
(9)

  01انظر كتاب أدب األطفال لفوزي عيسى ص  

  043فعاليات ملتقى أدب الطفل ص  –راجع مجلة العلوم اإلنسانية  (3)
  020ص  0209مصر  3علي الحديدي ، في أدب األطفال ، مكتبة اإلنجلو مصرية ، ط  (4)
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والمعروف أن األطفال يميلون دائما إلى األلفاظ والعبارات السهلة، والبسيطة، ومن أجل ذلك فقد             

الشعراء في كتاباتهم كلمات مستوحاة من قاموسهم اللغوي حتى يكون لها األثر االيجابي في الطفل، فيتيسر  اختار

 .له حفظها

 :خصائص الشعر الموتجه للطفل -2

      :ويمكن أن نلخص خصائص الشعر الموجه للطفل فيما يلي     

 .أن تكون مالئمة لقدرات الطفل الصوتية وطاقاتهم التعبيرية -1

 .والحيوانات والطيور أن تستوحي ألفاظها ومضامينها من عالم الطفل مثل والديه، وإخوته، -2

ويفضل  –على مضامين تربوية هادفة  تنوعة تحتويأن تكون كلماتها سهلة مناسبة لقاموس الطفل اللغوي، م -3

 .قطتي، لغتي، أمي :أن تكون على لسان الطفل نفسه مثل

أن يتميز إيقاعها بالسهولة واليسر، وعموما يتبع إيقاع األغنية كلماتها، فإذا كانت سلسلة بسيطة كان اإليقاع  -4

 .كذلك

 .ةللحنية مالئمة لقدرات األطفال الصوتيأن يتسم لحن األغاني بالبساطة، وأن تكون الفقرات ا-1

 

 

 

 

 

 

 :فنون أدب الطفل: المحاضرة السادسة

 القصة وأنوايها

       

فنٌّ أدبي راٍق، يمتلك مقومات فنية خاصة، يقوم على مجموعة وأهمها  أدب الطفل القصة جنس من أجناس        

من الحوادث المترابطة، مستوحاة من الواقع أو الخيال، أو كالهما، تدور في بيئة زمانية ومكانية، وتمثِّل قيماً 

ب أن تكون خيِّرة ف إلى وقصة األطفال وسيلة تربوية تعليمية محببَّة، تهد. إنسانية شتى، تفضي لنهاية يتوجَّ

غرس القيم واالتجاهات اإليجابية في نفوس جمهوره، وإشباع بعض احتياجاتهم النفسية، واإلسهام في توسيع 

ويُعدُّ هذا الفّن أبرز فنون أدب األطفال، . مداركهم وإثارة خياالتهم، واالستجابة لميولهم في المغامرة واالستكشاف

ه لألطفال، ويحظى بالمنزلة األولى لديهم إذ يستأثر بأعلى نسبة من ال.. وأكثرها انتشاراً  نتاج اإلبداعي الموجَّ

ً إلى الفنون األدبية الطفلية األخرى فها الباحث . قياسا جنٌس أدبي نثري : )بأنها« سمر روحي الفيصل»يُعِرّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
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ه إلى الطفل، مالئم لعالمه، يضمُّ حكاية شائقة، ليس لها موضوع محدَّد أو طول معيَّن، شخص ياتها قصصي، موجَّ

واضحة األفعال، لغتها مستمدة من معجم الطفل، تطرح قيمة ضمنية، وتعبِّر عن مغزى ذي أساس تربوي، 

 (.مستمد من علم نفس الطفل

 :يناصر القصة وفنياتها-1

 :من أهم العناصر التي يجب أن تراعى عند التأليف القصصي للطفل، إضافة إلى ما ذكرناه ما يلي

  :الحبكة -أ

هي النسيج النصي، والقصة كما تحكى فعال، أو الطريقة التي تربط بها أحداث القصة بعضها ببعض،          

وبكلمة أخرى هي البنية الفنية للقصة، وحبكة القصة هي سلسلة الحوادث التي تجري فيها، مرتبطة عادة برابط 

خاتمة، وقد ترتكز الحبكة على تصادم  السببية، والحبكة هي سياق األحداث واألعمال وترابطها لتؤدي إلى

األهواء والمشاعر، أو على أحداث خارجية، وهي في رأي الكثرة من نقاد الفن ضرورية في المسرحية، 

والحكاية والقصة واألقصوصة، إلثارة المشاهد أو السامع، واندماجه مع الشخصيات الواقعية أو الرمزية 

 .المتحركة والمفكرة

عنصر مهم في بناء السرد القصصي الموجه إلى الطفل، حيث البد من صنع سلسلة من والحبكة           

الحوادث التي تشكل بنية القصة، والتي تؤدي إلى الوصول إلى النتائج، كما أنها إحكام بناء القصة بطريقة 

صصي الطفلي هي منطقية، مقنعة وأن تكون األحداث مرتبطة فيما بينها ارتباطا منطقيا، وأبسط صور البناء الق

وبوجه عام ال ينبغي أن نكثر من الحوادث في . العقدة، الحل، لحظة التنوير: التي تتكون من ثالثة مراحل أساسية

قصص األطفال، وعلينا أن نختار ما يتالءم مع بيئتهم وتفكيرهم، إضافة إلى البساطة وعدم التعقيد، والتركيز 

 .على عنصر التشويق والجذب

كانت الحكاية مجموعة من الحوادث مرتبة ترتيبا زمنيا، فإن الحبكة أيضا سلسلة من الحوادث، وإذا          

وماذا حدث بعد ذلك؟ وأما في : ولكن التأكيد فيها يرتكز على األسباب والنتائج؛ وفي الحكاية يكون التساؤل

طالع القارئ، فإن الحبكة أو لماذا حدث ذلك؟ وإذا كان االعتماد في الحكاية على حب است: الحبكة، فالتساؤل

 .القصة المحبوكة تتطلب من القارئ ذكاء وذاكرة؛ ألنه إن لم يتذكر، فلن يستطيع الفهم

 :والحبكة المنسوجة بعناية ومهارة في قصص األطفال هي التي تتوفر فيها السمات التالية    

رنين الحقيقة، وأن تكون جديدة وأصلية  يجب أن تكون األحداث محتملة الوقوع، منطقية، قابلة للتصديق، بها -1

 .غير مستهلكة

 .االبتعاد عن الحبكة القائمة على الخداع والمراوغة والمصادفات والحيل والسحر والقدر والمعجزات -2

 .االبتعاد عن القصص المركبة التي تحمل أكثر من عقدة؛ ألنها تفوق مستوى إدراك الطفل -3
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ألطفال الجيدة، هي التي تتطور تطورا طبيعيا في القصة، حتى تصل إلى قمة الحدث الدرامي في قصص ا -4

واألطفال يفضلون النهايات الخاطفة عقب الوصول إلى . ذروتها، ويسهل على القارئ متابعتها والتعرف عليها

 .القمة، ويتوقون إلى حل سريع للعقدة، والختام الجيد هو ما يجعل نهاية القصة متماسكة غير متهالكة

جعل الطفل أثناء القراءة يستمتع وينجذب إلى القصة لمدة أطول؛ وذلك بإشراكه في حل العقدة التي يشعر من  -1

خاللها باالرتياح والرضا عندما يصل وتصل القصة إلى الحل الذي يتوقعه، كما يشعر بالسعادة وهو يعيش حل 

 .هذه العقدة ويصل إلى نهاية القصة

 .لحدث الرئيسي الذي يقوم عليه مشروع القصةأن تكون األحداث مناسبة ل -2

 .أن يعتمد بناء القصة على الوضوح والقوة والجمال في عرض األحداث -4

لكل عمل قصصي نظام معين تنتظم فيه األحداث، هذا النظام هو الذي يميز حبكة عن أخرى، فاألحداث تتبع  -0

 .القصتينخطا في قصة وخطا آخر في قصة أخرى؛ وذلك هو ما يميز بين 

 .المقدمة، العقدة، الحل: أبسط صورة لبناء القصة ما احتوى على ثالثة مراحل أساسية -6

 (:الفكرة الرئيسية)الموضوع  -ب

وحسن اختيار الفكرة يمثل الخطوة األولى في "الفكرة الرئيسية هي التي تجري أحداث القصة في إطارها        

مدى ما يصادفها من نجاح باختالف قرائها في مستوياتهم  طريق وضع قصة ناجحة، وتختلف الفكرة في

الفكرية، والثقافية، واالجتماعية، ودرجة نموهم النفسي وأعمارهم ومجاالت اهتمامهم وخبراتهم السابقة وما تتيح 

 ."من عوامل تشويق كامن تخرج بالتتابع من خالل نمو الحوادث وتتابعها

باختالف الموضوع الذي تدور حوله، هذا األخير الذي يعتبر من العناصر  وكذلك تختلف صفاتها النوعية         

وموضوع القصة هو األساس الذي يقوم عليه بناؤها الفني، وهو الذي يكشف "األساسية في بناء قصة األطفال، 

وحين يعجب الطفل بقصة ما؛ فإنما ذلك مصدره موضوعها الذي هو أحد " عن هدف المؤلف من تأليفها

إن الكاتب الناجح يقدم إلينا قصة حين يقدم موضوعا، وقد تقرأ القصة : ات القوية لهذا اإلعجاب، وقد قيلالمؤثر

 ...( الحبكة، األسلوب، إخراجها الفني، ألنها صادقة وكونها زاخرة بالحياة)منها : لعدة مقومات أخرى

العرض الصادق للمعرفة التجريبية،  والقصة الجيدة البد أن تشتمل أوال على صدق مسلم به؛ ويدخل فيه      

فاألعداد المتزايدة من كتب األطفال في العالم، قادت كل جيل من أطفال البالد المتقدمة حين كبروا إلى كشف 

الحقائق العلمية أو التاريخية أو االجتماعية، وبثت فيهم روح المثابرة والبحث، وسواء أكانت مادة الموضوعات 

 .أول عمل قام به اإلنسان، أم حديثة حداثة التجربة األخيرةلهذه الكتب قديمة قدم 

وال يتحقق كل هذا إال إذا اشتمل الموضوع على جانب من الصدق كبير، هذا المصطلح الفني الذي يتداخل       

 توافق التعبير مع المعنى، والتسلسل المنطقي المقنع للوقائع، والرباط"في كل أنسجة العمل األدبي، ويقصد به 

العضوي الوثيق بين الشكل والمضمون، مما ينتج عنه القدرة على التأثير عقليا ونفسيا ووجدانيا ثم تبني مواقف 

 ."وسلوكيات بناءة مقصودة في غالبيتها أو عمومها
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ويشير علي الحديدي إلى أن الصدق موجود في عالم األطفال، وفي عالم الوهم والخيال، وحتى في عالم       

لخرافة وحكايات الجان، وموجود كذلك في قصص الحيوان ومغامرات األبطال، وفي الشعر الفكاهة وا

واألساطير القديمة والحكايات الشعبية، كما يوجد في قلب اإلنسان وروحه يوجد أيضا في المعمل والحقول 

 .والغابات والجبال والمحيطات

امل لفكرة القصة، ولكي تكون الفكرة مقنعة وموضوع القصة الجيدة، هو الذي ينتقى على أساس واضح ك      

لهذا يجب أن يكون "البد أن تختار بعمق، وتقدم بصورة قوية أخاذة، وأن توحي بأهميتها وآثارها الخطيرة، 

موضوع القصة الجيدة، قيما ومفيدا، بحيث يستحق أن يقدم لألطفال، وأن يكون قائما على العدل والنزاهة 

ليمة والمبادئ األدبية والسلوكية التي ترسخ ثقة األطفال في هذه القيم؛ وأفضل ما يقدم والطهارة واألخالقيات الس

لألطفال من قصص، قصص تنطوي أحداثها على حقائق تستحق أن تخلد، وتلهم الحياة الشعورية الداخلية 

 ."واإلحساس لإلنسان، فال تحيي في األطفال العواطف الحمقاء والشعور الواهي؛ بل تكون فيهم رقة الشعور

مثل هذه القصص تساعد األطفال على فهم العالم واالندماج في الحياة االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية،       

واإلحساس باآلخرين، سواء أكانوا بشرا أم حيوانات، ومشاركتهم أحاسيسهم ومشاعرهم، وتزودهم باحترام 

 . ة والتربوية والنفسيةاإلنسان والحيوان، واالستفادة من الحقائق الديني

لذا يجب التركيز على ما هو قيم ومفيد من القصص التي تصور العدل، والسلوكيات الحميدة والسليمة،      

واألخالق الفاضلة وحب اآلخرين والدفاع عن الشرف والممتلكات الخاصة والحق والوقوف ضد الظلم والشر 

على أن يؤدي ذلك إلى المحافظة ... كبير والعطف على الصغيرمهما كان وحيثما وجد، واحترام الغير وتوقير ال

 .على القيم الجمالية والفنية للقصة

وصحابته والسلف   وأفضل ما يقدم لألطفال، القصص التي تعالج حياة األنبياء والرسل وسيرة الرسول     

الصالح وعظماء التاريخ ألخذ العبرة والعظة منهم والنسج على منوالهم، أو معالجة قضايا تتعلق بالتاريخ 

 .الخ...اإلنساني، أو حديث عن تصرفات اإلنسان أو الحيوان، أو معالجة موضوع علمي

بين ما يصلح مادة سائغة للكبار،  وعند اختيار ما يناسب قصص األطفال من مواضيع وأفكار، يجب أن نميز     

 .وما يصلح للصغار، وهو سؤال يجب أن يجيب عنه كاتب األطفال قبل أن يبدأ في الكتابة

 : بيئة القصة الزمنية والمكانية -ج

يقصد بالبيئة مجموع القوى والعوامل الثابتة والطارئة التي تحيط بالفرد وتؤثر في تصرفاته في الحياة،      

ومراعاتهما أمر حيوي . ومن بين مقومات العمل القصصي عنصري الزمان والمكان ؛وتوجهها وجهات معينة

ا يفرض عليها أن تراعي وجوهري، فحوادث القصة، ووقائعها حدثت في زمان معين، ومكان خاص، وهذ

خصائص كل منهما من حيث البيئة المكانية وما فيها، وعادات الناس وتقاليدهم وأساليبهم في التعامل وما إلى 

وزمن القصة الموجهة إلى الطفل قد يكون هو الماضي السحيق أو القريب، أو الحاضر أو المستقبل أو  .ذلك

وض في القصة بالصدق والحقيقة سواء أكان في عصرنا أو في ويجب أن يتسم الزمان المعر. زمن ما ورائي
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عصر آخر، فيعطي الكاتب جو ذلك العصر واإلحساس به، ويتجلى هذا خاصة في القصص المستمدة من التراث 

الشعبي، كما يتجلى في بعض القصص التي تعالج قضايا إنسانية مطلقة كالحرية والعدل، وكذا في القصص 

 .التاريخية

ا المكان، فهو الحيز الذي تقع فيه أحداث القصة، وقد يكون محليا، أو بلدا أجنبيا أو مطلقا إلعطاء الشعور أم      

بأن المكان هو أية بقعة من العالم، وإذا حدد المكان فإن األفعال التي تحدث فيه ترتبط بطبيعته وجغرافيته، 

والبيئات  .مكانية، ولكل مكان أفعاله الخاصةوبخصائص سكانه االجتماعية والثقافية، إذ أن لكل فعل سمات 

إن خلفية القصة . تختلف، فقد تكون ريفا أو مدينة، أو قرية أو بحرا، ومنها ما هو مستوحى من خيال الكاتب

وجوها العام يجب أن يكونا صحيحين وسليمين، إذ كل قصة يجب أن تعطي جو البيئة التي وقعت فيها، 

يجب أن  –مثال–الذي يوحي به المكان، فالقصة التي تدور أحداثها في المدينة  واإلحساس بها، وتوحي بالشعور

تمنح اإلحساس بالضجيج واالكتظاظ وتعقد الحياة وصعوبة المعاشرة، كما أن القصة التي تدور أحداثها في بيت 

في جوه برجوازي تختلف عن تلك التي تدور في كوخ، مهما كانت القضية المطروحة واحدة، والبحر يختلف 

 ...  وما يوحي به عن الصحراء وهكذا

 (:الشخوص: )الشخصيات -د

الشخصية مكون مهم من مكونات القصة، وهي محور أساس في قصة الطفل، وعليه كان من الضروري       

أن تبدو الشخصية لألطفال واضحة، حية، متوافقة مع أحداث القصة وأفكارها، كما يجب أن تكون طبيعية مقنعة 

ولكي يستمتع بها "تتفق أفعالها وأقوالها مع ظروفها البيئية، ومستوياتها الفكرية، ودرجة نضجها الثقافي، بحيث 

األطفال في أجيال مختلفة وفي بالد متعددة، ينبغي أن تكون مصوغة من خيال له صفة العموم، وله جاذبية 

 : رها بواحدة من الطرق التاليةويمكن للمؤلف أن يكشف عن الشخصية ويظه ."عالمية كي يفهمها الجميع

 .بواسطة الرواية والسرد غير المملين -1

 (.الحوار)بتسجيل محادثاتها مع اآلخرين  -2

 .بوصف أفكارها -3

 (.الحوار والتداعي)ببيان أفكار اآلخرين عنها  -4

 .بواسطة ما تقوم به في أحداث القصة -1

شديدا، وخاصة مع الشخصيات التي تعاني وتكابد دون ويتعاطف األطفال مع شخصيات القصص تعاطفا        

تردد أو كلل أو ملل من أجل تحقيق أهدافها، ويدفع بهم تعاطفهم هذا إلى القلق وإطالق صيحات االستغاثة أو 

البكاء حين تتعرض شخصية القصة لموقف محزن أو محرج، ويطلقون ضحكات صاخبة، ويصفقون عاليا حين 

وقد تكون الشخصية إنسانا أو حيوانا، أو نباتا، أو جمادا، أو لفظا  .ون أن تنتصريتسنى للشخصية التي يحب

 .معنويا مجردا أو كائنات غيبية
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والتطور المنطقي للقصة يفرض على الشخصية تحقيق النجاح والتغلب على الصعاب ببذل الجهد، العن       

الشخصية إلى جانب الصفات اإليجابية بصفات طريق المصادفة أو الخداع أو المعجزات، كما يجب أن تتميز 

سلبية؛ ويحبذ إذا كانت الشخصية طفال أن تظهر بمستوى الواقع دون تضخيم أو تهويل، أو نزوع إلى المثالية، 

ألن هذا قد يسبب له عقدة نقص، أو قلقا نفسيا لعدم قدرته على تحقيق ما حققه الطفل بطل القصة، السيما وأن 

د، وغالبا ما يحاول تقمص شخوص قصته، والقيام بما تقوم به من أفعال؛ إذ كثيرا ما نجد الطفل كثير التقلي

 .، أو يظهرون مثاليين ال نقص فيهم قطهمقصصا يظهر فيها األطفال بمستوى يفوق المستوى الواقعي ل

 :األسلوب -هـ

دورا مهما وكبيرا في بلوغ ، و يلعب "العالمة الفردية الخاصة في الخطاب"... يعرف األسلوب على أنه     

الهدف الذي من أجله تكتب القصة وتنشر، وألجل هذا كان لزاما على كتاب قصص األطفال أن يضعوا نصب 

أعينهم، االعتناء بهذا الجانب في كتاباتهم، وقصصهم المختلفة بغية تحقيق نوع من التوازن واالنسجام بين الشكل 

طفل، فالمضمون الجيد قد يفقد أثره إذا صيغ في قالب رديء، والمتن في العمل القصصي الموجه إلى ال

معا لتكوين بناء ( الفكرة، الحوادث، الشخصيات)والصياغة تقرر أسلوبا أدبيا يهيئ لنا أن نعامل هذه العناصر 

 :فني متكامل، والفكرة قبل أن تتحول إلى عمل قصصي تمر بمرحلتين مهمتين هما

 .لفاظ والجمل والفقرات التي تزيد في حيوية الفكرة وتلبسها ثيابا جديدةوتتمثل في األ :مرحلة الصياغة -

وتتمثل في إضفاء لمسات جديدة إلى الفكرة بهدف تأصيلها ودعمها، إذ يكمن اختالف قصة  :المرحلة الذهنية -

 .عن أخرى في الطريقة التي يتبعها الكاتب في سرد أحداثها وصياغتها، حتى وإن كانت القصة واحدة

واألسلوب الجيد لقصص األطفال هو الذي يعكس حبكتها وخلفية شخصياتها، ويناسب جمهور الصغار الذين      

أعدت لهم، بحيث ال يتعدى محصولهم من القاموس اللغوي؛ وليس معنى ذلك أن نستعمل في القصة المكتوبة 

رقى بقليل مما يستعملها في حياته للصغار اللغة الدارجة التي يتحدث بها الطفل، وإنما نستعمل لغة عربية أ

العادية، ذلك أنه يستطيع أن يفهم لغة وأسلوبا أرقى من لغته ومن أسلوبه، ومن جهة أخرى سيستفيد من لغة 

 .القصة بمحاكاتها، فتتحسن لغته وأسلوبه

ي باإلشارة ويجب على الكاتب أن يبتعد عن الوصف والسرد المملين إلى درجة اإليضاح المبالغ فيه، ويكتف     

والتلميح، حتى يترك للطفل مجاال للتفكير والتخيل والمشاركة في حل األحداث والوصول إلى معاني التلميحات 

واإلشارات؛ لذا ال مانع من استخدام األساليب المجازية واالستعارية شريطة أن تكون موافقة لقدراتهم العقلية، 

 .وخلفياتهم الثقافية واللغوية

ماذج الكاتب مع تغير الموقف والحدث، فالجمل القصيرة الموسيقية، تساعد على خلق شعور وتتغير ن      

والجمل القصيرة المهتزة في تدفق . اإلثارة واالنفعال، أما الجمل الطويلة فتخلق الشعور بالتراخي واالطمئنان

الحدث المباشر، أما  تدل على الخوف والفزع، وكذلك تلك التي تعلن عن معناها، هي خير جمل للتعبير عن

وفيما يتعلق بموسيقى . الجمل الطويلة الشاملة فتناسب الحدث األكثر تعقيدا؛ وبالتالي تناسب األطفال األكبر سنا
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األلفاظ وتعانق نغم الجمل، فيجب أن تحمل قارئ القصة أو سامعها بطريقة طبيعية عل السير مع خطوات القصة 

 . اموبسرعة أحداثها، ليعيش في جوها الع

والحوار من أهم الوسائل التي يعتمد عليها القاص في رسم الشخصيات؛ ألنه يخفف من رتابة القص ويجعلها      

تبدو في نظر الطفل أكثر واقعية، كما يعين على إبراز فكرة القصة، ويجسد وقائعها ويعبر عما يجيش في نفوس 

 .م مصادر المتعة في قصة الطفلالشخصيات من إحساسات وانفعاالت، كما يعتبر مصدرا من أه

هذا إضافة إلى طبيعة الواسطة التي تساهم في تقديم القصة إلى الطفل؛ حيث تفرض كل واسطة أسلوبا وقالبا      

معينا تقدم به، فالقصة المعدة للتلفزيون تختلف في صياغتها عن تلك المعدة لإلذاعــة، أو تلك المعدة للمسرح أو 

ة؛ بل الصياغة تختلف حتى في حالة نشرها في كتاب معزز برسوم عن آخر ال رسوم في كتاب منشور أو مجل

الخ؛ إلى جانب تميز كل كاتب عن غيره، فلكل كاتب تقنياته الخاصة في ممارسة الكتابة التي تخضع ...فيه

ومع جمهور لالختيار والتأليف، إذ أن الكاتب ينتقي من األلفاظ والعبارات والتراكيب ما يتناسب مع موضوعه 

قرائه؛ األمر الذي يجعل الكتابة مفهومة لدى القارئ من جهة، وتحمل طابعه الخاص في الكتابة من جهة ثانية، 

 .وهذا ما يسمى باألسلــوب أو العالمة الخاصة في الخطاب

وعلى الرغم من انعدام أسلوب محدد في قصة الطفل إال أننا نستطيع أن نجمل بعض المعالم المهمة      

 : والمحددة له، نذكر منها ما يلي

 .أن تكون القصة عميقة وصادقة ومؤثرة -

 .أن تتصف بالوضوح وبساطة العرض وسهولة اللغة -

 .أن تتصف بقوة األسلوب الذي يعمل على إثارة حواس الطفل وإيقاظه وجذبه كي يندمج وينفعل مع القصة -

 .واستواء موسيقيجمال األسلوب وسريانه في توافق نغمي وتآلف صوتي  -

 .أن تكون الجمل قصيرة والمفردات واضحة توافق القاموس اللغوي، وخلفيات الطفل الثقافية -

 .االختصار والتركيز والوصول إلى المعنى بأقل عدد ممكن من المفردات -

 .ال بأس بالتكرار غير الممل، والتأكيد غير المكلف -

 .التشويق واإلثارة والتنوع في التعبير ال ضير من استخدام أسلوب المفاجأة وعنصر -

 :الشكل والحتجم -و

يعتبر اإلخراج الفني للقصة، وشكلها وحجمها من العوامل المهمة في إقبال الطفل على قراءة القصة، فالطفل قد 

والمظهر الخارجي . يختار القصة لشكلها المميز أو لحجمها أو لشكل خطها، أو لرسوماتها، أو لغالفها الجميل

لقصة إذا ما ضم فكرة وموضوعا جيدا، وشخصيات طبيعية مثيرة، وحبكة متينة، وخياال قويا، وأسلوبا مشوقا ل

 .ومشرقا مناسبا لألطفال، مع ما يوضحها من رسومات مناسبة في الهيأة واأللوان، فتلك هي القصة الجيدة

م، وعليه فإن كتاب الطفل يجب أن وكتب األطفال ليست مستودعات للمعرفة؛ ولكنها أدوات للمتعة والتعل   

 . يكون وسيلة لتكوين اتجاهاته وقيمه الصحيحة
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الرسوم والصور الملونة الواضحة والمعبرة في كتب األطفال عامال مهما يجذب الكثير من األطفال "ونجد أن 

لى القراءة، فالطفل المترددين على المكتبات للقراءة، وذلك يدل على أهمية الرسوم في كتب األطفال، إذ تجذبهم إ

وقد تبين من خالل ." الذي يتصفح الرسوم في الكتب هو طفل لديه رغبة حقيقية في القراءة عندما يتقنها

 ..."وسيلة جيدة إلثارة رغبة القراءة، وخاصة عند القراء السيئين"الدراسات النفسية الحديثة أن الصورة 

عند التأليف لألطفال أو عند نقد ما يكتب منها لهم، وهي من  هذه بصفة عامة أهم النقاط التي يجب أن تراعى    

ومن أجل أن نصل إلى توضيح أعمق وأشمل . الخصائص التي يجب أن يتتبعها المؤلف في الكتابة القصصية

ارتأينا أن نتوقف باختصار عند أهم األشكال القصصية الموجهة للطفل، كما ارتأينا حتى تتوضح الرؤية أكثر أن 

مسيرة السرد القصصي الموجه إلى الطفل منذ المرحلة الشفوية حتى مرحلة التدوين، وكيف تطور إلى  نقف على

أن وصل إلى العرب؟ وهل كان للعرب سرد قصصي خاص بالطفولة أم ال؟ وحتى نجيب عن هذه األسئلة 

لقصصي خاصة، استعرضنا هذه القضية من العصر الجاهلي إلى اإلسالمي، فالعصر الحديث أين ظهر السرد ا

وأدب األطفال بصفة عامة كفن مستقل بذاته له ميزاته وأصوله وخصائصه، وسنركز في بحثنا هذا، على العصر 

الحديث على اعتبار أنه عصر أدب األطفال وقصة الطفل في الوطن العربي، ثم على القصة المكتوبة باعتبارها 

؛ وذلك في (سنة فما فوق 12 – 6)ولية الممتدة من الفن األكثر شعبية لدى األطفال، ثم على المرحلة الطف

اعتقادي ألنها مرحلة مهمة من حياة الطفل، فيها يتفتق ذهنه وينمو ذكاؤه، وتزيد قدرته على االستيعاب والفهم 

والربط والتذكر والتفسير، كما يزداد مدى االنتباه والقدرة على التركيز، ويتحقق االستقالل في مهارة القراءة، 

أ الطفل في تعايش وتفاعل كامل، ويكتشف أن القراءة ممتعة كنشاط يقوم به، ومن تم يقبل عليه كهواية، فيقر

ويرغب أن يترك في فترة هدوء مع القراءة وتسمى هذه المرحلة كما أوضحنا سابقا وحددنا خصائصها، بمرحلة 

 .الطفولة المتأخرة، أو مرحلة المغامرة والبطولة

   :قصة الطفلع اأنو -2

تعددت أنواع قصص األطفال إلى درجة صعب معها الحصر، ومع هذا سوف نعدد بعضها، والتي نستطيع       

قصص اإليهام والخيال، قصص :  القول إنها أوجدت لنفسها مكانا مناسبا ومهما في الوطن العربي منها

طير والخرافات، البطوالت الوطنية، القصص الواقعية، قصص المغامرات، قصص الحيوان، قصص األسا

القصص الشعبية، قصص الرأي والحيلة، القصص الدينية، القصص التاريخية، قصص البطل الخارق، القصص 

وقد تجمع القصة بين نوعين ... البوليسية ورجال الشرطة، القصص العلمية وقصص المستقبل، القصص الفكاهية

قعية، أو واقعية فكاهية، أو من قصـص اإليهام أو أكثر، فتكون القصة مغامـرات تاريخيــــة أو مغامرات وا

 .وهكذا... والحيوان والفكاهة في آن واحــد، أو تكون مغامرات تاريخية وطنية
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 :فنون أدب الطفل: المحاضرة السابعة

 المسرحية

 

 : مفهوم مسرح الطفل -1

 :لغــة - أ

سرحت : " معانيه وفق ما جاء في لسان العرب يقالمن الفعل سرح، ومن بين  –مسرح  –وردت كلمة       

 «اة دأي أخرجتها بالغ" بالماشية 
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سّرحت عنه تسريحا أي فّرجت عنه وأطلقت سراحه، وبهذا فالمسرح "وسّرح عنه فاستراح أي فّرج يقال       

 .مكان يرتاده اإلنسان للتفريج عن نفسه، طالبا بذلك الراحة من ضيق الحياة

 :اصطالحا -ب

المسرح من الوسائط األدبية المقدمة للطفل، وهو عبارة عن قّصة تعد للتمثيل، ويعرفه المعجم المسرحي        

تسميه تطلق على العروض التي تتّوجه لجمهور من األطفال واليافعين، ويقّدمها ممثلون من األطفال أو » : بأنه

ن أن تشمل التـّسمية عروض الّدمى، التي توجه عادة الكبار، وتتراوح في غايتها بين التعليم واإلمتاع، كما يمك

 «        .لألطفال

فالمسرح عمل جماعي يقوم على ترابط عناصر عديدة فيما بينها، والتي من الّصعــب الفصل بينها            

اع لبنائها المتكامل، والمتمثلة في الشخصيات ووحدتي الزمان والمكان، واألحداث، إضافة إلى عنصر الصر

شكل من أشكال التعبير اإلنساني المقصود، التي » :الذي هو جوهر العمل المسرحي، وعّرفه أحد الدارسين بأنه

تسعى من خاللها الجماعة اإلنسانية إلى تعليم وتنشئة األجيال على مجموعة من القيم والمفاهيم الثقافية، التي ترى 

اكتسابها وتمثلها من وجهة نظر الجماعة، الهوية و االنتماء فيها الجماعة الصالح لتماسكها وقّوتها، بما يحقق 

للناشئة، مستخدمة في ذلك تقنيات فن المسرح، من وجود نص ومؤديين، ومكان للعرض وجمهور مستهدف وهو 

 «األطفال

يعتبر المسرح بهذا عمل جماعي وحصيلة جهود كل من مؤلف النص، ومخرجه، والممثلون والملقنون          

وهو بالنسبة للطفل وسيلة تربوية وتثقيفية سواء قام األطفال أنفسهم . يون في اإلضاءة والمالبس وغيرهاوالفنّ 

 .بالتمثيل أو كانوا من المشاهدين لمسرحيات أعّدت خّصيصا لهم

 : بدايات مسرح األطفال

الفن أم اإلغريق، فأرجعه بعض المسرح قديم النشأة، أختلف في أّولية ظهوره، هل الفراعنة هم السبّاقون إلى هذا 

حيث عـُثَِر على بعض الّدمى في مقابر بعض األطفال الفراعنة، كما أشارت بعض » :الّدارسين إلى الفراعنة

الرسوم المنقوشة على اآلثار الفرعونية إلى حكايات وتمثيليات حركية موّجهة للصغار، وكان المسرح المصري 

ن المسرحيات أو االحتفاالت التي تقام في المعبد أو على مركب النيل، وقد القديم يجذب األطفال فكانوا يشاهدو

.«ثبت أن أول مسرح ولد في مصر على ضفاف النيل وذلك في نحو أربعة أالف عام
 

 

: حوادث حركيّة منها–إضــافة إلى ذلك وجدت آثار دالـّة على تقديم مسرحيات لألطفال على شكل              

الخ إالّ أن هذه المسرحيّات لم تخرج عن إطار المعابد إذ ...سنوهيت والراعي الفالح الفصيحإزيس و أزوريس، 

 .كانت عبارة عن عروض احتفالية دينية

فبداية المسرح الفرعوني ال يتعّدى كونه طقوس مرتبطة باألْديَرة والمعابد فكان ساذجا خاليا من القيم الفنية التي 

 .يقوم عليها المسرح الحديث
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ويعتقد فريق آخر أّن أّول من اهتم بالمسرح هم اإلغريق، وذلك لألصول اليونانية التي تربطهم          

بمعتقداتهم، حيث يقيمون احتفاالت دينية لآللهة وأنصاف اآللهة، فيقّدمون لهم القرابين وهكذا ظهر الفن 

اخره، الديني الموروث هو الصورة فالمسرح الوثني الديني بمشاهده وموسيقاه، ومب» :المسرحي عند اليونان

«...البدائية المتقّدمة للمسرح اليوناني بدراميّته ومالمحه وتقنياته الحديثة
 

إن المسرح عند اليونان كان بمثابة المفّسر للظواهر الطبيعية التي يعجز اإلنسان البدائي على فهمها،         

مسرحيات الصغار والكبار على حد سواء، وكانت ذو ويحضر ال. ويرجعونها إلى فعل اآللهة وأنصاف اآللهة

يساعد على ربط الطفل بالعالم المجهول، الذي يسود الحياة، بسبب تلك القوى، أو سبب » :أهّمية كبيرة للطفل فهو

ذلك الفرد المتّسلط، الذي يعتبر نفسه مبعوث القوى اإللهية، لكنّه قادر في الوقت نفسه على ربط هذا الطفل 

 .«وحية وعاطفيّة، ال غنى للطفل في مراحله األولى عنهبأجواء ر

يعتبر بهذا المسرح اليوناني القديم أقرب إلى المسرح الحديث المعاصر، ويعتبر اإلغريق أّول الشعوب           

التي ظهر عندها الفن المسرحي واهتّمت به، ووضعت له نظام وقوانين خاصة، وأخذ عنهم العالم هذا الفن، وتعّد 

لمسرحيات اإلغريقية أقدم المسرحيات التي عرفها األدب الغربي وسار االنجليز والرومان على دربهم واستقوا ا

 .من المسرح اإلغريقي نصوصه وأشكاله

 : مسـرح الطفــل الحديـث -2

  :ينــد الغــرب -أ

بي مع أول عرض عرفت أوربا مسرح الطفل في القرن الثامن عشر، حيث شهدت فرنسا هذا اللون األد        

: وتالها محاوالت عديدة منها( 1404)عام  stiven de jlainisلـ ستيفاني دي جلينس : مسرحي لألطفال

الذي ترجمت hans christian andesrsan    (1011- 1041 .)محاوالت هانزكرستيان أندرسن 

إلى العربية، فكانت أول مسرحية في ثالث فصول لمسرح الطفل في العالم العربي، ( الحداء األحمر)مسرحيته 

مدينة فرنسية، وتنوعت فيها المسرحيات  61فرقة مسرحية مّوزعة على  128وتشير اإلحصائيات إلى وجود 

 الخ...بين اقتباسية وتربوية

نسا من بين الدول التي تهتم بهذا المسرح وتوفر له جميع اإلمكانيات، ووجود هذا العدد من الفرق و فر        

إضافة إلى كونها ساعدت على انتشار مسرح األطفال في كل دول أوربا وذلك بإنشائها المنظمة . دليل على هذا

 .في منتصف القرن العشرين  Assitejالعالمية لمسرح الطفل 

واليات المتحدة األمريكية فتحتل بدورها الصدارة، إذ تعد في طليعة الدول التي شهدت مسرح أما ال        

الطفل، وكان أوال تحت إشراف االتحاد التعليمي، ولم يستمر ذلك كثيرا، إذ خلّفته مؤسسات وجمعيات مختلفة من 

 «لعجائبأليس في بالد ا»مسرحية  1622جمعية الناشئ والتي قّدمت أول عرض عام : بينها

وواصلت الواليات المتحدة تشجيع هذا الفن األدبي وأكدت ضرورة التنسيق والتخطيط له فعقدت لذلك عدة       

 .مؤتمرات ناقشت فيها هذا الموضوع، كما قامت بتنظيم مسابقات في عطل نهاية األسبوع تشجيعا منها لهذا الفن
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كي اهتمت بهذا المسرح فخرج من كونه عمل فردي إلى قضية نظرا لتبني االتحاد السوفياتي النظام االشترا      

دولة، وافتتح مسرح أطفال في موسكو رغم ما كانت تعانيه من فقر وجوع، فقام بذلك تجّسيدا لقول ماكسيم 

مع التزامنا بأن نروى ألطفالنا القصص بطريقة مرحة ومسلّية، فال بد أن تصور هذه القصص ... » :جوركي

بشاعة الرأسمالي وحقارة المحتكر، وحبذ لو استطعنا تصويره بصورة مثيرة للرعب والفزع، وتلك المسرحيات 

فكان االهتمام الرسمي من قبل الدولة بمسرح الطفل .  حتى تتأصل في الطفل الكراهية والنفور من الرأسمالية

الفرق والمسارح والجانب عدد  -سعيا لترسيخ الفكر االشتراكي في نفوس الناشئة، فعنت بهذا الفن كما وكيفا 

 .وبدأت نقل هذا االهتمام مع بداية سقوط االشتراكية –الفني 

وتمثل فرقة .  chekspearوالتي تعرض أعمال شكسبير  – Ben Great -في بريطانيا بدأ مع فرقة         

ة مسرح الحلقة م أول فرقة من الكبار تمثل لألطفال، وتم إنشاء فرق 1624المسرح االسكتلندي المؤسسة عام 

م دخل عالم الطفولة مسرح  1624م وغيرها من الفرق الكثيرة التي نشأت في هذه الفترة، وفي عام 1640عام 

.وغيرها mermidوالمرميد   royal chekشكسبير الملكي 
(1)

  

بإقامة مسرح لألطفال الممتدة أعمارهم من خمسة إلى عشرة   j.c gruntوقامت جيسي جرانتو         

م، حيث انتقت النصوص المناسبة لألطفال، وحتى لآلباء كونهم من يصطحب األطفال 1616وام،وذلك عام أع

الخ وقد ...سندريال األميرة الجميلة النائمة : وركزت على الموضوعات التي تمس المشاعر مثل. إلى المسرح

.القت جماهير كبيرة
  

ى أهمية المسرح بالنسبة للطفل، فبريطانيا كسابقتها من الدول الغربية التي أيقنت مد

 . فكّرست الجهود لرفع مستواه كما و كيفا

مسرح " م بعنوان 1642عام ( ال يبزج)أما ألمانــيا فقـد تّم فيـها افتتاح أول مسرح لألطفال بمدينة           

مسؤولية الحياة وهدفت أعمالها المسرحية إزالة الحرب من نفوس األطفال؛ لكي يبدؤوا بتحمل " العالم الفني

: الجــديـدة، وافتتح بعدها معرض للصداقة  في برلين الشرقية، وهو مسرح لألطفال الشبّـان، وكانـت مسرحــياته

ثم تالها إقامة مهرجان  Gostaf  Fon Fonghaimلجوستاف فون فانجنهايم " إنـك اإلنسـان المناسـب" 

م تكونت فرقة من 1641وفي عام    Josmanم من قبل جوسمان 1628عالمي لمسارح األطفال عام 

 . المحترفين خاصة األطفال

فنيا  -وهكذا كانت أللمانيا تقاليد عريقة في مسرح الطفل إذ أنشأ فيها فرق متميزة اتصفت بالفرادة       

   .وموضوعيا

 :  يند العرب -ب 

وإن كان  -يكاد يجمع الدارسون على أّن مسرح الطفل وافد إلى العالم العربي، فهو لم يتوارث عن القدماء     

بل دخل األدب العربي مسايرة للتطورات المختلفة في  -هناك من يقول بأنه له أصول في الحضارة الفرعونية 

 .العالم
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يجة ما شهدته من تطور ثقافي في شتي المجاالت، ، نت1624ظهر مسرح الطفل في مصر رسميا سنة           

ارتبط ظهوره في البداية بالمسرح المدرسي، وبعدها أصبحت الحكومة تشرف عليه، وهناك مرحلة وسطا بين 

الشاطر  –المسرح المدرسي والمسرح البعيد عن المدرسة؛ وهو مسرح العرائس إذ بدأ مع عرض مسرحية 

صالح الّسقا، إبراهيم سالم، فكري أمين، عنتر : رح العرائس في مصرومن أهم رّواد مس 1616سنة  -حسن

 1628إلخ وكان يعتمد بداية على عرائس الماريونيت، وفي عام ...حافظ، صالح عبد الحي، نعيمة مصطفي

فرقة  1623وتأسست عام " بنت السلطان، عقلة الصباغ، الديك العجيب، البلبل الوردة " عرضت مسرحيات

م عرضت مسرحية األميرة  1641وفي عام ( 1641 -1626) ها بدأ سقوط مسرح العرائس من القفاز، وبعد

 واألقزام السبعة، علي بابا واألربعين حرامي

هكذا كانت عروض الّدمى هي الصيغة األولى لمسرح الطفل في مصر، في الستينات أشرفت عليها          

 .الحكومة وتوالت العروض المسرحية المقّدمة للطفل

وعظم االهتمام فيها بهذا  –النّقاش والقباني -شهدت سوريا مبكرا مسرح الطفل، فكانت بداياته الحقيقية من قبل 

، وذلك بظهور نخبة من المدربين الذين يتقنون استخدام العرائس 1616الفن بعد إنشاء المسرح القومي سنة 

والّدمى
 ،

الطفل فيها في البداية على الّدمى كصيغة أولية فكانت بهذا سوريا كسابقتها مصر، حيث اعتمد مسرح 

في عروضها المسرحية الموجهة للطفل، ثم اهتمت الحكومة رسميا به، وأنشأ العديد من  المسارح وتكونت 

 .الكثير من الفرق

أما لبنان فقد ترجم أدبائها المسرحيات عن مختلف اللغات وقاموا بتمثيلها في الجمعيات، وظهرت فيها        

فرقة بيروت للمسرح "  1648م، وتبنت عاصمتها بيروت عام 1620رقة محترفي بيروت للمسرح سنة ف

 .التي اهتمت بمسرح الّدمى وخيال الّظل" المعاصر

" حقي الشبلي" من قبل  1624وإذا اتجهنا إلى العراق سنجد أّن أول مسرحية محترفة تم تأسيسها سنة        

بمعهد الفنون الجميلة ببغداد، إالّ أّن ما بجدر ذكره هو أّن أول مسرح يمكن وصفه والذي قام بإنشاء قسم للمسرح 

 .إذ أسست الحكومة العراقية مسرح قومي ببغداد 1648بأّنه مسرحا محترفا لم يبرز إالّ في عام 

إّن اإليديولوجيات والحركة الفكريّة السائدة في المجتمع تؤثر في جميع الميادين، ولهذا كان للفكر         

االشتراكي السائد في العراق تأثيًرا على مسرح الطفل إذ ارتبط ظهوره بالجانب السياسي أكثر من ارتباطه 

، ال بّد 1648الل أّول مسرحية لألطفال عام إّن حداثة ظهور مسرح الطفل في العراق من خ...»بالجانب األدبي

وأن يشير إلى ارتباط هذا المسرح الوليد بالدولة، والنظام السيّاسي القائم الذي قّل أن يهتّم قادته ومعهم أصحاب 

ف عموًما بالعناصر الفنّية والجماليّة، واألهداف التربويّة في مسرح الطفل، بقدر اهتمامهم باألهدا -القرار السيّاسي

 .«.السياسية، وهو األمر الذي كثيرا ما تكّرر في البالد العربيّة التي اعتنقت االشتراكيّة

، وذلك بعرض عبد العزيز الرشيد في المدرسة األحمدية 1622عرفت الكويت هذا اللون األدبي عام         

ك الفرق المسرحية، وظهر فيها قّصة قصيرة أكد فيها أهمية التعليم، بهدف القضاء على األمية، وانتشرت بعد ذل
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حمد الرحيب، ودمحم النشمي، وقد قنّن زكي طليمات ووضع المقاييس العلميّة : نخبة من رّواد المسرح من أمثال

بإنشاء المعهد العالي للفنون المسرحية، ولم يبدأ  1642للمسرح في الكويت، إذ صدر المرسوم األميري عام 

 .محفوظ عبد الرحمان: ، مع مسرحية السندباد البحري للمؤلف1640فيها المسرح الفعلي إالّ في عام 

ثّم تالها العديد من المسرحيات، إالّ أّن هناك من يشكـّك في مسرح الطفل الكويتي معتبرينه مسرحا          

 .تجاريا نظرا لألرباح التي جناها هذا النوع من الفن

: بالسياسة مثل اائر فسنجد اهتمامها بالمسرح كان متعلقوإذا القينا نظرة على مسرح الطفل في الجز       

العراق، إذ كان أحد الوسائل الناجعة في تكوين المواطن االشتراكي، فظهر االتحاد الوطني للشبيبة الجزائريّة، 

م المهرجـان 1603م وبمديـنة قسنطينـة أقيــم عام 1644كدا المهرجان الوطني ألشبال هواري بومدين عام 

لمسرح الطفل بمشاركة فرق من الهّواة، وخّصص بمدينة وهران قسم لمسرح األطفال، بالمسرح اإلقليمي  األّول

ومذ ذلك الوقت وهو يقوم بتقديم عروض لألطفال
. 

 : يناصر الفن المسرحي-3

المناسبة المسرح مدرسة تطرح فيها قضايا وأفكار تشغل البشر، فيعمل على إظهارها ومناقشتها وإيجاد الحلول 

ففيه يختلط الصوت بالصمت، واللون بالنور والظـل و الحركـة » :لها، فهو أبو الفنون فيه تتكامل الفنون جميعها

«بالسكون وفيه يتعانق األدب شعره ونثره بالموسيقي، إلى جانب فنون األداء والحركة والتشكيل
  

ومن هذا يعتبر 

المؤلـف والمخـرج، والفنيون في المناظر واإلضـاءة : المسرح عمل متناسق تتعاضد فيه جهود كل مـن

 .والمالبس، والديكور، فيجتمع الجميع كفريق واحد لبناء عرض درامي متكامال يكلل بالنجاح

ولنبدأ حديثنا عن المؤلف باعتباره النواة األساسية في العمل المسرحي، والبداية النطالق العناصر األخرى إذ ال 

 .غياب نصه حديث عن عمل مسرحي في

 ( : المؤلف) كاتب النص  - أ

إّن كاتب مسرحية الطفل ال بد أن تتوفر فيه شروط تؤهله لهذه المهمة والعمل الصعب والدقيق، إذ            

ينبغي أن يعي احتياجات الفئة التي يكتب لها، فيكون أثناء كتابته للنصوص الموّجهة للطفل واعيا، عارفا، فطنا، 

ولية، عالما بأسرار وخبايا وحيل النشاط المسرحي متتبعا لسيرورة نصه، حتى يبرز إلى مسؤوال، ذو نظرة شم

يحيا وراء الكواليس ووسط المناظر والديكورات » :مجّسدا في العرض المسرحي فعلى الكاتب أن. الضوء

تتيحه تركيبات والممثلين والممثالت، والعّمال والفنيين ويكّون خبرات عملية عّما يمكن وما ال يمكن وعّما 

 .«...المناظر وعمليات الماكياج والمؤثرات الضوئية

كما يجب أن يضع الكاتب في حسبانه أّن للمسرح حدوده، وإمكانياته وللممثلين طاقاتهم وقدراتهم،         

في وللجمهور رغباتهم ومتطلباتهم، وعليه إدراك الفرق بين النص المقدم لألطفال في المدرسة، والنص المقّدم 

 المسرح فوق الخش
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. إّن على المؤلّف مراعاة من سيقوم بالعرض المسرحي، وبمعني آخر بنوع الممثلين إذ كانوا كبارا أو صغارا    

فهناك أدوار ال يستطيع أدائها األطفال الصغار وأن يفّرق بين ما يسهل فهمه ويصعب أدائه والعكس، فإذا جهل 

ما لم يحّدد الفكرة التي تحملها المسرحية واألهداف المرجّوة من ورائها،  ذلك فشل عمله، كما ال معني لما يكتبه

وعليه أن يحافظ على عنصر الترابط بين األفكار تجنّبا لحدوث تشويش في ذهن الطفل، مع إضفاء جانب المتعة 

: " أهمها أما فيما يخص المصادر التي يستقي منها الكاتب ماّدته كثيرة نذكر من. في نصه كي يجذب األطفال

 ".التاريخ، األساطير، المالحم الشعبية، القصص الشعرية، المشكالت االجتماعية المعاصرة 

 :  المخــرج - ب

إّن المسرح عمل متكامل فإذا كنا بدأنا حديثنا عن المؤلف كنواة أساسية في العمل المسرحي، فال يمكننا           

 .  إغفال دور المخرج فهو من يحّول أفكار الكاتب ويجّسدها في قالب تمثيلي درامي

سرحي إعدادا متكامال؛ أي من و اإلخراج هو تهيئة كل العناصر التي بواسطتها يتّم إعداد العرض الم          

 .اختيار المسرحية وتوزيع األدوار، وتصميم الديكور وتجهيز المالبس واألزياء المناسبة للعرض

مجموعة الخطوات التي يجب أن يتبعها "  Carl Alenzouireth" كارل النزويرث " ولقد حدد           

 -لى ممثلة في ضرورة دراسة المخرج للنص المخرج حين إعداده للنص المسرحي، حيث جعل الخطوة األو

ويقرأها قراءة واعية، ثم يعمل على تحديد نوع المسرحية التي سيقوم بإخراجها، إذا  -دراسة دقيقة و مركزة 

كما يدرس عناصرها . كانت كوميديا أو تراجيديا أو ميلودراما، وما هي دوافع هذه المسرحية ومركز البطل فيها

الخ لكي يستطيع أن يصل إلى استجابة الجماهير، ...وعقدة وحوار ومناظر وأفكار و أسلوب الفنية من لغة وحبكة

 .       لذلك يعد المخرج بمثابة المخطط والعقل المدبّر للعمل المسرحي

 :الممثــل -ج

ت وهو الشخصية الفاعلة، حيث يعتبر الممثل مترجما ألفكار ومعاني المؤلف، والمتقّمص لشخصيا            

فالشخصية الفارغة المكتوبة على ورق يجّسدها إنسان كائن موجود هو الممثل إذ هو القادر . المسرحية المختلفة

 :على إيصال مراد المؤلف والمخرج للمتفرجين ويشترط في الممثل أن يكون

طفل، ويجعله بحيث يستطيع أن يؤدي كل الحركات الصعبة، وكل ما يثير خيال ال... متمّكـنا من مرونة جسده » 

.«...وأن يكون ذا مهارة في صوته وعواطفه، وأحاسيسه إلى جانب سرعة بديهيته و ذكائه. مبهورا
 

فالممثل 

الحق هو الذي يتقن أساليب األطفال، ويكون قريبا من عالمهم محبا لهم مؤمنا بالعمل الذي يوجهه إليهم، كما 

ته وانفعاالته، بل يلتزم بأساليب وحركات الطفل الذي ينبغي على الممثل في مسرح الطفل عدم التكلف في حركا

 . يمثل آو باألحرى يتقّمص شخصيته

ولهذا البد للممثل أن يتعّرف على الصفة المميّزة والغالبة على الشخصية المراد تمثيلـها، بكل دقائقها وتفاصيلها 

حرك الحركة الطبيعية التي تتطلبها بأنه يمثل لجمهور من الصغار، فينطق كلماته بوضوح ويت» : فعليه أن يعلم
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طبيعة الشخصية في المواقف، كما يجب أن تكون له الزمة شخصية، يمكن لألطفال تقليدها بعد مشاهدة  العرض 

«.فهذا كله له أثره الجيد على توصيل القيمة الفنية للمشاهدين
 

والذي ينبغي ذكره في حديثنا عن الممثل أّن هناك  

سب المشاركين في تمثيلها إلى ما يليمن يقّسم المسرحيات ح
. 

 .مسرحيات يمثل فيها األطفال بمفردهم -

 .مسرحيات يمثل فيها الكبار وحدهم -

 .مسرحيات يمثل فيها األطفال والكبار معا -

إال أنه لوحظ بأن المسرحيات التي تقدم للصغار من قبل البالغين هي التي تنال إعجاب األطفال وتجعلهم          

يندمجون معها، إال أن هناك من الباحثين من يرون أن الطفل هو الذي ينبغي أن يمثل في المسرحيات الموجهة 

اقاته ومواهبه، فالطفل عندما يمثل يعبّر عن إلى من هم في سنه ألن فيه وسيلة للتفريج والتنفيس عن مكبوتاته وط

 .شخصيته وحاجاته وال يعبر عن مقصود المؤلف والمخرج

 : األدوات الفنيـة لمسرح الطفل -3

 : المناظر والديكور - أ

الديكور من بين الرموز التي توحي بمضمون المسرحية، إذ ال بّد أن يخدم الديكور والمالبس النص،            

من معايشة موضوع المسرحية فيحّس وكأنها صورة واقعية، إذ ال يخف على أحد أن األطفال  حتى يتمكن الطفل

إن الديكور والمالبس بمثابة رموز تعتمد على تلخيص المعنى الذي نحس » :ذّواقون ينزعون فطريا إلى الجمال

بعضها مع بعض، أو  به في المرئيات، إّما عن طريق ترجمته المباشرة للموضوعات، بتنظيمات مجّردة مركبة

تكوين أشكال معينة على مساحة مسطحة، بينها عالقات إيقاعية متوافقة ومتدّرجة إلخراج عالقات شكلية في 

 «.اتجاهات مختلفة

فالطفل عندما يشاهد الصور والمناظر الجميلة تنمو عنده أحاسيسه الجمالية، وتصل إليه مدلوالت        

 .نية لكل مرحلة من مراحل الطفولة كالتاليالموضوع، وتختلف االهتمامات الف

 .الطفل في هذه المرحلة تجريدي يفضل كل ما هو بسيط واضح، متصل بعالمه( 2-3)من 

 .يميل طفل هذه المرحلة إلى الزخارف، والصور التشكيلية الفنية( 18-4)من 

يفضل األدب المصور  يتذوق طفل هذه المرحلة الصور الموجودة في وسطه، كما( إلى سن الشباب -11)من 

 .والشخصيات واألحداث، حيث يعمل على ربطها بواقعة االجتماعي

الديكور ليس عبارة عن كتابة مادية، بل هو خطاب رمزي، وقد يفّسر مضمون المسرحية ككل إضافة         

ن مترجم لنص إلى كونه يفتح لألطفال عوالم من الخيال، فيتجاوز المناظر المرئية فإذا كان المخرج عبارة ع

المؤلف في قالب تمثيلي فإّن مهندس الديكور من يترجم النص إلى مناظر رموزا تحمـل دالالت الموضــوع، 

المبالغة أو التكلفة المادية والمنظر ...» :وإذا كان للديكــور دور أساسي في العمل المسرحي فهذا ال يعني
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لذا ال بّد أن تراعي البساطة وعدم المبالغة و  الخالب الذي قد يصرف األطفال عن المسرحية ومضمونها،

، حيث أن وظيفة الديكور والمناظر تقديم وصياغة النص بصورة فنية جمالية، بهدف «.اإلسراف في الزخارف

 .تنمية الذوق الحّسي لدى الطفل كما تنّمي التخيل فيه وتساعده على فهم مضمون المسرحية

 :اإلضــاءة -ب 

دور هام في العمل المسرحي، فهي ليست مجرد إنارة على خشبة المسرح، بل تتعـّدى ذلك إن لإلضاءة          

كونـها تصور الجو العام للمسرحية، وذلك من خالل تركيزها على جوانب دون أخرى، فهي توظف للتعبير عن 

المسرح، ال تقتصر اإلضاءة في المسرح على مجّرد إنارة خشبة » :حيث. المعاني المطروحة في المسرحية

فالضوء األبيض ... بل تتعّداه إلى تصوير الجو العام للمسرحية... ليشاهد المتفرج ما يجري عليها بوضوح

الباهر يعبّر عن الفرح، بينما يعبر الضوء األزرق الخافت عن الحزن، وكذلك تستخدم اإلضاءة في تعريف 

 .«...مس وغروبها، وهبوط الظالم وغيرهاالمتفرج بالتغيّر الزمني الذي يحدث أثناء التمثيل، كشروق الش

... فاإلضاءة بدورها عبارة عن رسالة تحمل داللة توحي بالحالة السائدة في المسرحية من حزن وفرح وغيره

إّن خلق التوازن » :فهي بهذا بمثابة اللغة تمّكن الطفل من التوحد مع العمل المسرحي، وتجعله ينسجم مع إحداثه

 «.، والعرض المسرحي، يعمل على خلق المخيّلة االيجابية والعاطفة المتلقية للعمل الفنيبين اإلضاءة وتوزيعها

فاإلضاءة المدروسة من قبل المختّصين والمنسجمة مع العرض تفّجر الطاقات، والمواهب اإلبداعية لدى الممثل، 

نات، حيث تنعكس فيصبح الممثل معطاًء، فاإلٌضاءة تطّورت في عصرنا خاصة بتطّور مجاالت اإللكترو

اإلضاءة على الصور والتمّوجات، والمجّسمات، فتجعل  منها صورة فنية بالغة في الروعة، فيشكـّل هذا كله جّوا 

وهناك أنواع . فنـّيا رائعا يثير الطفل، ويعمل على شد انتباهه وإثارة حماسه لمتابعة مشاهدة العرض المسرحي

واإلضاءة األرضية الهراسات والجوانب وهي ذات أهّمية بالغة  اإلضاءة الشاملة: عديدة من اإلضاءة منها

 .وحيوية في المسرح خيال الظل

 : المساحيق واألقنعة -ج

تعّد المساحيق واألقنعة من لوازم العملية التمثيلية، حيث يجب في كثير من األحيان تغيير مالمح               

ب مع وجه الشخصية التي يقوم الممثل بتجسيدها تمثيليا، الممثلين، وإخفاء مالمحهم الحقيقية، لكي يتناس

وللماكياج واألقنعة أهمية قصـوى خاصـة في مسرح الطفل، لما يحدثه في نفس الطفل من شد انتباه ودهشة، 

فالماكياج فن وليس مجرد أصـباغ، وله لغتـه التي يتعـامل على أساسها » :وانبهار تدفعه إلى متابعة الموضوع

«فهناك خطوط لألحزان والشقاء واإلجـهاد، وخطوط ودوائر للسعادة واألفراح والهناء ...الفنان
(

باإلضافة إلى  

هذا فإّن الماكياج يعمل على تقوية اللون فالمعروف أن األضواء التي تتخل العرض المسرحي تعمل على إخفاء 

ا يجب التزام الدقة في اختيار التغيرات اللون الطبيعي للبشرة، فبدون ماكياج يظهر لون الممثل خافتا باهتا، كم

لمالمح الوجه، حتى يتمّكن الطفل من التمييز بين الشخصيات فيتعّرف على الفالح والعامل والطبيب والتاجـر 

الخ كما يتعّرف على الشخصية الشريرة، والشخصية الخيّرة، ...والجـزار والبائعة والموظف، و األب والتلميذ
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كصورة : لماكياج كما يقّدم القناع دور الحيوانات والشخصيات الخرافية واألسطوريةوقد يحل القناع محل ا

 .الخ...الساحر والعجوز والغول والعفريت والمارد

 : الموسيقى والغناء -د

الموسيقى من أهم عناصر الفن المسرحي، فهي التي تمنحه عنصر التأثير، إذ تعّد الموسيقى من أهم         

الفطرية فعالم الطفولة مليء بالصفاء، والنقاء، والتلقائية، فتعد بهذا الموسيقى أهم لغة وأسلوب ميوالت اإلنسان 

نختار الموسيقى التي تؤدي روح المسرحية، أن تكون تلك الموسيقى متوافقة » :للتعامل معه، ولدا يجب أن

يدعو الطفل ملّحا للمشاركة إلى والمستوى البيئي والعمر الزمني للطفل، حيث تتطور من اإليقاع الرتيب الذي 

لهــذا تصبح الموسيقى أداء ضروريا ولها إمكانات . األداء الهرموني، الذي يدعو إلى التأّمل والشـّعور بالمتعة

 «...كبيرة في المجال المسرحي، وتأثيراته على األطفال

المسرحية، لكي يتمكن الجو المسرحي ولذلك من الضروري أن تنمو اإليقاعات الموسيقية بنمو أحداث         

من مالمسة مشاعر الطفل، فالموسيقى تعمل على التعبير عن الموضوع إذ تشكـّل نسيج متكامل فال تقتصر على 

الدور الترفيهي يل تعد ضرورة درامية تمكـّن من فهم الموضوع وتحقيق المتعـة لدى الطفـل، ويفضـل أن تكون 

جماعية، يشارك األطفال في ترديدها فيخرج بهذا الطفل  الطفولة األولى أغنيات الموسيـقى الموظفـة في مراحل

من إطار فرديته إلى العالم الجماعي القائم على المشاركة ويمكننا تلخيص ما تتميز به موسيقى مسرح الطفل فيما 

 :يلي

 .ويتخلص من فرديتهتجعل الطفل يتفاعل مع المشاهد ويشارك الممثلين فتنمو عنده روح الجماعة،  -1

 .تعمل بفضل اإليقاعات الفنية على جذب وشد انتباه األطفال وإقناعهم باألفكار التي تعالجها المسرحية -2

 .تدخل السعادة والمرح في نفوس األطفال فتدفعهم إلى النشاط والحيوية -3

 .ترافق المشاهد وتعبّر عن معانيها -4

 .معها أثناء العرض تجعل الطفل ذّواقـًا للموسيقى فيتفاعل

 

 

 

 

  :المحاضرة الثامنة

 :فنون أدب الطفل

 :البناء الفني لمسرحية الطفل
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 :البناء والفنيات-1

 :ال تختلف مسرحية األطفال في بنيتها الفنية كثيرا عن مسرحية الكبار ويمكن حصر عناصرها الفنية فيما يلي

 : الحــدث - أ

حدث بسيط، وحدث : واألحداث التي تتضمنها المسرحية، وينقسم إلى نوعانونعني به مجموعة الوقائع           

أيّة واقعة تحدثها الشخصيات في حيّزي الزمان والمكان، وتسهم في تشكيل » :مركب والحدث الدرامي هو

«...الحركة الدرامية والفعل المسرحي
 

ونستطيع اعتبار الحدث مجموعة العناصر التي تقّدم فكرة المسرحية، 

نبغي أن يكون الحدث بسيط في المسرحية الموّجهة للطفل، وقريبا ما يمتلكه الطفل من خبرات لكي يستطيع وي

 .فهمها والتفاعل معها

فالبناء الفني ينمو عبر الحدث ليكشف عن دقائق العقدة ليصل إلى قمة ودورة األحـداث، ثم ينزل إلى              

ر أحاسيس الطفل وتشّوقه وتوّسع خياله وتوقـّعاته لألحداث فيتابع المسرحية فبداية المسرحية ال بّد أن تثي. الحل

بانتباه ووعي مترقبًا نهايتها، وعلى األحداث أن تتبع تسلسل منطقي باعتبار أن الطفل قوي المالحظة يتقّمص 

 .                األحداث والشخصيات التي يشاهدها و البد أيضا من االبتعاد عن المفاجئات

 : الشخصيات - ب

تعد عنصر أساسيا في العمل المسرحي ألنها القائمة والمؤدية للفعل المسرحي والتي يتقّمصها الطفـل           

عارفا بتركيباتها ... »:ولهذا ال بد لكاتب مسرح الطفل أن يكـون. المشاهد ويحتويها ويندمج معها ويتضّمنها

الجتماعية والنفسية والحياتية والمهنية والفلكلورية، وفاهما لوظيفتها مبلورا أهم أبعادها ا( الفيزيولوجية) الجسمية

المسرحية، واضعًا لها مجموعة من األطر تتحرك بداخلها، حيث اإلطار الفردي أو ضمن النسيج والعالقات 

 .«...الموصولة بالمجتمع في مستوياته المهنية أو األسرية أو المدنية أو الريفية أو الطبقية

هو الذي يحكم على نجاح الشخصية وعدمه لذلك من الضروري أن تكون واضحة أمام الطفل المتفّرج، والطفل 

ملموسة يدل مظهرها على جوهرها معبّرة عن شخصيتها في كل حركاتها وسكناتها وتصّرفاتها وحواراتها 

عن غيرها حتى يسّهل سمة تميّزها » :ولغتها ليتمّكن الطفل من إدراك مغزاها بسهولة، وأن تكون لكل شخصية

إضافة إلى هذا فإن الطفل « ...على الطفل المتلقي معرفتها والتمييز بينها وال يفقد الخيـط الذي يربطه بالمسرحية

يحبّذ أن تكـون الشخصيـة حيـة، فاعلة، متحركة، نابضة بالحياة ليست جامدة كالدمية يحركها األديب كما يريد 

ى تحّملها وأن يكون عدد الشخصيات قليل، ليتمكن الطفل من متابعة أدوارها وأن ال تحمل أعمال غير قادرة عل

 .بدقة وال يتيه خالل العرض

رئيسية، وثانوية، وتقوم الرئيسية بدور البطولة وتسمى اإلرتكـازية، وهي : وهناك نوعان من الشخصيات         

المسرحيـة، أما الثانوية تكمن أهميتها في  فهي العنصر المؤثر الذي يشكل محور. محل انتباه وتركيز األطفال
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إيصال الفكرة للمتفرج بتناغمها مع سياق الحدث، كما تكشـف عن األهداف األخالقية وتميط اللثام على سمات 

الشخصية الرئيسية، وتوّضح مالمح وجوانب الفكرة التي تدور حولها المسرحية
.

 

 : الحبكــة -ج

... »ببعض بشيء من االنسجام، وفق سياق وحدة متكاملة، فهي بهذا وتعمل على ربط أطراف الحدث بعضها 

التنظيم العام للمسرحية ككائن متوّحد، إنها عملية هندسية وبناء ألجزاء المسرحية وربطها بعضها ببعض بهدف 

«.الوصول إلى تحقيق تأثيرات فنية وانفعالية معينة
 

فالمسرحية لذلك ال بّد من توفـّر الحبكة في البناء المسرحي، 

حبكة بسيطة، وحبكة معقـدة، وحبكة : جسد متكامل ال يمكن فصل جزء من أجزائه، وهناك من يقّسم الحبكة إلى

وتعتبر الحبكة . مزدوجة، وحبكة محكمة، وحبكة مفككة، ويوجد من يقسمها على حبكة رئيسية، وحبكة ثانوية

 .هالبسيطة المترابطة أقرب إلى مسرح الطفل وعالمه واألنسب ل

 :اإليقاع المسرحي والتوقيت -د

ويتحقق اإليقاع المسرحي بتوفير القّوة في كلمات المسرحية، لكي تسحر األلباب وتصل إلى قلوب            

وهما شديدي االرتباط . المتفرجين، ويحصل ذلك من خالل حاسة الكاتب باإليقاع واالتزان، ثم حاّسته بالتوقيت

أحسن » :المتزنة بين مشهد ومشهد، وحدث وحدث، وفصل وفصل، فالمؤلف إذاببعضهما ويشكـال العالقة 

توقيت وقوع الحدث، أو دخول الشخصية أو لحظة التعرف، أو تصعيد الحدث للذروة، أو تقديم الحل أو نهاية 

درامي إذا أحسن التوقيت في هذا كله، حافظ على اإليقاع العذب المحبب للبناء ال»...المسرحية أو حتى بدايتها

 «.لعمله المسرحي لألطفال، وكانت حبكته محكمة البناء قوية مؤثرة

 : الصراع-هـ 

وهو المسؤول على نمو الحدث الدرامي، إذ يعتبر أساس العمل المسرحي ويمثل مصارعة ومناضلة بين        

جب، العدل قوتين متعارضتين، فهو يقع بين ثنائيات متضادة كالصراع بين الخير والشر، والقلب والوا

 .الخ...والظلم

فاالهتمام بالصراع كعنصر من عناصر البناء الدرامي، يحقق روح اإلثارة والجذب والتشويق، ومن خالل ... »

ويرّغب الطفل المتلقي في الخير وينفّره من الشر . الصراع يمكن للمؤلف المبدع، أن يقّدم الفكرة التي يريد

 «.ويحقق المتعة والفائدة للطفل المشاهد

 : العقــدة -و

وتمثل قمة تفاعل الشخصيات وتعاقب األحداث إذ تصل فيها المسرحية على مرحلة جد معقدة تحتاج إلى         

االنفراج والتفجير، وخالل هذا التأّزم يزداد اهتمام المشاهدين ويقّوى تفاعلهم مع األحداث، وربما يتحول مجرى 

األطفال أحادية العقدة إذ بها يعيش الطفل جوا من اإلثارة بحيث  الحدث عند وصوله ذروة التأزم ، ومسرحية

يتوّحد ويتقّمص شخصية األبطال ويتوقـّع ويترقـّب الحل، فهي بمثابة حلقة ربط بين الطفل المتلقي المشاهد، 

إذ تتأّزم األحداث عند العقدة ثم تهبط إلى نهاية مرتقبة تمثل الحل. والعمل المسرحي
.
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 : الحــل-ي

تحـل فيه كل القضايا الغامضة والمجهولة، ويأتي بعد العقدة وتأّزم األحداث ليحقـق االنفراج، ويجب أن          

ومن المفّضل أن يكون محققا لنهاية سعيدة تحدث السرور . يكون معقوال منطقيا، يتناسب وقدرات ومدارك الطفل

دفي نفس الطفل، وتجعله متفائل، منشرح الصدر نحو مستقبل واع
.

 

 : الحوار واللغة في مسرح الطفل-ك 

يعتبر المسرح من الفنون األدبية التي تحمل رسالة تربوية وتعليمية لذلك يحرص المؤلف على            

خصوصية اللغة المقدمة لألطفال، من خالل العمل المسرحي ويكاد يجمع الدارسون على أن اللغة التي يجب أن 

البسيطة القريبة من القاموس اللغوي للطفل، وأن يكون الحوار اللغوي سهل بعيد تستخدم فيه هي اللغة الفصحى 

العدول عن اللغة ...»:عن التعقيد لكي يتمكن الكاتب من إيصال الفكرة التي يريدها للمشاهدين، ولذلك ال ينبغي

سباب عديدة منها الفصيحة سعيًا وراء عاميات هزيلة ترسخ اإلقليمية، وتضعّف الوحدة اإلسالمية العربية أل

سهولة اللغة الفصيحة، وسرعة قبولها لدى جمهور األطفال، وقدرة اللغة الفصيحة على تمثيل الشخصيات 

 «.المتحركة في الحدث الدرامي خير تمثيل

لة وهذا ال يعني اإلقالل من اللغة العامية وإنّما بغية في االرتقاء بالطفل إلى لغته الفصيحة الراقية، الحام         

لمرجعيته الفكرية والحضارية وتمكينا له من فهم كالم هللا تعالي، وكالم الرسول صلي هللا عليه وسلم على وجه 

سليم فاستخدام اللغة الفصيحة المبّسطة الّسهلة القريبة من عالم وواقع الطفل تسهم في تنمية مهارته اللغوية 

ة تضمن لنا، ال مجرد فهم جماهير هؤالء األطفال صيغة لغوي» : وزيادة معجمه اللغوي، ولذلك ال بّد من

استمتاعهم به، واندماجهم فيه، وانفعالهم بأحداثه ومراميه، وتأثرهم بها : المحتوى النص المسرحي فحسب بل

 «.لينعكس كل أولئك على سلوكهم في الحياة

لدقة في عباراته مع مراعاة أما بالنسبة للحوار فينبغي أن يكون طبيعي، قصير، ويتـّسم بالوضوح وا         

اإليجاز، فوضوح الحوار يؤدي إلى وضوح مالمح الشخصية ويعمل على بروز األحداث والوقائع فبساطة 

يجعل الحبكة والبناء الفني وصراع األحداث وتطورها والفعل التمثيلي في إطار من الصدق والطبيعية » الحوار 

 .«وبعيدا عن التكلف والتصنع

 :  لطفلأهداف مسرح ا-2

إننا عندما نتحدث عن مسرح الطفل نتحدث عن رسالة موّجهة إلى أعز من نملك في هذه الحياة، إذ               

فله تأثيرات متنوعة ليس من الناحية التعليمية فحسب، بل وحتى من . يعتبر أعظم ما أنجز في القرن العشرين

قل اإلبداعات لدى األطفال وينّميها، باإلضافة إلى ذلك يطلق الناحية التربوية والتثقيفية، والنفسية فيعمل على ص

اءات أرحب وأوسع، فيساعد إلى جانب هذا بقدح شعلة الذكاء فيه، وينّمي ذوقه الجمالي، ضخيال الطفل إلى ف

ويرغـّبه في االستطالع أو الكشف، وينّمي عنده التفكير االبتكاري، فضال عن ذلك فإن له أهداف أخالقية عالية 

كالشجاعة : تمشي جنبا إلى جنب مع المتعة الفنية، حيث يسعى إلى غرس القيم األخالقية في نفوس األطفال
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واإلخالص واألمانة وتأدية الواجب إلى غير ذلك، فيشكل بذلك وجدان الطفل تشكيال سويا ويجعله يميّز بين الشر 

 .الخ...والخير، الفضيلة والرذيلة

أعظم الوسائط التي تنقل للطفل مجموعة التجارب والخبرات في شتـّى مجاالت الحياة فيمكن اعتباره من           

يساعد الطفل على تحقيق ... »:فهو بمثابة الفسحة للطفل فيه يجد فضاًء رحبًا إلفراغ مكبوتاته وانفعاالته فهــو

وط النفسية التي رغباته بطريقة تعويضية وتنمية قدرته على التّخلص من الضيق، والسخط والغضب والضغ

«...تفرضها بيئته
 

كالشفقة والخوف : فالطفل يتفاعل مع الشخصيات واألحداث من خالل العواطف المختلفة 

 .والجبن وغيرها، فيتخلـّص من خاللها عن شحناته العاطفية الضارة

رامي، فلو أتيح فمشاهدة الطفل للمسرح في صغره تجعله يضع قدمه على الدرجة األولى من سلم التذوق الد      

للكثير من المتفرجين مشاهدة درامية جيّدة في طفولتهم لما قبلوا المسرحيات الهابطة في كبرهم، بل استمتعوا 

.بالمسرح الرفيع
 

: أّن استخدام المسرحية يؤدي إلى Edgar Daleويرى إدجار دال 
 

 .نقل وتوصيل المعلومات والحقائق

 .إنماء المهارات الدقيقة

 .القدرات على تحليل الموقفإنماء 

 .-أفعال بديلة-إيجاد سير إجراءات بديلة 

 .اإلعداد لمقابلة المواقف المستقبلية

 .إنماء فهم وجهات نظر اآلخرين

أما من الناحية اللغوية فيسهم في إثراء حصيلة الطفل اللغوية وتهذيبها، ويوّسع مداركه ويزيد حصيلته اللفظية 

 .األلفاظ بمدلوالتهافيتمكن الطفل من ربط 

 : أشكال مسرح الطفل 

 :هناك عّدة أنواع لمسرح الطفل إال أننا يمكن أن نحصرها في شكلين هما

  :أنواع المسرح-3

 : مسرح العرائس-أ 

من أنواع التمثيل التي تعتمد أساًسا على العرائس، ويرتبط في نشأته بالفن التشكيلي العتماده على  وهو        

 . الخطوط واألحجام واأللوان والمساحة والكتلة الصامتة والموسيقى واألشعار وغيرها: فنون متعددة

ضوعات بشكل بسيط وهو عبارة عن حركات بواسطة عرائس، يتم تحريكها من خلف الستار حيث يعرض المو

فالحركة معتمدة فيه أكثر من الحوار اللفظي وهو بهذا يناسب األطفال في المرحلة . ال يتوفـّر في التمثيل العادي

وهذا ما  -بالعروسة-األولى من تعليمهم، ويعتبر من أهم أشكال المسرحية التي تثير الطفل وتجذبه الرتباط الطفل 

.وعيته وتعليمه وتثقيفهيمكـّن استغالل هذه العالقة في ت
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مخلوقات خيالية أبدعها خيال المؤلف، وصنعتها موهبة الفنان ...»: ويقوم بالتمثيل في هذا المسرح        

وحّركتها إرادة المخرج في إطار واسع من الحّرية في مجال اإلبداع الفني، وهذا يتيح لمسرح العرائس أن يسبح 

«.في عالم الخيال
 

تميّز بحرية االبتكار واإلبداع، التي تجعل الكاتب يسبح مع األطفال في ومسرح العرائس ي 

 . الفضاءات واألجواء، التي تشّوقهم وتتناسب مع مراحل نمّوهم

ا لمسرح العرائس يجب أن يعيش أوال مع العرائس ...»:ولهذا فإّن         كاتب األطفال الذي يريد أن يكتب نصًّ

حتى تستقر كاملة أنيقة، مرقشة، مزركشة وراء الكواليس، كما يجب أن يشهد  خالل مراحل صناعتها من البداية

طرق تحريكها ليعرف كيف يتم هذا، واإلمكانيات المختلفة المتاحة لإلخراج واإلضاءة والمناظر الخلفية 

 «...والمؤثرات الصوتية

:وهناك نوعان أساسيان من العرائس هما
 

  –ماريونيت  –يوط وتسّمى العرائس أو الّدمى التي تحركـّها الخ -

" الّدمى القفازية التي توضع في اليد ويتم تحريكها وتختلف تسميتها عبر أنحاء العالم ففي فرنسا مثال تسّمى -

وفي االتحاد السوفيتي " كاسبارك"وفي تشيكوسلوفاكيا " كاسبرل"وفي ألمانيا " بوقاتيو"و في إيطاليا " غينيول

 .الخ...خيال الظل، والقناع، والقضيب أو العصا أو األراجوزإضافة إلى عرائس " بيتروشكا"

 : المسرح البشري -ب

يمتلكون صفات وأصوات ومقاييس ألجسام وإمكانيات من يمثلون لهم،  -بشر –يقوم بالتمثيل فيه أداميين       

خالف . القدر المحدودإذ ال يمكن للماكياج وال للمالبس وإمكانيات اإلخراج أن تعّدل من صفاته البشرية، إال ب

 .مسرح العرائس الذي يعتمد على مخلوقات خيالية

ويندمج األطفال مع هذا النوع بشكل كبير ألنهم يرون الحوادث والوقائع أمامهم وفي مكانهم، عن طريق  

باإلضافة لما يتوفر عليه من مناظر وديكورات وإضاءة ساحرة، تأخذه إلى فضاءات وعوالم . أشخاص حقيقيين

وفي هذا النوع يتم التمثيل على خشبة بممثلين حقيقيين أمام جمهور من األطفال، وقد . د الطفل بالعيش فيهايسع

وتؤّكد الدراسات على نجاح . يكون الممثلين من الكبار يمثلون للصغار أو أطفال أو خليط كباًرا وصغاًرا معًا

كتملي الخبرات اللغوية والفنية، في حين أّن المسرحيات المقدمة من قبل الكبار للصغار ؛ كون ان الكبار م

الصغار مازالوا ناقصي التجربة والخبرة لعدم نضجهم عقليا وجسديا ولغويا، إضافة إلى هذا فغّن األطفال 

يحبّذون االقتداء بمن هم أكبر منــهم سنّا ويتّم عرض العمل المسرحي على خشبة المسرح أمام جمهور من 

م، أو في ساحة المدرسة، وهذا ضمن أنشطة تعليمية وتربوية، وهنا يجب مراعاة األطفال أو في حجرة القس

 .إمكانيات المكان الذي يقدم فيه العرض حتى يتمكن الطفل من فهم مضمون ومغزى المسرحية

وما يجدر اإلشارة إليه أّن عملية اإلبداع واالبتكار في مسرح العرائس يفوق نظيرتها في المسرح البشري، ونحن 

 .تناول نصوص هذا األخير مختارين بعض النماذج بالتحليل والنقد في الجزء التطبيقي من بحثناسن



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدب الطفل التفايلي: المحاضرة التاسعة

 

 :األدب التفايلي واألطفال -1
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فمنذ عصر . يعد العصر الحديث عصر أدب األطفال بكل وسائله المقروءة والمرئية والمسموعة                   

النهضة حدث تحول في األدب المخصص لألطفال وكان من بين تحوالته دخول التقنيات الحديثة والتكنلوجياً 

البد من طرح فرع  المعاصرة في المجال األدبي عموماً ، وفي مجال أدب األطفال على وجه الخصوص ، فكان

وتمت ( أدب األطفال التفاعلي ) ألدب األطفال يقوم على عنصري التفاعل والمشاركة وهو ما يمكن أن نسميه 

اإلفادة من المفاهيم المطروحة في مجال األدب التفاعلي للكبار من خالل رواده ومنظريه أمثال سعد يقطين 

 .وفاطمة البريكي ودمحم سناجلة وغيرهم

والشك ان األدب التفاعلي لألطفال سيفتح نافذة للمبدعين يتم من خاللها مخاطبة األطفال بأسلوب              

جديد يهدف الى اعدادهم إعداداً علمياً صارماً لمواجهة تحديات القرن الجديد ومواكبة الموجة الحضارية موجة 

ومن اجل التعرف على هذا اللون األدبي الجديد قسمته الى .  الصناعيةالمعلوماتية بعد أن تخطى العالم الموجة 

 -: أربعة مطالب

 : ماهية األدب التفايلي -2

األدب التفاعلي جنس جديد له خصائصه الكتابية والقرائية ، وله اشكاله األدبية ، فهو أدب مختلف في        

 انتاجه

ت التي شهدتها وسائط تكنلوجيا االتصال وخاصة وتقديمه عن األدب التقليدي وهو لم يكن ليظهر لوال التطورا

وفي هذا األدب ال يكتفي المؤلف باللغة وحدها بل يسعى الى تقديمه عبر وسائط تعبيرية . الحاسوب االلكتروني 

التي ( واألدب من ابرزها)ويعرفه سعيد يقطين بأنه مجموعة اإلبداعات  . كالصوت والصورة والحركة وغيرها

لحاسوب ، ولم تكن موجودة قبل ذلك ، أو تطورت من أشكال قديمة ، ولكنها اتخذت مع تولدت مع توظيف ا

كما ان فاطمة البريكي تعرفه بأنه األدب الذي يوظف معطيات . الحاسوب صوراً جديدة في االنتاج والتلقي

أن يتأتى لمتلقيه االّ التكنلوجيا الحديثة في تقديم جنس أدبي جديد ، يجمع بين األدبية وااللكترونية ، وال يمكن 

ً اال اذا أعطى المتلقي  عبر الوسيط االلكتروني ، أي من خالل الشاشة الزرقاء ، وال يكون هذا األدب تفاعليا

وهذا يعني أن المبدع والمتلقي متمكنان من استخدام . مساحة تعادل ، أو تزيد عن مساحة المبدع األصلي للنص

دون الشعور بحواجز نفسية على االقل بينهما وبين الوسيط الذي ينقل  الحاسوب بمهارة ، وفهم لغته وبرامجه

 . عبره المبدع ابداعه الى المتلقي ويتلقى هذا األخير بالوسيلة نفسها هذه الرسالة

 

 

 : شروط األدب التفايلي وصفاته -3

 -: شروطه: أوال 

 ومن أجل ان يكون هذا األدب تفاعلياً البد أن يلتزم بجملة أمور    
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  أن يتجاوز اآللية التقليدية من تقديم النص األدبي 1-

 . أن يتحرر األديب من الصورة النمطية التقليدية لعالقة عناصر العملية اإلبداعية ببعضها 2-

 . أن يعترف ويقر بدور المتلقي في بناء النص وقدرته على االسهام فيه 3-

  التفاعلية)الحقيقية لتنطبق عليه صفة  أن يحرص على تقديم نص حيوي ، تتحقق فيه روح التفاعل 4-

 -: صفاته: ثانياً 

 وليكون األدب تفاعليا البد أن يتوفر على جملة من الصفات والمميزات منها         

ان يقدم األدب التفاعلي نصاً مفتوحاً بال حدود ، إذ يمكن أن ينشئ المبدع ، أياً كان نوع ابداعه نصاً ، ويلقي  1-

 به

 . المواقع على الشبكة ، ويترك للقراء والمستخدمين حرية اكمال النص كما يشاءونفي أحد 

 . يمنح األدب التفاعلي المتلقي فرصة االحساس بانه مالك لكل ما يقدم على الشبكة 2-

 ال يعترف األدب التفاعلي بالمبدع وحيد النص ، وهذا مترتب على جعله جميع المتلقين والمستخدمين للنص 3-

 . اعلي مشاركين فيهالتف

 البدايات في هذا األدب غير محدودة إذ يمكن للمتلقي أن يختار نقطة البدء التي يرغب بأن يبدأ دخول عالم 4-

 . النص من خاللها ، وكذلك النهايات غير محدودة

النص يتيح األدب التفاعلي للمتلقين فرصة الحوار الحي والمباشر ، وذلك من خالل المواقع التي تقدم  5-

 التفاعلي،

 .إّن معظم المواقع التي تقدم األدب التفاعلي مثل اتحاد كتاب االنترنت تفتح المجال الجراء هذا الحوار

 مصطلح التفاعلية

في الثقافتين العربية والغربية وقبل ( التفاعلية)ال يمكن فهم األدب التفاعلي اال في ضوء تحليل لفظة       

البد من اإلشارة الى أن األدب بطبيعته تفاعلي ، وأن النص األدبي ال يكتسب تحليل هذه اللفظة  الخوض في

بوجود متلق متفاعل معه ، واذا ما عدنا الى ما بين ايدينا من معاجم تراثية لنبحث  قيمته وال يتحقق وجوده اال

ً وتصريفات كثيرة ، لك( فعل وعن جذورها( التفاعلية)عن لفظة  ( تفاعل)ن صيغة فإننا نجد لهذا الجذر صيغا

اللفظة في العصر الحديث ال تستخدم اال في نطاق ضيق يشير الى ما  غير مستخدمة بمفهومها المعاصر ، كما أن

اذا أنتقلنا الى الثقافة الغربية فإن للفظة حضورا متميزاً فهي  تفاعل المواد الكيميائية، بينما: هو كيميائي فيقال 

 -: وهذاالحضور يظهر على مستويين. اً قائماً بذاته تحتل موقعاً مهماً جعل منها مصطلح

 . يلى مستوى النظرية النقدية: أوال 

 . يلى مستوى األدب األلكتروني: ثانياً 
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فعلى مستوى النظرية النقدية نجد للقارئ والمتلقي حضورا متميرا في المفاهيم النظرية واإلجرائية في         

اتجاهات ما بعد البنيوية كالتفكيكية والتأويلية والقراءة والتلقي وشكلت فاعلية القارئ أو  اتجاهات نقد استجابة

 والتمحور حول القارئ القراءة المهمة المركزية للنقد

وأما على مستوى األدب الكتروني فإن مصطلح التفاعلية هو ابرز مصطلح تحمله األجناس األدبية         

وٕاذا عدنا الى . رواية التفاعلية والمسرحية والمقالة التفاعلية وغيرها كالقصيدة التفاعلية وال االلكترونية ،

في اإلعالميات بمثابة التبادل أو االستجابة المزدوجة التي تتحقق بين  فإن التفاعل( التفاعلية ) مصطلح 

 والعكس اإلمكانات التي يقدمها النظام اإلعالمي للمستعمل

 :استخدام التكنلوتجياولطفل العربي ا -4

مواكبة لثورة التكنلوجيا وعصر المعلومات التي يشهدها العالم ، البد للعالم العربي الذي ليس بمعزل           

المعلوماتية ان يواكب هذا التقدم الحاصل من خالل تحصين الجيل الناشئ وتهيئته بكل مستلزمات  عن هذه الثورة

وقد حدد الباحث نبيل علي الغايات األساسية الستخدام فائدة كبيرة للطفل العربي ،  هذا التطور لما لها من

 :العربي وهي تكنلوجيا المعلومات بالنسبة للطفل

 . تنمية قدرات الطفل العربي على اكتساب المعرفة 1-

 . تنمية القدرات الذهنية واإلبداعية لدى الطفل العربي 2-

 . تنمية مهارات التواصل مع االخرين لدى الطفل العربي 3-

والمتتبع لمنتوجات التكنلوجيا الحديثة ، والمتصفح لشبكة االنترنت ، يلحظ وجود مادة إعالمية غزيرة مقدمة 

 : مادة تتمظهر بواسطة الحاسوب الشخصي او عن طريق شبكة االنترنت ومن مظاهر تجليها للطفل، وهي

و أول موقع عربي ألدب األطفال وأشهرها موقع أدب األطفال العربي وه: المواقع األدبية االلكترونية  1-

 الدكتور رافع يحيى وهو باحث فلسطيني يشرف عليه

 وأشهرها موقع مدينة الطفل، وموقع شبكة األطفال: المواقع الثقافية االلكترونية  2-

فمعظم هذه المنتديات تخصص ركنا لألطفال وأشهرها منتدى إنان ألدب : المنتديات األدبية االلكترونية  3-

 لناشئةالاألطفا

 وأشهرها مجلة العربي الصغير، ومجلة الفاتح: المجالت األدبية والثقافية االلكترونية  4-

 مواقع القنوات التلفزيونية التفاعلية وأشهرها موقع قناة الجزيرة لألطفال، موقع قناة سبيس تون، موقع قناة 5-

 طيور الجنة

 . الكتاب االلكتروني 6-

 . األقراص المدمجة 7-

 ذه المجاالت والمواقع والوسائط تقدم أدبا لألطفال هو في حاجة الى دراسات علمية لكي نستطيع الحكم لهاكل ه
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وعليها، األدب التفاعلي للكبار واجه موجة من المعارضة من قبل نقاد األدب التقليدي ، لكن صالحية هذا األدب 

ً انه يوظف الوسائل ا لألطفال لتكنلوجية في تثقيف الطفل وتعليمة واعداده ال يستطيع أحد ان ينكرها خصوصا

الطفل العربي سوف يواجه طفالً آخر من نتاج المجتمعات المتقدمة ، مزوداً بأمضى أسلحة  للمستقبل ، وذلك أن

وهنا يأتي دور األدب التفاعلي القائم على التفاعل والمشاركة ، فاألديب يكتب نصاً  التفوق العلمي والتكنلوجي ،

التربوية والنفسية والتقنية في الكتابة ، والطفل يتفاعل مع هذا النص من  الطفل مع مراعات الجوانب موجهاً الى

هل هو : التفاعل والمشاركة ، وهنا نتخلص من اشكالية المصطلح  خالل اتمامه والتعليق عليه وغيرها من وجوه

نصوص أدب يكتبه الكبار لألطفال وأدب تعرف نوعين من ال أدب أطفال ؟ او أدب لألطفال؟ الن الساحة األدبية

المساهمة المنتجة وتحوله الى مبدع من درجة ثانية  يكتبه األطفال أنفسهم ، وبهذا الشكل يكتسب الطفل صفة

مكتفياً بمتابعة النص بعينه وانما يكتب النص  تتحقق ابداعيته من خالل اسهامه في العملية نفسها ، حيث ال يبقى

ثناء التصفح في المواقع االلكترونية التي تهتم بهذا اللون األدبي نجد أن موقع األديب دمحم وا . بطريقته الخاصة

رأينا أن [  36] االدب التفاعلي في الوطن العربي بما قدمه من نظرية وٕابداعات قصصية سناجلة الذي يعّد رائد

ب جديد لألطفال وهو األدب التفاعلي تكون منطلقا صالحا وفعاال في تقديم أد هذا الشكل وهذه التقنية يمكن أن

 : وذلك لجملة اعتبارات منها

على سبيل المثال يوظف الكاتب دمحم سناجلة الصورة بشكل بارز حيث ( صقيع)ففي قصة : توظيف الصورة  1-

البرودة القصة بمشهد سينمائي باستخدام التقنيات والبرامج الرقمية على الحاسوب ، فنرى مشهد ليلة حالكة  تفتتح

الثلوج والمطر ، وصوت الريح وعواء الذئاب ، ثم تذهب الكاميرا الرقمية الى رجل يجلس في  يتخللها تساقط

لعبة السرد واللعب بالكلمات والصور بينما تصفر الريح ويلمع البرق ويقصف  غرفة ضيقة ، لتبدأ بعد ذلك

فسية معاً ، وقد استخدم الكاتب خالل هذا العرض بالبرودة الجسدية والن الرعد وتنتاب المتلقي مشاعر اإلحساس

والمشاهد وبعض القصائد، وٕاذا عدنا الى المتلقي الصغير  عشر روابط يتم من خاللها االنتقال الى الصور

والنفسي أن الطفل يميل بطبيعة الى الصور والى  وعالقته بالصورة ، فمن المتفق عليه في المجالين التربوي

 ن المعنويات والمجردات ، ففي مراحل لذا ال يمكنالمحسوسات وينفر م

أن نتصور كتباً موجهة الى األطفال دون صور أو رسومات ، وعلى هذا يمكن أن نستقل هذا الميل عند الطفل 

 ً  . تفاعلياً لألطفال ونقدم ادبا

يستخدم األدب التفاعلي اللون والحركة ، وهما مادتان أساسيتان في ادب األطفال ، :  توظيف اللون والحركة 2-

ً  فالعين ال  . تتأثر باألشكال فحسب بل في اللون ايضا

يوظف االدب التفاعلي الصوت والموسيقى من خالل الروابط المرفقة للنص ، : توظيف الصوت والموسيقى  3-

بطبعه لألصوات وهو ايقاعي بالفطرة ، فهو ينصت لصوت أمه حين  يغري الطفل ، فالطفل ميال وهذا شيء

ايقاع رتيب في الغالب لتهدئته وبث الطمأنينة ويحفل نراثنا العربي والشعبي بوافر من هذه  تغني له أغنيات ذات

 . المهد والترقيص االغنيات التي تسمى بأغاني
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الموضوع الذي يجب  –حرية اختيار  –ستخدم المتلقي يوفر األدب التفاعلي الحرية النه يترك للم: الحرية  4-

أو يكتب فيه ، كما يترك له حرية عرض األفكار التي يريدها دون فرض أو تقييد ، وهذه الخصيصة  ان يتحدث

الى الحرية ، فهو يجب االنطالق ، ويكره التسلط والعبودية ، ويريد أن يمارس حريته عبر  تناسب الطفل الميال

فهذه النبتة الصغيرة  –كما قال انشتاين  –بشكله النظامي الذي يعيق ظهور العبقرية  عيداً عن التعليمهذا الفضاء ب

 والى اشباع حب االستطالع في روح كل طفل بحاجة الى الحرية

إن الطفل يميل الى التفاعل والمشاركة مع محيطه من خالل ما يقدم له ، وقد رأينا : المشاركة والتفايل  5-

لهذه االعتبارات كلها أن تكون هنالك تجربة  . الحديثة تقر بأهمية األنشطة التي تعتمد على المشاركة الدراسات

 ال يعجزه أن يتعامل مع البرامج واألدوات الكتابة األدبية التفاعلية لألطفال باستخدام برامج خاصة ، فالطفل الذي

 . البالي ستيشنيوم تقدم تسهيالت في هذا المجال) لعاب يتعامل مع أ Play Station ) ، وهي في كل المعقدة
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 :المحاضرة العاشرة

 أدب الطفل في التجزائر الواقع واآلفاق

 

تأثرت الجزائر بأوضاعها االقتصادية المتأخرة من جهة، ورزوحها تحت وطأة االستعمار                 

الفرنسي من جهة ثانية؛ ولذلك تأخر انتشار أدب األطفال فيها، بل كان في أحيان كثيرة صورة من صور األدب 

ألم، وبعد مرور ما الغربي عامة والفرنسي خاصة حيث كان الطفل فيه مضطرا ألن يقرأ قصة بلغة غير لغته ا

يقارب العشرين عاما على االستقالل، وبعد فرض وتعميم التعريب، وتلبية الحتياجات أطفالنا، أصبح قصص 

األطفال وأدبه، يأتينا من المشرق العربي خاصة مصر، لبنان، سوريا، العراق، إال أن ذلك لم يمنع من نشوء 

تشرت قصص األطفال التي تصور بشاعة المستعمر، أدب خاص يحمل طابع الجزائر والشعب الجزائري، فان

 .وتحكي عن أبطال الجزائر وشهدائها وغيرها من الموضوعات التي لها صلة وثيقة بالبيئة الجزائرية

والحقيقة أن قصة الطفل في الجزائر لم تظهر كجنس قائم بذاته؛ إال بعد االستقالل، وبخطوات وئيدة        

 .ا وفنيتها واتجاهها التربوييصعب معها الحكم على جودته

حيوانات : قصصا مسلسلة منها" األب كاستور"وكانت الشركة الوطنية للنشر والتوزيع تصدر لألطفال باسم      

تبحث عن الصيف، حكايات الكلب الصغير الذي كان يحب اللعب في الماء، المعزة والجديان، األصحاب 

االحتراف لدى مؤلفيه إلى اآلن، والتأليف القصصي لألطفال لم يصل حد . األخيار، أحسنت يا سلحفاة، وغيرها

فثمة عدد قليل من المؤلفين الذين اهتموا بالتأليف للطفولة حبا في هذا النوع من اإلبداع وخدمة ألجيال الجزائر، 

ولم يكن اإلبداع لهذه الشريحة لحظة عابرة لديهم ، فأصدروا العديد من العناوين منهم الجزائريون وأكثرهم في 

، تجنسوا بالجنسية الجزائرية نظرا إلقامتهم الطويلة فيها، فكتبوا ألطفالها ونشروا في األصل غير جزائريين

، خضر بدور، خالد أبو جندي له سلسلة قصص الطيور والحيوان لألطفال، وعزة عجان، عبد : مطابعها وهم

بالمائة،  48تفوق الوهاب حقي، حسين رمضان، بينما يحتل من أصدر عنوانا أو عنوانين أو ثالثة عناوين نسبة 

واسيني األعرج، عبد الحميد بن هدوقة، جياللي : وهؤالء ال يمكن أن نطلق عليهم اسم أديب األطفال، نذكر منهم

 .خالص، دمحم دحو، الطاهر وطار، مصطفى دمحم الغماري، أحمد منور، جميلة زنير وغيرهم

 1641ألديب دمحم آرام سلسلة كليلة ودمنة سنة وتعود االنطالقة الفعلية إلى منتصف السبعينات حيث نشر ا      

اشتركت المؤسسة  1642الغراب والثعلبان، الحمامة والصياد، الكلب سبع الليل، القط والفأر؛ وفي سنة : ومنها

بإصدار مجموعة قصصية تحوي عشرين عنوانا، ثم ظهرت  الوطنية للنشر والتوزيع مع مؤسسة نشر تونسية

نور الدين عبه، األحمدي نويوات، : ة مكتبتي التي لمعت فيها أسماء كثيرة منهاسلسل 1602-1642بين عامي 

دمحم بن هنة، ( بقرة اليتامى، سالم وسليم، العكرك، اللص والعروس) بقصصه من التراث الجزائري ومنها

 منصور دحماني، عائشة خريف، مصطفى الغماري، دمحم دحو، جياللي خالص، دمحم الصالح حرز هللا، دمحم
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كما . مفالح، عبد الحميد بن هدوقة، أحمد بودشيشة، زبيدة األطرش، قاسم مهني، عبد الحميد السقاي وغيرهم

ظهرت سلسلة القصص والمسرحيات التي برز فيها أدباء جزائريون وغير جزائريين منهم أحمد دوغان، رزاق 

ودي، رشيد طيبي، أحمد بوهالل، بعرة، صخاب الراغب ، إبراهيم قروي، عبد العزيز بوشفيرات، بن ينو مصم

علي حاتم، دمحم زتيلي، رجاء أرناؤوط، حسين براوية، سعود مواسح ، وغيرهم، كما ظهرت سلسلة القصص 

ومن الذين كتبوا في هذا المجال، منصوري مصطفى ثناني، محفوظ عيدر،  1602-1601التاريخية خالل 

" حكايات الثعلب"ينة شريط مجموعتها القصصية بعنوان بوعالم بسايح، بن ينو مصمودي، كما كتبت الكاتبة بث

 .1601وذلك سنة 

هذا وقد ساهمت في تطور القصة الموجهة للطفل في الجزائر عدة دور للنشر بغض النظر عن طابعها      

، ودور النشر الخاصة التي بدأت (SNED)المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع : األيديولوجي أو التجاري، منها

ر في الثمانينات، ولم تتفطن إلى أدب األطفال إال مؤخرا منها، دار الهدى للطباعة والنشر، التي أصدرت تظه

سلسلة قصص األنبياء للكاتب حسن رمضان فحلة، ودار الشهاب التي أصدرت سلسلة حكايات  1661سنة 

، ودار الطريق التي 1668سنة " بداية المجتهد"شعبية ، ودار رحاب، ودار شريفة بالجزائر التي أصدرت 

قصص عربية، قصص إسالمية، مكتبة الطفل، ودار الزيتونة : أصدرت ثالثة سالسل لألطفال هي على التوالي

ومنها قصة العصفور الحزين لخضر بدور،  1664بباتنة والتي قامت بإصدار سلسلة عالم الطفولة عام 

لة أغيالس وهذا باالشتراك مع المؤسسة الوطنية عنوانا من سلس 11والمؤسسة الجزائرية للطباعة التي أصدرت 

بوزيد حرز هللا، آسيا حداد، خضر بدور، مليكة قريفو، : للكتاب وبرزت في هذه السلسلة أسماء كثيرة منها

واسيني األعرج، هذا إضافة للمجالت التي ساهمت بقسط وافر في نشر ثقافة الطفل في الجزائر وخاصة منها 

إضافة إلى . ة للكتاب لنشر أعمالهم القصصية منها، مقيدش، رياض، نونو، مجلتيالقصص، حيث أعطت الفرص

 .المالحق الصحفية

وحاليا بدأت تظهر على الساحة األدبية الجزائرية أسماء كثيرة منها الغث والسمين، فصار كل من يمتلك      

أو استصغارا، ألن الموهبة في هذا موهبة في الكتابة القصصية، يسطو على هذا المجال اإلبداعي إما استسهاال 

المجال ال تكفي، بل يجب أن يعضدها أمور أخرى أضحت من األساسيات في الكتابة للطفل منها، علم نفس 

النمو، وعلم االجتماع، ومعرفة احتياجات الطفولة ورغباتها ومراحلها ، فبعـد أن راجت الكتابة للطفل وصارت 

تب ألسباب تجاريــة أو أيديولوجية؛ حيث أصبحت الكتابة للطفل سلعة دور النشر تتنافس على طبع هذه الك

، وهي ال تمت من خالل إبداعاتها إلى هذا المجال "أديب أطفال"رائجة، برزت على الساحة أسماء تدعي أنها 

بصلة بل هي عالة عليه، ومصدر تشويه ومسخ للطفولة، والقارئ الممحص يستطيع أن يحدد هذه األسماء 

 . ، لكن عدد الذين أخلصوا أنفسهم للكتابة للطفل عن مقدرة ودراية، وتخصصوا في هذا المجال قليل جدابسهولة

            

؟ ال شك أننا لم نحقق للطفل تلك األهداف ما عدا هدفاً واحداً األهداف المرجوة للطفلحققنا  وأخيرا نتساءل هل
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عمل وعناء وفكر كبير، نقوم بحشو الخيال الكاذب في قصة  لماذا؟ ألنه هدف ال يحتاج إلى. هو الهدف الترفيهي

هناك فارق بين الخيال من جانب، وبين الكذب وعدم »: يقول باحث . أو خالفها ثم نعطيه الطفل رغم خطورته

الصدق من جانب؛ فاألطفال يحبون سماع الحكايات التي يعتقدون أنها ممكنة الحدوث وهم ال يرفضون األحداث 

وغيرهما ( اليابان)والوثنية ( أمريكا)و نقوم باستيراد ما يطرح لنا من مزابل األمم األخرى النصرانية أ.«الخارقة

 .ونسرع به إلى أطفالنا؛ فنحن نقصد به الترفيه، وغيرنا له أهداف أخرى يغرسها فيه

خبرة كافية؛ فاألدب إن معظم ما تنشره دور النشر لألطفال مترجم أو مؤلف بغير »: يقول حازم العظم        

البحث عن مجالت : الخاص قليل ويمر بأزمة وجود، وهذه األزمة أتاحت لبعض الناشرين في غيبة الرقابة والنقد

فقدموها ألطفالنا مترجمة بالصور نفسها بغير [ أقول واألفالم المتحركة ولعب الكمبيوتر]وكتب األطفال الرائجة 

ً تربوية غي ر مالئمة لعقيدتنا وقيمنا الروحية، أو مرفوضة حتى في البالد التي تمحيص، مع أنها تحوي قيما

كتب : )واألطفال لدينا اليوم ضاقوا بسذاجة الكتب التي تسمى»: ويقول عبد التواب يوسف   .«تصدر عنها

ً لألطفال تهدي إلى الخوف  .«، وضاقوا ببساط الريح وسندريال وغيرها(األطفال بل بُلينا بمن يكتب قصصا

بن بدل أن تهدي إلى الشجاعة والجهاد، وتدعو إلى الركون إلى الحظ كقصص السحرة والشياطين والج

 .والعفاريت

ً لألطفال لتجاوزه »: يقول الدكتور دمحم شاكر سعيد       إن كثيراً مما كتب لألطفال في واقعه ليس صالحا

لعدم تضمنه قيماً أخالقية تسهم في تربية مستويات األطفال، أو لتجاوزه الجانب التربوي المناسب لألطفال، أو 

إن كثيراً من هذه »: والحظ حازم النعيمي في تحليله لقصص مجلة عربية لألطفال فقال .«األطفال وتنشئتهم

القصص يسيطر عليها اتجاه ينقص دور المرأة في مجتمعنا العربي، كما أن األفكار الواردة فيها تعبر عن تبني 

وأدب الطفل مجال واسع .«المرأة ووظيفتها االجتماعية وسماتها الشخصية وسلوكها مفاهيم خاطئة عن قدرات

لنشر التبعية الثقافية واإلعالمية؛ إذ يستخدمه االستعمار لغزوه الثقافي واإلعالمي، ويتلقى الطفل المنتوجات 

 .والترويج للنمط الثقافي التابعاألدبية والفنية الغزيرة في شتى الفنون والوسائط بقصد التأثير على تكوين الناشئة، 

لذلك أفرز لدينا مفاهيم خاطئة أنتجت انفصاالً بين الطفل وعقيدته ومجتمعه؛ ألنه يرى ما يصادم ما يقال له       

 .وفي النهاية يكون عقل الطفل مجاالً للصراع

للمجتمع المحيط بالبطل؛  كما يركز كثير من كتاب األطفال على النزعة الفردية التي تسير الحدث دون ذكر     

وكما أن الكتابة موهبة فهي أوضح في . مما يجعل الطفل معتزاً بذاته مياالً لالنفراد برأيه مهمالً آراء اآلخرين

الكتابة للصغار؛ ألنك تتعامل مع مصدق لما يراه أو يسمعه أو يقرؤه، ولقد بُلي المسلمون بحفنة من الجشعين 

 ً مما يعملون، فلم يشجعوا أصحاب المواهب في الكتابة لألطفال، ولم يسمحوا لهم الذين ال يحتسبون هلل شيئا

ولكننا نلحظ منذ عقد من الزمن أن جيل . بالنزول إلى الميدان؛ مما جعل الكتاب المتخصصين نادري الوجود

ألثر؛ حيث الشباب المسلم بدأ بنشر ما كتبه المتخصصون قبل ردح من الزمن وبنشر الجديد مما كان له أطيب ا
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يجد األب المسلم ما يطلب في كثير من األحيان ألطفاله، وال بد أن نعي أننا نصارع عدواً شرساً له باع طويل 

 .في التعامل مع أدب الطفل إن لم نشمر ساعد الجد لم نلحق به، ناهيك عن أن نسبقه

 

 

 :قائمة المراتجع

 

، بيروت،  2دار الحقيقة، ط( الخرافة)ية إبراهيم بدران، وسلوى خماش، دراسات في العقلية العرب 

1646. 

 .1601ابن طباطبا دمحم بن أحمد، عيار الشعر ، تحقيق عبد العزيز المانع ، دار العلوم ، الرياض ،  

 .1623،القاهرة،  2ابن قتيبة دمحم الدينوري، عيون األخبار، دار الكتب المصرية، ج 

موفم ) ومعادن الجوهر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية أبو الحسن علي المسعودي، مروج الذهب  

 .1606،  2،  الجزائر، ج(للنشر

 . 1631، 4أبو الفرج األصفهاني، األغاني، دار الكتب المصرية، القاهرة، ج 

أحمد بن دمحم بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة  

 .روت، دتالعلمية، بي

 .1664أحمد زلط، أدب الطفولة بين كامل كيالني ودمحم الهراوي، دار المعارف، القاهرة،  

أحمد زلط، أدب الطفل العربي، دراسة في التأصيل و التحليل، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  

 .1660، 2االسكندرية، ط

 .1601القاهرة،  أحمد سويلم، أطفالنا في عيون الشعراء، دار المعارف، 

 .1601، 2أحمد علي المال، أثر العلماء المسلمين في الحضارة األوروبية، دار الفكر ،  دمشق ، ط 

 .1661، 1أحمد علي كنعان، أدب األطفال والقيم التربوية، المطبعة العلمية، دمشق، ط 

 .1608أحمد فؤاد األهواني، التربية في اإلسالم، دار المعارف القاهرة،  

 .1661، 1أحمد فرشوخ، صورة الطفل في القصة المغربية القصيرة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط 

أحمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا االتصال األدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،  

1660. 

 . ، القاهرة1664، 2أحمد نجيب، أدب األطفال، علم وفن، دار الفكر، ط 

 . 1602، 3أحمد نجيب، فن الكتابة لألطفال، دار اقرأ، بيروت، ط 

، جمعية المكتبات 3أحمد نجيب، القصة في أدب األطفال، سلسلة دراسات في أدب األطفال رقم  
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 . 1602المدرسية، 

أشرف أحمد عبد المغيث، دور اإلعالم في تكوين الصورة الذهنية لدى الشباب المصري في العالم  

 .1663، دراسة تحليلية ميدانية، ماجستير، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة الثالث

 .2884أمل األحمد علي منصور، سيكولوجية اللعب، منشورات جامعة دمشق،  

، دار المعارف، 4الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، البخالء، تحقيق وتعليق، طه الحاجري، ط 

 .مصر، دت

 . 1618، 2بحر، البيان والتبيين، مكتبة الخانجي، القاهرة، جالجاحظ أبو عثمان عمرو بن  

 .، دت 4حامد عبد السالم زهران، علم نفس نمو الطفولة والمراهقة، عالم الكتاب، القاهرة، ط 

 .، دت1حسن شحاتة، أدب الطفل العربي، دراسات وبحوث، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  ط 

 .1606، 2فال، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، طحسن شحاتة، قراءات األط 

 .للكتاب، القاهرة   حسن شحاتة، مفاهيم جديدة في ثقافة الطفل وأدب األطفال، الهيئة المصرية العامة 

، 1خليل أحمد خليل، مضمون األسطورة في الفكر العربي، دار الطليعة للطباعة النشر، بيروت، ط 

1603. 

 .1646، 1نحو سوسيولوجيا للثقافة الشعبية دار الحداثة، لبنان ، ط خليل أحمد خليل، 

 .1604، 1ذكاء الحر، الطفل العربي وثقافة المجتمع، دار الحداثة، لبنان، ط 

 .هـ  1204، 1الراغب األصبهاني حسين بن دمحم، محاضرات األدباء، القاهرة ، ج 

، 1االبتدائية، النظرية والتطبيق، دار الفكر العربي، طرشدي طعيمة، أدب األطفال في المرحلة  

 .  1660 ،القاهرة

 .  1666، 1سعد البازغي، مقارنة اآلخر، مقارنات أدبية، دار الشروق، ط 

 . 1604، 1سعيد علوش، مكونات األدب المقارن في العالم العربي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 

 . 1604طفل العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ثقافة ال  ،سمر روحي الفيصل 

سمير عالية، علم القانون والفقه اإلسالمي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  

 .1662، 1ط

 .1شوقي عبد الحكيم، موسوعة الفكر واألساطير العربية، دار العودة، بيروت، ط 

مصر سنة  1وعلم النص، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، طصالح فضل، بالغة الخطاب  

1662. 

 .عبد التواب يوسف، كتب األطفال في عالمنا المعاصر، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، بيروت، دت  

عبد التواب يوسف، تجربتي في الكتابة لألطفال وعنهم، ندوة الثقافة والعلوم، اإلمارات العربية  
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 .2884دة، المتح

 .2881، 1عبد التواب يوسف، حول أدب األطفال وكتبهم، شركة مطابع نجد التجارية، السعودية، ط 

 . 1661عبد التواب يوسف، عن أدب األطفال، مكتبة الشهاب، القاهرة،  

ية، عبد التواب يوسف، محمود قاسم، تجربتي في الكتابة لألطفال، بقلم الفائزين بجائزة الدولة التشجيع 

 .  1664، 1الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ج

 . 2881عبد الجليل مرتاض، الظاهر والمختفي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

 . 1602عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 

القرطبي، أعالم التربية في تاريخ اإلسالم، دار الفكر،  عبد الرحمن السحالوي، يوسف عبد البر 

 .1602دمشق، 

 .1646عبد الرزاق جعفر، أدب األطفال، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  

 . 1662،  1عبد الرزاق جعفر، الطفل و الكتاب، دار الجيل بيروت، ط 

 .1611القاهرة، عبد الرزاق حميدة، قصص الحيوان في األدب العربي،  

، 1عبد العزيز المقالح، الوجه الضائع، دراسات عن األدب و الطفل العربي، دار المسيرة،  بيروت، ط 

1601 . 

 .1622عبد العزيز صالح، التربية والتعليم في مصر القديمة، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  

 . 2888، 2وق، األردن، ط عبد الفتاح أبو معال، أدب األطفال، دار الشر 

 .1604عبد الفتاح كليطو، الغائب، دراسة في مقامة الحريري، دار توبقال للنشر، المغرب،   
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