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 فنون أدب األطفال وتطوره يف العصر احلديث
*Dr Mariam Binti Mat Daud   

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor   
mariam.mdaud@kuis.edu.my   

 
 ملخص البحث
األدبية املتجددة يف اآلداب اإلنسانية، أدب الطفولة أو أدب مرحلة الطفولة أحد األنواع 

ُة املستقبل يف  فالطفولة هي الغرس املأمول لبناء مستقبل األمة. واألطفال هم ثروة احلاضرة وُعدَّ
أي جمتمع خيطط لبناء اإلنسان الذي يعمر به األرض. واألطفال هم رحيانة احلياة وهبجة احلياة 

نـَْيا، »ابه الكرمي: يف كت –عز وجل  –ومتعة النفس. يقول هللا  اَلْـَماُل َواْلبَـنـُْوَن زِيـَْنُة احْلَٰيوِة الدُّ
فاألموال واألوالد مها الثروة يف جانبها « َواْلٰبِقٰيُت الصٰ ِلٰحُت َخْْيٌ ِعْنَد َربِ َك ثـََواًبا وَّ َخْْيٌ أََملا 

تهما عجلت املادي والبشري، وعلى هذين األمرين تقوم احلياة، ويعمر الكون وتدور بواسط
 التاريخ اإلنساين.

ويتضمن من خلل هذه الدراسة تناول اجلوانب الرئيسية ألدب األطفال وتطوره يف العصر 
احلديث وبيان أمهيته ومكانته يف األدب العريب احلديث، ومن األهداف اليت ترمي إليها الدراسة 

األعمال األدبية األخرى، هي الرتكيز على هذا النوع من األدب كونه جزء مهم ال يتجز أ عن 
سواء يف طبيعته أو مصادره أو غاايته، مما يساهم يف وضع حدود فضل عن اتصافه ًبخلصوصية 

هلذا األدب الناهض، وتتنازع مسؤوليته املؤسسات واألفراد، ويتحمل أعباءه األدًبء واملربون 
 ورجال اإلعلم.

 
 رحلة الطفولة، اآلداب اإلنسانية. أدب األطفال، العصر احلديث، م الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة
يـُْعَتََبُ العصر احلديث عصَر أدب األطفال بكافة وسائله املقروءة واملرئية واملسموعة مع إرسال 

، أخذت الثقافُة العربيُة تتلقح مع «حممد علي»أول بعثة عربية مصرية إىل أوروًب يف زمن 
والفرنسية واإليطالية فيما بعد. وبدأ أدُب األطفال يدخل  الثقافات األوروبية وًبلذات اإلجنليزية

قلوَب العرب وعقوهَلم عن طريق طلبة البعثة العربية املصرية، ونتيجة الختلط األدًبء والشعراء 
العرب أبدًبء وشعراء الغرب. وكان أول من قد م كتاًبا ُمرَتََْجاا عن اللغة اإلجنليزية إىل األطفال هو 

الذي كان مسؤوالا عن التعليم يف ذلك الوقت. وكان الطهطاوي مربياا فاضلا « ويرفاعة الطهطا»
ًبلبعثة العلمية « حممد علي»ومثقفاا ثقافةا عربيةا إسلميةا، فهو قد خترج يف األزهر، مث أحلقه 

ا روحياا هلا. وكان أدب األطفال قد وصل أوجه يف فرنسا ومتثل يف كتاًبت تشارلز بْيو.  مرشدا
بدأ الطهطاوي برتَجة هذه اآلداب املعدة لألطفال. فرتجم ِقَصصاا تُعد من حكاايت  عندئذ

 (.230، ص:م1973احلديدي، ) األطفال، وأدخل قراءة القصص منهاجاا يف املدارس املصرية
هو جزء من األدب بشكل عام، وينطبق عليه ما ينطبق على األدب من أدب األطفال و 

اطبة فةة معينة من اتجمتمع، وهي فةة األطفال، وقد خيتل  أدب تعريفات، إال أنه يتخصص يف خم
 األطفال عن أدب الكبار تبعاا الختلف العقول واإلدراكات، والختلف اخلَبات نوعاا وكماَ. 

ولكن الذي ال خلف فيه أن املادة األدبية لقصص األطفال الفولكلورية والتقليدية، واليت ظلت 
ب، على مر األجيال من آالف السنني فتستحوذ على عواطفهم حتكى ألطفال شعب من الشعو 

وخياالهتم، مل تكن منعزلة عن التيار العام للخيال والصور أو التفكْي يف هذا الشعب، بل كانت 
 (.243ص:كبار)احلديدي، قصص األطفال تعبْيات أدبية خالصة صنعها ال

 
 

 أوال: مفهوم أدب األطفال
، بقوله: )إذا أردان أبدب األطفال كل ما يقال لألطفال بقصد لقد عرَّف بعضهم أدب األطفال

توجيههم، فإنه قدمي قد التاريخ البشري، حيث يلتزم بضوابط نفسية واجتماعية وتربوية، ويستعني 
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بوسائل الثقافة احلديثة، يف الوصول إىل األطفال، فإنه يف هذه احلالة ما يزال من أحدث الفنون 
 (.243ص:)احلديدي، األدبية( 

ومع عمومية هذا الرأي وانتشاره، مثة أتكيد على أن هذا الفن ابتدأ منظماا ومضبوطاا بقواعد 
وأصول، يف أوروًب عموماا، ويف فرنسا على األخص، ومنها عمت بقية دول العامل، حىت ًبت 
أدب األطفال يشكل ظاهرة ثقافية واجتماعية واقتصادية، من حيث تنوع موضوعاته وأحجامه 

 افه، وعم تقريباا كل مكان يف العامل.وأصن
وألدب األطفال نوعان من املمارسة، األول : منتوج أدب األطفال، الذي يصنعه الكبار غالباا، 
وتقتصر مشاركة األطفال فيه على التقليد، أو إبداء اإلعجاب، والثاين: نشاط الطفل األديب 

رة، أو على ما يصنعه األطفال خلل أداء والفين، ويعتمد هذا املنتوج على إظهار املوهبة املبك
 (.240ص:احلديدي، املناشط األدبية)

وأدب األطفال قدمي قدم قدرة اإلنسان على التعبْي، وحديث حداثة القصة أو األغنية اليت تسمع 
اليوم يف برامج األطفال ًبإلذاعة املسموعة واملرئية، أو خترج من أفواه املعلمني يف قاعات الدراسة، 

 حيكيها الرواة يف النوادي، ينسجون أدًبا يستمتع به األطفال ويصلهم ًبحلياة.أو 
وبذلك فإن أدب األطفال ال ميكن أن يكون له تعري  مستقل، بل يندرج يف إطار األدب 
العام، وهو مرتبط ًبلكتاب والقارئ، فاألدب ميكن أن يعرف أبنه جتربة القارئ حني يتفاعل مع 

 اخلاصة ومقاصده ودالالته .النفس طبقاا ملعانيه 
 
 
 

 اثنيا: أمهية أدب األطفال
إن الطفل حباجة إىل أن يعرف ذاته ، ويعرف البيةة املادية احمليطة به، واألديب يساهم يف هتيةة 
الفرص اللزمة لتلك املعرفة، حيث يقدم جمموعة من اخلَبات فيها حكمة اإلنسان وآماله 

وشكوكه، واألطفال مييلون بصدق إىل أن يتذوقوا هذا وطموحاته وآالمه وأخطاؤه ورغباته 
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السجل احلافل، وال أدل على ذلك من شغفهم ًبلقصص اليت تروي عليهم أو يقرؤوهنا، 
 .م(1968شراحية، ) وحماولتهم اجلاهدة لفهم الكلمات املكتوبة الزاخرة هبذا السجل

ادية. اما فيها من حيوان ونبات وكتب األدب لألطفال تقدم هلم الكثْي، عن أشياء من بيةتهم امل
 وشجر، ويزداد شوقهم لألدب كلما وضح هلم جانباا جديداا من عاملهم بعيد املدى واالتساع.

واألدب بذلك يشغفهم، ويعدهم إعداداا صحيحاا للحياة العملية، اما يقدم هلم من معلومات 
جمهولة منه، وهم تواقون ومعارف، متكنهم من السيطرة على عاملهم بعد أن اتضحت هلم جوانب 

أبداا للسيطرة على هذا العامل، وتزداد حاجة األطفال لألدب يف عصر مثل عصران، تتكاثر فيه 
وهو يساعد على حتسني أداء األطفال،  املسؤوليات، وتغْي  أمناط احلياة اليومية بسرعة فائقة.

 واحلقائق العلمية، وال سيما القصةويزودهم بقدر كبْي من املعلومات التارخيية واجلغرافية والدينية 
 .(م1994)أمحد زلط،

ويوسع األدب خيال األطفال ومداركهم، من خلل متابعتهم للشخصيات القصصية، أو من 
خلل قراءهتم الشعرية، أو من خلل رؤيتهم للممثلني والصور املعَبة. كما أن األدب يهذب 

ية النبيلة، ومن خلل مواق  شخصيات وجدان األطفال ملا يثْي فيهم من العواط  اإلنسان
القصة أو املسرحية اليت يقرؤها الطفل أو يسمعها أو يراها ممثلة، فيندمج مع شخصياهتا ويتفاعل 

 معها.
وإضافة إىل ذلك فاألدب يعوِ ُد األطفال حسن اإلصغاء، وتركيز االنتباه ملا تفرض عليه القصة 

ة اجلرأة يف القول، ويهذب أذواقهم األدبية، كما أنه املسموعة من متابعة ألحداثها، تغريه امعرف
ميتعهم ويسليهم وجيدد نشاطهم، ويتيح فرصاا الكتشاف املوهوبني منهم، ويعزز غرس الروح 
العلمية وحب االكتشافات، وكذلك الروح الوطنية، كما أنه يوجه األطفال إىل نوع معني من 

يم الزراعي، والصناعي، إبظهار مزااي هذا النوع من التعليم الذي حتتاجه األمة يف ختطيطها كالتعل
 (.29م، ص:1983املصلح، خلل سلوك حمب ألصحاب هذه املهن )

 
 اثلثا: تطورات يف فن أدب األطفال
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مل ينحصر دور الطهطاوي يف الفرتة اليت كان فيها ملزماا للبعثة يف فرنسا، بل تعداها إىل ما بعد 
والا عن التعليم. لقد أصبح يعي ما يفتقر إليه أطفاُل أمته وما عودته إىل وطنه مصر، وأصبح مسؤ 

يعانونه من جدب وفقر وحرمان يف هذا الباب. لقد كان على علم اما يعانيه األطفال العرب من 
جدب يف اخليال، وفقر إىل التسلية الرفيعة، وقحط يف الرتفيه الرتاثي. استعان بكتب األطفال 

قرأها التلميذ املصريون. وكان رفاعة جاداا يف أن يستعني يف سياسته األجنبية وأمر برتَجتها لي
التعليمية اما يـُْوَضُع أو ُيرتجم من كتب حديثة. ومن ذلك ما كتبه لوكيل احلكومة املصرية املقيم 

أبن يرسل كتباا مطبوعة ومؤلفات للصغار والتلميذ حبيث متيل « سلحدار إبراهيم ًبشا»يف لندن 
 م(.2003ًبداؤد، ) اأذهاهنم إليه

الذي تثقَّ  « أمحد شوقي»أدب الطفولة عند العرب قد بدأ فعلا على يدي الشاعر الكبْي 
ثقافةا عربيةا إسلميةا قبل ذهابه لفرنسا لدراسة احلقوق، ومن مث تثق  ًبلثقافة األوروبية، 

حينما يف كلمه عن شوقي: ف« طه حسني»والفرنسية منها على اخلصوص. وهذا ما عناه 
ـه اليت ترَجها إىل «حبْيتـ»ذهب إىل فرنسا يف آخر القرن املاضي إذا ذكر الشاعر، ذكر ملارتني و »

العربية أو ذكر الفونتني وأساطْيه؛ وإذا ذكر الفلسفة، ذكر جون سيمون. ومن احملقق أن آاثر 
 (.100، ص:م1958طه حسني، «)المارتني والفونتني آايت من األدب الفرنسي

ثقافة شوقي العربية اإلسلمية جعلت منه إنساانا مي االا إىل حب املعرفة والتجديد. وبذلك إن 
توجه صوب أدب األطفال الذي حيتاجه الوطن العريب إىل جانب احتياجاته يف ضروب احلياة 

 األخرى من فكرية وعلمية وثقافية وغْيها.
 نظم احلكاايت على وجربت خاطري يف»فبدأ ممارسة الكتابة لألطفال، إذ قال:  

شيء من ذلك.  1898أسلوب الفونتني الشهْي. ويف هذه اتجمموعة القصصية اليت صدرت عام 
فكنت إذا فرغت من وضع أرجوزتني أو ثلث، أجتمع أبحداث املصريني وأقرأ عليهم شيةاا منها، 

متىن لو وفقين فيفهموهنا ألول وهلة وأينسون إليها ويضحكون من أكثرها، وأان أستبشر لذلك. وأ
هللا ألجعل لألطفال املصريني مثلما جعل الشعراء لألطفال يف البلد املستحدثة منظومات قريبة 

 (.م1968اهللل، ) «املتناول أيخذون احلكمة واألدب من خلهلا على قدر عقوهلم
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وقد اعتمد شوقي احلكمة وإيصال املعرفة أبسلوب غذائي َجيل وبكلمات رقراقة فاعلة، 
جيعلنا نشعر بغنائيته الطافحة حىت يف مثل هذه املواق . وعرف شوقي حبدسه وبطبيعته مما 

اإلنسانية وميله األديب ما لألدب من قيمة لدى األطفال، فكان نتاجه إليهم. وما استخدامه 
احليواانت واحلديث ًبمسها إال داللة واضحة وذكية منه على فهم نفسية الطفل، علماا أبن شوقي 

املبتدئ يف هذه النتاجات األدبية على لسان احليوان، وإمنا وجدت من زمن احلضارات مل يكن 
سوى أحد الشواهد على ذلك. « كليلة ودمنة»العتيقة )عربية وهندية وغْيها(. وما كتاب 

فاحليواانت، بصداقتها املتنوعة مع األطفال، تشكل جسراا فاعلا وانطقاا يف نقل املعرفة، فهي 
املتعددة من صورة الطبيعة وتقلباهتا. من هنا جاءت دروس العظة واألخلق  تشكل اجلوانب

احلميدة والتهذيب النفسي يف أانشيد شوقي وحكاايته. فهو سبيل فاعل وبناء يف هتذيب 
النفوس، فكان أييت ًبلصورة ونقيضها كي يقرب املراد إىل األطفال بصور مشوقة ويعرفهم اخلْي 

باا إىل جنب يف دهاليز احلياة ونظمها مع اإلنسان. كتب شوقي بفلسفة والشر وكلمها يسْيان جن
واضحة لألطفال جاءت استجابةا لروحية الطفل وعفويته حىت أصبحت سحابةا تظلِ ُل أطفاَل 

 (. 428م، ص:2009محدي السكوت، العرب يف كل مكان)
حد كبْي من  فالذي يتتبع نتاج شوقي املعد لألطفال جيد نفسه أمام جتربة انجحة إىل

 خلل النصوص اليت تتلءم مع روحية الطفل وذهنيته وسلوكاته اليومية.
الشاعر واألديب، يناشده السْي معاا يف هذا النوع « خليل مطران»كتب شوقي لصديقه 

إال أن  ترك ذاك لشوقي« مطران»من األدب وأيخذ من أسلوب الغرب وهنج العرب، ولكن 
مث « مسْي األطفال للبنني»األدب يرتفع لألعلى: فقد كتب  جعل هذا« حممد اهلراوي»ظهور 
ًبئع »و« جحا واألطفال»، وكتب هلم أغاين وقصصاا منها «مسْي األطفال للبنات»

 (.34ص: ،م1925القصيب،«)الفطْي
وامتدت قامة أدب األطفال بعض االمتداد على يدي الكيلين، تتوزع نتاجات 

انشيد والفكاهة واألساطْي واألدب املرتجم واألدب الكيلين، على القصص واحلكاايت واأل
قاموس األدب »يف « محدي السكوت»الديين وما يتلءم مع ذوق الشبان. يكتب الدكتور 
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من أوائل الذين كتبوا قصص األطفال يف األدب العريب « كامل كيلين»كان «: »العريب احلديث
اًبته حتفل امهارات رفيعة يف القص والصياغة احلديث. وله إنتاج غزير ومتميز يف هذا اتجمال. وكت

 (.35القصيب، ص:«)فضلا عن جودة املوضوعات
إن نتاجات األدًبء املذكورين وغْيهم جعل ملصر السبق يف أدب األطفال وطباعة الكتب 
اخلاصة هبم، وأما البلدان العربية األخرى ففي لبنان ظهر كتاب اهتموا أبدب األطفال، وعلى 

(، 1900« )بوانز»وظهرت جملت مصورة بعنواانت خمتلفة: « ن معلوفكارم»رأسهم 
« لولو الصغْية»(، 1967« )طرزان»(، 1966« )الوطواط»(، 1964« )سوبرمان»
 (.112ص:طه حسني،  ()1972« )طارق»(، 1971)

دارالفىت »ويف مرحلة الستيني ات، برزت حركة نشطة تعتين امطبوعات األطفال من خلل 
زكراي »ه الدار اليت كان لكثْي من الكتاب الدور البارز يف إدامتها وهنضتها، منهم ، هذ«العريب
الذي كتب حوايل مةة قصة لألطفال أاثرت ضجة عاملية بفنها وتعابْيها عندما ترَجت إىل « اتمر

اللغات األجنبية. وقد أصدر جمموعته اليت هبرت جبماهلا وعمقها وثراهتا القراء األجانب 
 (.116ص:حسني، طه والعرب)

 
 

 اخلصائص األساسية ألدب األطفالرابعا: 
 ميتاز أدب األطفال ًبخلصائص التالية :

 يشكل فعالية األطفال إبداعية قائمة بذاهتا. -1
يتطلب موهبة حقيقية، شأن أي إبداع أصيل، فهو جنس جديد يف الساحة العربية، إن  -2

 صح التعبْي.
الذي يهدف إىل تنمية معارف األطفال، وتقوية حماكماهتم يتبع من صلب العمل الرتبوي،  -3

 العقلية، وإغناء حسهم اجلمايل والوجداين.
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يعتمد على اللغة اخلاصة ًبألطفال، سواء أكانت كلماا أم كتابة أم صورة أم موسيقا أم  -4
 متثيلا.
إىل القيم واملفاهيم يشمل َجيع اجلوانب املتعلقة ًبألطفال، من األشياء امللموسة واحملسوسة،  -5

 (.66م، ص:1977)عبد اهلادي،اتجمردة. 
وتشْي هذه اخلصائص إىل األمهية البارزة ألدب األطفال، اليت جعلت منه موضوعاا شغل 
العديد من الكت اب واألدًبء يف العامل، وقد أخذ على عاتقه مسايرة الركب احلضاري والتطور 

 .األديب أبشكاله وألوانه املختلفة

 
 ا: أدب األطفال وأثره على اجملتمعخامس

إن مرحلة الطفولة ليست منفصلة عن احلياة اليت تقتضي العيش مع اجلماعة، فللحياة االجتماعية 
خصائصها ومقتضياهتا، وللمجتمع مطالبه اآلنية واملستقبلية، اليت ال ميكن إمهاهلا عند تقدمي مادة 

 أدبية للطفل أو إنتاجها.
وإن ما بني األدب واحلياة من علقات ال تنفصم عراها، هو ما مييز األدب القادر على 
االستمرار ذلك الذي ال يعيش سوى زمن قصْي، فأي أدب ال ميكن النظر إليه منفصلا عن 
احلياة، وإمنا ينبغي أن يزخر اما تزخر يه احلياة من عادات وتقاليد ونظم وفن وفلسفة، واألدب 

ئل اليت ابتكرها اإلنسان لتيسر له فهم احلياة، ورسم أهداف مستقبلية هلا، والنهوض إحدى الوسا
 (.5-4م، ص1978)العيسى، هبا إىل مستوايت أفضل، تليب له بعضاا من طموحاته وأمنياته.

ومما ينبغي أن يكون عليه أدب األطفال، عدم إقراره بعيداا عن فهم طبيعة الطفل، 
اة االجتماعية. ولعل فيما يلي من شروط للمادة األدبية، ميكن أن وخصائص منوه، ومطالب احلي

 تسهم يف بناء شخصية الطفل، ويف إدماجها يف احلياة االجتماعية:
ـ مراعاة املادة األدبية لطبيعة الطفل وخصوصيتها، وخصوصية املراحل الفرعية اليت تتكون  1

 منها.
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 قيمة ألدب من دون رسالة، وأن حيقق التوازن ـ مراعاة متطلبات احلياة وأهداف اتجمتمع، فل 2
 املناسب بني الفرد والبيةة.

ـ أن متتلك املادة األدبية عناصر اإلاثرة املناسبة، اليت تستدعي استجاًبت إجيابية من التلقي،  3
 ومقومات جتعله قادراا على حتريك دوافع الطفل وتوجيهاا سليماا إجيابياا.

قادر على االتصال والتفاعل مع البيةة بوجهيها  –كان أم راشداا   طفلا  –ـ الكائن البشري  4
املادي واالجتماعي، وًبستطاعته مواجهة حتدايهتا اليت ال تراعي أصلا خصوصية املراحل النمائية 

 لإلنسان، من خلل قدرة الكائن على التكي  والتلؤم.
ًبحثاا عاملاا مسكوانا هبواجس  ـ مراعاة ما تنطوي عليه حاجة حب االطلع عند الطفل كونه 5

التنقيب واالكتشاف والفضول، وال يتعب من طرح األسةلة اليت يتوالد بعضها من بعض وكأهنا 
 (.173، ص:م1976خليفة،تفيض عن نبع ال تنضب مياهه )

قد آمن عدد كبْي من الكتَّاب واألدًبء واملفكرين أبدب األطفال، وضرورة الرتكيز عليه، وإظهاره و 
ه ومميزاته، حىت يق  إىل جانب أدب الكبار، وحىت يسهم يف خدمة اجليل الصاعد، الذين بشكل

 هم أطفال اليوم ورجال الغد املرتقب، فهم بناة املستقبل املأمول ورجاله.
 
 
 

 سادسا: وسائل تنمية أدب األطفال
 : يليالوصول إىل التنمية املطلوبة يف أدب األطفال، يقتضي أن نعمل على إجناز ما  إن
 ـ االجتاه إىل األطفال كجيل جديد، عليه أن يتسلح بقيم عربية أصيلة. 1
 إميان املؤسسات الثقافية والرتبوية، أبدب مستقل لألطفال. ـ 2
الثقافية والرتبوية، تراعي خصائص النمو عند األطفال، وتستجيب حلاجاهتم  ـ جعل الوسائط 1

 بيعتهم.واالطلع واإلبداع، وتتوافق مع ط يف التعبْي
 املكرسة لألطفال امناهج التعليم. ـ ربط الثقافة العربية املعاصرة 4
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أساليب هتز وجدان الطفل، وتؤكد على روح اجلماعة  ـ االهتمام ًبلثقافة العربية، اليت تتبع 5
 العقل واليد معاا. والتعاون مع اآلخرين، وتعىن برتبية

القيم املتمثلة ًبلصدق،  حوهلم وإحللـ إيقاف األدب على وعي الفساد والتخل  فيما  5
 اإلنسانية. واألمانة، واإلخلص، والوفاء، والتضحية، والروح

املتمثلة ًبلصدق،  ـ مساعدة األطفال على وعي الفساد والتخل  فيما حوهلم وإحلل القيم 6
 واألمانة، واإلخلص، والوفاء، والتضحية، والروح اإلنسانية.

 ثقافية جديدة تغري األطفال وجتذهبم.البحث عن أدوات إيصال  ـ 8
 ـ إجياد وسائل فعالية لقيم أدب األطفال اجليد.9
الرتاث، وجتسيده لربط احلاضر ًبملاضي، واالنطلق به إىل  ـ االعتماد على األصيل من 10

 مستقبل أفضل.
 .التأكيد على تقدمي نوعية متميزة يف الشكل واملضمون، أي يف الكي  ال يف الكم ـ 11
والرسامني واملثقفني على  ـ إنشاء حوافز معنوية ومادية، حتث املعنيني من األدًبء والكتاب 12

 (13م، ص:1994)الشنطي، التفرغ ألدب األطفال.
إن وسائل تنمية أدب األطفال، اليت ذكرهتا، ما هي إال صورة طموحة رمستها من خلل 
الواقع، وعَب تطلعنا إىل أدب خاص بطفلنا، ويقوم بفعالية مدروسة ومشرتكة من خلل دعم 
الثقافة النظرية ًبلعمل واملمارسة، لكثْي من األنشطة العلمية والعملية وغْي ذلك من األنشطة اليت 

 اخل املدرسة وخارجها.تتم د
 

 وأخْياا، ينبغي أن نشْي إىل األسس اليت تدل على مكامن التجربة اإلبداعية يف أدب األطفال:
التعري  ًبلقاموس املشرتك للطفل يف هذه املرحلة العمرية أو تلك، وأن يستتبع ذلك إجناز  -

رتاكيب، الصور، اتجمازات، دليل لإلنسان اللغوية والتعبْيية يف خماطبة األطفال )املفردات، ال
 الصفات، األطفال، األلوان .. .. اخل(.
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التعري  بفنون أدب األطفال، من منظور االسرتاتيجية الرتبوية العربية طبيعة العلقة بني  -
اإلبداع واجلمهور، وتناغم العناصر الداخلية للعمل مع املغزى، وتنشيط منطق العمل حنو عقلنة 

 ه واستخدامه، تشجيع احلوار حول سبل ترشيد أدب األطفال .. .. اخل.اخليال الشعيب وانتشار 
التعري  اما خيالط أدب األطفال، من مؤسسات تربوية أخرى، كاملدرسة، ووسائل اإلعلم،  -

 وحبث مكانة أدب األطفال، إزاء هذه املؤسسات َجيعها.
 والرتبوي للطفل، يف احلكاايت التعري  امجموعة األمناط الثقافية، اليت تكوِ ن املناخ الثقايف -

واألساطْي واملأثورات والتاريخ والتقاليد الشفوية وسوى ذلك، وفرز ما يدخل يف مصادر أدب 
 األطفال، أو مؤشراته سلباا أو إجياًبا، وعلمة ذلك كله ًبلتغْي االجتماعي والنهوض الرتبوي.

على مشكلهتا ًبدية للعيان يف هذا  التعري  بوسائط األطفال إىل أدهبم عَب اإلجابة النوعية -
الوسيط أو ذاك، وخباصة بعد تعدد هذه الوسائط، وانتشارها السريع إىل أوسع قواعد َجاهْي 

 (.98م، ص:1994أمحد جنيب، األطفال)
 
 
 

 اخلامتة
منهجاا حمدداا قائماا على رؤية نقدية تربوية أخلقية وا وضعوبعد هذه الدراسة جند أبن األدًبء قد 

 تقسموقد  جمرداا مائلا إىل اهلوى، بل كان مركزاا وفاعلا. معلمية شاملة، ومل يكن عمله
 املؤلفات.حبسب مراحل الطفولة، وإن مل حيدد سناا معينة يف َجيع  األعمال

من لفت اهتمام الباحثني قدمياا وحاضراا إىل أمهية أدب  هذا النوع من األدبمتكن وقد 
 همكتاًبهت  يفكثْي ه التوج، وذلك من خلل األطفال، وهذا دليل على مكانته يف زمانه وما بعده

، ومنهم إىل األطفال العرب كافة، ويف ذلك صفاء يف النية، واهتمام ًبلشكل فةة األطفالإىل 
ة تشكيل َجيع حروف الكلمات يف القصص ملا يف ذلك من مهيأب األدًبءوعى وقد  واملضمون.
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تقومي للسان الطفل، وتعويده على النطق السليم يف وقت فشت فيه العامية وضع  مستوى 
 حتصيل األطفال للغة.
فيها  واعلى تقدمي أمناط عديدة من القصص، استخدم الكتابحرص إىل جانب ذلك جند 

الناحية الرتفيهية  ، ومن أصبحتيت توجه إليها كل قصةمستوايت لغويةا خمتلفةا حبسب السن ال
الرتوحيية تسْي جنباا إىل جنب مع النواحي العلمية، حبيث مل تطغ واحدة على أخرى، حىت يف 

 فيها الكلمات املنغمة، واجلمل الرشيقة والتعابْي األخاذة. ونيستخدم واالقصص العلمية اليت كان
، فقد كانمثاالا واقعياا مل دًبءقدم األ وقد  نيحريص وان يريد االرتقاء امستوى الطفل لغوايا

 واعلى استخدام كلمات ومفردات وأساليب متطورة، وهي يف الوقت نفسه متأصلة يف اللغة، وكان
على تكرارها، وشرحها، واستعماهلا  ون، وحيرصقصةعلى تقدمي مفردات جديدة يف كل  ونحيرص

رسوخ الكلمة ومعناها يف عقل القارئ الصغْي وقلبه، مع حتفظنا  ميكنيف حاالت خمتلفة حىت 
 على طريقة الشرح ووجود بعض املفردات الصعبة.

 
 
 
 ملراجع:ا

 .م1973علي احلديدي، األدب وبناء اإلنسان، جامعة ليبيا، 
 .م1973، يف أدب األطفال، جامعة ليبيا، علي احلديدي

 .م1958مصر،  ، مكتبة اخلاجني،4طه حسني، حافظ وشوقي، ط
 ، دار الكاتب العريب.«املقدمة»أمحد شوقي، الشوقيات، 

 .م1968، أول أكتوبر 76، السنة 11كمال جندي، جملة اهللل، العدد
 .م1968، املطبعة الوطنية ومكتبتها، عمان،2هيفاء شراحية، أدب األطفال ومكتباهتم، ط
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 .م1978، دار العودة للصغار، بْيوت، 1سليمان العيسى، ديوان غنوا اي أطفال، ج

 .م1983أمحد املصلح، أدب األطفال يف األردن، منشورات دائرة الثقافة والفنون، عمان، 
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 م.1983حممد صاحل الشنطي، يف أدب األطفال، 
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