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 [17الآية: ]سورة لقامن،         

  



 

 

 

 قال هللا تعاىل:

                             

براهمي : الآية   ..07سورة ا 

أ خرج ال مام أ محد عن النعامن بن بشري ريض هللا عنه، قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه 

 وسمل:

 ﴿ من ل يشكر الناس ل يشكر هللا﴾ 

أ قدم شكري اخلالص ا ىل أ س تاذي الفاضل ال س تاذ ادلكتور/ بوشيبة عبد القادر، عىل لك 

ىل ال ساتذة أ عضاء جلنة املناقشة اذلين اكن هلم  ما بذهل من أ جل الوصول ا ىل هذه املاكنة، وا 

ثراء هذه الرساةل بتوجهياهتم وانتقاداهتم البناء ة، فاهلل أ سأ ل أ ن جيازهيم غنا خري اجلزاء الفضل يف ا 

وأ ن ميدمه لعونه وتوفيقه خدمة للعمل وأ ههل، كام أ تقدم ابلشكر وادلعاء للك من وقف معي جبهده 

قريبا، أ متثل فهيم حديث رسول هللا صىل هللا عليه وسمل و أ س تاذا أ  و وعلمه ونصحه، صاحبا اكن أ  

ليه معروف فقال لفاعهل: جزاك اذلي أ خرجه الرتمذي عن أ سامة بن زيد حيث قال : ﴿من ُصنَع ا 

هللا خريا فقد أ بلغ يف الثناء﴾ ، فأ سأ ل هللا أ ن جيزهيم مجيعا عين خري اجلزاء وأ ن يضاعف هلم 

الآخرة، كام أ صيل وأ سمل عىل خري ال انم س يدان محمد و  ال جر، وأ ن حيسن يل وهلم العاقبة يف ادلنيا

آهل وحصبه ومن وله ول حول ول لّ ابهلل العيل العظمي. وعىل أ  قوة ا 

قال هللا تعاىل:                              

 



 

 

 

 

 

 أ هدي هذا العمل ا ىل: روح وادلي رمحه هللا.

 وادليت العزيزة.

 وال خوة وال خوات.أ فراد العائةل ا ىل 

ىل لك   صديق وحبيب وقريب.وا 

ىل أ طفال العامل.  وا 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمــة

    أ 
 

تقان ملا يقدم من  ّن جّل العلوم البرشية حتاول أ ن تبلغ مس توى ال بداع وال  دون أ دىن شك فا 

واملؤلفني واخملتصني، ول ضري أ ن يعرتي هذا الهاجس فنون، عىل الرمغ من التفاوت احلاصل بني الكتاب 

ستنادا ا ىل هذه القناعة اجلوهرية، وتلبية مين للمشاركة يف ا حدى  أ دبنا العريب يف خمتلف فروعه، ا 

امللتقيات العلمية بداخل الوطن، حيث متحور موضوع امللتقى حول أ دب الطفل، تيقنت بعد مشاركيت 

ّن هذا النوع من ال دب حيتاج ا ىل أ قالم تعترص خمزوهنا الثقايف للحاق أ   -أ حس هبا ذات فائدة–مبداخةل 

آ  نس تعني هبا يف  يات علمية،ل ابلركب الرسيع، فنظرت وفكرت وقدرت أ نّه بوسعي ومبا فتح هللا علينا من أ

كشف حقيقة، لكنين أ دركت مس بقا أ ّن و تنوير مسأ ةل أ  و أ   ميدان أ دب الطفل، للوصول بعد ا ضافة رأ ي

سزيداد صعوبة أ ثناء البحث وحيتاج ا ىل خطى حثيثة يف الكشف  بيد أ نهميسورا، و أ وهل يبد الطريق يف

املادة و ، ا ضافة ا ىل ذلكـ ا حساس بشعور يفين العزامئ وخيلق الهزامئ ويصيب لك ابحث، أ ل وهوءعن اخملب

 لعمري ضاةل ال ديب وبغية ال ريب.و العلمية اليت س تكون زادا لهذا البحث، وه

نذار زالت لك هذه العوائق بفضل هللا تعاىل، مث ساق هللا يل و ون سابق ا شارة أ  وجفأ ة ود سابق ا 

أ س تاذي املرشف الفاضل ال س تاذ ادلكتور "بوشيبة عبد القادر"، اذلي أ انر يل الس بل بنظر اثقب 

 وصدق جتربة، ل ين أ دركت أ نين برفقة يد ماهرة حمرتفة ل هاوية.

لهيا أ س تاذي املرشف، فبدت يل  لقد رصدت حبق ما اكن غائبا عين يف ثنااي مراجع عديدة أ رشدين ا 

املعامل اجلوهرية لهذا البحث، تيقنت أ نين سأ درس موضوع الطفل يف كثري من جوانبه، لكين حرصهتا يف 

 عنرصين أ ساسني:

 أ وهلام: عنرص املضامني وأ قصد بذلكـ ال جناس ال دبية مثل القصة والشعر واحلاكية.



 مقدمــة

    ب 
 

امجلال، وقد بدا يل أ ن امجلال يتجىل يف الوسائط احلامةل لهذا ال دب من لغة ورسوم اثنهيام: عنرص 

 أ دب الطفل دراسة يف املضامني وامجلاليات.: وأ لوان وغريها، فانبجست فكرة ال طروحة املوسومة بــــــ

عنده، بيد أ ن الباحث أ اي بلغت درجته من العمل، لن تنطلق ماكمن الاجهتاد دليه وبوادر الكتابة 

ذا مل يستنجد مبن س بقوه يف هذه التجربة وتركوا بصامهت أ صابوا، الفائدة من لك ذكل أ ن و م سواء أ خطأ وا أ  ا 

تقرأ  لهؤلء فتس تعني بأ فاكرمه وبلك ما بذلوه من أ جل خدمة الطفل وعلومه، ويف هذا الباب متكنت من 

 الاطالع عىل رسائل علمية حول الطفل نذكر مهنا عىل سبيل املثال:

مرسح الطفل يف اجلزائر دراسة يف ال شاكل واملضامني. رساةل دكتوراه يف ال دب للباحث:  -

 نقاش غامل.

املضامني الرتبوية وال شاكل الفنية ملرسح الطفل يف اجلزائر، رساةل دكتوراه يف الفنون ادلرامية،  -

 للباحث زويرة عياد. 

يالين منوذجا، رساةل دكتوراه يف صورة احليوان يف أ دب الطفل دراسة ميدانية قصص اكمل الك  -

 ال دب، للباحثة بوش يخاوي ملباركة ا مسهان. 

فعالية الوسائل التعلميية يف تمنية احلصيةل اللغوية عند الطفل املرحةل الابتدائية أ منوذجا، رساةل  -

 دكتوراه يف اللسانيات التطبيقية للباحث: جحاج عبد الفتاح.

واخلصائص، رساةل ماجس تري يف ال دب، للباحث امني قصص الطفل يف اجلزائر دراسة يف املض -

 معيش عبد القادر.

رساةل ماجس تري يف الفنون ادلرامية، صورة الطفل يف الرواية اجلزائرية مقاربة فنية موضوعاتية،  -

 للباحث بشري محمد.



 مقدمــة

    ج 
 

الطفل والكتابة يف اجلزائر دراسة يف حتليل مضمون كتاب، رساةل ماجس تري ف ايلعلوم  -

 الاجامتعية، للباحثة منر هبية.

( فقد INESMوبعد اطالعي عىل قامئة الرسائل العلمية اخلاصة ابلطفل، املوجودة مبكتبة اجلامعة )

أ حصيت أ ربعني كتااب، مهنا أ ربع رسائل فقط ختص أ دب الطفل، أ ما الرسائل ال خرى فلكها ختص العلوم 

 الاجامتعية والنفس ية للطفل.

اذلاتية واملوضوعية يف هذا الاختيار، رشعت بعدها يف طرح ال شاكلية  لالعوامهكذا تداخلت 

أ ي حبث، فاكن لزاما أ ن حتتوي هذه ال شاكلية ثالثة تساؤلت نعتقد أ هّنا يه معدة  منو اليت ل ختل

 البحث ومنهتاه، 

الالكس ييك و أ ولها: هل يس تطيع هذا النوع من ال دب أ ن يزامح أ دب الرواايت، والشعر احلر أ  

والظفر  والقصص العاملية واملرسح وغريها من الآداب اليت تسعى لرمس أ سامء أ حصاهبا عىل قوامئ مشهورة

 املنشورة. جلوائزاب

يريد أ ن يليب رغبة دفينة، ويسهم بفعل ما و اثنهيا: حبمك أ ن ال ديب تشغهل قضية من قضااي اجملمتع، فه

يف أ دب الطفل دون جتربة مصهورة بنار املوهبة  ميكل من جتارب، لكن هل ذلكـ يبيح هل ويفسح الكتابة

الفذة يف شؤون ال طفال؟ مثل مراحل المنو، تطور اللغة، اكتساب املهارات، بناء اذلات، فاجلواب أ شّد 

 تعقيدا من السؤال...

اثلهثا: أ ن تكتب للطفل فذاكـ مرهون بني معلية املّد واجلزر، جتلبك أ حياان الشهرة، وتدفعك 

مس تلزمات التحصيل اجلامعي، وحتقيق الرتبة ال اكدميية للكتابة ابحلرف الالكس ييك واللغة الرمسية 



 مقدمــة

    د 
 

ام مشقة، الفصحى، فتخىش أ ن تكون بعيدا عن الطفل، فهل تتخىل عن ذلكـ وتكتب بلغة الربامع متجش

 فتشعر أ ّن لغتك قد سفت ا ىل احلضيض ولفظت أ نفاسها، مفا يه اللغة ال سمل ا ىل النجاة وال نفع للطفل؟

آخر جعندما حددت الغاية من هذا البحث وتيقنت من فائدة املوضوع،  ال يف خاطري هاجس أ

ان به يف مدخل خيص أ ي املناجه يكون أ نفع وأ نسب لهذا البحث؟ فأ دركت أ ّن املهنج التارخيي يس تع

البحث قصد تتبع مراحل نشأ ة وتطور هذا ال دب، مث نضطر بعد ذلكـ لوصف بعض الظواهر املتغرية 

ومواقف ال طفال اجتاه أ دهبم، مما أ وجب أ ن نس تعني ابملهنج الوصفي، ومن أ جل سريورة البحث يف نسق 

آهنّ مزتن، فضلنا اللجوء ل ي مهنج يناسب وخيدم الفكرة يف  طبيعة املوضوع ونوعية املهنج  ّي ا فرضت عأ

قسمت البحث ا ىل تصمامي للرساةل، رحجت أ ن أ كون موفقا فيه عىل قدر اجهتادي وعلمي احملدود، وقد 

 وخامتة. مدخل وثالثة فصول

شاكلية حتديد املفتسوم بـ ر ففي املدخل امل    م هذا املدخل ثالثة عنا ر ويه:ميهاأ دب الطفل وا 

 مصطلح الطفل يف املعامج. .أ  

 مفهوم أ دب الطفل. .ب

 أ دب الطفل البداية والتأ سيس. .ت

ية، اش متل هذا الفصل ات أ دب الطفل قراءة موضوعـ : ييل املدخل مبارشة الفصل ال ول واملعنون ب

 ، مثل القصة واحلاكية وال انش يد وغريها.ية املؤسسة واملكتوبة ل دب الطفلاحلديث عن ال جناس ال دب 

الفصل ال ول الفصل الثاين واذلي اكن عنوانه: قراءة يف املصادر وال شاكل امجلالية ل دب  أ عقب

الطفل، طرح هذا الفصل بعض امجلاليات اليت حتملها وسائط هذا ال دب واملمتثةل يف اللغة والقراءة 

آخرها الوسائل السمعية البرصية.  والرسوم والصور ويه جوهر امجلال وأ



 مقدمــة

    ه 
 

آخر الفصول اكن ال فيه  تبــــ: أ ثر املناجه الرتبوية يف أ دب الطفل، وقد حتدث فصل الثالث املوسومأ

 عن ثالثة مناجه، ويه:

 / املهنج ادليين.1

 /املهنج التعلميي.2

 /املهنج النفيس.3

امتة اكنت عبارة عن ملخص ل مه ما ورد يف البحث مبجمهل مع طرح بعض خبوقد خمتت البحث 

بداء الرأ ي واحلمك املؤقت عىل هذا ال دب، قد أ كون مصيبا فيه أ  التساؤلت، لنلخص هبا ا ىل  خمطئا، و ا 

وهذه وهجة لك ابحث ولزاما أ ن أ ديل شهادة حق واعرتاف، ابهامتم أ س تاذي املرشف ال س تاذ ادلكتور 

بوشيبة عبد القادر، وتعامهل الرايق وتواضعه املعهود، فمل حيرمين من سديد رأ يه، وتتبعه اجلاد، اكن 

يّل النصح وجينبين كثريا من اليسدي  من قدم يل مساعدة أ اّي  عرثات، كام أ قدم خالص شكري ا ىل لكا 

نّه نعم املوىل ونعم النصري.و اكن نوعها قول أ    فعال، وهللا أ سأ ل أ ن هيدينا سواء السبيل، ا 

 

12/11/1436-27/08/2015وهران:          

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مصطلح الطفل يف املعامج -1

 أ دب الطفل. ا شاكلية حتديد مفهوم -2

 .التأ سيسو  أ دب الطفل البداية -3
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شاكلية حتديدأ دب الطفل   املفهوم: وا 

أ نه ل حرج يف اس تكشاف مصطلح الطفل يف املعامج العربية بغية  وفضول القوللعهل من انفةل العمل 

أ هل الاختصاص يف عامل و  املعرفة اللغوية لهذا املصطلح عند أ هل اللغة، للولوج بعدها يف كتب ال دب

 طفال.ال  

 مصطلح الطفل يف املعامج: -1

ل نتوجس خيفة أ ن مصطلح الطفل قد أ خذ حزيه كبايق املفردات اللغوية يف املعامج فقد أ شار ابن 

منظور يف معجمه ا ىل مادة طفل انقال الكما عن أ يب الهيمث حيث قال: "الصيب يدعى طفال حني يسقط 

قوهل تعاىل مث خيرجمك طفال قال الزجاج طفال هنا و أ ضاف ابن منظور: "و  1من بطن أ مه ا ىل أ ن حيتمل"

فالناقل للالكم  2ك ن معناه مث خرج لك واحد منمك طفال"و  يف موضع أ طفال بدل عىل ذكل ذكر امجلاعة

اجهتادا يف املصطلح، أ ما الرازي فقد أ شار ا ىل الصيغ املتعلقة و غريه حامت أ نه ل ننتظر فيه شيئا جديدا أ  

قد و  امجلع أ طفالو  ودل لك وحش ية أ يضا طفلو  مدلولهتا حيث قال: "الطفل املولود،تباين و  هبذه املفردة

يظهروا يقال منه أ طفلت املرأ ة  الطفل اذلين ملو مجعها مثل اجلنب قال تعاىل: أ  و  يكون الطفل واحدا

 .3الطفلو 

الطفوةل والطفل الوليد طفل من  فقد نقل ابن دريد يف معجمه نقل الكما لل مصعي حيث قال: "

قالوا و  4"ال طفاةليقال امرأ ة طفةل: رخصة اللحم بينة و  الطفلو  قال ال مصعي ل أ دري ما حد الطفوةل

                                                           
 .252د ت ، مادة طفل ص  1، دار صادر بريوت ط2هـ( لسان العرب ج 711ابن منظور جامل ادلين محمد بن كرم )ت  -1 

 املرجع نفسه ن ص. -2 

 . 403م ص  1995-هـ 1415ة ابنان بريوت بخمتار الصباح، محمود خاطر،  مكت  هـ(  721الرازي محمد أ يب بكر بن عبد القادر، ) -3 

 .84د ت ص  3بكر محمد بن احلسن، الاش تقاق حت عبد السالم هارون مكتةل اخلاجني مرص طو ابن دريد أ ب -4 
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ذا صارت طفةلو  الطفوةل أ يضا الطفل اختالط و  ليس هذا عن ال مصعيو  قال يونس: طفلت املرأ ة طفاةل ا 

 ظلمة الليل ببايق ضوء الهنار".

ذا و  وامرأ ة ه للمصطلح عىل الشعر حيث قال: "سهل الهروي النحوي يف رشحو واعمتد أ ب  طفل: ا 

 قال امرؤ القيس: و  مجعها مطافل،و  ودلها أ ول ما تضعه،و هو  يه اليت معها طفل،و اكنت ذا طفل

 .1جرة مطفل"و  تتقي                       بناظرة من وحشو  تبدي عن أ س يلو  تصد

يف أ ول معجم صنف يف العربية حيث هـ(  175الرشح يذكر اخلليل )ت و  هذا املعىن وقريب يف

ذا اكن رخص القدمني الطفل الصغري من ال ولد و  اليدينو  يصدر لالكمه بلفظ غالم قائال: "غالم طفل ا 

ذا اكن معها ودل طفل فهيي مطفل"و  الطيبةو  وأ طفلت املرأ ة حنوها...و  الظباءو  البقرو  للناس  .2النعم ا 

يضف عىل لفظ الطفل شيئا جديدا حيث قال: هـ( صاحب اخملصص فمل  458أ ما ابن س يده )

  قد يقع الطفل عىل امجليع لقوهل تعاىل: "و  امجلع أ طفالو  جارية طفةلو  "غالم طفل   

  كقوهل تعاىل: "وزيد هو قال أ ب 67" غافر                  "

 .3( أ ي أ هنار"54)القمر 

                                                           
، 1لفصيح، حت أ محد بن سعيد بن محمد قشاش، اجلامعة الاسالمية اململكة العربية السعودية، طسهل محمد بن عيل بن محمد، اسفار او الهروي أ ب -1 

 .484هـ ص  1420

براهمي السامرايئ اجلزء و  دار مكتبة الهالل حتقيق همدي اخملزويم ، معجم العني،الفراهيدي اخلليل بن أ محد -2   .428ص  7ا 

براهمي جامل، دار ا حياء الرتاث العريب طاخملصأ بواحلسن عيل بن ا سامعيل، ابن س يدة  -3   .56م ص  1996هـ  1417بريوت  1ص حت خليل ا 
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هـ( اذلي ذكر مادة الطفل قائال:  395أ نه لزاما خمت هذه الطائفة من املعامج اببن فارس )و وقد يبد

 طفلو ال صل املولود الصغري يقال هو  الالم أ صل حصيح مطرد، مث يقاس عليه،و  الفاءو  طفل: الطاء

بلنا تطفيال،و  يه قريبة عهد ابلنتاجو املطفل الطبية معها طفلهاو  ال نىث طفةلو  ذا اكن معها  يقال طفلنا ا  ا 

 .1ال صل"و أ ولدها فرفقنا هبا ابلسري فهذا ه

هـ( هذه اللكمة الطفل يف قوهل: "الطفل الودل الصغري من ال نسان،  1031قد اخترص املناوي )و 

 .2يبقى هذا الامس هل حىت ميزي"و  قيل

ننا خنىش مثل هذا ال فراط  ابيةانس يو  أ ن يفقد النص تلقائيته -حبثا عن كنه مصطلح الطفل -ا 

 يفقد املتلقي شهيته يف املتابعة، فقد أ دركنا بفضل هذه املعامج أ ن مادة الطفل حتوم حول عدم البلوغو 

معرفية و  الاس تكشافات مواد علميةو الرشد لهذا العنرص البرشي، اذلي يظل خبزن لنا من البحثو 

ننا نسعى خبطى حثيثة يف الكشف عن احملتوى يف عامل و  ترحب بلك ابحث  ال طفال، اذلي تركمثقف، ا 

مراجع العلوم اليت و  الرمسي ملفهوم الطفل، لكنه يف ثنااي مصادرو  ل زال يرتك  راعا يف املعىن ال صيلو

دراك عنرصين هامني من ادلراسة، أ وهلام طائفة املفاهمي املتفق علهيا،  أ لفها أ هل الاختصاص قد نصل ا ىل ا 

ذا حبثنا يف لغة ال دب يف تقدو اثنهيام طائفة املفاهمي اخملتلف فهيا، ل ا  يري أ ن الكشف عن ذكل لن يكون ا 

علامء النفس، ل ن "أ دب ال طفال ل ميكن أ ن و  فنانني و  اخلاص ابل طفال عند أ ويل الاختصاص من أ دابء

القارئ فال دب ميكن أ ن و  مرتبط ابلكتابو هو  يكون هل تعريف مس تقل بل يندرج يف ا طار ال دب العام،

رموز مطبوعة كام أ نه جتربة القارئ حني يتفاعل مع النفس طبقا ملعانيه و  الفين لامنذجيعرف بأ نه الرتكيب 

 .3دللته"و  مقاصدهو  اخلاصة

                                                           
 .315ص  3هـ( معجم مقاييس اللغة حت عبد السالم هارون، احتاد الكتاب العرب بريوت ج 395احلسني امحد بن زكراي )ت و ابن فارس أ ب -1 

 .484هـ ص  1410 1حت محمد رضوان الراية، دار الفكر املعا ر دمشق طاملناوي محمد عبد الرؤوف، التوقيف عىل همامت التعاريف  -2 

 . 17ص  2005 1تثقيفهم دار الرشوق  ال ردن طو  تعلميهمو  ليب تربيهتماأ سو  ال عبد الفتاح، أ دب ال طفالعمو أ ب -3 
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 أ دب الطفل: مفهوما شاكلية حتديد  -2

متاع الكبري الصغري عىل حد و  بنا أ ن ننظر يف مسار التجربة ال دبية اليت حرص أ حصاهبا عىل ا 

به اكن ال دب واقفا عىل رجليه، ل نه جاء من أ جل "تشكيل سواء، فقبل أ ن يبدع للطفل أ دب خاص 

 فرع من أ فرع املعرفة ال نسانية العامة،و هو  الوجدان من خالل أ بنية لغوية،و  الفكرو  تصوير ختييل للحياةو أ  

غريها من عنا ر و  املشاعرو  الآمالو  القميو  الآراءو  وجدانيا عن العاداتو  التصوير فنياو  يعىن ابلتعبريو 

 .1"الثقافة

احلضارات، مل تدخر أ ي هجد يف حتويل و  تعترب املعرفة املكتس بة بعد فرتات طويةل من تعاقب ال مم

 "غذاء"ونفعي أ كرث منه ترفهييي، فال دب ليس كام يفرتض الكثريون تسلية بل هو  الآداب ا ىل حمرك نفيس

ال نسانية اليت تقدم النقد ا ن وجد ابلنس بة لكتب ال طفال، عليه أ ل يبخس حبق خصائص التنش ئة و 

 .2ترتك هلم دامئا حدا من الغموض يك تكتشفه الطفوةل بعبقرية حدسها"و  الكتب برشوط يتقبلها ال طفال

جتاهل املبادئ ال ولية ملصطلح ال دب اذلي س نفك بفضهل مغاليق و ل جيرؤ أ ي ابحث عىل جتاوز أ  

ذا "تداخلت املفاهميونكشف عن كنوزه، ل نه ل غر و  عامل الطفل الرؤية فغاصت توزعت ال هداف، و  ا 

ت الرؤية دلى الطفل ذاته الناقد ال ول ل ي انتاج معريف صقبل ذكل غاو  اخملطط الرتبوي،و  دلى املبدع

ليه"و أ    .3وجداين نتوجه به ا 

                                                           
 . 155ص  1988الآداب، الكويت د ظ و  الفنونو  الهييت هادي نعامن، ثقافة ال طفال، اجمللس الوطين للثقافة -1 

 .36ص  1998 1املكتوب ادلار املرصية اللبنانية القاهرة طو  عبد التواب يوسف طفل ما قبل املدرسة الشفايه -2 

 .07، ص 1994، 1عامثن جالل، دار النرش للجامعات املرصية مرص، طو  زلط أ محد، أ دب ال طفال بني أ محد شويق -3 
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ننا من اجلهة و  عندما خنوض يف ال جناس ال دبية اليت متس عن قربو  دراية هذا احلقل املعريف، فا 

لرتقية ال دب بوجه عام ل نه "فن لغوي تنتظمه أ نواع أ دبية معروفة  -حتديد املس توى دون-املقابةل نسهم 

  شعرا ونرثا،

يدنوا ا ىل الصواب من أ جل رفع شأ ن ال دب اخلاص و  كيف يتس ىن للباحث أ ن يقرتب من احلقيقة

قسط من اجلهد ماكتهبم حلرص و  ابل طفال، أ مل حين بعد لرجال ال دب يف عقر داران أ ن يعتكفوا يف جحراهتم

البحث عام يرغبه الطفل، "فال طفال يف احلقيقة مه اذلين حيددون ال دب و  من أ جل هذه الفئة احملرومة،

املفضل دلهيم، لقد اعتدان أ ن نصنف لك ما كتب لل طفال عىل أ نه أ دب طفيل بيامن ال حص أ ن يكون 

 .1طفيل سابق بال لحق"رسور فال وجود ل دب و التصنيف عىل أ ساس ما يقرأ ه ال طفال بفائدة

ننا ل حنتاج ا ىل تأ كيد هذه احلقيقة، فالطفل "ه من مث فا ن و  ة،ماحلقيقية لل  و  الرثوة ال ساس يةو ا 

 .2املبدعة تصبح يه الهدف ال مسى ل ي تثقيف"و  تمنية القدرة اخلالقة

يسهل  استنادا ا ىل هذه القناعة اجلوهرية جيب أ ن نرسد سلسةل من املفاهمي ل دب الطفل، حىتو 

 من العقبات.و علينا الولوج ا ىل عنا ر أ خرى من البحث ل ختل

تيسري املعاين الكثرية ملفهوم أ دب الطفل، مفهنم من نظر ا ىل متعة حيدهثا و  اختلفت الرؤى يف حتديد

آن واحد فرصح أ ن "مصطلح أ دب ال طفال يشري ا ىل ذكل اجلنس ال ديب املتجو  الشعر د اذلي دالنرث يف أ

ل دراك رشحية معرية لها جحمها العددي الهائل يف صفوف أ ي و قلية الصغار،نشأ  ليخاطب ع 

دراكهاو  عقليهتا،و  أ دب مرحةل متدرجة من حياة الاكئن البرشي لها خصوصهيا،و جممتع...فه أ ساليب تثقيفها و  ا 

                                                           
 .26، ص 1997شالكت ال دب الطفيل، ترمجة هما عرنوق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سريايل سيس يليا، م  -1 

 .96ص  2001 1حشاتة حسن، مفاهمي جديدة لتطوير التعلمي يف الوطن العريب، مكتبة ادلار العربية للكتاب مرص ط -2 
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لهذا اللون الفائدة و  النرث، مبا حيقق املتعةو  يف ضوء مفهوم الرتبية املتاكمةل اليت تس تعني مبجايل: الشعر

 .1ال ديب املوجه لل طفال"

آخرين يه السبيل ال مثل يف جوهر هذا ال دب، حيث عرف أ دب الطفل  تبقى املتعة أ يضا عند أ

ثراء و ه"بشلك مقارب أ نه  الالكم اجليد امجليل اذلي حيدث يف نفوس ال طفال متعة فنية، كام يسهم يف ا 

قد حتققت فيه مقوماته من رعاية لقاموس و  ابلكتابة،حتريراي و فكرمه، سواء أ اكن أ داب شفواي ابلالكم أ  

متاع و،2توافق مع احلصيةل ال سلوبية للسن اليت يكتب لها"و  الطفل، آخر من أ جل غاية ا  يف تقارب أ

سارة مير هبا و  لك خربة لغوية لها شلك فين ممتعةومهنا الشخصية، يريم أ دب ال طفال عىل أ نه "هو  الطفل

منوه املتاكمل فس هتم بذكل و  بذوقه ال ديبو تسمو  حسه الفين، فعىل ا رها يتفاعل معها فتساعدو  الطفل

 .3تعلميه فن احلياة"و  حتديد هويته،و  يف بناء خشصيته

خمصص للكبار ا ل من حيث و جنح جنيب الكيالين ا ىل عدم التفريق بني أ دب خمصص لل طفال أ  

دب العام ا ل يف كونه موهجا ا ىل املس توى العمري فريى أ ن "أ دب ال طفال ل خيتلف يف مفهومه عن ال  

حرصا عىل ترس يخ فكرة املعيار اذلي بفضهل يعرف ال دب، يركز بعضهم عىل و  ،4فئة خاصة يه ال طفال"

النفيس للطفل من أ جل تصنيف أ دبه اخلاص به، أ ي الانتقال يف مرحةل املالحظة و املس توى الفكري أ  

ال صالح فيتحول ال دب الطفيل ا ىل "نوع و   التأ ثريتقترص عىلو  أ نفع،و  واملراقبة ا ىل مرحةل أ خرى أ جدى

ال دراكية عندما يقوم و  أ خص من جنس أ مع يتوجه ملرحةل الطفوةل حبيث يراعي املبدع املس توايت اللغوية

معارفهم و  خيالهتمو  من مث يرتقي بلغهتمو  املعاجلة للطفل يف سائر أ لوان التعبري ال ديب هل،و ابلتأ ليف، أ  

                                                           
 .23، ص 2003 1للكتاب، القاهرة ط تمنيته دلى أ طفالنا، مكتبة ادلار العربيةو  ا سامعيل عبد الفتاح، الابتاكر -1 

 .29ص  2003 1النفس ية، حشاتة حسن زينب النجار، ادلار املرصية اللبنانية مرص طو  معجم املصطلحات الرتبويةحشاتة حسن زينب النجار،  -2 

 .11ص  1990 1املعلومات طو  قناوي هدى، أ دب ال طفال مركز التمنية البرشية -3 

 .3ص  1999  2طفال يف ضوء ال سالم مؤسسة ال رساء اجلزائر طالكيالين جنيب، أ دب ال   -4 
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فنونه لتحقيق الوظائف الرتبوية، وال خالقية والفنية، و  احلية هبدف التعلق ابل دب،واندماهجم مع 

 .1وامجلالية"

تعضد هذا و  ترثى املفاهمي هبذا الشلكو  هبذا املعىن تزداد العناية ابلرغبات ادلاخلية النفس ية للطفل

يس تعني و  تربوية،و  يةاجامتع و  ذكل العرف الفين اذلي يلزتم بضوابط نفس يةو الاجتاه أ ن "أ دب الطفل ه

يمني فهيم اجلانب و  وجداانهتمو  خياطب مشاعرمهو  بوسائل الثقافة احلديثة يف الوصول ا ىل ال طفال

 .2تواصل"و  رمحةو  جودةو  ال نساين مبا يشمل عليه من حب

ذ ا ن اجلوهر مرة أ خرى يويل وهجته ا ىل املادة اليت  ل تربح سلسةل املفاهمي لهذا النوع من ال دب ا 

"مجموعة الانتاجات ال دبية املقدمة لل طفال اليت تراعي خصائصهم وهبذا القصد هو  ها أ دب الطفل،حيول 

مس توايت منومه، أ ي أ نه يف معناه العام يشمل لك ما يقدم لل طفال يف طفولهتم من مواد و  وحاجاهتم

مرحلته و مفن قبيل هذا املعىن يرصف النظر عن نفس ية الطفل أ   3املشاعر"و  ال فاكرو  جتسد املعاين

الاهامتم، فالكبار جيب علهيم منح قدر هام مما يتلقاه و الطفولية لكن تظل املادة املقدمة هل تنال الس بق

برصه، عن طريق الاختيار ادلقيق من و  يقع حتت مسعهو  لك ما يقدم هلوالطفل "فال دب ابلنس بة هل ه

يل ا ىل من ما و  ،4جتنيبه لك املؤثرات السلبية"و  شعوره،و  تمنية حسهو  دف تربية الطفلالكبار، ويس هت

املوهجة للطفل ل جيوز أ ن تبقى رهينة اقتسام بني فئات من و  أ ن هذه املادة احملصورةو تأ كيده، ه

دراك رش و  ال شخاص ل ميلكون أ دىن معرفة هبذا العامل، علام أ ن "أ دب الطفوةل نشأ  ليخاطب عقلية حية ا 

                                                           
 .16عامثن جالل، ص و  زلط أ محد، أ دب ال طفال بني أ محد شويق -1 

براهمي محمد عوامل التشويق يف القصة لطفل املدرسة الابتدائية مكتبة الهنضة املرصية القاهرة ط -2   .65ص  1994 1عطا ا 

 .155الهييث هادي نعامن، ع س ص  -3 

براهمي محمد،  -4   .64، ص ع سعطا ا 
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أ دب مرحةل من حياة الاكئن البرشي لها و معرية لها جحمها العددي الهائل يف صفوف أ ي جممتع، فه

دراكهاو  عقليهتاو  خصوصيهتا  .1أ ساليب تثقيفها يف ضوء مفهوم الرتبية الوجدانية"و  ا 

املادة اليت يتغذى مهنا ال طفال لنعاش فكرمه تفرض عىل ذوي الاختصاص، أ خذ احليطة ا ن 

 البالغة، العناية الالزمة ملا يقدم هلم، عةل ذكل أ ن "أ دب ال طفال اكلفيتامينات للفكر، حيتاج عقل الطفل

ذلكل ل   2يقوي نوايح اخليال فيه"و  شعورهو  خياهل ا ىل أ نواع خمتلفة لك نوع يغذي جانبا من تفكريهو 

ف عن الفرتات ال خر، مفثل هذا العزوو  جيب الاقتصار سواء عىل فرتة زمنية للنقل مهنا ما ينفع الطفل

ل كنا و  التوقف عنده،و  ال جراء يدفعنا أ نه "ل ينبغي أ ن نقرص أ دب ال طفال عىل ال خذ عن الفللكور ا 

حضارة العرص اذلي و  علوم ال دبو  نغفل عن احلارض بل جيب أ يضا ال خذ بثقافةو  نعيش يف املايض

"أ ن وفال عز اختلفت وسائلها، و  الكثرية، تنوعت املادة العلومو  ، ل نه بفضل التكنولوجيا املتطورة3نعيشه"

لك ما يكتب لل طفال، سواء أ اكن قصصا أ م مادة علمية أ م متثيليات أ م معارف علمية أ م أ س ئةل أ م 

ذاعية أ م تلفزيونية أ م اكسيت أ م غريه، لكها مواد تشلك  اس تفسارات، يف كتب أ م جمالت أ م يف برامج ا 

 .4أ دب ال طفال"

رمسية مثل و  العلمية لتثقيف الطفل، فيجب أ ن ترعاها مؤسسات علميةو  ت املواد الرتبويةهمام تاكثر 

املرئية اليت تقدم لل طفال خارج و  املسموعةو  غريها، ل ن معظم "املواد املقروءةو  دور احلضاانتو  املدارس

 قضااي مسمل بصحهتاو  داخلها ترتبط بثقافة اذلاكرة ل بثقافة ال بداع فهيي حقائق رسدية تقريريةو  املدرسة

 5املشاهد"و  املس متعو  يه تقييد لفكر الطفل القارئو

                                                           
 .14عامثن جالل، ص و  زلط أ محد، أ دب الطفل بني أ محد شويق -1 

 .63ص  1982، 3واملرصية، مرص طليف أ دب ال طفال، مكتبة ال جن احلديدي عيل، -2 

 .14ص  1985الصاوي مصطفى اجلويين، حول أ دب الطفل منشأ ة املعارف ال سكندرية د ط  -3 

 .18ص  1القاهرة ط الفكر العريبا سامعيل عبد الفتاح عبد الاكيف، ال دب ال ساليم لل طفال، دار  -4 

 .13ص  2004 3حشاتة حسن، أ دب الطفل العريب، ادلار املرصية اللبنانية القاهرة ط -5 
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يف هذا الباب ترى شارلوت و يه ترقية اخلدمة الفعاةل للطفل،و جليةو  عليه فا ن الغاية واحضةو  

يف صورة قصص خيالية ويسمعونه سواء أ اكن يف صورة أ شعار أ  و هوك "أ ن لك ما يقرؤه ال طفال أ  

جمالت، برشط أ ن تكون و مرسحيات أ م يف صورة كتب أ  و ن هذا يف صورة متثيليات أ  سواء أ اكو  واقعيةو أ  

 هبذا الشلك من البيان 1انفعالهتم"و  خرباهتمو  ال طفالاملسموعة مناس بة لفهم و هذه اخملتارات املقروءة أ  

عن  همدان احلديث عن أ دب الطفل، ل نه ل ميكن الرتاجع يف احلديثو الايضاح، رمبا نكون قد سلكنا أ  و

 جوهر املوضوع املراد طرحه. و  نفهم لبو  أ ي جمال دون أ ن نعرف

علمية، و لك ما يقدم للطفل من مادة أ دبية أ  وحبيث يرى مسري عبد الوهاب أ ن أ دب ال طفال "ه

 حاجاهتم،و  ال طفالو تراعي خصائص منو  مرئية، توفر فهيا معايري ال دب اجليد،و منطوقة أ  و بصورة مكتوبة أ  

السلوكية املهارية و  القمييةو  العاطفيةو  تسهم يف بناء ال طر املعرفية الثقافيةو  اس تعداداهتم،و  تتفق مع ميوهلمو 

 .2تؤثر فيه تأ ثريا ا جيابيا"و  مزتنة، تتأ ثر ابجملمتع اذلي تعيش فيهو  وصول ا ىل بناء خشصية سوية

الانقياد و بعد لك هذا الاعتصار من اخملزون الثقايف لهذا ال دب اخلاص، يتبني صعوبة التفاق

ذ ا ن اخملرج من هذه ال شاكلية املعقدة ه جعل و  الرتحيب بلك وس يةل ختدم هذه الفئةو ملعىن عام موحد، ا 

طريق ملعرفة و  سبيل ا ىل التعايش ال نساين،و  التسليةو  املشاركةو  هذا ال دب "وس يةل من وسائل التعلمي

 أ سلوب يكتشف به الطفل مواطن الصوابو  أ داة لتكوين العواطف السلمية لل طفال،و  السلوك احملمود،

 .3رش"و ما فهيا من خريو  يقفه عىل حقيقة احلياةو  اخلطأ  يف اجملمتع،و 

 

 

                                                           
 .47مناذج تطبيقية ص و  مسري عبد الوهاب، أ دب ال طفال قراءات نظرية -1 

شاكلية حتديد املصطلحو  أ دب الطفل -2   .49، م ن، ص ا 

 .64ص  ،، يف أ دب ال طفالاحلديدي عيل، -3 
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 ا شاكلية حتديد الفرتة العمرية:

الاعرتافات من أ هل و نعتقد أ نه قد جتىل مفهوم أ دب الطفل بعد أ ن متت صياغة مجةل من املفاهمي

ل أ ن درجة البيان مل تكمتل   الفرتة اليت تسمح لنا ابحلديث عن الطفل،و  حىت حندد العمرالاختصاص، ا 

ىل أ ي سن ل ميكن جتاوزه حىت ننتقل ا ىل مرحةل أ خرى من معر ال نسان؟و   ا 

السن لفرتة و أ ن ضبط العمر أ  و هو  مؤكدو  ليك جنيب عن هذه ال س ئةل، لبد من ال قرار بيشء

 بشلك خمترص.و لو  عرف مرحةل الطفوةلقطعي، دلى وجب أ ن نو  الطفوةل، ل ميكن حتديده بشلك رمسي

أ رشان سالفا أ نه من الصعب مباكن أ ن نرصح بشلك قطعي عن معر الطفوةل، لكنه رمغ ذكل فا ن 

تس متر حىت يصبح و  لعم النفس يعرفون أ ن الطفوةل يه الفرتة اليت تبدأ  بلحظة امليالدو  "علامء الرتبية

 .1"تس متر ا ىل ما دون الامثين عرشة س نةو  الطفل انجضا،

  2الطفل ا ىل:و دفع هذا ال مر ا ىل تقس مي مرحةل من

 مرحةل الطفوةل املبكرة من سن الولدة حىت السادسة: -

ل ميكن حبال من ال حوال الاس هتانة هبذه و التكوين،و  تعترب هذه املرحةل من أ ساس يات البناء

 عناية.و  الفرتة العمرية من حياة الطفل، علام أ ننا س ندرس لك مرحةل بتفصيل

 متتد من الس نة السادسة حىت الثانية عرش. مرحةل الطفوةل الوسطى: -

 حىت الثامنة عرشة.و  متتد من سن الثانية عرشةو مرحةل الطفوةل املتأ خرة: -

                                                           
 .2013عامن ال ردن  1أآخرون، أ دب ال طفال فلسفته أ نواعه تدريسه دار زهران طو  عبد الرمحن عبد الهامشي -1 

 .23مسري عبد الوهاب أ ديب ال طفال قراءات نظرية ص  -2 
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يكون سلوك ال طفال يف هذه املرحةل و  مرحةل اخليال احلرهناك من يسمي املرحةل الثانية:  -

 حب الس يطرةو  البطوةلو  ال خرية، فمييل فهيا الطفل ا ىل املغامرة، أ ما املرحةل 1غرائزمهو  مدفوعا مبيوهلم

 الشجاعة.و 

تسمى مبرحةل و  مفا فوق 18قد يضيف بعض العلامء مرحةل رابعة غري متفق علهيا منتد من الس نة 

تنفرد و  من خالل هذه املراحل الثالث، أ ن خشصية الفرد تمتزي عن ابيق الشخصياتو يبدو  2املثل العليا

ذ ا ن معلية منو  نفس يةو  قليةمبكوانت ع  الطفل يه "معلية تتضمن سلسةل متعاقبة متداخةل من و اجامتعية، ا 

 .3هدفها اكامتل المنوو  الاجامتعية اليت يعيشها الفردو الانفعاليةو املعرفيةو  الفس يولوجيةو  التغريات اجلسمية

سهاب ذكل خمصص  دقة ليس من شأ ن هذه ادلراسة بلو  يعترب احلديث عن مرحةل الطفوةل اب 

منا غايتنا حنن من ذكل وضع قدم يف احلقل ال ديبو  الاجامتع،و الرتبيةو  لعلامء النفس القدم ال خرى عىل و  ا 

يف تقديري أ ن و مقبول،و  ابيق العلوم اليت نراها تسهم بقسط أ كرب لال حاطة بعامل الطفوةل بقدر محمود

ذا و  الكشف عن مزااي هذا ال دب سزيداد معقا سلكنا حقبة زمنية عرب التارخي لننظر كيف نشأ  حتليال، ا 

 الرمسي.و  كيف ترعرع هذا املولود ليصلنا هبذا الشلك الغينو  ال مم،و  أ دب الطفل بني احلضارات

  

                                                           
 .21يف، ال دب ال ساليم لل طفال ص ا سامعيل عبد الفتاح عبد الاك -1 

 .21املرجع نفسه ص  -2 

 .58معال عبد الفتاح أ دب ال طفال ع س ص و أ ب -3 
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 التأ سيس:و  أ دب الطفل البداية -3

 للك يشء بداية يسوقها الزمن عرب أ حقاب، فتحكهيا ال جيال عىل جدران الطبيعة، فتذوق الرايدة

ن أ دب ال طفال الس بق بنيو   ال فراد، ذاك شأ ن أ دب الطفل اذلي رمس معامله كبايق الفنون ال خرى، "ا 

اكن الكبار يس متعون و  بدأ  يف قدمي الزمان عىل الرمغ من أ نه مل يسميه أ حد أ دب أ طفال يف ذكل الوقت

 .1ذلكل ال دب أ يضا"

 الوجيا أ دب الطفل:يين ج  -أ  

ا ابن العصور القدمية، فا ن ذكل مدعاة للسقوط يف عندما يتعلق احلديث يف مسأ ةل علمية اكل دب 

هذا ما حدث ل دب الطفل أ يضا، فمل يكن لهذا اجلنس ال ديب أ ب و  غري موثقة،و  أ حاكم غري رمسية

قساوة الطبيعة، "فاكنت النواة ل دب الطفل يف التارخي عند و  رشعي يتبناه، بل خضع لتجربة احلياة

 حرو  الصعوابت اليت اكنت تعرتضه لقساوة الطبيعة من بردو  هال نسان ال ول عبارة عن قصص ملغامرات

 .2أ هنار مث الصعوابت اليت اكن يواهجها من احليواانت اليت يس تفيد مهنا"و  جبالو 

ل مبا أ تيح هل من و  النفس يةو  يكن يزتود لتمنية قدراته العقلية فالطفل يف هذه املرحةل مل الرتبوية ا 

عداده مل يكن ينظر و ترفيه،و  لعبو  مرح هل عىل أ نه عنرص من عنا ر ال رسة جيب الاهامتم به قصد ا 

مداده مبعارف ل جدال ول و مكتس باتو  مس تقبال ملهمة نبيةل، غري أ ن ذكل مل مينع الفطرة ال نسانية من ا 

قرار أ ن "أ دب ال طفال يف الس نوات ال وىل، اكن من واجبات ال رسة ، اجلدة ال م و  اختالف حول ا 

                                                           
 .148ص  1994مبدعوها،ترمجة صفاء روماين منشورات وزارة الثقافة دمشق )دط( و  جني اكرل، كتب ال طفال -1 

 .93معال عبد الفتاح، أ دب ال طفال ص و أ ب -2 
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توارث الرتاث جيال بعد جيل، و  التقليدو  ذلكل اكن خاضعا لالجهتاد الشخيصود املزنل ،وغريمه من أ فرا

 .1أ شعار الكبار اليت اكنت يتناقلها الرواة املتخصصون"و  شأ نه يف ذكل شأ ن الكثري من رواايت

تطور فكر ال نسان، بدأ  الاجهتاد يف أ دب الطفل ينتقل من ال شخاص العاديني و  مع مرور الزمنو 

لقد "انقش أ فالطون موضوع الطفل يف كتابه امجلهورية و  فلسفة،و  عملو  شخاص ذوي كفاءاتا ىل أ  

 احلامل ابمليش ملسافات طويةل يصيوو يف نظره تبدأ  الرتبية يف املرحةل السابقة لولدة الطفل، فهو والقوانني

 .2ويتبع ذكل بتوصية ال همات بتدليل أ طفالهن احلدييث الولدة"

املقتفي و  اكمتلو  دبو  ول ملعرفة هذا املولود كيف ترعرعصب الفقيرت و  الفضولقد يثري احلديث و 

يالحظ أ ن وصااي العصور القدمية تلتقي يف كثري من القوانني و  ل ثر قول أ فالطون يف مجهوريته بدرك

 .يف ش ىت العلوم مع العرص احلديث واملعارف

شيئا و سوم أ ن جيدوا أ ثرا خمطوطا أ  رو حاول املتتبعون للنشاط العلمي لفن أ دب الطفل من كتابة أ  

آاثر مرص القدمية يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش و من ذكل، فبعد هجد ل ي "عرث املنقبون عن أ

يرجع اترخيه ا ىل ثالثة و  مراحل منوها،و  حلياة الطفوةلو  عىل أ ول تسجيل يف اترخي البرشية ل دب ال طفال

آلف س نة قبل امليالد مكتواب عىل   .3القبور"و  القصورو  صورا عىل جدران املعابدمو  أ وراق الربدى،أ

الرسوم ا ىل و  قراءة هذه اخلطوطو  هبذا الشلك همدت هذه الاس تكشافات تطوير هذا ال دب

آلف س نة، آاثر هذا ال دب يف مناطق و  هل مت البحث عن بقاايو  رضبت يف معر أ جيال عرب ثالثة أ أ

لينا ما يثبت أ ن أ حدا بعد املرصيني أ خرى غري أ رض مرص؟ اليشء اذلي ميكن ا   نه "مل يصل ا  ضافته ا 

حىت ال مم اليت أ سهمت بنصيب و  عديدةو  القدماء قد اهمت بتسجيل أ دب ال طفال عىل مدى قرون طويةل

                                                           
 .72اب أ دب ال طفال قراءات نظرية ص مسري عبد الوه -1 

 .27ص  1998 2التحليل، دار الوفاء دلنيا الطباعة مرص طو  زلط أ محد، أ دب الطفل العريب دراسة معا رة يف التأ صيل -2 

 .42، يف أ دب الطفل ص احلديدي عيل، -3 
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ال غريق مل يسجل لنا و  شعوب الرشق ال وسطو  العربو  الفرسو  موفور يف تراث العامل القصيص اكلهند

 .1قصص خاصة ابل طفال"التارخي أ هنا عنيت بتأ ليف 

 تنفجر طاقات املبدعني لحتضان هذا ال دب ابهامتم أ كرب.و  حامت أ ن هذه البداايت سوف تتبلور

 البداايت ال وىل ل دب الطفل: -ب

 أ دب الطفل يف أ وراب:

لكن بصفة حمددة اكن دلوةل فرنسا و  ترس مي أ دب الطفل،و  اكن للعامل الغريب الس بق يف تأ صيل

عن احتضان هذا املولود اجلديد، فلقد أ ظهرت ادلراسات اليت قام هبا الباحثون يف أ دب ال عالن و  الرايدة

، 17ال طفال أ ن أ ول ما كتب من أ دب خاص ابل طفال يف العرص احلديث ظهر بفرنسا يف أ واخر القرن 

 .2فاكنت بذكل أ س بق ال مم احلديثة ا ىل كتابة هذا اللون من ال دب"

علامء النفس عىل ختصيص قسط من الوقت لفائدة و  املرابنيو  ءدابال  ا ن هذا الس بق سوف حيفز 

السعي حثيثا للولوج ا ىل عامل ال طفال اذلي ظل يف زمن مىض اباب مقفال ل يطرقه ا ل من و  هذا ال دب،

مكنت أ حصاب هذا ال دب من تفجري و  الآليات اليت همدتو جهره غالبية الناس، لكن ما يه العنا ر أ  

يكون للك فن من الفنون قنوات يهنل مهنا حىت يصل ا ىل مبتغاه، ل نه "من أ ن وطاقاهتم؟ ل غر 

الاقتباس، مث و الانصاف ال شارة ا ىل تنوع ظاهرة ميالد ذكل اجلنس ال ديب حول عدة حماور يه: الرتمجة

 .3املعا رين"و  الكتاب احملدثنيو  التنوع عند الشعراءو  ادلعوة النظرية فالتجريب الفين، مث التأ صيل

                                                           
 .45ص  ال طفال، يف أ دب احلديدي عيل، -1 

 .46املرجع نفسه ص  -2 

 .13عامثن جالل، ص و  أ محد، أ دب ال طفال بني شويقزلط جالل  -3 
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د بدى يف ابدئ ال مر أ ن الكتابة يف هذا اللون من ال دب مل تكن سهةل، ليس من جانب لق

الفكرة، فتكل التقنيات مع مرور الزمن ميكن تداركها، لكن اليشء اذلي توجس منه و  اللغةو  ال سلوب

ار كيف س يكون رد الفعل من الكبو  النفور منه،و عدم علمهم مبدى الرتحيب هبذا الفن أ  و الكتاب خيفة ه

قبل ال طفال من أ جل ذكل "اكن الاكتب ل يكتب امسه خش ية احلط من قدرته أ مام الناس ا ىل أ ن جاء 

 كتب قصصا لل طفال بعنوان "حاكايت أ يم ال وزة"و ( 1703-1628)والشاعر الفرنيس تشارلز بري 

 أ قاصيصكتب هل اسام مس تعارا لكنه لحظ ال قبال الشديد عىل قصصه فالف مجموعة أ خرى بعنوان  )و 

 .1كتب امسه واحضا"و  حاكايت املايض(و 

اعتنق ال طفال هذه احلاكايت لتكون بذكل مادة خام لتطوير و  هبذه الطريقة أ زيلت احلواجزو 

صياغة نداء عريض للك من مكل قدرة عىل ال بداع يف الفن اجلديد، و  الرسومو  احلاكايتو  القصص

بشلك جدي يف قرن الثامن عرش عىل يد جان جاك ل يتأ خر، "فظهر أ دب ال طفال و فليفصح عن ذكل

يف قصصه من أ شهرها "روبنسون ( 1767-1713)ظهر يف اجنلرتا جون نيوبري و ( 1778-1712)وروس

 .2"رحالت جليفري"و كروزو"

تعد جمةل "صديق و  طبع كتب خاصة ابل طفال ل غري،و  اجملالتو  بدأ ت الكتابة يف ادلورايت

 .3أ قدم بل أ ول جمةل يف اترخي أ دب الطفل" 1791-7417ا بني أ عوام " اليت صدرت يف فرنسال طفال

  

                                                           
 .94معال عبد الفتاح، أ دب الطفل ص و أ ب -1 

 .95م ن ص  -2 
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ال اكدميية الفرنس ية يف كتابته و عضو  جيب الاعرتاف ابجملهود اذلي قام به الشاعر الفرنيس الكبري

 tales ofحاكايت أ يم ال وزة " -كام أ سلفنا–سامها و  لتكل اجملموعة القصصية بأ سلوب سهل ميسور

mother goose "  1"1697اكن ذكل س نة و. 

توجت به أ وراب، حلقت هبا جارهتا اجنلرتا، حيث "قامت و  بعد النشاط البارز اذلي عرفته فرس نا

 .2قام القديس بول بفتح خمزن صغري يف أ سفل الكنيسة"و  ،1745بتأ سيس دار للنرش لل طفال س نة 

تصدي لهذه و   قدمية،شاهبت اجنلرتا يف هجودها جارهتا فرنسا من أ جل أ ن يقف أ دب ال طفال عىل

( 1731-1660)واملهمة رجال القصص اذلي تناسب امليول القرائية لل طفال مثل "قصة دانيال ديف

قد صور و  ، فا هنا تعترب بداية للفن القصيص يف انلكرتا1719اليت صدرت عام و املسامة: روبنسون كروس

 .3قه"صالبة أ خالو  نفسه جمسدا يف بطل قصته من حيث تدفق نشاطهو فهيا ديف

ال دابء بل قل ا ن و  القصاصو  شارك جبانب هذه امحلةل العلمية مؤسسات ل تقل أ مهية عن الكتاب

هنا دور النرش "بعد احلرب العاملية الثانية مر أ دب الطفل و رواج أ دب ال طفال ل خيط خطوات دونه، ا 

غريها من و   بريطانياأ صبح النارشون يفو  مبرحةل ذهبية اثنية حيث اكتسبت كتب ال طفال أ مهية جتارية

من صنف دور النرش البارزة اليت اهمتت بنرش كتب و  البدلان ال خرى دلهيم قوامئ خاصة لل طفال

 .4ال طفال دار جامعة أ كسفورد للنرش"

ل أ ن ذكل مل يوقف زحف الكتاب لهذا اللون من و  عىل الرمغ من ظروف احلرب قساوهتا ا 

ذ ا ن طعم من أ شهر كتاب و هو  تؤيت أ لكها، "مث جاء روادل داهل،و  تنترشنكهة الفائدة بدأ ت و  ال دب، ا 
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الفوضوي و  اذلي أ اثرت أ عامهل ذات الطابع العنيفو  بعد باليتون، 20فرتة القرن و  فرتة ما بعد احلرب

اليت و  قصة أ خالقية من الطراز القدمي 1964تعترب قصة مصنع الشكولتة و  جدل واسعا يف تكل الفرتة

وعة من ال طفال ال شقياء اذلين ينالون عقاهبم بيامن ياكفأ  البطل الفقري الربيء يف تدور أ حداهثا حول مجم

 .1هناية القصة"

اتسعت رقعة ال دب الطفيل عىل أ وسع نطاق من أ وراب فمل تتقاعس أ ي دوةل يف الاهامتم هبذا 

ل أ حد الراكئز أ دب ال طفاو  ال دب، ل هنم أ دركوا أ ن "مس تقبل أ ي أ مة مرهون بطريقة تربية أ بناهئا،

اعتبار هذه و  ذلا اجتهت ال مم ا ىل العناية بأ دب ال طفالو ال ساس ية ا ن مل يكن أ مهها يف بناء خشصياهتم،

 .2سالمة سريها"و  العناية مؤرشا خلصوبة العملية الرتبوية

وانضمت ا ىل قامئة هذا ال دب دول أ خرى من أ وراب، فاش هترت "قصة هايدي للاكتبة السويرسية 

كذا قصة الثعلب ال محر للاكتب سري شارلز س نة و  1880اليت كتبت عام  (1901-1827) س برييجوان 

القصتان من أ شهر قصص و  هام من كنداو  1900"ادلب" ل يرلست تومسون سنتون س نة  1905

 .4د أ دب ال طفال يف أ وراب"ئظهر يف ادلمنارك الاكتب املشهور هانز أ ندرسون اذلي عّد راو  3ال طفال"

 الطفل يف الولايت املتحدة:أ دب 

ابلتحديد يف القارة ال مريكية انتفضت أ قالم ال دابء للمشاركة و يف اجلهة الغربية من الكرة ال رضية،

مبغامرات توم سوير ( 1910-1835)يف هذه الثورة الطفولية لل دب، فظهر الاكتب ال مرييك مارك توين 

يه سلسةل قصص املزنل الصغري من أ شهر و 1884مغامرات الطفل هالك برى فان س نة  1876س نة 
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مل يتوقف الاهامتم بأ دب ingalls wilder laura"1 (1867-1957 )قصص ال طفال اليت كتبهتا 

املؤسسات للمشاركة يف هذا النوع و  ال طفال عند هذا احلد، بل تاكتفت اجلهود حىت من طرف الهيئات

املكتبات ال مريكية بتقدمي املساعدة للمؤسسات الرتبوية يف من ال دب، فقامت من أ جل هذه الغاية رابطة 

اختيار املواد القرائية املناس بة لل طفال، عىل سبيل بدأ  الاحتفال الس نوي بأ س بوع كتب ال طفال يف عام 

" carnecie medel، كام رصدت اجلوائز الس نوية ل حسن الكتب املصورة لل طفال مثل وسام "1919

 .2" يف الولايت املتحدة ال مريكية"Newbury medelوسام "و  يف بريطانيا

العناية بأ دب و  ظهر أ ن هذا ال دب هل شأ ن عظمي يف املس تقبل، يف طور الاهامتمو  توالت ال سامء

من الكتاب املشهورين و  بقصة احلذاء الفيض،( 1905-1831)س دودج بالطفل "ملع امس ماري ما

 .3"1936ساحر أ وز حتول ا ىل فيمل انل شهرة عام لل طفال فرانك ل بوم مبجموعته القصصية ال 

ذا من خالل هذه الامنذج الساعية ا ىل رفع ال نتاج ال ديب اخلاص ابل طفال مدى فعالية هذه   تبني ا 

املادية، "يكفي ملعرفة الزايدة املطردة يف و  الفئة من اجملمتع بعدم التفريط يف تقدمي لك اجملهودات العلمية

مث وصل  1930عرش انرش عام و  اك أ ن عدد النارشين لكتب ال طفال بلغ أ ربعامئةأ دب ال طفال يف أ مري

آلف  .4"1965تسعني عام و  مخسو  مثان مائةو  ا ىل مخسة أ

ل ميكن أ ن نفرط يف و أ وراب معا أ ن قضية الطفل أ صبحت حتمل هام دلى العامل،و  أ درك الغرب

ذ ا ن ال قدام عىل ذكل يعد جرمية جناية يف حقهم، ذلكل اكن "تقنني حقوق الطفل و  هذه الفئة بسهوةل، ا 
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اليت اكن من أ مهها "أ نه جيب عىل اجملمتع أ ن يوفر للطفل مجيع و  1959ترشين الثاين  20يف ميثاق جنيف 

 .1روحيا"و  خلقياو  الوسائل الرضورية لمنوه الطبيعي، جسميا

ل مثري حول مدى الكفاءة اليت أ ثناء هذه امحلةل العلمية لفائدة الطفل، يتبادر ا ىل ذهن القارئ تساؤ 

ما يه و  س تدفع ابلاكتب يف الوطن العريب ا ىل اللحاق هبذا الركب، فكيف هرع ال دابء لنرش هذا اللون

 الرايدة يف أ دب ال طفال؟.و  البدلان اليت اكن لها الس بق

 أ دب الطفل يف الوطن العريب:

وجدانه و  ، يشغل قلب القارئيف الوطن العريبو ا ن البحث يف مضان أ دب الطفل مبسكل اترخيي

ذ ا ن ال مر يصب ىل حميط ينبع من دمناو حبساس ية مرهفة، ا  عقيدتنا، ذكل ال مل اذلي رسجته و  أ صالتناو  ا 

 ل تصمت هل صهةل.و هل خطوةوجوادا ل تكب

فتور يف أ غلب دول العرب ل ن "تأ خر و  أ ن ميالد أ دب الطفل هبذا املصطلح قد أ صيب بغفةلو يبد 

 يف أ دبنا العريب يرجع ا ىل عوامل عديدة مهنا:أ دب ال طفال 

 طغيان النظرايت الرتبوية التقليدية اليت ترى يف الطفل رجال صغريا -

 2اجملمتع العريب اكن جممتع رجل قبل لك يشء" -

كام يسميه أ غلهبم الاس تعامر اذلي منع و كام ميكن أ ن نضيف غىل هذه العوامل عامل الاس تدمار أ  

 خطوات ا ىل ال مام.و ختطو توعية أ ن تنترش يف ال مم العربية أ  ال و  الثقافةو  بؤر العمل
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ننا نركزو  نشري ا ىل القصور اذلي أ صيب به هذا اللون من ال دب حرصاي مبفهومه املعا ر فقط، و  ا 

ب قدميا مبوضوع الطفل، "روى الراغب ال صفهاين يف داهامتما فمل خيلوا كتب ال  و  تربيةو  أ ما دراية

 حماورات الشعراء منوذجا من حبر الرجز لشاعر يصف وجوه أ طفاهل بأ هنا اكل مقار جامل،و  حمارضات ال دابء

نه لول هؤلء الصغار للزم دارهو هو  لكن حاجته ا ىل املال لرعاية و  مل يغش قصور امللوك اجلبابرةو يقول ا 

 اطفاهل أ جلأ ته ا ىل مدح امللوك:

 ا أ مقارهللا لول صبية صغار                  وجوههم ك هنو

آين مكل جبار                      لبابه ما طلع الهنار   1ملا رأ

زمان ميالد أ دب ال طفال يف وطننا العريب، لكن لن جييدان و  يصعب أ ن حندد بصفة دقيقة ماكن

آراء املؤرخني يف هذا الفن من تقريب املعلومة هبذا الشأ ن بشلك اجهتادي  ترجيحي.و  عن تتبع أ

يه و 1870الرتجيح ال قرب ا ىل الصواب "مليالد أ دب الطفل العريب يعود ا ىل عام يرى بعضهم أ ن 

أ ن الطفرة اليت حدثت يف الاهامتم هبذا  2الس نة اليت شهدت ا صدار جمةل روضة املدارس املرصية"

نظران ا ىل الهرم الساكين لتوزيع أ عامر الساكن يف و ال دب، عدد ال طفال اذلي حبوزة العامل العريب "فل

 16من الساكن أ قل من  %47لبدلان العربية أ ن نس بة ال طفال يف تكل اجملمتعات تشلك أ كرث من ا

 .3س نة"

من أ جل تقنني هذا اللون من و  احملاولت الفردية لمل مشل هذه املبادراتو  بدأ ت تتشلك اجلهود

انة العامة بدعوة من ال دارة الثقافية لل م 1970ال دب "عقدت ندوة خاصة بأ دب الطفل بريوت س نة 
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ث، مث دورة اجلزائر حى بتونس تناولت كتب ال طفال ابلبندوة أ خر  1975جلامعة ادلول العربية، مث عام 

 .1مؤمتر احتاد الكتاب العرب العارش أ شغاهل ملدارسة الطفل يف ال دب العريب"خصص حيث 

نشاء "اجمللس و  توالت الندوات العريب للطفوةل من امللتقات يف كثري من ادلول من اضطر ا ىل ا 

 .2مقره القاهرة"و  1987قد أ نشئ س نة و  أ حدث املؤسسات ادلولية

ضبطه مبقاييس علمية، صادف ذكل يف ال عالن عن و  زايدة يف ترس يخ مصطلح أ دب الطفلو 

كفن أ ديب مصطلح و  حقوق الطفل، يقول ا سامعيل عبد الفتاح: "مصطلح أ دب ال طفال كتخصص

ل نه بدأ  تقريبا مع هناية احلرب العاملية الثانية لينترش أ كرث مع صدور حديث الانتشار و  حديث النشأ ة

عالن حقوق الطفل عن امجلعية العامة لل مم املتحدة...فعندما أ ضيفت لكمة ال طفال لل دب أ ضيفت معها  ا 

 قواميسهم اللغوية ليكو  احتياجاهتم،و  ميوهلمو  مواصفات جديدة، مثل مراعاة مراحل أ عامر هؤلء ال طفال

 .3العاطفية"و  جيدوا يف املتعة العقلية

بعيد أ ن مصدر و حبث القارئ عن جوهر أ دب ال طفال يف الوطن العريب لكتشف من قريب أ  و ل

التأ ثري ابل دب و  الاقتباسو يه "نشأ ة اعمتدت يف أ ساسها الفين عىل الرتمجةو ال بداع اكن حمل اقتباس

 .4اخلرافية خباصة"حاكايت لفونتئاف و  الغريب احلديث بعامة

لال دلء أ ن البداايت ال وىل اكنت مبعرثة أ حياان واقفة أ حياان أ خرى، فالرتمجة و هذه املرجعية تدع

لهيا همدت ليةل مع و  أ لف ليةلو  دمنةو  ذكل "برتمجة لكيةلو  وطدت ل دب عريب خيص ال طفالو  املشار ا 

                                                           
 .70زلط أ محد أ دب الطفل العريب ص  -1 

 .20ص  1993سامته، دار البشري للنرش عامن و  الرضا النص ال ديب لل طفال أ هدافه مصادرهو سعد أ ب -2 

 .22لل طفال، ص ا سامعيل عبد الفتاح، ال دب ال ساليم  -3 

 .9جالل عامثن ص و  زلط جالل أ محد أ دب ال طفال بني شويق -4 



 أدب الطفل وإشكالية تحديد المفاهيم       مدخل

22 
 

قصة عنرتة و  قصة س يف بن ذي يزنو  انظا ضافات جديدة انبعة من اخليال العريب مثل قصة يح بن يق

 .1بن شداد"

برز يف لك دوةل و  الكتاب العربو  هذا ال دب اذلي كتب هل امليالد، تفرقت مواهبه بني ال دابء

حىت يتبني اخليط ال بيض من اخليط ال سود سرنى كيف نشأ  أ دب الطفل يف بعض ادلول و  روادها

 دول مرص.الرايدة خاصة دوةل مثل و  العربية اليت انلت الس بق

 أ دب ال طفال يف الوطن العريب:

الطهطاوي فلام رفاعة جيمع أ غلب الكتاب أ ن مصدر الكتابة للطفل بدأ  مع ال ديب العريب املرصي 

عندئذ بدأ  الطهطاوي  (تشارلز بريو)متثل يف كتاابت و  "اكن أ دب ال طفال قد وصل أ وجه يف فرنسا

أ دخل قراء القصص مهناجا و  برتمجة هذه الآداب املعدة لل طفال فرتمج قصصا تعد من حاكايت ال طفال

، ا ن املعطيات ال ولية تشري ذلكل املعطى اخلاص ابلعامتد عىل الغرب، مقتبسني 2يف املدارس املرصية"

قدراته الفنية و  امجلال، ا ن الطهطاوي مبجهوده العلميو  حاكايهتم اليت تمتزي ابلتشويقو  مرتمجني لقصصهمو أ  

الرتبية مثل و  قمية، حيث "عقد مزاوجة بني ال دبو  أ كسب اخلطى ال وىل يف أ دب الطفل ففرتة حس نة

منا محل ا رهاصات و  ذلكل ل يعد كتابه من كتب الرتبية حفسب "البننيو  املرشد ال مني للبنات"كتابة  ا 

ذا يندرج حتت مفهوم أ دب الطفل مبعناه الفين احلديث"و أ دب الطفل بني مضامينه فه ا 
3. 

احلركة ال دبية اليت اهمتت ابلطفل فتحت ال بواب للك من اكنت هل و  ميكن القول ا ن هذه الشعةل

ثراء أ دب الطفل ابلقصص ىل غريها من املضامني النافعة و  اجملالتو  احلاكايتو  القدرة عىل املسامهة يف ا  ا 

جامعته اكنوا هيمتون و  ن أ دب الطفل مر مبراحل الكس يكية يف زمن الطهطاويلكن حسبنا أ ن نشري "أ  
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 الفرنس ية دون أ ن حيدثوا ا ضافات حملية علهيا اما أ محد شويقو  ابلرتمجة احلرفية لكتب ال طفال ال جنلزيية

 .1عىل الشعر"و  مجموعة يف عرصها فقد حدثوا يف كتاابت حملية اعمتدت عىل الرمزو  الكيالينو 

الرتمجة بفضل و  اليت اعمتدت عىل الاقتباسو  ه املزية اليت اتصف هبا أ دب الطفل يف بدايتهلكن هذ

الابتاكر ل ن معلية و هتمش من ساحة ال بداعو هجود الطهطاوي ل ميكن حبال من ال حوال أ ن تستبعد أ  

ل الرتمجة ل يقدر   دراية يف هذا الفن.و  ن أ ويت دربةملعلهيا لك الناس بل تتاح فقط ا 

الكتابة للطفال، فبعد أ ن برز الفضل برفاعة الطهطاوي يف "ا طالع العرب و  تواصلت مسرية ال بداع

يس بق أ محد شويق يف الكتابة لل طفال حيث و  عىل أ دب ال طفال الغريب خلفه محمد عامثن يوسف جالل

 .2املواعظ"و  أ لف كتاب "العيون اليواقظ يف ال مثال

صنف محمد عامثن بفضل هذا و  ية خاصة ابل طفال أ ثرت مكتبهتميعد كتاب العيون اليواقظ ثروة أ دب 

الكتاب يف رواد أ دب الطفل ل ن "ديوان العيون اليوقظ يف ضوء ادلراسة التحليلية السابقة يعد منظومة 

 س تنيو  مبتكرة فاحلاكايت الشعرية اليت تضمهنا ادليوان متنوعة ل هنا اسرتفدت زهاء ثالثو  شعرية متنوعة

 .3مرتمجة من حاكايت لفونتني البالغ عددها أ كرث من ثالمثائة حاكية" مائة حاكيةو 

ل نه من اجمليدين ومتكن عامثن جالل من رمس يصمته يف املسرية التارخيية لهذا النوع من ال دب "

 .4("1854-1849تعريبه بني ال عوام )و  للفرنس ية فقد انهتيى صاحبه من ترمجته

نتاج دون أ ن و  يتواصل ال بداع أ ظهرت مرحةل  1898يتوقف "بعد وفاة محمد عامثن جالل عام ال 

يه مرحةل التأ صيل الفين ذكل أ ن أ محد شويق بأ صالته و 1932-1870دها الشاعر أ محد شويق ئجديدة را
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رساء دعامئ ل دب الطفل" لقد مكنت الثقافة  1الشعرية املعهودة دعا يف أ عقاب عودته من فرنسا ا ىل ا 

يف تقدمي ثروة أ دبية للطفل اس تعان هبا املربون عىل مناجههم التعلميية، ا ن املسامهة ال سالمية العربية شويق 

أ صاةل دليل ذكل ما  رح به شويق بنفسه يف مقدمة و  الشاعر جاءت عن قناعةو الفعلية لهذا ال ديب أ  

اليت  يف هذه اجملموعة القصصيةو جربت خاطري يف نظم احلاكايت عىل أ سلوب لفونتني الشهريو ديوانه: "

ذا فرغت من وضع أ رجوزتني أ   1898صدرت عام  ثالث أ جمتع  بأ حداث و يشء من ذكل فكنت ا 

لهياو  أ قرأ  علهيم شيئا مهنا، فيفهموهنا ل ول وهةلو  املرصيني أ ان أ س تبرش و  يضحكون من أ كرثهاو  يأ نسون ا 

لبالد املس تحدثة وفقين هللا ل جعل لل طفال املرصيني مثلام جعل الشعراء لل طفال يف او ذلكل وأ متىن ل

 .2ال دب من خاللها عىل قدر عقوهلم"و  منظومات قريبة املتناول يأ خذون احلمكة

بسبب عدم اعامتد  دخنغري أ ن الرايدة اليت حتولت من الطهطاوي ا ىل عامثن ا ىل شويق قد يصيهبا 

ذ ا ن "ادلعوة النظرية املقرونة ابلتأ صيل الفين )النتاج الشعري عند شويق( ‘ومقاييس علمية دقيقة  ا 

هامل غري مقصود دلعوة مصطفى  جعلت البحاث ينظرون ا ىل رايدة شويق يف ادلعوة ل دب الطفل، يف ا 

ذ يرى زلط أ محد أ ن تعزى الرايدة مرة وفال غر   3اكمل اليت س بقت دعوة أ محد شويق" أ خرى غري هؤلء ا 

فضهل يف بدء حركة تأ ليف أ دبية جادة و  أ ن "املؤرخ املنصف س يحد أ مامه رايدة الشاعر محمد الهراوي

يف ضوء ذكل نقل أ دب الطفل العريب ا ىل مرحةل التأ ليف ال ديب اخلاص لل طفال عىل وهو  خاصة ابلطفل

هنا خطوة أ خرى لتشلك سلسةل ل  4اختالف أ عامرمه" طفال، "لقد جعل محمد لجهود ال دبية لفائدة ال  ا 
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كتب و  طفال للبنني، مث مسري ال طفال للبناتالهراوي ليسامه ابرتفاع ال دب لل عىل، فقد كتب مسري ال  

 .1الشعرية واحضة"و  اكنت مجيع كتاابته النرثيةو  (ابئع الفطري)و (ال طفالو  حجا)قصصا مهنا و  هلم أ غاين

دور حضانة و  مادة دمسة اس تقبلهتا الهيئات الرمسية من مدارسو  فنيةشلكت هذه اجلهود نربة 

آ ظهر كتاب  1911ومؤسسات ثقافية، تدمع هبا رصيدها الرتبوي، "ففي عام  منظومات و هو  داب العربأ

براهمي العرب عىل طريق لفونتني قد قررته نظارة املعارف مبرص و  شعرية متنوعة لل طفال سار فهيا مؤلفها ا 

آنذاك عىل  آداب العرب مبنظومة اخلتام )مئة( شعرية دارت مجيعها أ تالميذ املدارس ال ولية وتضمن كتاب أ

يراد العظة يف أ سلوب شعري قصيص"و  عىل أ لس نة احليوان  .2الطري غايهتا ا 

أ بدعوا يف اللون من ال دب 'عيل فكري و  ختمت هذه الطائفة من املبدعني يف بالد مرص اذلين كتبواو 

يف تربية " "يف تربية البنني"صح املبني يف حمفوظات البنني" نقام بتأ ليف "ال  ( اذلي1879-1953)

 اليت سامهت يف ميدان أ دب الطفل احلديث فتوفر عىل املنظامت 1916من الكتب ال وىل  "البنات

هبذا الشلك متكن أ دب الطفل من الوقوف عىل و  ،3ال خاليق"و  ال انش يد الشعرية يف ا طارها التعلمييو 

"انتقلت الكتابة لل طفال تدرجييا يف مرص ا ىل البالد العربية و التغلغل يف البدلان ال خرى الباقيةو  قدمية

 ،شنبو عادل أ ب ،زكراي اتمر ،ملع أ دابء يف أ مثال الشاعر سلامين العيىسو  ال خرى مهنا لبنان العراق سوراي

 .4غريمه"و 

من هذه و  اجملالتو ال انش يد أ  و أ   كتاب العراق يف أ دب الطفل سواء يف جمال القصصو  شارك أ دابء

اجملالت فقد نرشت "جمةل الفتوة منظومات شعرية لل طفال حيث نرشت للشاعر أ محد حقي احليل 
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ساندت هذه الطائفة كوكبة أ خرى و  1"1934-1930للشاعر عبد الس تار القرة غويث خالل أ عوام و  1917

مصطفى  1932أ لس نة احليوان عام  مبقطوعة شعرية عىل 1929فربز "لك من الشاعر معروف الرصايف 

 .2(1917جواد )الهر الفرئان، اللقلق، العصفور، أ محد حقي 

مل تتخلف سوراي عن هذه امحلةل الثقافية يف ميدان أ دب الطفل، حيث "اكنت البداية احلقيقية 

القويم حيث ال رشاد و  اليت تصدرها وزارة الثقافة 1969مليالد أ دب ال طفال مقرونة بولدة جمةل أ سامة 

شنب مراد و اس تقطبت أ دابء معروفني أ مثال سلامين العيىس، زكراي اتمر، حسيب كيايل عادل أ ب

 .4شاركت مطبوعات لل طفال من خالل مؤسسة دار الفىت العريبو  3الس باعي"

سامه أ دابء وشعراء ال ردن يف ترقية مس توى أ دب ال طفال حبيث "يرى بعض الباحثني أ ن أ دب 

أ مهيهتا تمكن يف اس تقطاهبا لعدد من البارزين و  1979يقة مع صدور جمةل سامر عامر ال طفال بدأ  حق 

الشاعر و  الشاعر محمد القييسو  القصصو  عرقوب اذلي كتب ال انش يدو أ مثال الشاعر أ محد حسن أ ب

براهمي نرص هللا هؤلء من كتاب القصة و  ،خفري قعوار ،محدانو جامل أ ب ،مفيد خنةلو  ،محمود شقريو  ا 

 .5ين"املمتزي 

مل تتوقف قامئة أ سامء املبدعني بل "ظهرت كوكبة ممتزية من كتاب ال طفال تضم أ سامء معروفة ا ذ 

براهمي العجلوين  ،عزيم مخيس ،مجعت بني ال جيال لكها مثل حس ين فريد، الشاعر محمد الظاهر، ا 

 .6أ محد املصلح" ،يوسف قنديل ،يوسف الغزو
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ال دب اخملصص لل طفال حيث "صدر كثري من كتب اكن ل دابء لبنان حظ يف املشاركة يف 

 عىل رأ سهم اكرمن معلوفو  ظهر كتاب اهمتوا بأ دب ال طفالو  دواويهنم فامتازت ابلطباعة ال نيقةو  ال طفال

 1967طرزان  1966الوطواط  1964سوبرمان  1900ظهرت جمالت مصورة بعناوين خمتلفة بوانزا و 

 .1"1972طارق  1971الصغرية و لول

الكتاب و  عرفانو  مهنا شهلوكو  ل أ دابء تونس يف املسامهة يف أ دب ال طفال مثل "اجملالتمل يبخ

مثل محمد العرويس املطوي رئيس حترير جمةل القصص التونس ية مع زميهل محمد خمتار جنات، كتبا مهنا 

ر أ يضا ظهو  جشرة الانتقامو  كتب القايض اجليالين بن احلاج قصة بوشنبو  ادلميةو  الفروج ال شقى ادلب

ذ أ صدرا قصصا بعنوان القصص املدرس ية مهنا الفرحة و  هام عبد الرمحن الكتاينو  اكتبان عبد احلق الكتاين ا 

 الكيس العجيب.و  الكربى

هام و  مل تدخر ليبيا كجارهتا تونس هجدا يف املشاركة كتابة يف أ دب الطفل اهمت ابل طفال اكتبان

 الاكتب محمد الزكرة.و  لفة: الراعي الشجاعمحمود فهمي من بني القصص املؤ و  يوسف الرشيف

جربها عىل املغتصب الصهيوين و  ا ن دوةل فلسطني عىل الرمغ من حمنهتا مع الاس تعامر الغامش

"فظهر بعض الكتاب املهمتني بأ دب ال طفال مثل عبد الرمحن عباد يف مجموعته "ذاكرة العصافري" ذاكرة 

الشاعر عيل اخللييل اذلي أ صدر و  النبااتتو  بأ صوات الطبيعةيه قصص تنطق و ذاكرة النخيلو  الزيتون

ا ن الظروف اليت  1971ظهرت يف القدس جمةل الربامع، جمةل طارق عام و  مجموعات شعرية عن ال طفال

اهامهل، فاكن و  اكن يعيش فهيا الطفل الفلسطيين تويح للوطن العريب أ نه مشارك بقسط كبري يف ظلمه

براهمي طوقان ابلزتامهو  أ جهل فقط،من و  ابل حرى أ ن نكتب هل  ثقافته الوطنيةو  هذا ما دفع الشاعر ا 
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ل س امي ال طفال و وعيه الس يايس اذلي كتب نش يده املعروف "موطين" خماطبا أ بناء وطنه مجيعهمو 

 .1ينشد يف معظمها"و  حيث مل يزل هذا النش يد شائعا يف ال قطار العربية

آمال عبد هيالرسالت مبا دلو  شاركت أ رض النبوات ا من كتاب يف هذا اللون من ال دب فتقدمت أ

ظهر و  هـ 1410هـ ا ىل عام  1379منذ عام  ال طفالالفتاح اجلزائري برساةل ماجس تري موضوعها قصص 

آخرون مهنم عزيز ضياء، ا حساق يعقوب، عبده خال عبد الرمحن املرخيي، علوي صايف، خادل بن  كتاب أ

 هتمت بشؤون ال طفال. 1969ظهرت جمةل سعد س نة و  عاكظ، ظهرت جمةل حسن عن دارو  عبد هللا،

ويف الوطن اجلزائري رمغ تأ خر الركب عن ثورة أ دب الطفل "برزت يف لك ما يتعلق بأ دب الطفل 

مرسح خشصيات كثرية مهنا يف الشعر، محمد ال خرض الساحئي اذلي نرش أ ول و  شعرو  اجلزائري يف قصة

محمد عبد القادر الساحئي، محمد ان ر، حيي و  ،1965 رخات س نة و ديوان هل بعنوان مهسات

آل خليفة، محمد الهادي الس نويس الزاهري أ محد  مسعودي، بوزيد حرز هللا، جامل الطاهري محمد العيد أ

 .2غريمه"و  حسنون ربيع بوشامة

ال حاطة غري الشامةل للجهود اليت خصصت ل دب الطفل يف الوطن العريب "ميكن و  بعد املتابعة

احملااكة عند الآداب و  الاقتباسو أ ن نتاج أ دب الطفل متحور يف بداايته عند ظاهرتني، أ ولها: الرتمجة القول

 .3املرسيح"و  القصص المتثييلو  القصيصو  الثانية: التأ ليف الشعريو  النرثو  ال جنبية يف الشعر

ن املتابعة التارخيية ملوضوع أ دب  يب، ر غية ال  ب و  ضاةل ال ديبو عرب العصور، لعمري ه ال طفالا 

يكن ادلراسة اليت نود ال حاطة هبا حول هذا النوع من ال دب، ل تشفع لنا ابملكوث طويال ابحملطة 

التارخيية، مفا أ حوجنا أ ن نسري خبطى حثيثة يف الكشف عن اخملبوء يف جوهر هذا ال دب قصد تقيص 
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من العنا ر املكونة لهذه  غري ذكلو  احلاكيةو  ال انش يدو  الشعرو  موضوعاته ال ساس ية من مثل القصة

آملني أ ن جند يف لك جنس من أ جناس أ دب الطفوةل املتعة الاس تطالع وفق هنج جدير و الرثوة ال دبية أ

 التدبر.و  ابلتأ مل

مشوقا هل عىل و  حاول جل املهمتني بشأ ن الطفل أ ن جيدوا بديال أ فضل من القصة ليكون مثريا

سيبقى و  ادركوا أ ن موضوع القصة ظل لصيقا ابلطفلو  عظمو  الرتبية، لكن ال مر اس تحالو  الفطنةو  التعمل

 من أ جل هذه الغاية نرى يف بداية الفصل ال ول كيف تركت القصة أ ثرها عىل حياة الطفلو  كذكل،

 توجهيا.و  تعلاميو  متكنت من أ داء ادلور تربيةو 
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 الطفل:فلسفة القصة يف أ دب -1

نسانية نبيةل خملتلف أ عامر  تعد القصة جنسا من ال جناس ال دبية اليت ميكن بفضلها حتقيق غاية ا 

حيك و  بفضل وسائلها البس يطة من رواية هل ن ،جاهالو أ نىث مثقفا اكن أ  و سواء ابلغا ذكرا اكن أ   الفرد

دراك درس و رمس، ل جيد املس تفيد مهنا أ ي عنت يف تلقي حمكة أ  و  وتصوير غري ذكل من و تربوي أ  ا 

عدها يف نقاط أ خرى من هذه ادلراسة، لكنه حبمك أ ن املوضوع قد و  الفوائد امجلة اليت ميكن حرصها

نه جدير أ ن نتقيد ابملعايري القواعد اليت وضعت فقط للقصة عند الطفل ل و  خصص للقصة عند الطفل، فا 

 النفور.و  الاحنرافو حىت نسمل من التعقيد ،غري

نه يف نطاق  غناء الرأ يا  مقني بنا أ ن نقدم مفاهمي خمترصة للقصة بشلك عام  توس يع دائرة املعاجلة،و  ا 

 بس يط.و  حىت تمتكن من الولوج يف دائرة قصة الطفل بمنط واحض

 مفهوم القصة-أ  

تعددت املفاهمي حول القصة منذ نشوهئا ا ىل أ ن وصلت هذا العرص حىت جند يف طيات هذه 

آخرو  فرعي فتتفق الآراء يف شلكو ما هو  جوهريو املفاهمي ما ه  ذاك ديدن العلوم لكها.و  ختتلف يف شلك أ

حييك ا ىل غريه وقائع غريبة و يقص أ  و هو  راحةو  أ ن جيد متعة ،اكنت حاجة ال نسان منذ القدمي

ذا مل يلق يف يومه شيئا و  يؤلف بيهنا منذ زمن بعيدو  لقد عرف ال نسان كيف جيمع الوقائعو »طريفة و أ   ا 

يف العصور احلديثة أ صبح التأ ليف القصيص لوان من الوان و ،بدأ  معلية التأ ليف حباكية يروهياطريفا حيكيه 

 .1«ينبغي عىل القا ر مراعاهتا ،أ صبح هل أ صول فنية خاصةو  ال بداع الفين
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العامل وغري انجضة، لتتحول بعد عصور ا ىل ظاهرة علمية تغز و  متعرثةو هذا شأ ن لك فكرة بدايهتا تبد

غرس مجموعة من و املاكن أ صبحت "القصة فن أ ديب هيدف ا ىل الكشف أ  و  ابختصار عامل الزمانو ،لكه

مجموعة احلوادث اليت و الاجتاهات بوساطة اللكمة املنثورة اليت تتناول حادثة أ  و املبادئو  القميو  الصفات

  ا طار زمانتدور يفو  غري برشيةو تقوم هبا خشصيات برشية أ  و  ،الامنءو  تنتظم يف ا طار فين من التدرج

 .1الوصف"و  احلوارو  مصاغة بأ سلوب أ ديب متنوع بني الرسد ،ماكن حمددينو 

تتناثر حبات املتعة و  لقد ابت جليا أ ن مثة عنا ر جوهرية داخل القصة لولها فسينحل العقد

ذ ا ن العنا ر ل ختل ،والفائدة  صلنغري ذكل من الآليات املهمة ل و لغة أ   ،فكرة ،حداث ،أ ن تكون خشصيةو ا 

يف تأ صيل مبدأ  وبفضلها ا ىل حتويل القصة ا ىل "أ داة تربوية فعاةل تبدوا أ مهيهتا يف غرس قمية مطلوبة أ  

ش باع كثري من ويف تمنية التذوق ال ديب طبقا لقدرات املتعمل أ  ويف زايدة الرثوة اللغوية أ  وأ   ،رضوري يف ا 

احملن "اكنت هناك و  جاربمعانقة التو  الوعي تتحقق بعد طول مراسو  لكن حقيقة الفهم 2احلاجات"

صياغهتا لتصبح جتارب رمزية للحقيقة اليت يه امعق من و  مت تغيريهاو قصص أ تت من جتارب حقيقية

 ،ترشح ماكنة لك طفل يف اجملمتعو  اكنت هناك دروس مادية تبني كيفية صنع أ ش ياء يوميةو  احلمكة ذاهتا

 .3ابلتايل ال دب"نشأ  و  نتيجة لهذين النوعني نشأ ت الكتابة بعد ذكلو 

آرب ش ىت يف اجملمتعات اليت تسعى خلدمة  أ حضت القصة فنا يشمل يف ثناايه أ روع الس بل خلدمة مأ

الوجدان مع خماطبهتا و  لتفريقها عن العمل فهيي ختاطب العاطفة ،ال نسان خاصة الطفل، "فكون القصة فنا

كوهنا تس تخدم النرث أ سلواب و  النحت مثالو  كرمس ،كوهنا فنا أ دبيا لتفريقها عن أ نواع الفنون ال خرىو  العقل

                                                           
 .217ص ع س،  ،أآخرونو  عبد الرمحن عبد الهامشي -1 

براهمي محمد -2   .08ص ، ع س، عطا ا 

 .149ص ع س،  ،جميي اكرل -3 



 ةتيموضوعا قراءة الطفل أ دب                                                            الفصل ال ول     

33 

 ،كوهنا هتدف ا ىل بناء الشخصية لمتيزيها عن القصص غري الهادفو  لمتيزيها عن القصص الشعرية ،لها

 .1ال متاع ل غري"و  املس تخدم جملرد التسلية

 ل ميكن أ ن يبقى احلديث عن القصة جمردا من الطفل بل من أ جهل اكن ال مل اذلي رسجته جوادا

النقاد جنس و  توخيا للمزيد من ادلقة سرنى كيف سكل ال دابءو  ،ل تصمت هل صهةلو هل خطوةول تكب

 الطفل.و هو  القصة خلدمة جوهر املوضوع أ ل

 جاملية تلقي القصة عند الطفل: -ب

لقد احتضن الطفل القصة بروحه  ،الطفلو  ينساب الالكم مضن ثنائية القصةو  ينسجم احلديث

فال  ،التحليق يف عامل اخليال داخل رسائرهو  معرتفا مبدى تروجي هذا اجلنس عن خاطره عاطفتهو  ووجدانه

لهيا أ  وغر  حيلقون يف و  يقرؤوهنا بشغفو أ ن يكون ال طفال شديدي التعلق ابلقصص "ومه يس متعون ا 

يتعايشون مع أ فاكرها خصوصا و  يندجمون بأ حداهثاو  يتجاوبون من خاللها أ جواءمه الاعتياديةو  أ جواهئا

ا ضافة ا ىل أ هنا توفر هلم فرصا للرتفيه يف نشاط  حسر ا ىل الاجتاه اذلي حتمهل.و  رقةو  وأ هنا تقودمه بلطف

 ال خيةل ابعتبارها معلية مرسحية للحياةو  ال فرجة واملداركو  تروجيي ذلا فهيي تريض خمتلف الشاعر

 .2القمي"و  ال فاكرو 

 الرابطة املوجودة منذ عصور يكشف عن حسر تكلو  جييل هذا النص قمية القصة عند الطفل

رمغ عدم وجود و  احلفيد خطى جده،و  مس متر فاقتفى الابن أ ثر أ بيهو  ورويت القصة بشلك دامئ ،قدمية

رمسية للقصة فلقد "اكنت قواعد قصة ال طفال يف ال زمنة القدمية ترجتل طبقا للتجربة و  ضوابط علمية

                                                           
 .112ديب ص  1997 2ط ، ال مارات العربية املتحدة،بناء الشخصية منظور تربوي ا ساليم دار العملو  عبد الرؤوف أ دب ال طفال الش يخ محمد -1 

 .124ص  2009 2مسري عبد الوهاب أ محد، أ دب ال طفال قراءات نظرية مناذج تطبيقية دار املسرية للنرش ال ردن ط -2 
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نظرية متاكمةل بأ صول راخسة متفق علهيا، اكن الرشط مل يكن لها و ،الروايةو اخلربة عند الراوي أ  و أ  

 .1ال سايس فهيا أ ن تكون مفهومة دلى الطفل"

افا بل جاءت لطبيعة تالؤم العنا ر لالك جز القصة مل تكن و  ا ن هذه الرابطة املولودة بني الطفل

ذ ا ن علامء النفس يعتربون القصة أ كرث الطرق التعلميية مالءمة ،الطرفني أ بعدها أ ثرا يف و  جاماأ دقها انسو  ا 

تبدأ  كعنرص تعلميي عند بزوغ اللغة دلى الطفل  ،العلومو  قدراته ال دراكية لتغذيته ابلثقافةو  نفس ية الطفل

 .2فمييل ا ىل سامعها مبجرد ما يفهم لغة من يتصل به"

ل ن  ،العقلو  تفرضه الفطرة ،ا ن الاعرتاف املس بق برضورة اتباع املهنج القصيص خلدمة الطفل 

يه و الوجداين لل طفال اهتدوا ا ىل أ نه ابتداءا من الثانيةو  العقيلو "علامء الرتبية حني درسوا مراحل المن

 .3لسامع القصة"و  السن اليت يبدأ  الطفل فهيا عادة الاس امتع

مل يدخر أ دب ال طفال يف ال جيال املعا رة أ ي هجد يف ردم الفجوات اليت معرت قباةل الآداب 

هيئي لل طفال اس متتاعا » حديثه و  احلارض قدميهو  وجدان الطفل ابملايضو  لغاية يه ربط فكرال خرى ا ن ا

ذكل و  يأ خذ بيد الطفل ليفهم احلياة املعا رة املبنية عىل املايض فهام معيقاو  احلارضو  واسعا بصور املايض

جبار الطفل عىل قراءة لون معني من ال دب بل نرتكهم يكتشفون مواطن ا رس احلياة و مجلاللن حيدث اب 

 .4اجلديد عىل السواء"و  يف ال دب القدمي

آليات النقد ل تقنيات و ،ل يظن اكتب القصة اخلاصة ابلطفل أ نه أ مام عنرص برشي ل ميكل أ

يتأ مل ملا و  يشعر ،املفعولو  الفاعلو الرىض بل ا ن حقيقة ال مر الطفل هو  التحليل ول وسائل الرفض

                                                           
 .57ص  1991 2يف ضوء ال سالم مؤسسة ال رساء للنرش اجلزائر ط ال طفالالكيالين جنيب أ دب  -1 

 .123ص  2005 1أ ساليب تربيهتم دار الرشوق ال ردن طو  معال عبد الفتاح أ دب ال طفالو أ ب -2 

 .85يف أ دب ال طفال ص  احلديدي عيل، -3 

 .198ص  احلديدي عيل،، يف أ دب ال طفال، -4 
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نسان يبين بتصوره أ كرث مما يبين بيده لكن أ ي بناء يس تلزم مواد و "الطفل يف جوهره ه ،يشاهده ويسمعه ا 

القصة بأ ي شلك اكنت يه مادة ذات مضمون ممتاز للخلق ابلنس بة للطفل اذلي عن و  ،خارجية للبناء

 .1طريق هذه املواد يبين نفسه"

ل جناس ال خرى لكهنا لن ا ن هذه النصوص تكشف عن مدى تأ ثري القصة يف الطفل برمغ فاعلية ا

أ كرث جاذبية لل طفال عىل و  تشخيصا للمواقف احليةو  تصل ابلقدرة اليت حتدهثا القصة "ل هنا أ كرث حيوية

قناعهم حتلق يف و  متكل عقوهلم فهيي تمني دلهيم القدرة عىل الابتاكرو  استشارة مشاعرمه نتيجة قدرهتاو  ا 

 .2ال جواء اخليال بعيدا عن حمدودية الواقع"

ل ميكننا ختطي  ،فضل هذا اجلنس ال ديب ميكن الوصول ا ىل غاايت مجة مفيدة لصاحل الطفلب

ل ن القصد ال كرب من لك اجلهود  ،الفاكهةو  املتعةو  هنمت بغريها مثل امجلالو  الاصالحيةو اجملالت الرتبوية

القصة تزود الطفل و  ،يناىئ عن الرشو  فينجذب ا ىل اخلري ،الرشو  الوصول أ ن "يعرف ال طفال اخلريو ه

 ،تزيد من قدرته يف الس يطرة عىل اللغةو  تمني حصيلته اللغويةو  تعرفه الصحيح من اخلطأ  و  ابملعلومات

 .3تمني دليه همارات التذوق ال ديب"و  ترشئب به ا ىل املس تقبلو  احلارضو  تمني معرفته ابملايضو 

ذا كتبت قصة دون أ ن ترمس لها غاايت نبيةل مناص من السعي لوقف هذا فال  ،أ هداف تربويةو  ا 

ل قراءة اللغازئب و  اجلهد الضائع عندما و  ،الرموز اخلاويةو  ال رقام اجلوفاءو  س التحليل اذلي ل ينجم عنه ا 

ننا نعمل الرباءة الالزمة للطفل، فه التدقيق يف اختيار قصصه و  ل يقدر عىل المتحيصونديل هبذه الشهادة فا 

                                                           
 .18ص  1997فيل تر هما عرنوق منشورات وزارة الثقافة دمشق د ط مريايل سيس يليا مشالكت ال دب الط -1 

 .55ص  1992 2حشاحة حسن قراءات ال طفال ادلار املرصية اللبنانية القاهرة ط -2 

 .98ص  2001 1حشاحة حسن مفاهمي جديدة لتطوير التعلمي يف الوطن العريب مكتبة ادلار العربية للكتاب مرص ط -3 
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القدرة عىل و  صقل اخليالو  زايدة الرتكزيو  ال طفال قوة املالحظةاذلي يكسب و ذلكل فالقاص املاهر "ه

 .1قراءة ما بني السطور تبعا ملس توايهتم العقلية"

ليس لك من سولت هل نفسه و  ا ن هذه الطريقة يف الكتابة س تؤهل عددا حمصورا يف كتابة القصة

احلرص و  املراجعةو  ابلتدقيق ىضكل "فا ن القصص املوهجة للصغري حتذل ،املتاجرة برباءة هؤلء ال طهار

ل ننا نقدم هذه املادة ا ىل عنا ر )الطفل( غري قادرة عىل حامية  ،ال ساءة غري املتعمدةو أ   ،عىل جتنب اخلطأ  

 .2بل تتقبل لك ما يقدم لها" ،النقدو  ل متتكل وسائل المتيزيو نفسها

 يكون للبعض مهنم القدرةفراد قد ريبة قباةل فلول من ال  و  ا ن احلديث عن الطفل يرتك توجسا

قد يكون بعضهم غري ممترس يف هذا امليدان فال و  ادلراية بشأ ن الطفوةل بلك ما حتمهل من مغوضو  الفهمو 

ذا صادف موقفا يرى فيه الطفل قد خارت قواهو  سلكهي يدري أ ي ابب  ل يقدر عىل تدبري و خباصة ا 

ن اكنت "قدرات الطفل العقليةوفال غر  ،أ مره ل جتعهل قادرا عىل اس تنباط  ،النفس يةو  الوجدانيةو  ا 

ذلا فا ن من الرضوري احلرص عىل ال حياء ا ىل الطفل بسلوك ما و اختاذ املواقف الواحضةو  ،احللول

 .3مبشاعر معينة"و أ  

لزايم حبيث  ،هبذا الشلك اس تدرج بنا احلديث دون شعور أ نه مثة قصصا جيب أ ن هتندس بشلك ا 

حتمل اطواهئا قامي و  عواطفهو  قيد ذات رموز قريبة ا ىل مدارك الطفل"تكون بس يطة واحضة خالية من التع 

نسانية تدفع الطفل ا ىل التفكري ، 4ال دبية"و  العاطفيةو  النفس يةو  تسهم يف تمنية قدراته العقليةو  ،التأ ملو  ا 

حسبنا أ ن نشري من خالل ما س بق أ ن مسة الوضوح يه جوهر العنا ر لكها اليت جبب أ ن تتوفر يف 

                                                           
براهمي محم -1   .78ص ع س،  ،دعطا ا 

 .77ص م ن،  -2 

 .72ص ، ع س، الكيالين جنيب -3 

 .147هادي نعامن الهييت أ دب ال طفال فلسفته فنونه وسائطه ص  -4 
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المتسك هبا عند الطفل، و  الغموض، الغيب لكها عنا ر تعكر جودة القصةو  التعقيدو  فاخليالالقصة، 

ذلكل "قصة الطفل جيب أ ن تكون واحضة، منطقية بعيدة عن التشتت خالية من ترامك العقد، مفهومة 

 .1املعىن والس ياق"و  اللفظ

ني، حناول أ ن نتخطى مراحل املنجزة من املتخصصو  عندما تتحقق النتاجئ املتوخاة للس بل املتخذة

ل نبقى حبييس هذه البؤرة يف جنس أ ديب وحيد "فالقصة املوهجة للطفل ليست هدفا يف حد و أ خرى،

ذاهتا، بل يه وس يةل فعاةل لتحقيق ال هداف الرتبوية اليت تساعد بدورها حتيل حتقيق الشخصية املتاكمةل 

 .2اجلسامنية"و  عيةالاجامتو النفس يةو  لل طفال من مجيع اجلوانب العقلية

متنح سهوةل ل نظري لها لاكتب القصة يف خماطبته بأ سلوب  ،الفطرية للطفلو  ا ن الرتكيبة النفس ية

 يصغي ا ىل رواية القصة،و  تريث، ل ن "املعهود أ ن مييل الطفل ا ىل سامع احلاكية،و  ميرس دون حتضري

هذه الظاهرة الفطرية النفس ية ينبغي للمربني أ ن يفيدوا مهنا  ،يقصهو  يه *ك احتعي ذاكرته ما يروى هل، فيو 

أ ظن أ هنا اروع هدية  3قوام التوجيه فيه"و  لب التعلميو يف جمالت التعلمي، ل س امي الهتذيب ادليين، اذلي ه

 الهبجةو  النشاطو  ينىس هذا امجليل. "قصة بس يطة متتاز ابحلركةو تتيحها للطفل، فال خنىش أ ن يؤتينا أ  

ع فهيا حب يالقمي املرغوبة، يش  و  متتلئ ابلسلوك املقبولو  من صور العنف،و ال ساس ية ختلو  وان الزاهيةال لو 

 .4احلوار"و  الاس تطالع

ن الغاية من لك هذا احلديث الوصول ا ىل صنع قصة راقية يف مضموهنا  ،النصوص الاس تدلليةو  ا 

السلوب، أ رى و  اللغةو  املوضوعو الفكرة أ  ل ثوشلكها، لكن قبل أ ن نرى العنا ر ال ساس ية داخل القصة م 

                                                           
 .54ص ، ع س، الكيالين جنيب أ دب ال طفال -1 

 .61ص  2003 1تمنيته دلى أ طفالنا مكتبة ادلار العربية للكتاب القاهرة طو  ا سامعيل عبد الفتاح الابتاكر -2 

 .321ص  2000 3القطان مناع مباحث يف علوم القرأآن مكتبة املعارف ط -3 

 .65مسري عبد الوهاب أ محد أ دب ال طفال قراءات نظرية ص  -4 
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اليت س نلقن هبا الطفل هذه القصة، كيف نبدي ادلارس شطر الوس يةل و بنا أ ن نويل وهجة القارئ أ   مقنيأ نه 

متاع الطفل بسامع همارة جيدة يف  رواية هذه القصة؟ ما يه الس بل الكفيةل اليت يزتود هبا الراوي قصد ا 

 دى احلياة.قصص تأ ثر فيه تأ ثريا ا جيابيا م

 فنية رسد القصة: -ج

تربية الطفل، و  توعيةو  العنا ر اجلوهرية لقمية القصة يف تثقيفو  عند حماولتنا لتجلية القمي املفيدة

الرتممي، ل يبقى حبيس املادة دون أ ن ينظر يف من سريوي و  أ دركنا ابذئ ذي بدء أ ن لوازم هذا التجميل

املهمة: بل أ يضا طريقة روايهتا، التعابري اجلسدية الصوت، عليه "ليست القصة فقط يه و  هذه القصة،

، اتضح أ ن القصة همام بلغ شأ هنا من 1ال شارات"و  اللكامتو  حراكت الوجه التعبري عن املعىن ابلصوت

ذا مل يوجد لها راو  اجلودة يف املوضوعو  امجلال يف ال سلوب متقن ملهمته فال و  ماهرو السالسة يف اللغة، فا 

ذ ا ن "املتعة يف ال رواء يه نفسها يف الكتابةفائدة س تحقق  القاصون ال وائل مه السابقون و  للطفل. ا 

 .2املتعة يف السمع يه نفسها يف القراءة"و  اجملهولون للك الكتاب

اكنت و  املذايع قليةل جدا،و  البرصية، مثل التلفازو  خالل عصور مضت اكنت لوسائل السمعية

ادلافع و حهبم للطفل هو  عمل بأ ساليب الرواية، بل اكنت عواطفهمالقصة تروي من قبل أ شخاص ليس هلم 

ال ساس لال رواء، لكن هذا احلب اذلي امزتج ابل خالص يف املهمة، أ وصلهم يف ماكنة يرون قصصا 

 ،تعمل تقنيات ال رواء عىل يد مشاخيو ك ن هذا الراوي قد تكون يف هيئة أ  و  مجيل،و  بشلك مؤثر

ل الرتكزي ول الرشوط حبسطنا القول و فل ال ساس ية اليت جيب أ ن تتوفر يف الراوي للقصة ملا وسعنا ا 

التسلح ابلثقافة الالزمة لهذا ال داء حبيث "يتطلب و  اتقاهنا جبدو  ابدلرجة ال وىل، عىل حب هذه املهمة

                                                           
 .127ص ع س،  ،بريايل سيس يليا -1 

 .54م ن ص  -2 
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قدرة لفظية عىل التعبري مع اس تخدام و  معلومات واسعةو  خيال مبدعو  رسد القصة ذاكرة قوية من الراوي

مياءاتو  صوت واحض مزتن حمبب ا ىل النفسو  وب سلس بس يطأ سل حراكت بدوية و  معرب مع اس تخدام ا 

 .1تقريهبا ا ىل ذهن ال طفال"و  لتدعمي املعاين

رمبا احلظ ال كرب من جناح هذه و  روايهتا يكتيس نصيبا من ال مهيةو  يتضح جليا أ ن رسد القصة

دراك احلوافزو  صة متنح ال طفال القدرة عىل تفهمالقصة يف الوصول ا ىل أ فئدة ال طفال، ا ن "رواية الق  ا 

 2تساعدمه عىل التحمك يف املشالكت النفس ية اليت قد تواهجهم"و  ال مناط السلوكية دلى اجلنس البرشيو 

منطها عىل الرواية أ كرث من ابيق القصص و  قد تساعد بعض ال مناط من القصص حبيث يساعد أ سلوهباو 

، ذلكل 3املغفلني"و  البخالءو  الساكرىو  العربية ابلنوادر كنوادر الظرفاءمثل "قصص احلاكايت يف احلياة 

امجلالية للغرض و  ثنااي القصة حىت تكمتل القمية النفعيةو  شاردة يف جوانبو فال جيب أ ن هنمل أ ي واردة أ  

نه ل خيفي عىل لك ذي لب صنفت نفسها للسهر و  أ ن مثة بعض املؤسسات الرمسية اليت أ هلت ،الفين، ا 

نه حري ابلقامئني علهيا توكيل أ شخاص هلم و  تمنية الطفل يف لك اجلوانب، عىل نقصد بذكل دور احلضانة، فا 

لقاءو  كفاءة يف رواية القصة عىل أ مكل وجه  أ فضل أ داء ذلا "ينبغي عىل معلمة رايض ال طفال اليت تقوم اب 

عداد نفسها لرواية القصة مبا حيقق ال ثو  رواية القصة لل طفال، تأ هيلو  التغيري املرجتى يف و  ر املطلوبا 

 4ال طفال املس متعني"

ننا نبدي نوعا من ال حلاح لعنرص الرواية املتقنة بعد علمنا املؤكد  يقيننا املس متر، ببداية ضاةل هذه و  ا 

املس متعون و  مساواهتا عىل ال مم املغلوية، نضيف أ مام هذا املشهد أ ن "الراويو  املهمة، أ مام زحف العوملة

                                                           
 .93ص  2000 3حالوة محمد الس يد، ال دب القصيص للطفل مؤسسة حورس ادلولية ال سكندرية ط -1 

 .225ص  1999نفس ية تر هما حسن حببوح منشورات وزارة الثقافة دمشق د ط و  الكتاب دراسة أ دبيةو  اتكرنيكولس الطفل -2 

 .56ص  2001 2طعمية رشدي أ محد أ دب ال طفال يف املرحةل الابتدائية دار الفكر العريب القاهرة ط -3 

 .76ل ادلار املرصية اللبنانية د ط  د ت ص قراءهتا لل طفاو  حسني كامل ادلين فن رواية القصة -4 
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 معلية ال بداع الفين يف رواية القصة ل ن القصة سواء أ اكنت للكبار أ م للصغار فهيي اكل غنية، يشرتكون يف

ذا اكن هناك من يغنهياو  قختل ل ا   .1من يسمعها"و  لكهنا ل تعيش ا 

ا ن املسوغات الرئيس ية لنجاح القصة تبدوا من الوهةل ال وىل، حبيث أ ن كتاب القصة يركزون 

ال نصات، و  ذكل ابختيار عبارات تدل عىل تشويق الطفل للسامعو  القصة، ويلقون العناية لس هتالك

ماكن يف سالف العرص الالكم ا ل بذكر النيب و ال وان، ما حيلو  "نرى رواة قصص ال طفال يقولون، اكن اب 

لكن الطفل يس تطيع و  تعبري يعين املايض دون حتديد دقيق لهوية ذكل املايض،و السالم، هو  عليه الصالة

 .2يظل يصعد سمل التدرج حىت يمل بأ ايم ال س بوع"و  ا،د  غو  يعرف أ مسو  الهنار، مث يندرجو  ميزي الليلأ ن 

ال همات ميلكن معرفة عن طريق التجربة، فيعرفن كيف ميكن اختيار اللكامت و  قدميا اكنت اجلدات

هذه البداايت  الطفل من راوي القصة، مفثل ررمزا للبداية احلس نة حىت ل ينف والعبارات اليت تكون

 .3اكنت أ سعد حلظات املكل تكل اليت جيلس فهيا مع ابنه..."و  "اكن ل حد امللوك ابن زيك

 يه:و املالحظ عىل هذا الاس هتالل أ ن اكتب القصة وظف عبارات حتهبا النفس البرشية

 املكل -

 اذلاكء -

 السعادة -

 ال بناء -

                                                           
 .287يف أ دب الطفل ص  احلديدي عيل، -1 

 .68حالوة محمد الس يد، ال دب القصيص للطفل ص  -2 

 .146عبد التواب يوسف قصة صديقي احلقيقي ص  -3 
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ذا حياول اكتب القصة لفت القارئ خاصة الطفل منه، أ ن السعادة  تكون حارضة بشلك قوي ا 

كثيف للودل مع أ بيه، و  لفتة للطفل أ ن السعادة تكون ابقرتان دامئو  جلس الوادل مع ودله، فهذا دافع قوي

ذ ا ن "الطفل ذيك بطبيعته لكنه و  ذلكل وجب عىل كتاب القصص اس تغالل ذاكء الطفل لزرع هذه القمي ا 

بناء التكوين اجلسدي، لبد أ ن تكون قصص و  صيةبناء الشخ و  التفكريو  يف مرحةل البناء، بناء العقل

ل أ صبحت عدمية القميةو  ال طفال مساعدة عىل هذا البناء ذلكل فالاكتب اجليد و أ صبحت قصصا عاديةو  ا 

 .1مس توامه اذلهين"و  يتعامل معهم من واقعهمو  اذلي يعيش بيئة ال طفالو ه

أ ردان أ ن نذكر بعضا من املمزيات و وي، فلل ميكننا أ ن نغفل قمية اجلهد اذلي جيب أ ن يمتتع به الرا

 اليت ل جيب عىل الراوي أ ن يغفلها، نذكر عىل سبيل البيان ل احلرص.

الفهم حىت ل و  الصوت الواحض املسموع، فال يتلكف الطفل هجدا أ كرث من منوه احملدود للسامع -

 نضيع الفائدة.

أ ن تكون مناس بة حتدث و  مع اتقان حركهتامدامئ و  الاعامتد عىل ال شارة ابس تعامل اليدين بشلك مس متر -

 يداه مكتوفتان جلسمه.و  القصة، فال يعقل أ بدا ان نرى روااي لقصة

 املتابعة للقصة.و  احمليط لل طفال حىت ل ينشغل أ حد عن الاس امتعو  جيب عىل الراوي أ ن هيئي البيئة -

لهي -رواية القصة–أ ثناء تأ دية هذه املهمة  - ل هنا حيق هممة نبيةل  ،قالباو  ا قلباجيب عىل صاحهبا أ ن يتفرغ ا 

قناعو  ينتظر مهنا التأ ثري الوصول ابلطفل ا ىل غاية نبيةل، فأ صبحت القصة هبذا الشلك "دعوة للتشويق و  ال 

املهاري للطفل بأ سلوب غري مبارش حىت و  الوجداينو  تغيري يف السلوك املعريفو  القراءةو  يف الاس امتع

 .2"عقل الطفل معاو  تش بع القصص عاطفة

                                                           
 .166م ص 2000 1ا سامعيل عبد الفتاح أ دب ال طفال يف العامل املعا ر مكتبة ادلار العربية القاهرة ط -1 

 .166حشاتة حسن، أ دب الطفل العريب ص  -2 
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حرص طريقة موحدة يف رواية القصة تكون يه المنوذج املثايل لهذا الهدف ل ميكن حتقيقها بشلك و 

ن أ حسن الطرق رواية قصص ال طفال يه أ ن يسمعها الطفل يف جو  أ يرس من ال لفة مفيدا مع و سهل، "ا 

عالقة وثيقة بطبيعة أ ن يكون عىل و  الراوي، اذلي جيب أ ن يلقي عليه قصته ل أ ن يقرأ ها هل بصوت عال

 1أ حالمه فيعدل القصة حسب ما يقتضيه ال مر"و  خماوفه هواجسهو  الطفل، يعرف حاجاته

الفعال ملهمة الرواية للقصة نكون قد أ زحنا ثغرة ورد منا جفوة من الفجوات، و  مع اكامتل ال فضل

هم لحرتام الرأ ي يرفع و  وأ دركنا حبق أ ن "فن رواية القصص يساعد ال طفال عىل احلوار مع الآخرين

ذا شاركوا يف رواية القصة، كام أ نه و  التصورو  يمني قدراهتم ال بداعية عىل التخيلو  والتصالت خصوصا ا 

درااك للآداب اخملتلفة،و  جيعل الطفل أ كرث فهام  .2بني ال دب بوجه عام"و  خيلق أ لفة دامئة بينهو  ا 

خراج قو ة أ  لن يكون اتقان همارات الرواية اكفيا لوحده من أ جل صناع صة مجيةل، دون أ ن ننظر ا 

 اللغة.و  ال خر اليت سوف تساعدان يف بناء هذا اجلنس، من ذكل ال سلوب قيف الطرائ

 اللغة يف تلقي القصة:و  دور ال سلوب -د

دقة و  تقنيات احلوارو  ني الطفل عىل اكتساب همارات الوعيزالت القصة متد أ وا ر البناء لتعل

التأ مل اذلايت يف الالكم و  اللكمة، مما يعطيه فرصة للتفكريو  اخللوة مع النفس"تتيح هل و املالحظة

رشاد من و سلواك حيتذى به، من غري وعظ أ  و منوذجا للتفكري أ  و املكتوب، فيكتسب أ سلواب للحياة، أ   ا 

 .3قمي الفضيةل"و  اذلين غالبا ما يوهجونه بأ سلوب قهري ينفره من معاين اخلريو  الكبار احمليطني به،

                                                           
 .92ص  2009 1حس ناهتا، دار جروس برس لبنان طو  دبويس عبد هللا قصص ال طفال خماطرها -1 

 .70تمنيته دلى أ طفالنا ص و  ا سامعيل عبد الفتاح الابتاكر -2 

 .153ص  2003 1احملمدي جدة م ع س طالظهار جناح أ محد عبد الكرمي، أ دب الطفل من منظور ا ساليم، دار  -3 
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امليل ا ىل سامع و  يعد ال سلوب القصيص وس يةل من الوسائل اليت تعني الطفل عىل تذوق الرغبة

نغفل عن القصد من هذه الكتابة، بل و القصص، فعندما نريد أ ن نكتب قصة للطفل ل جيب أ ن نسهيى أ  

ذ ا ن "ال سلوب القصيص من افضل الوساو  يفرتض أ ن نعد العدة ئل خنتار أ سلواب خاصا لقصة الطفل، ا 

كام أ ن قص  ،اليت تقدم عن طريقها ما نريد أ ن نقدمه لل طفال، سواء أ اكن ذكل قامي أ م معلومات

هماراهتا، ذكل أ ن ال سلوب القصيص ميتاز و  قراءة التلميذ لها يساعد يف امتالكه لقدرات القراءةو  القصص،

 .1ربط ال حداث"و  اخليالو  ابلتسويق

سلسا، و  اء يه تكل اليت كست أ سلواب سهال ومشوقااليت كتب لها البقو  ا ن القصص املشهورة

يقرأ  هذه القصة يظن أ هنا جعلت من و هو  نعومة،و  يشعر الطفل برعاية ال لفاظ عىل لسانه تنساق بتدفق

أ سلوهبا جيب أ ن و  أ بطالها، "لغة القصةو  أ جهل لوحده ل غري فال جيد متعة ا ل يف الانس ياب وراء أ حداهثا

تتسلسل احلوادث فا ذا اكن ال سلوب صعبا فقد الطفل تتبع و   تنساق ال فاكريمتزي بسهوةل العبارة حىت

 .2الفائدة"و  هبذا تضيع املتعةو  احلوادث

منوذجني من ال ساليب اليت نتحدث عهنا، يتضح القصد من مغزى القول، يف و عندما نرى منوذجا أ  

 قصة حورية البحر لـ محمد املنيس قنديل، يبدأ  ابلقول:

 حبرية رائعة اي صديقي....."س تكون نزهة 

ليه القوارب.... آخذك ا ىل ماكن رسي ل تصل ا   سأ

 حقا ....أ ين....؟ 

لهيا أ حد، ج  أ رهيا كلسزيرة منعزةل، ل يصل ا 

                                                           
 .198حشاتة حسن أ دب الطفل العريب ص  -1 

 .125أ ساليب تربيهتم ص و  معال عبد الفتاح، أ دب ال طفالو أ ب -2 
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 رشيطة أ ل خنرب أ حدا مباكهنا

 ال مر رسي لهذه ادلرجة؟ -

 تغينو يقال أ ن حورية البحر تظهر هنا عندما يكمتل فهيا القمر..... -

 .1أ سطورة"لكن هذه جمرد و  -

جليا أ ن هذا النوع من ال سلوب يرتك للطفل رغبة يف متابعة أ حداث القصة دون أ ي مشقة و يبد

يراد اجلواب برسعة، أ حمك يف الاهامتم ملعرفة و  تسلسلها عرب طرح ال س ئةلو  عنت، بل سهوةل املفرداتو أ   ا 

تقدمي الفكرة العامة و  اللغوية للحدثالصياغة و القصة لكها تسري عىل هذا المنط "ال سلوب هو  هناية القصة،

، نرى هذا التشويق يف قصة أ خرى بعنوان ابئع العطور، اكتهبا زهري قاس ميي يقول يف 2بشلك مشوق"

 بدايهتا:

وسط حديقة مليئة بش ىت أ نواع الورود، يقع مصنع صغري لصناعة العطور ميتلكه شاب يدعى عاطر  -

 .3يرشه ابل دوية ليقتل الطفيليات املؤذية"و  ر الوردخالل فصل الش تاء يشذب عاط ،ورثه عن أ جداده

 يف ثنااي القصة نقرأ :

يف أ حد أ ايم الربيع، أ علن حامك البدلة أ نه سزيوج ابنته ملن يس تطيع أ ن هيدهيا هدية اندرة يف و"

 .4مجيع أ هل البدلة حلضور حفل الزفاف"و س يدعو  ظرف ثالثة أ ايم

                                                           
 .04. ص 2014أ كتوبر  265محمد املنيس قنديل قصة حورية البحر جمةل العريب الصغري الكويت ع  -1 

 .68ص ع س، حالوة محمد الس يد،  -2 

 .2014، أ كتوبر 12ص  265لعريب الصغري  الكويت ع زهري قاس ميي قصة ابئع العطور  جمةل ا -3 

 زهري قامسي ع س. -4 
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 يتعرث الطفل القارئ يف متابعة احلداث كام أ رشان،السري، ل و  أ سلوب كصنوه ميتاز ابلسهوةل

يطالع قصة بأ دىن ثقل و هو  اذلي تعينه جتربته عىل المتسك هبذا املبدأ ، فال يشعر الطفلو القاص املبدع هو 

ل متطفةل، غري أ ن الرس يف هذا ل يتعدى و تلكف، ل نه مع يد ماهرة، س يدة يف فهنا حمرتفة ل هاويةو أ  

ذا رغب لك قاص أ ن يصل هذا الهدف فيجب و  عناية،و  ردات اخملتارة بدقةاملفو  جمرى اللكامت ا 

بعد كتابة املادة ميكن و  "اس تخدام اللكامت السهةل بدل من املرتادفات ال كرث صعوبة لكام أ مكن ذكل،

قاموس الطفل للتأ كد من أ هنا ل حتتوي عىل عدد غري مناسب و حفص املفردات اللغوية من خالل قامئة، أ  

 .1الصعبة"و لكامت غري العادية أ  من ال

ا ن املهارة العالية يف اختيار ال سلوب املمتع يف قصص ال طفال، ل يأ يت بطريقة عفوية، بل يتفنن 

 ل يعزى ال مر ا ىل لك من سولت هل نفسه يوماو ختصص فيه،و  فيه من مارس هذا النوع من ال دب

أ ن يعمل أ ن "ال سلوب اجليد لقصص  حاول تقدمي يشء لل طفال، من أ جل ذكل جيب عىل لك قاصو 

خلفية خشصياهتا يناسب مجهور الصغار اذلين يكتب هلم حبيث ل و  اذلي يعكس حبكهتاو ال طفال ه

 .2يتعدى حمصوهلم من القاموس اللغوي"

أ ن "امجلل القصرية و  خاصة ،مما يساعد عىل ذكل أ ن ال طفال جييدون امجلل القصرية الواحضةو 

 .3الانفعال"و خلق شعور ال اثرةاملوس يقية تساعد عىل 

نرى منوذجا للجمل القصرية يف هذه القصة لـ حسن عبد العال محمود عنوان القصة: حاكية جشرة 

 خنةل تصف نفسها:

 عصمة للمقمي،و  أ ان زاد للمسافر
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 سهةل التخزين،

 التغري،و  بطيئة الفساد

 فروعي و رياين بس يقاين أ  جل أ عتدي عىل 

 .1مثاري حلوة الطعمل أ ؤذي احمليطني يب، و

هنا مجل قصرية حبق، تتيح للطفل الرتيث للفهم، لتأ م معها و  هادئ،و  أ خذ نفس مرحيو  ا  مع قرصها ا 

وضوح العبارة، للوصول ا ىل لغة القصة املنشودة، ل ن "اللغة ذات ال لفاظ الصعبة و  بسهوةل ال لفاظ

عيش يف قلب احلدث، كام تعطل انس يابية ال و  الفهمو  الغريبة اليت ل يفهمها الطفل تعوق معلية التلقيو أ  

 تورثه احلريةو  التجريدية تربك الطفل،و التخيل، كذكل فا ن ال لفاظ ذات ادلللت املعنوية أ  و  المتثيل

 .2توقعه يف الغموض"و 

نين أ حرص حرصا شديدا عىل تكرار الوضوح يف العبارات، ديدين يف ذكل أ ن أ ضع سدا منيعا  ا 

ادلافع لهذا القول أ ن الطفل ل زال بعد مل هييأ  لل ساليب اليت و  صية ادللةلجراحة املعىن، ع ر للك لفظة 

اذلي و أ فانني الزتويق البالغي ذلكل "فال سلوب املناسب ل دب الطفل هو  أ ثقلهتا احملس نات البديعية

 يصاغ يف مجل قصرية، حبيث تدع الفرصة للقارئو  تعقيدهو  جماز ال سلوبو  يتجنب غريب ال لفاظ

ا رساف يف و خيتار من ال لفاظ ما يثري املعاين احلس ية دون مبالغة أ  و  يتخيلهاو  يك يدرك احلوادثالسامع و 

 .3التفصيل"و  الزركشة
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يسري ملن أ راد و  انحج، قد تظن أ ن ذكل متاحو عندما تقرأ  قصة يف الوهةل ال وىل بأ سلوب مناسب

بعض  ال طفالقد حيفظ و ، "ممزيو  أ ن يكتب لهذا ال سلوب، لكن ال مر غري ذكل فأ سلوب القصة خاص

فامي و  ذكل حني يكون ال سلوب النرثي فهيا بشلك خاص مالمئا لطبيعة ال طفالو  القصص عن ظهر قلب

 .1يذكرون أ مه نقاط القصة فقط"و  بعد يتعمل ال طفال كيف يس توعبون

بتحليهل ال سلوب القصيص يف كثري من ال حيان مضن ا طار تقيميي للقصة "فيقوم النقاد قد يعمتد 

اللكمة، فتعليل و  مقارنهتا من خالل جتزئة النص ا ىل وحدات تشمل امجلةلو  للكشف عن خواص اللغة

 .2مقارنهتا"و  ال سلوب يقوم عىل القياس المكي للخواص اللغوية

ذكل يعين "أ ن يكون يف و  هبذه اخلطوات يكون ال مل يف حتقيق الغاية ميسورا لوضوح ال سلوب

 هذا ل يتيرس ما مل يكن النس يج اللفظي بس يطاو  فهم الفكرة،و  الرتاكيبو  استيعاب اللفاظمقدور ال طفال 

البدائية، ل ن ال طفال و الشفافية ل تعين السذاجة أ  و  البساطةو  التنس يقاتو  خاليا من الزخرفاتو  شفافو 

لهيم نظرة جفة"و يرفضون أ ن يقلل من شأ هنم أ   ذو  هذا ال مر يزداد وضوحا 3ينظر ا  ا رافقت القاص جناحا ا 

جمرد من التعقيد "تس تخدم الكتابة الواحضة عادة عىل ال قل لل طفال أ قل حد و فكرة الالزتام بلك ما ه

 .4املكثفة"و  الفقرات املعقدةو  تتجنب امجللو  ممكن من الزخرف اللغوي

من  هبذا املس توى من التحليل اذلي ل نزمع هل الكامل، ميكن أ ن حتقق القصة املوهجة للطفل نس بة

آليات أ خرى تشارك  تسهم يف جناهحا.و  النجاح يف مس توى ال سلوب، لكن تبقى أ
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 الشخصيات الفنية يف القصة:-هـ

طفل و تظل القصة راخسة يف ذهن الطفل ابلنظر ا ىل الشخصية املؤثرة فيه، سواء يف دور امرأ ة أ  

الشخصية و "املهم أ ن تبدالرضا، و غريها من الشخصيات اليت حتدث يف نفسه دلةل السخط أ  و ش يخ أ  و أ  

 لك ذكل جيب أ ن يساير 1تنفعل ابل ش ياء"و  تتلكمو  حية أ مام الطفل ممتزية بسامت خاصة حني تتحرك

بقاء عالقة متينةو  يامتىش مع قدرة الطفل عىل فهم القصد من دور هذه الشخصية يف القصة،و   حماوةل ا 

اذلي يتبعه الطفل عن طريق الشخصية اخلش ية تكون من فقدان ذكل الرابط احليوي و  متصةل بيهنام،و 

ذا ما فقدت حيويهتا اكتسح الرسد طابع القصة ذاك ما ينفر الطفل من املكوث طويال و  احلية املتنامية، فا 

حيول و  ل جعب يف ذكل، ل ن الرسد مييت ال حداثو أ مام جوهر القصة "ال طفال ينفرون من الرسد،

التأ مالت و ة ا ىل مجموعة من القوالب املصطنعة أ  الشخصيات ا ىل دىم، تتحول  القصة يف الهناي

  2ل جيد الطفل ما يثري وجدانه"و يظل الاكتب وحده عىل مرسهحا،و  التحليالتو أ  

ذا متكن صاحهبا من تفعيل أ غلب  يتوقف جناح موضوع الشخصية خاصة يف القصة املوهجة للطفل ا 

لنفعي ل ي دور مهنا "الشخصية الثابتة اليت او  ال ثر ال جيايبو أ دوارها، يبقى اجلوهر من وراء ذكل لكه ه

مثل هذه و تبدو  تستسمل للفشلو  الرتايخ،و  اليت متيل ا ىل الكسلو اخلديعة، أ  و  تلجأ  ا ىل ادلس

 تلقي العقاب،و  الضياعو  خاصة عندما يكون مصريها ا ىل الفشلو  الشخصيات أ مام الطفل مقيتة سيئة

 .3أ وجدت تكل املصائر السيئة" حياول جتنب السلوكيات اليتو  لهذا يكرهها الطفلو 

نطغى يف ال دوار فيضيع احلبل منا ا ىل و  ل نفرطو يس تحسن أ ن تقيد الشخصية ابلآداب العامة

ذلكل جيب و انمية أ مر حيوي ابلنس بة للطفلووهجة غري متوقعة "ا ن رمس الشخصية سواء أ اكنت اثبتة أ  
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ل وصلنا ا ىل نتيجة ختالف و  حذر،و  أ ن تعاجل بيقظة املطلوب يف أ دب القصة، فقد يعجب الطفل ا 

خاصة عندما نضفي عىل هؤلء صفات القوة و  لص حمرتف،و زعمي عصابة، أ  و بشخصية قاطع طريق، أ  

حنن نورد هذا الرأ ي جدير أ ن نعمل بقمية العمل املقدم للطفل، حيث و   1حتقيق الانتصار"و  املهارةو  واذلاكء

ن اكن رأ يه يف العمل ال ديب يرتكز يف ال قبال و  قدا ملا يقرأ ،أ ذىك انو "ا ن بعض النقاد يعتقد أ ن الطفل ه ا 

 .2النفور منه"و عىل العمل أ  

ل و أ رشان يف بداية هذا العنرص أ ن الشخصية اخملتارة يف لعب ال دوار ختتلف من جنس لآخر،

نه "حىت يف حال و يدفعنا ذكل للرتكزي عىل دور الطفل يف قصة ما يقصد املهارة أ   الرواايت الشهرة، بل ا 

ذا ما عامل املؤلف  اليت تكون فهيا الشخصيات الرئيس ية من ال طفال قد يعجز القراء ال طفال عن فهمها ا 

طبيعي جمردا من و القمية الفنية يف لك ما هو  قد تنحرص الفعاليةو  3هذه الشخصيات بطريقة معقدة"

أ فعالها عىل و  طبيعية، تدل أ قوالهايف القصة الناحجة "لبد أ ن تكون الشخصيات و التلكف والتعقيد،

 .4ل يكون يف ترصفات الشخصية الواحدة ما يتناقض مع حقيقهتا"و حقيقهتا،

بداعية لنجاح قصة الطفلو  تقنيات فنية  :ا 

آزر بعض العنا ر ال خرى يف جناح القصة الفكرة اليت و فاختيار املوضوع أ   ،تشويقها دلى الطفلو  تتأ

هذا أ مر قد ل يتاح للكثري، فرب قصة زاخرة و  جانبا من ال مهية مباكنتنشط حولها القصة، تكتيس 

آةل املوضوعو أ شاكلها املزخرفة البديعية، ل ترق ا ىل مس توى الشهرة بسبب ضعف الفكرة أ  و  بفنياهتا  ضأ

لهيا مثل: الصياد الفاشل و  شائع،و  هذا موجودو  الالفت للنظر عادة أ ن عنوان القصة جيلب الطفل ا 
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عصفور امللكة "لبد أ ن يكون للقصة اليت حتىك للطفل عنواان تعرف به القصة، و شجاع أ  الطائر ال و أ  

ذلكل ينبغي قبل الرشوع يف الكتابة أ ن   1يكون عنواان حس يا ل جتريد فيه"و  يش تق من بيئة الطفل

فكرة الو جنيهنا هو  اكمال، "القصة ليست ا ل نبتة اكمةلو  يكون القاص قد حرضت دليه الفكرة حضورا اتما

 .2املوضوع"و أ  

املوضوع أ حياان غري مناسب أ ن يدرج يف سلسةل القصص املرشقة اخلاصة ابل طفال لكن و قد يبدو 

جيسمها اثنيا، أ ي جيعل لها ابعادا جديدة و  "القاص الفنان، وحده، يس تطيع أ ن يلتقط الفكرة املناس بة أ ول

ية ميكن أ ن يرتكز ض ذات مساس بق و بيئته، أ  و قريبة ا ىل حياة الطفل أ  و غريبة أ  و مشوقة أ  و معقدة، أ  و فتبد

ذا تعددت أ فاكرها 3اهامتم الطفل حولها" عليه و  مواضيعهاو  يضاف ا ىل ذكل أ ن الطفل ينفر من القصة ا 

مفن "الرضوري أ ن تتشلك قصة الطفل من وحدة فنية تتجىل من خاللها الفكرة الرئيس ية دون أ ن تنازعها 

 .4ختفض من تأ ثريها"و الفكرة الرئيس ية أ   أ فاكر أ خرى اثنوية كبرية تقلل من شأ ن

جينح املبدع يف تطوير و  فشلها،و املوضوع يبقى دامئا لصيقا بنجاح القصة أ  و يتضح أ ن شأ ن الفكرة أ  

عدم تركها يف فقد حيوهتا أ مام انتباه الطفل، من أ جل هذا القصد "تظل الفكرة يف تطور مس متر و  الفكرة

لكام و  علهيا قلب القصة ل هنا تظل تنبض يف بناء القصة دوما،ذلا يطلق  ،أ ثناء الاس تطراد يف القصة

 اتفاقا مع بقية املواقفو  منطقيا يف تطورها اكنت هناية القصة أ كرث ثبااتو  اختذت الفكرة طريقا مقبول

 .5احلوادث"و 
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جتنب ما يرتك و  الرتبيةو  الارشادو حياول القاص الناحج أ ن يوجه الطفل ا ىل املوضوعات ذات النفع

نه من "الرضوري أ ن ختلو  الشك ذ ا  املوضوعات و  قصص ال طفال من ال فاكرو اخلوف يف النفس، ا 

ىل التفجعو اليت تدعو القاس ية الشديدة ال يالم أ   كام من الرضوري الابتعاد عن صور  ،التشاؤمو  التحرسو  ا 

دركون حقا عىل حميا طرائف كثرية من الناس ل هنم يو ال مل يبدو  ، لكن احلرسة1التخويف"و  التعذيب

ومبرارة "ال طفال يرون يوما بعد يوم، يف هذه ال وقات املعربة، القصص ال كرث مأ ساوية، يروهنا يف 

رضب س ياج للطفل ضد املوضوعات و توخيا للمزيد من احليطةو  2اجملالت والصحف عىل شاشة السيامن"

ادلينية حتىك ليك و  طنيةالضارة، تسعى الغالبية الواعية من اجملمتع يف تدوين "قصص البطولت الو 

املنافسة و  الرغبة يف التقليدو  لتوقظ الشعور ابلتقديرو  تعقد صلته ابحلارضو  تس تحرض املايض العظمي

لهام يف مرحةل الطفوةل"  .3الذلين هام مصدر ال 

هذا ما دفع أ غلب الكتاب ا ىل انتقاء و  ،ة ا ىل القصص البس يطة غري املعقدةمتيل رغبة الطفل عاد

البس يطة السهةل، "لقد اس تعان أ شهر كتاب قصص ال طفال يف أ وراب ابس تحياء قصص أ لف املوضوعات 

العامل يقول و  ليةل فهذا "هانز أ ندرسون" ادلمناريك اذلي ترمجت قصصه لل طفال ا ىل لك لغات أ ورابو  ليةل

ن أ دبه نبع مما اكن يقصه عليه أ بوه صانع ادلىم اخلشبية،  ادلمناركية من القصص الشعبيةو  عنه مؤرخوه: ا 

 .4ليةل"و  مما قرأ  من الف ليةلو 

السعي من أ جل انتقاء ال ساليب البينة الواحضة، فال حياول و  عىل الرمغ من اختيار املوضوعات

ماكن معروف دليه يف زمن حمدد، املهم أ ل و القاص أ ن يتعب نفسه يف وضع الطفل داخل بيئة غريبة أ  

الهنار، مث و  مع أ حداث القصة "لكن الطفل يس تطيع أ ن ميزي الليلماكن ل يدعه يتقدم و يتقيد الطفل مبعمل أ  
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معىن ذكل ا خالء ذهن   1يظل يصعد سمل التدرج حىت يمل بأ ايم ال س بوع"و  غدا،و  يعرف أ مسو  يتدرج

بيت حييي فيه شعورا و مدينة أ  و الطفل من أ حداث رمبا قد وقعت هل، فيأ يت منبه منك عن طريق شارع أ  

الزمان، "يس تطيع الطفل أ ن يتصور و  ا اثرهتا، فقط جيب أ ل تقلل من فهمه للموقعمناس بة ل ينبغي و أ  

عندما تنتقل به و  يه أ مكنة بس يطة يعايشها،و يف املزنلويف احلقل أ  و حتهتا،و املاكن فوق الشجرة مثال أ  

من  مع هذا القدرو  2سن عقيل أ نضج"و  البحار فا ن ال مر حيتاج ا ىل خربات أ وسعو  ا ىل جانب مقم اجلبال

قص وقائع للطفل ل نه "ميكن أ ن يكون املاكن بدلا مرتايم ال طراف و  احليطة ل خنىش من حاكية أ حداث

املاكن أ يضا ماكان ينشهر به، فقد يكون و هل امسه اذلي يدل عليه أ  و بيتا صغريا معروفاو قرية أ  و مدينة أ  و أ  

 .3حارضا"و ماضيا أ  خياليا ل وجود هل عىل أ رض الواقع 

أ ت ترتسم معامل جوهرية يف القصة، من دوهنا ل ميكنك تقدمي قصة انحجة للطفل هبذه اخلطى بد

جياد احلل لبعض املواقف و  خاصة ، كام يضاف ا ىل هده املعامل حماوةل ا رشاك الطفل يف فك الرموز ا 

املس تعصية مع مراعاة ظروف طفولته ذلكل "ل جيب أ ن تكون القصة املوهجة ا ىل ال طفال مفرقة يف الرمز 

أ ل تكون مبسطة سطحية املضمون، بل لبد أ ن تكون يف وضعية نرتك فرصة التفكري و  تش بعة اجلوانبم 

 .4حبث"و  القمي، ل أ ن تقدهما هل جاهزة دون عناءو  للقارء )الطفل( ليس تخلص مهنا املعاين

جيب يقرتن هذا العنرص ال خري اذلي يثري انتباه الطفل قصد املشاركة يف أ حداث القصة "اليت ل 

موقعها و  اذلي يصنع للقصة جودهتاو  5يضيع عنه خط احلدث الرئيس"و  ال كثار مهنا حىت ل يقع يف حرية

تكل الصنعة الفنية اليت يعرب عهنا ابحلية اليت تفيد يف "ا حاكم بناء القصة و من النفع يف نفس ية الطفل ه
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الشخصيات و  أ ن تكون احلوادثمفهوهما و  بطريقة منطقية مقنعة، ل هنا يه القصة يف وهجها املنطقي،

 .1مرتبطة ارتباطا منطقيا جيعل من مجموعها وحدة مامتسكة ال جزاء ذات دلةل حمددة"

التشويق عند الطفل ا ل حببكهتا و  كرثت فلن ترىق ا ىل مس توى الفهمو  ا ذن مفهام تنوعت ال حداث

 ظمة عىل وجه خاصمنو  داخل نسق قصيص فين "فاحلبكة يه مجموعة من ال حداث اجلزئية مرتبطة

. بقدر لك هذه الوسائل الفنية اليت 2حيواانت"و هذه ال حداث اجلزئية تقع ل فراد من اجملمتع ال نساين أ  و 

ل أ ن مثة جانب يعني عىل تطوير فكر الطفل يتعلق بنوع  ،تتاح بصفة رضورية يف خدمة القصة الناحجة ا 

خياهل مهنا ا ىل و  مينات للفكر حيتاج عقل الطفلالقصة، "ا ن الكيالين اكن يدرك أ ن أ دب ال طفال اكلفيتا

 .3يقوي نوايح اخليال فيه"و  أ نواع خمتلفة، لك نوع يغدي جانبا من تفكريه

لقد ركز القصاص عىل مجةل من أ نواع القصص تعطي مبجملها فائدة غري حمدودة من النشاط 

 يه:و الفكري دلى الطفل

 القصص ادلينية -

 القصص العلمية -

 القصص التارخيية -

 القصص الفاكهية -

 القصص اخليالية -
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بداع و  تعد هذه ال نواع من القصص ال كرث ش يوعا ل أ ن ذكل ل مينع من ا  تداول بني ال طفال، ا 

الشعبية، جيب فقط يف ثنااي هذه القصص لكها عدم و  الرتبويةو  التعلمييةو  قصص غريها مثل الرتفهيية

ذ ا ن ترك الطفل بني أ نيو  السمعةو  الانس ياق وراء الشهرة اب ممهتين سوق الكتب قبلهتم الرحب الرسيع، ا 

لكهنا ل و  دور النرش مهنا "تعىن جبوانب ال خراج عند تقدمي القصص لل طفالبعض املؤسسات التجارية 

حسبنا أ ن نشري يف هذا  1انتشارها يف مراحل معرية أ خرى"و  حتدد للقصة مرحةل معرية معينة ضامان لبيعها

 ال دابءو  هجد من س بقنا من العلامءو  ل ههل فقد اس تلهمنا هذه ال نواع مبعونةنرد الفضل و  املقام،

عىل سبيل املثال "تعد أ نواع القصص اليت أ عدها اكمل الكيالين أ منوذجا عربيا أ مام كتاب و  املتخصصنيو 

ذ روعي يف تصنيفاته الضبط القرايئ، ال سلوب الواحض املرش   ،التشويقو  ال جياز قأ دب الطفوةل، ا 

وهذه الشهادة اليت أ دليت هبا قد س بقين هبا  2اندماج الطفل مع النص، الفكرة املرجوة" ،ستثارة للقراءةالا

نه الشاعر خليل بطران ا ذ و من أ صبحت امللكة ال دبية طوع أ مره ل ختذهل يف جتربة ل تبخل عليه ببيان ا 

مل يكن لل س تاذ الكيالين وذكر..."لطفال القصصية فييؤكد "عىل رايدة اكمل الكيالين يف انشاء مكتبة ال  

ل أ نه املبتكر يف وضع مكتبة ال طفال بلسان الناطقني ابلضاد، فكفاه خفرا هبا، ما قدمه لرفع  من فضل ا 

 .3عرصه"و  ما أ حسن به ا ىل قومهو  ،ذكره

 يتفاعل الطفل مع معظم القصص لكن مفعول لك قصة بتفاوت تأ ثريها حبسب قميهتا امجلالية

ب نتاجئ هذه الكتاابت عىل املس توى نرتقخالل لك ما يكتب من أ جل الطفل  منفعاليهتا الرتبوية، ل ننا و 

لكهنا أ دوات و  ليس املس توى املعريف حبجة أ ن "قصص ال طفال ليست مس تودعات للمعرفة،و  التعلميي

 مضموانو  ة لغةصادقة لعوامل الانقرائيو  عليه فا ن قصة الطفل جيب أ ن تكون ترمجة حصيحةو  للتعلمي
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خراجا حبيث تشعر الطفل برغبة داعية لقراءهتاو  اليشء اذلي يعني عىل الفاعلية ال جيابية و  1متابعهتا"و  ا 

 اختالف أ نواع القصص كام ذكران سالفا.و للقصة ه

الرش يف و  انتشار الرصاع بني اخلريو  ال زمنةو  تنوع ال مكنةو  علام أ ن اختالف ال دوار للشخصيات

 التجارب حيني اس هتالكها عندما يشبو  شحونة ابلقميم القصة، يودل عند الطفل طاقة ثنااي أ حداث 

 يكهتل.و 

الوحش، و  ليةل، امجليةلو  اش هترت هبا "قصص أ لف ليةلو  لقد انلت بعض القصص هذه اخلصائص

 ،ال ختو  الضفدع، احلس ناء النامئة، ذات الرداء ال محر، ال وزات الس بعة، ال خو  س ندريال، ال مرية

لتعطيه و  حمنه من خالل خشصياهتا،و  بيضاء الثلج، تتوجه هذه القصص ا ىل الطفل لتجسد هل خماوفه

لتؤكد هل أ ن انفصاهل عن كنف أ بويه، مع ما فيه من خماوف، و  ال مل يف خالصه من مأ زق طفولته،

آلم، لن يكون سوى ارتقاءو  س يعود عىل امجليع ابلفائدة،  يف املشاعر أ ن المنو، ابلرمغ مما ينس يه من أ

ذا ابدران ا ىل ذكر لك نوع من القصص ما ميتاز به ما يؤههل و  قد يزداد التحليل وضوحا 2ال دوار"و  بياان ا 

 الانفراد ابجلودة.و لالس تقالل ابلتشويق

 البعد الرتبوي يف القصص ادلينية:

ماكهنا أ ن تأ خذ الطفل ا ىل بر ال مان  ضمبا تسعفهو  تظهر القصص ادلينية حسب اعتقادي يه اب 

أ عظم و  حىت ال طفالو  نساءاو طاهر ل سالفه اذلين تركوا اترخيا عامرا ابلبطولت، سواءا اكنوا رجال أ  

 "قال تعاىل: أ نبلهم ال نبياء صفوة البرش و  هؤلء                     " 
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 "قال تعاىل: و  90سورة ال نعام الآية                         "  سورة

 .111يوسف الآية 

حبمك أ ن توظيف  ،التوثيقو  البحثو  املراجعةو  هذا النوع من القصص جيب أ ن حيظى ابلتدقيق

"أ ن ترشح والشك، ل ماكن لها يف جمال القصص ادلينية، ل ن القصد ال ول مهنا هو  التكهناتو  اخليال

تظهر أ ثر ال ميان يف و  تدبري الكونو  قدرته عىل اخللقو  تركز عىل بيان عظمة اخلالقو  أ مور دينهللطفل 

آن1نفوس البرش" الس نة املطهرة "بمتثيل قصص و  ، يدفعنا هذا القول ا ىل السعي لستامثر قصص القرأ

خاصة من قصص أ دب حياهتم، مع حياة التابعني رمحهم هللا و  الصحابة ريض هللا عهنمو  اخللفاء الراشدين

أ كرث وضوحا عندما نتناول املهنج  ،كام اعتقد ،حمور تأ ثري القصص ادلينيةو سيبدو  2ال طفال ال ساليم"

 أ ثره يف تربية الطفل من هذه ادلراسة.و  ادليين

 البعد الرتفهييي يف القصص الفاكهية:

تعمتد و  عىل قلب الطفل،تثري الطبيعة املكونة لنفس ية الطفل دافعا دامئا للكبار يف ا دخال الرسور 

يه "تكل القصص اليت ينبع و يف هذه املرحةل طرقا ش ىت لهذا الغرض، من هذه الطرق القصص الفاكهية

قصص الفاكهية احلاكايت الهزلية يدخل يف الو  املرح فهيا من ال حساس العميق ابلعالقات بني ال ش ياء،

فعال و  فاس تغالل هذا المنط من القصص يساعد بشلك قوي 3يه ذات فائدة كبرية لل طفال"و املضحكةو 

 لبث توازن نفيس عند الطفل.
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دراكو  عىل قدر معرفة املنابعو  تقيمي مدى فعالية تكل و  املصادر اليت تودل مهنا هذه القصص، ميكن ا 

 النكت يهو  ادلعاايتو  الفاكهات اليت بدورها س تكون ذات مغزى انفع، بكن يتحمت العمل أ ن "النوادر

لبد من توفر العنرص اذلهين فهيا مجيعا ل نه ال ساس يف فن و مراحل أ وىل ل بداع القصص الفاكيه،

برؤية شامةل أ ن الضحك و  هبذا املفهوم أ حضى يقينا 1الفاكهة وليس لك ما يضحك ميكن أ ن يسمى فاكهة"

 مثة يشء يس تحسن الهزل يه صفة جبلية فطرية نشأ ت مع الطفل ل تفارقه يف مراحهل ال وىلو  والفاكهة

نه "لبد أ ن نفرق بني فاكهة لل طفال تضحكهم جملرد الضحك، ذ ا  دراكه ا   أ خرى تغرس فهيم مثالو  ا 

نسانيةو  تدفعهم ا ىل التفكريو  مبادئ أ خالقية واثلثة تنبه أ ذهاهنمو  متل  حياهتم و  رابعة تش يع فهيم رغبات ا 

، هبذا الشلك غدت القصة الفاكهية 2ية"خامسة تمني فضال عن ذكل ثروهتم اللغو و  الانرشاحو ابملرح

ال حاسيس اليت و  املقوم، "ا ن املبالغات يف تصوير ال حداثو  هدفا نبيلني للرتفيه املضبوطو  حتمل رساةل

يه اليت جتعلها جذابة دلى ال طفال، ذكل أ ن املبالغة يه السمة و يه من ممزياهتا، ال طفالتتخلل قصص 

 .3حميطهم"و  بيئهتمالغالبة لتعامل ال طفال مع 

القامئون عىل شؤون و  جليا أ ن الفاكهة ميكن أ ن تتحول ا ىل معني واسع ال فق يعمتده املربونو يبد

البحث عن و  رها عىل الضحك اجملرد من لك هدف،جحعدم و  الطفل، ابلوصول ا ىل غاايت متعددة

تتضمن و  يوب ل اثرة الضحكاملرح "تمتزي القصص الهزلية بأ هنا تضخم الع و  الس بل الكفيةل برتش يد الهزل

يه عىل سذاجة موضوعاهتا تضم أ حياان مواعظ خلقية ميكن تطبيقها و التكرار كعنرص هام من عنا رها

بغض النظر عن هذه الفوائد و  4الرتوحي عن النفس"و  قميهتا ترتكز يف امتاع ال طفالو  يف املواقف احلياتية

ذ ا ن "قصص الفاكهة قد تفيد حصة و  النفعاملبالغة يف و  املذكورة من هذه القصص ميكن تطوير احملصول، ا 
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الاسرتخاء وخصوصا يف الصفوف الابتدائية وميكن اس تعاملها و الطفل يف مترين عضالت الصوت

 .1النظرية املكثفة ليسرتحي فهيا ال طفال"و  كفواصل بني ادلروس العلمية

للقصص الفاكهية؟ أ م أ نه هل يقف املبدعون لوضع حد أ مام هذه املنافع املرتامية ال طراف و 

قصود به البحث عن منافع خفية أ خرى، يرى بعض علامء النفس "أ ن الهدف ال ول يمكن يف ال حضاك امل

زاةل التوتر و  شاعة جو  خباصة يف فصول ادلراسةو  جتديد النشاطا  التلميذ، و  ال لفة بني املعملو  من املودةو ا 

 .2الرشايني"و  ئد حصية لل عصابالتخفيف من ضغوط اليوم ادلرايس، كام أ ن لها فواو 

ن الباحث يف هذا الشأ ن تدمعه ميادين علمية ش ىت تعينه عىل اكتشاف ما خفي من هذه  حقيقة ا 

هنا تعطي صورة مجيةل عىل حميا ال طفال فهيي "ترمس عىل شفاه ال طفال ابتسامة مهنا ما و  القصص، ا 

، مع 3التفكري"و تدفعهم ا ىل التخيل أ  و  ال طفالمهنا ما تنبه أ ذهان و  مهنا ما حتمل مبادئ أ خالقيةو  تضحكهم

ل أ نه عىل القاص يف هذا النوع أ ن يس تحرض بعض الفنيات  جل ما ذكر من فوائد لهذه القصص، ا 

لهيا ل تعد أ ن تكون و ال ساس ية، من شأ هنا أ ن تنتج قصصا من الطراز اجليد، هذه الفنيات املشار ا 

يف أ حيان أ خرى تبتعد و تس متد موضوعاهتا من احلياة اليومية،و  تكون العقدة يف الهنايةو  البساطةو  "القرص

 .4أ حداث غريبة ل ميكن لها أ ن تكون يف احلياة الاعتيادية"و عن الواقع من خالل خشصيات شادة، أ  

نه ميكن ا حلاق قصص ال لغاز املشوقة بتنش يط  بقي أ ن نشري يف مضمون هذا النوع من القصص ا 

يف معلية فك اللغز "قصص ال لغاز املناس بة لل طفال يه اليت تتناول حماوةل ا رشاكه و  ذاكء الطفل،
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اقتصادية عىل أ ن يكون التنافس بني أ بطالها تنافسا رشيفا يقوم عىل أ ساس و موضوعات متنوعة اجامتعية أ  

 .1احليةل غري املقبوةل"و  الغشو  ل يقوم عىل أ ساس اخلداعو القمي املوجبة يف اجملمتع

ال ساطري القدمية اليت مزيت القصة و  لعراقة جذور القصة حىت يف اخلرافات لقد أ وغل بنا احلديث

ال ساطري مادة أ دبية، اكن لها وجودها و  ال حداث الطريفة "فاحلاكايت القصصية اخلرافيةو  ابل خبار الغريبة

ذا وفو  يف ثراتنا القدمي ق الكتاب ميكن أ ن حتتل مثل هذه ال نواع ال دبية ماكان يف أ دب الطفل املعا ر ا 

عادة صياغة معاجلة ومدارك ال طفال أ  و  املعلمون يف اختيار النصوص اليت تناسب أ عامرو  واملؤدبون اب 

 .2اللغوية يف جمال أ دب ال طفال"و  امجلاليةو  ال ساطري لتحقق الوظائف الرتبويةو  احلاكايت اخلرافية

 البعد التخيييل يف القصص اخليالية:

أ ن و ترعرع ،فال يعدو  ذكل حبسب احمليط اذلي نشأ  فيهو  الطفل تتحدد ادلائرة اخليالية لقدرات

يتجاوز ال قالمي احملدودة واملعدودة يف ذهنه ا ل رمست يف نطاقه اخليايل، ذلكل فا ن "ال طفال احملاطون 

يرمسوا خيالهتم من خالل و  بصورة طبيعية يس تطيعوا أ ن يتصورواو  خبيالت جاهزة ليس هلم دور فهيا

 .3ياء احمليطة هبم"معرفهتم ابل ش  

املزتن و  يعترب هذا النشاط الفكري اذلي نقصد به اخليال رضوري يف معلية التكوين الاكمل

ذ أ نه ل يكرب ل بعد أ ن تنصهر نفسيته مبواهبو  لشخصية الطفل، ا  عاطفية مثل و شعورية أ   يبلغ الرشد ا 

ن للتصورو  اخلوفو  الرسورو  ال حساسو  الانفعالال دراك و التخيل دور رئييس يف معلية و  غريها "ا 

مع مرور الوقت و  التطور املعريف عند ال طفال، فعن طريقه يكتسب ال طفال القدرة عىل التفكري اجملرد
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عطاء معاين جديدة يس تطيع ال  و   الواقعينيس تطيعون المتيزي بني ال ش ياء من خالل فهم معا طفال أ ن ا 

 .1قة جمردة"من مث يبدأ  ال طفال يف التفكري بطريو  يس تنبطوهنا

ذ حتقق لهذا الغرض مغزى طار و  يتجاوب جنس القصة ال دب مع املرحةل العمرية للطفل، ا  ا 

أ ن "تنسجم القصة مع نفس ية والابتاكر داخل ادلائرة اخمليةل للطفل، فال غر و منسجام لغرس روح ال بداع

ذ يعترب اخليال جزءا هاما من حياته اليت تقوم عىل أ ساس من  ال هبام من س نواته ال وىل الطفل اخليالية ا 

فالقاص ل جيد عنتا يف فرض  2عندما يصل ا ىل مرحةل الطفوةل الوسطى يتحول ا ىل التخيل ال بداعي"و 

نوع من القصص يعزى و سلطته عىل الطفل، حبمك أ ن "ال طفال ميالون بطبعهم ا ىل القصص اخليايل، فه

نه مقني أ ل 3السحر"و  عامل اجلنو  ات الغريبةاخمللوقو  الطيورو  يدور حول احليواانتو  ا ىل عصور سابقة، ، ا 

حرصه من و  ب ضبطهجيمرتايص ال طراف بني أ قالم تكتب بفوىض بل  -اخليال–يظل هذا العنرص 

" من رواد jules verneالنفع عند أ هل الاختصاص "يعد الروايئ الفرنيس "جول فرين و  أ جل الفائدة

مخسة أ سابيع "رواية مهنا و  قصة 80من و هذا اجملال حن قصص اخليال العلمي حىت بلغ عدد ما صدر هل يف

 .4"(مغامرات القبطان هاتراس) (من ال رض ا ىل القمر) "يف منطاد

قد يتاح أ ثناء الس ياحة يف خيال عامل و  مسة اخليال مبجرد قراءة عناوين هذه القصصو  تتجىل مالمح

اخليال العلمي تعد أ نسب "قصص وتبدذلكل غري مريئ، اس تدراج الطفل لكتشاف مغامرات ش ىت 

حنن يف عرص و  تقدمي املعلومات من خاللها لس اميو  ال نواع ال دبية لتعلمي الطفل عن طريق ا اثرة خياهل

تعود عقهل عىل التفكري و  فلكام جتاوب الطفل مع هذا النوع من القصص اتسعت مداركه ،الانفجار املعريف
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فطرته و  املعريف اذلي حيققه اخليال فالطفل بطبيعته التكوينيةو ودون احلرص عىل اجملال العلمي أ   1املمثر"

رادته، "ا ن ال طفال حباجة لوصف  اخللقية، يعبأ  أ ن جيد نفسه يتعامل مع أ فاكر خيالية ينش هئا مبحض ا 

مشاعرمه وخرباهتم، فال طفال حيامن يتخيلون فا هنم يرمسون يف عقلومه مالمح جديدة لل ش ياء الواقعية، 

 تسقهياو  حتاورها،و  ك هنا طفةل حقيقية تلكمهاو  حيامن تنظر ا ىل عروس هتا )اللعبة( نتصورها فالطفةل مثال

قبل مغادرة احلديث عن القصص اخليالية، مفن أ ن نذكر خطورة بعض ال فاكر اليت  2تقدم لها الطعام"و 

ما يأ يت أ بطالها تقذف يف نفس ية الطفل نوعا من ال بطال اذلين ل يقهرون أ بدا، "القصص اخليالية غالبا 

ابملعجزات والبطل اخلارق للطبيعة يتخذ هل أ سامء كثرية اليوم يف قصص ال طفال كشخصية سوبرمان 

تكل يه  3قواه غري اعتيادية"و  ل يقهرو غالبا ما يظهر البطل يف هذه القصص خادلا ل يغلبو  ،مثال

يف ذهن الطفل بعد ال دمان من احلذر من هذا البطل اذلي قد يتحول و  الطاقة اليت جيب التفطن لها

قراءة هذه القصص ا ىل ا هل مقدس ل تقهره أ ي قوة يف هذا الكون "يؤخذ عىل هذا النوع من القصص رمغ 

قبال ال طفال علهيا أ هنا تدفع ال طفال أ حياان ا ىل حمامكة أ بطال ل وجود هلم أ صال م ا ىل القيام ببعض هئجلو و  ا 

 .4القصص، مما قد يسبب هلم كثريا من املشالكت" ال عامل اليت حياكون فهيا أ بطال هذه

 البعد الوطين يف القصص التارخيية:

جدير ابلهامتم عند فئة ال طفال، حبمك أ ن اترخي ال مم و  توظف القصص التارخيية بشلك مثري

لالهامتم املرجع املعريف ذلاكرة مقوماهتا، فاجملمتع مبختلف رشاحئه جمرب عىل دفع الطفل و  الرصيد ال صيلو ه

هبذا املنحى و  ة أ بطال بدله،ري مسو  دينهو  تهغ  يمتكن من كسب ثقافة أ ولية عن ل ابلقصص التارخيية حىت

نريد أ ن نصل ا ىل القول أ ن "القصة التارخيية يه اليت تؤكد اتصال املايض ابحلارض من خالل رسد 
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 تمني الشعورو  ابحلارض تصل خشصياهتاو  حداث املاضيةيه حتيك التصور لل  و حاكايت التارخي املايض

 .1الوطين عند ال طفال"و  يه واسطة يف تربية الشعور التارخييو الاعزتاز ابملايض التارخييو

الصحابة، كفيةل أ ن جتسد حبق التارخي ال ساليم املرشق يف و  الرسلو  مفثال رسد قصص ال نبياء

غريها من ال شاكل املشعوذة، و  الساحرةو  العفاريتو  بدل من أ ن نروي هل قصص "الغول"و  حياة الطفل،

عداد قصص قصرية تبرصه بتارخي الثورة اجمليدة مثال ما احتوته من بطولت، لكن و  نسخر أ قالمنا يف ا 

 1954ال حداث، "لقد اكن لثورة نومفرب س نة و  املاكنو  بقدر يناسب طاقته الفكرية املس توعبة للزمان

عن و  دابء امحلاس ليكتبوا عن نضال الشعب اجلزائريأ ثرها الواحض يف القصة القصرية، فقد جفرت يف ال  

من أ جل الطفل عسرية و  أ ن الكتابة يف التارخيو تبد  2الاس تقالل"و احلرب اليت خاضها من أ جل احلرية

آن واحد، ل ن بناء نوع من هذه القصص يتحمت الوقوف عند بعض التقنيات أ   العنا ر املهمة و ويسرية يف أ

  3ويه:

 ال س بوع.و  احلولو  ال كثار من الرموز الزمانية مثل القرنعدم و  توضيح الزمن -

 الواحضة.و  توظيف ال مكنة الثابتة -

الاقتصادية جتريدا مؤقتا يتيح للطفل الفهم و الاجامتعيةو حداث من الظروف الس ياس يةجتريد ال   -

 والاستيعاب.

هممهتا، بل ليست هذه عنا ر كفيةل لوحدها من أ جل ضبط القصص التارخيية لتكون انحجة يف 

 ميكن الوصول ا ىل عنا ر أ خرى تضاف ا ىل سابقاهتا لتشلك مهنجا لهذه القصص.
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 البعد التعلميي يف القصص العلمية:

البالغ،  ما دام أ ن غايهتا علمية ابدلرجة و يفيد القصص العلمية لك رشاحئ اجملمتع سواء الطفل أ  

ن الفائدة ال وىل مهنا مسائل علمية بطريقة نفعية "القصص العلمي نوع أ نك تسعى لتلقني الطفل و  ال وىل، ا 

غالبا ما يعرض و  اخرتاع وقع يف عرص من العصور،و اكتشاف أ  و من القصص يدور حول حبث علمي أ  

قدرته عىل اجتياز العقبات اليت تقف يف طريقه كيف و  صفاته الشخصيةو  البيئة اليت نشأ  فهيا اخملرتع

 .1العلمي"كشفه و يتغلب علهيا وصول ا ىل اخرتاعه أ  

عديدة يف قصة و  قد يعمد بعض اخملتصني يف هذا الشلك من القصص، حبشد معلومات خمتلفةو 

بعض املظاهر من الطبيعة و  النباتو املعلومات عن احليوان أ  و  واحدة، حبمك أ هنا "تتضمن بعض احلقائق

اثرة الاهامتم العلمي لل طفاو  غريها بصورة مبسطةو  والنوايح اجلغرافية ل ابل ضافة ا ىل ذكل هبدف ا 

فوائد و  هبذا الشلك يتضح أ نه ل ميكن حرص منافع 2ادلينية بطريقة ش يقة"و  تزويدمه ابلثقافة العلمية

ذا فتح الباب نه ا  هيئت الظروف لكناية قصص و  خسرت دور النرشو  القصص العلمية، بل حيسن القول ا 

نه مقني أ ن تكون القصص العلمية يف طليعة القصص لكها، ما وصفت ابلعلمية فهيي بذكل عندو  ما، فا 

مع هذه الصيغة الواردة يف تقنني هذه و  لك ما ينفع الطفل يف مس تقبهل،و  ال رسةو  التارخيو  ستشمل ادلين

وس يةل ل اثرة و تعهدها، بفضل أ ن القصة العلمية "تعدو  القصص، جيب احلرص عىل مراجعة املعلومات

احلني خوفا و  جملال، دلى الطفل عىل أ ن تراجع بني احلنياملعرفة يف هذا او  زايدة الثقافةو  الاهامتم ابلعمل

 .  3الغموض"و معارف قد أ صابه التغيري، أ  و  من أ ن يكون ما فهيا من حقائق
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 البعد الفين يف قصص احليوان:

املبدعون أ نه ل يوجد مثة قصة تس متيل لب الطفل أ كرث من قصص و  القصاصو  ياكد جيمع ال دابء

ليه الطفل حنل ميكننا أ ن و احليوان، احليوان، "ل ن عالقة الطفل الوجدانية و نتصور التعلق اذلي يفيض ا 

لعل ذكل يرجع ا ىل أ ن بعض احليواانت أ صغر جحام من و  ابحليواانت أ يرس عىل الفهم من عالقته ابل نسان،

، دون أ دىن شك ابحامتل 1مثة شواهد كثرية تدل عىل قرب احليوان منه"و  الراشدين من بين ال نسان.

 وارد أ ن الطفل قد اطمأ ن ا ىل احليوان أ كرث من اطمئنانه ا ىل ال نسان.

الثعلب؟ و  ادلبو  ملاذا يفرح برؤية ال سدو  لكن جيب أ ن يطرح السؤال ملاذا نشأ ت هذه العالقة؟

 الثعلبو  يبسمو هو  ل هنا رمست هل بشلك يعكس السدويه يف الغابة، أ  و رمبا جلههل حبقيقة هذه احليواانت

 خباصة ال ليفة مهنا عالقة طيبةو  احليواانتو  انمئ، لك ذكل همد "العالقة بني الطفلوهو  ادلبو  يرقصو هو 

رغبهتم يف اداء أ لفة مع و يف تقمص أ دوار هذه احليواانت أ   ال طفالقد يرجع ذكل ا ىل السهوةل اليت جيدها و 

 ناء، لبساطة أ حداهثا،التفكري دون ع و  بعضها كام تتيح هذه القصص لل طفال الفرصة ليك ميارسوا التخيل

دراك الرس اذلي اكن موجودا  2خلوها من التعقيد"و  سهوةل أ لفاظهاو  رمبا قد مكنتنا هذه التوطئة من ا 

 ما الفائدة اليت س نجنهيا من رواايهتا؟ و  احليوان، مفا يه هذه القصص؟و  بينت الطفل

مغزى أ ديب، و حمكة أ  و تعلميي أ  و قصص احليوان يه "حاكايت قصرية هتدف ا ىل نقل معىن أ خاليق أ  

امجلاد، لكهنا حتمل صفات ال نسان و النبااتت أ  و وعادة ما تكون الشخصيات الرئيس ية فهيا من احليواانت أ  

 .3وتعمل مثهل"
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يتضح أ ن عنرص احليوان وارد يف القصة اليت تعجب الطفل أ كرث من قصة اخرى خالية من أ ي 

ل نسان حني يكون أ حدهام الشخصية حيوان، "ا ن الطفل يسهل عليه تقمص احليوان أ كرث من ا

لهيا ال   يشغفون هبا يؤدي دور و  طفالال ساس ية يف القصة ذلا جند أ ن نس بة كبرية من القصص اليت مييل ا 

 .1البطوةل فهيا حيوان خاصة ابلنس بة ا ىل ذوي ال عامر الصغرية"

نه ل حتتاج هذه احلقيقة ا ىل تأ كيد حبمك أ ن الطفل قد تزال أ مامه حدود  القوانني، و  الرشدو  التلكيفا 

نه يشفع هل أ ن يقدل الفرد يف قفزاتهو امللقاة عىل اكهل البالغ، غريها من احلراكت و  القط يف خفتهو  ابلتايل فا 

ذا حتول ا ىل متلكم مثل ال نسان، بل و  اليت تكون يف مقدور التقليد، يزداد يف ارتباطه ابحليوان خاصة ا 

ذ ا ن ال طفال تفرح مثلهم، و  تتأ ملو  تعيشو  الاكئنات حتيو  "يعتقدون أ ن ال ش ياء ا ن ال مر يفوق ذكل، ا 

 .2ال جشار اليت يعرفوهنا يف بيئهتم"و  احليوانو  ولهذا فهم يقبلون عىل القصص اليت يكون ابطالها من الطيور

ةل دليه، فذاك دليل عىل عراقة هذا فضا ن دل حرص الطفل عىل حضور احليوان يف القصص امل

دمنة" "أ لفه الفيلسوف الهندي بيداي ملكل و  ة، حيث تعلق معظم القصاص بكتاب "لكيةلاملهنج يف القص

منا عىل و  الهند و''بس تلمي'' يف أ واخر القرن الرابع امليالدي، متزي بأ ن احلمكة ل تأ يت عىل لسان ال نسان، ا 

ا ىل الفارس ية بأ مر من احليوان يف حاكايت خيالية رائعة...ترمج كتاب لكيةل دمنة من الهندية و  لسان الطري

آنذاك كرسى أ نشوروان ) ( برتمجته من 759-724(،...مث قام ال ديب ابن املقفع )579-531مكل الفرس أ

ل أ نه من و   3الفارس ية ا ىل العربية" عىل  الرمغ من هذه الفائدة اليت قدهما ابن املقفع ا ىل الطفل العريب، ا 

 أ عرافنا.و  قضية ل تالمئ عقيدتناو تصفيهتا من لك فكرة أ  و  احلمكة مراجعة لك القصص
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ا ذ  ،وهناك من يذهب ا ىل أ بعد من ذكل "حني ل يعترب قصص ابن املقفع أ هنا ل تصلح لل طفال

تباعه يف معامالهتم مع السلطة جيب أ ن ل ننىس أ ن ابن املقفع اكن  أ هنا تؤلف بروتوكول ينصح ابن املقفع  ا 

لغهتا و  الف أ مة أ خرى يف ديهنامرتمج من أ مة ختو ذاك شأ ن لك فن مقتبس أ   1مستشارا للخليفة يف زمنه

يف ابب ترمجة قصص احليوان، ل نغفل "حاكايت لفونتان اليت صاغها الشاعر و غريها.و  اترخيهاو

عرفت من زمن صياغهتا شعرا و  عىل لسان احليوان (1695-1621) الفرنيس: جان دي لفونتان

أ قاصيص و  احلاكية ال سطورية عىل لسان احليوان، أ ما حاكايتو ي القصة أ  " أ  fablesابلفابيولت "

 لنقلل  البيئة املرصية،و  العيون اليواقظ" حملمد عامثن جالل فهيي معرض لالقتباس من ال دب العريب

 .2الرتمجة عن حاكايت لفونتان"و 

آن ال وان أ ن يطرح السؤال حلاح ما يه الفائدة اليت تنتظرها من هذهو لقد أ القصص احليوانية؟  اب 

ذا تساءلنا ملاذا نعمل ال   طفال قصص احليوان؟ جند أ ن املزية الغالبة اليت تعزى ا ىل هذا اللون من "ا 

 .3عذب"و  القصص يه أ هنا تعمل احلقائق ال خالقية يف شلك مشوق

الرتفيه و  تربوي قد يتعدى ا ىل مقاصد أ خرى مثل التسليةو فلقد بدا جليا أ ن القصد أ خاليق أ  

مغامرات و فاكهيا أ  و أ خالقيا أ  و املعرفة "من حيث مضمون قصص احليوان، فقد يكون علميا أ  و  تعلميال و أ  

المنةل فيتعمل و  بتدبري النحةلو رمبا أ جعب الطفل بشجاعة ال سد فيتشجع أ  و  مغزى تربواي،و ميثلها احليوان، أ  

، ا ن اليشء اذلي 4حوهل"جبامل الطيور فيجب حتقيق امجلال فامي و غري ذكل أ  و  الطاعةو  الادخارو النظام

توزيعها حبسب الفعل اذلي نود و  تقلص ال دوارو ميكن الاس تفادة منه يف مضامر توظيف احليوان، ه

تعلميه للطفل، فيختار احليوان املناسب ل داء الفعل املناسب واملقصود، فالنظر يف مسرية التكوين 

                                                           
 .9دبويس عبد هللا ع س ص  -1 

 .60زلط جالل أ محد ع س ص  -2 

 .172ع س ص  احلديدي عيل، -3 

 .89حالوة محمد الس يد ع س ص  -4 
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مرة أ خرى و  هر بوصفه حيواان روحانياالطبيعي للحيوان يويح "أ ن هل وظيفة ذات صور متعددة مفرة يظ 

نسان، ك ن يكون أ فعى رشيرة أ   يف ظروف أ خرى و جتس يدا للرش بصفة عامة،و ثنينا، أ  و يكون عدوا لال 

نسان، نسانو  يظهر احليوان بوصفه مساعدا لال  منا و  ليس احليوان ال ليف وحده اذلي يقدم معونته لال  ا 

 .1المنل"و  ادلببةو  تقف جبانبه كذكل ال سود

أ صبح الطفل يتصور يف ذهنه، أ ن للك و  بطت كثري من الصفات بامنذج متغرية يف عامل احليوانارت 

آخر، "ا ن احليواانت متثل حالت خمتلفة من الطبيعة  حيوان خاصية به ل جيب أ ن حتيد عنه ا ىل حيوان أ

نسانية فال    2ل غنام للسذاجة"او  ،الثعلب للمكرو  العنادو  امحلار يصور الغباءو  سد يصور أ خالق امللوك،ال 

يقظا من طغيان املشهد احليواين عىل و  اكتب القصة حذراو  يبقى داخل هذه اململكة، أ ن يكون املريب

صول ا ىل غاايت غري متوقعة اخلامس من معر الطفل لتفادي الو و  ذهن الطفل، مع مراعاة السن الثالث

خشصيات مأ لوفة من ( ما احتوى 5-3مدروسة، حيث "اكن أ نسب القصص ملثل هذه السن )و 

 القط ال سودو  احليواانت، عىل أ ن تكون هذه احليواانت صفات جسمية سهةل ال دراك اكدلجاجة امحلراء

ذكل ل ن يف ا عطاء و  حراكتو  ذات صوتو جيوز أ ن تكون هذه احليواانت متلكمة أ  و  احلصان ال بيض،و 

ش باعا لرغبة الطفو  التلكمو  احليوان صفات احلركة  ،3ب الاس تطالع"حل يف املعرفة و ال لوان الزاهية ا 

من اجملالت ل  عددمدى ارتباط الطفل به، نالحظ يف و  لدللةل عىل عنرص احليوان يف القصةو 

 صفحاهتا من حيوان ما، عىل سبيل املثال ل احلرص:  و ختل

 

  

                                                           
 .151الهييت هادي نعامن ع س ص  -1 

 .174ع س ص  احلديدي عيل، -2 
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 :74عدد الصفحات  264جمةل العريب الصغري عدد 

 12السمكة الصفحة و  الصياد -

 17رجل فوق مجل، الصفحة حاكية جشرة، صورة  -

 21مملكة احليواانت الصفحة  -

 25خترج السلحفاة، الصفحة  -

 31صور املاعر الصفحة  -

 33فريدة فتاة الكشافة صور احليواانت الصفحة  -

 37الكزن العظمي ص  -

 39الكزن العظمي ص  -

 .41الكزن العظمي ص  -

 43، 42املفكر الصغري ص  -

 45، 44أ لعاب ص  -

 54 همند يف حديقة احليواانت ص -

 57دمي محدان ص  -

 60-59-58الصخر ص و  الرمل -

 .67-66البطة املغشوشة ص  -

 69-68صور حيواانت ص  -
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 .74اندي الرسامني ص  -

 صفحة 74 - صفحة )حيواانت( 22

 %30النس بة: 

 :74عدد الصفحات  265جمةل العريب الصغري عدد 

 11-10حديقة ال لوان صور حيواانت ص  -

 12قصة ابئع العطور ص  -

 16املرح ص و  بالد الفرح -

 20خروف العيد ص  -

 23-22حيوان الكيوي ص  -

 27-26حامر الش يخ ص  -

 33-32فريدة فتاة الكشافة ص  -

 41-37الشحرور القادم من الغابة ص  -

 .45أ لعاب ص  -

 55من العرب الصغار ص  -

 61-60دمنة ص و  لكيةل -

 65-64صور ص  -

 74-72-71هممة صيد ص  -
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 صفحة 74 –صفحة )حيواانت(  25

 %34النس بة 

 :55عدد صفحاهتا  8جمةل رشويق الصغري عدد 

 6أ حصنة ص  -

 9امجلل ص  -

 15-14أ حصنة ص  -

 25-24الفيل ص  -

 28قصة عافية احلسد ص  -

 31امحلار ص  -

 47متساح ص  -

 52-51-50-49-48الفيل  -

 صفحة 55 –صفحة  14

مع جمةل العريب الصغري مثةل غري احلرصية عىل جمةل رشويق الصغري، مقارنة تعكس هذه العينة من ال  

بداؤها  يه كام ييل:و عىل بعض املالحظات اليت ميكن ا 

قصد جمةل العريب الصغري بسبب و  عزوف الكثري من القراء عن اقتناء جمةل رشويق الصغري -

 دج. 70دك أ ما العريب الصغري ادلولية  120الفارق يف مثن الرشاء، جمةل رشويق احمللية 
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آةل حضور احليوان يف  -  رشويق، بيامن يف العريب حفارض بكرثة.ضأ

من جمةل رشويق، بيامن جمةل العريب  52-51-50-49-48-25-24تكرار صورة الفيل يف الصفحات:  -

 فاحليواانت عديدة.

 خالف ذكل.و جذاب للطفل أ ما الرشويق فهو  الصور املقدمة يف جمةل العريب معروضة بشلك رائع -

الرتوجي و ة الكربى يف هذا ال شهار همالطاو  ل شهارية،طغا عىل اجملةل الرشويق عدد الصفحات ا -

 " اذلي حيذر منه ال طباء أ ولياء ال طفال، بعدم منحه للطفل ل ن رضره أ كرث من نفعه. chipsملنتوج "

عالوة عىل هذا العرض اخملترص، اذلي منحنا بفضهل مقارنه بني جملتني لكتاهام تسعيا لتقدمي يشء 

 شالكو  اجمللتني من لك النوايح: جحامبني لرمغ من ذكل فقد أ لفينا بوان شاسعا أ ش ياء مفيدة لل طفال، ابو أ  

آخر خيصص و  ق أ ن يبسط احلديثيغريها، لكنه حق و  مضموانو  الرشح حول هذه املقارنة يف موضع أ

 دلراسة حتتاج لطرح عدد كبري من اجملالت للخروج بفائدة تفيد القارئ امللكف هبذه ال مور العلمية.

املهنجية اخلاصة ابلقصة املوهجة للطفل بل و  هذه ادلراسة لال حاطة بلك ال رسار العلميةمل نعقد 

من مضن هذه و  يتعدى هذا املفهوم للبحث يف مضامني أ خرى ينتفع هبا الطفل يف مشواره املس تقبيل،

آخر يش به القصة ا ىل حد كبري، حىت ا ن الكثري من ل يفرق بينه صة، بني القو  العنا ر املشوقة عنرص أ

 هل اكن لها اثر ابلقدر الاكيف لتضح مقومات التوجيهو  احلاكية، مفاذا قدمت للطفل؟و هذا العنرص ه

 التوعية يف جمال أ دب الطفل؟و  الرتبيةو 

 

 



 ةتيموضوعا قراءة الطفل أ دب                                                            الفصل ال ول     

72 

 البعد امجلايل يف احلاكية:-2

ننا نقصد جنسا أ دبيا يشرتك فيه الطفل البالغ كبايق بعض ال جناس و  عندما نتحدث عن احلاكية فا 

قبل الولوج ا ىل حاكية و  الوعي للك فرد مهنام،و  لكن يظل الاختالف واردا حبسب النضجال خرى، 

 .الطفل، يس تحب أ ن نورد بعض املفاهمي للحاكية لتكون مفتاحا للعنا ر املوالية ال خرى

 مفهوم احلاكية:-أ  

ال أ ش ياء جتعلها تكتسب مزية احليك "فاحلاكية قصة نسجها اخليو  مبقتىض س ياقاحلاكية تتأ سس 

ثقايف، تناقلها الناس و  شعوريو  اقرتهنا وجدانه العام، مبعىن أ هنا امتداد زمينو  الشعيب حول حدث هام،

 خشصياهتا يف نزوع اجامتعي، غالبا هدفه ال صالحو  حدهثاو  يه تقدم موضوعها فكرهتاو جيال بعد جيل

 .1التوجيه"و  التقوميو 

الزمن و  الفكرةو   بناء احلاكية مهنا اخلياليالحظ أ ن مثة عدة عنا ر داخل هذا التعريف تشرتك يف

يه عنا ر أ ساس ية يف لك حاكية دون أ دىن شك، هناك من يركز عىل الغاية و الهدف،و  والشخصيات

ذا تعلق ال مر بأ دب الطفل مكحور لهذه احلاكية،  بذكل تكون و  اليت وردت من أ جلها احلاكية، خاصة ا 

اثرة و  الهبجة كام يمتزي ابلقدرة عىل جذب الانتباهو  ابملتعة"احلاكية معل فين مينح الطفل الشعور  التشويق وا 

فاكن جوهر هذا التعريف احلرص  2تروجييا"و لغواي أ  و علميا أ  و قد تتضمن غرضا أ خالقيا أ  و  خيال الطفل،

اثرة فضول الطفلو  عىل التشويق قد يرصف الاهامتم و  الرتفيه،و  جعل احلاكية وس يةل من وسائل املتعةو  ا 

لهيا،و  حداث اليت تتعاقب داخل احلاكيةال  و حن هبذا املبدأ  تتشلك احلاكية عند و  جتلب عقل الطفل ا 

                                                           
 .15ص  2009قرانيا محمد جامليات القصة احلاكئية لل طفال منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق  د ط  -1 

 .180حشاتة حسن أ دب الطفل العريب ص  -2 
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أ بسط الرتاكيب و  يه كام يقول فورسرت أ دىنو فورسرت فهيي "مجموعة من احلوادث مرتبة ترتيبا زمنيا

 .1"لكهنا العامل املشرتك ال عظم بني مجيع الاكئنات املعقدة املعروفة ابلرواايتو  ال دبية،

خفى ادللةل يركز عىل احلاكية الشعبية اليت تتداولها اللسن و  ينحدر فهم مبسط من هذا التعريف،

العاملية، فاحلاكية هبذا الشلك "يه و  لتحيك لل طفال بشلك مشوق، لتودل حاكية حتمل سامت ال سطورة

صارت و  تعاقبة أ عواما طوالا،املنطوقة اليت ورثهتا ال جيال امل و أ منوذج من احلاكايت املكتوبة، أ  و لك صيغة أ  

تصبح اكلهنر، و  تنسب ا ىل امجلاعة،و  يسقط امس املؤلف مع أ وىل خطوات الزمن،و  ملاك للك العصور،

 .2جيري، فال يعرف من أ ي رافد أ ىت"و  يأ تيه املاء، من روافد متعددة

 البداايت ال ولية للحاكية: -ب

الشعوب، و  أ صالهتا يف ال ممو  عراقة احلاكية تويح مبدىو  ترتمج هذه التعاريف حول أ مهية احلاكية،

حاكايت املرصيني القدماء اليت عرث و اخلرافة هو  ا ن "أ قدم تسجيل حصلت عليه البرشية حلاكايت اجلن

أ قدهما مجموعة "حاكايت السحرة" اليت حدد العلامء و  علهيا املنقبون عن الآاثر املكتوبة  عىل ورق الربدى

آلف  بتحديد هذا و لو - تعكس دلةل هذا النص أ ن احلاكية 3س نة قبل امليالد"اترخيها حبوايل ثالثة أ

تكون قد نشأ ت مع ال نسان بشلك حمدود، "غري أ ن أ ول كتاب عريب ميكن اعتباره مجموعة من  -التارخي

كتاب الليايل املسلية للاكتب ال يطايل اسرتااب وهو  16 قاخلوارق ظهر يف منتصف و  حاكايت اجلن

                                                           
 .75ص  1991فن، دار الفكر العريب القاهرة د ط و  جنيب أ محد أ دب ال طفال عمل -1 

 .145عبد امحليد اليونس، احلاكية الشعبية، دار الشؤون الثقافية العامة القاهرة د ط د ت ص  -2 

 .136ع س ص  احلديدي عيل، -3 
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 Charlesيه مجموعة الشاعر "و ظهرت يف فرنسا أ شهر مجموعات حاكايت اجلن 1697 يف عامو ،1رول"

Perrult"2" أ طلق علهيا حاكايت ال م ال وزة. 

 أ صبح للعرب تراث من احلاكايتو انترشت بني لك الشعوب، "و  أ ن احلاكية قد زحفتو يبد

فتحنا اباب ذلكر احلاكايت اليت و لو  3يف النظر ا ىل ال ش ياء"و ال قاصيص، ختضع للعقلية العربية يف احليك،و 

 زخرت هبا املكتبات العربية، ما وسعتنا جمدلات لهذا الغرض.

 تقنيات احلاكية:-ج

التقنيات، لتلقي بلكها الرسدي عىل أ ذان املس متع، داخل تكل و  تنصهر احلاكية عرب عدد من احملاور

تشويقا يمتتع به و  ها السحرية، غرابةقضاايو  ختطي خبرافاهتاو  جتد عنرص ال سطورة اليت تسكبو  احملاور

قد ل تنجح، أ ما املقرونة ابل سطورة فنس بة النجاح و  الطفل، فاحلاكية املنعدمة من ال سطورة قد تنجح

تليب كثريا من و  واردة حبجم أ كرب، ا ن "حاكايت اجلان تالمئ أ طفال عرصان عرص القامر الصناعية

طغت عليه املادية، كام اكنت ابلنس بة ل طفال ال جيال السابقة العاطفية وسط عامل و  احتياجاهتم اخليالية

 .4حىت بدء احلياة"

جتلب للحاكية مادة التشويق، و  اخلرافةو  تشلك ال سطورة أ يضا مرجعا جوهراي تشع منه الغرابة

التأ ليف "فهيي القصة اليت انشأ ها و  لقد احتوت ال سطورة هذه املادة بسبب أ هنا وليدة اشرتاك يف الصنع

                                                           
 .142ص  ،ع س احلديدي عيل، -1 

 .143م ن ص  -2 

 .20ص  1993داود أ نس، أ دب ال طفال يف البدء...اكنت ال نشودة دار املعارف مرص دط   -3 

 .148ع س ص  احلديدي عيل، -4 
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نسجه خيال شاعر، حول حادث حقيقي اكن هل من و ل نسان ال ول لتصور ما وعته ذاكرة شعب، أ  ا

 .1حمرفا متزتج به تفاصيل خرافية"و ال مهية ما جعهل يعيش يف أ عامق ذكل الشعب حصيحا أ  

هذا و  ادلليل،و احلقيقة أ  و عندما يقترص احلديث عن ال سطورة، فال جمال يف هذا املقام للمنطق أ  

يطري فوق حصان هل أ جنحة طويةل، و  تربة يرتع فهيا الطفل دون حدود، ليس بح يف أ عامق البحارو  جمال

تمني و  املتعةو  فاحلاكية هبذا املس توى "قادرة عىل تلبية كثري من حاجات الطفوةل فهيي تبعث روح املرح

تليب و  عرصتعزز عواطفهم فهيي بذكل تالمئ أ طفال هذا الو  تصوراهتمو  طفالتوسع مدارك ال  و  اخليال

عىل الرمغ من هذه الصبغة اليت حتملها ال سطورة داخل  2العاطفية"و  الكثري من احتياجاهتم اخليالية

ل أ نه مث وسائل أ خرى تعني عىل  رف اهامتم الطفل ابحلاكية، فطريقة رسد احلاكية للطفل،  احلاكية، ا 

حيكهيا،  ل ن " ال طفال يفضلون رسد فاشةل حبسب همارة من و اخلربة ما جيعلها انحجة أ  و  حتمل من احلمكة

 ال مانو  احلاكية علهيم بدل من قراءهتا مصورة، ل ن خشصية الراوي تضفي عىل ال حداث كثريا من اللفة

آخر هو ادلفء العاطفيو  ذا أ جيد سام ابحلاكية مسوا عظاميو هو  جامل التعبريو يف رسد احلاكية جامل أ  فن ا 

 .3يف متتع السامع هبا"و الفنيةزاد قميهتا و  بعث فيه حياة جديدةو 

ذ ا ن "الطفل يس تطيع أ ن و  تقنيات جيب أ ن توظفو  للرسد الناحج مع احلاكية أ ساليبو  تس تغل، ا 

احلديث و اكن اي ماكن، ما حيل"بـيسمع ابتداءات احلاكية مرة و فهيس متع ا ىل الصيغ اخملتلفة للحاكية الشعبية 

ل بذكر النيب عليه السالم" مرة حيىك أ نه اكن يف و  ال وان"و  اي ماكن يف سالف العرصمرة أ خرى باكن و  ا 

املناسب مهنا، مل تكتسب و  نفعمتنوعة، فقط جيب اختيار ال  و  صيغ الابتداءات عديدةو  4الزمن املايض"

عىل الرمغ من ذكل فقد وفرت للطفل أ هدافا كبايق و  ظا كبريا ابلقدر اذلي أ تيح للقصة،حو  احلاكية نصيبا

                                                           
 .151ص ، احلديدي عيل، ع س -1 

 .136معال عبد الفتاح ع س ص و أ ب -2 
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تكس هبم همارات و  الفهم،و  الاس امتعو ال خرى، "فاحلاكية تعمل ال طفال حسن التعبريجناس ال دبية ال  

تكسب ال طفال و املعلومات يف ش ىت اجلوانب...و  احلقائقو  ابملفاهمي ال طفاليه تزود وأ دائية أ خرى...

 .1القدرة عىل ال بداع"

أ ي اعرتاف أ نه يوجد فرق  لقد بدأ ان حديثنا عن احلاكية زامعني أ نه مل تكن لبعض اجلهات ال دبية،

القصة، فال وجود لعنرص حارض يف القصة غائب يف احلاكية لكن الطفل ل هيمه هذا اجلدل و  بني احلاكية

مىت جيب أ ن يس متع ا ىل قصة، فاملهم يف احلاكايت اهنا "من و  العقمي، مىت جيب أ ن يس متع ا ىل حاكية؟

املس تقبلية، ل ن ال طفال و  احلارضةو  املاضية اقوى الس بل اليت يعرف هبا ال طفال احلياة بأ بعادها

يتش بعون مبا فهيا من و  مه يتجاوبون مع أ بطالهاو التعلق هبا حني يفهمون قدرا صاحلا من اللغة،و شديد

حسر ا ىل الاجتاه اذلي حتمهل و  رقةو  حوادث، ويتعايشون مع أ فاكرها خصوصا أ هنا تقودمه بلطفو  أ خيةل

 .2لغة"و  أ سلوبو  خيالو  مغزىو  من فكر

جفوة يف النطاق ال ديب اخملصص و تسد ثغرة أ  و بعد هذا النصيب اذلي حظيت به احلاكية لتخدم أ  

آخر خدم ل زال خيدم الطفل بشلك من ال شاكل و  للطفل، ل مانع من الاغرتاف البحث يف جنس أ

 الرتبوية الشعر، فكيف اس تطاع أ ن يشارك يف تلبية رغبات الطفلو املهيأ ة هل، هذا اجلنس هو  املناس بة

يقاعو  غريها؟و  النفس يةو  العلميةو   وزنو  هل اس تطاع الطفل أ ن يقبل ابلشعر رمغ مغوض طريقته من ا 

 حبور؟و 
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 امجلايل للشعر يف أ دب الطفل:و  البعد املوس يقي-3

 بداايت شعر الطفوةل:-أ  

بلسام رضوراي لتشع تبلغ امللكة الشعرية عند ال نسان قميهتا، بعد انصهارها مبرحةل الطفوةل اليت اكنت 

"اهامتم و قد كتب التارخي حىت مشاركة الطفلو  تشارك يف ال بداع الشعري لصاحهبا،و  مع مرور الزمن

 من مث تكونت دلهيم ملكة التذوق ال ديبو  حلقات الرواةو  شغفهم حبضور جمالس ال دبو  ال طفال العرب

الشاعر اجلاهيل طرفة بن العبد فامي من بني هؤلء الصغار يومئذ و  نظم بعضهم الشعر يف سن صغرية،و 

ليه الرواة أ نه جنح يف نظم الشعر يف سن مبكرة ذكل حني خروجه مع معه لسفر فاس هتواه صيد و  نس به ا 

 القربة حيث قال:

 اي كل من قربة مبعمر                                قد رفع الفخ مفاذا حتذري

 اصغريو  فبييضو خالكل اجل    قد ذهب الصياد عنك فأ برشي                 

 1ي فاصربي"دلبد يوما أ ن تصا               نقري ما شئت أ ن تنقري          و 

آةل الرواايت يف نقل النصوص الشعرية من حيث الصحة أ   هذا و  البطالن،و عىل الرمغ من ضأ

ل أ نه ل ميكن قطعا أ ن يصل الشاعر يف مرتبة الفحول من  ،ضلت فيه أ فهامو  املوضع قد زلت فيه اقدام ا 

الرتجيح، حىت تصبح ملكته الشعرية طوع أ مره ل ختذهل و  اخلطأ  و  الشعراء، قبل املرور عرب بوابة التجربة

 يف جتربة ول تبخل عليه ببيان "ميكن القول أ ن أ مارات املوهبة الشعرية تظهر عند الشاعر يف سن مبكرة،
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ن شعر مرحةل الطفوةل عند معظمهم ختفيه عادايت الزمن، فضال عن عدم اكرتاث الشعراء لكن تدويو 

 .1أ نفسهم يف مراحل صبامه بتدوين حماولهتم ال وىل"

وهذا يدفعنا للقول ا ن الاهامتم يكون مبا يكتب لل طفال من شعر وليس ما يكتبه ال طفال ل نفسهم 

نا القدمي شعرا كثريا خمصصا لل طفال حيمل يف دواوين غريمه، من أ جل هذه العةل مل جند يف تراث و أ  

ويصنف، كام جيب الاعرتاف أ نه "من ال س باب ال دبية اليت أ دت ا ىل ا جحام املبدع العريب القدمي عن 

بداع شعري للطفل يتسم ابلغزارة نعىن به القاموس و  قيد القاموس اللغويو العمق هو  التنوعو  ال صاةلو  ا 

ل مع الشعر و ابلبداوة ومل يلق أ  و لقدمي اململوءة ابلوعورةاللغوي للشاعر العريب ا يرق هذا القاموس ا 

 .2ال ساليم"

صاحب الصدارة للحديث عنه يف و  بدا واحضا أ ن الطفل قدميا مل يكن مصنفا يف املقام ال ول

هناك و " املواضيع الهامة، هذا مل مينع بعض ال دابء يف اس تخراج كتاابت سهةل ميكن اعتبارها أ داب طفويل،

ىل انتقاء بعض القصائد الشعرية البس يطة اليت ميكن العثور علهيا يف تراثنا الشعري القدمي و من يدع ا 

ن بدت فيه بعض مالمح البساطةو  لكن هذا الشعر مل يكتب أ ساسا لل طفال حىتو  ،املعا رو أ   مل و ا 

اذلهنية و  الصور احلس ية اخليالية، يضاف ا ىل ذكل أ نو  ال دراكية ال طفاليراع الشعراء فيه مس توايت 

 .3اليت رمست فيه غري متواجدة اليوم يف واقع ال طفال، ا ن مل تكن بعيدة لك البعد"

يعد البحث يف ثنااي املوضوع شيئا مفيدا لل جيال، حىت يكون دلينا دليال ميكننا معرفة الطرائق 

شعر ل نه أ سلوب غري عزوف ال طفال من ال  بحل يصطدم بش  و الكفيةل ل عداد قصائد خاصة ابلطفل،

اجلدات يلقن و  ال هماتو  اجلواريو  واحض، بل ا ن املتعة موجودة ضد الصيب، حيث "اكنت املربيات
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دراكه مما و  الصبية تكل املنظومات اخلفيفة حبيث اكنت تالمئ تكل ال شعار القصار القدمية عقل الطفل ا 

 .1املتعة"النفعة و حقق 

مييلون لسامع الشعر، مه فئة من ال طفال اذلين مل هييأ  هلم بعد رمبا جند أ غلب ال طفال اذلين ل 

 ولدهتم جانبا من سامع القصائد من أ رسمه "فأ غاين املهد يه أ رجوزة قصرية متيل ا ىل ال يقاع الصويت

تضع تكل و  ، قد متر ال عوام ال وىل من حياة الطفل2يف مرحةل الطفوةل املبكرة" ال طفالتفيد و  النغميو 

لزمنية حىت نلقن طفلنا بعضا من ال شعار، لكن ذكل ل يعين فوات الاس تدراك، بل ميكن احلقبة ا

عىل ضوء و  تعويض ذكل يف مرحةل من معر الطفل، "مفن الواحض دلينا الآن عىل ضوء عمل النفس احلديث

 عر:ابلنس بة للشو خرباتنا أ ن الطفوةل ليست مرحةل معرية واحدة، بل يه عدة مراحل ابلنس بة للقراءة

 طفوةل ما قبل املدرسة حىت سن السابعة -

 الطفوةل املتوسطة حىت سن العارشة -

  3الطفوةل املتأ خرة حىت سن الرابع عرش" -

 جامل ال يقاع واملوس يقى:-ب

ليه، بقامئة متعددة احملاور،و حيتدم الرصاع يف كنف دفع الطفل لالهامتم ابلشعر ا هبو  الاس امتع ا 

يف نظر و الكشف عن املادة اجلوهرية اليت جتلب الطفل لهذا اجلنس،حياول لك مش تغل هبذا املوضوع 

يقاع أ  و الكثري مهنم أ ن أ ول العنا ر املهمة ه املوس يقى اليت يطرب هبا همام اكن املوضوع، "فال طفال و ال 
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يقاع املوس يقي، ل ن و ل هيمتون كثريا ابملعىنو املوس يقي،و  حيبون الوزن مه يس تجيبون للتكرار يف ال 

 .1من مث يفهمون املعاين اليت يتضمهنا الشعر"و  التكرار جيعلهم حيفظون املقاطع الصوتية،

يقاع يف النفوس ا ىل هاجس ل بديل هل، بعض ال مور صعبة من دونه و قد يبدو  حتول ال 

يقاع مسة ممزية لل طفال يف خمتلف مراحل حياهتم، للموس يقى قدرات واحضة عىل و  "والاس تجابة لال 

تشكيل املزاج النفيس فتس تطيع املوس يقى أ ن تغرس التفاؤل و  التأ ثري يف ال حاسيسو  فوساجتذاب الن

يقاع يف الشعر لن يتودل ا ل ابلس تعانة بتوظيف طائفة 2أ ن تبعث عىل املرح"و  وأ ن تثري الهبجة ، لكن ال 

امعدة شعر  عىل غرار ذكل نذكر أ حدو  ينتج شعرا ذا فائدة،و من البحور يركهبا شاعر ال طفال، ليبدع أ  

آه بعضهم عىل سبيل املثال ل احلرص الشاعر ال ديب الهراوي ، "فقد جاء الهراوي يف *الطفوةل كام رأ

من هذه البحور حبر املتدارك و  اس تخدام البحور الشعرية املناس بة لشعر ال طفال يف موضوعاهتم اخملتلفة

 العربيةو  ال غاين الشعبية املرصية تكرار فاعلن أ ربع مرات يف لك شطر(، ا ذ جتري عىل وزنه معظمو هو )

من أ مثةل ما كتبه الهراوي يف هذا البحر و  الوزن احملبب أ يضا لل غاين الشعبية يف خمتلف لغات العاملو هو 

 3يتظاهر ابلعمى:و هو  الغمن(و  ما يقوهل اذلئب يف مطلع المتثيلية الشعرية )اذلئب

 النعمى من أ يديمكو يرج  اذلئب: ضيف أ معى يف انديمك

 خفذوا احلذرو وأ ىت حيب  هذا ذئب أ خفى النظرال ولد: 

يقاع ابلنس بة لشعر الطفل مثهل مثل امللح يف الطعام، هيذب يطرب، و  جيلبو  أ حضى عنرص ال 

يقاع املتكرر يقاع الشعري دورا أ ساس يا يف حياة ال طفال، و  ذلكل "فال طفال ميالون ا ىل ال  يؤدي ال 
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نتاج،و  يبعث فهيم القوة،و  يسهل حركهتم،و فه نرش ي و  يوفر هلم مجيع احلراكت العضلية،و  يزيد قابليهتم لال 

هذه الرغبة عند الطفل، جيب أ ن يس تفيد  1الشعور"و  يمني هلم يقظة ال حساسو  املرح يف اعامهلم اليومية

أ ن "يسري تطور ال غنية عند ور عامل الفنية حىت ال غنية أ يضا، فال غمهنا بعض الشعراء دلمج أ غلب ال  

يكرث الشعراء اذلين يدخلون أ غنية الطفل يف و  النش يد املس تقل،و  ل، حىت تدخل ا طار الشعرال طفا

 .2ميزجونه مبا حيبه ال طفال حىت يصبح صورة شعرية متطورة"و  ا طار شعرمه

يقاع لوحده حىت تنال رىض الطفل؟ أ م هناك ما يقامس النغم  هل تظل القصيدة مقرونة ابل 

املوس يقى، بل يتعدى ذكل ا ىل و  "لعل شعر ال طفال ل يتوقف عند العاطفةالرايدة و  للوصول ا ىل اجلودة

اس تعداداهتم و  الهبجة ما يساعد ال طفال عىل تمنية قدراهتمو  الرسورو  احلمكة،و  الفكرة اليت تتضمن الوعظ

 .3بيئهتم اليت حتيط هبم"و  ويمني خرباهتم يف التفاعل مع جممتعهم

 موضوع القصيدة:-ج

أ ي قصيدة شعرية املهيئة للطفل، ما مل حتض مبوضوع خيدم مصلحة تربوية  ل ميكن أ ن ترىق

ضافة رأ ي أ  و بذهل من أ جل كشف حقيقة أ  و  غريها، فنحن اليوم حناول اقتصار اجلهدو أ   تنوير مسأ ةل، "ما و ا 

التلقائية حبيث حتملق يف و  العفويةو  دمت تهتيأ  لكتابة الشعر لل طفال فهل حتتفظ بأ حاسيس ادلهشة

املشاعر رضورية ملن ينشد و  حنةل تطري فوق الزهور، ا ن هذه ال حاسيسو طفل صغري يف فراشة، أ  براءة 

ابلرضورة تسعى لكتابة شعر حيتوي مضموان ذا قمية، ل ن "مضمون القصيدة و ،4الشعر لل طفال"

                                                           
 .231حشاتة حسن أ دب الطفل العريب ص  -1 

 .218معال عبد الفتاح ع س ص و أ ب -2 

 .211م ن ص  -3 

 .53ص  1998 1ادلار املرصية اللبنانية طيوسف عبد التواب، طفل ما قبل املدرسة  -4 



 ةتيموضوعا قراءة الطفل أ دب                                                            الفصل ال ول     

82 

اذلي يعطي عهنا انطباعا طيبا حيث جيب أ ن يتاكمل املضمون اجليد مع ال سلوب اجليد حىت تظهر و ه

ذا اجمتع جامل ال سلوب  .1ممتازا"و  جالل املوضوع أ صبح العمل انحجاو  القصيدة ك هنا متاكمل فا 

متنوعة، لكن و  املواضيع تربيةو  ميكن أ ن تقدم قضية املضمون الشعري خدمة جليةل ل دب الطفل،

ني يشعرون حو  يتذوقه ال طفال،و  "ليس املهم أ ن تقدم أ ي شعر لل طفال، بقدر أ ن يكون شعرا حيسه

يظن أ غلب ال دابء أ ن أ كرب فائدة لن خترج عن الفوائد املوجودة و  2يسمعونه أ هنم يقرؤون شعرا"و يقرؤونه أ  

كتب الهراوي عن الرتابط ال رسي قصيدة، و  حمبهتم مث أ فراد ال رسة،و  داخل ال رسة مثل طاعة الوادلين

 حب ال هل:

  سؤايلأ خيت قالت مرة                                  أ جب عىل

 أ بوك هل حتبه؟                                 فقلت رأ س مايل

 أ يم مثهل                                قالت بال جدالو  قالت

 3من غريها                              قلت مجيع الآلو  قالت

شعار الطفل، ابحملبةو فالقصد من هذه ال بيات ه أ ن يسود بني أ فراد الرتابط ال رسي الواجب و  ا 

عليه جيب التنبيه أ نه "ل ماكن يف شعر ال طفال  و  دون مغوض،و  ال رسة، فاملوضوع عوجل ببساطة

القسوة و الكراهية أ  و  ال ىس احلزينو الهجاء أ  و  شعر املرارةو الراثء أ  و  للمثريات احلادة اكلهوى املش بوب
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ىل اليشء املفقود"و احلنني ا ىل الوطن البعيد أ  و املفرطة، أ   ا 
النافعة "ال م و  مثل هذه ال شعار الهادفةو  1

 ، مليئا ابل حالم امجليةل فتقول:ئاال جنلزيية تغين لطفلها، ترجوه أ ن ينام جبوار أ مه نوما هاد

  اي ودلي، من هبدوءمن

 تصيل كلو  أ مك حترسك

 فلهتبط عليك املالئكة

ليك عىل أ جنحهتاو   لتحمل ا 

 املشعة أ حالما مجيةل مزهوة

 بسالمفمن اي حبييب 

 2من اي ودلي هبدوء

جعلها يف املراتب و  حهباو  مفوضوع ال م موضوع ثري، جاهز لتسخريه قصد توعية الطفل بطاعة ال م

الشعر الناحج خيدم هذه املواضيع دون حرج، خاصة من اكنت هل همارة و  ال وىل لل شخاص احملبوبني،

ل ا ذا اكن مو  وجتربة معايشة لواقع ال طفال، و  زجيا من جتربةنضيف أ ن شعر ال طفال ل يكون انحجا "ا 

حيتاج ا ىل اختيار و هذا ما جيعهل خمتلفا عن النرث املوجه لل طفال فهو  الفكرة،و  العاطفةو  ميزتج فهيا املوضوع

 .3املعىن"و  الرتتيب عىل أ ساس من النغمو  يف اللكامت

                                                           
 .199ع س ص  احلديدي عيل، -1 

 .75ص  1974العرب دار العمل للماليني بريوت سعد اغاين ترقيص ال طفال عند و أ محد أ ب -2 

 .211معال عبد الفتاح ع س ص و أ ب -3 
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عىل صيغ شعرية،  الال طفقد ينفع التواصل بني و  خطاب بني ال فراد،و يتحول الشعر ا ىل رساةل أ  

من هذه الامنذج املثرية، هذا النص الشعري. اذلي يقدم فيه صاحبه صورة حية و  يتخاطبون عن طريقها،

 حب الوطن، عنوان هذا النص الشعري:و  العملو  لطموح البناء

 أ ان الطفل" لـ د.حسن جعفر نور ادلين

 أ ان الطفل أ ان الطفل

 أ ان املس تقبل ال مل

 أ رى يف مقليت وطين

 جنائن طيهبا فل

 يراعي يف يدي س يف

 به ال س ياف تنفل

 يف كفي قرطاسو

 الظلو  عليه النور

 مدرس يتو  يف صفيو

 العملو  يسود احلب

 أ ان الطفل فيا وطين
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 ترتب عندما أ صل

 سأ بين فيك أ جمادا

 أ صدح كيفام حيلوو 

 س تزبغ يف السام مشس

 عنك حمتلو جيلو 

 رفايق مرج أ زهار

 العسلو  فال ال طياب

 اخلدل مدرس يتجنان 

 أ كمتلو  هبا أ زهر

 لك معمل فهيامو 

 1املثلو  الروحو  أ يب

يه و من أ مثةل النصوص الشعرية اليت تصور روعة ادلفء اذلي جيده الطفل بني أ حضان أ مه،و 

ثرها عىل تكل احلال، و حتيك هل قصة تداعبه هبا، خالية من العنف أ   الرعب، يمتىن الطفل أ ن يظل عىل ا 

 أ بدعت لتكون بلسام شافيا.لكنه ههيات فالقصة 

 

                                                           
 .11، ص 2014، 266جمةل العريب الصغري الكويت ع حسن جعفر نور ادلين، أ ان الطفل  -1 
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 بيان الصفدي :شعر ،حاكية أ يم

 أ مجل يشء قبل النوم

 حتيك يل قصهتا أ يم

 حتيك يل يوميا قصة

 تعطيين الهبجة فرصة

 أ ان بني يدهيا أ مسعو 

ايما أ بدع  اي ما أ حىل ا 

 أ شعر نفيس مثل الطائر

 فوق بقاع ال رض ليسافر

 أ حضك مما حييك الثعلب

 ما يفعهل يف مقلبو أ  

 عىل قصهتا سأ انمو 

 1أ مكلها ابل حالمو 

                                                           
 .11ص  2014بيان الصفدي حاكية أ يم  -1 
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الوضوح، فالشاعر يف و  املوس يقىو  ا ن املالحظ عىل هذين النصني، تفاوت طفيف يف املفردات

زاةل الغموض  قصيدة أ ان الطفل اس تعمل بعض املفردات اليت تفوق مس توى الطفل فقد يلجأ  ا ىل املعجم ا 

 عىل بعضها مثل:

 :ال سامء -

 مقليت

 جنائن 

 فل 

 كفى 

 قرطاس 

 حمتل 

 مرج 

 ال طياب 

 فعال:ال   -

 يراعي

 تنفل 
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 أ صدح 

 جيلو 

من جانب النغم املوس يقى ففيه اضطراب يف أ واخر مس تلزمات الروي، علام أ ن الطفل ميكنه أ ن و 

ذ ا ن "الطفل يودل حباسة سادسة يدرك هبا ما يف ال عامل الفنية من حسر  جاملو  يفطن لهذا اخللل، ا 

رهافها للتذوقو  احلاسة عىل رعايهتاو منيتوقف و  يس تجيب هلام،و  ا 
أ ما الوضوح اذلي مل يتجل بنس بة اكمةل،  1

 مهنا:و  كرثهتاو  فريجع ا ىل تداخل املواضيع

 موضوع الطفل -

 الوطن -

 العمل -

 املدرسة -

 العمل -

الرتبية بشلك و  فكرثة املوضوعات يف قصيدة واحدة موهجة ا ىل الطفل، ل ختدم هدف التوعية

لكن الشعر ال كرث و  يقول أ هل الاختصاص "تعترب مجيع املواضيع مناس بة للشعر،مفيد، ذلكل و  مركز

 .2أ نفسهم" ال طفالاذلي يعرب عن عواطف يشعر هبا و  الشعر اذلي حييك قصةو تأ ثريا عىل ال طفال ه

                                                           
 .11داود أ نس ع س ص  -1 

 .95جني اكرل ع س ص  -2 
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أ ما ابلنس بة لقصيدة حاكية أ يم، فا ن موضوعها يف سابق أ مر قد مزج بني لفظتني حيهبام لك طفل 

الاحنراف و وضوهحا، فقد سلمت من التعقيدو  ال م، ضف ا ىل ذكل سهوةل اللفاظو  يةوهام: احلاك

يقاع فقد الزتم بثنائية الراوي مثل:  والنفور، أ ما من حيث ال 

 قصة: فرصة -

 أ مسع: لبدع -

 الطائر: يسافر -

 الثعلب: مقلب -

 أ انم: ال حالم -

النص "دون حرج،  جيد الطفل سهوةل منترشة يف أ ي نص شعري، فيدفعه ذكل للتعامل مع هذا

لكنه وجدان بعض من كتبوا للطفل مثل سلامين العيىس مربرا لصعوبة ال لفاظ حبسب رأ يه لغاية نبيةل 

 الغرابة يف بعض الصور...أ كتب هلم أ ان يشديو  الصعوبة يف ال لفاظ،و  حيث يقول: "رمبا تعمدت الرمز

الصور غامضة...لتظل يف أ عامق الطفل  لتبق بعضو  التفكريو  الفهمو  مرسحيايت الشعرية قبل أ ن للقراءةو 

يويح هل عىل مر ال عوام عندما يكرب س تكون هل هذه ال رسار و س تفتح ابس مترار...و  كزنا صغريا يشع

لهيا ما يشاء  .1يبين فوقها ما يشاء"و  الغامضة زادا هل وذخرية متواضعة يضيف ا 

رها، بل ال مور الصعبة يه السهةل ل ترتك أ ثو  ففي نظر صاحب هذا النص أ ن ال ش ياء البس يطة

ل أ نه قد نسجل الشاعر امللقب و  ذكل رأ ي يرفضه من يشاءو  ل متحى،و اليت ترمس تصهل من يشاء، ا 

غريها يف الشعر املقدم و  بأ مري الشعراء أ محد شويق فلقد صنف عند بعضهم يف زمرة املعرسين يف ال لفاظ

                                                           
 .213نعامن أ دب ال طفال فلسفته فنونه وسائطه ص الهييت هادي  -1 
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ن بعضها ذات سامت رمزية يصعب عىل قصصه الشعرية جيد أ  و  للطفل و"من يتفحص مقطوعات شويق

ال طفال فهمها يضاف ا ىل أ هنا يف مجملها ذات الفاظ ل يتسع لها قاموس الطفل اللغوي، كام ل يتسع لها 

 .1قاموسه ال درايك"

أ ن هذا املس توى ل يدوم مع الشاعر طيةل مساره ال ديب بل ميكن أ ن يوقف يف صياغة و يبد

نصاحئ "من لطيف حكام و هذا ما يتجىل يف بعض القصائد يس تخرج مهنا و  واحض،و  أ سلوب شعري سهل

 الصياد يرتمج هبا احلمكة القائةل مقتل املرء بني فكيه" يقول فهيا:و  ما نظمه شويق قصة الاميمة

آمنة يف عشها مس ترتة   ميامة اكنت بأ عىل الشجرة                      أ

 وحام حول الروض أ ي حوم     فأ قبل الصياد ذات يوم                   

 فمل جيد للطري فيه ظال                        ومه ابلرحيل حني مال

 فربزت من عشها امحلقاء                       وامحلق داء حاهل دواء

 تقول هجال ابذلي س يحدث                    اي أ هيا ال نسان ع تبحث؟

 وحنوه سدد سهم املوت      فالتفت الصياد صوب الصوت           

 فسقطت من عرشها املكني                    ووقعت يف قبضة السكني

   2ملكت منطقي"و ملكت نفيس لو  تقول قول عارف حمقق                        

                                                           
 .212ص  ،الهييت هادي نعامن أ دب ال طفال فلسفته فنونه وسائطه  -1 

 .248ع س ص  احلديدي عيل، -2 
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ل بعد النظر فامي ادلاعي  فهذا النوع من الشعر قد يتعمل منه الطفل حمكة عدم الترسع يف النطق ا 

هبا يرتمج احلمكة اليت تقول "من و  امحلامة،و  ة أ خرى تتضمن قصة "اللكبدميكن أ ن نسوق قصيو  ذلكل،

 يفعل اخلري ل يعدم جوازيه" يقول فهيا:

 حاكية اللكب مع امحلامة                   تشهد للجنسني ابلكرامة

 يقال اكن اللكب ذات يوم                بني الراي من غارقا يف النوم

 من وراءه الثعبان                     منتفخا ك نه الش يطانجفاء 

 مه أ ن يغدر ابل مني                     فرقت الورقاء للمسكنيو

 نقرته نقرة فهباو  نزلت توا تغيث اللكبا                  و 

 حفظ امجليل للحاممةو  حفمد هللا عىل السالمة                   

ذ مر ما مر من الزما  ن                    مث أ ىت املكل للبس تانا 

 مستبق اللكب لتكل الشجرة              لينظر الطري كام قد أ نذره

 اختذ النبح هل عالمة                      ففهمت حديثه امحلامةو 

 1أ قلعت يف احلال للخالص              فسلمت من طائر الرصاصو 

قد سكل شويق هذا و  ن للطفل أ ن يتأ ثر مبوضوع احليوان،أ رشان يف ثنااي هذا البحث كيف ميك

حيث تأ ثر  ال طفالاملسكل لتكون لقصائده وقع يف نفس ية الطفل، "يعترب أ محد شويق رائدا يف شعر 

                                                           
 .249ع س ص  احلديدي عيل، -1 
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جاء من بعده محمد الهراوي قدم عددا و  بالمارتني ا ابن وجوده بفرنسا قصص شعري عىل لسان احليوان

يقاع، فاكنت متناسقة و  داء،جامل ال  و  يرس التعبري،و  وةل اللفظ،من املؤلفات الشعرية تمتزي بسه حالوة ال 

آماهلو  مع احالم الطفل  .1العقائدية"و  ظروفه البيئيةو  اس تعداده الفطري،و  أ

يرس التعبري للشاعر محمد الهراوي قصيدة عنواهنا و  من الامنذج اليت تكشف عن سهوةل اللفظو 

 ا:فهي"نش يد العيد" يقول 

 فأ هال                             بتباشري الرغيد أ قبل العيد

 العيش الرغيدو  ال سعاد                   و  جاءان ابخلري

 فنعمنا برسور ما                          عليه من مزيد

 النقودو  حباان أ بواان                              ابلهداايو 

 فيه ابلثواب اجلديد  خرجنا نتحىل                         و 

 عىل صدق العهود        تصاحفنا بأ يدينا                  و 

 بعيدو  لقريب         مضينا ابلهتاين                  و 

 2كف ا حسان وجود             ممدان لليتاىم                و 

تتشلك دليه، فكرة العيد سهوةل، فالطفل عند قرائنه لهذه املقطوعة و  جتلت صورة العيد بوضوح

"شعر ال طفال ل يتوقف عىل و بلك معانهيا، بعد ذكل نشري أ ن جمالت تنويع ال شعار متاحة يف لك حني

                                                           
 .92الكيالين جنيب ع س ص  -1 

 .98يوسف عبد التواب ديوان الهراوي لل طفال ص  -2 
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قد يتخذ و  الرتفهييةو  الشعبيةو  ادلينيةو  نوع واحد من أ نواع الشعر اخلاص ابلطفل فهناك ال شعار الوطنية

 .1القصة الغنائية"و املرسحية الشعرية أ  و الغنايئ أ   الاس تعراضوال وبريت أ  و النش يد أ  و شلك ال غنية أ  

اكتساب ثقافة ثرية، لك ذكل ل ن "الشعر يشارك يف و  فهذه ال غراض متكن الطفل من اللامم

املعلومات يف خمتلف اجملالت كام و  املفاهميو  يزودمه ابحلقائقو تربيهتم تربية متاكمةل فهو  ال طفالتنش ئة 

ال ديب عند و  كذكل التذوق الفينو  أ حاسيسهم،و  اليت تمني ثرواهتم اللغويةالرتاكيب و  ميدمه ابل لفاظ

، فالشعر اذلي ل يقدم 2فاعليته مع ثقافة اجملمتع"و  ال طفال كام يساعد الشعر عىل انفتاح عقلية الطفل

ماكن و  خدمة نبيةل للطفل يصري مثل الرموز اجلوفاء، تغمره بوابة الرفض ذكل ال دانة، "ففي املس تقبل اب 

الهتذييب أ ن يتعامل مع ال دب مبضمونه و تذوق قدرا من الشعر التعلميي أ  و  الاكئن الصغري اذلي اكتسب

 .3الفنية الراقية"و  مس توايته اللغويةو  املتنوع

احلاكية رشيطة و  نشعر أ مام هذا املقام، أ ن وظيفة الشعر يف حقل الطفوةل قد ينافس القصة

جراءات حكمية نفي و  خضوعه لتسهيالت لكنه فوق ذكل يظهرها و  سة، 'فالشعر ل يعكس احلياة حفسبا 

يدخل الهبجة عىل و  العاطفة بل ينتقل مهنا ا ىل احلمكةو  ل نه ل يقرص عىل املوس يقىو يف أ بعاد جديدة

ال حساس و  يكشف هلم عن طريق جديد للتعرف عىل عاملهمو  ال طفال كام يساعدمه عىل تمنية مداركهم

 .4به"

ناسب سن ي نؤكد عىل أ مر ذي شأ ن أ ن يسكل الشاعر اذلي خسر قلمه خملاطبة الطفل مهنجا 

املوضوع، مع مراعاة البيئة الاجامتعية، قصد انتخاب ظواهر و  الصورو  ال فاكرو  اخملاطب من حيث اللغة

                                                           
 .64ن ع س ص صربي خادل عامث -1 

 .52ا سامعيل عبد الفتاح ع س ص  -2 
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دب يتضمن ل ينفر مهنا، هبذه املاكنة يتحول شعر ال طفال ا ىل "لون من أ لوان ال  و ل يس تغرهبا الطفل

لك ال نواع ال دبية بيد أ نه صيغة أ دبية ممتزية، جيد ال طفال أ نفسهم مفن خالهل حيلقون يف اخليال متجاوزين 

عرب املس تقبل، جيدون من خالل شعرمه طيورا تؤدي و  احلضارات عرب املايضو  املسافاتو  املاكنو  الزمان

، أ دركنا 1تأ مالت مجيةل"و  نفعالت نفس ية ابرعةتعرب عن او  ادلىم تتحركو  اجلواحدو  التعابريو  أ مجل اللفاظ

عداد مناخ متاكمل لتوظيف هذه املادة لطفل دون خطورة.  متام ال دراك ليس من السهوةل ماكن، ا 

فقد يتحول الشعر عند الكثري ا ىل أ داة للعقاب "لقد مسيت حصة الشعر ابحملفوظات كناية عن 

أ كرث من ذكل فا ن بعض املدرسني جيعل و  احلفظ،و هو  الهدف من دراسة الشعر لل طفال يف املدرسة

. تلمك يه عواقب 2تسميع الشعر )احملفوظات( نوعا من العقاب عىل ال خطاء اليت يرتكهبا ال طفال"

آداء املهام، لكن دون وعي و احلو  ال فراط يف املتابعة عىل هذا و  ختطيط تتحول النعمة ا ىل نقمة،رص عىل أ

ذ ا ن "الغرض و  مبشاورة أ هل الاختصاص من أ جل التقيميال ساس ميكن تدارك هذه املطبات  التقومي، ا 

 زايدة اس متتاعهم به،و ال سايس اذلي جيب أ ن يضعه املدرس نصب عينيه يف تقدمي الشعر لل طفال ه

فهمه و  تطوير تقديرمه للصيغ الشعرية اخملتلفة ولكام زادت جتربة الطفل ابلشعر زاد اس متتاعهو  مترين أ ذواقهمو 

 .3ال دب الرايق الرفيع"و  يلللفن امجل 

 املعايري الفنية لشعر الطفوةل:-د

نفسه يف  تن رغبمليدفعنا هذا احلديث املتشاكس ا ىل فرض نظام معني، بل ا ىل رمس معايري فنية 

ذا دانينا الغاية مل جند وحشة مل تنقطع بنا الس بل ليجد الطفل نفسه و كتابة شعر خاص ابل طفال، حىت ا 

تعتقد من هذا الرصح أ ن "ال شعار اليت تقدم للطفال جيب أ ن و  تذوقه،و  لقراءة الشعرمقبةل غري مدبرة 

                                                           
 .213ص  ،حشاتة حسن، أ دب الطفل العريب -1 

 .199ص  ،ع س احلديدي عيل، -2 
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ال شخاص مثل قمي و  ال حداثو  حتمل قامي تربوية تشلك معايري اجامتعية يزتودون هبا للحمك عىل املواقف

 .1حب العمل..."و  الولءو  الشعور ابلنامتءو  حب الوطنو  ال مانةو  الصدق،

غفال أ ي معيار هل معيار القمي يو  كفي لوحده حىت نصوغ به درعا متينا لل شعار الناحجة، ل جيب ا 

مهنم جنيب الكيالين اذلي و  أ عدوا العدة،و  يف هذا املوضوع، فأ هل الاختصاص قد وضعوا ذلكل معايري

 2يه:و يرى يف شعر ال طفال خصائص فنية

 صورة.و  عبارةو  احلرص عىل اللغة الشعرية لفظا .1

يقاع الساحر اجلذابالاهامتم  .2  ابلبحور ذات ال 

 املعاينو  يرس ال فاكر .3

 البيانيةو  البعد عن التعقيدات البالغية .4

 اختيار موضوعات تناسب الطفل .5

 توافق القمي مع عقيدة الطفل .6

غري بعيد عن و  مضموان،و  يالحظ عىل هذه املعايري حماوةل بأ قىص هجد خلدمة شعر ال طفال شالك

تشابه اليت س بقهتا، وو ص يف عامل ال طفال ال ديب حسن حشاتة معايري اخرى تدنهذا الاجهتاد، يقدم اخملت

 3هذه املعايري تتشلك يف:

 الهدف الرتبوي .1

 بساطة الفكرة .2

 الوطنيةو  خدمة املناس بات ادلينية .3

                                                           
 .226حشاتة حسن أ دب الطفل العريب ص  -1 

 .89 الكيالين جنيب ع س ص -2 

 .25حشاتة حسن، أ دب الطفل العريب ص  -3 
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 خدمة املعجم اللغوي .4

حساسه ابمجلالو  تمنية خياهل .5  ا 

يقاع الشعري )الشعر العمودي هل أ مهية أ كرث من الشعر  .6  احلر(ال 

 تنويع ال غراض الشعرية .7

الانس ياح يف و الكهام يسعى للتخفيف من وطأ ة الفوىضو  تظهر عنا ر التفاق بني ال ديبني،

آخر و  الكتابة الشعرية للطفل، قد نكتفي برأ ي اثلث يضاف للمعايري السابقة، واضع هذه املعايري أ ديب أ

 1الطفل فهيي: عارف لهذا اجملال، أ ما املعايري اليت وضعها للشعرو  خبري

 العباراتو  اللفاظو  املالمئة من حيث املوضوع .1

 لغة شعرية .2

 تكرار بعض املقاطع .3

 احليواانتو  حمااكة أ صوات الطبيعة .4

 امللموساتو  املسموعاتو  الاعامتد عىل املعاين احلس ية املمتثةل يف املبرصات .5

رار بعض املقاطع، خيص اجلانب الشلكي يف تكو هو  تلحظ أ ن مث شيئا جديدا قد يفيد هذه املعايري،

غريها، فقط نرصح و  توظيف عنرص احليوان اذلي نعتقد أ نه جوهر لك املعايري يف ال شعارو أ ما املوضوع فه

عامل و  العطاء من قبل اخملتصني ل جتف أ قالهمم ما دام أ ن الطفل أ ماهممو  رهن الاجهتادو أ ن هذا الباب ه

خيرج عىل ال هداف اليت وضعت لهذا الشعر، ل نه ل حنن ل نغادر شعر ال طفال حىت و  ال بداع وراءمه،

 2يستساغ أ ن يبذل هجد كبري دون أ ن تسطر أ هداف لهذا النوع ال ديب، مفن بني هذه ال هداف:

                                                           
 .114مسري عبد الوهاب ع س ص  -1 

 .211حسن حشاتة أ دب الطفل العريب ص  -2 
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 ال حاسيس دلهيمو  املشاعرو  يمني اجلوانب الوجدانية -

 يغرس القمي الرتبوية يف نفوسهم -

 القرائية دلهيمو  يمني امليول ال دبية -

 املشاركة يف التجربة ال نسانيةالشعور بذلة  -

اثرة الهبجة يف نفس الطفلو  حتقيق املتعة -  ا 

ثراء خيال الطفل -  تمنية قدرته عىل الابتاكرو  ا 

 تمنية الرثوة اللغوية للطفل -

 التقوميو  تمنية قدرة الطفل عىل النقد -

ل بعد مرور الزمن دراكها ا  جتربة  اكتسابو  ا ن حرص أ هداف الشعر املوجه للطفل، غاية ل ميكن ا 

نعتقد مبحض ال رادة املوجود لبعض الشعراء، أ ن الوصول غىل هذا القصد و  طويةل يف هذا امليدان،

ذ ا ن "شعر ال طفال اجليد، هو  يشرتط فيه تقوية الرابطة املوجودة بني الشاعر ميزج اذلي و الطفل ا 

يثري فهيم ما و  أ فاكرمهو  يربط بني عواطف ال طفالاذلي و اخلربات ويربط بني جتربة الشاعر والطفل وه

 .1اس تجاابت عاطفية"و  انطباعات فنيةو  يتضمنه من صور شعورية

طفال ل تدع للقارئ أ اي اكن جمال للشك يف همارة صاحهبا ا ن كثريا من الامنذج الشعرية اخملصصة لل  

الهادف هذه قصيدة عنواهنا "ا شارة املرور" منوذج، للشعر و  اعتصاره للمخزون الثقايف،و  وحسن اطالعه

 اخملصص بطريقة ذكية لل طفال، يقول فهيا الشاعر:  

 يعرفين امجلهور

                                                           
 .199معال ع س ص و أ ب -1 
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 أ شاهد الكبري

 أ راقب الصغري

 مجيعمك يراين

 ل نين ا شارة املرور

 أ عيين ثالثة...من نورو 

 للك من يسري 

 يقدم واحدة

 أ ظل يف ماكين

 ل أ سريو واقفة

 يف ال صفر اس تعداد

 يف ال محر الوقوف

 يف ال خرض العبور

 يعينين الرشطي أ حياان

 يعني الناس أ يضا يف املسري

 يشريو يصبح أ  و يصفر أ  
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 ما أ مجل النظام!

 لاكمل ال انم

 ل تزعلوا

نين أ قول يف رسور  فا 

 ا شارة املرور

 ل تشمل الطيور

ذ عاليا تطري  ا 

 فال زحام عندها

 ل صدامو....

 عىل مدى ال ايم

 اي ليتين أ صري

 مرة عصفورو ل

  1اي ليتين عصفور

                                                           
 .11ص  2014ديسمرب  267بيان الصفدي ا شارة املرور جمةل العريب الصغري الكويت ع  -1 
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أ ن أ ديل من خالل هذا الآراء ال دبية الفكرية حول شعر ال طفال، لكن حنن قباةل شغف  حرصت

آخر يش به الشعر أ ل و مقابل الشعر يطفو  البحث مبساكل عديدة يصعب حرصها، من قريب، موضوع أ

اخلصائص الفنية اليت جيدر بنا ال ملام هبا لبسط القول حول موضوع و  ال انش يد، مفا يه التقنياتو وه

 حمور البحث يف العنرص املوايل.  و انش يد؟ ذكل هال  

 دور النش يد يف تمنية خشصية الطفل:-4  

الفنان املهمت بعامل ال طفال، أ ن خيتار من ال جناس ال دبية ما يساعده عىل ترفيه و  أ تيح للمبدع 

آن واحد، ل لهذه املهمة لقد هئي الطفو  رمبا وجد ذكل يف ال انش يد اليت تقدم للطفال،و  الطفل وتعلميه يف أ

توخيا للمزيد من ادلقة "يؤكد علامء النفس المنو، عىل أ مهية مرحةل الطفوةل و  ،نبوغهعوامل و  حبمك س نه

يقاعيةو " مما يسمعونه من لغة أ   ROTEM cmoryاملبكرة، وعىل خاصية التذكري الآيل " هذا و  أ صوات ا 

الطفل و عندما يمنو  عىل اسرتجاع ال انش يد  الشعرية دون استيعاهبم ملدلولها ال طفالالتذكر يفرس لنا قدرة 

  1حيفظه من أ انش يد"و حياول ا جياد تفسري ملا يردده أ  

رسيع، وجبانب هذا الاهامتم مقني أ ن و هذا النص ميول الطفل للنش يد بشلك سهليرشح 

 نس توعب بعض املفاهمي لل نشودة عند أ هل اخلربة.

 

 

 

                                                           
 .120عامثن جالل ع س ص  -1 
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 النش يد:مفهوم -أ  

لقاء امجلاعيو يرى ال ديب أ ب تنظم عن طريقة و  معال أ ن ال انش يد يه "قطع شعرية سهةل تصلح لال 

معال ال نشودة يف مسائل و ، حيرص أ ب1ميكن تلحيهنا"و  يكون لها غرض حمددو  القافيةو  خاصة من الوزن

لقاء امجلاعي مع حتديد الغرضو  يه الشعر،و جوهرية بعضهم و  املتفق علهيا،يه من العنا ر و طريقة ال 

ليه يه "قطع شعرية قصرية تمتزي بطرب  جيعل من املفهوم ش به معايري تضبط ال انش يد، فبالنس بة ا 

يقاع، وعذوبة النغم أ داهئا أ داء و  جامل ال سلوب، مما يساعد عىل تلحيهناو  يرس املعاينو  بساطة ال لفاظو  ال 

 .2تس متر يف املرحةل الابتدائية"و  ةتبدأ  يف مرحةل احلضانو  تؤلف عادة لل طفالو  جامعيا،

أ داؤها يف مراكز و  البساطةو  أ ترى هذا التعريف موضوع ال انش يد بعنا ر هممة مثل ال سلوب

أ محد زلط النش يد بقوهل  الباحثيعرف و  احلضانة، فتكل وسائل كفيةل بتجويد مس توى ال نشودة،

 مدويةمنظومة شعرية و هو  بل الفتيانيلحن ليخاطب مجهور الطفوةل و  "النش يد لون أ ديب متعدد، يؤلف

يقا  .3بصوت عال" ال طفاليردده  ياملوس يقو  ع اللغويال 

عادة ملا طرح من قبل لكن يف صياغة و مل نلحظ عىل هذا التعريف شيئا جديدا للنش يد، بل ه ا 

ال دب أ مكل، ا ذ يقول صاحبه: "ال انش يد لون من الوان و  خنمت هذه التعريفات بتعريف رمبا أ مشلو  مغايرة،

امجلال الفين و  القارئ يف صياغة التعبري امجليل تتوفر فهيا لك أ س باب الصنعةو ينعكس عىل السامع أ  

لك الكم موزون يف قالب من املقطوعات وهو  الغناءو  يبر التطو  ويدخل يف هذا اجملال أ شعار الرتقيص

ال شعار حبمك املقطوعات اليت و  معوما أ لفينا اتفاقا كبريا بني ال انش يد  4الشعرية القصرية لينشده الطفل"

                                                           
 .111ص معال ع س و أ ب -1 

 .169ص  1989أ محد حسن أ دب ال طفال مكتبة الفالح الكويت حنورة  -2 

 .155زلط أ محد ع س ص  -3 

 .71معال ع س ص و أ ب -4 
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يقاع اذلي حيبذه ال طفال، من أ جل هذه الغاية  تكونه وال سلوب املوجز يف عباراته، ضف ا ىل ذكل ال 

يقاع الرسيع و الرتانمي الطفلية ا ىل البحور القصرية، أ  و  "يعمد أ حصاب ال انش يد البحور اجملروءة لتمثر هذا ال 

بني و  ميثل رابطا خفيا بني نفوسهمو  هذا التكرار يروق لل طفال ل نمث تكرار بعض اللوازم اللغوية، 

 .1ال نشودة"

يقاع، حىت و بدا جليا أ ن الاعامتد عىل البحور أ مر رضوري يف جودة ال نشودة ل طعم لها بدون ا 

 ا ن مل نتقيض ببحر معني فال وىل عدم التفريط يف هذا املوضوع "فال نشودة مبا يتوفر من حالوة التعبري

يه من خالل هذا املنطلق مبكن و حركة ال داء ذات تأ ثري رائع يف نفس الناشئ الصغري،و  ة ال وزانخفو 

 .2الرتبوي للتلميذ الصغري"و  اللغويو أ ن تقدم مثرة طيبة يف المن

الابتعاد لك و البساطة،و  ا ن الرضورة امللحة اليت جيب أ ن تبقى حارضة بشلك دامئ يه الوضوح

مسامهته يف هذا و  عىل الرمغ من براعة شويق أ دب ال دب ال طفالو  اللغة، صعوبةو  البعد عن التعقيد

ل أ ن اجلانب السليب اذلي جسل هذه أ ن "أ انش يده يه لل طفال ظلت يف طبقة الشعر أ غان و  اجملال، ا 

 ،3أ لفاظها اجلزةل"و  الية وخباصة يف اجلانب اللغوي، حبيث اس تعمل العربية الفصحى يف منابعها الرثيةعال

هذا رأ ي عيل احلديدي اذلي يرى الرؤية و  احلمك مل يصدر يف هجة واحدة بل تعددت عند الكثريين، هذاو 

حاكايته و  أ انش يده لل طفال توفيقه يف قصصهو  نفسها يف قوهل "احلقيقة أ ن شويق مل يوفق يف أ كرث أ غنياته

دراك ال طفال...و  هلم ، 4اخليال اجلذاب"و  قةخلوها من الصور املرش و ذكل لرتفاع املس توى اللغوي عن ا 

جيابية يف بعض املواقف "فلام ينسون قوهل يف هذه  لكن تظل بعض مشاركته القليةل يف املس توى الرتبوي ا 

 يه ختاطب الطفل النافر مهنا:و القصيدة عىل لسان املدرسة

                                                           
 .93أ نس داود ع س ص  -1 

 .119مسري عبد الوهاب ع س ص  -2 

 .132عامثن جالل ص و  زلط أ محد أ دب ال طفال بني شويق -3 

 .255 يف أ دب ال طفال ص احلديدي عيل، -4 
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 أ ان املصباح للفكر                  أ ان املفتاح لذلهن

 تعاىل ادخل عىل المين  أ ان الباب ا ىل اجملد               

 ل تش بع من حصينو غدا ترتع يف حويش              

خوان                     يدانونك يف السن  و   أ لقاك اب 

يريض غاية هؤلء و  أ ل تصنع مثل هذه ال بيات توازان يف القصيدة يمني ال حساس جبامل املدرسة

 .1الرتبيةعىل ال حص اذلين يتحدثون ابمس و الرتبويني ا

رمبا تزداد و  ميكن القول بعد هذا اجلدل ا ن الشعراء ل ميكهنم أ ن يتوفقوا يف مجيع ال بواب يتفننوا

ذا حاولنا الانتقال من أ دب الكبار ا ىل أ دب الصغار.و  الشقة  تتأ زم ا 

نه مقني بنا أ ن تظل وهجتنا النفع الواجب تقدميه للطفل من خالل هذه ال انش يد "ليس من شك  ا 

الاكتساب ورتبية الوجدانية ابل انش يد من ال ساليب الرتبوية الراخسة لبعث ملاكت التذوق اللغوي أ  أ ن ال

جادة النطقو املعريف عند الناش ئة ابل ضافة ا ىل أ هنا تعد حمصةل هامة يكتس هبا النشئ  يه القدرة عىل ا 

 .2غر"الوجدانية عندمه منذ الصو  ترقية امليول ال دبيةو  أ سلوب ال داء اللغوي،و منو 

النظر ا ىل هدف لك و  التدقيق، ل مانع من تصنيف هذه ال انش يدو  هبذا املس توى من الرتيث

ملاذا و  من هذا املنطلق نفهم أ ثر ال نشودة يف الطفل،و ما يه املصلحة اليت جاءت من أ جلها "و  أ نشودة

 .3تزويده مبعارف ش ىت"و  تقومي السلوكو  اختارها املربون وس يةل انجعة لرتبية

                                                           
 .88أ نس داود ع س ص  -1 

 .124عامثن جالل ع س ص  -2 

 .310أآخرون ع س ص و  عبد الرمحن عبد الهامشي -3 
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"هنا تصبح أ مهية اختيار و عامتد عىل أ سلوب النش يد يؤهل صاحبه يف اختيار املوضوعا ن الا

لعل ال مه من ذكل يف سبيل و  املناجه هنائية، ل هنا جتازف بقلب التوازن اذلي بين بناء نش يطاو  النصوص

 : يهو ، حتولت ال نشودة ا ىل وس يةل فاعةل نفعية من مس توايت عديدة1اخنراط الطفل يف اجملمتع"

 ال ديب دلى ال طفالو  تمنية اذلوق احليس .1

 تمنية احلصيةل اللغوية للطفل .2

 الرتدد يف النطقو اذلين يغلب علهيم اخلجل أ   ال طفالمساعدة  .3

 هتذيب أ سلوهبمو  الصفات السلميةو  اكساب ال طفال املثل العليا .4

   2أ مهيته كاكئن هل خصائص ممزيةو  احرتام فردية الطفل .5

 موضوعات ال انش يد:-ب

مهنا عىل سبيل اخلصوص و  اعامتدا عىل هذه النتاجئ تبقى مادة ال انش يد، تتضمن تعالمي متنوعة

سلمية، مثال نش يد )هللا ريب( من ديوان يوسف و  التعالمي ادلينية قصد تربية الطفل عىل عقيدة حصيحة

 يقول: (برامع ال سالم) *العظم

لهيي                   فه  رمحن رحميو ا ن سأ لمت عن ا 

نسان عظميو سأ لمت عن نبيي                    فهو أ    ا 

آن كرميو سأ لمت عن كتايب                  فهو أ    قرأ

                                                           
 .190ص  1992جعفر عبد الرزاق أ سطورة ال طفال الشعراء دار اجليل بريوت  -1 

 .134ص  2011  3املفاهمي اللغوية عند ال طفال دار املسرية ال ردن ط امد عبد السالم زهران وأآخرون،حم -2 

 شاعر دّرس مبدارس ال قىص هل دواوين كثرية ختص ال طفال.و  م ابل ردن أ ديب 1931* ودل عام 

 باألردن، أديب وشاعر، درس بمدارس األقصى، له دواوين كثيرة تخص األطفال. 1931ولد عام  -* 
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 ش يطان رجمي و سأ لمت عن عدوي                 فهو أ  

 نش يد:  أ ان اي قوم مسمل:و أ  

 مصحفيو  نبييو  أ ان أ حببت خالقي                 

آمنت ابلهدى                 بدين مرشفو  حني أ

 أ ان اي قوم مسمل

 سلويك حمببو  أ ان طفل مريب      

 الكيم همذبو  ثيايب نظيفة           و 

 أ ان اي قوم مسمل

 توهجت للمنامو أ ان ا ن مقت للطعام    ا

 ادلوامشعاري عىل و  عيش يت لكها نظام      

 1أ ان اي قوم مسمل

الوفا يف و هناك صنف من ال انش يد اليت حتبب الطفل ا ىل الوحدة العربية، يقول الشاعر محمود أ بو 

 نش يد هل بعنوان "نش يد فلسطني" يف نظم سهل يالمئ ال طفال:

 مىت تعوديناو  فلسطني فلسطينا            مىت

                                                           
 .224ص  2008ال سالم نقال عن منصور أآل عبد احملسن عبد هللا حسن أ ساس يات أ دب الطفل دار الرشق القطرية قطر  يوسف العظم، برامع -1 
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 أ جل اي روح أ هلينا          مىت نلقى أ هالينا

  أ س ىن أ مانينا              أ اي أ حىل أ غانيناأ اي

 1لقد كنت لنا ادلنيا            كام كنت لنا ادلينا

يف موضوع فلسطني بديوانه اخملصص لل طفال  *يشارك أ يضا الشاعر السوري سلامين العيىس

مس توى اللغة تفوق و  "غنوا اي أ طفال" لكننا نالحظ عىل هذه القصيدة أ ن مس توها من حيث ال سلوب

 ال طفال، يقول فهيا:

 درب انتظاريو  فلسطني داري            

 تظل بالدي               هوى يف فؤادي

 حلنا أ بيا                عىل شفتيا و 

 وجوه غريبة              بأ ريض السلبية

 حتتل داريو  تبيع مثاري              

 عصافري داري            حنني انتظاري

 اء             بأ عىل سامءلصوت الغن

 2عزف اللحونو  لرقص الغصون         

                                                           
 .124الوفا، أ انش يد وطنية نقال عن عامثن جالل ع س ص و محمود اب -1 

رشين نش يدا ديوانه يف الشعر اخلاص ع و  ست مرسحيات غنائية لل طفال، ديوان القطار ال خرض يضم واحدا 1973سلامين العيىس أ صدر عام  -* 

 .1978"غنوا اي أ طفال" عام  ل طفالاب

 .25ص  1978سلامين العيىس، ديوان غنوا اي أ طفال دار العودة بريوت د ط  -2 
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آخر من ال انش يد "أ نشودة حامس ية يتغىن هبا ال طفال يف وهو  النش يد الوطينو هو  هناك نوع أ

يعمق النش يد الوطين يف الناش ئني و  مناس باهتم اخملتلفة،و  أ ايهمم الوطنيةو  حفالهتم،و  معاهدمهو  مدارسهم

 ، لك وطن يف العامل ل يقرص يف تأ ليف أ انش يد وطنية حيفظها الصغار1الصحيحة"املواطنة و  الانامتء

هذه الفكرة يصنعها النش يد مع ال طفال بشلك و  افرادهو  نطربط عالقة وفاء بني الو و  ممهلا حلشدالكبار و 

مس توى  انفع، وجيدر أ ن نذكر يف مقام ادلور اذلي تقدمه ال نشودة، الطريقة اليت جيب تطبيقها عىلو مثري

 2يه:و ثالثة مراحل

لقاء:و  مرحةل ال داء .أ    ال 

 يه مرحةل تقوم هبا املعلمة أ ول، مث يقوم هبا ال طفال جممتعني، مث يقوم هبا لك طفل عىل حدة.و

 المتثيل:و  املرسحيةو مرحةل احلوار أ   .ب

 طاقة سلوكية يف تعامهل معو  تتحول ال نشودة يف هذه املرحةل ا ىل طاقة لغوية يف لسان الطفل

 يتفهم الطفل معاين ال نشودة.و  الناس،

 مي:غمرحةل التن .ج

 حيس فهيا الطفل جبامل اللغة ما فهيا من تناسق.

تظل هذه املراحل حمل اجهتاد بني اخملتصني، يف هذا اجملال ميكن تقليصها كام ميكن أ يضا تطويرها، 

السعي حلرصه يف جمالت و"موضوعات وثيقة الصةل ابلرتبية الطفولية و  خدمة الطفلو اجلوهر يف ذكل ه

                                                           
 .158زلط أ محد أ دب الطفل العريب ص  -1 

 .52ص  2009 2ال ردن طتطبيقاهتا العملية دار املسرية و  حاكايت ال طفالو  مسري عبد الوهاب أ محد قصص -2 



 ةتيموضوعا قراءة الطفل أ دب                                                            الفصل ال ول     

108 

جامل الطبيعة، واحلفاظ عىل البيئة وحب الوادلين وصةل و  هدف تربوي كحب الوطن،و ذات مغزى أ  

 .1تقدير حق اجلار والرفق ابحليوان"و  كبار السنو  اخرتام املعلمنيو  الرمح،

وع أ دب الطفل بشلك وفري وصائب كبقية ال جناس أ ن رساةل ال نشودة ميكهنا أ ن ترثي موضو يبد

آخر من فنون ال دب اليت خدمت أ دب نيف الاجتاه نفسه، و بقرب هذه ال فاكرو  ال خرى، طلع عىل فن أ

نه مرسح الطفل.و الطفل  ل زالت كذكل، ا 

 

 البعد الرتبوي ملرسح طفل:-5

تأ ثريه يف وعي و  املرسحل ميكن ل ي ابحث يف جمال أ دب الطفل، أ ن يغيب عنه مدى فاعلية 

ذ ا ن الوسائل املس تخدمة يف هذا الفن، رمبا ل تتاح يف اجملالت اخلرى، "فاملرسح و  الطفل ضع يسلوكه، ا 

مسموع، يف الوقت اذلي يقدم و  مريئو  ملموسو  ال فاكر بشلك جمد،و  ال شخاصو  أ مام ال طفال الوقائع

 .2يقدم التلفزيون صورا مرئية"و  صورا مسموعة، تقدم ال ذاعةو  مرسومةو اجملةل صورا مكتوبة أ  و  الكتاب

قةل من اخملتصني قصد ترس يخ هذه املادة يف مصاف اجلهود  ال طفالأ ن ينتصب ملرسح وفال غر 

 .قافية ال ساس ية اخلاصة ابل طفالالث

 

 

                                                           
 .154ص  2014ال ردن  1طفوةل دار الفكر طو  احلوامدة محمد فؤاد أ دب ال طفال فن -1 

 .158ص  1995التوزيع القاهرة مرص د ط و  أ دب الطفل ادلار ادلولية للنرشو  مفتاح محمد دايب مقدمة يف ثقافة -2 
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 مفهوم مرسح الطفل: -أ  

أ ن قميته و  أ ن مرسح ال طفال من أ عظم الاخرتاعات يف القرن العرشين، *"لقد كتب مارك توين

ليك تظهر قمية هذا و  1مفهومة يف الوقت احلارض سوف تنجيل قريبا"و واحضة أ  و التعلميية الكبرية اليت ل تبد

دراك ماهية هذا الفن. نه من الرضوري ا   املرسح دلى القارئ، فا 

ذ ا ن "مرسح الطفل يف ضوء ذكل معل فين مادته ال وىل النص التأ ليفي املوجه لل طفال، اذلي و  ا 

من مثن ينتقل فوق خش بة املرسح ا ىل عرض متثييل درايم مبسط و  ب مراحل أ عامرمه املتدرجة،يناس

 .2يقدمه املمثلون وفقا لتوزيع ال دوار اليت يلعبوهنا"

هذا يشء حمتي، لكن ذكل و  أ ن الاهامتم ال كرب قد يتجىل يف بداية ال مر ابلنص املرسيحو يبد

يس تدعي عنا ر أ خرى يف بناء مرسح لل طفال متاكمل "ذكل أ ن الاكتب اذلي يؤلف مرسحية لتقدم 

هلم يكتب عىل مرسح ال طفال جيب أ ن يعرف مس توى قدرات من س يقومون بمتثيلها عىل املرسح حبيث 

 .3جناح"و  سهوةلو  ما يس تطيعون أ داءه بيرس

 من هذا الفن واردة دون حماةل، لكهنا بنسب متفاوتة بني اخملرجنيا ن الفشل يف حتقيق الغاية 

لن نصل ا ىل هذا املس توى ا ل و فنية "و  ميكن تفادي هذا الفشل ابعامتد وسائل علميةو  الكتاب،و  املمثلنيو 

ذا مضت مسارحنا هيئة مؤلفة من املؤلفني اخصائيني يف شؤون و  علامء اللغةو  لعامء النفسو  الفناننيو  ا 

ريبة حبمك أ نه تشرتك فيه اطراف كثرية، ذلكل جيب و  ، مففهوم مرسح ال طفال يرتك توجسا4ل"ال طفا

شلك من اشاكل الفن يرتمج و هبذا املعىن مرسح ال طفال "هو  عدم ال خالل بأ ي طرف يف معادةل الفهم،

                                                           
 ( كاتب أمريكي ساخر.1910-1835مارك توين ) -* 

 .156حسن منصور أآل عبد احملسن ع س ص  عبد اهل -1 

 .190زلط أ محد أ دب الطفل العريب ص  -2 

 . 27ص  1986 3جنيب أ محد فن الكتابة للطفال دار اقرأ  بريوت ط -3 

 .159عبد هللا حسن منصور أآل عبد احملسن ع س ص  -4 
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ترمجة  فيه املمثلون نصا مكتواب ا ىل عرض متثييل عىل خش بة املرسح يقوم عادة مبساعدة اخملرج عىل

عادة ما يكون احلدث املرسيح الناحج معال مشوقا للك و  خشصيات ومواقف النص اليت ابتدعها املؤلف

 .1الفين"و  من املشاهد واملمثل

ذا تتبعناه يف مراحل نشأ ته،  ال طفالهذا ما حناول اس تدراكه مع مرسح و  يزداد اليشء وضوحا ا 

يظهر هبذا الشلك املتاكمل بنس بة و  عرب حقبة زمنية تكشف لنا مراحل بدوه، ليس توي عىل قدميه

 مقبوةل.

 بداايت مرسح الطفل:-ب

الفنية، خاصة القدمية مهنا تكون نشأ ة مرسح الطفل من املسائل غري و  ك غلب الظواهر العلمية

آراء أ هل الاختصاص، فهناك  ماكان، لكن ذكل ل مينع منو  املتفق عىل حتديد ولدته زماان الوقوف عند أ

ذكل من خالل ما يعرف مبرسح ادلىم حيث و  من يرى أ ن "نشأ ة مرسح الطفل ترجع ا ىل أ صول فرعونية

عرث عىل بعض ادلىم يف مقابر بعض أ طفال الفراعنة، كام أ شارت بعض الرسوم املنقوشة عىل الآاثر 

 .2صغار"متثيليات حركية موهجة للو  الفرعونية ا ىل حاكايت

ذكل حبسب ال دةل العلمية املقدمة يف هذا الشأ ن، لكن ميكن ختطي و  يرفضو قد يقبل هذا الرأ ي أ  

مراحل عديدة لنقف بشلك عام حول مدى انتشار هذا الفن يف أ رجاء املعمورة، "ففي أ وراب مثلت أ ول 

 مرسحية 

                                                           
 .186ص  2009التطبيق، دار عامل الكتب احلديث ال ردن د ط و  ظريةاساليب تدريسها بني النو  احلوامدة محمد، فنون اللغة العربيةو  عاشور راتب -1 

 .91ص  1998فوزي عيىس أ دب ال طفال منشأ ة املعارف ابل سكندرية مرص د ط  -2 
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أ صدرت و ( 1830-1746) الفت املرسحية مدام دي جيتليسو  م 1784لل طفال بباريس عام 

انترش يف ا جنلرتا فن املرسح خاصة يف و   1كتاب مرسح التعلمي حيث ترمج ا ىل ست لغات أ جنبية"

معرض نشاطات و عرف ذكل ابملرسح املدريس، هذا النوع من املسارح "يش به خمترب جتارب أ  و  املدارس

ية مهنا الكشف عن قدرات هيدف ا ىل أ غراض تربو و  جزء من بقية جوانب املهنج املدريسو هو  التالميذ

الاس تخدام املمثر و تمنية ميول التالميذ،و  تطويرها وغرس العمل امجلاعي التعاوين يف نفوسهمو  التالميذ

 .2هم وخدمة العملية التعلميية"غ ل وقات فرا

ليه بصدق و  لهذا الفن اجلديد ال طفالهتئي  حياول لك واحد أ ن يبدع يف ادلور اذلي يقدم ا 

خالص.  وا 

اكنت و  أ وائل القرن الثاين عرش قدمت يف ا جنلرتا عروض درامية ترفهيية ابمس "ابنتوممي"ويف 

يف املانيا كتب و 3أ طفال يف الغابة"و  الشعبية القدمية مثل س ندريالو  موضوعاهتا مرتبطة ابحلاكايت اخليالية

يف بالد و 4الكبار عىل حد سواءو  مائيت مرسحية اشرتك فهيا مناذج للصغار 1576-1494هانز ساش 

م أ نشئ  1918يف عام و ادلمنارك تولت مجعية املرسح املدريس القيام بدورها يف ازدهار مرسح ال طفال،

معوما و  5مديرة هل( 1993-1909)عينت الفنانة املرسحية املوهوبة "اناتليا ساتز" و  للطفالو مرسح موسك

املركز حول مدى نفعية و  رسح بعملها الواسعالبرشية لهذا امل و  فا ن معظم بدلان أ وراب وفرت طاقاهتا املادية

                                                           
 .164ص  1986 4وينفرد وارد مرسح ال طفال تر محمد اجلوهري دار املعارف القاهرة ط -1 

 .300فنونه وسائطه ص و  الهييت هادي نعامن أ دب ال طفال فلسفته -2 

 .19وينفريد وارد ع س ص  -3 

 .19م ن ص  -4 

 .20م ن ص  -5 
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يذهب مارك توين الاكتب ال مرييك ا ىل أ ن مرسح الطفل حديث ل نه حسب رأ يه و  هذا النوع من الفن،

 .1مل يظهر ا ل يف القرن العرشين

 مرسح الطفل يف الوطن العريب:-ج

 اختيار موضوعاتهذكل لصعوبة و تأ خر ظهور هذا املرسح يف وطننا العريب عند صنوه ال وريب "

آدابه من هجة،و  عدم الاهامتم الاكيف بثقافة الطفل عامةو  قةل اجمليدين فيهو  من هجة أ خرى ثقافة ال رسة و  أ

قامة العروض و  ال طفالاليت ل تشجع  حتملهم ملشاهدة املرسح، مما أ دى ا ىل عزوف املنتجني عن ا 

 أ جور املمثلنيو  قمية التجهزيات للمرسح املرسحية ابهظة التاكليف، دون احلصول عىل مردود مايل يغطي

ينرش من و  ( مما يكتب%2-1ذلكل ظلت نس بة املرسحيات املكتوبة لل طفال حىت الآن ترتاوح بني )و

الرمغ من ذكل فقد شارك املرسح العريب بأ نواعه عىل ،  2أ دب ال طفال، عىل مس توى الوطن العريب"

ذ اكتشف علامء ال اثر خمطوطة حتتوي و  خيال الظلو  الثالثة املشهورة من عرائس، املرسح البرشي، "ا 

( مكتوبة 1311-1248عىل ثالث متثيليات خليال الظل من تأ ليف محمد بن دانيال الطبيب املرصي )

اكنت متثيليات خيال الظل يف تكل الفرتة تركز عىل وصف رجال احلرف بطريقة فاكهية و نرثا...و  شعرا

 .3نوا معظمهم من الطبقات الشعبية"للرتفيه عن املتفرجني اذلين اك

يف موضوعاته سواء بطريقة الاقتباس من نصوص أ جنبية و ظل املرسح يتطور يف أ شاكهل

 انبع من وطننا العريب، "لكن ظهور أ ول مرسح لل طفال بشلك واحضو حميلو الاعامتد عىل ما هوأ  

                                                           
 .30ص  1989 16التعلمي املغرب ع و  دادي حلسن املرسح كتقنية بيداغوجية داخل املدرسة جمةل الرتبية -1 

 .187احلوامدة محمد فؤاد  ع س ص  -2 

 .169عبد هللا حسن منصور ع س ص  -3 
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أ رنب''، ''حمل ليةل صيف''، و  ، مث انترشت املرسحيات مثل ''أ سد1م" 1964معروف اكن يف عام و 

 ''الطائر ال زرق''، ''صياد السمك'' ويالحظ أ ن جل هذه املرسحيات نصوصها ملؤلفني أ جانب، مفثال: 

 أ وبرا بكني –صياد السمك 

 موريس ميرت لنك –الطائر ال زرق 

 شكس بري –حمل ليةل الصيف 

مع مجعيات  2القويمتأ سست فرقة املرسح و  1959ازدهر املرسح يف سوراي بشلك واحض عام 

تدمع املرسح  1970يف عام و شاركت أ يضا لبنان هذه احلركة بفرقة املرسح الاختباريو  أ خرى كثرية،

لقد وجدت هذه الفرق معينا يف كتابة النصوص الاكتب و  3بفرقة أ خرى مدرسة بريوت للمرسح املعا ر

أ شار ا ىل و  شعراؤها بنصوص حملية،و  يف العراق أ يضا شارك أ دابءهاو املرسيح "جوزيف أ يب ظاهر"،

نه خالل عرش س نوات ) -1968هذا املوضوع عدانن ا سامعيل داعيا للبحث عن نصوص أ جنبية قائال: "ا 

 .4( مل يقدم ل طفالنا من املرسحيات ال جنبية سوى مرسحيات ثالث فقط"1978

الظل من و قوز أ  القراو بشلك عام بدأ  العراق يواكب تكل الصحوة يف لعب ال دوار عىل اخلش بة أ  

الفنون التابعة و  يف ال ردن تكفلت دائرة الثقافةو ال ندية الثقافية،و  امجلعيات القوميةو  طرف املدارس

 1979الش باب مبوضوع مرسح الطفل، فعرضت مرسحيات عديدة خاصة منذ عام و  لوزارة الثقافة

 .5ة ال رانب، الثعلب الصاحلبلرحةل العجيبة، افتح اي مسسم، غاالعام ادلويل للطفل، مثل مرسحية او هو 

                                                           
 .170ص  منصور، ع س، عبد هللا حسن -1 

 .171م ن ص  -2 

 .171م ن ص  -3 

 .23هـ ص  1415 253عدانن ا سامعيل املرسحيات ال جنبية جمةل فنون العراق ع  -4 
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املثابرة حاولت جل بدلان الوطن العريب مواكبة هذا النوع من الفن و  ابدلرجة نفسها من النضج 

ترمجة و  النوادي الثقافية،و  ذكل ابعامتد املرسح املدريس، امجلعياتو  وسارق عىل الطريقة نفسها

العربية ا ىل املس توى ال وريب لكهنا مل تدخر أ ي بشلك عام مل تصل مسارح ادلول و  املرسحيات اجلنبية،

 هجد قصد تفعيل مرسح الطفل.

 أ هداف مرسح الطفل:-د

ال اثرة يكتشف أ ن ملرسح الطفل أ هدافا يف غاية النفع لفائدة الطفل، حبيث "هل و  أ ما هذا الزمخ

البرشي عن  ميكن أ ن حيل املشالكت للاكئنو  القدرة عىل تفجري لك الطاقات املكبوتة داخل الطفل،

لقاءو  الرمسو  طريق المتثيل ليه التوازن النفيس"و  العمل امجلاعيو  املوس يقىو  ال   .1يعيد ا 

نتاج عدد كبري من هذه ولقد رمس ذو  الاختصاص ملرسح الطفل أ هدافا حمددة، من أ جلها مت ا 

 2املرسحيات، هذه ال هداف يه:

 تكسب الطفل الثقة ابلنفس -

 الرتددو  اخلجلو  العزةلو  الانطواءالتغلب عىل ما عنده من عوامل  -

 انطالقو  التحدث أ ماهمم بطالقةو  تكس به الشجاعة ال دبية يف مواهجة مجهور املشاهدين -

 عن عوامل اضطراابت نفس يةو تعاجل بعض عيوب النطق الناش ئة عن أ س باب خلقية أ   -

 3يه:و ميكن ا ضافة أ هداف أ خرى
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 مي عند الطفل.ال دراك السلو  يمني مرسح الطفل ال حاسيس ال جيابية -

 احلس النقدي جتاه العامل اليت تعرض عليه و  تمنية اذلوق امجلايل -

 يمني اخليالو  املشاعرو  يريب العقل -

 مشاركته يف صنع احلدثو يساعد يف دمج الطفل يف امجلاعة من خالل مشاهدته أ   -

 املواهب اخلاصةو  الكشف عن املهارات الاكمنة دلى الطفل -

الانطالق و تمنية قدراهتم عىل ال بداعو  العمل بروح الفريقو  ال طفالبث روح التعاون بني  -

 ابخليال.

 املعايري الفنية ملرسح الطفل: -هـ

آخر جيب وضع و  يرتتب عن حتقيق ال هداف املسطرة ملرسح الطفل، جودة العمل اتقانه بتعبري أ

تيار املؤلف اذلي حيدد اخ و معايري فنية ترقب املرسح الهادف، "ا ن الهدف من كتابة أ ي مرسحية ه

حساسات جاملية سواء أ اكن عن و  جيب عىل املرسحية أ ن تثري يف املشاهدين انفعالت عاطفيةو  ملوضوعه ا 

بداعية،و طريق الكوميداي أ   أ ن تكون دليه معرفة بعامل و  الرتاجيداي...يتطلب من املؤلف أ ن يمتزي مبلكة ا 

ميسك و  أ ن يعرف ما يشد انتباههمو  فالأ ن حيرتهمم بل عليه أ ن يدرس مجهور املتفرجني ال طو  ال طفال

 .1حيرك يف صدورمه مشاعر العطف"و  أ نفاسهم

ل سبيل و انحجة،و ا ن معيار اجلودة حيمت عىل من ينصب نفسه لهذا امليدان أ ن ميتكل فاعلية مؤثرة

 خشصياتو  احلقيقة ا ل بعد معرفة العنا ر اجلوهرية اليت تأ سس املرسح من: حدثو ا ىل هذه النتيجة أ  

ذ ا ن "البناء و الرصاع، لك هذه العنا ر لها نصيب يف ا جناح املرسحية أ  و  حبكةو  حوارو  ديكورو  هدهما ا 
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مقدمة و  يكون لك حدث مهنا سبباو  النتاجئ،و  اجليد للمرسحية يقوم عىل أ ساس حممك من ال س باب

آت املفتعةل يف منو للحدث اذلي يليه، دون أ ن تتدخل املصادفات اخملتلفة أ    .1تطورها"و  اثال حدو املفاجأ

أ ن الكتابة يف موضوع مرسح الطفل حيمل بني دفتيه همارتني و هو  جيب أ ن نشري ا ىل أ مر أ سايس،

انقص، أ ما املهارة الثانية فهيي تتعلق واملراس يف فن املرسح بشلك اتم غري جمزأ  أ  و  املهارة ال وىل يه اخلربة

كبرية يف حميط و  ارسارها، مدراك للك صغريةو  ابلطفل ذاته، حبيث يكون اخملرج املرسيح عاملا ابلطفوةل

نتاج مرسحية مبعايري جيدة مثل:و ال طفال، ذلكل حيسن توفري لك ما يدع ىل ا   ا 

 املرحةل العمرية للطفل -

 البعد عن اخليالو  اللغة الواقعية -

 ادليكورو  املناظر -

 اختيار الوقت للعرض -

يقينا أ ن املوضوع حيتاج ا ىل هجود  الاختصار: أ دركو حتدث عن مرسح الطفل هبذه العجاةلعندما أ  

ابل حرى الرأ ي عىل ول نقترص يف هذا احلمك أ  و حبوث متواصةل، لعلها تصل ا ىل غية متاكمةل،و  معمقة

نش يد، ا ن و  حاكيةو  شعرو  املرسح فقط بل نعمم ذكل عىل معظم ال جناس اليت مرت بنا من: قصة،

ذا علمنا كيف نقدم هذا املوضوعو  همم، لكن يزداد حس ناو  الاهامتم ابملوضوع يشء مجيل كيف و  نفعا ا 

جابة يف الفصل و  نصوغه؟ ما يه الوسائط الكفيةل حبمهل؟ تلمك يه التساؤلت اليت سوف تكون حمل ا 

 املوايل.  
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 ا شاكلية اللغة عند الطفل: -1

 اللغة:مفهوم -أ  

 ل ميكن ال سهاب يف موضوع تعريف اللغة، حىت نمتكن من الولوج ا ىل لغة ال طفال،       

 فاللغة تفهم بشلك متفق عليه عىل أ هنا "مجموعة من الرموز الصوتية اليت حيمكها نظام معني 

 ، 1بعض"و  بعضهماليت يتعارف أ فراد جممتع ذي ثقافة معينة عىل دللهتا من أ جل حتقيق التصال بني و  

هبذا املس توى من الفهم يكون الطفل حامت داخل هذه العروة الوثقى اليت ل ينفصم عهنا أ ي فرد من 

 اجملمتع، فأ داة السامع املؤهةل أ ول ل داء وظيفهتا قبل التلكم تكسب الطفل قدرة عىل اللغة عرب مراحل منوه

آخرا من أ نواع التصو  ذ أ ن "اللغة تشلك نوعا أ يه تسهل هل و ال اذلي ميارسه الطفل مع جممتعهتطوره، ا 

بداء رغباتهو  التحمك يف الآخرين مقدرته عىل و  تتحمك مكوانته البيولوجية يف اس تعدادهو  معرفة مطالهبمو  ا 

لهيا ثقافة جممتعه عنا رها من رموز ا ىل قواعد لغوية"  .2النطق أ ول، بيامن تضيف ا 

ّن اللغة بلك ما حتمهل من دلللت، ل ي  لّ أ ن تكون وس يةل بني ال فرادا  لكام زاد الرثاء و  سعها ا 

 التعبريو  املفاهمي، زادت قدرة الفرد عىل التفكريو  اللغوي، وتوافرت اللكامت املعربة عن خمتلف ال ش ياء

من مث فا ن تقدم الفكر مرتبط أ شد الارتباط برثاء اللغة، كام و  أ كرث فعالية ودقة، تنقل ال فاكر، وأ صبحو 

 3منوه"و  الفقر يف ال لفاظ يه من العقبات الرئيس ية يف طريق التفكريو  اللغة وختلفهاأ ن حضاةل 

لن نبلغ هذه و  أ صبح من الرضوري يف الوقت املعا ر امتالك لغة تصنف مضن املراتب العاملية، 

لّ برتقية اللغة يف املعامج دون و الرفوف فوقجتريدها من الفهم القا ر، اذلي يسعى ا ىل حتنيطها و  الغاية ا 

                                                           
 .25طعمية رشدي أ محد وأآخرون ،ع س، ص 1 
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ّن اللّغة ليست مجموعة من الرموز املنطوقة أ   نسانية مبقدار ما و  املكتوبة فقط،و اس تعامل، "ا  منا اللغة لغة ا  ا 

ليه يف تربية"و  ما ترمج عن حّس و  ما تعرب عن فكرو  حتمل من دللت، وما تقدم من خربة، ، 1ما تدعوا ا 

لك جممتع للفاظ املناس بة ل فاكر صور ذكل اجملمتع "فعلام أ ن لك أ مة لها اس تقاللية اتمة يف اختيار ال  

 خالل هذه ال لفاظ اليت اصطلح علهيا،للتفكري يعرب عهنا بأ لفاظه ولكامته اليت اصطلح علهيا، ومن طريقته 

 2تكل نس تطيع قراءة أ فاكرها".و اللكامت اليت متثل لغة هذه ال ّمة أ  و  من خالل هذه ال لفاظو 

لّ تتبع ظاهرة من -داخل حقل الطفوةل–تصفت هبا اللغة، ل يسعنا أ مام هذه القمية اليت ا  اللغة و ا 

 العوامل املساعدة عىل اكتساهبا.و  عند الطفل

 اللغوي للطفل:و المن-ب

 ما يه الفرتة اخلصبةو  البحوث يف ابب اكتشاف منشأ  اللغة عند الطفل،و  تتسابق العلوم       

لّ أ ّن الاعرتافرمغ لك و  اليت تؤهل الطفل للالكم،   الاجهتادات العلمية املصنفة لهذا املوضوع، ا 

 حبمك اثبت موحد يف هذا الشأ ن غري مرغوب فيه، لكن ذكل ل مينع من تتبع هذه الظاهرة عند الطفل 

 داخل الرمح فيكون املولود اجلديدو هو  جنني، "فتنغاميت الطفل تتأ ثر ابل صوات اليت مسعهاو هو 

قد أ صبح مطبوعا مبوس يقى اللغة و ت من خالل ما س بق أ ن مسعته أ ذنه، فهقد اختار بعض الصواات 

 .3ال م"

غريمه من العلامء، أ ّن الطفل هل اتصال ابلعامل و  املربيونو  لقد اعرتف الكثري من علامء النفس 

ّن لغة ال طفال اليت يسمهيا عامل النفس الاجنلزيي وهو  اخلاريج -Lewis David (1941يف بطن أ مه "ا 
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ّن و  "اللغة الرسية" يه جدول حقيقي من املواقف( 2001 التعابري عىل ال ّم أ ن تتعمل كيف تفك رموزه، ا 

، يويح هذا التقارب املبكر بني ال م وطفلها، 1هذه اللغة الصامتة تتوجه ا ىل العيون وليس ا ىل الآذان"

اريج، فهذا الاكئن الصغري هل دلةل قوية يف اس تعداد الطفل خلوض  غامر الالكم والتواصل مع العامل اخل

الباكء عالمات فزييولوجية و  الضحكو  ب أ ن ينجزها، فالرصاخغبات كغريه من الاكئنات ال خرى جير 

الرضا حبسب امليول اذلي و عىل السخط أ   ءداةل سواو  لكهنا ابطنيا يه طرائق معربةو  كذكل ظاهراي،و تبد

رمبا و  الطفل الصوتية قا رة عىل الرصاخ )الباكء( يرضاه الطفل لنفسه، مفثال "عند الولدة تكون حصيةل

أ صوات القرقرة الصادرة عن احلنجرة، قد ثبت أ ّن و  قليل من أ صوات النخري )الصادرة عن اخلياش مي(

 .2هناك أ نواعا من الرصاخ للك مهنا معىن"

لّ لبيان أ ّن اللغة عند ال  ة جّد معقدة، طفل تأ يت طوع بيئممّا أ دى مهنا احلديث عن هذه املرحةل، ا 

ثقافته و  يبقى أ ّن البيئة اليت يودل فهيا الطفل يه اليت س تكون مرجعه ال سايس يف تكوين معجمه نلك

ّن الفرد اذلي يودل يف حميط هل و املس تقبلية، "ما دامت اللغة تؤثر يف طبيعة التفكري بأ شاكل خمتلفة فا 

 .3بوس يةل التعبري الشائعة يف جامعته" ثقافة خاصة س يكون اعامتده عىل املفردات اللغوية اليت تتصل

ّن أ رسته احمليطة به تبدأ  يف معلية التلقني والتدريب عىل الالكم، سواء و   مبجرد ظهور هذا املولود فا 

ّ "الطفل يف ال شهر ال وىل بعد ميض شهرين أ  و بقصد أ   ثالثة عىل ميالده يس تطيع أ ن ميزي و بدون قصد، ا 

بعضها غري و  هذه ال صوات ابلتايل تأ ثريات خمتلفة بعضها مرحيميكن أ ن حتدث فيه و  بني ال صوات

آذاهنم لفظة من طفلهم، ففي البداية يكون شغف قتلي غبطة ملــــــــّا و  أ ياّم هبجةو  ،4مرحي" ى أ فراد ال رسة  أ

                                                           
 .18، ص روشان ليونيل، ع س -1 
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كبري للحديث مع الطفل، لكن مبجرد امتالكه ملعجم واسع من ال لفاظ، ترى جّل أ عضاء ال رسة يعزفون 

يقافهعن سام  اللغوي عند الطفل.و ذكل ابلطبع هجل يقضيه المنو  عه وحماوةل ا 

زاحة هذه العقبات جاء ال دب ل و   يساعد لك ال طفال، ابتداء من "هذه الثغرة ل نّه  يسدمن أ جل ا 

ترثي و  يزتايد احملصول اللغويو  ،"تمنيتهو  حىت عتبات الش باب، عىل التحصيل اللغويو  مرحةل احلضانة

اخلربات اليت و  ذكل بأ ثر من تزايد معليات النضج ادلاخيل دلى الطفل،و  اس تخداماته، دللته وتتنوع

بداعات"و  تزوده البيئة والتجارب اليت ميارسها حبمك تقبهل لكام ازدادت الفرتة العمرية للطفل ا لّ و  ،1تلقيه لال 

 وازدادت معها احلصيةل اللغوية.

حريص جّدا و يف معظم اهامتماته اللغوية فه"الطفل يف فرتة الس نتني الثانية والثالثة من حياته و يبد 

أ سامء ال ش ياء وال شخاص كام أ نّه شديد التنبه لللكامت اجلديدة اليت تقال يف و  عىل أ ن يسأ ل عن ال سامء

طفل بشلك ل ميكن ، ابت واحضا أ ّن اللغة تتطور عند ال2حرضته ورسعان ما يرددها وراء املتلكم"

ذكل ا ىل ظروف لك طفل والبيئة اليت نشأ  فهيا، لكنه ميكننا أ ن نرتصد  يرجعتعمميه عىل لك الفئات، بل 

بصفة ا جاملية املراحل اليت يشرتك فهيا مجيع ال طفال مع اختالف بس يط، سواء، سواء من حيث كامل 

دة حىت عند الكبار، ومثال عىل فوارق غريها من الفوارق املوجو و  حفظ عدد كبري من ال لفاظو النطق أ  

أ ن بيهنم  من و  سعة قاموسهم حني يدخلون املدرسةو ال طفال، أ هنم " ليسوا سواءا  يف قدرهتم اللغوية أ  

من ل يتعدى قاموسه و  الفوارق قدرا كبريا، فقد يكون من بيهنم من جياوز قاموسه اللغوي أ لفي لكمة،

دلى الطفل عىل أ ربع وا للمزيد من ادلقة والبيان، ميكن تقس مي مراحل المنتوِخي  و  ،3أ ربعامئة لكمة"و ثالمثائة أ  

 مراحل:
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 .24م ن ، ص -3 
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 من سن الولدة حىت سن الثالثة. .أ  

 من الس نة الثالثة حىت السادسة. .ب

 يسمهيا البعض "الطفوةل املتأ خرة".و  من الس نة السادسة حىت الثامنة، .ج

 من سن الثامنة حىت الثانية عرش س نة. .د

 جل اخملتصني، بل هناك تقس اميتر ا عن بتهذا التقس مي ليس ابلرضوري أ ن يكون مرجعا اث       

تؤثر فامي و  تتوقف عىل ما قبلهاو تعني أ ن نذكر "لك مرحةل من مراحل المنو  عديدة ل ميكن حرصها، 

 بطيء و منو  ظاهر،و منو  اكمنولكن يوجد منو  العاديو وقفات يف معلية المنو ل توجد ثغرات أ  و بعدها،

 .1التدهور"و  ليس متر حىت يبدأ  الضعفو  رسيع ا ىل أ ن يمت النضجومنو 

ن أ ول مرحةل  أ اّي و  يه املؤرش يف مدى رسعة اجلهر ابحلروف، "وللنطق عند الطفل تبد )أ ( ا 

اكنت اللغة اليت سوف يتحدهثا الطفل، فا ن اللكامت ال وىل اليت ينطق هبا تكون يه اليت حتتوي يف 

، 2ال حرف الساكنة ب ْ ْت ْم ْن، أ ي تكل اليت يكون اللسان عند نطقها يف مقدمة الفم"الغالب عىل 

النوم ، وذلكل و  الرشبو  يتبني أ ّن الطفل يف هذه املرحةل هل رغبات غري كثرية، فرمبا اقترصت عىل ال لك

ة، "ذكل أ ّن اللكامت املقطعو ل حيتاج الطفل يف هذه املرحةل ل لفاظ  مّجة، بل تكفيه بعض ال حرف أ  

صدار أ صوات معىن ذكل، أ هنم من و  أ نغام شبهية ابلالكمو  ال طفال يف مرحةل مبكرة مثال يقومون اب 

 .3الناحية الفزييولوجية يكونون مؤهلني متاما للنطق"

                                                           
 .227طعمية رشدي أ محد ، ع س ، ص -1 

 .112محمد عامد ادلين ا سامعيل ، ع س، ص  -2 

 .101م ن ، ص -3 
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مير الطفل عرب هذه املرحةل )أ ( يف حميط تعرتيه تيارات كثرية ومتنوعة، املهم يف ذكل لكه  

آليات ال صواو ه ت اليت تكون هل عوان عىل تلبية رغبته، علام أ ّن " الطفل يصدر أ ول تعبري من اكتساب أ

 .1لكمتني عندما تكون مفرداته قد وصلت ا ىل مخسني لكمة أ ي يف حوايل سن الس نتني"

ن أ ي و تشوبه عرثات تعرقل هذا المنو، "و  فّعال ذلا مل تعرتيهو  اللغوي بشلك انجعو ويسري المن  ا 

ّن دليه قدرات لغوية بيولوجيةطور عىل تعمل الفطفل م عصبية تساعده عىل و  عقليةو  لغة البرشية، بل ا 

 .2اكتساب لغة حميطه، سواء أ اكن مس توى ذاكئه منخفضا أ م مرتفعا"

الثانية عند الطفل، لكننا يف املرحةل و اذلي نتحدث عنه يف الس نة ال وىل أ  و قد ل نشعر هبذا المن 

الرابع حبيث يمت و  اللغوي ال عظم حيدث ما بني العام الثالثو "فالمنرسيع ومالمح التطور يف منو )ب( تبد

آ و هو  الطفل عامه اخلامس  .3لف لكمة يف مجل سلمية التكوين" ’يس تعمل ما يقرب من س بعة أ

مل تكن هل غاية ولو  راغب يف الالكم حىتو هو  احلوارو  أ ثناء هذه املرحةل يبدأ  الطفل يف احلديث

ذ  لّ بعد أ ن يكون قد اس تطاع أ ن يكّون  نّ ا  جليةل يف نظر البعض، ا  "الطفل ل يكتسب معاين اللكامت ا 

لهيا هذه اللكامتو صورا ذهنيّة اثبتة أ   لّ ملا اس تطاع أ ن يعرب عن يشء و  مفاهمي عن ال ش ياء اليت تشري ا  ا 

 .4حمدود"

لتلقني فراد، اجلوهر يف معلية االلغة دلى الطفل يف معزل عن ال  و ليس من السهل والهنّي أ ن تمن 

ذ يبدأ  الطفل حديثه حماكيا غريه يف لغهتمو  التلقيو ه ادلليل عىل ذكل أ ن و  السامع واحملااكة مع الآخرين " ا 

                                                           
 .121محمد عامد ادلين ا سامعيل م ن ، ص -1 

 .98عبد الرحامن الهامشي ، ع س ، ص -2 

لفت  ، ع س ، ص -3   .26حقي ا 

 .93، ص 2004، 1لغة الطفل ، دار هومة ، اجلزائر ، طالهبساين حسام ،  -4 
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تعترب هذه املرحةل اليت يتعمل فهيا الطفل و  الطفل يتحدث لغة أ رسته اليت نشأ  فهيا وقدلها يف بدء حياته،

ذ أ ن بصامت  نسان ا   .1البيئة تظل راخسة يف ذاكرته"و  املدرسةو  ال رسةاللغة من أ شّد املراحل العمرية لال 

 وتتعاقب املراحل ال خرى حىت يصل الطفل ا ىل وضع ميكنه من التعبري عن حاجياته بلغة مفهومه 

عد دليال عىل أ ن الطفل أ خذ ماكنه يف اجملمتع ابل ضافة ا ىل أ ن بنيته أ خذت يرسيعة، " اكتساب اللغة و

 .2ا ىل املوضوعية" Egocentrismeتتطور من الرتكزي عىل اذلاتية 

آنفا أ هنا أ مه مرحةل يف حياة الطفل،  يبني و  اهمت املربون وعلامء النفس ابملرحةل )ب( كثريا ملا ذكرانه أ

 3هذا اجلدول قمية النشاط اللغوي يف هذه الفرتة:

 اللغويو مظاهر المن العمر ابلس نة

 مثل امجلع واملفرد. زايدة كبرية يف املفردات+ صفات كثرية+ قواعد لغوية 3

 تبادل احلديث مع الكبار+ وصف الصور وصفا بس يطا ال جابة عن بعض ال س ئةل الصعبة. 4

 مجل اكمةل تشمل لك أ جزاء الالكم. 5

 يعرف معاين ال رقام+ معرفة معاين ال وقات مثل الصباح والفصول. 6

 حبسب لك فرد وظروفهو للمنل أ عضاء اجلسم، تتعرض مثيبني هذا اجلدول أ ن اللغة مثلها  

 اكتساب اللغة عوامل تساعدوو لهذا المن أ ن يكونوغريها، فال غر و  الاجامتعية والفزييولوجية 

                                                           
 .33صربي خادل عامثن ، ع س ، ص  -1 

 .142، ص 1980، 2التوزيع ، اجلزائر ، طو  بن عيىس حنفي ، حمارضات يف عمل النفس اللغوي ، الرشكة الوطنية للنرش -2 

 .240طعمية رشدي أ محد ، ع س ، ص  -3 
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 من ممارسة ما اكتس به يف الالكم الفعيلمقدرة لغوية لشعورية متكنه عىل ذكل، "ا ن الطفل قد اكتسب  

 .1تبعا للمناس بات اخملتلفة"و 

املناداة بعوملة هذا العامل، يفرتض أ ن يتصادم الطفل مع لغات أ خرى تزامح لغته و  وأ مام الصيحات 

الطفل ذلكل مث يأ يت التعمل البس يط  هيئيال م، "ا ن اكتساب اللغة يمت عن طريق ادلافع ادلاخيل اذلي 

مت تعمل تعمل أ ي ابلثنني معا يو  ال حداث، فاللغة ل تكتسب بدون اس تعدادو  بتكوين الروابط بني اللكامت

 3الرسيع أ ن نذكر بعض العوامل اليت تساعد عل ى اكتساب اللغة مثال:و ، يفرتض مقابل هذا المن2اللغة"

 التقليد.و  احملااكة .1

 سالمة حاسة السمع. .2

تقان اللغة(.و  اذلاكرة)رسعة النس يان ل تساعد عىل التقليدو من .3  ا 

 النشاط ال جيايب للطفل. .4

 الفهم: فهم معاين ال لفاظ.  .5

ال ساليب التعلميية اليت نسعى بفضلها لتحقيق قدر واسع من الطاقة و  لك ال جراءات       

لّ نوع حشد خمزون من املفردات يف ذهن الطفل، اذلي نسميه و هو  الالكمية عند الطفل، ما ذكل ا 

 ابملعجم اللغوي.

 

 

                                                           
 .85، ص 1982، 1بني السلوكية والعقالنية ، دار الهنضة العربية بريوت ، طكبة محمد زايد ، اللسانيات  -1 

 .35صربي خادل عامثن ، ص -2 

براهمي ، ع س ، ص  -3   .15زكراي ا 
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 املعجم اللغوي عند الطفل: -ج

ذا امتكل معجاما  همام بلغ الطفل يف حسن أ دائه اللغوي، فلن يصل ا ىل مقة ال داء     لّ ا 

آلية،و أ     خمزوان من ال لفاظ يسعفه يف لك حني، لكن هذا املعجم لن يتكون بطريقة أ

 يعوزه التحديد، حيث ا نو  بل حيظى بتقومي ورعاية، حبيث "تشوب لكامت قاموس الطفل الغموض 

ال وىل حىت تبلغ أ كرث من أ لفي لكمة يف حوايل وية تمنوا رويدا رويدا خالل الس نوات ثروة الطفل اللغ 

السادسة من معره مث  تبلغ أ كرث من أ لفي لكمة يف حوايل الس نة السادسة من معره مث تأ خذ يف الس نة 

ّن معجم الطفل يساعده عىل الانتقال من مرحةل و ،1الزايدة يف املرحةل الابتدائية" ا ىل أ خرى ابلتايل فا 

 قاصدا بذكل تكوين اس تقاللية ذلاتيته.

يزداد جحم ال لفاظ اللغوية ابنتقاهل من و  جعب أ ن يكون للطفل قاموسه اللغوي اخلاص به،" فال  

اللغوي املواكب ملراحل تطوره كاكئن يح و اس تعداد المنو  مرحةل داخل مرحةل الطفوةل بتأ ثري البيئة احمليطة

ذ "خيضع املعجم جتدر ال  و  2ويشب"و متطور يمن شارة ا ىل موضوع ارتباط معجمه بتكوينه البيولويج ا 

 الصفاءو  امجلالو  ميلء بلكامت متنامغة مثل احلريةو تعلميه، فهو  الطفلو اللغوي للطفل ا ىل مراحل من

 التواصل معه بعمق دليلو  من خاللها خماطبة الطفل،و  السعادة مبا يه أ لفاظ مرجعية ميكن هباو 

 . 3شعوري يرحل من القلب ليس تقر يف القلب"و  ينطق من العقل ليبلغ العقل،شعوري دليل و 

به من املفردات حىت يتكون دليه  سل بأ  حياول أ فراد ال رسة أ ن يعينوا طفلهم عىل اكتساب قدر 

لك املؤسسات الرتبوية أ ن تسعى ذلكل مثل و  معجم لغوي، لكن ذكل ل يكفي لوحده بل عىل املدرسة

العلوم الرصيد و  الثقافةو  لقد "أ جنزت املنظمة العربية للرتبيةو  امجلعيات،و  وحىت املنظامت الروضة، املسجد

                                                           
 .26هادي نعامن الهييث ، أ دب ال طفال فلسفته فنونه وسائطه ، ص  -1 

 .15زلط جالل أ محد ، أ دب ال طفال  بني شويق وعامثن جالل ، ص  -2 

براهمي ، ع س ، ص -3   .206رماين ا 
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اللغوي العريب لتالميذ الصفوف ال وىل منذ مرحةل التعلمي ال سايس،  م هذا الرصيد مفردات الكتب 

 .1املدرس ية حىت هناية املرحةل الابتدائية"

اللغوي للطفل، و ل نصل ا ىل نتيجة سلبية يف ابب المنمباكن، حيث  ال مهيةيعد هذا املوضوع من  

ذا اكن لبّد للكبار من حتمل املسؤولية فال بّد أ ن يمّت ذكل  ذا مل نكفل لهذه الغاية لك اجلهود، "ا  ا 

أ ن ما يؤلف ل طفال املرحةل الابتدائية ينبغي أ ن و  عىل أ ساس املعجم اخلاص ابلطفلو  ابل سلوب املناسب

 .2لغريمه من التالميذ يف املرحةل ادلراس ية العليا" خيتلف لغة عام يؤلف

ثراء املعجم اللغوي للطفل، ينبغي أ ن نردف معه أ ساليب الفهم  ن ا  ذ أ ّن "اللفظة و  ا  الوعي، ا 

جتعهل أ قدر عىل و  تزيل الغموض عن جانب من جوانب حياته،و  اجلديدة تعين اكتشافا جديدا للطفل،

ناّم هناك أ ساليب الصياغة،و  حدها يه اليت نريد،ليست اللفظة و و  عىل التعبري،و  الفهم  حصة النطقو  ا 

 .3بطريقة عفوية من البداية، فيتوعد عىل ذكل دون ذكر للقواعد"و معرفة قواعد النحو 

لقد قام بعض الباحثني حبرص عدد ال لفاظ اليت يس تعملها الطفل ا ىل سن البلوغ، فوصلوا ا ىل هذه  

 4النتيجة:

 

 

 

                                                           
 .100عبد الرحامن الهامشي ، ع س ، ص -1 

 .228حشاته حسن ، أ دب الطفل العريب ، ص  -2 

 . 145الكيالين جنيب ، ع س ، ص  -3 

 . 48جنيب أ محد ، أ دب ال طفال عمل وفن ، ص -4 
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 عدد ال لفاظ ال عوام

1 2 

2 250 

4 1600 

6 2600 

8 3600 

10 4500 

12 7200 

14 9000 

 

ثراء لغة الطفل، حمل اس مترار قصد و  جدير بنا أ ن تبقى الاجهتادات الفردية امجلاعية يف جمال ا 

يف هذا و اللغوي للطفل،و قواميس متخصصة يف ترقية المنو  اكتشاف لك الس بل املؤدية بتحضري معامج

 1يه:و أ ربعة أ نواع من قواميس ال طفال،ال طار وجدت 

 

                                                           
 .49جنيب أ محد ، أ دب ال طفال عمل وفن ، ص1 
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 القاموس السمعي للطفل: .أ  

لهيا.و  يضم ال لفاظو هو   ذا اس متع ا   الرتاكيب اليت يس تطيع الطفل أ ن يفهمها ا 

 القاموس الالكيم للطفل:  .ب

 الرتاكيب اليت يس تطيع الطفل أ ن يس تخدهما فعال يف الكمه.و  يضم ال لفاظو هو 

 القاموس القرايئ للطفل: .ت

آها مكتوبة.و  ال لفاظيضم و هو   ذا رأ  الرتاكيب اليت يس تطيع الطفل أ ن يقرأ ها ا 

 القاموس الكتايب للطفل: .ث

 الرتاكيب اليت يس تطيع الطفل أ ن يس تخدهما فعال يف كتابته. و  يضم ال لفاظو هو  

تقان عداد املعامج لل طفال، أ مام التحدي اذلي جيده الطفلو  يزداد احلرص عىل ا   ا 

فساد خلقي وسلويك لكثري من و  خوفا عليه مما يبيّت هل من اجنرافو  الرتبوية،املؤسسات و  خارج ال رسة 

ذا ذيل يبحث يف خصائص لغة الطفل يف  التيارات "ا ن معجم ال طفال لن يس تويف حقه من الكامل غاّل ا 

من انحية املوضوعات و الرتاكيب، أ  و  املرحةل اليت وضع لها سواء من انحية الاس تخدام اللغوي للمفردات

 .1الاجامتعية"و من الناحية النفسانيةو اليت هيمت هبا الطفل يف هذه املرحةل، أ  

هنا معضةل أ رقتا    ن أ بشع اخلطر اذلي هيدد لغة الطفل السلمية يه اللغة العامية عدوة الفصحى، ا 

"هذه املشلكة جتعل و لك من محل مّه ترقية املس توى اللغوي للطفل،و  املعلمنيو  ل زالت تؤرق املربنيو

                                                           
 .52أ دب ال طفال ، ص معال عبد الفتاح ، و أ ب -1 
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ذ قيس مبا يعرفه من ال لفاظ العامية يف  القاموس اللغوي للطفل حمدودا مبا يتعلمه من اللغة العربية، ا 

خاصة يف املرحةل ال وىل، و  هذا بدوره يشلك صعوبة جديدة أ مام اكتب ال طفال،و  اس تعاملته اليومية...

 .1أ غان ومتثيليات"و  اهلم من قصصمما يدفع الكثريين من الكتّاب ا ىل اس تعامل العامية فامي يقدمونه ل طف

ّن للك مشلكة حل،  هذا أ مر خيص ابلرضورة ما خيشاه أ هل الرتبية أ مام زحف العامية عىل و  ا 

لهيا و هو  كبريمه، غري أ ن هذه الظاهرة ميكن اس تدراكها،و  ال فراد لكهم صغريمه تيسري ال لفاظ اليت حيتاج ا 

عبارات حصيحة جتري عىل أ لس نة العامة أ مر جدير و  ا يف اللغة العربية من أ لفاظم الطفل، و"حرص

خباصة و  يقدم عوان كبريا لكتاب ال طفالو  العربية،و  ابلبحث حيث أ نّه يشلك )قاموسا مشرتاك( بني العامية

 .2متنوعة"و  يف املراحل ال وىل، اليت تكتنف الكتابة لها صعوابت  عديدة

ال وىل عىل الكتّاب اذلين ل يلكفون والقصور اذلي ينتاب هذا املوضوع قد يتسلط ابدلرجة 

أ نفسهم ابلبحث عن املفردة السهةل، فا ذا وجدت أ مهلت اعتقادا أ هّنا عامية، " "فلامذا نرّص دامئا عىل 

ملاذا و  اس تعامل لكمة )ال رز( وحدها يف الوقت اذلي جند فيه أ ّن لكمة )الرز( أ يضا عربية حصيحة؟

، 3الوقت اذلي جند فيه لكمة "الوز" أ يضا عربية حصيحة؟" نس تعمل لكمة "ال وز" للطفل الصغري، يف

ال شعار أ ن يتقنوا بدقة ما يناسب معجم الطفل، و"يتطلب هذا أ ن و  فعىل كتاب القصص وال انش يد

امجلل اليت حتتاج ا ىل أ قل قدر ممكن يف الضبط ابلشلك، حبيث و  العباراتو  ينتقي يف كتاابته هلم اللكامت

 .4ظم حروفها بدون حاجة ا ىل الشلك"ميكن أ ن يقرا الطفل مع
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بقاء النخبة املثقفة مكتوفة ال يدي أ مام حّش ادلراسات املتخصصة يف تقدمي معامج أ دبية لل طفال،  

ة عىل نشا فكراي ترتع فيه طحالب برشية، ل يتوجسون خيفة من نتاجئ وخميو  معقاو  يرتك جفاء واسعا

يقاد مشعة، وجيد أ ن القرن الواحد والعرشين، وحىت ل تبقى هممتن ا يف لعن الظالم، نسعى خطوة يف ا 

 1نشري أ ن "ثروة الطفل اللغوية تمتثل يف أ ربعة جوانب رئيس ية، ويه:

 .مقدار سعة القاموس اللغوي 

 التعبري.و  سالمة النطقو  طالقة 

 املكتوبة.و  فهم مدلولت اللغة املنطوقة 

 .متكن الطفل من التعبري كتابة 

نّه يمتكل انصية اللغة شالك        ذا متكن الطفل من هنج هذا الطريق، فا   مضموان، دون أ نو  فا 

توهجهم ا ىل و  قادرين عىل ا اثرة ميول ال طفاليفكر الكبار يف ترك احلبل عىل غار به، بل "علينا أ ن نكون 

ذا لزم ال مر"مواضع اللبس فيه و  كيفية الوصول ا ىل املعىن بأ نفسهم، مع رشح صعوابت الالكم،  .2ا 

قد يتبادر ا ىل أ ذهان فئة كثرية من الناس، ما يه الوس يةل اجلوهرية اليت يفصلها ميكننا توفري  

ليه و  معجم لغوي للطفل جدير ابملتابعة التطبيق؟ من مضن هذه الوسائل: عنرص القراءة، اذلي حيتاج ا 

 فهمكيف للطفل أ ن يكتسب هذه الوس يةل لتعيينه عىل و  كبريا، مفا يه القراءةو لك كتعمل سواء اكن صغريا أ  

 فروعها؟و  ال جناس ال دبية
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 القراءة يف تمنية عقل الطفل:دور  -2

من مضن هذه و  التعمل اليت تتاح لها،و  تتفيّأ  ظالل الثقافات عىل اجملمتعات فبفضل وسائل التعلمي

الانتصارات العلمية، دون عبور هذه املادة، و الوسائل، وس يةل القراءة، حيث ل ميكن املرور ا ىل النجاح

سكل العوام طرائق البلغاء، لكن جوهر املوضوع اذلي نسعى و  مراتب الرشفاء،و  فبفضلها انل العلامء

فهيا أ فاكر املهمتني  ال طر اليت تس بحو  ما يه احلدودو  القراءةو  لبيانه يتعلق ابلعالقة املوجودة بني الطفل

 .هبذا الشأ ن

 القراءة:أ مهية -أ  

غريه، "فالقراءة ليست جمرد التعرف عىل أ سامء و  وسائلها مثل الكتابو  أ ن نعرف القراءةمقني  

لكهنا تتضمن: القدرة عىل فهم معاين و  جمرد التعرف عىل شلك احلروفو كيفية نطقها، أ  و  احلروف وترتيهبا

 النقدو  الاستيعابو التذكريو  الربط بني تسلسل ال حداث مع القدرة عىل الرتكزيو  اللكامت ومعاين امجلل

عادة التعبري عام متت قراءاته"و   .1القدرة عىل ا 

كام يسميه بعضهم قراءة ما حتت السطور، قد ل يصل و يندرج هذا الالكم مضن فقه القراءة أ   

لّ أ نّه حرّي أ ن تظل القراءة قبهل املثقفني من سار عىل و  معظم الناس ا ىل هذا املس توى من القراءة، ا 

هنا حافز هام ا  " درهبم ّن القراءة العظمية ال مهية يه ال ساس القوي اذلي تقوم عليه وسائل التعمل مجيعا، ا 

 .2حيرك خمتلف احلواس ابجتاه كسب املعرفة"

أ ن واقع ال مر اخلاص ابلقراءة يكتنفه قسط من امليل اذلي يدفعك لهذا الفعل، "فامليل للقراءة و يبد

اثرة و  اندماجه مع املادة القرائية هبدف ا ش باع حاجاتهو  بتفاعل الفردالرغبة تمتثل و  حاةل من الشعور ا 

                                                           
 .47ا سامعيل عبد الفتاح ، ال بتاكر وتمنيته دلى أ طفالنا ، ص  -1 
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، لكن 1تنظمي وجداين اثبت نسبيا جيعل الفرد يعطي انتباها واهامتما ملوضوع معني"و انفعالته، وهو  عواطفه

ذا ملوو قد حتدث صعوبة مباكن ل حداث هذا امليل عند الطفل، بسبب شغفه بعامل الله  اللعب والرتفيه، فا 

 صعبت املهمة يف فرتات أ خرى.و  القراءة يف تكل املرحةل فشلناو حتسن دفعه حن

يه و القراءة دلى ال نسانو أ خصهبا لتمنية امليل حنو  تعد مرحةل الطفوةل من أ فضل املراحل العمرية 

يفقد و  الطفل، قد يتعرث 2تقوم علهيا تمنية امليل القرايئ دلى التالميذ"و  القاعدة ال ساس ية اليت نبدأ  مهنا

مل هييّأ  للطفل حقل القراءة و تطورهو  كام مسيت ابمليل، أ مام حتدايت عرصنة ال عالمو هذه الشهية للقراءة أ  

 هناك عوامل كثرية تؤثر يف خلق امليل اجتاه القراءة"كام جيب، مقابل هذا التخّوف ل مانع من معرفة أ ّن 

 تمنيته، أ مهها:و  تأ كيدهو 

 املس توى الثقايف لل رسة. -

 درجة اكتساب الطفل للمهارات ال ساس ية للقراءة. -

 ال نشطة املدرس ية املثرية للميول القرائية. -

 يقرأ .و هو  نوع ال رشاد اذلي يتلقاه الطفل -

 3ما نسميه درجة ذاكء الطفل.و القدرة العامة للطفل أ   -

ل حداث عالقة  الفاعليةو  يتقدم هذه العوامل تأ ثريا يف امليل القرايئ، عامل ال بوين حبيث لها الس بق

ن التنبؤ ابجتاهات القراءة السالبة ممكن للوادلين منذ بوادر ظهور و  صداقة وارتباط بني الطفل الكتاب، "ا 
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، يتعدى جمهود 1نتاج ملا زرعه الوادلين يف املراحل العمرية ال وىل"و ميول الطفل القرائية، فالطفل ه

آخر يعترب ا  املس مترة،و  املتابعة ادلامئةو هو  ل مه من سابقيهاحلرص عىل دفع الطفل للقراءة، ا ىل جمهود أ

هجد، حبيث "يرتكب ال ولياء خطأ  فادحا عندما يقرؤون ل طفاهلم، ما و  الوصول ا ىل التفريط بعد ل يو 

لهيا، مث يتوقفون عن ذكل بعد  دخوهلم و  قبل سن املدرسة القصص املصورة وكتب ال انش يد ما ا 

ذ علهيم الاس مترار يف مثل  ، فا ذا اكن 2هذه القراءة هلم حىت وصوهلم ا ىل املرحةل املتوسطة"املدرسة، ا 

الاس مترار يتودل عهنا ميل لكه و مصطنعا متلكفا فيه، فا ن طريقة املتابعةو امليل للقراءة يف ابدئ ال مر يبد

قرائية اندماجه مع املادة الو  الرغبة تمتثل يتفاعل الفردو  اشتياق، ل ن امليل للقراءة "حاةل من الشعورو  رغبة

ش باع حاجاته اثرة عواطفهو  هبدف ا   تنظمي وجداين اثبت نسبيا جيعل الفرد يعطي انتباهاو هو  انفعالتهو  ا 

دراكية أ  و  اهامتما ملوضوع معنيو  ملية ترتبط به، ويشعر بقدر من الارتياح مبامرس ته و يشرتك يف أ نشطة ا 

دراك أ غيل ال فراد لهذه الوس يةل3لهذه ال نشطة" جوهر و هو  ميكن أ ن نربط الطفل ابلكتاب أ غلب ، اب 

 الكتاب؟و العملية الانقرائية اليت نتحدث عهنا، مفا ه

 لكتاب:عالقة الطفل اب -ب

لّ أ نّه  عىل الرمغ من التطور ال عاليم والكتابة وانتشار أ هجزة املنافسة امام الكتاب ا 

 ل زال يمتتع بسلطة التعلمي والتعمل عند فئة كثرية من البرش، ظّل تعلقهم هبذه الوس يةل ووجدوا 

الاحتاكك، و يعطيه نصيبه من القربو  راحهتم فيه، لكن كيف يس تطيع الطفل أ ن يقدس الكتابو  أ مهنم 

ّن القراءة خترج الطفل لسويعات من طوق عاط ال بوة و  فة ال مومةيقول الباحثون يف الشؤون الرتبوية: "ا 

بني و  هذه ابلتايل حتول بينهو  حّب اذلات،و  املفرطة اليت تعّود الطفل يف كثري من ال حيان عىل ال اننية
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زاء الطفل تلتقي يف الهناية مع و  ال خالص، ل ن عاطفة ال مو  التضحيةو  الشجاعةو  اجلرأ ة ال ب املفرطة ا 

 .1ال اننية"

ذ ا ذن حفضور الكتاب أ مر رضوري لتلقني   الطفل مبادئ القراءة منذ الس نوات ال وىل من منوه، ا 

وس يةل للتسلية و  مصدر أ سايس للمعرفةو أ مهها عند الطفل فهو  أ ّن "الكتاب يعّد أ قدم الوسائل الثقافية

كساب الطفل فن احلياة"و  يؤدي ا ىل التوافق، يساعد عىل التقدم ادلرايسو  قضاء وقت الفراغو  ا 
2. 

مع و  الكتاب، يرّست السبيل ليتحول الطفل ا ىل قارئ ممترس،و انتباه الطفل حنأ تيح لنا أ ن نشد و ل 

دراك أ ّن "كتاب الطفل جيب أ ن يقوم و  مرور الزمن يكتسب فقه القراءة، ل بعد ا  ما اكنت هذه النتيجة ا 

لآلية من أ ّن القراءة معلية متاكمةل ذات أ بعاد خمتلفة، ففهيا املهارات او  عىل أ ساس املفهوم الواسع للقراءة

 .3احلمك علهيا والاس متتاع هبا"و  تقدهماو  التفاعل معهاو  فهيا همارات فهم املعاينو  نطق،و  تعرف

قد يقع و  الفكري،و  الكتاب يمت حبذر يف الس نوات ال وىل من معره اللغويو بيد أ ن شّد الطفل حن 

يتعمل القراءة بعد، يشوقه ا ىل  الكتابة، علام أ ّن "كتاب الطفل الصغري، اذلي ملو  ذكل حىت قبل تعمل القراءة

ّن تصفح الكتاب مع الطفل الصغري يعينه عىل تعمل اللغة بشلك سلمي و  الاهامتم فامي بعد من انحية أ خرى فا 

آفاقا واسعة من املعرفة  .4الاكتشاف"و ويفتح أ مامه أ
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ذلكل  فعالية التأ ثري وسهوةل التلقني،و  فالس نوات ال وىل من معر الطفل يمتزي خبصوبة التلقي 

أ ن يصبح و  م المتكل،"تقتيض العادات احلس نة للتعامل مع الكتب تدريب الطفل منذ الصغر عىل عد

 .1الآخر"و أ نّه جيب عليه أ ن يتصف ابل مانة حىت تصبح القراءة من حقه هو  لغريه،الكتاب هل و 

فل مع وعىل الرمغ من ما يبذل عىل مس توى املؤسسات الرتبوية لبلوغ الغاية ال كرث نفعا للط 

ّن ال طفال قبل سّن السادسة بوقت طويل جيب أ ن يكونوا  الكتاب، جفوهر هذا اجلهد أ ساسه ال رسة، "ا 

يه و املطبوعات اخملتلفة من خالل بيئهتم ال وىلو  قد اكتس بوا خربات متنوعة يف عالقاهتم ابلكتب

 .2ال رسة"

ري تعلمي القراءة يف مرحةل الطفوةل سائل املعّدة لهذا املوضوع " يسو تنظمي الو  حىت ل يضيع اجلهدو  

 3يف خطني متوازيني:

 فهم.و  أ وهلام: متكني الطفل من همارات القراءة ال ساس ية من تعرف 

 قهري،  فهمبني الكتاب، هذا التصنيف ليس ابلرضورة و  اثنهيام: خلق صةل سعيدة بني الطفل

ناّم القصد من ذكل أ ن يمت تنظمي اجلهودو  يلزتم به امجليع تطغى العشوائية عىل أ عاملنا، يبيح لنا هذا ل و ا 

 4الاس تنتاج أ ن يتصف الكتاب اذلي سوف خيصص للطفل مبا ييل:

يقوم مقام احلارس محلاية قدرات الطفل من الآاثر اجلانبية السيئة للوسائل التكنولوجية   -

 احلديثة.

 مفتاح لكثري من ال س ئةل اليت يطرهحا الطفل.و ه -
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 حل املشالكت.و  العلمييساعد عىل تمنية التفكري  -

أ ّن مثّة يشء يس تحّب بل جيب أ ن ينشأ  بني الطفل والكتب  ،رمبا املربيّنيو  يغيب عن بعض الآابء 

ليه وس يةل للمعاقبةو الصداقة،و  ويه عالمة احلب ّن و  ل يبقى الكتاب ابلنس بة ا   التعمل فقط " ا 

ليهمجموعة من و عىل  الطفل أ ن يعمل أ ّن الكتاب اذلي بني يديه ه  املتع احلارضة دامئا للعودة ا 

 .1ساعة يشده احلنني ا ىل معاودة المتتع"و  ساعة يشاء 

وهذا احلب للكتاب ل يكون وليد الصدفة، بل يسهم فيه ابدلرجة ال وىل أ ولياء الطفل "ومن 

قبل أ ن و  ل يزال يف غربتهوهو  الرضوري عقد صةل حّب وصداقة، ما بني هذه املرحةل وما بني الكتاب

 .2يف املهد، يضمه لصدره وك نّه دبّه الصغري ولعبته املفضةل"ومهل قدماه، وأ ن يس متر يف ذكل وهحت

ّن السبيل ا ىل زرع هذه املوّدة يف قلب الطفل حتتاج ا ىل مصابرة  مثابرة، فا ن فشلنا يف أ داء و  ا 

 ءة وس يةل للمتعةلتحقيق غاية احلب والارتباط حناول أ ن جنعل من القراو  هذه املهمة تودلت املنافرة،

الانطالق( يف تلكيف الطفل اس تخراج معاين املفردات و التأ ثري، مفثال "ميكن اس تخدام )التعمقو 

مطالبته ابس تخدام لك من هذه اللكامت يف صياغة أ كرب و  اجلديدة الواردة ابلنص املقروء من املعامج اللغوية

 .3عدد من امجلل املتنوعة"

ك ّن حاهل و  التأ ثري،و  البحث ثبت فيه نفس الوجودو  الاكتشاف فالوس يةل اليت تدفع الطفل ا ىل 

هجده الفعال، ا ضافة ا ىل هذه الوس يةل ميكن أ لّ يبقى الطفل حبيس و  خترب عنا ر ال رسة بقميته العلمية

آخر و  القصة مأ لوف عنده "فيجب تعويد ال طفال عىل قراءة غري احلاكية، بل توجب أ ن ننقهل ا ىل عامل أ

                                                           
 .50، ص1988، 1ال طفال ، دار اجليل ، لبنان ، طو  جان جريان كرم ، التلفزيون -1 

 . 14يوسف عبد التواب ، طفل ما قبل املدرسة ، ص -2 

 .59اسامعيل عبد الفتاح ، ال بتاكر وتمنيته دلى أ طفالنا ، ص -3 
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غريها مما يوجد يف مصمي حياة و  عروض ال فالمو  دليل الهاتفو  قوامئ الطعام واملفكراتو  ال عالانت،

 . 1حميطهم"و  ال طفال

ل القراءة، مل الكتب املليئة ابلصور قصد رفع ميكن أ يضا عادة تروجي ذهنية الطفل ابللجوء ا ىلو 

دراك ذكل ة مشاهد الصور وتأ مل عليه "فقراءة الكتاب تصاحبه عادو  املكبوت أ حياان يف النفس دون ا 

تقليد أ شاكل احلروف وهذا يغرس يف نفس و حياول رمس أ  و  الطفل ا ىل أ ن ميسك ابلقملو احلروف مما يدع

 .2الطفل مبادئ الاهامتم ابلفنون التشكيلية"

هبذا المنوذج ميكن أ ن نزيل الكراهية اليت قد يصاب هبا بعض ال طفال جتاه الكتاب ليس معلية  

دراك دللت تكل الرموز ابلقراءة الواعيةو  امجللو  اللكامتو  التعرف عىل احلروف منا اب  الانتقال من و ا 

تقان همارة القراءة )التعمل( ا ىل النضج القرايئ )الفهم ش باع الهواية(و  ا  قامة جسور عالقة بني و  ا  من مّث ا 

 .3الكتاب"و  الطفل

أ ن تكون هناك مراقبة لهذا جبانب هذا اجلهد يف ترقية القراءة عند الطفل بفضل الكتاب، يفرتض 

آىت أ لكه أ م بددته الرايح العاتية  يفوالمن من "نوعان هناك أ نّ  نعمل أ ن بدّ  ل ـ،معرفة ذكل ،قصدو  اجلهد هل أ

 معلية ذاهتا القراءة معلية جتعل اليت الاجتاهاتو املفاهميو  املهاراتو منو  ذاهتا القراءة معليةو من القراءة، ميدان

 لهذه اخملصص الاجتاهوأ   املسكل ضبط علينا يتحمت القراءة، منافع الطفل لتعلمي أ نفس نا هنيأ   حفيامن ،4انحجة"

 5ثالثة: أ مهها خمتلفة مفاهمي لتؤدي تس تخدم فهيي القراءة،

 

                                                           
 .49الصويف عبد اللطيف ، ع س ، ص -1 

 .60هادي نعامن الهييث ، أ دب ال طفال فلسفته فنونه وسائطه ، ص2 

 .199زلط أ محد ، أ دب الطفل العريب ، ص -3 

 .61، ص نم  -4 

 .165، ع س ، ص م ن5 
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 للتسلية. القراءة .1

 للمعلومات. القراءة .2

 للفهم. القراءة .3

 عىل خاصةو  املدرسة ميدان من أ جود يكون ل املراقبة لعملية مالمئا ميداان جند أ ن حسبناو 

  التالميذ قراءة عىل التعرف قصد الابتدائية املرحةل يف املعمل جيرهيا فردية اختيارات فهناك " املعلمني، أ يدي 

 1الآيت: الشلك عىل يه الاختبارات، هبذه خاصة استبانه وتوجد قراءهتم، طرقو  ميوهلمو 

 اندرا   أ حياان   دامئا   السؤال نص

    ال قل عىل ساعة نصف ملدة حرة قراءة يوم لك أ قرأ   أ ان

    الكتب من متعددة أ نواعا أ قرأ   أ ان

    العطل أ ايم أ قرأ  

    احلرة املطالعةو  القراءة أ حب

     أ قرأ   عام الآخرين أ حدث

    البيت يف القراءة أ حب

    املكتبة يف القراءة أ حب

    قصة لنا يقرأ   عندما املعمل ا ىل أ نتبه

    السهةل الكتب قراءة أ حب

    الصعبة الكتب قراءة أ حب

    أ قرأ   اليت الكتب أ خلص

                                                           
 .180م ن ، صالصويف عبد اللطيف  1 
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     أ قرأ   فامي أ فكر

    أ فهمها ل اليت امجلةل قراءة أ عيد

    احلاجة عند للمساعدة زميال أ سأ ل

     الفرعيةو  للنص الرئيس ية الفكرة أ لحظ

    أ قرأ   عندما مالحظيت أ جسل

    زماليئ مع الكتاب موضوع أ انقش

    املدرسة كتب من كتبا أ ختار

    العامة املكتبة من كتبا أ س تعري

    أ قرأ   ملا  أ قالم  رؤوس أ ضع

 

يعيننا و  ا ن الاهامتم ابلكتاب املوجه للطفل حيظى بعناية، ملن اكن هلم شأ ن يف ترس يخ ثقافة القراءة،

شلك الكتاب يعتربه جّل مف يف ذلكـ النظر ا ىل الكتاب من وهجتني: وهجة الشلك ووهجة املضمون، 

تقان يف ا خراجه، فالرسوم ميكهنا لوحدها أ ن تؤثر يف  *الصورو  ال شاكلو  املتخصصني أ وىل ابلتدقيق وال 

العرشين يف أ دب ال طفال، فقد "متثل الكتب املصورة أ ّول تقدم كبري يف القرن و الطفل قبل قراءة النص،

اكتسبت الرسوم أ مهية عادل أ مهية النّص نفسه، فالكتاب املصور همام اكنت لغة نصه، كتاب بلغتني: لغة 

لغة الرمس، مفن الرضوري أ ن نتنامغ القصة اليت يرسدها النّص مع القصة اليت يرسدها الرمس، فقد و  النص

، أ ّما مضمون الكتاب فذاك 1الاس متتاع"و فهم القصصالصور بشلك جيّل وواحض يف و  سامهت الرسوم

مل يصب، ذللكـ "تتفق الاجتاهات احلديثة عىل رضورة احتواء كتب و لّب، ل يغفر ملن أ ساء فيهو  جوهر

                                                           
 الصور .و  خصصنا عنرصا مس تقال بذاته للحديث عن الرسوم -* 

 .168محمد فؤاد ، ع س ، ص احلوامدة -1 
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للمضمون العلمي يف كتب ال طفال أ بعاد و  ال طفال عىل مضامني مناس بة للمواقف وال حداث ادلرامية

 1رئيس ية متعّددة، يه:

 معلومات.و  كامدةالعمل  .1

 سلوك.و  تفكريو  قميو  العمل ك خالقيات .2

 معل.و  نشاطو  ممارسةالعمل  .3

 تنبثق عن هذه املضامني جتربة وفرية، ل ّن "خربة القراءة متّد الطفل بقوة نشطة يس تطيع هبا أ ن يقوم

 يكتشفل فاكر سابقة يف الوقت اذلي واتساع يف ال فق وحمو  يف ال دراكوبلك هذه العمليات من من 

الكتاب قد و  ، فقط جيب التنبيه ا ىل أ مر ذي ابل، فالصةل املوجودة بني الطفل2فيه حقائق جديدة" 

 تذيل

 تكون مفيدة فائدة و  هتبط،و ميكهنا أ ن تصعد أ  و الضعف من جانب الطفل، "و  أ حياان ويعرتهيا امللل 

دراكهم لطبيعة الكتب الو  سطحية من خالل اهامتم املربّيني هباو معيقة أ   يت تالءم لك مرحةل معريّة من ا 

 .3مراحل الطفوةل"

فعاةل لكتساب و  يدركـ القارئ مدى أ مهية الكتاب يف دفع الطفل ا ىل الوصول ا ىل درجة راقية

آفاقا أ خرى تعني عىل القراءة و  همارات القراءة الناحجة، لكن ابلرمغ من ذكل تتوسع الوس يةل  تشهد أ

 ئّي املكتبة لهذه املهّمة؟؟ونقصد هبذه الوس يةل 'املكتبة'، فكيف هن

 

                                                           
 .35، ص1989جنيب أ محد ، املضمون يف كتب ال طفال ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، دط، 1 

 .72، يف أ دب ال طفال ، ص احلديدي عيل، -2 

 .168محمد فؤاد ، ع س ، ص احلوامدة3 
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 املكتبة:و  الطفل-ج

مداده ابملعلومات أ مرا  رضوراي  و  فاعلية املكتبة لتثقيف الطفلو  تأ ثريو يبد  بفضل املكتبة ميكنناو  ا 

ذ أ ّن "الطفل اذلي يكّون    أ ن نوفر ونعّد مناخا ثقافيا أ كرث جذاب وتشويقا لعملية القراءة، ا 

 وغالبا ما تهتّيأ  هل الفرصة يك جيد يف القراءة وس يةل من أ مه الوسائل المنالتصال ادلامئ ابملكتبة 

 الرتوحي عن النفس وغريها، ومن مّث تصبح القراءة عادة حني ال لفةو  واكتساب ال دب واللغة واملعرفة

 .1الاندماج مع ال تراب رواد املكتبة"و مع املكتبة تؤدي ا ىل ذكل المنط من املشاركة الفعاةل

لهيا، "كام أ ّن من   وقد ل جيد الطفل احلافز الفعال يف الرتدد عىل املكتبة ل نه مل يصادف من يدفعه ا 

مهنا حقهم يف اس تخدام املكتبة، وأ ّن وجود أ مينة و  املهم خلق شعور دلى ال طفال بأ هنم أ انس هلم حقوق،

ز هلم للقراءة، ل هنم حيبون من هيمّت هذا الشعور حبّد ذاته حافو  ملساعدهتم والقيام عىل خدمهتم،و املكتبة ه

ذا متت معاملهتم ك صدقاء"و  هبم،  .2يتقبلون مالحظاته خاصة ا 

لقد جتىل واحضا ما ميكن أ ن تقدمه املكتبة للطفل من منافع يف جمال القراءة، "فاملكتبات وس يط  

املتنقةل لنقل و  الثانية مكتبات ال طفال املتخصصة العامة تعّد يف ضوء ذكل أ حد أ مّه الوسائطو  تربوي فعال

 .3كذكل ثقافهتم مبعناها الواسع"و  ال دب لل طفال

، جيب مثاليظل حمتجزا هبا لفرتة نصف ساعة و  فالطفل اذلي يصل به احلّد أ ن يرتّدد عىل املكتبة

من خمالب ال لعاب الالكرتونية الفاسدة، و أ ن نعرتف مس بقا ودون ترّدد أ ّن هذا الطفل اس تطاع أ ن ينج

                                                           
 .209زلط جالل أ محد ، أ دب الطفل العريب ، ص -1 

 .2004عدد اثين ، مجعية املكتبات واملعلومات ال درنية ، عامن ، ال ردن ، حزيران  39حسان حسني عبايدة ، مقال مكتبات ال طفال ، جمدل -2 

 .205، ص م ن3 
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الردم فهذا مؤرش عىل أ ّن املكتبات أ تت أ لكها سواء عىل املدى القصري و  ا من وسائل الهدمغريهو أ  

 البعيدو أ  

ا ن جناح  املكتبة عادة يقاس بعدد رّوادها من ال طفال وبعدد الكتب املعارة هلم، ذلكل جند أ ن  

ذاب القّراء ومن البالد املتقدمة اليت جنحت يف هذا املضامر تنهتج أ ساليب متعددة وخمتلفة يف اجت

النشاطات و  تقيمي معارضها للكتبو  ال اثث اجلذابو  ال طفال، فتبدأ  عادة يف توفري البناء امجليل الفس يح

نرشات و  الوسائل الثقافية ال خرى، من جمالتو  املناس بة مع الزتويد املس متر ابلكتب اجلديدة

ذا أ سهمت  -خاصة يف املكتبة -، هذا النجاح اذلي نسعى من أ جهل 1ورسومات" حيرض بنس بة كبرية ا 

" أ ّن تعّد املكتبة يف املدرسة من أ فضل واملكتبة يف ذكل، مكتبة أ خرى ويه املكتبة املدرس ية، فال غر 

متنح التالميذ الفرص الكفيةل ابلتعوذ علهيا، كام أ هّنا تؤّدي دورا  همام يف و  الوسائل اليت تمني الوعي ابلقراءة

 .2تصل التالميذ بعامل القراءة" حتقيق أ هداف تعمل القراءة فهيي

ذا اش تدّ و  هذه البيئة العلمية تتضافر فهيا اجلهود لحتواء الطفل،  جعهل يرتىب يف حضن الكتاب فا 

 بلغ رشده أ صبح الكتاب دليه يشء ل ميكن الاس تغناء عنه، "كام أ ن الوجود املاكين للمكتبةو  عوده 

يتيح هل فرصة و  مما جيعهل يفضلها عىل املكتبات العامة داخل املدرسة... جيعل الطالب حيس ابلقرب مهنا 

ماكنيات تساعده عىل الاس متتاع ابلكتبو التدريب عىل اس تخداهما  الاس تفادة من لك ما يتوافر من ا 

 .3ختصيص عدد حمّدد من الساعات للقراءة"و  القراءةو 

تنشأ  داخل املكتبة  مشالكتو أ ما لك هذه املساعي ميكن أ ن يعرتي ذلكـ مثبطات تعرث اجتاهها أ   

خارهجا، "مفشلكة املكتبات املدرس ية قد تتضح يف النقص الشديد يف أ خصايئ املكتبة، مفن املعروف و أ  

                                                           
 .206جالل أ محد، أ دب الطفل العريب ، ص زلط -1 

 50حشاثة حسن ، أ دب الطفل العريب ، ص-2 

 .121، ص  م ن3 
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همارات معينة يف أ خصايئ املكتبات حىت يس تطيع و  أ ن العمل يف املكتبات املدرس ية يتطلب توافر قدرات

 .1الرتبوي وحدة متاكمةل"و  ل التعلمييالعمو  الهنوض بأ عباء وظيفته اليت جتمع بني العمل املكتيب

ذلكـ و  وقبل أ ن يلتحق الطفل ابملدرسة يس تحسن أ ن هنّيأ  نفسيّته ملثل هذه املؤسسة الصغرية 

ّن القراءة لل طفال يف رايضهم جيب ل ابلعامتد عىل رايض ال طفال  لهيا مكتبة تقوم ابدلور حبيث "ا  يناط ا 

تفتح خشصيهتم وتقدمي رايض و  ية، ل هنا أ ساس تمنية مداركهمأ ن حتتل مركز الصدارة يف مناجههام اليوم 

 ال طفال مناش يط متعّددة تدمع القراءة

ذا أ غفل عنرص دوره يف تكوين الطفل ورعايته فا ن التعرث وارد دون حماةل، ودور املؤسسة  ا 

اخلاصة لك ما يظهر يف املمتع، تتابع بوسائلها و  التعلميية يمتثل يف مكتبهتا اليت يفرتض أ ن تكون غنية ابملفيد

 .2جتعهل يف متناول أ يدهيم"و  السوق من جديد يف عامل كتب ال طفال، فتقربه من تالمذهتا

 دور احلضانة، فميكن بفضلها أ ن نقوي ملكة القراءة عند الطفلو  ودون أ ن نفارق رايض ال طفال

 ، ل هنا أ ساس تمنية مداركهم..."أ ّن القراءة لل طفال جيب أ ن حتتل مركز الصدارة يف مهناهجا اليومية ذكلو 

 ليك تكمتل اجلهود فامي تقدمه املكتبة، و  ،3تقدم مكتبات رايض ال طفال مناش يط متعددة تدمع القراءة"و 

 هتيئة احمليط املناسب ملكتبة ينرشح لها صدر الطفل مبجرد الولوج ا ىل قاعاهتا، ا ذ "جيب و  جيب مراعاة

من  %30/  %20ال نظمة ادلولية املعلنة عن و  جب القواننيأ لّ تقل مساحة املكتبة املدرس ية، مبو 

 أ خرى للوسائل السمعية البرصيةو  أ ن تكون بقاعات متعّددة واحدة للمراجع التقليديةو  مساحة املدرسة

 .4ادلورايت"و  رابعة للمراجع العامةو  اثلثة للحواسيبو

                                                           
 .120حشاته حسن ، مفاهمي جديد لتطوير التعلمي م ن ، ص  -1 

 . 05، ص  2005جويلية  248ريدة البصائر ، اجلزائر ، ع ؤوبلية من؟، جصاحل ان ر محمد ، كتاب الطفل مس -2 

 .103عبد اللطيف ، ع س ، ص الصويف -3 

 .108ع ن ، ص-4 
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ّن توفري املقومات  املادية للمكتبة: ماكن للمكتبة أ اثث ل جيوز بأ ّي حال الاس هتانة هبذه ال مور، "ا 

ذ أ هّنا متثل و  مكتيب مجموعات املواد، يعّد من أ ول املتطلبات ل نشاء خدمة مكتبية مدرس ية متاكمةل ا 

ذا نقص ضلع مل يس تقم البناء"  .1أ ضالع مثلث، ا 

لّ بوادر خري جاءت نتيجة لتكل املساعي ملنترشة ا ن املقروئية ا   البرشيةليوم يف العامل، ما يه ا 

، بأ مشل 1970املادية، "مفنذ عّدة س نوات قامت جمةل الكتاب العريب يف عدد خاص الصادر يف يناير و 

حماوةل لتقدير  )المك( يف قطاع واسع من قطاعات كتب ال طفال العربية املعا رة فقدمت قامئة 

بلغ عدد  قدو  (1969-1959ببليوجرافية مصنفة تضم ما صدر من هذه الكتب خالل عرش س نوات )

 .2عنواان" 1837كتب هذه القامئة 

العامل املتقدم ل يعّد شيئا، مفثال "مجموعات كتب ال طفال و  لكن هذا العدد مقارنة مبا ينتجه الغرب 

 .3أ لف جمدّل تقريبا وزعت يف لك ماكن ابملكتبة" 300يبلغ عددها يف مكتبة الكوجنرس 

ّن احلمك عىل ضعف الكتابة للطفل يف الوطن ا  لعريب قد صدر من الهيئة الرمسية العاملية، حيث ا 

ىل أ ن نرش  كتب ال طفال يف الوطن العريب يقل كثريا عن احتياجاته الفعلية، و "أ شارت منظمة اليونسك ا 

هّنا 4دمع ثقافة الطفل"و  علام أ ن هذه الكتب ل غىن عهنا لتمنية امليل ا ىل القراءة ، خبالف ادلول املتقدمة فا 

قصد مواصةل الاهامتم و  ية مس توى القراءة، "ففي الولايت املتحّدة ال مريكية مثالتسعى حثيثا لرتق 

مرسوما  2002.10.08بتارخي  بيل لكنتونابل جيال الصاعدة وتشجيعها عىل القراءة وقع الرئيس ال مرييك 

                                                           
 . 18حشاته حسن ، أ دب الطفل العريب ، ص -1 

 . 149جنيب أ محد ، فن الكتابة لل طفال ، ص -2 

 .323، ص  م ن-3 

 .119الصويف عبد اللطيف ، ع س ، ص -4 
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قية ملدة مخـــس سنـوات، ترصف عىل تدعمي قراءة ال طفال لرت و  يقيض بتخصيص مليون دولر لك عــام

 .1ا ماكانهتم اللفظية والصوتية والتفوق القـرائـي"

ما يس تحــي به العـامل الثالث، أ ّن "العامل لكه و  ميكن توضيـح املفارقة بني ما يفخر به العامل املتقدم 

ينتج س نواّي ما يزيد عن مليون كتاب جديد من الكتب املطبوعة مبجموع يعادل عرشين مليار نسخة 

نتاجـه طن من الورق، نصف هذا العدد من الكتب يصدر يف أ وراب وحدها  30ا حوايل تس هتكل يف ا 

 .2ما تبقى يف دول العامل أ مجع"و  وربعه يف الولايت املتحدة ال مريكية

لّ أ ّن ا  الكتاب، و  عىل الرمغ من حماوةل ا زاةل لك النقائص اليت تعيق ربط عالقة وطيدة بني الطفل

الصور تؤثر بشلك فعال يف املنتج و  لقد لحظ اخملتصون أ ّن الرسومو  ابلهنّي،الظفر ابلامثر ليس و  العقبة

مــــا عالقة الصور و  ىل الرسوم؟ا  بنا أ ن نتساءل كيف ينظر الطفل  حري  و ال ديب املقدم للطفل، ذللكـ فه

لبا ذلوق الرسوم ال كرث ج و ابلقّصـــــــة؟ هل جنح الرسام يف ترمجة قّصة أ حهّبا الطفل؟ ما نوع الصور أ  

رص جديد من نكشف اللثام عهنا يف ع  -مبشيئة هللا وعونه–الطفل؟ حقيقة هذه تساؤلت، نسعى 

 عنا ر هذا البحث.

 

 

 

 

                                                           
 .74الصويف عبد اللطيف م ن ، ص -1 

 .65ص م ن، -2 
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 الصور يف الرتبية امجلالية للطفل:و  أ ثر الرسوم-3

ذا مل ميزج كتبه بديباجة و  ل ميكن ل ّي أ ديب أ ن يرىق بأ دبه حيظى ابلرتحيب من قبل ال طفال، ا 

صورها املبثوثة و  والرسومات، تأ ذن بأ يقونة لكها مالمح معرّبة ختاطب ال طفال بأ لواهنا املوحية من الصور

تزتايد هذه ال مهية لكام و  التصوير دورا  هاّما يف كتب ال طفالو  بني دفيت الكتاب، حيث "يلعب الرمس

 غة معربة يف مراحل العمر اكن ال طفال أ صغر س نّا، وأ قّل معرفة ابلقراءة حىّت وك ّن الرمس وحده يصبح ل

رسعة ابهتاجه للمناظر و مراقبته البرصية لل ش ياء،و  ، فال تس تصغر دقة املالحظة عند الطفل1ال وىل"

 امجليةل، ونفوره من الصور الباهتة اليت تقل فهيا ال لوان.

آن واحد، فقو  رسيعة حيتاج ا ىل وسائل عديدةو ا ن التصال ابلطفل بطريقة فعاةل  د متنوعة يف أ

ّن الرسوم والرموز وال شاكل البرصية قد تتساوى  تعجز اللغة أ حياان يف تلقني الطفل ما نريده، ذللكــ "فا 

 .2من حيث قابليهتا لنقل ال فاكر  وتوصيلها للآخرين"و  مع اللغة اللفظية من حيث ادللةل عىل املعىن

آليات التقاط الصور، ليرتمجهاو  تزداد مدارك الطفل  فها اعامتدا عىل ميولته يصن و  تتسع معه أ

معرفته ومالحظته لل ش ياء، و الفن عند الطفل بمنو الطفل تدرجييا،"يمنو هذا حيدث مع منو  ورغباته النفس يّة،

التعبري عهنا و  زايدة قدرة الطفل عىل التقاط مع العامل اخلاريج احمليط به،و هو وينضج تفكريه وذاكؤه، والمن

 .3يف الفن بصورة فردية"

                                                           
 .37لل طفال ، ص جنيب أ محد ، فن الكتابة  -1 

 .28، ص  1995،  1القريطي عبد الطالب أ مني ، مدخل ا ىل س يكولوجية رسوم ال طفال ، دار املعارف مرص ، ط-2 

 . 19، ص 2جودي محمد حسني ، اجلديد يف الفن والرتبية الفنية ، دار املسرية ، ال ردن ، ط -3 
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ابب الصور والرسوم حىت بد من اس تجالء هذا احلزي الفين من أ دب الطفل واملمتثل يف مل يكن  

يمّت تداول اجملهودات البرشية عرب حقب زمنية، والتأ رخي لهذه الظاهرة ال دبّية، مفا يه البداايت ال وىل 

 للرسوم اخملصصة لل طفال؟ وكيف مّت ال عداد الرمسي لهذا الفن؟

 عرب التارخي: صورمهو  رسوم ال طفال-أ  

تتعاقب علهيا ال جيال حىت حيني موعد و  حيدث للك الفنون أ ن تظهر بشلك تدرجيي،        

الاكامتل وال قرار بظهور فن امسه رسوم ال طفال وصورمه، فبداية الرمس قدمية كقدم ال نسان، ففي مرحةل 

أ هل الكهف يف العرص  النقش عىل احلجر، حيث "حفر ساكنو  الفراغ يدفعه الفضول للنحتو  الراحة

احلجري عىل الصخور أ وىل الرسوم الاكرياكتورية قبل ثالثني أ لف س نة ويعترب قدماء املرصيني وال غريق 

، ومع مّر الس نني ازداد الاهامتم هبذا الفن، 1والرومان من أ وائل من اس تخدم هذا الرمس الساحر"

 ل طفال.وعكف علامء خمتصون لتويل هممة الاعتناء ابلرمس اخلاص اب

الاجنلزيي 'جون ويرى 'هوبرت ريد' :"أ ّن أ ول من لفت ال نظار ا ىل ال ماكانت الرتبوية للرمس ه

تضمنت مقدمته ال شارة ا ىل  1857بعنوان 'مبادئ الرمس'، عام  ( اذلي نرش كتااب1890-1819رسكن')

عىل الكبار أ ن و  انيسيل نفسه ابل لو و  أ مهية ا اتحة الفرصة للطفل كـي )يشخبط( بقلمه عىل ال وراق،

التأ ليف، "ففي عام و  ، فتح هذا الاكتشاف شهية الآخرين يف املزيد من البحث2مينحوه التشجيع والثناء"

يف اجنلرتا   Sully Jims، مث عامل النفس الاجنلزيي  Ebenzer Cookبدأ  لك من رجل الرتبية  1885

 الس يكولوجية، كام بدأ  أ يضا معمل الفن يف نفسو  رحةل البحث يف رسوم ال طفال من حيث أ مهيهتا الرتبوية

                                                           
 .2003، أآب  178جمةل أ فاكر ، وزارة الثقافة ، ال ردن ، ع  -1 

 . 15القريطي ، ع س ، ص  -2 
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فضاعف شغف البحث "فأ خذ اهامتم العلامء  1ابلهامتم برسوم ال طفال'' Frenk Cizekهذا التارخي 

 كتااب يف مدينة Corado-Ricceنرش  1887يزتايد برسوم ال طفال يف أ ماكن خمتلفة من العامل ففي س نة 

 يف ابريس عام  Bernard Perezمن ال طفال، كام أ صدر  بولونيا ال يطالية عن رسوم مجموعة 

1888 " آخر عن فّن الطفل  أ ول تفسري   .SulyJ، و"قدم عامل النفس الاجنلزيي 2كتااب أ

ربط تعبريه الفين و ( 1895) نظري ملراحل تطور رسوم ال طفال، فقد تناول يف كتابه دراسات يف الطفوةل

أ ّن و مع ذكل "يبدو  حتديد املعامل التقنية،و  اجلهود قصد بلورة ال عاملتاكتفت و  ،3ال نسان البدايئ"  بنشاط

 البداية احلقيقية للبحث العلمي يف جمال رسوم ال طفال اكنت مع مطلع القرن العرشين ابجلامعات 

يف هذه املرحةل و،4"1905دراسة وليام س تارن س نة و  ،1903ال ملانية مثل دراسة اكرل لمربخت س نة 

امئا عىل رايدة هذا الفن، حبيث يرى بعضهم أ ّن "الفضل ال ول يعود يف الكشف عن رسوم يظل الرصاع ق

 مظاهره ال بداعية ا ىل معمل الفن فرانك تزشك و  ال طفال كفن مس تقل هل خصائصه مقوماته امجلالية

Frenk Cizek 5أ ول من حّرر الطاقات ال بداعية الاكمنة يف ال طفال"و فه. 

 اذلوق الفين: دور الرمس يف تمنية -ب

ا ل  -مدراك لوظيفته -ل جند طفال أ مسك يف يد قلامو يعترب الرمس يف حياة الطفل من املسلامت،  

صفيحة جيدها أ مامه، حىت اجلدر ل تسمل من وخزاته، " لقد و وسعت أ انمهل يف الرمس عىل أ ي وثيقة أ  

بة فهيي تكشف عن معلية غري و  ا ىل أ ن رسوم ال طفال همام اكنت فظة 1989أ شار جميس سويل عام 

 عندمه".و المن

                                                           
 .15، ص القريطي، ع س -1 

 .16م ن ، ص  -2 

 .16م ن ، ص -3 

 .17م ن ، ص -4 

 51م ن ، ص -5 
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موحية، ميكن للطفل أ ن خياطب بفضلها الغري " فالرمس ابلنس بة للطفل و  فيعد الرمس لغة صامتة 

يرتمج و  ال شاكلو  املساحاتو  لغة غري لفظية يعرب هبا عن مفاهميه العقلية عن ال ش ياء مس تخدما اخلطوط

 .1كام اس تقرت يف ذهنه"و هتا كام ترتاءى هل، أ  ممزياو  عن طريقها صور هذه ال ش ياء، خبصائصها

حىت نستشعر  حنن نتحرى العنا ر املوجودة يف احمليط اخلاريج هلو  جيب أ ن نتعامل مع الطفل 

 الصورة،و  امجلال، جامل اللكمة والفكرةو مقة هذه ال ش ياء هو  ،ماهية ال ش ياء اليت جتلب هل الانتباه

يه: اللون، الضوء، الصوت، احلركة، و تربط الطفل ابلعامل"ميكن حرص مخس كيفيات جاملية أ ساس ية و

يقاع  ."2ال 

تساعد بشلك فعال يف توفري املادة التحفزيية للطفل عىل نرش هماراته،   هذه العنا ر املذكورة 

متحجرة، تظل رهن ا شارة العامل اخلاريج، مثل ال رسة، و  حبيث ميكن أ ن تكون هذه املهارات اكمنة

طفال، " فالطفل عندما يرمس شيئا ما يكون حمكوما بعوامل أ كرث من جمرد الواقع املدرسة، رايض ال  

مشاعره حنوها، و مفهومه البرصي عهنا أ  و من جمرد معرفته هبا، أ  و  الظاهري لل ش ياء يف اجملال البرصي

سلوبه أ  و ابس تعداده العقلية أ  و ظروف التعمل ونظم التعزيز اليت تلقاها، فرسوم الطفل حمكومة بذكل لكه،و أ  

 .3هماراته احلركية"و  مس توى نضجهو  ال درايك املعريف يف تناول املعلومات البرصية،

سلوكياته، لكن و  من خالل هذا الترصحي أ ن الرمس ميكن أ ن يكون أ داة عاكسة لنفس ية الطفلو نرج 

ذ أ ن الرمس دائرة خمزنة لكثري من احملاور النفس يةو  بشلك يطلب احليطة الاجامتعية، اليت ختدم و احلذر، ا 

                                                           
 . 140القريطي ، ع س ، ص  -1

براهمي ، الوعي امجلايل عند الطفل ، الهيئة املرصية العامة للكتاب ، مرص ، دط ،  -2   .21، ص 2002وفاء ا 

 .42س، ص، ع م نا -3 
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تعد الرسوم وسائل تعبريية تتيح لل فراد فرصا للتعبري عن أ فاكرمه  اخملتصني يف دراسة هذه الرسوم،''

تزاان من البيئة أ كرث  كتساهبم حصة نفس ية'' منومشاعرمه فتجعلهم يكتس بون ا   .1قبل مما يؤدي ا ىل ا 

امجلالية، بيامن و  من زاوية مقوماهتا الفنية "أ هل الرتبية عن طريق الفن ينظرون ا ىل رسوم ال طفال 

آخر بدللهتا النفس ية عىل أ هّنا حمض نشاط عقيل أ   آة ملزاج الطفل و يعىن البيولوجيون من منظور أ مرأ

دلةل هذا الرأ ي جيسده الرمس اذلي قامت به طفةل )س تة أ عوام( عىل الشلك رمق و  ،2وأ عامق خشصيته"

(1.) 

ا ن جتس يد املوضوعات الطفةل تبقى حمدودة احلزي، ل تتعدى احملسوسات، "فأ نت حني تذكر لكمة  

 ذيل حريري طويلو  جسم رش يقو  حصان تس تطيع أ ن ترمس عىل الورق حيواان بعينه هل رقبة مجيةل

 الصدقو  احلب والسالمو  املوتو  لكن اجملردات يس تحيل رمسها يف لوحة واحدة حمدودة اكحلياةو 

 3رشف".ال و 

هذا عىل الشخص البالغ مفا ابكل ابلطفل اذلي ل يفقه يف اجملردات شيئا، يدفع ذكل للقول  قيصد 

من مظاهر هذه الطريقة أ نه يرمس و  يف الرمس خصوصا،و أ ن "" للطفل طريقته اخلاصة يف التعبري معوما

قدر من ال مهية والاهامتم يفرد لك أ جزائه حبيث ميثلها مجيعا بنفس الو  اليشء حبيث يبسط مجيع جوانبه

آخر"  .4"دون أ ن حيجب فهيا جزءا من أ

لقد متكن اخملتصون من تتبع املراحل ال ساس ية للطفل قصد حرص أ مناط الرسوم حبسب  

 5عند الطفل يف مادة الرمس ا ىل:و الزمين للطفل، ذلكل " اخترص الباحثون مراحل المنو المن

                                                           
 .57، ص 2009، 1حيدر عبد ال مري رش يد ، ال سقاطات النفس ية يف رسوم ال طفال ، جمةل العلوم ال نسانية ، جامعة اببل ، العراق ، ع -1 

 .60القريطي ، ع س، ص -2 
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 أ عوام( . 4 -2مرحةل الشخبطة ) .1

 أ عوام(. 8-4) مرحةل الرمز .2

 أ عوام(. 12-8مرحةل الواقعية  ) .3

تعد املرحةل ال وىل رضورية ليك يتطور رمس الطفل تدرجييا، فال ش ياء املالحظة لهذه النوعية تمتثل 

 فامي ييل:

 دلةل قوة احلركية انفعالية عند هذا الطفل. .1

 مؤرش قوي للمشاركة يف عنرص فين خيص موضوع الرمس. .2

 صاص يف دراسة نفس ية هذا الطفل.توفري مادة ل هل الاخت .3

من الواحض أ ن الصورة أ كرث و  أ ول أ شاكل التعبري اليت يفهمها الطفلو جليّا أ ن الرمس ه"بدا          

عىل هذا ال ساس تكون أ قرب ا ىل طبيعة و  أ قل جتريدا من الكتابةو  أ كرث بقاء يف اذلاكرةو  تأ ثريا يف الطفل

ذ أ ن للصورة املرسومة تمن دراك الطفل ا  الرمس يساعد عىل تطوير خربة و  ي احلس امجلايل دلى الطفل،ا 

 .1الطفل يف معهل الفين من مث حيسن قدراته عىل التعبري"

تفسريها، و  ل ننىس مع هذا لكه تأ ثري العمر الزمين يف الكيفية اليت س يعمتدها الطفل يف فهم الرسوم 

ممتزية لها انعاكساهتا عىل ما يناسب "من خصائص الطفوةل أ هنا )مراحل(.. للك مرحةل فهيا خصائص 

 .2ال طفال من الكتب شالك مضموان"

                                                           
 .206هربرت ريد ، تربية اذلوق الفين ، ترمجة يوسف مىن تيل أ سعر ، ص  -1 

 .38أ محد جنيب ، املضمون يف كتب ال طفال ، ص  -2 
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عندما تغيب لغة اخلطاب املسموعة واملنظومة، يس تدعي ذكل لغة أ خرى تعمتد اخلطوط وال لوان  

التجس مي، "من بني ما يدفع ال طفال ا ىل اس تخدام اللغة الشلكية البرصية و  وال شاكل غايهتا التجس يد

عدم و  خيالهتم لس امي يف الس نوات ال وىل، تصور لغهتام اللفظيةو  متثيل خرباهتمو  فاكرمهكوس يط لنقل أ  

 .1لعل مما يؤكد ذكل أ ن اللغة اللفظية"و  كفايهتا

نه جيد متعة راحة نفس ية، لكن بني و  حيامن يلجأ  الطفل ا ىل لغة الرسوم تعويضا عن اللغة اللفظية، فا 

ذ أ ن " الفن لغة مرئية تعمتد عىل لك من العني ال خرى ل جيب أ ن نغفل اللغةو  الفينة اليد، و  اللفظية، ا 

 الصورو  اليد كوس يط حيس حريك لرتمجة ال فاكرو  عامله املريئ،و  العني كوس يط حيس برصي بني الطفل

 .2جتس يدها"و  املفاهمي البرصيةو 

ل ن " فهم  رغباته،و  يه سبيل ملعرفة ميول الطفل،و ت هذه الرسوم ترمجة فعاةل وحيةمعوما أ حض

الفكرية( يرتبط ا ىل حد بعيد بثقافة الطفل اذلي يتعامل مع هذه اللغة الفنية و  دللته )الفنيةو  معاين الرمس

 .3التوظيف اجليد"و  الاستيعابو شأ نه يف دكل شأ ن اللغة اللفظية من حيث الفهم

، فال 4امجلال" "فالرمس ابلنس بة للطفل لغة ل نه أ حد أ شاكل التعبري أ كرث من كونه وس يةل خللق

يف هذا الباب و غريها من الوسائل العلمية،و  الضبطوالقواعد ز و  أ ن تقدم هذه الرسوم مببدأ  املراجعةوغر 

 5فقد قسم الرمس ا ىل نوعني:

 

                                                           
 .29القريطي ، ع س ، ص  -1 

 .133ن ، ص م -2 

 .345عبد الهامشي ، ع س ، ص  -3 

 .133حشاتة حسن ، أ دب الطفل العريب ، ص -4 

 .138جنيب أ محد ، فن الكتابة ، ص  -5 
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التضليل ابس تعامل درجات اللون )اكلرمس ابلفرشاة( حبيث تنتج صورة شبهية ابلصورة و  الرمس .1

 املنشغلني ابمس )الهافتون( شلك )أ (.ما يعرف عند و هو  الفوتوغرافية

 

 

 

 

 شكل أ: الهافتون
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نه يظلهل  و  الرمس ابس تعامل خطوط حمددة .2 ذا أ راد الرسام أ ن يظلل جزءا من الصورة فا  ا 

ذا أ راد أ ن يزيد يف تظليهل زاد من تقارب اخلطوط، أ  و  خبطوط متقاربة متجاورة رمس فوقها خطوطا أ ن و ا 

هذه الطريقة تعرف ابمس و  رمس فوقها خطوطا أ خرى متقاطعة،و اخلطوط، أ   يزيد يف تظليهل زاد من تقارب

 )الالين( شلك )ب(.

3.  

 
الالين: بالشكل   
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آخر يس تفيد منه علامء النفس دلراسة خشصية الطفل، هذا التقس مي يشمل ثالثة و  هناك تقس مي أ

 1يه:و أ نواع

 املقننة:و الرسوم املقيدة أ   .أ  

ميثل اس تجابة انفعالية و  معانيه،و  سلوك عدة عوامل هل دللتهل حيدث السلوك خزاان، بل للك 

 احلاجات.و  للمواقف والعالقات

 

 

 

                                                           
 .195القريطي ، ع س ، ص  -1 



 الطفل ل دب امجلالية وال شاكل املصادر يف قراءة     الفصل الثاين                                        

 157       

 

 

 

 

 



 الطفل ل دب امجلالية وال شاكل املصادر يف قراءة     الفصل الثاين                                        

 158       

 الرسوم احلرة: .2

رادية، لكهنا منبع من رغبة داخلية، فلك يشء           ينتج الطفل هذه الرسوم بطريقة عفوية ل ا 

متكن الطفل أ ن يس تعمل اجلدار و  ال شاكل،و  الوقتو  يف هذا النوع من الرمس غري مقيد فيه مثل املوضوع

 مائدة ال فطار.و أ  

 الرسوم املدرس ية: .3

ترتك للطفل أ حياان نصيب من و  املتابعةو  حتاط الرسوم اليت يبدعها الطفل ابحمليط املدريس ابلعناية

 .1التفكريو  ال بداع بفضل التخيل

 جامليات ال لوان: .ج

تظل دلةل و  يعجز فكر ال نسان عن ال حاطة اللكية لفهم عامل ال لوان يف ش ىت بقاع ال رض،   

تؤثر ال وان يف الرسوم بشلك جيل، فالكتب و  خاصة يف عامل الطفوةل،و  ة مباكنعظمال لوان امجلالية من ال

مهنا موضوع أ دب واجملالت اخملصصة لل طفال، حتمل مّه ال وان كبايق العنا ر ال خرى اليت يتشلك 

قد حيقق الغرض و  الطفل يف موضوع وصور ورمس ولغة وغريها، "فقد يؤثر الرمس سلبيا عىل النص

براز العنا ر وجذب و  منه، وكذكل ابس تخدام اللون اذلي يراد به حتقيق المتيزي بني املكوانتو املرج ا 

 .2الانتباه والتشويق

 لعبو  فل يف لك ما تقع عليه، من مالبس"تعمل ال لوان كوس يةل من وسائل التشويق دلى الط

الصور و  الكتاب، حبيث تكون " أ لوان الرمس للكتابو اذلي هيمنا يف هذا ال مر هو  حىت ال لك"و  كتبو 

                                                           
 ميكن ال س تفادة من رشح هذه ال نواع بشلك معمق ابلرجوع ا ىل كتاب القريطي ، مدخل سكولوجية رسوم ال طفال . -1 

 .172احلوامدة محمد فؤاد ، ع س ، ص -2 
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 يه ال وان املهبجة الزاهية املهبرة،و يه ال لوان ال ساس ية: ال محر، ال صفر، ال زرق،و أ لواان مناس بة

 ال صفرو  الصور يه ال محرو  تعترب "ال لوان ال ساس ية للرسوم، ذلكل 1الغالف قوي ملون لمع"و 

 .2ال زرق"و 

 

                                                           
 . 66مسري عبد الوهاب ، أ دب ال طفال ، ص-1 

 .199حشاتة حن ، أ دب الطفل العريب ، ص-2 
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اخلربة الفنية، أ ن يبدعوا يف رسوماهتم و  ل مينع لك ذكل بعض الرسامني اذلين أ توا بسطة يف العمل 

ذ أ نّه "ليس من الرضوري أ ن تكون الصورة و  فقط اعامتدا عىل ال بيض ملونة تلوينا فنيا، ذكل ال سود، ا 

لّ أ هّنم حيبون ال بيضو  ل ن ال طفال، لهيا، ا  ن اكنت ال لوان جتذهبم ا  يس تعملوهنا حبرية يف و  ال سودو  ا 

ال سود أ ن تظهر الانفعالت ادلراماتيكية متاما كام و  من املمكن بواسطة اللونني ال بيضو  صورمه اخلاصة،

  1'تظهر بواسطة ال لوان الزاهية املتقابةل '

عطاء للك لون مزيته اخلاصة،و  وهناك من يذهب ا ىل رصف ال لوان وترتيهبا لكن هذا ال مر و  ا 

يبقى حبيس الاختصاص من ذوي  اخلربة، فقط ميكن أ ن نشري " أ ّن لل طفال لونية شائعة يف رسوهمم 

 ترتب ترتيبا تنازليا كام ييل:

 ال محر. -

 ال صفر. -

 ال خرض. -

 الربتقايل. -

 ال بيض. -

 2البين. -

                                                           
 .92، ص  احلديدي عيل،-1 

 .200زلط أ محد ، أ دب الطفل العريب ، ص -2 
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الرتفيه و حتقق هذه ال لوان املذكورة يف رسوم ال طفال لوحة فنية مبقاصد خمتلفة سواء للتعلمي أ  

ذ توفرت يد ماهرة لها خربة يف و  القص، بيد أ نّه تزداد حمبة ال طفال هبذه ال لوانو أ   التعلق هبا ، خاصة ا 

غالبا ما يقوم هبا و  ل الفنيةال لوان، ل ّن "اخلربة الفنية عنرص أ سايس يف حتقيق نظرية التصاو  الرسوم

اخلربة الفنية الواسعة ا ىل جانب و  لكام اتسم رسام كتب ال طفال ابخلربة الثقافية املتعمقةو  "الفنان الرسام

 .1نفور"و املوهبة املمتزية خرج كتاب الطفل يف شلك فين يتقبهل ال طفال بشغف دون ملل أ  

 جاملية الصور يف كتاب الطفل:-د

الرونق اذلي تزخر به، فاملبدعون و  املعروضة يف كتب ال طفال، حبسب امجلالتؤثر الصور 

يقرؤها الطفل  خسروا هجودمه لهذا ال مر، علموا أ ن الصورة يه الواهجة ال وىل اليت سوفوالفنانون اذلين 

ن القصد من الصور هو  املضمونو  قبل العنوان ظهار النصو  اجتذاب انتباه القارئو غريه، "ا  ذكل و  ا 

 .2تفسريه"و  سطة رسومات جذابة ابل ضافة ا ىل توس يع النصبوا

ّن ال ثر اذلي ترتكه الصورة يف ذهن الطفل خيترص مسافة اجلهود  يضفي ا ىل و  يسهل العقباتو  ا 

نتاجئ ا جيابية يف فرتات زمنية قصرية، "هناك رأ ي يتفق عليه الكثريون حفواه أ ّن الصورة تناسب الطفل 

ذ متتاز  تطول مدهتا عنده، و  طول فرتة هذا التأ ثري تزداد هذه القوةو  بقوة تأ ثريهاأ كرث من الالكم ا 

حياة الشعوب، ابل ضافة ا ىل ذكل فالصورة و  املصورة عن احليواانتو  يشغف ابلقصص املرسومةو فه

 .3حدود يف أ راكن العامل"و تساعد خيال الطفل عىل الانطالق من دون قيود أ  

                                                           
 .201ص  زلط أ محد، أ دب الطفل العريب، ع س، -1 

 .137جيل اكرل ، ع س ، ص -2 

 .125معال عبد الفتاح ، ع س ، ص و أ ب -3 
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ت ال وىل من معره، حبيث يتعلق ابلصور دون أ ن يدفع ا ىل يبدأ  شغف الطفل ابلصورة منذ البدااي

عىل معظم ال طفال يف العام ال ول من حياهتم اهامتم غابر و يبدو يروضه عىل ذكل، "و ذكل أ ي خشص أ  

يكون قادرا عىل و  ابلكتب، أ ّما يف الشهر اخلامس عرش فينشأ  دليه اهامتم شديد ابلصور اليت حتوهيا

بذكل يس تطيع أ ن يتعرف عىل ال ش ياء اليت يراها و  كبريا من اهامتمه تصفح الصور اليت تأ خذ قدرا

نّه "غري خاف ما تسهم به الصور و 1مصورة"  ما دام أ ن احلديث خيص مدى فاعلية الصورة يف الكتاب، فا 

 القصةو يف تشويق الطفل ا ىل القراءة فضال عن كوهنا من أ مه الوسائل املساعدة عىل فهم مادة الكتاب أ  

معربة أ ثرت تأ ثريا قواي يف نفس ية و  يتخيلها ولكام اكنت الصورة جمسمةو  القصةو فل يعيش يف ججتعل الطو 

 .2من املالحظ أ ّن الصور تقل تدرجييا مع تقدم السن"و  الطفل

ّن اقرتان الصور ابلكتاب يف احمليط الطفيل، يضمن عالقة تؤرش عىل الارتباط النافع لتحفزي  ا 

الكتابة، فاقرتان اللكمة ابلصورة يف و  فالكتاب املصور يسهل معلييت القراءةالفهم، " و  الطفل عىل القراءة

الكتب املصورة اخملصصة للتعلمي يعين ارتباط ادلال ابملدلول بشلك واحض، وعند احلاجة ا ىل اسرتجاع ما 

 .3أ مرا هّينا"و تعلمه الطفل يبد

 الكتب القصص اليت يهو يالحظ عىل الكتب املصورة أ هنا تس تجيب ا ىل نوع خاص من الكتب،

أ ن لها و  الرسوم لها قمية جاملية تذوقية يف القصةو  تتحاور موضوعاهتا مع الطفل بفضل صورها، " فالصور

النقد و  قدرة الطفل عىل التخيلترثي و  تعرب عن القمي،و  أ هنا توحض املفاهميو  قمية ثقافية للطفل القارئ،

ذ اكنت تشلك املادة املكتوبة وحدة و   .4فنية متاكمةل"روح املرح ا 

                                                           
 . 104معال عبد الفتاح ، ع س ، ص و أ ب-1 

 .125م ن ، ص -2 

 .170احلوامدة محمد فؤاد ، ع س ، ص  -3 

 .134حشاته حسن ، أ دب الطفل العريب ، ص  -4 
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قد متكن بعض الرسامني و  الرسوم،و فال يتخيل أ ن جتد كتاب قصص لل طفال جمردا من الصور أ   

يف هذا التخصص اللجوء أ حياان ا ىل التعبري ابلصور لوحدها وانعدام الكتابة، ومسيت ابلقصة املرسومة 

اذلي يرتمجه الرسام بريش ته، و يه "عبارة عن قصة ترسد ابلرسوم اليت تس ند ا ىل السيناريو املصورة و أ  

ذا اكن ضعيفا فا ّن  حىت يف أ دّق التفاصيل، فا ذا اكن الرسام ممتكنا من فنه، اكنت القصة انحجة، أ ّما ا 

، هذا النص يعطي شأ ان عظامي خلرية الفنان الرسام، فبفضل 1التعبري"و  القصة تصبح ممةّل بعيدة عن احلياة

 جّذاب.و  مجيلهماراته ميكن أ ن جتسد الفكرة بتسلسل 

الرشح و  أ حد ال ساتذة البارزين يف فن الكتابة(  -1927)"يعترب الفنان الهولندي "ديك بروان" 

بس يط عىل خلفيته تتأ لف من و  ال شاكل دامئا بشلك حمدودو ابلصور لل طفال الصغار، ففي كتابه تبد

كة سوداء جتعل من تكون هذه ال شاكل مرسومة خبطوط مسيو  سطح واحض ذي لون متنامغ غري متقطع،

 .2الصعب عىل الطفل أ ن خيطئ فهم الشلك ال سايس العام"

الطفل، ذلا جيب و  الرمس قد يؤدي بعد أ ّمة ا ىل خلق عداوة بني الكتابةو  ا ن ال فراط يف الصور  

ذ الكتابة الرمس معا و  التنبيه واحلرص عىل عدم جهر الكتابة لكية، فأ حياان "القصة ل تفهم من الرمس وحده ا 

ذا افرتقا مل يعد للك مهنام عىل حدة ق و  ملتحامن ل يفرتقان  .3ة"ميا 

تس هتوي ال طفال طريقة أ خرى يف تتبع الصور امجليةل لفرض تأ ليف قصة، "فبعض كتب ال طفال 

 خربتهو  يرتك لل طفال أ ن خيلقوا بأ نفسهم قصصا لهذه الصور، لك حسب فهمهو  ال وىل يقترص عىل الصور

حاكية قصصها، تساعد كذكل عىل متيزي و  تفسري أ شاكلهاو  صغار يف مشاهدة الصورالو  مشاركته الكبارو 

                                                           
 .48ا سامعيل عبد الفتاح ،أ دب الطفل ، ص  -1 

 .54نيكولس اتكر ، ع س ، ص  -2 

 .28التواب ، طفل ما قبل املدرسة ، ص يوسف عبد  -3 
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للطفل يف أ ايم  املتاحة، وتتبع هذه الوس يةل يف ال فهام: ينوب بكثري عن مرحةل الكتابة غري 1املنظورات"

يف لك و حياته ال وىل، ذلكل " يعترب عامل الكتب املصورة عاملا غنيا ابلتجارب اليت ميكن أ ن يقدهما للطفل

آخر، س يكون مبقدوره اكتشاف يشء جديد عن اللون التكوين و  الشلكو  مرة جتلب الطفل كتااب بعد أ

 .2واحلركة"

ن النظر ا ىل هذه الصور، يبد أ نّه "لكام ازدادت فرص قد ل يفقه الآابء الفائدة اليت جينهيا الطفل م 

ال طفال يف النظر ا ىل الصور، حيث ميكهنم أ ن ينكبوا عىل دراسة التفاصيل حسب الوقت املناسب هلم 

، ينبعث من خالل هذا الطرح شعور ا جيايب مبدى فاعلية الكتب 3هماراهتم يف تفسري الصور"و تزداد من

ذ أ هّنا "تقدم للط فل يف معظم مراحل معره وخاصة عندما يكون صغريا، جمال ميكنه فيه أ ن املصورة، ا 

 .4بشلك رسيع سواء مبساعدة الكبار أ م بدوهنا"و  بوعيو  بثقةو أ ن يمنو يمن

الوصول ا ىل ال هداف املنشودة "ابلنس بة ا ىل القراء الصغار و  يبقى احلرص متواصال مبراعاة الفائدة 

يقدم و ل نه من الواجب أ ن يعطي أ   النصوص صغرية،و  الصور كبريةجّدا، القاعدة اجليدة يه: أ ن تكون 

لّ ما ه  .5ال فضل"و للطفل ا 

قد ل تفوق يف اختيار و  معل مضين أ ثناء اختيار الصور املناس بة للطفل،و  حيصل اجهتاد واسع

احلاكم مه عليه، "ميكننا القول أ نّه عىل الرمغ من أ ن ال طفال أ نفسهم يبقون دامئا و  الصور اليت حيهبا الطفل

                                                           
 .84، ص أ دب الطفل ، يفاحلديدي عيل-1 

 .87، ص اتكر نيكولس، ع س-2 

 .88، ص م ن-3 

 .88م ن ، ص  -4 
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الهنائيني اذلين ل ميكن التنبؤ بردود أ فعاهلم يف بعض ال حيان، بشأ ن ال مور اليت حيبوهنا يف الكتب 

 .1ص سوامه" املصورة، تبقى هناك بعض املواضيع احملددة اليت عادة ما تكون مرغوبة دلهيم ل س باب ل خت

آخر، خيص طغيان الصورة و  يرتك موضوع الصور املنترشة عىل صفحات كتب ال طفال هاجسا أ

نذار تتضاءل قمية النص وتطفو عىل النص دون شعور أ   ّن و سابق ا  عىل ذهنية الطفل تكل الصور، ا 

تفي فيه الصور يف كتب ال طفال يقيض عىل جزء كبري من النص ا ىل احلّد اذلي خت و  "ازدايد نرش الرسوم

بعبارة و يكون ابلهناية قضاء عىل التعلمي او  هذا الاجتاه يقيض عىل تذوق الكتابة اجلادةو  اللكامت أ حياان

اللكامت حىت ميكن احلفاظ عىل أ مهية لك و  لكن جيب أ ن نوفّق بني نس بة الصورو  ضّد التعلميو أ خرى ه

 2النص"و  من الصورة

الاختيارات عند و التطبيق للحفاظ عىل توازن امليولو  نعتقد أ ّن الاجهتاد أ حرى ابلحرتام 

لكن  ،ال طفال، فيجب أ ن نعطي للك عنرص من العنا ر املكونة ملهارات الطفل نصيبه من الفعالية

 بعض الترصفات، نذكر مهنا:و هذه الغاية هو اليشء اذلي يعكر صف

 التعرث.و  العمل الفردي اذلي ميتاز ابلنقص -

آخر.ىبنس أ دامليل ا ىل ج و  طغيان الفكر -   معنّي عىل حساب جنس أ دىن أ

 )يف ميدان أ دب الطفل(. التخصصو  غياب اخلربة -

الشلكي ملوضوع الصورة، رسائل أ خرى تعيننا عىل هذه املهمة و  يتطلب أ مام ترقية املس توى الفين

مّت ال عالم الآيل يف هذا الشأ ن، فكيف يو  املذايعو  البرصية مثل التلفازو  وقد تسهم الوسائل السمعية

 اس تغالل هذه الوسائل خلدمة أ دب الطفل؟

                                                           
 .51اتكر نيكولس ، ع س ، ص  -1

 .126معال ، أ دب ال طفال ، صو أ ب -2 
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 البرصية:و  الوسائل السمعية-4

قد جتلت فاعليهتا بشلك و  ،البحثالرسوم يف الصفات السالفة من هذ و  اكن احلديث عن الصورة

البحث للكشف عن الصور و  غري انطقة، مما يدفعنا الفضولو  مس تقرةو  واسع ويؤثر، لكن صورة اثبتة

لن جند بديال عن الوسائل السمعية البرصية املتطورة يف العرص احلارض من: تلفزيون و  واملتحركة،الناطقة 

هذا يتطلب و  لن تش متل دراس يت للك هذه الوسائل،و  ال لعاب الالكرتونية،و  سيامنو  ومذايع ومكبيوتر،

المكبيوتر لرواهجا يف و  حبثا مس تقال يعاجل فيه معظم هذه الوسائل، لكنين سوف أ قترص عىل هجاز التلفاز

 اجملمتع.

 العالقة التفاعلية بني الطفل والتلفزيون: .أ  

 عىل الرمغ من لك التطورات ،ظل التلفزيون الوس يةل ال كرث تأ ثريا انتشارا بني الشعوب    

ل و التقدم اذلي شهده العامل بعد ظهور هجاز التلفاز، فاخلدمات اليت يقدهما التلفزيون ل تاكد تعدو 

ّ حتىص، ا   عالمية واسعة جّدا   هذ أ ن قلمييو "يؤمن تغطية ا   الكوين،و  احمليط العامليو  رسيعة يف احمليط ال 

عالمه حمبّذو  دارات صغرية أ  و مرغوب فيه وانفذ ا ىل أ عامق الناس وهو  ا  قلميية و كبرية، حملية أ  و مرتبط اب  ا 

 .1مؤسسات"و دولية، تغذهيا رشاكت أ  و أ  

ذا أ حسن اس تخدامه من الوسائل أ حضى هذا اجلهاز ابلغ ال مهية يف حياة  ّن "التلفزيون ا  الناس، ا 

بني و  تربط بيهنمو  تصفي نفوسهمو  تثقفهمو  الرتبوية الهامة اليت تؤثر تأ ثريا عىل حياة امجلاهري فهتذهبم

 .2الشعوب ال خرى"

                                                           
 .10كرم جان جريان ، ع س ، ص  -1 

 .166أآخرون ، ع س ، ص و  زهران حامد عبد السالم-2 
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فرّس بعض رّشاح احلديث النبوي، و  ونظرا لكون هذا اجلهاز أ صبح رضوراي يف لك بيت، تأ ول 

حاديث النبوية يشري ا ىل التلفاز، فقد ورد يف حصيح البخاري عن عوف ابن ماكل أ ّن النيب نصا من ال  

صىل هللا عليه وسمل عند ما عّد هل أ رشاط الساعة جاء يف مضهنا "مث فتنة ل يبقى بيت من العرب ا لّ 

 .1دخلته"

وترى لك فرد  ،بسبهبا أ شّد فتاك من التلفزة، لقد تفرقت ال رسةو  ول نعتقد أ نّه وس يةل أ خرى أ كرب

مرضة، لكن يف معرتك و غري ذلكـ من ال نشطة سواء اكنت مفيدة أ  و  رايضةو غناء أ  و هل قناته املفضةل، فيلام أ  

ماكن هذه الوس يةل ال عالمية أ ن تقدم  هذا الفضاء ال عاليم نبحث عن عالقة الطفل ابلتلفزة، فهل اب 

 تؤخر شيئا بشلك ا جيايب يف ميدان أ دب الطفل؟و أ  

ذلكـ لرسعة التنفيذ و  ن للتلفزيون أ ن يقدم خدمة جليةل ل دب الطفل بقدر ل ميكن تصوره،ميك

عالم الطفل ابلكتب اخملصصة  وسهوةل التلقني ووضوح الصورة، ففي جمال الكتاب فاجلهاز "قادر عىل ا 

ذلكـ بأ ن تقرأ  و  تبين وسائل ترغيبية تربوية سلمية حتّث عىل قراءهتا،و  حديثاو  لل طفال والصادرة قدميا

اقتنائه و  فصول جمّزأ ة من كتاب بدون صور مرافقة، ودعوة ال طفال ا ىل التفتيش عن الكتاب ال سايس

 .2وقراءته"

ّن اجلهود املضنية اليت يبذلها ذو   الاختصاص يف جمال أ دب ال طفال يتسع نقلها وتطول نتاجئها يف وا 

ملضمون الثقايف عالية جّدا بفضل ماكنته يف كثري من املرافق، لكن "قدرة التلفزيون عىل جتس يد ا

                                                           
 .3176حصيح البخاري ، احلديث رمق -1 

 .52م جان جريان ، ع س ، ص ر ك-2 
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الاس تعانة بلك العنا ر السمعية والبرصية ا ضافة ا ىل سهوةل التعرض هل، حىت ابلنس بة ا ىل ال طفال 

 .1الصغار اذلين مل يصلوا ا ىل مس توى تعمل القراءة"

ملية التنامغية لوحظ خالل هذه الس نني أ ّن الصةل بني ال طفال والتلفاز توطدت كثريا، ذللكـ "فالع  

بني الطفل والتلفزيون مل تعد ظاهرة عفوية جمانية بل أ صبحت ظاهرة صاحلة لالس تغالل يف مجيع 

 .2الاجتاهات"

 النشاط، حيركها و  ترخس يف ذهن الطفل منعدمة احليوية -قبل ظهور التلفاز -اكنت الرسوم الثابتة  

 تتحرك الرسوم عىل و  ة اجلامدة املس تقرة،يضع و خياهل وترهيا أ انمل خفية، فظهر التلفاز ليطمس هذه ال

تدرج الرسوم املتحركة اليوم يف السيامن ال مريكية مضن املراتب ال وىل و  لفت،و شاشة التلفاز مبظهر مثري

 ممثلني يعترب وس يةل انحجة يف أ دب ال طفال ل نه جيمع و لل فالم، ذللكـ "يعترب الفيمل سواء اكن كرتوين أ  

ماكنيات التصوير اليت تس تطيع أ ن تقدم لل طفال مجموعة من املعارف الصوتو  بني الصورة العلوم يف و  اب 

 .3التشويق واجلاذبية"و  ا طار من ال بداع

أ صبحت بعض مهنا مشهورة عاملية مثل و  ازدادت قمية القناة املتخصصة يف الرسوم املتحركةو  

MBC3،  قناة قد أ جريت دراسة عىل هذه القناة :"يويص الباحث أ ن تزيد وMBC3  من مواردها

ذلكـ أ هّنا و  التخفيف من الاعامتد عىل املواد املنتجة يف مؤسسات أ خرى،و  التلفزيونية اليت تنتجها بنفسها،

قد حتمل قامي وأ فاكرا  ل تناسب مجهور القناة العريب، خاصة املادة التلفزيونية املنتجة يف مؤسسات غربيّة 

آس يا".و أ    4دول رشق أ
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 .28كرم جان جريان ، ع س ، ص  -2 

 .37معال ، أ دب ال طفال ، ص و أ ب -3 
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خنّص احلديث عن الرسوم املتحركة "نلفت النظر مع غريان من ادلاعني ا ىل خطورة وما دمنا أ نّنا  

اليت الرسوم ال ساليم عىل الرسوم املتحركة ال جنبية تكل و  ة يف عاملنا العريبئيالاعامتد عىل ال ذاعة املر 

 .1جتّسد قصصا أ جنبية مس توحاة من بيئات غري عربية وغري ا سالمية"

وقد أ اثرت بعض الرسوم حفيظة طائفة من العلامء خبصوص رسوم 'البوكميون  

POKEIMON*' عالمية كبرية بلغت اجلزائر برسعة الربق ، "وأ حدثت فتاوى حترمي البوكميون جضة ا 

لقاء خطب أ كّدوا فهيا حترمي البوكميون"اس ّيام بعدما جتّرأ  أ مئة بعض املسل  .2جد اجلزائرية عىل ا 

الكثري حقيقة مفادها أ نّه أ غلب ما يوجه من الغربيني ا ىل ال مة ال سالمية جيب أ ن قّر يف نفوس 

 يه و الصور املتحركةو  "تأ ملوا فامي يعرض عىل شاشات التلفزيون من أ فالم الكرتونو يوضع يف احملك

نتاج غريب صلييب، أ   اليقظة ، فعامل 3مس"ايابين وثين، جتدوا يف معظمه سام يف ادلويف ال غلب ال مّع ا 

دارةو  والوعي هبذه ال مور ل نظن أ نّه يغيب عن ذوي  الاختصاص يف ال عالم ّن التلفزيون، ا   الثقافة، "ا 

تقنية، ليس خمّول اعتبار ال طفال جزءا من سوق الاس هتالك العام اذلي من أ جهل تمنيته يستباح لك و 

نّه بعني الاعتبار براءة املس هتكل سوق اس هتالك خاص، هل رشوطه وقواعده املمزية اليت تأ خذ  يشء ا 

 .4ورسعة عطبه" وطراوة عوده

همام رفعنا من شأ ن التلفاز وما يقدمه من فائدة لفئة الرباءة، فلن نسمل من عصابة اس تغالل 

ادلوس عىل املاكرم، مههم يف ذلكـ مصلحة مادية لن تدوم ا ىل ال بد، " ومع رسوخ و  ال عراض واذلمم،

بداء خماوفهم من التلفزيون ك داة فعاةل حتر  ك سلوك الناس ومراقبة ما يبثه، بدأ  الباحثون الغربيون يف ا 
                                                           

 .19الرضا ، ع س ، ص و سعد أ ب-1 

الياابنية ، وحقق فيمل من رشكة ''التشدو''  1996يه لكمة خمترصة لـ بوكت مونرتس وتعين وحوش اجليب ، ومت ا خرتاع هذه الرسوم س نة  -*
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 .115اخلرب ال س بوعي ، ع -2 
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أ عامل العنف مما ودّل نوعا ما من ال حباط وخيبة ال مل من الوعود اليت مل يف هبا ما اكن يبرش به 

ليه"  .1التلفزيون من وعي جديد اكن يتعني أ ن يقود ا 

ال فاكر، دون أ ن حندد موقف الرفض هبذا و  الآراءالاخزتال يف نرش و لن جننح ا ىل اللملمة كثريا

احلذر، و  تكون دلينا  قابلية التلفاز مع الرتيثو اجلهاز، ولعمري أ ن موقفا مثل ذكل ل يرضاه عاقل، أ  

كساب الطفل معلومات وثقافة  "يشري أ ولياء ال مور أ ّن للتلفاز جوانبه ال جيابية اليت تنعكس يف شلك ا 

ّن هل جوانبه السلبية املمتثةل يف احامتل التأ ثري الس ئّي توسع أ فقه وختصب خياهل و يف الوقت نفسه يقولون ا 

كساهبم عادات وقامي غري طيّبة" عىل ال طفال وا 
خنمت عنرصه، نديل ببعض و  ، وحىت ننصف موضوع التلفاز2

 ال جيابيات ال ساس يات هل مث نذكر سلبياته عىل الطفل.

جيابيات التلفاز عىل الطفل:  ا 

قد ذكران بعضا مهنا متناثرا يف ثنااي هذه ادلراسة، و   فضائل التلفزيون ومزاايه عىل الطفل،تكرث    

حيول القصص احملكية ا ىل و "حيول اخليال ا ىل حقيقة مرتبة وهولكن ذكل ل مينع من ا ضافة مزااي أ خرى، فه

لهيا مثل صور متحركة فهيا نشاط وفهيا حيوية، ويس تطيع أ ن ينقل ال طفال ا ىل أ ماكن ل ميك هنم الوصول ا 

 .3أ عامق البحار والغاابت"

ميكل التلفاز أ ساليب توصيل املعلومة، ل نّه "ييرّس للّطفل استيعاب املضمون بسبب مجعه بني  

اخلروج عن و  ، يتيح التلفزيون للطفل أ يضا فسحة من التفكري4الصورة املرئية"و  اللكمة املسموعة

 مز ج ا ىل عوامل ال حالم املس تحيةل، فاملمنوعات يف عامله الواقعي املضايقات الاجامتعية، " هراب من عامل

                                                           
 .56، ص 2004، ماي  546جبري عبده ، التلفزيون حيتاج حياتنا ، جمةل العريب ، الكويت ، ع -1 
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كثرية، أ ّما التلفزيون بلك ما أ ويت من تقنية وسوائل ا خراج وخدع وديكورات فقادر عىل جعل لك هذه 

 .1املمنوعات ا ماكانت حمققة يف أ روع صورها أ مام الطفل"

ذا اعتقدوا أ ّن مكوث الطفل أ مام  شاشة التلفاز جمّرد لقاء عابر، هذا  قد خيطئ الكثريون ا 

ّن "عني الطفل رسيعة الالتقاط، شديدة احلساس ية، كثرية  ذ ا  دراك، ا  الاعتقاد يمت عن هجل وعدم ا 

الافتعال، ذللكـ يكون تفاعلها مع الصورة التلفزيونية معيقا وحيواي، فا ذا محلت هذه الصورة مضموان 

يروتيكيا فال مناص من حترك املشاعر ادلاخ  اجلسامنية كام يقول املنطق الفرويدي، ل بّد من أ ن جتّد و  ليةا 

هذه املشاعر منفذا، فال جيوز ا طالقا جتاهل هذه احلقيقة واعتبار ال طفال جمّرد حضور ا ضايف أ مام 

 .2التلفزيون"

ل نبعد كثريا عن فوائد التلفزة اجامتعيا حبيث "يسعى برباجمه ا ىل توجيه ال طفال ا ىل ال مناط و

تنش يط و  السلوكية املقبوةل اجامتعيا واليت يرىض عهنا اجملمتع كام يسعى ا ىل تمنية ملاكت الطفل العقلية

 .3العمل عىل توس يع حميط اهامتمه تدرجييا"و  تمنية معلوماتهو  مداركه

وقبل أ ن خنمت ا جيابيات التلفزيون لن ننىس أ ن نذكر فوائده لتمنية القدرات اللغوية للطفل، فعن 

ذا اجلهاز ميكن أ ن نقدم مادة ثريّة تعاجل قضية لغوية، فهناك قنوات خسرت وسائل خلدمة اللغة طريق ه

الرصف يف شلك وو رف قواعد النحع، نشاهد أ انش يد يف رسوم متحركة تعند الطفل مثل: قناة دار القمر

مسسم'، فقدمت حصة خاصة لل طفال عنواهنا، 'افتح اي  MBCمرح وهمذب تغمره ال لوان، أ ّما قناة 

ّن اللغة يف شلك جذاب وطفويل، ومعوما "يك يصل التلفاز ا ىل تعاجل قضااي يف  مراحل الطفوةل مجيعها، فا 

عليه أ ن حيسن توظيفه خلدمة التمنية اللغوية، فال يقترص عىل القدمي بل عليه أ ن جيّدد ويوسع مدارك 

                                                           
 .69كرم جان جريان ، ع س ، ص -1 

 .82، ص  م ن-2 

 .285صربي خادل عامثن ، ع س ، ص -3 
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عىل ال وضاع اللغوية الراهنة ا ىل أ داة املسموع من كونه أ داة للمحافظة و  الطفل يك ينتقل ال عالم املريئ

 . 1تغيري وتمنية كام ينتقل من الانفصال عن الرتبية ا ىل التاكمل معها"

 سلبيات التلفاز عىل الطفل:

لّ أ ّن املفاج عىل الرمغ من القفزة العلمية اليت أ رشقت من هجاز التلفزيون عرب ة أ  فرتات اخرتاعه، ا 

نقاذ الطفل الربيء من خمالب ذلكـ اجلهاز، لقد حلت بعد زمن ليس ابليسري، تدق  انقوس اخلطر يف ا 

أ جريت مالحظات ومراقبة يف موضوع متابعة الطفل للربامج التلفزيونية، لوحظ "أ ّن ال طفال فامي بني سن 

الآخر و ففي املزنل تل ،اخلامسة يشلكون أ كرب وأ وسع مجهور للتلفاز يف الولايت املتحدة ال مريكيةو  الثانية

هناك تقدير و  جند أ طفال ما قبل املدرسة يقضون ثالثني ساعة أ س بوعيا مشدودين ا ىل هجاز التلفاز،

آخر ه  .2س تني ساعة أ س بوعيا"و أ ّن ساعات املشاهدة تصل ا ىل حنو واقعي أ

أ عامر يف رحةل خطرة ا ىل النضوج، س مير فعال يف حالت و  الطفل العريب اذلي مير بعدة مراحل

معطيات التلفزيون أ ي بني ما يراه مباحا و  املقارنة البدهيية بني معطيات جممتعه اضطراب سيئة حني جيري

 .3مباحا مع الشخصيات التلفزيونية اليت حيهبا ويعتربها مثال أ عىل حيتذى "و لغريه أ  

تتعدد أ رضار التلفزة عىل الطفل ول يراها العوام، وأ حياان يدفع ال ولياء أ بناهئم للتلفزيون قصد عدم 

غال هبم لفرتة يراتحون فهيا، لكهنم جبهلهم مبخاطر التلفزيون، يرمون فذلات أ كبادمه بني أ حضان الانش

ّن للتلفاز قوة جاذبة اكملغناطيس غراء شديدو  اجلهاز لزيدادوا تعلقا به، يقول علامء النفس: "ا  التلفاز و  ا 

                                                           
 .101الهامشي عبد الرحامن ، ع س ، ص -1 

، 1996زهراء الرشق ، القاهرة ، دط ، ، مكتبة والطفل ترمجة مارايبريس وجنيفيف لندر و س يد سلامين ، ش يخة يوسف ادلربس يت ، اللعب ومن -2 

 .50ص 

 .78كرم جان جربان ، ع س ، ص  -3 
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يشجع الطفل عىل و  يساعد عىل السلوك امجلاعي بل عىل العكس يعمل عىل تمنية السلوك الفردي

 .1الانسحاب من عامل الواقع ابجتاه ال دمان عىل مشاهدة براجمه"

ّن ادلراسات يف أ وراب  وحىت ندرك مدى جحم الوقت اذلي يرسقه التلفاز من معر ال نسان، "فا 

، أ ي أ هنم يقضون ين يكرسون ما بني ثالث وأ ربع ساعات يوميا للمشاهدةوأ مرياك تشري ا ىل أ ّن املشاهد

آخر، ابس تثناء العملنصف وق النوم، ووفق هذا و  ت الفراغ يف هذا اجملال وحده، أ كرث من أ ي جمال أ

ّن من يعيش حىت معر مخسة وس بعني عاما يكون قد أ مىض حوايل عرش س نوات أ مام هذا  املعدل فا 

 .2اجلهاز الساحر"

التحذير تبني هذه النصوص مدى ال ثر السليب فقط من جانب ارتباك الطفل ابلتلفاز من حيث 

ذ أ ّن التلفزيون "مييل ا ىل تنومي الطفل ا حيائيّا ذ املفعول السحري اذلي يدّسه اجلهاز يفو أ   هنه، ا 

Hypnotise   3بينه وبني العامل من حوهل"و ليشغهل عن القيام بأ ي ارتباط بينه وبني ذاته أ. 

ال حساس ابلزمن، ونضيف أ يضا أ ّن "ال طفال اذلين يشاهدون التلفزيون لفرتات طويةل يفقدون 

ال حساس ابلبالدة و ما يساعد عىل منو حركية وهو الرغبة يف ممارسة أ ي أ نشطة عقلية أ  و وعدم احلاجة أ  

 .  4والبطء الاس تجايب والانفعايل"

آخر ، عندما يكتشف أ مر سليب للتلفزيون فا ن ال مر ل يتوقف ع  ند ذكل بل يتودل عنه رضر أ

بعاد و  يسهم ا سهاما فعليا يف تدهور الرتبيةاذلي يؤرق ال ولياء أ ن '' التلفزيون و  التعلمي مبجرد ا سهامه يف ا 

                                                           
 .25، ص  1985أ ثره يف حياة الطفل ، ترمجة زكراي س يد حسن دار التأ ليف ، مرص ، دط ، و  ش يكرام ديلبور ، التلفزيون-1 

 .08، ص 2003ديسمرب ، 168طارق قابيل ، التلفزيون ترفيه أ م ا دمان، جريدة البصائر ، اجلزائر، ع -2 

 ..175، ع س ، ص ودارايبريس وجنفيف لندر -3 

 .طارق قابيل ع س-4 
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يف تقدمي بدائل معرفية وعلمية مشوهة ، بل يف دفع هذا ال نسان و الطفل عند ا هامتماته املدرس ية اليومية

  1مزالق أ خالقية وسلوكية مميتة'' والربيء حن

ذا اكن التلفزيون حيقق فائدة للطفل من اجلانب  اللغوي فا ن ذكل ل يعين  حدوث فوارق سلبية ا 

ذ أ ّن "التلفزيون قد يكون واحدا من العوامل املؤثرة يف  وجتّر الطفل حن هماكل ختّص اللسان العريب، ا 

يصال الالكم  وتأ خر تكّون اللغة واضطراب منوها عند الطفل، فه ليس مؤهال يف مرحةل أ وىل، لتأ مني ا 

ا ىل مسمع الطفل وذلكـ بفعل تعّدد ال شخاص املتحاورين يف  من املفروض عىل الشاشة الصغرية

، ذللكـ يتحمّت أ ن نفتقد حضور التلفزيون بني احلني 2املشاهد، والرسعة النسبية اليت جتري فهيا احلوارات"

واحلني، لنعطي الاهامتمات ل ش ياء أ خرى أ كرث نفعا، "فاملعلومات املتوافرة تؤكد حدوث زايدة عامة يف 

ختلص ال رسة و دلى الوادلين وال طفال حني يغيب هجاز التلفزيون أ ي أ ثناء تعطل اجلهاز مؤقتا أ  القراءة 

 .3منه متاما"

ّن تسخري هذا اجلهاز من أ جل خدمة ا  بعد عدد من ا جيابيات وسلبيات التلفزيون، ميكن القول 

مقارنة مع نس بة  ق ا ىل املس توى املرجّو، وحظيت النتاجئ بأ غلب ما خيدم الطفلتأ دب الطفل، مل ير 

لّ برضورة تاكثف الربامج اليت تعرض للفئات ال خرى غري الطفل، عبارة عن انتاكسة ل سبيل ملقاوم هتا ا 

 افر الآراء لطرح اقرتاحات علّها تفيد هذه الفئة احملرومة، نذكر مهنا:ظاجلهود وت

نشاء قنوات خاصة بأ دب الطفل. .1  ا 

 خصصون.ال رشاف عىل املواضيع املقرتحة أ دابء مت .2

                                                           
 .94كرم جان جريان ، ع س ، ص -1 

 .55م ن ، ص -2 

،  247الآداب ، الكويت ، ع و  الفنونو  ال دمان التلفزيوين ، عامل املعرفة ، اجمللس الوطين للثقافةو  الصبحي عبد الفتاح وماري وين ، ال طفال-3 

 .79، ص 1999ويولي
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 حتفزيية.و  تشجيع لّك املبادرات بقمي ماديّة .3

 ربط الربامج مبايض ال ّمة ال سالمية وأ صالهتا. .4

 الرايضة والرتفيه.و  تنويع الربامج ابل دب والعمل .5

 اشرتاك ال ولياء وال طفال يف بعض الربامج. .6

 

 دور املذايع يف هتذيب لغة الطفل: .ب

ال بالغية عىل الرمغ من تطور التكنولوجيا املعا رة يف جمال وظيفته و مل يفقد بعد هجاز الرادي     

قد انزتع لنفسه دور الراوي عندما بدأ  يذيع المتثيليات و ال عالم السمعي البرصي وحنن نعمل أ ّن "الرادي

،وابلتايل فاملذايع قد خيدم ويليب رغبات الطفل من اجلانب السمعي أ كرث وأ فضل 1واملسلسالت حقّا"

ّن  يفكّروا بصورة حّرة دوت و صياغة ال فاكر من خالل ال صوات تتيح لل طفال أ ن يتخيّلوا أ  "حيث ا 

اليت قد تشلك قيودا  عىل انطالقة ذهن و  السيامنو الصور اليت حتملها الصحافة والتلفزيون أ  و التقيّد ابلرسوم أ  

اعامتدا عىل املضمون  الطفل غذ أ هنا ترمس الصورة جاهزة بيامن يتيح الصوت للطفل أ ن يرمس بعقهل الصور

، يس تفاد من املذايع بتقليل اجلهود واملتاعب ابلنس بة للطرفني الطفل واملذيع، فالعنرص الرئيس 2املسموع"

أ ّن "تس تعني ال ذاعة ابلصوت، أ ي أ هنا تعمتد عىل حاسة السمع، وقد قلل هذا من والصوت فال غر و ه

ماكنية اس تخدام عنا ر التجس يد ال خرى، ذلا تفنّن خم برامج ال طفال ال ذاعية يف بعث قوة الصوت و رجا 

 .3يف اللكامت واملوس يقى التصويرية واملؤثرات الصوتية واحلوار"

                                                           
 .55، ص 2005، نومفرب 564الهجوم ال لكرتوين ، جمةل العريب ، الكويت ، ع و  قامس عبده قامس ، الكتاب الوريق -1 

 ..195احلوامدة محمد فؤاد ، ع س ، ص -2 

 .195م ن ، ص  -3 
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نّنا ل حنتاج ا ىل تأ كيد حقيقة أ ّن "املذايع هجاز فعال ذ ماكنة مرموقة يف ال عالم املوجه وال خبار و ا 

رين وتتدخل يف أ ذواقهم السمعية وتمنيهتا لها من ال هجزة اليت حتتل بيواتت الآخو اليت يراد لها الوصول وه

 1بعد تسجيهل وبثّه".و ميتلكه من خاصية معيقة ويه التقاطه للصوت املبثوث عرب ال ثري مبارشة أ  

ّن اليشء املفيد للطفل عن طريق تسخري املذايع ه ذا اكنت وس يةل و تمنية خياهل وتفعيل ذهنهو ا  "ا 

ن عن طريق النص اجليّد وال خراج ادلقيق احلساس الواعي التعبري يف ال ذاعة يه الصوت فا هنا ميك

وحسن اس تغالل ال ماكنيات ال ذاعية، أ ن يصل ا ىل استشارة خيال الطفل فتجعهل يعيش يف أ حداث 

، أ سلفنا القول يف اخلصوصية اليت يمتزي هبا املذايع خاصة 2احلّر"و الربانمج ال ذاعي، وسط خياهل الومهي أ  

هاز يعترب من أ رىق وأ جود الوسائل لهذا اجلنس ال ديب، لكن جيب مراعاة " رضورة يف رواية القصة، فاجل 

ال جياز، ل ّن الطفل كثري الرشود ول يقدر عىل الانتباه الطويل، اكن من الرضوري أ ن يكون حمتوى 

 ، هناك برامج كثرية ميكن أ ن يؤّدهيا املذايع مثل ال انش يد3الربانمج مكثفا وموجزا يف نفس الوقت"

املدرس ية والوطنية، ويس تحسن تكرارها وترديدها عىل مسامع الطفل حىّت حتفظ تلقائيا، ويف ختام هذا 

أ ّن "ال ذاعة وس يةل غري ملكفة خاصة ملن يعيشون بعيدا عن املدن والعمران،  رصحيالعنرص، جيب الت

لهيا ومع ترامك املواد اليت يسمعها سوف نكتشف  ومن واجبات ال رسة يف البيت ربط الصغري هبا وجذبه ا 

آفاق عريضة يف احلياة"  .4أ هّنا فتحت هل جمالت واسعة وأ

 

 

                                                           
 .76، ص  2006،  7قدس ، فلسطني، عادلراسات ، جامعة الو  ادليك اندي ، وسائط توصيل أ دب الطفل ، جمةل ال حباث-1 

 ..157جنيب أ محد ، ع س ، ص -2 

 .218زلط أ محد ، أ دب الطفل العريب ، ص  -3 

 .41يوسف عبد التواب ، طفل ما قبل املدرسة ، ص  -4 
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 احلاسوب:-ج

متكّئا يف و ا ىل قرية صغرية، ميكن التجول عرب قاراته امخلس جالسا أ   حتول العامل مبساحته الواسعة

أ حنائه برسعة فائقة وقصرية، لك ذلكـ ابلوسائل العرصية وعىل رأ سها الش بكة العاملية للمعلومات، وهذه 

نفسه مرغام عىل الش بكة أ يضا حتتاج ا ىل هجاز احلاسوب لتفعيلها، وقد نشأ  طفل القرن العرشين ليجد 

بأ انمهل الصغرية، وقبل الس ياحة يف أ ثر احلاسوب عىل الطفل، نوّد رسد لش بكة بتشغيل احلاسوب تصفح ا

 بعض البداايت ال ساس ية املعرفيّة لعامل الانرتنيت.

لقد أ حدثت هذه الش بكة ثورة عاملية ل نظري لها، فأ زالت احلواجز واحلدود، وما اكن مس تحيال 

 و"بدأ   الثورة، لهذه ممهّدا احلاسوب اكن الش بكة هذه وقبل ،االتحقيق حديثو  قدميا أ صبح سهل املنال

 ي فرنيس فرنك ماليني مخسة خصصت وقد 1963 عام بفرنسا التعلميو  التعمل معلية يف احلاسوب اس تخدام

نتاج لتصممي 1965 عام   .1احلاسوبية" التعلميية الربجميات وا 

 عن "نتجو سالفا، اكنت كام هماهما بأ داء كفيةل غري ال وراق أ صبحت وتنوعها العلوم لكرثة  ونظرا

 احلاسوب ويعترب لحتواهئا اجملدلات أآلف ا ىل حتتاج املعلومات من كبرية ثروة يف نعيشها اليت املعرفية الثورة

 بصورة ومعاجلهتا واسرتجاعها املعلومات ختزين عىل عالية قدرة من ميتلكه ملا الظاهرة، لهذه الفعاةل الوس يةل

 .2الورقية" املصادر نم وأ رسع أ دق

 

 

                                                           
س تخدام احلاسوب يف التعلمي ، دار الفكر ، عامن ال ردن ، ط-1  براهمي عبد الوكيل ، ا   .101، ص  2002، 1الفار ا 

 .34، ص 2005،  1الهادي محمد ، التعلمي ال لكرتوين عرب ش بكة الانرتنيت ، ادلار املرصية ، القاهرة ، ط-2 
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آةل أ ول ظهرت 1994 عام بداايت وعند    البحث: أ

 (WORD WIDE WEB WORM) 

 عام بداية ويف الش بكة عىل متاحة ووثيقة ويب صفحة 110.000 حلوايل فهارس تضمنت واليت 

آةل ابتكرت اليت اجلهة أ دعت 1997  ا ىل مليونني حوايل فهرسة يف جنحت بأ هنا  CRAWLER WEB البحث أ

آةل رشكة أ دعت هنايته ويف الويب من صفحة مليون 100  أ كرث تليب بدأ ت بأ هنا  ALTA VISTA البحث أ

 .1يوميا" الويب مواقع عن اس تعالم مليون 200 من

 2: املس تخدمني وعدد ال نرتنيت ش بكة عىل املتوافرة البحث أآلت بأ مه قامئة

 املس تخدمني عدد الاس تخدام نس بة البحث أآلت

GOOGLE 30.11% 112 مليوان 

YAHOO 32.79% 105 ماليني 

MSN 12.00% 39   مليوان 

AOL 09.00% 29   مليوان 

OUVERTURE 05.60% 18   مليوان 

ALTA VISTA  01.74 6 ماليني 

                                                           
 .62، ص  2005، مارس  556، تكنولوجيا القرن العرشين ، جمةل العريب ، الكويت ، ع وحسن مظفر الرز-1 

 ، ع س .وحسن مظفر الرز-2 
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 هام "فال عالم ومتنوعة عديدة احلاسوب، تكنولوجيا ابب يف املتاحة والاختيارات املزااي أ نّ  ويبد

 يف املدرسة دور واخنفاض ال رسة دور تقلص بعد خصوصا والابتاكرية ال بداعية العملية يف أ مهيّة وأ كرث جّدا

 .1الفضائيات" وانتشار للمعلومات الرسيع الطريقو  العوملة عرص يف املعا رة اجملمتعات

نّ    خصائص بني "مجعت فهيي وظائف، ّدةع بني ومجعت مزااي عّدة للقارئ أ اتحت قد الش بكة هذه ا 

 والفيديو  والصورة الصوت تعرض فهيي الاكست( التلفاز، اجملةل، الكتاب، ال خرى) ال عالمية الوسائط

 .2املكتوبة" اللكمة جبانب

نّ   جنهّز مل وحنن واردةو أ   شاردة أ ي يلجمه ل املعا رة والتكنولوجيا الانرتنيت ش بكة عن احلديث ا 

نّ  بل ع،املوضو  لهذا أ نفس نا نّ  العرصي، العمالق هذا أ مام الطفل دور يف هيم احلديث ا   الوسائل تقدمه ما "ا 

 واصنع الهواايت برامج مثل اخملتلفة، املهارات تمنية ا ماكنيات من والفضائيات، ال نرتنيت مثل احلديثة،

 مبارش، غريو أ   بارشم  بشلك سواء احلث يف مشاراك الطفل من جتعل املتعددة، وال نشطة معنَا، وكنْ  بنفسكـ

 دامئ، استنفار حاةل يف ال طفال جتعل عديدة، اقرتاحات وأ   جديدة أ فاكر تقدمي وأ   يسمعه ما تنفيذ طريق عن

  .3املنظم" العلمي التفكري خالل من ال بتاكرية وقدراهتم املهارية قدراهتم يف يزيد مما فعلية مشاركة حاةل ويف

 أ نّ و ه القول لهذا وادلافع والتكنولوجيا، العرصنة معرتك يف للولوج الطفل احلاسوب مكن لقد

ماكانته يسخر وفه التعلميية العملية يف مذهةل مبزااي يمتزي تعلميية كوس يةل "احلاسوب  واس تدعاء احلفظ مثل ا 

 واللكمة والصورة الصوت مع الاحتاكك يتفاعل حيث ادلرس، موضع وتشويق تبس يط يف البياانت ومعاجلة

 .4ال خطاء" وتصحيح املشالكت حلّ  يف الفرصة الطفل ويعطي غرافيةاجل وال شاكل

                                                           
 .145ا سامعيل عبد الفتاح ، ع س ، ص -1 

 .2003، أ كتوبر 503خالوي خادل محمد ، ال طفال واس تخدام ال نرتنت ، جمةل العريب ، الكويت ، ع-2 

 .151ا سامعيل عبد الفتاح ، ع س ، ص -3 

 .376الهامشي ، ع س ، ص -4 
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نّ  العلمية، املعركة هذه عن الطفل نعزل أ ن ال حوال من حبال ميكن ل    ال سايس المكبيوتر دور "ا 

 من التفكري يتذوق أ ن بدّ  ل فكر... هل أ قول مثّ  يكرب حىت الطفل أ ترك أ ن ميكن ول التفكري استشارة وه

 .1بنجاح'' اجملمتع مع التعامل يعرف فلن لّ وا   الصغر

 هذا تطوير ميكن مثّة وانفع، فعال بشلك كوس يةل احلاسوب مع التعامل ا ىل الطفل يرتقي عندما

 وأ   حترّض  مؤرش لعتباره يكفي ل جمّردة كوس يةل فاحلاسوب وفعالية، دقة أ كرث جديدة طرائق واعامتد الارتقاء

 ادلخول مبثابة وه مكتبة يف ال نرتنيت وجود وأ   مدرسة يف مكبيوتر أ هجزة عّدة وجود اعتبار ميكن "لو تطور

 واحضة وس ياسة وتطبيقي نظري وتعامل جاد وتصور حقيقي هجد ا ىل حتتاج املسأ ةل تكنولوجيا، عامل يف

 .2بدقّة" تطبّق

 بني زجامل يس تطيعون أ انس الطفل، فائدةل الآلت هذه عىل ال رشاف هممة يتوىل ان الواجب من ذلا

 ال سالمية*. ابلقمي املسلح ال صيل الرتبوي والبعد العرصنة

آخر يشء وهناك   جمالت من عديد يف ثورة أ حدثت الكرتونية احلاس بات ا ىل بشدة الالتفات "أ نّ  أ

 لك مع للعمل متنوعة فرضا   املتقدمة التكنولوجيا مع تتيح فهيي التعمل، جمال يف أ يضا دورها هذا ولعل احلياة

 .3التعلمي'' ا ماكانت من فعاةل ش بكة وتوفر اليويم، الروتني أ عباء املعلمني اكهل عن ختفف ويه ملمتع

ننا نرتنيت،...( فيديو، أ قراص )حاسوب، من العرصية الوسائل أ نّ  قطعا نشكـ ل ا   أ دب ختدم لن أ هنا ا 

بداع، عديدة فرصا واحلاسوب والانرتنيت ال عالم تكنولوجيا اندماج وفّر "فقد ابلعكس بل الطفل،  من لال 

 ا ىل الاكرتون أ بطال حتويل وكذلكـ احلي، السيامنيئ ابلتصوير الاكرتون فنون  مزج وه املزج هذا جتارب أ جنح

 ال نرتنيتو  ال عالم تكنولوجية )اندماج احلديث ال عالم أ نّ  يرى من وهناك فعلية... رواايت أ بطال

                                                           
 .110حشاتة حسن ، مفاهمي جديدة لتطوير التعلمي ، ص -1 

 .64م ن ، ص  -2 

 .18، ص  م ن -3 
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 وذكل وموس يقى، وتشكيال وأ داء وشعراء أ دابء فروعه: ميعجب  ال بداع لتمنية أ كرث فرصا س يتيح واحلاسوب(

  .1مبتكرة" وسائل من املتعددة الوسائط تكنولوجيا توفره مبا

 وحذر، تريث دون لل طفال اخملصصة املواقع من يهنل كبري حشد ال نرتنيت تيار عرب اجنرّ  ابملقابل

 حقيقية دراسة دون ال طفال، عامل تحاماق  عىل بعضهم جشعت ال نرتنيت، ش بكة عىل احلضور يف و"الرغبة

 العمرية، املرحةل وخصائص والسلوكية، والرتبوية النفس ية الطفل خبصائص وعي بالو  الطفل لحتياجات

 ختاطهبا، اليت العمرية املرحةل ا ىل يشري ما لل طفال املوهجة العربية ال نرتنيت مواقع يف يوجد ل الآن وحىت

 لل عامل الغربية املفاهمي تقدمي يف خطورة ال مر ويزداد واحدة، سةلّ  يف طفالال   لك وضع يرى املوقع وك ن

 .2للطفل" املرتمجة

 ابل طفال: اخلاصة املواقع بني من         

 WWW.DARNOON.COM 

 WWW.ADABATFAL.COM   الطفل. بأ دب خاص املوقع هذا 

جيايبو ه ما ينتاهبا العرصية ال هجزة أ غلب أ صبحت  العنرصين هذين ضبط ميكن وعليه سليبو ه وما ا 

 اجلراحة مدرس الساملي محمد أ مين ادلكتور "يقول احلاسوب سلبيات مفن فائدة أ ي من الطفل حنرم ل حىت

نّ  مبرص: الوادي جنوب جبامعة الطب بلكية العامة  يؤدي ال نرتنيت شاشة أ مام طويةل لساعات اجللوس "ا 

 القدرةو  اذلهنية الطاقة يف التأ ثري ا ىل ابل ضافة الفقري، العمود يف واعوجاج املفاصل يف تيبسو  الرتهل ا ىل

 الآتية: العنا ر يف الطفل عىل السلبيات حرص ميكنو  ،3البرصية"

                                                           
 .201د ، ع س ، ص احلوامدة محمد فؤا-1 

 . 202م ن ، ص  -2 

 . 49خالوي خادل محمد ، ع س ، ص -3 

http://www.darnoon.com/
http://www.darnoon.com/
http://www.adabatfal.com/
http://www.adabatfal.com/
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 الطفل. عني عىل التأ ثري -

 الالكرتونية. ابل لعاب ال طفال من الوقت رسقة -

 ادلروس. ا هامل -

 الانعزال. -

 وال رسة. ال عراف جهر -

 المكبيوتر. عىل الاكمل الاعامتد بسبب ال طفال عن واملنطقي الراييض التفكري شلّ  -

 .1البرشي ال بداع عىل القضاء من اخلوف -

 التية: العنا ر يف رسدها كذلكـ فميكن المكبيوتر ا جيابيات أ ما

 احلسابية. العمليات ا جراء يف الكبرية الرسعة -

 املناسب. الوقت يف واسرتجاعها املعلومات ختزين -

نسان اذلهنية القدرات وتطوير زايدة -  .2لال 

 العلمية. املادة وحن اهامتمه وتثري املتعمل حامس من تزيد اليت وادلافعية التشويقو  ال اثرة عنا ر يقدم -

 .3الطفل عند والرهبة واخلجل اخلوف نس بة تقليل -

 

                                                           
 .110حشاتة حسن ، مفاهمي جديدة يف تطوير التعلمي ، ص -1 

 .110، ص  م ن-2 

 .362الصبحي عبد الفتاح ، ع س ، ص -3 
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 ويبتكر، يبدع ال نسان فكر مادام تنحرص، ولن تتوقف لن احلاسوب فوائد أ نّ  الكثري نفوس يف قرّ 

 تبادل من ومتكني للمدارك وتوس يع الآداء، يف وتمنية املعلومات يف وتنظمي التكنولويج "التطوير بفضل وذلكـ

 منذ ال بداعي العلمي الهنديس فكريالت بزرع الغد أ جيال يف البرشي الفكر ل مناط وتغيري والتصال املعلومات

 .1الطفوةل"

 حاسوب، مذايع، )تلفزيون، من ال ساس ية والوسائل الوسائط هذه لك توفري من الرمغ عىل

لّ  للطفل ال ديب املرشوع ويكمتل يتاح لن أ قراص...(  ال هداف حتقيق بفضلها يمتّ  انحجة علمية مناجه ابعامتد ا 

    املوايل. الفصل يف رفتهمع ميكن ما وذلكـ علهيا، املتفق

                                                           
 .109حشاتة حسن ، مفاهمي جديدة يف تطوير التعلمي ، ص -1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املهنج ادليين. -1

 املهنج التعلميي. -2
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 املهنج ادليين: (1

تصدت املؤسسات الرتبوية للوقوف سّدا منيعا  واملعتقدات، للثوابت اجلارفة الغربية التيارات أ مام

 عىل الواقفون أ درك وقد وال سالمية، العربية اجملمتعات أ طفال مه التيارات لهذه الضحااي وأ ول ،وحصنا متينا

 الاس تعانة بفضلها ميكن اليت الرتبوية املناجه يه الربيئة، الفئة وحامية للنجاة الكفيل السبيل أ ن املهام، هذه

 الطفل رعاية عىل القامئون يكون أ ن يتحمت و"ل ال طفال هؤلء مس تقبل هبا نضمن نبيةل مرتبة لتحقيق

ن الفنو أ   ال دبو أ   العمل فروع أ حد يف متخصصني  الرتاث عىل التفتح مهال   مناا   مفصال، أ مرا ذلكـ اكن وا 

  1وانتظام". بوعي منه الاسزتادة قابلية هلم تكون وأ ن والعاملي، الثقايف

عداد عىل احلرص ا ن  تربوية، مناجه ل عداد ابلرضورة يبدأ   جممتعه، يف الفرد مس توى لرفع هادفة مناجه ا 

لّ  حيصل لن وهذا ال طفال، ةرشحي ومه البرشي العنرص لفائدة املنترشة، وال فاكر املبعرثة، اجلهود حترص  ا 

 المتهيدية معلياته مجيع يف العلمي ال سلوبو أ   العلمي املهنج تطبيق عىل يقوم عملو وه الرتبوي "التخطيط بفضل

 التخطيط يراد اذلي التعلمي وواقع اجملمتع واقع وتشخيص بدراسة ةقالعال ذات والتقيميية والتنفيذية والتصمميية

  2هل".

ذا فا ن ال مر حامت سزيداد تشويقا اليت خسرت هلم لفائدة الطفل،  الرساةل عظمة ناملربو أ درك ا 

ننا نقصد ونشمل الك من الوادلين واملعلمني يان اوتف ، جلين مثار الرتبية السلمية، وعندما نشري ا ىل املربني فا 

والقامئني عىل دور ومدراء املؤسسات الرتبوية، وأ مئة املساجد وغريمه من ذوي الكفاءات مثل علامء النفس 

 احلضانة، ودور الش باب.

                                                           
آذار عباس عبد اللطيف، تربية الطفل،جمةل العريب، الكويت، ع   1   .514أ

 .89، ص1،2006رمزي أ محد عبد احلي، التخطيط الرتبوي ماهيته ومربراته، دار الوفاء،مرص، ط  2 
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ال خالق، وعليه تكون الرتبية يه "رعاية اجلانب و للرتبية مفاهمي عّدة، لكن اجلوهر ال سايس فهيا ه

ال خاليق دلى الفرد أ ي أ ن يكون حمطّ عناية اكمةل من جانب وادليه ومن جانب اجملمتع، ويه يف اللغة 

ذا اس توى واعتدل وكام يقال عنه أ نّه ترىب"تعين وصول اليشء ا ىل هنايته وكام نه 1هل، أ ي أ ّن اليشء ا  ، ا 

آن والس نة النبوية يف تربية طفل ه أ جنع وأ وثق و لن جيادل أ حد ولن ينكر أ ن املهنج ادليين اذلي يعمتده القرأ

ك شو حديث للنيب صىل هللا عليه وسمل ل ي جتربة أ  و املناجه عىل ال رض، ول حتتاج أ ية من كتاب هللا أ  

آن والس نة النبوية أ عظم الس بل وأ جنعها يف تربية  يف أ مر من أ مور الرتبية، وعليه سرنى كيف سكل القرأ

 الطفل يف هذه العنا ر املوالية.

آن: .أ    الطفل يف القرأ

أ كرث مما صنعه كتاب هللا تعاىل، فقد تتبع أ طواره منذ  شأ نه من شأ ن الطفل ورفع لن جند كتااب أ عال

مرحةل و أ ن اكن نطفة ا ىل أ ن بلغ أ شّده، لكن هذه البداية ختّص ال نسان بصفة عامة، اذلي يعنينا ه

آن، ويف بداية هذا العنرص قد  آن بلفظ أ  الطفوةل كيف عاجلها القرأ حملنا ا ىل املواطن اليت  رح فهيا القرأ

 صطلح أ ربع مرات:الطفل، ورد هذا امل

 / املوضع ال ول

قال هللا تعاىل:                                

                                     

                                   

                                                           
 .15، ص2006، 2معروف أ محد، حمارضات يف علوم الرتبية، دار الغرب، اجلزائر، ط  1 
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        .1 

تعاجل هذه الآية الكرمية يف بدايهتا قضية جوهرية تتعلق ابخللق وكيفية بداية ال نسان وما يه 

كثري شارحا تفاصيل هذا اخللق وأ طواره، ال طوار املكونة هل من تراب ونطفة وعلقة ومضغة، وقد ذكر ابن 

معلل ذكل بأ حاديث نبوية ا ىل قوهل تعىل: "مث خنرمك طفال"، قال ابن كثري: "أ ي ضعيفا يف بدنه ومسعه 

وبرصه وحواسه وبطشه وعقهل، مث يعطيه هللا القوة شيئا فشيئا، ويلطف به وحينن عليه وادليه يف أ انء 

مث لتبلغوا أ شّدمك" أ ي يتاكمل القوى ويزتايد،ويصل ا ىل عنفوان الليل وأ طراف الهنار، ولهذا قال: "

هذا وجه من التفاسري الكثرية اليت تزخر هبا املؤلفات ال سالمية يف ابب   2الش باب وحسن املنظر"،

آن الكرمي، ول نريد أ ن نرسد تفاسري أ خرى ختالف ابن كثري أ   ذا املغزى و تفسري القرأ توافقه فامي ذهب، ا 

 وارد يف ذكر مصطلح الطفل،  

  املوضع الثاين/

قال هللا تعاىل:                             

                                    

                               

                                                           
 .05سورة احلج، الآية   1 

آن العظمي، دار ال ندلس،مرص ط 774الفداء ا سامعيل )ابن كثري(، و عامد ادلين أ ب  2   .615، ص4، ج3هــ ، تفسري القرأ
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.1  

آن، ويف الآية ترصحي جبواز  آين ا ىل طائفة الآداب العامة اليت جاء هبا القرأ ينمتي هذا النص القرأ

ظهار زينة املرأ ة أ مام عدد حمصور من ال شخاص، ومهنم الطفل اذلي ل يدرك معىن العورة أ   البلوغ و ا 

فل اذلين مل يظهروا عىل عورات النساء" يعين طالو يقول ابن كثري يف تفسريه: "وقوهل تعاىل: أ  س، اجلنو أ  

لصغرمه ل يفهمون أ حوال النساء وعوراهتن من الكهمن الرخمي وتعطفهن يف املش ية وحراكهتن وسكناهتن، 

منه، قريبا و مراهقا أ  فا ذا اكن الطفل صغريا ل يفهم ذكل، فال بأ س بدخوهل عىل النساء، فأ ما ا ن اكن 

 .2حبيث يعرف ذكل ويدريه ويفرق بني الشوهاء واحلس ناء، فال ميكن من ادلخول عىل النساء"

 أ نّ  ا ذ والنفس ية، العقلية الطفل هذا مؤهالت يف النظر جيب أ نه الرشح، هذا خالل من يتضح 

آن ماكن اكن ليق،ي  اذلي املاكن يف ووضعها ال لفاظ اختيار دقة يف هل مثيل ل الكرمي القرأ آن اب   يكتفي أ ن القرأ

 عىل الظهور عدم ويه الطفل هذا يف تتوفر أ ن جيب أ خرى صفة معه أ ردف لكنه لوحده، الطفل مبصطلح

آن وك ين النساء، عورات  والالكرتوين ال عاليم التطور عرص سيبلغ اذلي الطفل حاةل يصف ابلقرأ

درا فهمه يف وتوسع الطفل هجل من فتقلص والتصالت، آن كه،وا   لهذه قرون منذ وحمتاطا س باقا اكن فالقرأ

                                                           
 .31سورة النور، الآية   1 

 .92، ص 5ابن كثري، ع س، ج 2 
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 بقدرات السابقة التكوينية مراحل يف الطفل زود قد قدرته جلّت هللا أ نّ  ا شارة هذا و"يف التطورات

 مثل خفي معنوي وبعضها والعمل احلركة عىل والقدرة احلواس مثل ظاهري مادي بعضها واس تعدادات

 والنصاحئ املناجه نعمم ل حىت طفل لك قدرات اختالف فكرة دامئا حترض أ ن يس تحسن ،1وادلوافع" الغرائز

 صغرية غرفة أ صبح عندان والعامل والمكبيوتر التلفزيون "فطفل متحيص، دون ال طفال لك عىل والتعلاميت

ليه تتوجه اليت والفنون لثقافته تكون أ ن ينبغي حفسب، وليس  القرن هناية طفل غري أ خرى مواصفات ا 

 وامجلل وادليك الثعلب عن حندثه كيف القاهرة مكدينة املاليني بعرشات املكدسة املدن لوطف العرشين،

  2والغراب".

 املوضع الثالث/ 

قال هللا تعاىل:                            

             .3 

آخر من الآداب الرفيعة، لتنظمي العالقات ال رسية فينشأ  الطفل  آين أ داب أ يس تحرض هذا النص القرأ

ويرتىب يف همد العفة والاحرتام والطهارة، وميهد هذا ال دب لتأ سيس قاعدة من قواعد الرتبية ادلينية اليت 

يقول ابن كثري يف تفسري  ترعى مصاحل ال شخاص بتقدير الفوارق العمرية والوظيفية يف ال رسة وغريها،

ذا بلغوا احلمل وجب  منا اكنوا يس تأ ذنوك يف العورات الثالث، ا  ذا بلغ ال طفال اذلين ا  هذه الآية: "يعين ا 

                                                           
 .18، ص1982مل  حسن عامثن، الطفوةل يف ال سالم ماكنهتا وأ سس تربية الطفل،دار املرخي، الرايض، د ط،   1 

 .101داوود أ نس، ع س، ص 2 

 .59سورة النور، ال ية   3 
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ىل ال حوال اليت يكون الرجل عىل امرأ ته،  علهيم أ ن يس تأ ذنوا عىل لك حال، يعين ابلنس بة ا ىل أ جانهبم وا 

ن مل يكن يف ال حوال الثالث". وا 
1 

دم ذكر مصطلح أ ّن هذا ال دب صدر عقب أ دب قبهل، وقد تركته فقط لعةل واحدة ويه عيتضح 

شارة: "اذلين مل يبلغوا احلللط حعرب وملالشارع احلكمي الطفل، لكن  " قال هللا تعاىل يف سورة النور ملفل اب 

يَن َملَكَْت أَيَْمانُ  " ِ تَأِْذنْمُكُ اذلذ آََمنُوا ِليَس ْ يَن أ ِ َا اذلذ اٍت ِمْن قَْبِل اَي أهَيه يَن لَْم يَْبلُُغوا الُْحمُلَ ِمنمُْكْ ثاََلَث َمرذ ِ مُكْ َواذلذ

 َ هرَِيِة َوِمْن بَْعِد َصاَلِة الِْعَشاِء ثاََلُث َعْوَراٍت لمَُكْ ل يَْس عَلَْيمُكْ َوَل َصاَلِة الَْفْجِر َوِحنَي تََضُعوَن ثَِيابمَُكْ ِمَن الظذ

ُ عَِلمٌي َحِكمٌي عَلهَْيِْم ُجنَاٌح بَْعَدهُ  آَاَيِت َواَّللذ ُ لمَُكُ اْل ُ اَّللذ افُوَن عَلَْيمُكْ بَْعُضمُكْ عىََل بَْعٍض كََذكِلَ يَُبنّيِ ، 2"نذ َطوذ

آين قبل أ ن يرتقي بالغيا ارتقى الكميا، كام يتجىل يف  فرب تلميح أ بلغ من ترصحي وكام أ سلفنا فالنص القرأ

آخر ل تعرفه أ ي حضارة من احلضارات، ول جهبة من اجلهبات تدعي لنفسها رفع  ثنااي هذه الآية أ دب أ

توجيه دامئ ا ىل أ ن يرث مشعل تربية الطفل، فال دب يتلخص بأ سلوب حكمي ونظام فريد ومهنج اثبت و 

هللا ال رض ومن علهيا، يقول ابن كثري يف رشح هذا ال دب: "فأ مر هللا تعاىل املؤمنني أ ن يس تأ ذهنم 

 خدهمم مما ملكت أ مياهنم وأ طفاهلم اذلين مل يبلغوا احلمل مهنم، يف ثالثة أ حوال:  

آنذاك يكونون نياما يف فراشهم. -1  من قبل صالة الغداة، ل ّن الناس أ

)وحني تضعون ثيابمك من الظهرية( أ ي يف وقت القيلوةل ل ن ال نسان قد يضع ثيابه يف تكل -2

 احلاةل مع أ ههل.

                                                           
 .125، ص5ابن كثري، ع س، ج 1 

 .58سورة النور، اآلية  -2 
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)ومن بعد صالة العشاء( ل نّه وقت النوم، فيأ مر اخلدم وال طفال أ ن ل هيجموا عىل أ هل البيت -3

 1ل".ذكل من ال عامو حنو يف هذه ال حوال ملا خيىش من أ ن يكون الرجل عىل أ ههل أ  

وضعت هذه احلدود لتقوم ال رس عىل الاحرتام والعفة، فاخلطاب املوجه للآابء مبارشة وجيب 

تطبيقه دون تأ خر، "وال وقات الثالثة اليت طلب من الطفل الاستئذان فهيا مسى هللا الك مهنا عورة، 

 .2"ل ن ال نسان خيتل تسرته فهيا، والعورة يه اخللل ومهنا ال عور أ ي اخملتل العني

ذا مل حيتمل فعند عامة العلامء   ذا احتمل اكن ابلغا وأ ما ا  ومىت حيمك ببلوغ الطفل،" اتفقوا عىل أ نه ا 

ذا بلغ مخس عرشة س نة فه ّن نتيجة هذا ال دب تتعدى  3ابلغ حكام"، ووعليه الشافعي أ نّه ا  ا ىل حمامد ا 

"مفن ابب أ ل وىل أ ن يبتعد عدم التجسس عىل غرفة وادليه اثنوية أ خرى، فا ذا وصل الطفل ا ىل حد 

ال طفال عن تعمد النظر يف بيوت الآخرين دون ا ذهنم، ل كام تفعل بعض اجلاهالت من سؤال أ بناهئن 

آل فالن وقد ترسلهم و بناهتن، عن فالنة وماذا تصنع أ  و أ   ملا فيه من ع لهذا الغرض، وهذا أ مر خيالف الرش أ

ه من تشجيعهم عىل التطفل والتلصص عىل التجسس وال طالع عىل خصوصيات الناس، فضال عام في

   4أ مور الغري".

 

 

 

                                                           
 .123، ع س، ص5ابن كثري، ج  1 

،  4ه، ج 1411هـ ، رشح الزرقاين عىل موطأ  ال مام ماكل، دار الكتب العلمية، بريوت، د ط،  1122الزرقاين محمد عبد البايق بن يوسف،   2 

 .375ص

آن 3  ، 9619، 1رغائب الفرقان، حتقيق: زكرايء معريان، دار الكتب العلمية، لبنان، طو  نظام احلسن بن محمد بن حسني النيسابوري، غرائب القرأ

 . 211، ص5ج

 .57، ص7،2005العك خادل عبد الرمحن، تربية ال بناء والبنات يف ضوء الكتاب والس نة، دار املعرفة، لبنان،  ط  4 
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 املوضع الرابع/ 

رُِجمُكْ ِطْفال  مُثذ ِلتَْبلُُغوا و هُ  "قال هللا تعاىل:  ي َخلَقَمُكْ ِمْن تَُراٍب مُثذ ِمْن نُْطَفٍة مُثذ ِمْن عَلَقٍَة مُثذ خُيْ ِ اذلذ

ا  ُيوخ  مُكْ مُثذ ِلتَُكونُوا ش ُ ذمُكْ تَْعِقلُونَ َأُشدذ  .1" َوِمنمُْكْ َمْن يُتََوَّفذ ِمْن قَْبُل َوِلتَْبلُُغوا أََجال  ُمَسم ى َولََعل

جوهر وأ ساس و تتقامس هذه الآية املوضع نفسه مع الآية من سورة احلج يف املوضع ال ول، وه 

معر ال نسان، لرنى ما  املواضيع لكها املتعلق خبلق ال نسان، وقد ذكر مصطلح الطفل مكرحةل من مراحل

ذ يقول: "أ ي هوه اذلي يقلبمك يف هذه ال طوار لكها وحده ل رشيك هل وعن و رشح الآية عند ابن كثري ا 

 ، مل يكن للفظة الطفل حظ عند ابن كثري يف تفسريه.2أ مره تدبريه وتقديره يكون ذكل لكه"

آن ول لطفل، فال مر يشمل بصيغ أ خرى غري مصطلح او اكن لعنرص الطفل حضور قوي يف القرأ

آن الكرمي حسب اجلدول التايل:  أ لفاظا أ خرى، مثل: صيب، غالم، وقد وردات يف القرأ

 الآية السورة اللكمة

 

 

 الصيب

 مرمي
                               

آل معران  أ
                                 

                   

 يوسف 
                             

                                                           
 .67سورة غافر/ الآية  - 1
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 الغالم

                             

 احلجر
                      

 الكهف
                               

                     

 مرمي
                                  

        

                           

               

                          

                                  

 الصافات
             

 اذلارايت
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آن، فل مجعت و أ ما لفظة )ودل( فتجاوزهتا وذكل لس ببني: أ ولها أ ن هذه اللفظة كثرية الورود يف القرأ

لك الآايت اليت ركزت عىل الودل ل خذت صفحات عديدة من ادلراسة، اثنهيا، أ ن هذه اللكمة لها عدة 

 دللت وتنحاز عن املقصد اذلي وضعت من أ جهل يف عنرص البحث، فعىل سبيل املثال: 

 ىل عن الودل:اابب تزنيل هللا تع .1

: قال هللا تعاىل                                

     .1 

 قال تعاىل:                        

                                   

                                        

                                      

      2 

                                                           
 116سورة البقرة، الآية   1 

 101الآية  سورة النساء،  2 



 أ ثر املناجه الرتبوية يف أ دب الطفل                                 الفصل الثالث                            

199 

: وقال تعاىل                         

           1   

 : املرياث .2

              .....2قال هللا تعاىل: 

 :الودلان .3

قال هللا تعاىل يف:                     

        .3 

                4وقوهل تعاىل: 

خترج بدللهتا عىل مرادف الطفل وتذهب ا ىل مقاصد  -كام أ سلفنا -فهذه عينة جلدع لكمة ودل

آن الكرمي ترك التفاصيل والرشوح للس نة النبوية املطهرة  ديدنو أ خرى، ذاك ه هذه اللغة الرثية، لكن القرأ

حىت نزيد ال مور وضوحا وبياان، وعليه سرنى كيف عاجلت الس نة النبوية موضوع الطفل، وقبل أ ن خنمت 

                                                           
 101سورة ال نعام، الآية  1 

 11سورة النساء، الآية 2 

 98سورة النساء، الآية   3 

آية   4   17سورة املزمل، أ
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آنية، يس تحسن أ ن نذكر تكل الوصااي المثينة اليت أ وىص هبا لقامن احلكمي ابنه يف  معرض سورة الصفحة القرأ

لقامن، حيث يقول تعاىل:                             
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     .1 

نه برانمج علمي انحج يصلح للك فئة من ال بناء ولك العصور، كيف ل وقد اختارها هللا عز وجّل  ا 

الاختيار وترشيف هذه الوصااي أ ن ومضهنا يف كتابه العزيز، تقرأ  وتعمّل وترتذل ا ىل أ ن تقوم الساعة، بسبب 

آن ه  حهّثا عىل:و تكون يف القرأ

 ادلعوة لتوحيد هللا تعاىل. .1

 ال مر ابملعروف. .2

 الهنيي عن املنكر. .3

 الصرب. .4

 التواضع. .5

جامل فل  وقفنا عند لك وصية من الوصااي لنتفعنا بفوائد واسعة ذكرها العلامء.و هذا اب 

 الطفل يف الس نة النبوية: .ب

العناية والاهامتم اليت أ ولها النيب صىل هللا عليه وسمل للطفل تقديرا اكمال ا ل  ل ميكن تقدير جحم

خالقه عّز وجّل، فلقد تتبع الرسول عليه الصالة والسالم الطفل قبل أ ن يكون نطفة يف رمح أ ّمه، وذكل 

ّن ابختيار وعقد زواج بني رجل وامرأ ة صاحلني، هذا الاختيار س يكفل أ رضية خصبة ملنبت حسن، وك  

ّن العرق دساس".  احلال يدفعنا لتحقيق ال ثر الوارد "اختاروا لنطفمك فا 
                                                           

 .19ا ىل  13سورة لقامن، الآايت من   1 
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لقد تعددت طرائق املهنج النبوي يف تربية الطفل، فاكن النصح ابلقول أ حياان وابلفعل أ حياان 

 النصاحئ النبوية للطفل يف سرينه صىل هللا عليه وسمل،  مضن هذه الامنذج:من أ خرى، فلنأ خذ عينة 

 : ال ولالمنوذج 

عن ابن عباس ريض هللا عهنام قال: كنت خلف النيب صىل هللا عليه وسمل يوما فقال: اي غالم ا ين 

ذا اس تعنت  ذا سأ لت فاسأ ل هللا، وا  أ علمك لكامت: "أ حفظ هللا حيفظك، أ حفظ هللا جتده جتاهك، ا 

لّ و فاس تعن ابهلل، واعمل أ ّن ال مة ل بيشء قد كتبه هللا كل، اجمتعت عىل أ ن ينفعوك بيشء مل ينفعوك ا 

لّ بيشء قد كتبه هللا عليك، رفعت ال قالم وجفت  ن اجمتعوا عىل أ ن يرضوك بيشء مل يرضوك ا  وا 

 .1الصحف"

آخر همام بلغت مزنلته يف اجملمتعو لنفرض أ ن هذه الوصااي أ    -ا ىل غالم-النصاحئ قدهما خشص أ

يدة هبذا ال سلوب عىل غالم مل يبلغ يتعلق ابلعق  اأ مر  مييللترسع بعض الناس يف لوم الناحص، كيف 

ماكن هذا الغالم أ ن يس توعب:  احلمل بعد؟ فهل اب 

 

  

 

 

  

                                                           
 .377، ص1994هــ(، ال ذاكر النووية، دار الفكر، د ط، 676زكرايء حيي بن رشف النووي ادلمشقي)و حصيح رواه الرتمذي، حمي ادلين أ ب  1 

 أحفظ هللا

 تجده أمامك أحفظ هللا

 يحفظك

 هللا تعالى السؤال واالستعانة

 النتيجة

 النتيجة

؟لمن  

 على من؟
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ابجلهالت واخلرافات يس توعب بدون شك، برشط أ ن ل يكون ذهن هذا الطفل قد ملء 

 والتخيالت اليت لفظهتا جاهلية القرن العرشين كام سامها الس يد قطب.

صّور أ حد الُكتذاب مشهد عبد هللا ابن عباس ريض هللا عهنام مع النيب صىل هللا عليه وسمل يف 

ذ يقول: "ها ه ه وسمل من عبد هللا ابن عباس، ابن معه صىل هللا عليو هذا املوقف التعلميي التوجهييي ا 

يسري بصحبته عىل دابته، فيس تفيد النيب صىل هللا عليه وسمل من تكل الصحبة يف الهواء الطلق، 

واذلهن خال والقلب متفتح فيعلمه لكامت، عىل قدر س نّه واستيعابه، يف خطاب خمترص ومبارش وسهل 

 1مع ما حيمهل من معان عظمية ليسهل عىل الطفل فهمها واس تخالصها".

النيب صىل هللا عليه وسمل يعرف مىت يتلكم وماذا يتلكم و املعمل وما أ روع املتعمل، فاملعمل هما أ عظم 

نّه حتّول ا ىل حرب ال مة، ولزم النبوة وترعرع يف بيهتا "ا ن النيب صىل هللا عليه  وفامي يتلكم، أ ما املتلكم فا 

رعة العلمية اليت يس توعهبا فهمه، املعمل ال روع يراعي معر الطفل وقدراته العقلية، فيعطيه اجلو وسمل وه

   2ويدركها عقهل، فيعتقدها قلبه، فتظهر عىل سلوكه، فيجمتع فيه العمل والعمل".

 

 

 

 

                                                           
 .65، ص2004،  7طفال املسلمني، كيف رابمه النيب ال يم؟، شهوان للطباعة، مرص، طجامل عبد الرمحن، أ    1 

 املصدر نفسه ، الصفحة نفسها.  2 
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لفظة "غالم" اليت أ عقبت حرف النداء "اي" و لكن ادلافع ال كرث جلبا لختيار هذا احلديث، ه

 للوصول ا ىل القصد، وميكن جتيل هذه الصورة يف الشلك الآيت:

 

 

 

 

 

 

 

ينفصل عن عنرصين وهام:  ويترصف النيب صىل هللا عليه وسمل يف حياته مبهنج رابين، ل خيرج أ  

نّه حيقق ومتثيل ل مر اخلالق جّل جالهل، يف قوهل تعاىل:  فعل، ل تفعل، ففي نصحه لهذا الغالم، فا  ا 

   .1 

                                                           
 .214سورة الشعراء، اآلية  -1 

 وسيلة جلب

االنتباه 

حرف النداء 

 بناء مجتمع

 مسلم

الموضوع:      

كلمات في     

 العقيدة

المنادي: 

الرسول صلى 

مهللا عليه وسل  

 المنادى:

 غالم
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ّن املؤمن يشمهل هذا ال مر بصيغة أ خرى، حتققت يف قوهل تعاىل:  وحامت فا           

                                    

        1 . 

وروحانيته، وهل القدرة يف دفع ا ن لهذا احلديث قوة كبرية عىل حّل مشالك الطفل، بفضل تأ ثريه 

ميانه ابلقضاء والقدر، وأ ّن أ طفال الصحابة تلقوا هذا  والطفل حن ال مام بفضل اس تعانته ابهلل، ومراقبته هل وا 

التوجيه النبوي، يس تعينون ابهلل عىل ما أ صاهبم من قدره، ويسأ لون هللا عندما تزنل هبم املصائب، 

لّ ابهلل، ويؤمنون بأ ّن الفرج مع الكرب، وأ ّن مع العرس يرسا".ويعتقدون بأ ّن ل حول هلم ول قوة   2ا 

 المنوذج الثاين:

عن النعامن ابن بشري* ريض هللا عنه قال: أ هدي للنيب صىل هللا عليه وسمل عنب من الطائف 

ايها، فلام اكن بعد ليال، قال يل: ما فعل  فدعاين فقال: خذ هذا العنقود فأ بلغه أ مك، فأ لكته قبل أ ن أ بلغه ا 

 3العنقود، هل أ بلغته أ ّمك؟ فقلت: ل، قال: فسامين غُدر".

حيرض الطفل يف هذا المنوذج، ولكنا شوق لتتبع أ دبه الرفيع صىل هللا عليه وسمل يف تلقني هذا 

الصيب درسا يف ال مانة والطاعة والامتثال ملا يؤمر به، "قد يرى البعض أ ّن الغالم رمبا اش هتيى العنب 

                                                           
 .06سورة التحرمي، الآية  1 

 .117العك خادل عبد الرمحن، ع س، ص  2 

سلامين ابن أ محد الطرباين، دار احلرمني، القاهرة، حتقيق: طارق ابن عويض احلسيين، القامس  وأ خرجه ابن ماجة، املعجم ال وسط للطرباين، أ ب  3 

 .252، ص2، ج1415
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الطاهر مما حدث أ نّه اش هتاه، ولكن رمغ هذا هل يرتك النيب صىل  وليس مشلكة، وهذا هفأ لك منه ف 

 1هللا عليه وسمل عليه املوقف ميّر ول يس تفيد الطفل تعمل ال مانة والصرب وتوصيل ال ماانت أ هلها".

 وا أ  ل متّر شاردة ول واردة أ مام النيب صىل هللا عليه وسمل دون حرص منه عىل بيان احلق فهي

ّن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يعمل أ ّن قوة هذه ال مة يف قوة ش باهبا وصالحه، ذلكل فه  والباطل، "ا 

يبين البناء النفيس الصحيح لل طفال، ويريب تربية عىل مهنج علمي دقيق ومدروس وليس عشوائيا حىت 

 2ل يشب الش باب مشوه النفس ية حمطم الشخصية".

جهيات النبوية ا ىل سلوكيات معلية لفائدة الآابء، وتتجرد من القرارات اي ليت تتحول هذه التو 

ذا مل ترتمج ا ىل واقع احلياة اليويم، فالآابء  اجلافة احملنّطة، فال نفع تس تجديه من تكل السري العطرة ا 

ملكفون بتتبع عرثات أ طفاهلم حىت ل يظل اخلطأ  مالزما هلم حني ميسون وحني يصبحون، لكن برفقة هذا 

التنبيه "عىل الوادلين أ ل ينعتا الطفل ابلطفل الس ئي يف حال خروجه عن قواعد التفاق، بل من ال نسب 

توجيه الهتمة ا ىل السلوك وليس ا ىل الطفل، ل ّن املتحول غري املرغوب فيه ليس الطفل ذاته  مرفوض 

  3لطفل عىل لك املس توايت".خشصية ا ول ّن مثل هذا  ال مر يف حاةل حدوثه هل نتاجئ سلبية عىل تاكمل من

 المنوذج الثالث:

عن ماكل ابن أ يب حازم ابن دينار عن سهل بن سعد ال نصاري أ ن رسول هللا صىل هللا عليه 

وسمل، أ ىت برشاب فرشب منه وعن ميينه غالم وعن يساره ال ش ياخ فقال صىل هللا عليه وسمل للغالم 

                                                           
 .109، ع س، صعبد الرمحنجامل   1 

 .109م ن، ص   2 

آذار عباس عبد اللطيف، ع س، ص  3   .63أ
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صىل رسول هللا أ تأ ذن يل أ ن أ عطي هؤلء، فقال الغالم ل وهللا ل أ وثر بنصييب منك أ حدا فتهّل )وضعه( 

 . 1يف يده هللا عليه وسمل

يف لك منوذج من هذه الامنذج ندرك يقينا أ نّنا أ مام س يد حبق ساد البرشية، وفاق س بقه عىل لك 

والنيب صىل هللا عليه وسمل قد مجع بني الفئتني يف الربية، ليحرض الغالم أ يضا يف جملس يضم املشاخي، 

ذ ورد عن أ يب هريرة ريض هللا عنه أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قال:  حديث لتش يع احملبة والاحرتام، ا 

 2"ليس منا من مل يرمح صغريان ويوقر كبريان".

ابن عباس ريض  عبد هللا وذكر بعض رشاح احلديث أ ّن الغالم الوارد ذكره يف حديث الرشاب ه

ريض هللا عنه حىت جمالس الش يوخ ل يغيب عهنا، "وهكذا يعتاد الطفل اجلرأ ة  ديدنههللا عهنام، وهذا 

  3ال دبية، فينشأ  بعيدا عن الاهنزامية واجلنب وفيه قوة رأ ي وجحة وفهم".

 مناذج أ خرى:

ذا مّر هبم "فعن أ نس  لقاء السالم عىل الصبية ا  لقد وصل تواضع النيب صىل هللا عليه وسمل ا ىل ا 

، من منا 4صبيان فسمّل علهيم، وقال: اكن النيب صىل هللا عليه وسمل يفعهل"عىل ريض هللا عنه أ نّه مّر 

لّ من رمح ربّك، وقد جربت ذكل مع ا لصغار فوجدت أ هنم من الكبار من يلقي السالم عىل الصغار، ا 

لقاء  يتفاعلون ويسارعون يف رّد السالم، أ ما قا ري الفهم وذوي النفوس املهزومة من كبار السن فا 

لهيم صنيع ل يقبهل العقل.  السالم عىل الصغار ابلنس بة ا 

                                                           
، 2، ط2002لبواب، دار ابن حزم للنرش والتوزيع، بريوت،امحليدي محمد ابن فتوح، امجلع بني الصحيحني البخاري ومسمل، حتقيق: عيل حسني ا  1 

 .342، ص1ج

 .129، ص1989، 3هــ(،دار البشائر ال سالمية، بريوت، ط  256)، عبد هللاو حصيح ال دب املفرد، البخاري محمد ابن ا سامعيل أ ب 2 

 .143العك خادل عبد الرمحن، ع س، ص  3 

 .359، صع سحصيح ال دب املفرد،   4 
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ذا اس تفحل يف ال مة ومعت اجلاهلية ال وىل يف قلوب البرش، فأ خىش أ ن يصل  ا ن خلق التكرب ا 

 ن اخللق ا ىل وأ د ال طفال يف غياابت احلرمان والظمل.احلّد بفئة م

طفلنا املعا ر مظلوم فقد يقرأ  ويتأ ثر وينفعل لكنه يتلفت حوهل فيجد " نالحظ مع مرور الزمن أ ن 

 1أ مورا تتناقض مع ما يقرأ  ومن مث فقد يفتقد القدرة يف حميط ال رسة واملدرسة والشارع.

من الطفل، فتسعى لتقومي الاعوجاج، ففي  وخلل يبد تشق املدرسة النبوية طريقها لرتصد أ ي

 وجلسة طعام يعمل الرسول صىل هللا عليه وسمل أ حدمه أ دب ال لك، أ خرج البخاري ومسمل وماكل وأ ب

داوود والرتمذي عن معر ابن أ يب سلمة ريض هللا عنه قال: "كنت غالما يف جحر رسول هللا صىل هللا 

مّسِ هللا  ! حفة، فقال يل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: اي غالمعليه وسمل فاكنت يدي تطيش يف الص

 2تعاىل، ولُكْ بميينك، ولك مما يليك، مفازالت طعميت بعُد".

تأ ملنا جيدا طريقته صىل هللا عليه وسمل يف التوجيه والتعلمي، ل دركنا مهنجيته الصائبة يف ترتيب  ول

 ال ولوايت، ففي هذا ال دب نالحظ:

 

   

 

 

                                                           
 .112الكيالين جنيب، ع س، ص  1 

 .384، ص8، ج2000، 1معر يوسف ابن عبد هللا، الاس تذاكر، حتقيق: سامل محمد عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط وابن )عبد الرب( أ ب  2 

 ذكر هللا

 األكل باليمين

 مع اآلخرين األكل من جهتك

 مع النفس

 مع هللا

 عالقة

 عالقة

 عالقة
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، يظهر            1صدق من قال فيه: 

ىل خماطبة ا  اّن طرائق الرتبية عديدة ومتنوعة لكن "طريقة التوجيه وال رشاد املبارش من أ قرب الطرق 

ما جيعل الطفل أ شّد قبول و الطفل وتبيني احلقائق هل، وترتيب املعلومات الفكرية ليحفظها مع فهمها وه

مع الطفل نصيب وهكذا علمنا رسول وأ كرث اس تعدادا للتلقي أ ما اللف وادلوران فليس هلام يف التعامل 

هللا صىل هللا عليه وسمل أ ن خناطب الطفل يف كثري من املناس بات خطااب مبارشا، برصاحة ووضوح، 

ذا أ ن تصبح  من ذكل ما روى عن أ نس ابن ماكل قال يل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: "اي بين ا 

سنيت ومن أ حي سنيت فقد   وذكل منافعل"، مث قال يل اي بينومتيس وليس يف قلبك غش ل حد ف

 2أ حبين ومن أ حبين اكن معي يف اجلنة".

قال تعاىل يف كتابه الكرمي:                      

                                    

                                     

  3         

دلةل الآية ترشق مهنا خليقة حرص النيب صىل هللا عليه وسمل ابملؤمنني كبريمه وصغريمه، أ بناهئم 

وذكورمه، دون اس تثناء، "فقد اتبع الرسول صىل هللا عليه وسمل أ سلوب الرتبية العلمية حىت يتحول ما 
                                                           

 .5، 4سورة النجم، اآليتان  -1 

 .116، ص1998، 1، بريوت، طسويد محمد ابن عبد احلفيظ، مهنج الرتبوية مع مناذج تطبيقية، دار ابن كثري  2 

 .06سورة ال حزاب، الآية   3 
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 اس تخدم الوقائع وال حداث يتلقاه املسلمون منه ا ىل مواقف علمية وسلوكيات كام أ نّه صىل هللا علينا وسمل

 1اجلارية لتعلمي الناس القمي".

آن الكرمي و أ مام التيارات الغربية اجلارفة بعرصنهتا املمزوجة ابلسم القاتل، ل ينج من عض عىل القرأ

ّن "صبغ الفكر دلى الطفل ابملهنج ال ساليم معلية تكتنفها املشقة والصعوبة، لكهنا  ذ ا  والس نة بنواجذه، ا 

 دأ ب وا  رار وتأ كيد عىل أ ّن املهنج ال ساليم هنج صادق ل يأ تيه الباطل من بني يديه ول من حتتاج ا ىل

 2خلفه".

سنرسد طائفة أ خرى من الامنذج اخملترصة تتناول موضوع الطفل كيف ترىب مع الرسول صىل هللا 

 عليه وسمل وحصبه وكذا التابعني.

 :درس يف كامتن الرس 

عيلذ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، وأ ان أ لعب مع الغلامن، فسمل عن اثبت عن أ نس قال: أ ىت 

علينا، فبعثين ا ىل حاجة فأ بطأ ت عىل أ يم فلامّ جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثين رسول هللا صىل 

هّنا رّس، قالت: ل حتدثن برّس رسول هللا أ حدا . ، قال  هللا عليه وسمل حلاجة قالت: ما حاجته، قلت: ا 

 3حدثت به أ حدا  حلدثتك اي اثبت." ول أ نس وهللا

 

 

                                                           
 .187صربي خادل عامثن، ع س، ص   1 

 .111الكيالين جنيب، ع س، ص  2 

 . 82ص، 11هـ ، ج 1379الفضل، فتح الباري يف رشح حصيح البخاري، دار املعرفة،  بريوت، د ط، و العسقالين: أ محد ابن عيل ابن جحر اب  3 
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 البطوةل : درس يف الشجاعة و 

"عن عبد الرمحن ابن عوف قال ا ين واقف يف الصف يوم بدر فنظرت عن مييين وعن شاميل 

ذا بغالمني من ال نصار حديثة أ س ناهنام، فغمزين أ حدهام فقال: اي مع هل تعرف أ اب هجل؟ قلت: نعم  فا 

ليه اي ابن واذلي نفيس  أ يخ؟ قال: أ خربت أ نّه يسب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، مفا حاجتك ا 

بيده لنئ رأ يته ل يفارق سوادي سواده حىت ميوت ال جعل منا فتعجب ذلكل، قال: ومغزين الآخر 

صاحبكام و فقال يل مثلها فمل أ نشب أ ن نظرت ا ىل أ يب هجل جيول يف الناس فقلت: أ ل تراين؟ هذا ه

صىل هللا نه قال: فابتدراه بس يفهام فرضابه حىت قتاله مث انرصفنا عىل رسول هللا اذلي تسأ لنين ع 

عليه وسمل فأ خرباه فقال: أ يّكام قتهل فقال لك واحد مهنام: أ ان قتلته، فقال: هل مسحامت س يفكام، فقال: 

 بسلبه ل، فنظر رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ا ىل الس يفني فقال: الككام قتهل، وقىض رسول هللا

     1معاذ ابن عفراء."و امجلوح والرجل الثاين هوملعاذ ابن معر 

 :الطفل الفقيه 

نعمي عن ابن عباس ريض هللا و روى ابن سعد وابن جرير وابن املنذر والطرباين وابن مردويه وأ ب

عهنام قال: "اكن معر يدخلين مع أ ش ياخ بدر، فقال هل عبد الرمحن ابن عوف: مل ندخل هذا الفىت معنا؟ 

نه ممن قد علمهتم، فدعامه ذات يوم ودعاين وما رأ يته دعاين يومئذ  لّ لريهيم مين، ا  ولنا أ بناء مثهل؟ فقال: ا 

فقال: ما تقولون يف قوهل تعاىل:                      

                                  

                                                           
 .62، ص5ابن عبد الرب، ع س، ج  1 
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 .1   :ذا جاء نرص هللا وفتح علينا، وقال بعضهم فقال بعضهم: أ مران هللا أ ن حنمده ونس تغفره ا 

ل ندري، وبعضهم مل يقل شيئا، فقال يل: اي ابن عباس: أ كذكل تقول؟ قلت: ل، قال: مفا تقول؟ قلت: 

ذا جاء نرص هللا والفتح ورأ يت الناس يدخلون، والفتح فتو ه ح مكة، فذكل أ جل رسول هللا أ علمه هللا ا 

ل  ما تعمل". نه اكن توااب، فقال: معر: ما أ عمل مهنا ا   2عالمة أ جكل، 'فس بح حبمد ربك واس تغفره'، ا 

 :ذا مرض  عيادة الطفل ا 

أ خرج البخاري عن أ نس ريض هللا عنه قال: اكن غالم هيودي خيدم النيب صىل هللا عليه وسمل 

، فنظر ا ىل أ بيه وه مفرض فأ اته النيب يعوده فقعد عند رأ سه، فقال هل: عنده، فقال: أ طْع اي أ اب و أ ْسمِلْ

  3يقول: امحلد هلل اذلي أ نقده من النار".و القامس، فأ سمل، خفرج النيب وه

 :طفل يعظ أ مري املؤمنني معر ابن عبد العزيز ريض هللا عنه 

من ذكل من العادة واملأ لوف أ ن يتلكم الكبري يف مجمع اختلط فيه الكبري والصغري، لكن يس تثىن 

بعض املواقف اليت تشهد برحجان الصغري عىل الكبري، "فا ذا رحش القوم صغريمه متحداث عهنم يف احملافل 

ملناسبته ذللكـ فال ا شاكل وقد حدث يشء من هذا أ مام معر ابن عبد العزيز ريض هللا عنه حيامن ويل 

 يعليه احلجازيون فتقدم غالم هامشاخلالفة، وفدت عليه الوفود من لك بدل لتبني حاجهتا وللهتنئة، فوفد 

أ سّن منك، فقال الغالم: أ صلح هللا أ مري املؤمنني، و للالكم، واكن حدث السن، فقال معر: لينطق من ه

                                                           
آايهتا(.  1   سورة النرص. )مس توفاة مجيع أ

حاديث والآاثر الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمرشي، حتقيق: عبد هــ(، خترجي ال  762محمد عبد هللا ابن يوسف ابن محمد)و ي جامل ادلين أ بلعالزي  2 

 .321، ص4هـ، ج 1414، 1دار ابن خزمية،، الرايض، ط هللا ابن عبد الرمحن السعد،

 .105، ص1، ج1983، 2البغوي احلسني ابن مسعود، رشح الس نة، حتقيق: شعيب ال رانؤوط، دار املكتب ال ساليم، بريوت، ط  3 
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ناّم املرء بأ صغريه، قلبه ولسانه، ذا منح هللا عبد لساان لفظا وقلبا حافظا، فقد اس تحق الالكم، وعرف  ا  فا 

أ حق مبجلسك هذا  واي أ مري املؤمنني ابلسن، لاكن يف ال مة من هأ ن ال مر  وفضهل من مسع خطابه، ول

منك، فقال معر: صدقت قل ما بداكل، فقال الغالم: أ صلح هللا أ مري املؤمنني حنن وفد هتنئة، ل وفد 

ليك رغبة ورهبة، أ ما الرغبة فقد أ تيناك من  مرزئة، وقد أ تيناك ملّنِ هللا اذلي منذ علينا بك، ومل يقدمنا ا 

دان، وأ ّما الهيبة فقد أ منا جورك بعدكل، فقال معر: عظين اي غالم، فقال الغالم: أ صلح هللا أ مري بال

املؤمنني، ا ن انسا من الناس غّرمه حمل هللا عهنم، فزلّت هبم ال قدام فهووا يف النار، فال يغرنّك حمل هللا 

فال جعكل هللا مهنم، وأ حلقك  عنك، وطول أ مكل، وكرثة ثناء الناس عليك، فزتّل قدمك فلتحق ابلقوم،

ابن أ حدى عرشة س نة، مث سأ ل عنه و بصاحلي هذه ال مة، مث سكت، فقال معر: مك معر الغالم؟ فقيل: ه

ذا ه    1من ودل احلسني ابن عيل ريض هللا عهنم، فأ ثىن عليه ودعا هل".و فا 

 

  

                                                           
 .116جامل عبد الرمحن، ع س، ص  1 



 أ ثر املناجه الرتبوية يف أ دب الطفل                                 الفصل الثالث                            

214 

 املهنج التعلميي: (2

أ ن املهنج  والتعلميي منفصل عن املهنج ادليين، أ  ل ميكن أ ن يتصور أ ي فرد عاقل بفكره، أ ن املهنج 

القراءة، كام أ مر بذكل  وللتعلمي وأ سسه، بل ل جل ذكل نزل واكن جوهر الانطالق ه وادليين ل يدع

منا اكن القصد ه توضيح بعض الس بل  والروح ال مني جربيل خامت ال نبياء عليه الصالة والسالم، وا 

لهيا، حىت أ تت أ لكها يف نسب ورمبا جعزت يف مغايرة والطرائق العرصية اليت أ بدعها امل  تخصصون ونظروا ا 

 حبسب البيئة وال شخاص وال فاكر.

ا ن هذا املهنج ل ينفك عن عنا ر ثالثة تكون يه حمور  البحث والتحضري: املعمل واملتعمل، ومادة 

ذ  ذا اكن املعمل يف ا  ن "حال التعلمي ل يصلح ا  التعلمي، لكن أ ساس النجاح تصب لكها حول املعمل، ا  لّ ا 

وضع ميكنه من تنظمي املوقف التعلميي وتربيته وتوجهيه الوهجة النافعة للعملية التعلميية، واملسرية لسبيلها 

ذ من املعروف أ نه تزداد قابلية  عىل املتعمل، وأ ن تكون دلى املعمل القدرة عىل املرونة يف تعلمي النشء ا 

مل لكام توافرت دليه الرغبة يف التعلمي، حيث يس تطيع أ ن يركز انتباهه ويس متر يف بذل اجلهد، الفرد للتع

ليه".     1لتحقيق الغرض اذلي يسعى ا 

ّن العالقة اليت تنشأ  بني املعمل واملتعمل تش به حلد كبري اخملترب الرتبوي وه طريقة تعلمي عامة فهيا و "ا 

الامتحان، حتت ظروف مس يطر علهيا، أ س باب ظاهرة يف الظاهرات جيعل املعمل املتعمل يعنّي ابلتجربة و

أ ي خاصية أ خرى من  وطبيعهتا أ   وحيددون تأ ثرياهتا أ   والطبيعية، أ   والسلوكية أ   والاجامتعية أ  

 2خصائصها".

                                                           
 .181العك خادل عبد الرمحن، ع س، ص  1 

 .308معال، يف أ دب ال طفال، صو أ ب 2 
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خلوض غامر تعلمي الطفل اعامتدا عىل وسائل بيداغوجية، ذات مغزى ا جيايب، جيب أ ن تتوافر بعض 

 ويه: القامئني عىل رعاية الطفل وتعلميه،املواصفات يف 

 والرتيق منذ الولدة حىت بلوغ  وال ملام ابحلقائق العلمية الس يكولوجية عن خصائص مراحل المن

 سّن الرشد.

 .تكوين فكرة واحضة عن معايري نضج الشخصية السوية 

 1القدرة عىل ترمجة املعلومات ا ىل ممارسات. 

 أ ثر ال رسة يف التعلمي:-أ  

ّن معظم املناجه ترتكز عىل مصادر أ    وحماور تكون مرجعا يف نرش تكل الثقافة أ   وأ سلفنا القول ا 

الفكرة، واملهنج التعلميي هل من هذه املصادر ما يؤثر ويؤسس، تعترب ال رسة حصنا ومرجعا  والرتبية أ  

حتدايت العرص وطغيان  أ ن ال رسة بدأ ت تفقد مصداقيهتا أ مام وتعلمييا أ وليّا  يف حياة الطفل، لكن يبد

وسائل التشويق اليت زحزحت هبا املاكينة الغربية عىل عقول الش باب وال طفال و"ما ميزي ال رسة احلديثة 

من املشاغل اخملتلفة اليت ل جتعل عند ال ب ورمبا ال م أ يضا من وقت الفراغ ما يكفي لالهامتم ابل طفال 

صغر جحم ال رسة احلديثة واس تقالليهتا يف سكن خاص، قد حرم اهامتما واعيا مناس با... ابل ضافة ا ىل أ ّن 

 2الطفل عنرص )كبار السن( يف املزنل، وابلتايل حرمه ما اكنوا يقصونه من حاكايت ونوادر وطرائف".

مناس بة  وتقدم ال رسة للطفل منطا من التعلمي بشلك خفي اترة وجيل اترة أ خرى، ل ّن لك ظرف أ  

مع الطفل، حىت ل حنرص طريقة التعلمي يف وهجة واحدة قد ل تؤيت أ لكها أ نسب وأ نفع  وتقتيض ما ه

ومثال ذكل أ نّه "عىل أ ولياء ال مور أ ن خيففوا من الوصااي اليومية املكررة ل بناهئم، ل ّن كرثة النصيحة 

                                                           
 .105، ص 2004، مارس 544صادر ثقافة الطفل، مجلة العربي، الكويت، ع الشاروني يوسف، م -1 

 .67جنيب أ محد، فن الكتابة لل طفال، ص  2 
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هذه  ا ىل امللل والكراهية وال هامل، ويف لك ووتكرارها بصورة واحضة ميكن أ ن يفقدها قميهتا بل قد تدع

يعّد أ سلواب أ فضل  -ولكن بطرق غري مبارشة –احلالت تصبح النصيحة غري مفيدة وابلتايل فال قالل مهنا 

         1من ال سلوب املبارش اذلي يتسبب يف ا صابة ال بناء ابهنيار عصيب ونفيس شديد".

طفال ينظرون ا ىل يتحمت عىل الآابء أ ن يمتزيوا بدقة املالحظة وعدم لحتقار بعض الصغائر، "فال  

آابهئم وأ هماهتم نظرات دقيقة فاحصة ويتأ ثرون بسلوكهم دون أ ن يدركوا ورّب معل ل يلقي هل ال ب أ   ال م و أ

   2يكون عند الابن عظامي". ل  اب

ذ أ نّه "ليس من  خفاء بعض ال مور عىل الطفل وذكل من جواهر التعلمي وال دب، ا  ومن ابب ا 

ملعلومات اجلنس ية لل طفال ل س باب عدة، مهنا أ ن يف اجلنس أ مور املناسب أ ن نقدم لك احلقائق وا

 3بني الكبار والصغار".و خصوصية وهذا يعين أ ّن هناك أ رسارا بني الآابء وال بناء أ  

ثر الرسيع والبارز يف يقع الاهامتم واحلرص والعناية ابلطفل يف الس نوات ال وىل من منوه، بسبب ال  

ا ن الس نوات امخلس ال وىل يف حياة الطفل  "ويقول السوفيايت الرتبوي ماكرينكترصفاته وأ قواهل وأ فعاهل، 

من    %90يه الفرتة اليت يس تقر فهيا أ سس الرتبية ال وىل، فلك ما يفعهل الوادلان يف هذه الفرتة ميثل 

نبه املريب معلية الرتبية، ولنئ اكنت معلية الرتبية وتكوين الشخصية تس متر بعد هذه الفرتة فا ن معظم ما جي 

 4مثار ل زهار تفتحت يف تكل الس نوات". وفامي بعد ه

                                                           
 . 136حشاته حسن، مفاهمي جديدة لتطوير التعلمي يف الوطن العريب، ص  1  

 .95، ص2004، س نة  1العجمي عبد السالم، تربية الطفل يف ال سالم النظرية والتطبيق مكتبة الرشد ، اململكة العريب السعودية، ط  2 

 .44الهيمثي نعامن هاوي، أ دب ال طفال فلسفته فنونه وسائطه، ص  3 

 .20املصدر نفسه، ص  4 
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ليك نطور يف النتاجئ بشلك ملموس "ينبغي الاهامتم ابتصال الطفل مبارشة ابلعامل اخلاريج 

الوسائل التعلميية السمعية والبرصية  اس تخدام-التدريسكام يف الزايرات والرحالت ويف طرق –احملسوس 

  1ما يسهل عليه معلية التعمل".و حبيث يتيح ا رشاك أ غلب حواس الطفل يف التدريس، وه

عىل أ عضاء ال رسة لكهم أ ن يشاركوا يف بث روح املنافسة ليطلع الطفل عىل أ رسار وخبااي احلياة، 

شالكت وعىل اخللق والاكتشاف ويتعودوا "ل بّد أ ن يتدرب ال طفال منذ نعومة أ ظافرمه عىل حل امل 

ة وعدم اليأ س من خالل لعهبم ر عرب ال رسة واملدرسة ووسائل ال عالم وال ندية العلمية عىل اجلد واملثاب

واستامثر خياهلم يف أ عامل حمببة هلم ويف مناخ يشجع عىل الاكتشاف والابتاكر وال بداع والتخيل 

 2العلمي".

واعامتدا عىل الطرائق التعلميية يف استامثر لك  ل وخبطى اثبتة،حتافظ ال رسة عىل مدى طوي

احملفزات اليت تعمل الطفل روح الابتاكر ول بّد أ ن يكون "الآابء قادرين عىل رعاية أ بناهئم رعاية صادرة 

 الابتاكرية ومن عىل تساعد واليت املبدعة النشاطات رعاية طريق عن وذكل ،الطفل وعن معرفة حباجات من

 3أ بناهئم". نفوس يف

 املقومات الطفل مهنا يستسقي اليت املنابع لك جوهر يه لالنتباه ملفت بشلك ال رسة تبقى دامئا

 للطفل والطمأ نينة املن توفري يه ال رسة "وظيفة أ ن يضاف وأ ساسا حيتاهجا، اليت والفكرية واملادية النفس ية

نتاج عىل رةقاد متوازنة بشخصية يمتتع يك احلنان من وج يف ورعايته  نعترب ذلكل املس تقبل... يف والعطاء ال 

 4وال رسة". الطفل بني التفاعل أ ساسها تربوية معلية للطفل الاجامتعية التنش ئة

                                                           
 .67معال عبد الفتاح، أ دب ال طفال، صو أ ب  1 

 .40ال بتاكر وتمنيته دلى أ طفالنا، ص ل عبد الفتاح،ا سامعي  2 

 .90املصدر نفسه، ص  3 

آذار عباس عبد اللطيف، ع س، ص  4   .56أ
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ذا " لكن والتذكري، التحفيظ معلية ذكل مضن ومن الطفل تعلمي يف بقسط ال رسة تسهم  تعلمي أ ردت ا 

 جتميد فهذا التحفيظ، هدفها اليت ابملشهودة وتقييده الشواهد بواسطة التمنيط كثريا تعمتد فال احلديث الطفل

 1التذكري". من أ كرث التفكري يعمل أ ن بدّ  فال ال بداع، عىل محل وه مما أ كرث

 التعلمي: يف ال طفال رايض دور-ب

 اليت الصغرية املؤسسة تكل نس تحرض أ ن جرم ل الطفل، تعلمي يف الهامة للمؤسسات س ياقنا أ ثناء

هنا وترش يده، الطفل تعلمي يف مهتابص تركت  الظهور يف عراقة لها اليت املؤسسة هذه ال طفال، رايض ا 

 ،1796 عام وابلضبط عرش، الثامن القرن أ واسط ا ىل ال طفال رايض انتشار "يرجع حبيث والتأ سيس،

 اكنت ليتا املنطقة ساكن مساعدة ا ىل هيدف واكن فرنسا رشق شامل يف برلني وأ   فردريك جون أ نشأ   عندما

   2والاقتصادية". الصحية ال حوال وسوء الفقر من تعاين

 مدارس" ريكس روبرت "فتح الطفل قدرات تمنية يف للمشاركة الفعيل وال سهام اجلهد هذا مقابل

 بأ ملانيا (1852-1782) فرويل وافتتح ،*املنامج معامل يف اس تغالهلم خمافة الصغار مجلع ابجنلرتا "ال حد

يطاليا 1907 عام ويف لل طفال روضة أ ول 1840 س نة وأ نشأ   1837 س نة لل طفال مدرسة  افتتحت اب 

   3بروما". الفقرية ال حياء بأ حد لل طفال دار منشوري ماري الطبيبة

 حاولنا اليت الغاية من س يقلل ذكل لكن الكثري اليشء ال طفال رايض اترخي يف نزيد أ ن بوسعنا

لهيا، الوصول  عرشين مرص يف ال طفال رايض مدارس عدد بلغ العريب الوطن يف أ نه رةال شا جيب فقط ا 

                                                           
1  GEORGES KLEIBER, LA SEMANTIQUE DU PROTOTYPE: CATEGORIE ET SENS LEXICAL , CALL- 

LINGUISTIQUE NOUVELLE, 2 éme edit , PUF PARIS, 1999, P13. 

 .07، ص2005خلف أ مل، مدخل ا ىل رايض ال طفال، عامل الكتب، القاهرة، د ط،   2 

مليون طفل عامل ترسبوا من املدارس واجتهوا صوب سوق العمل  250تشري ا حصاءات منظمة العمل ادلولية ا ىل أ نّه يوجد اليوم ما يقارب من  -* 

 [.564س نة]جمةل العريب، العدد  14يقعون حتت سن من ال طفال العاملني يف بدلان العامل الثالث مه من  %56وأ ن 

 .10خلف أ مل، ع س، ص3 
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نشاء تواىل مث م 1942 س نة ذكل واكن  عددها وصل حىت الاجامتعية الشؤون لوزارة التابعة احلضانة دور ا 

 .1دارا" (1617) عرش وس بعة وس امتئة أ لفا م 1979 عام

 تعلمي يف دورهاو ه ما السؤال لطرح الالكم يدفعنا ادلور، هذه بناء يف اجلبارة اجلهود هذه أ مام

 الرتبوية املؤسسات تكل يه ال طفال رايض "أ ما املؤسسة، معرفة يس تحسن ادلور معرفة قبل الطفل؟

 رايض يف ادلراسة ومدة العمر من السادسة وحىت الرابعة سن من ال طفال تس تقبل اليت الاجامتعية

 الابتدائية ابملرحةل لاللتحاق سلامي تأ هيال الطفل يلتأ ه  ا ىل ال طفال رايض وتسعى سنتان ال طفال

  2جديدة". وخربات همارات اكتساب عىل ومساعدته

دراك وفقه لب ذي لك عىل يتوقف  ال طفال رايض أ نّ  املتأ خرة، العصور هذه فرضهتا حمتية نتيجة ا 

 هذا فرض ال رسة، اخلد حارضا اجلدّ  اكن فعندما بأ دوارمه، للقيام ال رسة أ عضاء لتساعد وأ نشأ ت وجدت

 خطى واحلفيد أ بيه أ ثر ال بن فاقتفى عينيه، بأ مّ  الطفل يراها فعلية بطريقة وال دب الطاعة مشهد احلضور

 جّده.

 بني نفسه الطفل جيد فقد الاجامتعية، املعوقات لبعض بديال ذكل من الرمغ عىل املؤسسة هذه تتيح

آابء أ حضان  لكن للمدرسة، حتضريا تعدّ  اليت ال وىل الس نوات يف منه حرم ما الرايض هذه فتعوضه أ ميني، أ

 من كبرية مجموعة وسط مرة، ل ول الروضة يف نفسه جيد عندما وجخل بضيق الثالثة السن يف الطفل "يشعر

لّ  احلاةل هذه يف نفسه يف وال لفة الطمأ نينة تدخل أ ن ميكن ول غرابء ابلغون أ انس يرعاها ال طفال  طيبة ا 

 3تدرجييا". بزمالئه الطفل عالقة توطيد عىل يساعد اجملال، هذا يف خبري غ،ابل خشص قلب

                                                           
 .15ص ع س ،خلف أ مل ،  1 

 .م ن، ص ن  2 

 .240ا سامعيل عبد الفتاح، ع س، ص  3 
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ننا  الرتبيةو  للطفل، الاجامتعية الروح لبث التواصل "دائرة توس يع يف واجامتعية فنية خدمة نقدم ا 

 1الفكري". التكوين يف تسهم الفنية

نّ   واخليال والتفكري اللغة يف احملدد التواصل من منطا يغرس به، احمليطني ابل فراد الطفل احتاكك ا 

ذا به، احمليطني ثقافة حصيةل وه الطفل "أ نّ  ا ىل النفس ية الصحة أ ساتذة بعض يشري وال خالق،  ىلا   نظران فا 

 طفل عكس عىل وال صدقاء ال رسة وه الوحيد ثقافته مفصدر حمدود معلوماته مس توى أ ن جند القرية طفل

 2المكبيوتر". يس تخدم معني اجامتعي مس توى يف يعيش اذلي املدينة

 وليك ال رسة، مثل ال صيل موطنه غفي يفتقدها قد للطفل، املزااي من مجموعة ال طفال رايض متنح

 نذكر ذكل، وغري علهيا والقامئني املبىن يف الرشوط بعض تتوفر أ ن جيب ال جيايب، بدورها املؤسسة هذه تمتتع

 مهنا: بعضا

 الصحية. زاملراك من قريبة الروضة تكون أ ن .1

 ضوضاء. حتدث اليت املراكز ولك سواقوال   املصانع عن بعيدة .2

 اخلرضاء. واملساحات املاء ،الكهرابء مثل احلياة رضورايت يعمج  توفر .3

 والصور. ال شاكل جامل الروضة بناء عىل يطغى أ ن .4

 وتعلميه. الطفل لرتفيه الرضورية املرافق عىل الروضة احتواء .5

 التعلميية والوسائل اخملتلفة اخلاماتو  واملواد وابل دوات املناسب ابل اثث وتأ ثيهثا الروضات جتهزي يعترب

 ويراعي املدرسة قبل ما طفل تعمل أ ساس يات من واحتياجاهتا العمرية املرحةل هذه خصائص مع تتناسب اليت

                                                           
1  Robert Gloton, L’Art à l’école, Press Universitaires de France, Paris, 1965, P30.  

قرأ ، ال ردن، ط 2   .27، ص1،2008أ مرية  جامل، أ س ئةل طفكل احملرجة وكيف جنيب عهنا، مؤسسة ا 
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 وتفتح لتعاوينا اللعب عىل وحتفزمه والتخيل الابتاكر عىل وتساعدمه ال طفال بأ غراض تفي أ ن عامة بصفة

آفاق هلم ش باع لالس تكشافات واسعة اأ  1الاس تطالع". حبّ  وا 

 الشلكي اجلانب من الغاية حتقق حىت ال طفال رايض يف توفرها جيب اليت الرشوط من جانبا رأ ينا

آخر جانب وهناك لها، واخلاريج  تسعى اليت ال هداف يف أ ساسا تمتثل الطفل، ملصلحة وجلب نفع أ كرث أ

 لها: ال ساس ية ال هداف بعض وس نذكر ادلور، هذه لتحقيقها

 والانفعالية واحلركية واجلسمية العقلية اجملالت يف طفل لك لقدرات واملتاكمةل الشامةل التمنية .1

 واخللقية. والاجامتعية

 للطفل. املناس بة الاجامتعية البيئة توفري .2

 وامجلاعية. الفردية ال نشطة خالل يف والفنية والعددية اللغوية ال طفال همارات تمنية .3

 املبادرة. عىل والقدرة نفسه عىل الاعامتد ليتعمل ال ساس ية ابملهارات الطفل تزويد .4

 التدرجيي الانتقال طريق عن ال سايس التعلمي مرحةل يف النظامية املدرس ية للحياة الطفل هتيئة .5

 املدرسة. ا ىل ال رسةو ج من

 اخملتلفة. هماراهتم وتمنية ورعايهتم املوهوبني ال طفال اكتشاف  .6

 متكينه ا ىل املعرفة هذه وتتعدى معارفه، ويثبت مداركه يوسع أ ن للطفل ميكن التعلميي املهنج بفضل

 أ حاكمه يصدر أ ن يس تطيع وأ نّه يراها اليت ابلطريقة ال عامل وتأ دية التجريب حرية هل بأ نّ  "الشعور من

 2خطأ ". عهنا تسببو ل حىت الشخصية

                                                           
 .20خلف أ مل، ع س، ص 1 

براهمي، مكتبة الهنضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة،   2  ، 1994كونس تانس فوسرت، تربية الشعور ابملسؤولية عند الطفل، ترمجة: خليل اكمل ا 

 . 105ص
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 أ نّه ذا   الطفل، سلوك لضبط املعينة ال ساس ية القوالب رمس عىل ادلامئ احلرص ا ىل ابل ضافة هذا

 تساعد اليت ال ساس ية املواد حمتواها يف تتضمن أ ن رضورة عىل السلوكية املناجه تصممي يف العلامء "يتفق

 والكتاب، القراءة، اللغة، املواد: هذه وتشمل الثقايف احلرمان من التخلص وأ   التقليل عىل الطفل

 1احلساب".

آلية املهنج هذا خنمت أ ن وحيسن مهنا، طائفة عىل عّرجنا قد بأ ساس يات برمته التعلميي املهنج يتناسق  بأ

هنا الطفل، يف ومؤثر ممثر بشلك املعمل تعيني هممة آلية ا   والعقاب. الثواب أ

 الصاحل، العمل يف وترغيبه الطفل توجيه يف انحجة ةطريق الوس يلتان هااتن تكون أ ن ميكن كيف

 عليه. احلمك قبل اليشء معرفة جيب ذكل قبل الس ئي العمل من وترهيبه

 التعلمي: يف والعقاب الثواب أ ثر-ج

 الارتياحوأ   ابلرضا شعور ا ىل ويؤدي والاس تجاابت ال داء يتبع "أ ثر بأ نّه الثواب نعرف أ ن ميكن

 نتاجئ لها الثواب فمثرة ،2به" الاحتفاظوأ   املثري عىل للحصول املتعمل سعي يف والارتياح الرضا حاةل وتمتثل

 نقودا،و أ   حلوىو أ   لعبة، الطفل اك عطاء ملموسا ماداي يكون قد و"الثواب رسيع، بشلك ال طفال مع حس نة

 3الناس". أ مام الطيب معهل عىل ابلطفل والاعزتاز والابتسام اكملدح نفسه، يفرح معنواي يكون وقد

 عند احلسن القولو أ   الفعل ويتحول قميهتا تفقد ل حىت املاكفأ ة يفوالغل جيب ل ذكل مقابل لكن

 تفكري عىل التأ ثري يه املريب "وظيفة بل املاكفأ ة، فقط القصد فليس روحية، قمية ذي غري يشء ا ىل الطفل،

                                                           
 .94، ص2002عبد احلفيظ، ختطيط وتطوير املهنج لطفل ما قبل سن املدرسة، دار البازوري العلمية، ال ردن، د ط، سالمة   1 

 .27، ص2005، 1فرج عبد اللطيف، تعلمي ال طفال والصفوف ال ولية، دار املسرية، ال ردن،ط 2 

 .138العك خادل عبد الرمحن، ع س، ص  3 
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 معارف يف تقدما التغيريات حتقق حبيث وسلوكه تفكريه تغيري التأ ثري هذا هدف يكون حبيث الناشئ وسلوك

 1الآخرين". مع وتعامهل سلوكه أ سلوب  يف وحتسينا الناشئ

 من كثري يف املفرطة العاطفةو ه احلسن، الفعل ىلا   الطفل يدفع اذلي الثواب مصدر يكون قد

ذ املواقف،  معتقدا وسلوكه، ترصفاته يف للامتدي مربرا معه التعامل يف وحناننا وّدان من يتخذ قد" الطفل أ نّ  ا 

 2معه". ال مور حيسم جازم موقف ا ىل نلجأ   أ ن ودون به يقوم ما لك يف معه نتساهل أ ننا

ذا العقاب وس يةل ابس تعامل لل طفال، واملربون واملعلمون الآابء يرتصد املعاكس الشطر يف  أ ظهر ا 

يقاع "العقاب يتضمن ذلكل عليه، يعاقب أ ن شانه من ام الطفل ظهارو أ   بدينو أ   لفظي أ ذى ا   مؤمل منبه ا 

 3الاضطراب". عىل ادلالو أ   فيه املرغوب غري السلوك حدوث عند منفرو أ  

 حىت ذكل من والقصد العقوبة"، يف اخلطأ   من خريو العف يف "اخلطأ   مفادها احلدود يف تردد حمكة هناك

 وحنن عليه العقوبة تسليط يف احلذر لكن نكرث،و أ   نقلل والثواب املاكفأ ة تقدير يف خنطئ أ ن ميكن الطفل مع

 غاية ا طار خارج العقاب ممارسة "ا ن الانتقام روح عن يتخىل أ ن جيب املعاقب ا ن ذكل، يف خمطئون

منا التثقيف  4يتطرف". اس تخداهما ل ن احلاجة خملاطر ميارسها من تعرض ا ذ منفعة، دون تبقى ا 

 أ نفسهم فأ لفوا الش باب، وحىت الطفوةل سن يف العقاب حضية وقعوا ال فراد، لبعض الواقع أ ثبت قدل

منا العقوبة من رضغال "أ ن احلمكة من ذلا الآخرين، اجتاه عنيفة فعل وردة الانتقام ثورة اثئرين  ال رشادو ه ا 

                                                           
 .155حقي أ لفت، ع س، ص  1 

 .22.ص22، ص2003، 1محمد عبد الرحمي، الآابء وسلوك ال بناء، دار وائل، ال ردن، ط عدس  2 

براهمي، العالج السلويك للطفل "سلسةل عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع  3  ، 1993، ديسمرب 180عبد الس تار ا 

  73ص

 .177، ص2004، أ فريل545جمةل العريب، الكويت، ع نصار كريس تني، الكذب القهري عند ال طفال، 4 
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 معاقبته، عىل ال قدام قبل ومزاجه الطفل، طبيعة يراعي أ ن ينبغي ولهذا التشفي،و  الانتقام ل وال صالح،

صالح تفهم يف بنفسه يشرتك أ ن عىل ويشجع    1ا صالهحا". بعد وهفواته أ خطاؤه وتغفر أ خطأ ه، اذلي اخلطأ   وا 

نّ  والعقاب، الثواب ابب يف قيل قد ما لك عىل عالوة لّ  عهنا يزيغ ل لقاعدة خيضع برمته ال مر فا   ا 

فراط ل ويه: أ ل هاكل  تفريط. ول ا 

لّ  لها يصلح ل الطفل تربية "أ نّ  والترصحي ال دلء جيب "معوما  املس متر التحمل مع ال عصاب، ضبط ا 

 ولكنه ال رسة، شؤون يف التحمل أ نواع أ شّق  من الوادلان يراه ما وهذا املزتنة، غري وترصفاته الطفل حلراكت

 2ال صالح". رضورايت من

 النفيس: املهنج (3

 حناول الرقعة هذه وداخل الاجامتعية، وأ حواهلم ال فراد ةقعر  لتساع نظرا واتسعت العلوم تفرعت

 النفس عمل وليدو وه النفيس املهنج نّها   مضت، لعهود هجلناه ما ملعرفة للطفل، الرتبوية املناجه من مهنجا تقيص

 والاجهتادات. التجارب من مراحل عرب املتسلسل

  الطفل: بنفس ية املريب فقه-أ  

 يف الس بل أ رىق أ ن بعجاةل التذكري جيب ابلطفل، عالقته وما  النفيس املهنج موضوع نلج أ ن قبل

بداع لتقدمي وقلمه وقته خسر اذلي ال ديب وأ   الاكتب وه به، حييط وما الطفل أ دب معرتك  خاص أ ديب ا 

 بفهم الاكتب هذا قدرة عىل الشديد احلرص وه لكه، التذكري هذا من والغرض وقدراته، بس نه يليق ابلطفل

 حتول قد صاحهبا أ ن نعتقد ابل طفال خاصة قصة نقرأ   فعندما املوضوع، هبذا اكمةل معرفة وبلوغ نفس يا الطفل

                                                           
 .141جامل عبد الرمحن، ع س، ص   1 

 .141العك خادل  عبد الرمحن، ع س، ص 2 
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 بدّ  ل ال طفال أ ديب " ال طفال، مثل ذكل لك ويتأ مل ويغضب ويفكر ويتلكم يشعر الفرتة، هذه يف طفل ا ىل

 خصبا خياهل يكون وأ ن اجلديد، النشء يف فين ذوق خلق يف يسهم نهل   مرهف حس ذي فناان يكون أ ن

نشائيا  واسعة ثقافة مثقفا يكون وأ ن سامية معين الغضة النفوس يف يغرس ل نه خملصا يكون وأ ن ختيهل يف ا 

يصال من متكنه  1مؤثر". بشلك ال طفال ا ىل ال ديب نتاجه ا 

ذا املبدع ا ن  حقل يف مييش فسوف خصوصا، النفيس واملهنج ومامع النفس بعمل دراية هل تكن مل ا 

 الكتابة طول أ نّ  بيد النفس ية، ال طفال وأ رسار خبااي به ينقب طويال نفسا هل تبقى ل عرجاء مش ية  ال طفال

قامة لل طفال  ببدائية يكتب طفوليا ال ديب يكون أ ن تعين ل ال طفال، من ومجهوره ال ديب بني صداقة و"ا 

 احلاةل هذه يف ل نه مييلون حيث مييل المتيع، حدّ  ا ىل ال طفال مع يتعاطف أ ن تعين ل كام وسطحية، وسذاجة

 2وقائد". مكوجه دوره ينىس

نه بعضهم فقال الطب يف ختصص أ صعبو ه ما حول ال طباء بعض عىل سؤال طرح ملاّ   طب ا 

 اذليو العض ا دراك الطبيب عىل أ حياان يصعب حبيث اجلواب هذا يف ظاهرة والعةل PEDIATRIE ال طفال

 ابملناجه ترتيهبا اس تعصت اليت الامنذج من كثريا ويريب ليعاجل النفيس املهنج جفاء الطفل، لهذا المل يسبب

 من وظروفه س نه يف ممن يصدر ل متكرر شاذ سلوك عنه يصدر اذلي املشلك "الطفل مثل ال خرى،

 الرسقة عىل ابس مترار يدأ ب اذلي اكلطفل علمني،وامل الوادلين دلى املأ لوفة ابلطرق عالجه ميكن ول ال طفال

 3والكذب".

                                                           
 .85الهيمثي هادي نعامن، أ دب ال طفال فلسفته وفنونه وسائطه، ص  1 

 .81املصدر نفسه، ص  2 

 .1968، 7راجع أ محد عزت، أ صول عمل النفس، دار الكتاب العريب، القاهرة، ط  3 
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 النفس حتليل يف ختصصوا العلامء من كوكبة أ لفوا قد ابلطفل، واملهمتني املربني ال دابء حظ حسن من

عداد  رواد من طائفة يبني الآيت واجلدول املعقدة، الطفل نفس وخاصة النفس خبااي مغاليق تفك دراسات وا 

 الطفل: خاصة النفس جمال يف وختصصوا أ بدعوا

 البحث موضوع النفيس العامل الس نة

 الطفل عند للوعي العلمية املالحظة هريوارد 1601

 الطفلو من دولقريون فيكتور 1801

 اذلاكء قياسات بينيه أ لفرد 1857-1911

 الطفل عند الفكرية الوظائف ابدلوين مارك 1861-1934

دوار 1870-1940  الطبيعيني غري ال طفال عىل الرتبية نفس عمل الكابريد ا 

 للطفل ال وىل الس نوات برييز برانر 1878

 س نوات 6-2 بني الطفل كريغومار بولني 1886

 الطفل عند  وال خاليق العقيل التطور كومبريي غابرايل 1893

دمون 1909   الطفل عند الفكري الوعي كراموس يل ا 

 للطفل العقيلو المن بياجيه جان 1896-1980

حموري، يعكس لنا قمية املوضوع اذلي جيب الاهامتم به و يثريان يف هذه ادلراسة سؤال جوهري أ  

يف هذا العنرص، السؤال ينص عىل ماهية املهنج يف معرفة العقد اخلاصة ابل طفال وفكها بسهوةل؟ وميكن 

اللغة الكفيةل بفتح و  النسباحلوار و ما هو طرحه بصياغة أ خرى للقول، كيف السبيل التعامل مع الطفل أ  

 قناة ترشح لنا لك الغموض اذلي يعرتي الفهم الصحيح لرغبات الطفل وحاجياته؟
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آخر حماوةل نع  طرح علامء النفس مهنجني جوهريني كفيلني دلراسة الظواهر املهبمة د الطفل، ومبعىن أ

بل تتجىل ابتداء من سن عالج كثري من العقد النفس ية اليت ل تظهر عند الطفل يف الس نوات ال وىل 

 املراهقة وحىت سن الش يخوخة.

 املهنج ال ول:

التجربة العلمية اليت تكون عبارة عن موقف أ قرب ملواقف الواقع ويعرض هل أ شخاص بطريقة 

اثرة نوع من السلوك اذلي جيب مالحظته وتقديره، وابلتايل التوصل ا ىل قانون أ    نظرية.و تسمح اب 

 املهنج الثاين:

رتباطي والقياس النفيس ويساعدان املهنج الارتباطي عىل الكشف عن العالقات ادلقيقة املهنج الا

  1املوجودة بني الظواهر".

الطفل من الس نة الثانية حىت سن املراهقة، و يكشف املهنج النفيس عن خبااي كثرية تصطحب من

ّن  وبعد هذه السن ل يعين ذكل هجل هذا العمل مبرحةل املراهقة وما يتلوها، بل هنا يبدأ  عمل النفس، ا 

ال جيابية، بل قل أ فضل مرحةل يه البداايت و أ عظم جتربة تسمح لنا ابلطالع عىل التطورات السلبية أ  

يف مراحل متعددة من الفهم والتفكري حبيث تكشف لك مرحةل وال وىل لعملية المنو، "يبدأ  الطفل يف المن

لهيا من خياهل وتصوراته".مهنا عن مدى التفاعل بني اخلربات البيئية  ضافات الطفل ا  وا 
2   

 

                                                           
براهمي عبد الس تار، أ سس عمل النفس، دار املرخي، الرايض، دط،  1   .68، ص1987ا 

براهمي عبد الس تار، ع س، ص  2   . 77ا 
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متر دون أ ن حتدث أ ثرا، و لك املؤثرات اخلارجية احمليطة ابلطفل تعمل معلها، ول ترتك فرصة المن

الطبيعة، فال شخاص يتلقى مهنم لغة جديدة، أ ضف ا ىل ذكل و ونقصد ابملؤثرات سواء من ال شخاص أ  

ادلين، أ ّما الطبيعة فسوف حتدث فيه أ ثرا فزييولوجية من حيث لون التفكري، اخليال، العادات، التقاليد، 

القساوة فالطفل اذلي يودل يف الصحراء ويرتعرع يف درجة حرارة تصل ا ىل  والبرشة ومنط الليونة أ  

 ذكر.مناس بة امخلسني، وامجلال والرمال والعشب اليابس، س تكون هل خلقة ملا 

القارص ودرجة حرارة تصل ا ىل امخلسني حتت الصفر، فبالطبع  أ ما املولود بني أ حضان الثلوج والربد

 وس يودل حامال يف جسده قساوة وخفة، ولنا خاصا ابلبرشة وغري ذكل مما يناسب بيئته، "مع اس مترار من

الطفل تتسع دائرته الاجامتعية اليت يتحرك فهيا حىت أ نّه مبرور الوقت يس تطيع أ ن يتفهم ما جيري يف عامل 

ع يف تكوين صداقات جديدة وميكنه أ يضا أ ن يتفهم بعض املعاين الاجامتعية اكلتعاون الكبار ويرش 

  1والتنافس".

ننا نقف أ مام حتّد صعب وشاق،  عندما حنلل القمية املثالية اليت تسعى لك أ رسة لبلوغها ابلطفل، فا 

اليت يطلهبا الطفل، وبدل أ ن نقول حقوقا، يس تحسن القول حباجات الطفل  2يمتثل ذكل يف كرثة احلقوق

شاقة، لكن قساوهتا تمكن يف عدم فهمها برسعة، هذا و اليت يرغهبا لنفسه حفاجاته صعبة ليس ل هنا كثرية أ  

 ال شاكل الوحيد اذلي يعوق جّل الآابء مع أ طفاهلم.و ه

 

 

                                                           
 .80، ص2002، 1الشورجبي عباس نبيةل، املشالكت النفس ية لل طفال أ س باهبا عالهجا، دار الهنضة العربية، القاهرة، ط  1 

والقرار رقم  1959-11-20( في 14-)د 1386من أبرز االتفاقات التي تحدد حقوق الطفل، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  -2 

 .1990-09-02ز التنفيذ يوم ودخلت حي 1989-11-20في  44/25
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 احلاجات النفس ية للطفل:-ب

 حلاجات النفس ية اليت يطلهبا الطفل، ومن أ مهها:رسد بعض العلامء ا

 احلاجة ا ىل احلب والعاطفة: -

رمبا تكون هذه احلاجة يه جوهر احلاجات وأ ساسها ، ولك العقد وال مراض اليت قد تصيب  

ذا وقع خلل أ   مداد الطفل هبذا الشعور المثني اذلي ل و الطفل مع مرور الس نني، مرجعها ا  نقص يف ا 

آخر.يعوض بأ ي يشء ما  دي أ

 اجملمتع(:  -احلاجة ا ىل الشعور ابلنامتء)ال رسة -

دراك أ نّه  هذا الشعور انجت عن احلاجة ال وىل ويه احلب والعاطفة، فهيي اليت تدفع الطفل لال 

يعيش مع جامعة ل يعيش منفردا، وهذا ال مر حيدث مثال يف اللعب وبعدها يف أ طوار ادلراسة ا ىل أ ن 

 يبلغ.

 والتقدير:احلاجة ا ىل النجاح  -

يف التناقض حبسب البيئة اليت يكرب وترافق هذه احلاجة الطفل يف أ طواره ال وىل خاصة، لكهنا تبد

 فهيا الطفل، فالطفل قبل سن الرابعة تكون عنده حاجة التفوق عىل الآخرين قوية ومتحمسة.
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 احلاجة ا ىل تأ كيد اذلات: -

يظهر تفوق الطفل خاصة هبذه احلاجة ا ىل تأ كيد اذلات، أ ي التعبري عىل فرض الوجود ونبذ العزةل  

اتحة الفرصة للطفل يك يتعمل  والانكامش، ويُْسهُم الآابء بقسط كبري يف تمنية هذه احلاجة، وذكل "اب 

 1جامعة أ ترابه".اس تخدام حسه، والتعبري عن نفسه وتأ مل مشاعره وانفعالته وتمنية عالقاته داخل 

( ميكن بفضلها 1980-896هناك عبارة قالها رائد علامء النفس العامل السويرسي جان بياجيه )

منا مننعه من اكتشاف ذكل اليشء  حتقيق ذات الطفل، حيث يقول: "يف لك مرة تعمل الطفل شيئا ما، ا 

ف يبقى مدراك هل طوال بنفسه ومن انحية أ خرى فا ن اليشء اذلي نسمح للطفل أ ن يكتشفه بنفسه فسو 

 2حياته".

 احلاجة ا ىل السلطة واحلرية: -

زاةل الضغوطات عليه، بل  ّن الطفل حيتاج ا ىل احلرية ليس معناه فّك الرقابة عنه، وا  عندما نقول ا 

 فننوب عنه، بل جيب املبادرة ا ىل تركه. عدم القيام ابل عامل اليت ميكنه أ ن يقوم هبا لوحده،و القصد ه

 ال من والطمأ نينة:احلاجة ا ىل  -

براءة الطفل تس تلزم أ ن حيقق هل ال من والراحة والطمأ نينة من لك النوايح، "فال من  مبعناه 

شعور ينشأ  دلى و شعور املرء بقميته الشخصية واطمئنانه ا ىل وضعه وثقته بنفسه وهو الس يكولويج ه

                                                           
 .13، ص1984حطب فؤاد، معجم عمل النفس والرتبية، املطابع ال مريية، القاهرة،د ط، و أ ب  1 

 .108جنينيف لندور، ع س، ص ماراي بريس و  2 
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توفري ال من للطفل مبثابة س ياج  ، يُعدّ 1الطفل يف أ عقاب حصوهل عىل نس بة اكفية من التقدير والتشجيع"

 نفيس، داخل هذا الس ياج، تتاح للك القدرات أ ن تتطور وتس تقمي، مثل: التفكري، اذلاكء، الشعور....

 احلاجة ا ىل اللعب: -

شيئان متالزمان ل يفرتقان اللعب والطفل، لقد حتول اللعب عند علامء النفس ا ىل ظاهرة 

مبثابة "ال نشطة اليت يقصد مهنا  وقصد ا اثرة عنا ر خفية فيه، فهتس تدعي الانتباه، يدرس دراسة معيقة 

امجلاعة وتدل ادلراسات عىل أ ّن ادلافع ا ىل اللعب دافع  وأ ن تكون هبدف املتعة والهبجة سواء للفرد أ  

ىل النوم وأ نّه وس يةل لزمة ورضورية للمن ويسهم بشلك واحض وشامل  وفطري طبيعي اكدلافع ا ىل الطعام وا 

 .2اجلسمي والعقيل والاجامتعي" ومراحل وأ طوار المنيف لك 

فراط تقدير ال ش ياء  حياول فئة من الناس جتريد اللعب من جوهره وتكييفه ا ىل منط تعلميي، وهذا ا 

، وعىل 3ذكل النشاط احلر اذلي ميارس ذلاته وليس لتحقيق أ ي هدف علمي" ووجتاوز احلّد، فاللعب "ه

د بعض العلامء مؤرشا لكثري من الظواهر النفس ية نالبرشية، تويح ع الرمغ من ذكل تظل هذه اخلاصية 

مبثابة "لغة الطفل الرمزية للتعبري عن اذلات، مفن خالل  واليت قد ل تفرسها صفة أ خرى غري اللعب، فه

 وفالطفل يكشف عن نفسه أ ثناء اللعب أ كرث مما يعرب ابللكامت، فه تعامهل مع اللعب ميكن أ ن نفهم الكثري،

ف عن مشاعره ابلنس بة لنفسه وابلنس بة لل شخاص املهمني يف حياته، وال حداث اليت مرت به، يكش

 4حديث الطفل واللعب يه لكامته."   وحبيث تس تطيع القول أ ن اللعب  ه

                                                           
 .86الشورجبي عباس نبيةل، ع س،  ص  1 

 .49 ماراي بريس وجنينيف لندور، ع س، ص -2 

 .281 س، ص ا سامعيل عبد الفتاح، ع -3 

 .11، ع س، صماراي بريس  4 
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ويف اجلهة املقابةل يرى بعض املتخصصني يف اللعب بعدا تربواي، ذلكل "ل ميكن جتاهل اعتبار 

حةل الطفوةل والناحجة، ليس فقط البعد الرتبوي املمتثل أ ساسا يف تمنية الشخصية نشاط اللعب ابلنس بة ملر 

السوية والسلمية، بل أ كرث من هذا حماوةل جعل نشاط اللعب يؤثر يف الوقت نفسه عىل قدرات تمنية 

 1الشخصية املتاكمةل عند أ طفالنا".

ذ ا  ياس مؤثر ومؤرش بشلك رسيع، بدا مما أ دىل به املتخصصون يف جمال اللعب، أ ّن هذه احلاجة مق 

يسمح ابكتشاف ال ش ياء والعالقات بني ال ش ياء،  والطفل يف مجيع النوايح، فه وأ نّه "يساعد عىل من

ا ىل جانب ذكل خيلصه من انفعالته السلبية ومن  ويسمح هل ابلتدريب عىل ال دوار الاجامتعية، وه ووه

عادة التوافق".  2 راعاته وتوتره ويساعد عىل ا 

لقد ذكران عددا من احلاجات الهامة اليت ميكن ل ي ّ طفل أ ن يس تغين عهنا، حبمك نشأ ته ونظرته 

مناذج لبعض ال طفال اذلين حرموا من هذه  واليت فطر هللا الناس علهيا، لكن تبقى هناك حالت كثرية أ  

لّ اخلالق عّز وجّل، ومثال لهذه احلال  ت:احلاجات وعددمه يف ال رض ل يعمل به ا 

 بدنيا(. -نفس يا -ال طفال املصابون بعاهات مرضية )عقليا -

ال طفال املولودون يف ظروف اجامتعية قاس ية مثل: ال ولد غري الرشعيني، الطفل ابلتبين،  -

 املطلقة. وطفل ال رمل أ  

 أ طفال احلروب وال زمات ادلولية. -

بغض النظر عن لك حاةل انفرادية معزوةل يف بيت ما ل س باهبا اخلاصة اخملفية الباطنة، وجبانب لك 

املراكز  -هذه التحدايت، حتاول بعض جهبات اجملمتع، "الاس تعانة ابلوسائط التقليدية )دور العبادة
                                                           

 .74ا سامعيل عبد الفتاح، ع س، ص  1 

 .21 اراي بريس وجينيف لندرو، ع س، صم  2 
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عية تلعب فهيا مؤسسات ال رسة( لنقل ثقافة ال طفال وأ دهبم:  منظومة اجامت -املعمل -املدرسة -الثقافية

عداده ال عداد املتوازن يك يكون مواطنا صاحلا، ينعم يف  اجملمتع أ دوارها احليوية، يف بناء خشصية الطفل وا 

   1طفولته ابحلصول عىل حقوقه يف الرعاية الثقافية وال دبية والفنية".

ننا نشارك يف وأ ده ودسه يف ذا أ مهلنا هذا العنرص البرشي من جممتعنا، فا   الرتاب كام اكنت عليه ا 

لّ و راشد صغري مبعىن أ نّه مرشوع راشد، وهذا املرشوع ل يمن واجلاهلية ال وىل، وعليه فا ن "لك طفل ه ا 

 بني الطفل وحميطه، أ رسة ومدرسة، وجممتعا". -حقوقا وواجبات–ابلتفاعل الصحيح 

ن تعرّس عليه حياول خلقه حبسب الظروف  ويشلك الطفل عاملا خاصا به، فه يعيش عامله وا 

الطفل ومرافقته حىت يتخطى هذه واملتطلبات الواقعية، ولهذا جيب عىل ال فراد واملؤسسات مساعدة 

 املرحةل.

                                                           
 . 198زلط أ محد، أ دب الطفل العريب، ص  1 
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أ قميت حوهل  وهمام كتب عن أ دب الطفل من رسائل علمية وحبوث يف الصحف واجملالت، أ  

 ؟دأ مام  رح ثقايف غري ممر  احملارضات والندوات، فهل يكفي ذلكـ ابحلمك عىل نفاذ املسؤولية

ّن العجز اذلي  جب الطفل يف مس توايت عديدة من تراثنا العريب، لقمني ابل ثراء داور اكتنف حما 

 والتثقيف عىل أ صعدة خمتلفة.

بدا ال خفاق يف كثري من الُشعب اليت ل زالت حتتاج ا ىل هجود جبارة، حىت تضايه أ دب الطفل 

 ثر بعض ال جناس نذكر عىل سبيل املثال:و عند الغرب، وقد لوحظ ت

تقان البديع، سبب ذكل املسارعة للكسب التجاري والنفعي، انتشار التأ ل  - يف الرسيع عىل حساب ال 

 دون مراعاة رغبة الطفل يف الاس متتاع ابلقصص ال دبية املشوقة واملناس بة لس نه.

نشاء فرق، لك فرقة  عدم التقاء الكفاءات وأ هل الاختصاص للمشاركة يف توحيد اجلهود، - من أ جل ا 

املواضيع، فرقة ال سلوب، فرقة الرمس وال لوان، وهكذا، قصد ردم  ختصص شيئا للقصة، فرقة

زاةل العرثات وتغليب ال مه عىل املهم.  الفجوات وا 

عداد جوائز مادية قمية حتفزي ال دابء وكذ  - تاب القصص وتشجيعهم عىل ال بداع يف جمال القصة، وذلكـ اب 

 ات.سة ذلوي الس بق يف الكتابة، جبانب ال ومسة والاس تحقاقي ونف 

دراهجا يف لك مس توايت التعلمي، وحتفزي التالميذ عىل  جيدةانتقاء قصص  - من ذوي الاختصاص وا 

 هذه القصص، خاصة يف مقررات الكتب املدرس ية. وهذا النوع من ال دب خللق ميول حن
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حيتل مرسح ال طفال مرتبة أ ضعف بكثري من مس توى القصص، فأ ول عائق يعرتض هذا النشاط 

انعدام للمسارح اخملصصة لل طفال، وعدم جتهزيها بلك ما حيتاجه ال طفال من ديكور ومالبس  وال ديب ه

وأ اثث، مع غياب القامئني واملتخصصني يف هذا الشأ ن، ا ضافة ا ىل الطالق الواقع بني املدرسة واملرسح، 

تباع  لّ ال   والتأ يس بأ ولياهئم.متادي الآابء يف جهر املسارح ولك ما يتعلق ابملرسح، فال يسع ال بناء ا 

وقصد احلّد من هنج هذا ال سلوب مع مرسح الطفل، جيب عىل الهيئات الرمسية الثقافية اللجوء 

ا ىل أ هل الاختصاص وبصفة اس تعجاليه لهتيئة وحتضري لك رضورايت مرسح الطفل والرشوع يف 

ة للجهود العلمية والفنية جتس يد اجلانب النظري املقدم من أ هل الفن واملرسح الطفيل، واملتابعة ادلامئ

 املس تحدثة عند الغرب مع مراعاة اجلانب العريف وال خاليق يف لك ما يقدم.

قات مع طرح بعض احللول اليت فلقد أ رشان يف هذا البحث ا ىل املعوّ  جناسل نريد أ ن نرسد لك ال  

التيارات العرصية  عوده يف معرتك تدذكرها املتخصصون، وعليه فا ن أ دب الطفل لن تقوم هل قامئة ويش  

ذا مل تتوحد اجلهود ونبذ العمل الفردي، اذلي   .املقيتةمنه راحئة الشهرة وال اننية تفوح الغربية، ا 

املهنج ادليين اذلي أ لفيناه مقة ال دب وروعة  ويعد مالك ال مر لكه وس نامه يف أ دب الطفل، ه

آان وس نة، ت  وية مع ال طفال لك ال دب، ل شق من رحيق التوجهيات النبس تن البيان، لوحظ ذكل قرأ

 .متني ترثيت يف ال خذ من منبع صاف وحصني

متكنت بعد قراءيت يف ما يقرب من مائيت وثيقة، مهنا املصادر واملراجع واجملالت وغريها، ل دراك 

قمية فنية خفية يمتتع هبا أ دب الطفل، هذه القمية يه براءة اذلوق بنفس طويل، وأ قصد بذكل عندما 

وعا خيص الطفل، فال ختىش انقدا همام اكن مس تواه، أ ن ينتقدك عام كتبت، لكن يبقى انقد تكتب موض

ن وجد غري ذكل  صامت ل يلومك ول يعرتض عن يشء كتبت، فا ن قرأ  قصة وأ جعبته ريض وسكت، وا 
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ّن اذلي يكتب للطفل بعد أ ن تزود بلك الرشوط اليت ذكرت  نّه الناقد الطفل، ا  خسط أ يضا يف مصت، ا 

رضائه.البحث هذايف  قناع الطفل وا   ، فاعمل أ نّه س يصل حامت بنفس طويل ا ىل ا 

طرحت يف مقدمة هذه ال طروحة، وال جابة عهنا ل خيول يل  تساؤلتيفرتض أ ن جنيب عن 

اجلزم ورحجان الرأ ي اذلي أ طرحه، بل يشفع يل من جانب مجع هذه املادة وقراءة حمتواها، والوقوف عند 

ليت اس تدعت انتبايه، أ وىل هذه التساؤلت خيّص مدى وماهية املاكنة اليت ارتقى لها كثري من القضااي ا

، هل أ صبح أ دب الطفل حديث اخلاص والعام يف مغايرةأ دب الطفل، جبانب الآداب ال خرى، بصيغة 

ذا  أ غلب امللتقيات واملندايت والصحف واملؤسسات الثقافية، وحديث جيري عىل لسان أ دابء كبار ا 

بداعهم؟ حتدثوا  فلن يغيب الطفل عن ذاكرهتم وا 

لالعرتاف بش به الغياب لهذا النوع من ال دب يف معركة القمل والكتاب، ل  وحس يب أ ن أ ديل بدل

خسوف أ صاب طائفة من ال دابء، لعتقاد مفاده  وبل لكسوف أ   ،غياب املوضوعات ولقةل املؤهالت أ  

آخر  غريه. أ ّن هذا ال دب يصلح ملن مل جيد لنفسه ماكان أ

ن جازت التسمية-أ ما التساؤل الثاين، فيتعلق ابلرشعية ال دبية اليت تتيح احلق وتبيع أ ن يتحول  -ا 

نذار، والقصد من هذا الرتويلك أ ديب بني عش ية وحضاها ا ىل اكتب قصص ال طفال، دون س أ ن  عابق ا 

لّ  ذا قدم قصة بعد يتأ هب اكتب ال طفال لعامل خفي ول يلج اباب ا  قصصا فال جيعلها مثل  وأ  وقرعه، ا 

 الوادل مع ودله. والتفكّه بعد الطعام، بل يسعى للتأ ليف وال بداع هباجس يش به الطبيب مع مريضه، أ  

يأ يت السؤال ال خري حول أ جبدايت الكتابة ومنط ال سلوب، واللغة اليت يفرتض أ ن يصاغ هبا هذا 

زاةل ال هبام؟ أ م ل بّد من  ال دب، فهل حيتاج الطفل ا ىل خطاب دمس؟ وأ سلوب مبارش قصد ال فهام وا 
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بعبارة أ خرى نقل وترمجة اللغة اليت يتلكم هبا ويفكر هبا عىل  وخطاب الطفل بلغة سهةل واحضة، أ  

 صفحات بيضاء، يضاف علهيا مساحيق ال متاع والتشويق؟

لّ ملن عانقت نفسه، ا خالص القلب يف الكتابة لهذا الناشئ الربي  ء وسعى يفأ خال ذلكـ ل يتاح ا 

ع الطفل وترحيه، فال يقع يف براثن اخلطاب العلمي اجلاف، ول يمتيع ابل سلوب اللني تال بداع بطريقة مت 

 املرهق ابحملس نات.

اثرة اهلمم،  حس يب أ نين هبذه التساؤلت قد أ ثرت يف نفس القارئ، حزيا من الاسترشاف يف ا 

ثراء هذا ال دب ّمّك وكيفا ويف ختام احلديث ل أ زمع أ نيّن وفيت املوضوع حقّه  ،لال سهام بقسط محمود يف ا 

ثراء أ دبنا العريب. ناّم اذلي أ رجوه أ ن يضيف هذا البحث حلقة جديدة يف سلسةل ا   فهذا رضب من احملال، ا 

 أ سأ ل هللا أ ن يقينا مصارع السوء والوابل وأ ن حيمينا من مواقف اخلزي والناكل.
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 جدول بياني لواقع الطفولة في الجزائر
 (2010-2000من سنة )

 
قامت الهيئة الجزائرية لتطوير الصحة وترقية البحث بالكشف عن ظاهرة تشغيل األطفال 

 في الجزائر، وتم رصد ما يأتي: 
  ألف 800مليون و عدد األطفال العاملين 

 ألف 300 العطليزداد في أيام 
 ألف متشرد 18 تضم شوارع الجزائر

 سنة 14ال يتجاوزون  ألف مجهول الهوية 21 //
  قضية  250 االختطاف مع االعتداء الجنسي

 
 جمعية طفولية. 300المرصد الوطني لحقوق الطفل يضم 

 طفل 3220 هالك األطفال في حوادث المرور 
 

قاصرا  80تورط  2010إلى مطلع العام  1996أحصت قيادة الدرك الوطني منذ  -
 في تجربة الهجرة غير الشرعية.

 700كشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث عن تسرب قرابة  -
 .2012إلى سنة  2000ألف تلميذ سنة 

طفل  800ألف طفل يتعرض سنويا للمحاكمة،  12كشفت مصادر قضائية أن  -
 مؤسسات إعادة التربية. منهم انتهى بهم المطاف إلى دخول

مجموع األطفال  من %10األمية "إقرأ"، أن و كشفت رئيسة الجمعية الجزائرية لمح -
ألف طفل غير مسجلين على  200الجزائريين خارج مقاعد الدراسة، إضافة إلى 

ألف طفل آخرين يتركون مقاعد الدراسة بسبب  500مستوى المدارس سنويا و
 الظروف االجتماعية المزرية. 
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 .%6أشارت اإلحصائيات الرسمية إلى أن نسبة األمية وسط األطفال بلغت  -
 تقرير منظمة العمل الدولية: 

 مليون طفل عامل في الدول العربية. 13 -
 مليون طفل. 6،2تأتي منطقة المغرب العربي في الصدارة بـ -
 مليون طفل عامل.  1،8تمثل الجزائر منها المرتبة األولى بـ  -
 سنة. 13و 6أعمارهم بين مليون تتراوح  1،3 -
 إناث. %56من ضمنهم  -
 سنة. 15ال يتعدى سنهم  28% -

 
 :(UNICEFتقرير منظمة )

 دقائق في الشهر 6 قراءة الطفل العربي
 دقائق في اليوم 6 قراءة الطفل األمريكي

 يقرؤون كتابا واحد في السنة طفل عربي 20
 كتب في العام  7 طفل أوروبي

 عنوانا 13260 في السنة الخاص بالطفل USAإنتاج الكتب في 
 3840 بريطانيا

 2120 فرنسا
 1485 الروس
 1340 إيطاليا

 
 في العدد اإلجمالي لسكان العالم العربي. %42مليون يمثلون  54عدد أطفال العرب 
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 اب اش هتروا يف ادب الطفلكتذ 

 

 

 

 

طفال. وقد ودل عام)و ه ( مبدينة 1805من املع رواد كتابة قصص واحلاكايت اخليالية لل 

اكن دلى وادله مجموعة من الكتب اكن هانس يقرأ ها و اودنس ابدلمنارك من أ بوين فالحني. 

كتب عددا̋ من   كتب و  ،حاكيته يف لك أ رجاء ادلنيا و قد اش هترت قصصه و ابس مترار، 

ىل معظم اللغات احلية . و  ،السري اذلاتية و الرحالت   ترمج العديد من القصص  واحلاكايت ا 

آمر جر( و ىل احلد الرشيق جزيرة أ عام هل أ ول أ ديب )كتاب رحةل من قناة هوملن ا 

جيال القادمة و اليوميات اليت ل تزال موجودة هل أ لف من و و( 1929- 1928) متوافرة لل 

ذ اس تخدم أ سلواب ممزيا يف الكتابة ا   ،وقد بعد من  املبتكرين يف جمال رواة القصة  ،

طفال  وقد مجع بني عنا ر من احلاكايت الشعبية القدمية وبني جتاربه وخرباته الشخصية ،لل 

(  حاكايت 1840من أ عامهل  مرسحية املودل ))أ سلوبه وضوحا وسالةل وجماهل و  مما زاد يف

طفال )  .(1835لل 

                                              ومضنت:                                                                                                                         

 حبة البازل . و قصة ال مرية  -ا 

زهار الصغرية ايدا   -ب  ا 

 حاكية القداحة  -ج

 كراوس الصغري والكوس الكبري. -د

 .الامرباطور اجلديدة    مالبس-ذ

 وامتازت كتاابته بأ هنا حتمل أ لواان أ دبية خمتلفة عرب عهنا بأ سلوب ممتع     
 

 HANS C. ANDRERSEN هانس كريستيان أ ندرسن
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( وقد بدءا يف مجيع 1859_    1786( وفلهم )1865_ 1785وهام )يعقوب 

اهامت ابلقصص البطولية و احلاكايت الشعبية ال ملانية من اجل احلفاظ عىل الرتاث الشعيب. 

ىل اللغات مجيعا  ،القصص الشعبية و املالمح و  ل زالت حىت يومنا هذا و ،وترمجت قصصهام ا 

 ،ومن املعروف أ ن أ مه ما ميزي مجموعة احلاكايت هذه تدويهنا  ،احليوية و حتمل طياهتا اجلدة 

 غريمه من أ فراد الشعب ال ملاين .و كام اكنت حتيك بوساطة الرواة 

( حتت عنون 1812ظهر اجلزء ال ول من احلاكايت اليت مجعها ال خوان جرم عام ) 

من هذا الكتاب ( ظهر اجلزء الثاين 1817ويف هناية عام )  ،البيوت و )حاكايت ال طفال 

 بعدها تالحق ظهور طبعات أ خرى  . و  ،البيوت (و حتت عنوان ) حاكايت ال طفال 

س نوات مفا فوق واكن أ سلواب  7واكنت مواضع احلاكايت تروق وتعجب امجليع يف سن 

 رائعا وساحرا ك سلوب كبار رواة القصص واحلاكايت الشعبية   

 

 

 Grimm Brothers     جرم   ال خوان
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هذا الاكتب يف ا حدى القرى الاجنلزيية واليت تدعى ) ديسبيوري ( اجنلرتا عام ودل 

1932. 

احتلت الصدارة يف اترخي ال ديب و صاحب أ شهر قصة لل طفال يف اللغة الاجنلزيية  وهو 

كن ذا موهبة عظمية يف ابتاكر الكثري و يه قصة  ) مغامرات أ ليس يف ارض العجائب (و ،لكه 

 من ال لعاب .

ب لويس عددا كبريا أآخر من القصص حتت امسه املس تعار )لوس اكرول( قد كتو 

آخرا من الكتب حتت امسه احلقيقي،  يه وفبال ضافة اىل قصص ال طفال فانه كتب عددا أ

 1860 عام يف ،ومن بيهنا كتاب الهندسة اجلربية املس توية  ،املنطقو مؤلفات علمية يف الرضيات 

اكن أآخر كتبه العلمية و  ،. )مرشد الطالب يف الرايضيات( 1907( عامرساةل يف املعنياتو )

الطفوةل و أ حب ال طفال  ،تويف بعد معر دام سعا وس تني عاما و  ، 1896)املنطق الرمزي ( عام 

قد اكنت قصص لويس نقيض و  ،ووههبم متعة ل تقدر بمثن ما زال ال طفال يس متتعون هبا جيدا 

وذكل لن  ،تشوق ال طفال فقط بل شوقت الكبار الفاكهة ومل ي و الهزل و املرح و ابحلمكة 

غضهتا يف أ عراق و )لويس( اكن خياطب يف قصة الطفوةل اخلادلة اليت تذهب الس نون بنضارهتا 

حساس همام تقدم به العمر . نسان ميلء اب   لك ا 

 

 Lewis Carrollل( وس اكر ي)لو 
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ا زالت تقرا جيال و يه قصة شهرية أ حهبا ال طفال و( واكتب قصة )روبنسن كروز ووه   

مع العمل اهنا مل تكتب لل طفال مثلها يف ذكل الوقت عدد من روائع ال دب كقصص) ،بعد جيل 

( 1660ودل هذا الاكتب يف لندن س نة ) ،) دون كثوت ( و)رحالت جلفر ( وجزيرة الكزن ( 

لروائع ما كتب قصة ) ل دب .أ ما ممن اكتب العديد من اليت تنوعت كتابهتا بني الس ياسة او  ،

 ،اكنت مزجيا من الواقعية واخليال بأ سلوب رائع ش يق و ( 1719( صدرت يف) روبنسن كروز

ل ان هذا الكتاب مل يصبه النجاح اذلي لقته وبعدها  مغامرات أ خرى ل)روبنسن كروز  ( ا 

( وياة روبنسن كروز اتبعه جبزء اثلث أ طلق عليه امس ) تأ مالت جدية يف ح و  ،قصته ال وىل 

واكنت قصصه تس هتوي ال طفال وتعجهبم  ،وقد اقتبس قصته هذه من أ حدات واقعية ،

حداهثا ويقومون بقراءهتا مرات عدة و   .1731وقد تويف  عام  ،مه يتخيلون ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

ودانيال ديف   Daniel Defoe: 
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 من أ دابء ال طفال يف الوطن العريب  

 

 

بدا و من كتب هلم ويعد أ ول من قدم أ داب عربيا لل طفال.  و شاعر ال طفال العرب، وه

اكن قد و  ،بعد اطالعه عىل أ دب ال طفال يف فرنسا و ابت لل طفال عندما اكن يف فرنسا كتا

اطلع عليه امحد شويق كام اطلع عىل ما اكن و  ،وصل ا ىل مرحةل عظمية من التطور يف تل الفرتة 

عواطف الشاعر فيه و أ درك شويق ببصريته النافدة و ، يكتب لل طفال ف تكل املنطقة من العامل

قرر أ ن جيرب موهبته الشعرية يف الفنون اجلديدة اليت و  ،حراكت التجديد بني الرشاء الفرنس يني

آها  اطلع علهيا عند الفرنس يني مس تفيدا مبا قراه لنوابغ ال دب الفرنيس من أ مثال )فكتور و رأ

   ول خونتني ( وغريمه . ،ول مرتني و هوغ

فكتب ال فالم واملرسحيات الشعرية ونظم ال غاين والقصص الشعرية عىل الس نة الطيور 

واحليواانت لل طفال العرب، واكن رائدا يف الكتابة لل طفال يتذوقونه ويس متتعون بقراءته، واكن 

 عند البدلان ال وروبية.  وخياطب عقول ال طفال كام ه

 امحد شويق
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هام و لقد اس تحدث يف اللغة العربية نوعني من الفنون من فنون أ دب ال طفال املكتوبة،  

نظم العديد من و  ،كتب لل طفال أ كرث من الثالثني قصة الشعرية و ،القصة الشعرية وال دبية 

ووضع يف ديوان الرشقيات عرش قطع مناس باهتا خمتلفة  ،ال غاين ال خرى لل طفال و ال انش يد 

وودل  ،ال م  ،الرفق ابحليوان  ،الوطن و اجلدة  ،النظافة و يه حتمل ال سامء الآتية : الهرة و

نورد هنا بعض ما جاء يف و  ،نش يد الكشافة و  ،نش يد زفة الفار ،املدرسة  ،الغراب النبيل 

                                                   قصة )اجلدة( :                                                                           

 يل جدة ترأ ف يب                 احن عىل من أ يب    

 ولك يشء رسين                 تذهب فيه مذهيب  

 ويف قصيدة املدرسة:       

 ل متل عين  ،أ ان املدرسة اجعلين              ك م       

 من البيت ا ىل السجن          ول تفزع ّمك خوذ            

ونظم شويق لل طفال عددا ما من احلاكايت الشعرية اليت متتاز بسهوةل يف أ سلوهبا 

 ابهنا  ( يقول فيه :   و مثل حاكية ) ل القربة  ،تسلسل احداهثا و 

 راي يف بعض الرايض قربة                 تطري ابهنا بأ عىل الشجرة     

 وقف عىل عود جنب عود                    والفعل كام افعل يف الصعود       
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 ،اصدر )جمةل الرسول (  ،ال سكندرية و تعمل ابلقاهرة و  ،ودل الهراوي يف قرية )رزنه(

قد كتب الهراوي لل طفال وقت اكنت الكتابة هلم تس يطر علهيا فكرة عند و  ،ل يزال طالبا وهو 

ل أ ولئك اذلي ليست هلم القدرة عىل الكتابة للكبار.     أ دابء ابن الكتابة لل طفال . ل خيوض فهيا ا 

فمل يأ به مبا مسع بل اس متر  يف   ،هؤلء املؤمنني ابلكتابة لل طفالمن اكن الهراوي و 

ء الصغري وتوجهيه تربية النىش وهو  ،هدف اذلي وضعه نصب عينيهالطريق اذلي اختاره وال 

ليه الو  من زاد ثقايف  يساعده عىل شق طريقه يف املس تقبل هجة الصحيحة وتزويده مبا حيتاجه  ا 

 الوطن.       و مشاركته يف بناء اجملمتع و 

 محمد الهراوي
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اتبعه و  ،(داية حياته منظومات قصصية بعنوان )حسر ال طفال للبنينينظم الهراوي يف ب   

كتب أ غاين و اكن لك مهنا ثالثة أ جزاء و  ،مبجموعة أ خرى سامها ) حسر ال طفال للبنات (

خصها لس نوات و  ،يه عبارة عن منظومات شعرية  سهةل ابلصور و ،لل طفال يه أ ربعة أ جزاء 

اجلزء الثاين للصف و خص اجلزء ال ول للصف ال ول و  ،ال ربعة ال وىل يف املدرسة الابتدائية 

مرسحيات لل طفال ) أ بناء الرسل و (.وكتب أ يضا ) الطفل اجلديد ( 1980 ،الثاين ) الزر لكي 

 )قصص ال طفال ( .ومن أ عامهل غري املطبوعة  ) ديوان شعره ( و  ،( 

 كتهبا الهراوي لل طفال تويح لنا ابن الشاعر اكن عىل يقني ابن ادب فاحلاكايت اليت

" أ قوى سبيل يعرف به الصغار احلياة بأ بعادها اخملتلفة، وانه وس يةل من وسائل والطفوةل ه

التعلمي والتسلية وأ سلوب يكتشف به الطفل مواطن اخلطأ  والصواب يف اجملمتع ويقف عىل 

 ".    حقيقة ما يف احلياة من خري ورش
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  جامعة عني مشس.    –ال س تاذ بلكية الرتبية 

    .مدير مركز تطور التعلمي اجلامعي سابقا 

 اجملالس القومية املتخصصة     وعض 

 اجمللس العاملي لكتب ال طفال.   وعض 

 رابطة الرتبية احلديثة.  وعض 

 امجلعية املرصية للمناجه وطرق التدريب وعض 

 امجلعية املرصية للمعلومات واملكتبات.                                                                          وعض 

 جلنة الربامج التعلميية ابحتاد ال ذاعة والتلفزيون.  وعض 

  .مؤلف الكتب املدرس ية ابلتعلمي العام الفين 

   .شارك يف تطوير املناجه وتأ سيس بعض اجلامعات يف مرص ودول   اخلليج العريب 

 ( دراسة يف الرتبية واملناجه وأ دب ال طفال وطرق التدريس واملكتبات وحم62هل )و 

 ال مية. 

 ( كتااب يف ادلار املرصية اللبنانية   ومكتبة ادلار العربية للكتاب. 15 )صدر هل 

 ( رساةل للامجس تري وادلكتوراه يف الكتاب.  140أ رشف عىل ) 

 (3حاصل عىل جائزة البحوث املمتازة جبامعة عني مشس    .)مرات 

  م. 1990حاصل عىل جائزة ادلوةل التشجيعية يف العلوم الاجامتعية 

 ادلكتور حسن حشاتة
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ووصل ا ىل درجة  ،ارتفعوا بأ دب ال طفال يف اللغة العربيةو ،عاملقة اذلين كتبوا  يعد من

اكنت و ،قدم العديد من القصص و ،قدمه ملن يكتبون بعده لل طفال و رفيعة  من الكامل الفين 

 ،اللغويو ذات أ سلوب مرشق العبارات حمبب ا ىل نفوس ال طفال يف لغة تناسب معرمه العقيل 

وقد دفع العراين هبذا النوع من ال دب  ليأ خذ  ،أ خاليقو اجامتعي و كام اكنت ذات مغزى ديين 

 ،( 1934عته ال وىل لل طفال عام ) وقد اصدر مجمو  ،ال دب العريبو ماكنة يف اللغة العربية 

صة اشرتك يف ا صدارها معه لك من ( ق24اكنت بعنوان  القصص املدرس ية ( احتوت عىل )و 

مث اصدر بعدها مجموعة أ خرى اختار لها عنوان )اكن اي  ،) امحد زهران ( وني دويدار ( أ م)

عني رئيسا لتحرير جمةل )الس ند ابد ( اليت أ صدرهتا  وزارة املعارف املرصية واقترصت و  ،ماكن( 

اكن و  ،قصص قصرية  وليةل  أ  و عىل القصص العربية غري مرتمجة وعىل مسلسالت  أ لف ليةل 

ضافة ا ىل كتابته لل طفال و،يشارك يف اجملةل  يف كتابة حلقات رحالت الس ند ابد و العراين  اب 

قصة و  ،جشرة ادلر  ،وضع أ عامل أ خرى من بيهنا ) زويهل  ،الاش تغال بقضااي أ دب ال طفال و

 بنت قسطنطني ( و  ،الاس تعامر والكفاح بني العرب 

 

 

 

 

 سعيد العراينمحمد 
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حصلت عىل و  ، 1954ودلت يف بغداد  ،للكبار ،اكتبة عراقية معروفة كتبت لل طفال 

تذوقت ال دب و  ،الصغارو وخاطبت عقول الكبار  ، 1977 ال حصاء عام يف الباكلوريوس

ذ اصدر مخس رواايت وست جماميع قصصية  ،القصص و فاتسعت كتابهتا فكتبت املقالت  ا 

ط معلت و  ،فال يف جمال القصة والرواية وأ دب اخليال العلميابل ضافة ا ىل عرشة كتب أ دبية لل 

كام معلت يف جمةل ال قالم  ،الرتمجة و النقد و مارست الكتابة لصمود و ،يف جمال الصحافة العراقية 

جمةل و معلت يف جمةل الطليعة ال دبية و  ،يه عضوة احتاد ال دابء الكتاب العراقيني و ،العراقية 

 أ لف ابء .

                      

                   

    

      

 

 ميسلون هادي
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 قامئـــة املصــادر واملــراجع

 املصادر

آن الكرمي.  القرأ

ال حاديث والآاثر الواقعة يف  محمد عبد هللا بن يوسف، خترجي وه، جامل ادلين أ ب762)الزيغيل(  .1

تفسري الكشاف الكشاف للزخمرشي، حتق: عبد هللا بن عبد الرمحن السعد، دار ابن خزمية، 
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آن العظمي، دار ال ندلس، مرص،  وه(،  عامد ادلين أ ب774ابن كثري) .2 الفداء ا سامعيل، تفسري القرأ

 .1981، 3ط

ر  ال لباين .3 واء القليل يف خترجي أ حاديث منار السبيل، املكتب ال ساليم، )محمد ان ر ادلين(، ا 

 .195، 2بريوت، ط

حتق: محمد فؤاد عبد البايق، دار  عبد هللا، ال دب املفرد،و ه( محمد بن ا سامعيل أ ب256البخاري) .4

 .1989، 3البشائر ال سالمية، بريوت، ط

ق: طه عبد الرؤوف سعد، عبد هللا، حصيح البخاري، حتو ه( محمد بن ا سامعيل أ ب256البخاري) .5

 .2003دار الرش يد للكتاب، اجلزائر، دط، 
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 .1983، 2بريوت، ط

ه(، محمد عبد البايق بن يوسف، رشح الزرقاين عىل موّطأ  ال مام ماكل، دار 1122الزرقاين ) .7

 ه.1411ريوت، د ط، الكتب العلمية، ب

 .2000، 1الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار مؤسسة التارخي العريب، بريوت، ط .8
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القامس سلامين بن أ محد، املعجم ال وسط، حتق: طارق ابن عوض احلسيين،  وه( أ ب260الطرباين) .9

 ه.1415دار احلرمني، القاهرة، د ط، 
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براهمي زكرايء، طرق تدريس اللغة العربية، دار املعرفة  .12  اجلامعية، مرص، د ط، د ت.ا 
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بتدائية، مكتبة الهنضة  .14 براهمي محمد عطا، عوامل التشويق يف القصة القصرية لطفل املدرسة ال  ا 
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