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ت�صدير

اآله  املر�سلني وعلى  وال�سالم على �سيد  العاملني، وال�سالة  احلمد هلل رب 

و�سحبه اأجمعني.

وزارات  ب�ساأنه  تقوم  موؤ�س�سيا  عمال  بالطفولة  الهتمام  اأ�سحى  لقد 

املفاهيم  طابع  يكت�سي  الطفولة  اإىل  النظر  يعد  ومل  وهيئاآت،  وموؤ�س�سات 

ال�ستجابة  عن  عاجزة  و�سارت  وبيئاآت،  لأزم��ان  �سلحت  التي  التقليدية 

نف�سيا  احلديث  الع�سر  يف  الطفولة  مرحلة  تفر�سها  التي  للتحديات 

وثقافيا. وتربويا 

واإذا ميمنا الهتمام �سطر البالد العربية والإ�سالمية، فاإن اجلهود املبذولة 

يف رعاية الطفولة ، مبختلف جوانبها ومكوناتها، حتتاج اإىل تنمية وتقومي.

واإذا كانت جوانب تلك التنمية وذلك التقومي متعددة ومت�سعبة، فقد عمل 

على  مركزا  الطفل،  اأدب  يف  القول  تخ�سي�ص  على  �سامل«  »اأحمد  الباحث 

احل�ساري  املنظور  يف  احلقل  بهذا  املت�سلة  الإ�سكالت  من  جمموعة  ر�سد 

الإ�سالمي، مع تقدمي جمموعة من القرتاحات التي ميكنها اأن تتحول اإىل 

م�ساريع عمل للنهو�ص باأدب الطفل امل�سلم نهو�سا فنيا وتربويا واإعالميا.

الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوق��اف  ب��وزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  وي�سر    

بدولة الكويت اأن تقدم هذا الكتاب اإىل املهتمني واملخت�سني  وجمهور القراء 

ودوره  وخطورته  الطفل  اأدب  باأهمية  التح�سي�ص  يف  منها  اإ�سهاما  الكرام 

يف ت�سكيل وجدان الطفل وفكره و�سلوكه، �سائلة املوىل اأن ينفع به، واأن يجزي 

الكاتب خري اجلزاء...

اإنه �سميع جميب.
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مقدمة





اأ�سبح ما ا�سطلح على ت�سميته »اأدب الأطفال« موطنًا لل�سراع بني املفكرين 

اأ�سحت تعرب يف ظل  ا�ستلزمتها �سرورة حيوية  التي  والنّقاد نظرًا لأهميته 

الواقع املعا�سر عن ن�سج املجتمع يف وعيه واإدراكه مبختلف الأطر والقوالب 

التي ميكن من خاللها �سقل اجلوانب الإن�سانية يف �سريحة الأطفال  والفتيان 

وحتى ال�سباب، مبا من �ساأنه حتقيق النقلة النوعية التي يرتقبها املجتمع.

عاملية،  اأزم��ة  �سياق  يف  الطفل  اأدب  ع��ن  نتحدث  اأن  لنا  ج��از  واإذا   

فاإنها يف واقع جمتمعاتنا قد وّلدت تراكمًا �سلبيًا ح�سل نتيجة تخلف العامل 

الإ�سالمي فيما عرف بعلم نف�ص الطفل، وبقيت ال�ساحة فارغة ليحتلها نوع 

اآخر من اأدب الأطفال؟!

وملا كانت ال�سيغة الإ�سالمية التي ُعنيت برتجمة وتوظيف اأدب الأطفال 

يف واقع جمتمعاتنا الإ�سالمية املعا�سرة �سيغة متهالكة ومنكم�سة، وذلك يف 

ظل ما ي�سهده اأدب الأطفال من نقلة نوعية عك�ست بروزًا احرتافيًا لأدب الطفل 

تكاتف  ال�سرورة مبكان  بات من  فاإنه  ذلك  كان  ملا  الغربية،  املجتمعات  يف 

اجلهود املعنية – ر�سميًا واأهليًا – من اأجل تبني منهجية ا�سرتاتيجية قائمة 

على التخطيط، وقادرة على انت�سال اأدب الأطفال يف جمتمعاتنا الإ�سالمية 

من خانة الالوعي؛ لنجد اأنف�سنا حمققني ما نطمح اإليه يف هذا النطاق من 

خالل �سناعة احرتافية تكفل خ�سو�سية متناغمة مع عامل الإبداع واملبدعني 

باتت غري جمدية،  التي  والعفوية  يف هذا املجال، وذلك بدًل من الرجتال 

اأدب الطفل يف جمتمعاتنا  وغري قادرة على حتقيق نقطة حتول يف م�سرية 

املعا�سرة، وذلك اإما ب�سبب غياب الوعي بحيوية هذا القطاع، واإما ب�سبب 

التوجهات  الت�سارب يف  ب�سبب  واإما  للطفل،  املوجهة  الكتابة  يف  الع�سوائية 

جمتمعاتنا.  يف  الأطفال  اأدب  توظيف  خاللها  من  يجري  التي  امل�ستهدفة 

ففي الوقت الذي جتد فيه من ينادي ب�سرورة توظيف اأدب الطفل من اأجل 
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اإحياء تعّلق الطفل بدينه، واأن ذلك ل مينع من التناغم والتجديد يف القوالب 

التي يقدم من خاللها اأدب الأطفال من خالل التم�سك بالثوابت، والنفتاح 

على الإبداع املتجدد يف هذا املجال، فاإن هناك من يو�سي ب�سرورة حماكاة 

التجارب الغربية يف ذلك دون العمل على ت�سفيتها وحتليل م�سامينها، وهذا 

وعندئذ  امل�سرتكة،  الإن�سانية  بالقيم  الرتباط  تعزيز  يف  ي�سب  قد  التوجه 

فال ا�ست�سكال، ولكنه قد يدّمر اخلاليا الفكرية التي ت�سنع التوجهات عند 

الطفل لت�سيبها يف مقتل. 

العمل  �سرورة  يف  تتلخ�ص  الدرا�سة  هذه  �سفحات  خالل  من  دعوتنا  اإن 

على �سناعة اخل�سو�سية املبدعة يف التخطيط لأدب الطفل امل�سلم، وذلك 

اأدب  مع  وتفاعلها  توظيفها  توؤّطر  رة  متب�سّ ا�سرتاتيجية  نظرة  خالل  من 

الطفل باعتباره نطاقًا حيويًا ينبغي اأن يرتبط بالإبداع يف جملته وتف�سيله، 

وذلك من خالل الربط بني الأ�سالة املمتدة من جانب، مع �سرورة اإدراك 

اأهمية التناغم مع معطيات الواقع بحرفية لي�ص من �ساأنها اأن تخرتق معامل 

جانب  من  الإ�سالمية  �سيغته  يف  الطفل  ب��اأدب  ارتبطت  التي  اخل�سو�سية 

اآخر، والتي ينبغي اأن ن�ستوعب اأنها حتتاج اإىل تاأهيل يف �سكلها وقوالبها، ويف 

م�سمونها وجوهرها.  

وتبدو اأهمية هذه الدرا�سة يف حماولتها اإيجاد �سيغة متطورة ومتناغمة مع 

القطاع  بهذا  الهتمام  اأن  باعتبار  اأهمية،  الطفل  لأدب  الواقع  متغريات 

ل ين�ساأ اإل من جمتمع نا�سج يدرك بوعيه كيف اأن بناء الإن�سان – خا�سة 

يف مرحلة الطفولة – هو العنوان ملجد الأمة القادم؛ ذلك اأن التعويل على 

اأن ت�سنع  اإما  التي  الواقع تبداأ من تلك املرحلة احل�سا�سة  اأزمة  التغيري يف 

اإن�سانًا موؤمنًا بقدراته ومَلكاته، وقادرًا على اأن يكون عن�سرًا موؤثرًا يف نظرته 

للحياة وتفاعله معها، واإما غري ذلك.
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اإن ما يوّظف من خالله اأدب الطفل ينبغي اأن ي�سرتعي انتباهنا باعتباره 

ي�ستهدفها  التي  الب�سرية  ثروته  وتطوير  املجتمع  لتنمية  خ�سبة  واحة  ميثل 

التحديث يف كل جمتمع، وهذا ما تطّلب منا الهتمام بهذا اجلانب  حمور 

لهذا  الإ���س��الم  نظرة  خ��الل  من  الإن�سان  �سقل  يكفل  نحو  على  وتوظيفه 

الإن�سان املكّرم على �سائر املخلوقات بف�سل ما حباه اهلل تعاىل من قدرات 

اأهلته لعمارة الأر�ص.    

وميكن القول اإن الإ�سافة العلمية املتحققة من هذه الدرا�سة، والتي ميكن 

اأن تعترب حتفيزًا اأو تكمياًل اأو تاأ�سياًل للجهود املبذولة يف هذا املجال، تتمثل 

يف معاجلة للجذور التاريخية لالأدب الإ�سالمي للطفل، وما يرتبط من امتداد 

وتداعيات واأبعاد لأزمة اأدب الطفل يف الواقع املعا�سر ملجتمعاتنا، واجلهود 

ال�سرتاتيجية  والآليات  الأدب،  لهذا  الإ�سالمية  ال�سيغة  لإب��راز  املبذولة 

خاللها  من  يتحقق  نوعية  نقلة  بتحقيق  والكفيلة  التخطيط،  على  القائمة 

ما نطمح اأن نرى عليه اأدب الطفل امل�سلم يف �سكله وم�سمونه وتوظيفه. 

وبالرغم من كرثة الدرا�سات التي كتبت حول اأدب الطفل، والتي عاجلت 

ما يرتبط به من حيث اجلانب الفني واجلمايل الذي من �ساأنه تطوير مَلكات 

الطفل و�سقل قدراته وبناء خياله املتوّقد، اإل اأن الدرا�سات التي تعالج الأدب 

ال�ستعانة  ا�ستلزم  ما  وهذا  �سحيحة،  درا�سات  بالطفل  املرتبط  الإ�سالمي 

خالل  من  الطفل  اأدب  من  ن�ستهدفه  ما  حت�سيل  اأجل  من  اأخرى  مب�سادر 

ملعطيات  ق��راءة  على  والقائم  واملحكم  املدرو�ص  التخطيط  منهجية  تبني 

الواقع ومتغرياته...

�سوء  يف  امل��در���س��ة  ه��ذه  �سيغت  فقد  امل�ستهدف،  ه��ذا  اإىل  وو���س��وًل 

الآتية: العتبارات 

تنوعًا  عك�ص  القدمية  الإن�سانية  باحل�سارات  يرتبط  امتداد  هناك  1 -

اأدب الأطفال.  يف الفنون الإبداعية يف 
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الإبداعية على  الفنون  بالعديد من  الإ�سالمي زاخر  الأدبي  اإن الرتاث  2 -

نحو من �ساأنه اأن يقرر اخل�سو�سية والتميز يف اأدب الطفل امل�سلم. 

تتمثل  باأبعاد  املعا�سر  الواقع  يف  امل�سلم  الطفل  اأدب  اأزمة  ترتبط  3 -

يف غياب التوا�سل مع الرتاث الأدبي الإ�سالمي من جانب، والتناغم 

مع م�ستجدات الواقع يف هذا الفن من جانب اآخر.

املعا�سر،  الواقع  يف  امل�سلم  الطفل  اأدب  يعي�سها  التي  الأزمة  ظل  يف  4 -

اأدب الأطفال ب�سيغتها الإ�سالمية  الإبداع واخل�سو�سية يف فنون  فاإن 

لي�ص �سعب املنال.

والإبداع  اخل�سو�سية  جوانب  تنمية  اأجل  من  ا�سرتاتيجية  تبني  اإن  5 -

هذا  ربط  خالله  من  يتحقق  برناجمًا  ت�ستلزم  امل�سلم  الطفل  اأدب  يف 

الفن بالثقافة الإ�سالمية بالبعد الرتبوي وال�سلوكي والقَيمي.   

املرتبطة  الإ�سكالت  بع�ص  عن  لتجيب  الدرا�سة  ف�سول  ج��اءت  وقد 

الفر�سيات. بهذه 
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الف�صل الأول

مفهوم اأدب الأطفال

الوظائف والأهداف





ترتبط باأدب الأطفال الكثري من امل�سائل التي يعترب اخلالف حولها �سبياًل 

اإىل هيمنة �سبابية يف الكثري من املعطيات املرتبطة به يف ال�سكل وامل�سمون، 

الف�سل على عدد  التعريج يف هذا  بد من  ل  ال�سبابية،  اإزالة هذه  وبغية 

على  والإج��اب��ة  الأط��ف��ال،  اأدب  مفهوم  بتقريب  الكفيلة  امل��ح��اور  م��ن 

املثار حول  التي ترتبط مباهيته، وذلك لالختالف  الت�ساوؤلت  من  العديد 

حتديد مفهوم اأدب الأطفال وماهيته وطبيعته التي ميكن من خاللها و�سفه 

بكونه اأدبا يف املقام الأول، وموجها لالأطفال وخمت�سا بهم بعد ذلك.

وحول ما يرتبط بجانب متثل القيم الإن�سانية يف اأدب الأطفال، ل بد من 

اأن ينتج خ�سو�سية بارزة وموؤثرة قد  الإ�سارة اإىل اأن هذا التمّثل من �ساأنه 

من  �سواء  الإن�سانية،  القيم  يف  �سيما  ل  الأدب،  لهذا  العامة  الأط��ر  تنتهك 

حيث ت�سّكلها اأو من حيث معاجلتها وحتديد �سلم الأولوية يف تبني اإحيائها 

وا�ستهداف اإي�سالها من خالل الن�سو�ص التي توجه لالأطفال.

والتطّلعات  والأه��داف  الوظائف  اختالفًا يف  هناك  فاإن  ذلك،  اأجل  ومن 

التي يتقرر من خاللها تقدمي اأدب الأطفال يف قوالب تتنا�سب مع توّجهات 

املجتمع يف نظرته للطفولة، ويف تطلعاته التي ي�ستهدفها بتوجيهها من خالل 

النماذج الأدبية التي يقدمها لها يف قوالب خمتلفة. 

اأواًل: املفهوم واملاهية

)عام  معنيني  لالأدب  باأن  يت�سح  فاإنه  )الأدب(  لفظة  دللة  اإىل  بالنظر 

يف  مدونًا  عامة  العقلي  الإنتاج  على  يدل  فهو  العام  املعنى  فاأما  وخا�ص(، 

ملتلقيه  الذي ُيحدث  الكالم اجليد  فاإنه يدل على  املعنى اخلا�ص  اأما  كتب، 

لذة فنية، هذا اإىل جانب املعنى اخللقي. وقد كان الأدب يف اجلاهلية �سعرًا 

وُخَطبًا، وان�سم اإليهما يف اأواخر الع�سر الأموي الكتابة الفنية، وكان القدماء 

ي�سّنفون ال�سعر تبعًا ملو�سوعاته اإىل )فخر، وغزل، ومدح، وهجاء وغريها(، 

والكتابة اإىل )ر�سائل ديوانية، واإخوانية، ومقامات(. واختلفوا يف الق�س�ص، 
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العربي  لالت�سال  تبعًا  كبرية  لتغيريات  كلها  التق�سيمات  هذه  خ�سعت  كما 

)1(

بالأدب الغربي، واتخاذ املفاهيم الغربية اأ�سا�سًا للت�سنيف.

الإ�سافة  فاإن  الأطفال،  اإىل  اأ�سيف  اإذا  فاإنه  اخلا�ص،  مبعناه  الأدب  اأما 

حجمها  لها  عمرية  ل�سريحة  واإدراك  عقلية  خماطبة  �سمن  حت�سره 

الكائن  اأدب مرحلة من حياة  جمتمع، فهو  اأي  �سفوف  يف  الهائل  العددي 

�سوء  يف  ثقافتها  واأ�ساليب  واإدراكها  وعقليتها  خ�سو�سياتها  لها  الب�سري 

.
)2(

مفهوم الرتبية الوجدانية

الفكري  الإنتاج  ذلك  هو  الأطفال:  باأدب  املق�سود  فاإن  ذلك،  �سوء  ويف   

املوّجه لالأطفال والنا�سئة يف مراحل اأعمارهم املختلفة، من املواد املطبوعة 

 ،
)3(

والت�سجيالت(. )الأف��الم  املطبوعة  غري  وامل��واد  واملجالت(،  )الكتب 

وهو الأدب املوؤ�ّس�ص على اإبداع فني، والذي يعتمد بنيانه اللغوي على األفاظ 

)�سهلة، مي�سرة، ف�سيحة، متفقة مع القامو�ص اللغوي للطفل، وتت�سمن خيال 

.
)4(

وم�سمونا وق�سرا مق�سودا(

يذكر الهيتي باأن اأدب الأطفال يعد فرعًا جديدًا من فروع الأدب الرفيعة، 

واأنه ميتلك خ�سائ�ص متيزه عن اأدب الكبار رغم اأن كاًل منهما ميّثل اآثارًا 

فنية يتحد فيها ال�سكل وامل�سمون، كما اأن من املتعّذر حتديد مو�سوعات اأدب 

ف�سيحة  لالأطفال  اأو  للكبار  كانت  �سواء  الأدب  ميادين  لأن  وذلك  الأطفال؛ 

ووا�سعة الآفاق، ولكن ميكن القول اإن مو�سوع اأدب الأطفال هو عر�ص للحياة 

من خالل ت�سوير وتعبري متميزين.

1- املو�سوعة العربية املي�سرة، 1987م، دار نه�سة لبنان، بريوت – لبنان، �ص 86.

2- زلط - اأحمد علي، مدخل اإىل اأدب الطفولة... اأ�س�سه، اأهدافه، و�سائطه )ثقافة الطفل امل�سلم(، 

2000م، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، الريا�ص – ال�سعودية، �ص 19.

3- �سهري اأحمد حمفوظ، اخلدمات املكتبية واأدب الأطفال، 1997م، املكتبة الأكادميية، القاهرة – 

م�سر، �ص 167.  

4- زلط - اأحمد علي، مدخل اإىل اأدب الطفولة... اأ�س�سه، اأهدافه، و�سائطه )ثقافة الطفل امل�سلم(، 

مرجع �سبق ذكره، �ص 20.
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باأدب  اأريد  اإذا  اأنه  اإىل  الطفل  اأدب  ملفهوم  الهيتي يف حتديده  اأ�سار  كما 

الأطفال كل ما يقال اإليهم بق�سد توجيههم فاإنه قدمي قدم التاريخ الب�سري 

حيث وجدت الطفولة، اأما اإذا كان املق�سود به ذلك اللون الفني اجلديد الذي 

يلتزم ب�سوابط فنية ونف�سية واجتماعية وتربوية، وي�ستعني بو�سائل الثقافة 

احلديثة يف الو�سول اإىل الأطفال، فاإنه يف هذه احلالة ما يزال من اأحدث 

الفنون الأدبية.وعليه فاإن اأدب الأطفال – يف جمموعه كما يرى الهيتي – 

واأخيلة تتفق ومدارك  واإح�سا�سات  اأفكارًا  التي ت�سّور  الفنية  الآثار  هو تلك 

وامل�سرحية،  وال�سعر،  الق�سة،   : منها  متعددة،  اأ�سكال  وتتخذ  الأط��ف��ال، 

.
)1(

واملقالة، والأغنية(

ولعل ما يت�سح من خالل الدللت اآنفة الذكر اأن الأدب املرتبط بالأطفال 

وتوظيفاته  اأدوات��ه  تتنّوع  اأدب  هو  بل  اأدب��ًا جامدًا،  لي�ص  الأدب  من  ك�سرب 

من اأجل حتقيق العديد من املعطيات والرتباطات، و غر�ص عدد من القيم 

الرتبوية، اأو اإي�سال جمموعة من الر�سائل املرتبطة بهذه املرحلة من ن�ساأة 

الإن�سان.

ومن جانب اآخر، فاإن مما يرتبط بدللت مفهوم اأدب الأطفال اأنه اأدب 

لي�ص من �سنع الأطفال، حيث يرتبط يف غالبه بالرتبية عندما يكون الطفل 

يف مرحلة النمو والتلّقي ملختلف ما يرتبط بحياته من ممار�سات و�سلوكيات 

وثقافة وهوية، فهو اأ�سبه بالغذاء الثقايف للطفل؛ لذلك فاإنه على درجة من 

الأهمية تقت�سي التدقيق والتمحي�ص لرتباطه بالأبعاد املتجّذرة لكل جمتمع 

على حدة، وذلك وفق ما تفر�سه خ�سو�سياته وهويته.

التقنية  امل�ستجدات  مع  وحقيقته،  �سورته  يف  يتناغم،  الأطفال  اأدب  اإن 

مع  تتواءم  جودة  ذات  بو�سيلة  الغاية  حتقيق  على  ت�ساعد  التي  والتوظيفية 

امل�سرية  الهيئة  1986م،  وو�سائطه(،  فنون،  )فل�سفته،  الأطفال  اأدب  نعمان،  – هادي  الهيتي   -1

العامة للكتاب، القاهرة – م�سر، �ص 72.  
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املعطيات التي من �ساأنها اأن جتذب الطفل اإىل هذا الأدب؛ ليتعلق بوجدانه، 

وترتبط باأهداف تتعلق بالبعد الرتبوي وتنمية اللغة والثقافة يف قالب اأدبي 

جذاب لهتمامات الطفل وميولته.

و�سمن هذا النطاق، يقدم اأحمد زلط مفهومًا اأدبيًا حمددًا لأدب الطفولة 

فيقول: )اإن اأدب الطفل العربي ميكن ح�سره يف دائرتني:

- دائرة ال�سعر التي تت�سمن الأمهودات )اأغاين املهد(، واأغاين الرتقي�ص 

واللعب واأراجيز الألغاز والأنا�سيد والدراما ال�سعرية املب�سطة. 

واحلكايات  املتنوعة،  الق�س�سية  احلكايات  وت�سم:  ال��ن��رث،  دائ���رة   -

التي  اللغوية  والأحاجي  والأمثال  والطري،  احليوانات  األ�سنة  على  اخلرافية 

يكتبها الكبار لل�سغار يف �سوء مراحلهم العمرية وخ�سائ�ص منوهم، وهو 

اأدبي متجدد يف اأدب اأي لغة. ويف اأدب لغتنا هو ذلك النوع امل�ستحدث  نوع 

من جن�ص الكبار - �سعره ونرثه، واإرثه ال�سفاهي والكتابي - فهو نوع اأخ�ص 

الأطفال  بلغة  املوؤلف  يرقى  بحيث  الطفولة  ملراحل  يتوجه  اأع��م  جن�ص  من 

النمائية وحتقيق  وخيالتهم ومعارفهم واندماجهم مع احلياة، مع مراعاة 

والرتويجية  واجلمالية  والفنية  والأخالقية  الرتبوية  )الوظائف(  الأهداف 

.
)1(

فيما يقدم لالأطفال من ن�سو�ص الأنواع الأدبية(

اأدب الأطفال يتقرر من خالل  ويف ظل ما يقدم لالأطفال، فاإن ت�سنيف 

والثقافية،  والرتبوية  اللغوية  الأهداف  به، فحني جتتمع  املرتبطة  الأهداف 

فاإننا نكون اأمام اأدب اأطفال مكتمل املعامل. ومبا اأن هناك اأدب اأطفال فاإن 

هناك اأدب للكبار، بل هناك اأدب للفتيان وال�سباب، وكاأن الت�سنيف لالأدب 

قد وقع باعتبار ال�سن، واإن كان هناك �سرورة لو�سع اعتبار لقا�سم النوع  – 

ذكر واأنثى - والبعد الثقايف النتمائي، وما اإىل ذلك من اعتبارات...

1- زلط - اأحمد علي، مدخل اإىل اأدب الطفولة... اأ�س�سه، اأهدافه، و�سائطه )ثقافة الطفل امل�سلم(، 

مرجع �سبق ذكره، �ص 31.
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واإذا كانت الآراء ال�سابقة تلخ�ص منظومة اأدب الأطفال يف مناذج متعددة 

زلط،  اأحمد  عن  ورد  ما  غ��رار  على  احل�سر  اأو  املثال  �سبيل  على  توردها 

ليعّرف  التاأطري  يرفع هذا  ر�سدي طعيمة  فاإن  واعتبارات،  اأطرا  لها  وت�سع 

الأطفال  اإىل  تنتقل  التي  الفنية  الأعمال  باأنه ميثل  الأطفال  باأدب  املق�سود 

عن طريق و�سائل الت�سال املختلفة، والتي ت�ستمل على اأفكار واأخيلة، وتعرّب 

عن اأحا�سي�ص وم�ساعر تتفق مع م�ستويات منوهم املختلفة.

يرى طعيمة باأن جمالت الأعمال التي ي�ستوعبها اأدب الأطفال تت�سع لت�سمل 

ال�سعوب  تاريخ  يعرفون من خاللها  التي  الأطفال  اأنواع منها: متاحف  عدة 

من  كبرية  درج��ة  اإىل  بهم  ت�سل  التي  امل�سارح  ومنها  احل�سارات،  وتطور 

املتعة والتاأثر ملا متوج به من حركة، وما جت�ّسده من �سخ�سيات وما تنقله، 

بالإ�سافة اإىل ا�سطوانات الأنا�سيد والأغاين التي تنّمي يف نفو�سهم التذّوق 

الأدبي، ودوائر معارف الأطفال التي تو�ّسع مداركهم وتزيد ثقافتهم، ومنها 

معاجم الأطفال امل�سورة التي ت�سرح املفردات والرتاكيب، وق�س�ص الأطفال 

التي تغّذي خيالهم وتثري انفعالتهم، وت�سبع حاجاتهم اإىل املعرفة والتثقيف، 

.
)1(

بالإ�سافة اإىل طرق اأخرى كثرية

وبناء على ذلك، فاإنه ل ميكن ح�سر الأدوات التي ميكن اأن يت�سمنها 

التقنيات  بتوظيف  ي��رت��ب��ط  م��ت��ج��ددًا  اأدب����ًا  ب��اع��ت��ب��اره  الأط��ف��ال  اأدب 

الدمج بني  اأن حتقيق  بالطفل، ول �سك  والبتكارات يف قنوات الت�سال 

هذا  خاللها  من  ينتقل  التي  الأدوات  فعالية  بتجويد  كفيل  الو�سائل  هذه 

الطفل. اإىل  الأدب  ال�سرب من 

من  هناك  ف��اإن  الأط��ف��ال،  اإىل  اأ�سيف  اإذا  الأدب،  مفهوم  ف��اإن  وبذلك،   

يح�سره يف ال�سور الأدبية التي توظف فيها اللغة، وهناك من يجعله م�ستوعبًا 

1- ر�سدي اأحمد طعيمة، اأدب الأطفال يف املرحلة البتدائية – النظرية والتطبيق )مفهومه واأهميته، 

تاأليفه واإخراجه، حتليله وتقوميه(، ط.1، 1418ه� - 1998م، دار الفكر العربي، القاهرة – م�سر، �ص 24.
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لكل �سور التنمية الثقافية للطفل اأيا ما كانت الآلية التي يتحقق من خاللها 

التوظيف. ويف راأيي، فاإن تاأطري املفهوم واملاهية لأدب الأطفال ل زال ينتابه 

اأدب الأطفال كذلك، فكيف  جانب من الغمو�ص وعدم التحديد، فاإذا كان 

يندرج �سمنه ما بعد عن توظيف اللغة من خالله من عنا�سر اأخرى اأ�سار 

اإليها طعيمة، وما هي الأطر التي يتحدد من خاللها نطاقه وفئاته العمرية، 

وهل هذا مرتبط بدرجة النمو ال�ستيعابي والفكري للطفل ؟

وتفاعال مع هذه الت�ساوؤلت، يقرر نا�سر يو�سف باأن: اللتبا�ص والغمو�ص 

الباحثني  من  كثري  اأطروحات  يف  الأطفال  اأدب  مبفهوم  يحيطان  يزالن  ل 

بني  اخللط  عن  ناجم  اللتبا�ص  هذا  واأن  املو�سوع،  عاجلوا  الذين  العرب 

طبيعة هذا الأدب الوليد، ومن ثم مو�سوعاته وو�سائطه وغاياته. كما َبنينَّ من 

جانب اآخر اأن توقف الباحث العربي �سمن هذا الإطار يح�سره يف مفهومني 

خمتلفني: املفهوم احل�ساري الثقايف العام الذي ميتد اإىل اأ�ساليب غري اأدبية 

اأدب الأطفال  الثقافة والتوجيه والرتبية. وبهذا املفهوم، فاإن  اأدخل يف  هي 

هو كل ما يقال لهم بق�سد توجيههم، كما اأنه وفقًا للمفهوم ذاته فاإن التخوم 

اأخذت يف التال�سي، واأنه يرتتب على ذلك  التي تف�سل بني الأدب والرتبية 

اختالط املقايي�ص والأ�سول الفنية ومعايري النقد والتقومي.

ثم املفهوم الثاين الذي ينظر اإىل اأدب الأطفال باعتباره �سربًا من �سروب 

الأدب العام ل ينف�سل عن اأي فن اأدبي اآخر، واأن ما مييز ميدان اأدب الطفل 

كال  ت�ستوعب  التي  والأ�سكال  الفنية  القوالب  اختالف  هو  ثقافته  وميدان 

.
)1(

اجلانبني

واأيا كان املفهوم، فهناك اتفاق حول الأهمية الكامنة فيه ومكانته املتزايدة 

يف اإعداد وتهيئة اإن�سان امل�ستقبل. 

1- نا�سر يو�سف اأحمد، الق�س�ص الفل�سطيني املكتوب لالأطفال )1975 – 1984م(، ط.1، 1989م، 

دائرة الثقافة – منظمة التحرير الفل�سطينية، �ص 21.
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من  الأطفال  اأدب  بها  ميتاز  التي  اخل�سو�سية  امل�سلح  اأحمد  بنّي  وقد 

الكبار  اأدب  عن  متيزه  وب��ني  لذلك،  قدمه  ال��ذي  الدقيق  التعريف  خ��الل 

بقوله: )الكتابة للطفل مهّمة �سعبة، فهي بالإ�سافة اإىل كونها حتمل ق�سية 

غنية،  فنية  روؤي��ة  اأي�سًا  تتطلب  فهي  املعامل،  ووا�سحة  الأه���داف  حم��ددة 

فعملية الإي�سال هنا معّقدة(. كما بني جوانب اخل�سو�سية يف اأدب الأطفال 

اإطالقًا امل�ستوى العقلي للمتلقي؛  فقال: )اإن عملية الكتابة للكبار ل يعنيها 

لأنها تتوجه بالأ�سا�ص اإىل معدل ذكاء ثابت ن�سبيًا لدى اجلميع، اأما الكتابة 

لالأطفال فال متلك اإل اأن تراعي م�ستويات الذكاء املختلفة تبعًا ملراحل منو 

.
)1(

ال�سخ�سية الكلية للطفل(

كما عرّب الناقد عبد اهلل اأبوهيف عن ال�سعوبة الكامنة يف الكتابة يف اأدب 

اأمرين يف غاية الأهمية هما: )�سياق الن�ص  الأطفال، وذلك حني مّيز بني 

وال�سياق الرتبوي(، حيث اأكد باأن هناك ثمة منظومة كلمات هي من طبيعة 

الأدب، وثمة منظومة قيم هي من داخل لغة تتعدى جمرد خماطبة الأطفال 

.
)2(

اإىل اإذكاء روحهم واإثارة وجدانهم بجوهر احلياة

ويف ختام ا�ستعرا�ص نا�سر يو�سف لدللت الغمو�ص يف مفهوم اأدب الأطفال 

وماهيته، فقد اأ�سار اإىل اأنه يف ظل الثنائية التي ل بد واأن ينطوي عليها اأدب 

الأطفال: يتعني على الأدب اأن يعر�ص للمواعظ والتوجيهات الرتبوية بطريقة 

.
)3(

عفوية  ت�ستخل�ص من ن�سيج العمل الأدبي ب�سورة �سمنية

اإذًا، فاإن اأدب الأطفال ميثل منظومة اأدبية ت�سب يف قوالب ذات �سمات 

1- امل�سلح – اأحمد، اأدب الأطفال يف الأردن، ط.1، 1983م، من�سورات دائرة الفنون والثقافة، 

.23 عّمان – الأردن، �ص 

 – 1983م، احتاد الكتاب العرب، دم�سق  – عبد اهلل، اأدب الأطفال نظريًا وتطبيقيًا،  اأبو هيف   -2

�سوريا، �ص 31.
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تربوية  اأه��داف  حتقيق  ابتغاء  وذل��ك  اأجله؛  من  وظفت  ملا  مالئمة  جتعلها 

من  يتحقق  التي  الأداة  تكون  اأن  واملهم  ذلك.  اإىل  وما  وحتفيزية  وتثقيفية 

اإذا كانت غري ذلك  اأما  اأدبية،  قوالب  بالطفل عبارة عن  الت�سال  خاللها 

فاإنه ميكن اأن تندرج حتت منظومة ثقافة الطفل التي تت�سع لت�ستوعب خمتلف 

مواهبه،  و�سقل  الطفل  �سخ�سية  ت�سكيل  يف  بالإبداع  تتعلق  التي  اجلوانب 

.
)1(

وترقية اجلانب العاطفي واللغوي عنده يف املقام الأول

ثانياً: متّثل القيم االإن�سانية يف اأدب االأطفال.

ارتبط  مدلول اأدب الطفل اإىل حد كبري مبعنى الرتبية عند بع�ص املعنيني 

بهذا امليدان من الكّتاب، واأ�سبح الن�ص الأدبي لديهم مطية مبا�سرة لغاية 

تربوية يعر�سونها باأ�سلوب وعظي اإر�سادي مبا�سر على ح�ساب الفن الأدبي 

للطفل وخ�سائ�سه و�سروطه واجلانب اجلوهري يف توظيفه املتمّثل يف اإبراز 

الو�سيلة الأدبية لأي فن من فنون الأدب، مما اأدى اإىل جعل هذا الفن الوليد 

يف �سورته احلديثة يعاين من م�سكالت عدة �ساحبت الن�ساأة ول تزال جتد 

لها حيزًا يف ظل انعدام النقد والتقومي والتوجيه.

وتتمثل اأهداف تلك امل�سامني الرتبوية يف اإبراز قيم اإن�سانية واإحاللها حمل 

تلك القيم ال�سلبية التي تكون مو�سع انتقاد بهدف تغيريها، اأو بهدف اإبراز 

 .
)2(

بع�ص القيم وغر�سها وت�سخريها خلدمة الجتاهات وامل�سامني الأخرى

واجتاهات  وع��ادات  لقيم  التمكني  يف  اأ�سهمت  ت��اأث��ريات  هناك  واأن  �سيما 

�سلوكية معينة ت�سل اإىل الطفل عن طريق املجتمع الذي يعي�ص فيه، وي�سعى 

اإىل اإك�سابه ال�سفات والعادات الجتماعية من خالل �سعيه اإىل �سقل الطفل 

�سمن الإطار الذي يرتئيه، ل �سيما واأن الإن�سان يكت�سب من البيئة اخلارجية 

1- زلط - اأحمد علي، اأدب الطفولة... اأ�سوله.. مفاهيمه.. رواده، �سل�سلة درا�سات يف الأدب والنقد 

)1( اأدب الطفولة، ط.2، 1994م، ال�سركة العربية للن�سر والتوزيع، القاهرة – م�سر، �ص 16.
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اأ�ساليب  تي�ّسر  التي  الإن�سانية  والقيم  ال�سلوكية  املقّومات  �سائر  به  املحيطة 

اإدراك هذه البيئة وطرق التفاعل معها؛ لتحقيق التكّيف احليوي واحل�ساري 

.
)1(

الذي يحدده املجتمع الذي يعي�ص فيه

اإن اأدب الأطفال يعترب من بني الو�سائل الأكرث اأهمية باعتباره و�سيلة لنقل 

الجتماعي  ال��رتاث  يف  تتمثل  والتي  املجتمع،  يف  ال�سائدة  الإن�سانية  القيم 

والديني وال�سلوكي للطفل ب�سكل ين�سجم مع ما يراه املجتمع؛ وذلك ملا له من 

قدرة على التاأثري والتوجيه بفعل خ�سائ�سه وطبيعته من جانب، وال�ستعداد 

الأنا�سيد  اإىل  وال�ستماع  واحلكايات  الق�س�ص  لتقّبل  الطفل  عند  الطبيعي 

من جانب اآخر.

واأيًا ما كانت التوّجهات التي تقّررت يف توظيف اأدب الطفولة، فاإن الجتاه 

الذي يفر�ص نف�سه يف هذا امل�سمار يتمّثل يف اعتبار اأدب الطفل اأحد الو�سائل 

وقد  اجتماعيًا،  املطلوبة  القيم  تعديل  اأو  الناجحة يف غر�ص  واملهّمة  املوؤّثرة 

كانت الق�س�ص ميدانًا خ�سبًا لعر�ص اأهم القَيم واأنواع ال�سلوك يف وجهيها 

من  على  واأخطاره  اأ�سراره  ك�سف  بهدف  وال�سلبي  فيه،  املرغوب  الإيجابي 

يحمل قَيمًا �سلبية، فقد ثّبتت الق�س�ص قَيم العمل والعتماد على العقل يف 

والوفاء  والت�سحية  والتعاون  لالآخرين  والح��رتام  والتوا�سع  امل�سكالت  حل 

يف  نقائ�ص  تعترب  والتي  القيم،  هذه  نقائ�ص  على  ال�سوء  و�سّلطت  والعدل، 

وال�ستعانة  اإعماله  وعدم  العقل  اإبعاد  فحاربت  متار�سها  التي  ال�سخ�سية 

به، كما نّفرت الطفل من الغرور والأنانية، والتكالية والك�سل والتعايل على 

مع  كبريًا  التقاء  حمققة  والظلم،  وال�ستبداد  ال��راأي  يف  والتفّرد  الآخرين 

.
)2(

الأهداف الفل�سفية الرتبوية املو�سوعة للمجتمع

1- اأحمد زكي �سالح، علم النف�ص الرتبوي، ط.10، مكتبة النه�سة امل�سرية، القاهرة – م�سر، ودار 

الثقافة، بريوت – لبنان، �ص 309.
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ي�ستويف  اأن��ه  الأطفال،  اأدب  يف  ال�سائع  النمط  الق�سة،  ا�ستقراء  ويقرر 

تو�سيح  اأبعادها، وذلك من خالل  ويتنازلها يف خمتلف  الرتبوية،  الق�سايا 

الأوجه الإيجابية وتعزيزها، وعزل نقائ�ص ال�سلوك ومثالبه والبتعاد عنها، 

مع توظيف العديد من امل�سادر لتحقيق تنمية القيم الإن�سانية من خالل اأدب 

الق�سة، كالرتاث وال�سخ�سيات الإن�سانية وال�سخ�سيات املوؤن�سنة، بالإ�سافة 

هادف  م�سمون  عن  معرب  فني  ن�سيج  يف  جتتمع  الطبيعة  من  عنا�سر  اإىل 

اأهداف فل�سفة  اأن يعّزز البناء ال�سليم لالأطفال، ويلتقي بقوة مع  من �ساأنه 

فل�سفة  واأه��داف  م�سامينها  بني  التطابق  حتقيق  ابتغاء  ؛  وغاياتها  الرتبية 

الرتبية التي تتخذ من اأدب الأطفال و�سيلة مهمة لغر�ص هذه القيم وتنميتها، 

وال�سرقية،  العربية  املجتمعات  يف  للرتبية  العامة  الأه��داف  اإطار  يف  وذلك 

والتي تت�سدى لنف�ص الغايات وت�سعى اإليها، وهي كذلك يف تطابق تام ولقاء 

.
)1(

مع الأهداف العامة للرتبية التي ت�سعى اإليها الإن�سانية ب�سكل عام

يتعلق  ما  التوظيف  ه��ذا  يف  اخل�سو�سية  بجانب  يرتبط  ما  اأب��رز  ولعل 

بتنمية اجلانب العقدي؛ حتقيقًا لرتبية جيل موؤمن ومرتبط باأ�سمى ما ميثل 

يتمثل مبا  العقدي  اجلانب  بتنمية  يت�سل  ما  اأن  وتفّرده، حيث  خ�سو�سيته 

ترتبط به القيم الإن�سانية من مفاهيم يف هذا امل�سمار يف نطاق املمار�سات 

الرتبوية وال�سلوكية، حيث تكون القيم يف هذا امل�سمار لبنات لبنيان اأخالقي 

بالبعد  مرتبطة  الأ�سا�ص  يف  هي  والتي  راٍق،  اجتماعي  و�سلوك  متما�سك، 

العقدي، بل هي تنبثق عنها ابتداء.

خالل  من  الطفل  ب��اأدب  ترتبط  الإن�سانية  القيم  ف��اإن  اآخ��ر،  جانب  ومن 

الأهداف املعرفية املرتبطة بالعقل لدى الإن�سان، والتي يرمي اأدب الأطفال 

التي تنمي  الإن�سانية  القيم  اأ�سمى  اإىل حتقيقها هي الأخرى باعتبارها من 

من  اأمناطًا  لإك�سابه  وتقويتها  العقلية  الفعاليات  باإذكاء  الطفل  لدى  الفكر 

1- املرجع ال�سابق، �ص 223.
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التفكري العقلي ال�سوي من جانب، ومنحه القدرة على ال�ستقراء وال�ستنتاج 

بثقافة  ومدهه  ث��اٍن،  جانب  من  الأ�سياء  على  واحلكم  والرتكيب  والتحليل 

من  به  املحيط  الطفل  مبجتمع  يرتبط  مما  املعرفة  �سروب  مبختلف  عامة 

جانب ثالث، �سواء منها املعلومات واحلقائق العلمية، اأو النظريات والأعراف 

والعادات الجتماعية، واأنه متى ما خال الن�ص الأدبي من مثل هذه املعرفة 

فاإنه يفقد اأهدافًا اأ�سا�سية.

  على اأن هذه القيم الإن�سانية التي متّثلها جوانب قدرات الطفل يف تفاعالته 

الأهداف  بتحقيق  تهتم  اأن  بد  ل  الأطفال  اأدب  منظومة  يف  توّظف  عندما 

اللغوية يف الن�سو�ص الأدبية باعتبارها اأوجب واآكد؛ ذلك اأن وعاء اللغة هو 

اإذا وعى طائفة من املعارف العامة فال بد له من  وعاء الفكر، واأن الطفل 

معرفة الألفاظ ودللتها واأ�ساليب ا�ستخدامها باعتبارها و�سيلة لذلك؛ ليكون 

قادرًا على التعبري ال�سحيح عن تلك املعارف، وذلك وفقًا للقامو�ص اللغوي 

امل�ستجّدات  ا�ستيعاب  على  قادرًا  ليكون  قنواته  وتو�سيع  تنميته  ينبغي  الذي 

الفكرية الوافدة عليها، مع مراعاة احتياجات كل مرحلة عمرية من الر�سيد 

اللغوي املطلوب.

اإن بناء منظومة وا�سحة املعامل للحقائق اللغوية التي يوّظف اأدب الأطفال 

خلدمتها وحت�سيلها ينبغي اأن يكون م�سروعًا م�سرتكًا لكل من موؤلف الن�ص 

الأدبي والطفل؛ وذلك من اأجل حتقيق التنا�سب بني احل�سيلة اللغوية للطفل 

طردًا مع حت�سيله العلمي، ول �سك اأن عدم مراعاة هذا التنا�سب من �ساأنه 

اأن يزّهد الطفل يف القراءة وي�سرفه عنها؛ وذلك ملا يجد من �سعوبات يف 

مواجهة الألفاظ وتعّلمها.

ويقحمون  العملية  لهذه  يت�سّدون  املوؤلفني  بع�ص  ف��اإن  اآخ��ر،  جانب  ومن 

وحاجاته  النف�سية  الطفل  لظروف  ت�سّور  اأي  ميلكون  ل  وهم  فيها  اأنف�سهم 

اللغوية، فينعك�ص ذلك على ما يقّدمونه للطفل من ن�سو�ص غري ذات �سكل 
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بع�ص  بها  تتعامل  التي  والك�سب  التجارة  روح  ظل  يف  �سيما  ل  م�سمون،  اأو 

تربوية،  اأو  اعتبارات علمية  لأي  باًل  ملقية  الأطفال، غري  لكتب  الن�سر  دور 

وما ترتب على ذلك من ن�سر لأعمال مرجتلة وتافهة ل حتقق اأي هدف من 

اأهداف اأدب الطفل.

ولتقليل خطر هذه املعّوقات واحلد من عواقبها ال�سلبية يف �سبيل حتقيق 

هدف التنمية اللغوية للطفل من خالل القوالب الأدبية التي تقدم له، لبد من 

�سني ي�سرت�سد به  و�سع قامو�ص لغوي ي�سرتك يف �سياغته نخبة من املتخ�سّ

كّتاب الن�سو�ص الأدبية للطفل حتى حتقق هذه الن�سو�ص هدفها يف الرتقاء 

بلغة الطفل وتو�سيع مداركه فيها، واإك�سابه األفاظًا وتعابري جديدة. ول�سك 

اأن هذا العمل ل ي�سلح اأن يكون فرديًا، بل ل بد اأن تتبناه جهة تربوية ذات 

�سفة ر�سمية تتابعه وت�سرف عليه. وبالن�سبة للتاأليف لالأطفال فاإنه ل يجوز 

اأن جنعل من اأطفالنا – ب�سبب �سعف املوؤلفني – حقول جتارب، ونعّر�سهم 

تخ�سع  اأن  بد  ل  كما  �سلبا،  توؤثر  التي  والكتب  الق�س�ص  من  �سيئة  لنماذج 

�سة معنية  مطبوعات الأطفال قبل اإخراجها لالإجازة من قبل هيئة متخ�سّ

بالطفل واأدبه، ول بد كذلك من جهة اأخرى تقوم باملراقبة امل�ستمرة لالآباء 

واملرّبني، وتعمل على تاأهيلهم على نحو يكفل لهم اختيار ما من �ساأنه حتقيق 

.
)1(

القيمة العلمية والرتبوية للطفل

وبذلك فاإن القيم الإن�سانية يف ارتباطها بالأهداف املق�سودة من توظيف 

اأدب الأطفال تتحقق من خالل بعد عقدي وثقايف مرتبط بالمتداد املتجّذر 

للمجتمع، وهي تختلف باعتبار نطاق الوجود والأولوية يف النظرة اإىل هذه 

نطاق  تتمثل يف  الأطفال  اأدب  اأهمية  اأن  كما  على حدة،  لكل جمتمع  القيم 

اأ�سا�سية  اأداة  ي�سّكل  كونه  من  الإن�سانية  القيم  ملنظومة  واإر�سائه  تقريره 

ورحابة  اأفقه  وات�ساع  تفكريه  ن�ساعة  م�ستفيدًا من  الطفل،  على  التاأثري  يف 

1- الأ�سعد – عمر، اأدب الأطفال، ط.1، 2003م – 1424ه�، عامل الكتب احلديثة، اإربد – الأردن، �ص 69.
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خياله، اإىل جانب رهافة ح�سه ورّقة م�ساعره؛ لي�ستلهم الأديب من كل ذلك 

قًا ب�سيطًا ي�سري مبدارك الطفل وحوا�ّسه وم�ساعره  َمُه ُمنمنَّ ِه وُيقدِّ خامَة َن�سِّ

نحو الوجهة ال�سليمة، وينميها تنمية فعالة، مع الأخذ بعني العتبار عن�سر 

الطرافة والت�سويق. 

ثالثاً: الوظائف واالأهداف 

اإن لأدب الأطفال وظائف متعّددة تبعًا جلهة تاأثريه.. ترتبط بجوانب تنمية 

القيم الإن�سانية، ولعّل من اأهمِّ هذه الوظائف: الوظيفة النف�سية التي تظهر 

من خالل قدرة هذا الأدِب على �سبط انفعالت الطفل وم�ساعره وتوجيهها 

من خالل تقدمي ال�سورة الإيجابية واملثالية التي يتاأثر بها الطفل، فتجعله 

يوازن بني عواطفه جتاهها وتفاعله معها من جانب، وبني �سلوكه يف حياته 

بال�سخ�سيات  ودعمها  ال�سورة  هذه  مثل  تقدمي  اأن  كما  اآخ��ر،  جانب  من 

املتزنة امللتزمة بالف�سائل: اإمنا يبعد الطفَل ما اأمكن عن الأجواِء املاأ�ساوية 

رافقت  اإذا  ل�سيما  املعي�ص،  واقعنا  يفر�سها  التي  املخيفة  واملناظر  املحزنة 

هذه ال�سخ�سيات م�سحٌة من املرح واحليوية، ُم�سيعًة بذلك اأجواًء من املتعة 

والت�سويق والفرح، وذلك عدا عن كون هذا الأدب يلّبي حاجة الطفل النف�سية 

ف�سوله  ل��ريوي  واملغامرة؛  والكت�ساف  البحث  اإىل  ميله  اإرواء  يف  الدائمة 

وتنمية  ذاته  اإثبات  من  يتمكن  وبذلك  تقلُقه،  التي  الت�ساوؤلت  عن  ويجيبه 

مواهبه واإبداعاته.

ول يخفى ما لأدب الأطفال من وظائف تربوية مهّمة من �ساأنها اإحياء القيم 

الإن�سانية، وذلك باعتبارها تنطلق مما يتميز به الطفل ول �سيما يف مراحله 

الأوىل، من خيال ن�سط، وقدرة فائقة على الت�سور غري املن�سبط، والذي قد 

ينعك�ص ب�سكل من الأ�سكال على واقعه ويدخل يف عامله اخلا�ص، وذلك من 

خالل تاأّثره باملثل الأعلى اأو ال�سخ�سية القدوة اأو الفكرة ال�سامية تبعًا للنوع 

يت�سّمنها  التي  ال�سفات  مَن  َفًة  �سِ ُر  ُيَقدِّ ما  غالبًا  فهو  يقروؤه،  الذي  الأدبي 
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ب�سورة  اإي��اه  مطّورة  ال�سخ�سي  �سلوكه  مع  ال�سفة  ه��ذه  لتتفاعل  الن�ص 

اإيجابية، وبذلك يتغري �سلوك الطفل وبناوؤه القَيمي وقد يتبدل متامًا.

 ومن هنا فاإن اأدب الطفل - ول �سيما ما يعتمد منه على الت�سويق والتخيل 

املن�سجم - غالبًا ما يحقق اأغرا�سًا تربوية مهمة، فهو يوّفر للطفل عاملًا منّوعًا 

يو�سع اأفقه وينّمي قدراته اللغوية، ويدّله على التف�سريات العلمية واملعلومات 

ال�سحيحة، مبعدًا بذلك اإياه عن اخلرافات والتف�سريات البعيدة عن العلم 

اأو املنطق، كما اأن هذا الأدب ي�ساير طبيعة الطفل وميَلُه للتقّم�ص والتقليد، 

فيحقق ذاته وينتقل من دائرته الذاتية اإىل الدائرة الجتماعية.

كما جتدر الإ�سارة هنا اإىل �سرورة ابتعاد اأدب الأطفال عن التلقني والوعظ 

املبا�سر؛ وذلك لإتاحة الفر�سة للطفل كي ي�ستنتج القيم املق�سودة وال�سلوك 

لل�سخ�سيات،  والعفوية  الإيجابية  املواقف  حتليل  خالل  من  فيه  املرغوب 

وبذلك تتفتح قدرات الطفل ومواهبه الذاتية، مما ي�سهم يف منّوه ال�سليم، 

ل  التي  الب�سيطة  املو�سوعات  تقدمي  اأي�سًا،  ذلك  لتحقيق  ي�سرتط،  اأنه  اإل 

تتعار�ص مع الأهداف الرتبوية اأو احلياة الواقعية.

ولأن اأدب الأطفال ينقل للطفل �سورًا من بيئته اأو من بيئات اأخرى تتقاطع 

موؤديًا  الجتماعي،  التفاعل  اأ�سكال  من  �سكاًل  يحقق  بذلك  فاإنه  واقعه،  مع 

لدى  الجتماعي  احل�ص  تنمية  خالل  من  تتج�سد  مهّمة  اجتماعية  وظيفة 

الطفل، فتبعده عن الفردية والأنانية وحب الذات والنطواء، وُتر�ّسخ عنده 

العالقات ال�سليمة يف الأ�سرة واملدر�سة واملجتمع، كما اأن ملثل هذه النماذج 

وال�سرب  والن�سباط  النظام  على  الطفل  تعويد  على  القدرة  الأدب:  من 

والعقالنية واحِللم، وتهّذب حريته ال�سخ�سية وت�سبطها يف اإطار انتمائه اإىل 

الأ�سرة واملجتمع. واإىل جانب هذا وذاك، فاإن الأدب ُيطلع الطفل على بيئته 

والبيئات الأخرى، ل �سيما فيما يتعلق بالأمور العائلية والعالقات الجتماعية، 

مما يوؤّهل الطفل للتكّيف الإيجابي مع املجتمع والتعامل معه يف امل�ستقبل.
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وربطه  التاريخية،  للجذور  تعميقه  اأي�سًا:  الأطفال  لأدب  يح�سب  ومما 

ما بني املا�سي امل�سرق وامل�ستقبل امل�ست�سرف، حيث ير�ّسخ عند الطفل حب 

الوطن من خالل ا�ستح�سار �سوٍر م�سرقة من تراثنا الأ�سيل، و�سخ�سياٍت 

على  ال�سوء  اإلقائه  اإىل  اإ�سافة  واأبطاٍل،  ومفكرين  وعلماء  قادة  من  فذٍة 

بها،  ُيحتذى  اإن�سانية  مناذج  من  والإ�سالمية  العربية  احل�سارة  قّدمته  ما 

ُم�ْسِهَمًة بذلك يف �سنع احل�سارة الإن�سانية، ذلك كلُّه باأ�سلوٍب جّذاٍب يحّبب 

ال�سعور بالفخر  واأ�ساليبها الف�سيحة، ويجّدد لديه  العربية  اللغة  الطفل يف 

لنتمائه اإىل هذه اللغة واإىل هذا التاريخ.

واإذا كانت هذه الوظائف وغريها من �ساأنها اأن حتّقق منظومة متكاملة 

ْم يف  تقدنَّ اإن مل  كَلها 
ُ
اأ توؤتي  اأن  فاإنها ل ميكن  الراقية،  الإن�سانية  القيم  من 

للتخّيل،  وا�ستعداده  ال�ستيعاب  وقدرتِه على  الطفل  اإطاٍر ين�سجم مع عقل 

والرتبوي  النف�سي  تكوين اجلانب  ومهّمة يف  �سخّية  كانت وظائف  واإن  فهي 

ْغ يف قالٍب فنيٍّ  والجتماعي عند الطفل، فهي لن تكون ذات جدوى اإن مل ُت�سَ

ين�سوي  التي  العمرية  الفئة  مع  واللغُة  وامل�سموُن  ال�سكُل  يتنا�سب من حيث 

لها  مرمى  اأبعَد  تبلغ  حتى  واهتماماته  ال�سخ�سي  ميله  مع  حتَتها،  الطفل 

.
)1(

ليكون لها الدور الفّعال والإيجابي

الناحية  من  متعددة  اأهدافًا  يحّقق  الأطفال  اأدب  م�سمون  ف��اإن  وبذلك 

اللغوي  النمو  ويحّقق  ع�سره،  مب�ستجّدات  الطفل  يربط  حيث  الثقافية، 

لدى الأطفال، ومن الناحية اخللقية، حيث يتحّقق جانب التنمية للطفل يف 

خ�ساله الطيبة، ونفوره من ال�سفات الذميمة وجوانب النحراف اخللقي، 

اأما من الناحية الروحية فاإن اأدب الأطفال يهدف اإىل حتقيق التوازن لدى 

القيم  وب��ني  احلديث،  الع�سر  يف  ال�سائدة  املادية  الجت��اه��ات  بني  الطفل 

احلقيقية  ال�سعادة  يحّقق  اأن  الإن�سان  ي�ستطيع  ل  التي  والروحية  الدينية 

1- مقال لقحطان بريقدار من�سور على موقع �سبكة الألوكة �سمن الرابط الإلكرتوين: 

http://www.alukah.net/Literature_Language/0/3539. 
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تعريف  اإىل  يهدف  الأطفال  اأدب  فاإن  الجتماعية  الناحية  اأما من  بدونها، 

الطفل مبجتمعه ومقّوماته واأهدافه وموؤ�ّس�ساته، وما يجب اأن ي�سود فيه من 

قيم و�سفات اجتماعية، وهذا يك�سف للطفل عن جوانب احلياة الجتماعية، 

ف�ساًل عن  اأف��راده، هذا  مع  والتجاوب  املجتمع  الندماج يف  على  في�ساعده 

تعريفه بعمقه املرتبط ببعده احل�ساري املمتد.

ومن الناحية العقلية يهدف اأدب الطفل من خالل الإنتاج املنا�سب واملتفق 

مع اأ�سلوبه اإىل حتقيق فر�ص جيدة من الن�ساط العقلي املثمر يف جمال التخّيل 

والتذّكر وتركيز النتباه، والربط بني احلوادث، وفهم الأفكار، واحلكم على 

الأمور، وح�سن التعليل وال�ستنتاج، وما اإىل ذلك مما ي�ساعد على منو هذه 

العمليات العقلية وتطّورها. ومما ي�ساعد على هذا اأنه يقدم امل�سمون اجليد 

واملواقف املنا�سبة التي ت�ساعد الطفل على التفكري، ومعرفة اأمناط الت�سرف 

ال�سليم، ومن اأجل بلوغ اأ�سلوب التفكري العلمي والعقلي املنّظم، وكيف ي�ستطيع 

الإن�سان اأن يت�سّرف يف خمتلف املواقف وامل�سكالت.

والأخيلة  املعاين  تقدمي  اإىل  اجلمالية  الناحية  من  الأطفال  اأدب  ويهدف 

التي ت�ستهوي الأطفال، والألوان الواقعية اجلميلة التي ت�سّور جوانب احلياة 

والوجود، والأ�ساليب الأدبّية اجلميلة التي يتمثل فيها جمال اللغة، والر�سوم 

الفنّية التي ت�ساحب الإنتاج الأدبي املطبوع يف الكتب، بالإ�سافة اإىل تقدمي 

املعلومات الفنية التي ترثي ح�سيلة الأطفال عن الفن والفنانني واأعمالهم، 

وتقدمي القَيم والجتاهات التي تدعو اإىل تقدير اجلمال والذوق ال�سليم، وما 

اإىل ذلك.

ل�سغل  �سّيقة ومفيدة  و�سيلة  الأطفال  اأدب  يكون  الرتويحية،  الناحية  ومن 

اأوقات الفراغ، وت�سلية حمّببة جتلب امل�سّرة واملتعة اإىل نفو�سهم. اأما يف جمال 

بناء �سخ�سيات الأطفال فاإن الأدب املقّدم اإليهم يعمل على تكوين املعايري 

النطباعات  خ��الل  من  لديهم  ال�سحيحة  والجت��اه��ات  وال��ع��ادات  والقيم 
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تكوين  ي�ساعد على  وبهذا  امل�سمون اجلّيد،  بها من  التي يخرجون  ال�سليمة 

يف  الإرادة  جانب  تقوية  مع  مر�سية،  ب�سورة  النف�سي  الرقيب  اأو  ال�سمري 

الرغبات  بني  التوفيق  على  ت�ساعدهم  متزنة  بطريقة  الأطفال  �سخ�سّيات 

فيها  يحيون  التي  الواقعية  الظروف  وبني  ناحية،  من  والغريزية  الفطرية 

وما يف املجتمع من تقاليد وقَيم من ناحية اأخرى، هذا بالإ�سافة اإىل اإيجاد 

مواقف معينة يحويها امل�سمون اجلّيد تهدف اإىل تب�سري الأطفال – بطريق 

غري مبا�سر – باأمناط من ال�سلوك ومناذج من الت�سّرف يحتاجون اإليها يف 

ير�سمه  اأن هناك طموحا  بالذكر  ومن اجلدير   
)1(

املختلفة. مراحل منوهم 

املعتنون باأدب الأطفال يف خمتلف القطاعات من خالل التوّجهات ال�سائدة، 

فكل يوّظف اأفكاره واقتناعاته من اأجل حتقيق جيل يتبّنى اأفكاره، ويحّقق يف 

امل�ستقبل م�ساره الذي توّلد نتيجة التفاعل مع اأفكاره واآرائه.

و�سمن النطاق العام، فاإن هذا الطموح يتج�ّسد �سمن نطاق اأدب الأطفال 

من اأجل ما يلي:

وعقليًا  الأطفال ج�سميًا  �سخ�سيات  تنمية  اإن�سان جديد عن طريق  	•بناء 
اأديب  ي�سع  حيث  مبدعة،  عالقة  على  ليتفتحوا  ولغويًا؛  واجتماعيًا  ونف�سيًا 

الأطفال ن�سب عينيه توفري اأ�سباب النمو ال�سليم املتكامل لالأطفال من اأجل 

اإعدادهم لتحّمل م�سوؤولية الغد بعزمية ووعي وكفاية واإخال�ص.

	•�سقل �سلوك الأطفال وفق قيم وقوانني، وتربيتهم تربية اأخالقية.
	•اإعداد الطفل ليعي�ص اإيجابيًا يف املجتمع، ويختلط بالآخرين دون اأن ي�سّحي 
ب�سفاته، واأن يتّخذ مكانه، ويت�ّسق طريقه، ويقّدر دوره، ويتحّمل م�سوؤوليته يف 

املجتمع... املجتمع الذي يتطّلب العمل والتفاعل ل�سالح املجموع... املجتمع 

فيه  يحيى  الذي  املجتمع  ياأخذ...  يعطي ل مبا  ما  بقيمة  الفرد  يقّدر  الذي 

العربي،  الفكر  دار   ،)2( الأطفال  اأدب  يف  درا�سات  الأطفال،  كتب  يف  امل�سمون  جنيب،  اأحمد   -1

الإ�سكندرية – م�سر، �ص 45.
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ال�سديق والعدو، الطّيب واخلبيث، واخلري وال�سر؛ اإذ ل بد اأن يتهّياأ الطفل 

للتمييز بني هذا وذاك، ويغّلب الأول على الآخر. واأن يعد لتغيري العالقات 

الجتماعية يف املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، ل �سيما واأن املالحظ اأن الأطفال 

تّواقون لل�سيطرة على عاملهم واإدراك احلياة الجتماعية من حولهم، وهم 

يجدون لّذة يف التكّيف مع املجتمع والندماج فيه.

	•اأن يلتزم الأطفال بالنظام ال�سليم، ويتوافقوا مع الأمناط ال�سلوكية التي 
تقوم على احلب والعدل وامل�ساواة واخلري لالإن�سانية.

هو  الإح�سا�ص  هذا  لأن  وذل��ك  والأم��ن؛  بال�ستقرار  الأطفال  ي�سعر  	•اأن 
الأ�سا�ص يف بناء �سرح احلياة النف�سية للطفولة؛ لذا نراهم يت�ساءلون بريبة 

عما يحيط بهم، ول يقر لهم قرار مامل يطمئنوا اإىل حميطهم، ول �سك اأن 

اأدب الأطفال يعترب و�سيلة اإىل الطمئنان وال�سعادة والأمل.

العادات  من  وينفروا  طيبة،  ع��ادات  على  الأطفال  يعتاد  اأن  اإىل  	•ال�سعي 
ال�سيئة، فقد يقراأ الأطفال معلومات وُمثاًل اأخالقية كثرية ويفهمونها، ولكن 

هذه املعلومات واملثل تظل غري ذات جدوى اإن مل تتحّول اإىل عادات عقلية 

وعاطفية.

	•تنمية خيالت الأطفال؛ وذلك لأن اخليال زاد لنفو�سهم �سريطة األ نبتعد 
عن جمال الواقع الت�سويري لعقليات الأطفال؛ ليظل هذا الأدب اأداة �سديدة 

على  خاللها  من  نتعّرف  اأن  ميكن  التي  الأطفال  خيالت  تنمية  يف  التاأثري 

وا�سعة  بروح  احلقائق  ملواجهة  م�ستعدًا  فيها  الطفل  لين�ساأ  احلياة؛  حقائق 

الأفق.

	•اأن يعتاد الأطفال على التفكري ل التقليد، فلي�ص املهم تعليم الأطفال، 
بل املهم هو تعليمهم كيف يتعّلمون، وكيف يفّكرون، كما نريد لهذا التفكري 

وا�سع  تفكريًا  ونريده  تاأثريّيًا،  اأو  عاطفيًا  تفكريًا  ل  اإن�سائيًا  يكون  اأن 

الأفق ل اأحادي النظرة.
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	•تن�سئة الأطفال تن�سئة علمية عن طريق اإذكاء روح الف�سول العلمي لديهم؛ 
وذلك لأن الطفل هو باحث �سغري لكنه قليل التجربة، وهو يف حاجة م�ستمرة 

لأن يعرف ما يحدث يف بيئته وعامله من ظواهر؛ اإذ ي�سغل ذلك حّيزًا وا�سعًا 

يف  كبرية  مكانة  العلم  ح�سيلة  فيه  احتّلت  ع�سر  يف  وتفكريه  اهتمامه  من 

احلياة.

	•اأن يكون الأطفال مثقفني، لأن الثقافة لي�ست حكرًا على الكبار، بل هي 
لي�ست حكرًا على عمر من الأعمار دون غريه، كما اأنها لي�ست �سرورة وطنية 

اأدب  اأن  �سك  ول  الطفل.  �سخ�سية  مكونات  اإح��دى  هي  بل  فقط،  وقومية 

الأطفال يف�سح عن نواٍح جمالية كثرية يف احلياة، ويعاون الن�صء اجلديد 

على تذّوق الفن واجلمال، وما ع�سق الأطفال لالأدب اإل �سورة من غرامهم 

باجلمال. ثم اإن الفن الذي يتعّلمه الطفل يف �سنوات عمره الأوىل قد يعني 

الفرق بني فرد متجاوب وبني اآخر ي�ستمر فردًا غري متوازن، ويجد كثريًا من 

ال�سعاب يف عالقاته مع بيئته رغم كل ما تعّلمه، وقد يكون الفن للطفل 

التوازن ال�سروري لعقليته وعواطفه كلما �سادف ما يتعبه، والذي يلجاأ  هو 

اإليه عندما ل ت�ستطيع الكلمات اأن ت�سعفه.

	•ويف ظل الع�سر الذي يت�سم بالتعقيد و�سرعة التغيري، والرتباط ال�سديد 
على  يتعّرفوا  اأن  الأط��ف��ال  على  ف��اإن  امل�سافات،  بعد  رغ��م  املجتمعات  بني 

اخلربات الكثرية التي مير بها الفرد هنا اأو هناك، والتي قد ميّرون هم بها 

اأدب  اأن  باأدواته. ول �سك  ويت�سّلحوا  يلّموا مبطالب احلا�سر،  واأن  الغد،  يف 

الأطفال يتناول جوانب احلياة ب�سكل يثري عواطف الأطفال وانفعالتهم اأمام 

م�سكالت،  من  يعانون  وما  واآمالهم،  واأعمالهم  النا�ص  عادات  من  كثري 

وما يعتنقون من اأفكار ومبادئ.

	•تهيئة  نفو�ص الأطفال لتكون �سليمة قادرة على مواجهة ما يعرت�سها من 
بالن�ساط والقوة احليوية وال�سعادة على  اإيجابيًا  اإح�سا�سًا  اأزمات، وممتلكة 

نحو يوؤّهلهم للتفكري الإن�سائي والأداء البّناء.
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	•اأن تت�سع مدارك الأطفال وتزداد معارفهم ومعلوماتهم، واأن يظّلوا حيارى 
اأدب  األ��وان  اأن  املعلوم  من  واأن  �سيما  ل  واملظاهر،  الظواهر  من  كثري  اأمام 

الأطفال ت�ستمل على كثري من املعلومات واملعارف واخلربات وامل�سكالت.

التي  ال�سهلة  الف�سحى  لغتهم  وا�ستعمال  اللغوية،  الأطفال  ثروة  	•تو�سعة 
ي�ستطيع الطفل من خاللها اأن يفهم الآخرين ويعرّب عما يف نف�سه.

	•اإجادة الإلقاء واإخراج الكلمات اإخراجا �سليمًا، والت�سبع بروح ال�سجاعة 
الأدبية، ومواجهة الآخرين دون قلق اأو رهبة، ولي�ص هذا فقط، بل ل بد من 

تربية اأذواقهم الأدبية من خالل لغة ذات تراكيب �ساحرة.

	•ت�سلية الأطفال واإمتاعهم واإدخال الفرح اإىل نفو�سهم، واإبعاد كل ما يثري 
فيهم القلق والكتئاب اأو الن�سغال العقيم.

يف  مب�سوؤولياتهم  لالإ�سهام  وتهيئتهم  بالوطن،  الأطفال  اعتزاز  	•تنمية 
الإن�سانية  بالقيم  وتعريفهم  قومية،  وطنية  تربية  وتربيتهم  جتاهه،  الغد 

امل�سرتكة.

	•جعل الطفل يف موقع الناقد الواقعي املن�سئ، وذلك باإبعاده عن كل اآثار 
والكذب،  الأعمى،  والتقليد  والالمبالة،  والالم�سوؤولة  التكالية  النزعات 

والرياء، واخلنوع، والتفكري اخلرايف الهّدام.

اإن هذه املعطيات وغريها كثري ت�سّكل اإطارًا عامًا مل�سمون اأدب الأطفال، 

كتبهم  خ��الل  من  لالأطفال  نقّدم  اأن  العري�ص  الإط��ار  ه��ذا  �سمن  وميكن 

وجماّلتهم وبراجمهم الإذاعية والتلفزيونية واأفالمهم وم�سارحهم ما يعزز 

الإن�سائي، وما  والتخّيل  الهادف  التفكري  اإىل  هذه الجتاهات، وما يدفعهم 

ينّمي قدراتهم املختلفة؛ ذلك اأن اأدب الأطفال هو اأداة لبناء �سخ�سية الطفل 

واإعداده للم�ستقبل؛ لذا يتحدد م�سمونه يف كل ما يبني عقل الطفل ونف�سه 

.
)1(

وج�سمه

1- الهيتي – هادي نعمان، اأدب الأطفال )فل�سفته، فنون، وو�سائطه(، مرجع �سبق ذكره، �ص 88.  
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اإذًا هناك مفهوم لأدب الطفولة ل يقع �سمن اتفاق، ويرتبط التغيري يف 

التي  والتوظيفات  بالأدوات  ترتبط  كثرية  اعتبارات  وفق  نطاقاته وجمالته 

يتحقق هذا ال�سرب من الأدب �سمن نطاقه. ول �سك اأن اأهميته – اأي اأدب 

– يكت�سبها من الوظائف التي يحّققها، والأه��داف التي يرنو اإىل  الأطفال 

حتقيقها، والتطّلعات التي من �ساأن حتقيقها تاأكيد الكثري من املكت�سبات يف 

نطاق ا�ستثمار هذا القطاع من قطاعات الأدب.

اأدب الأطفال مفهوم يرتبط بكل جمتمع على حدة،  وبذلك، فاإن مفهوم 

ويرت�سم وفق درجة وعي املجتمع ون�سجه، ول يدرك خ�سو�سيته ول ي�ستوعب 

حيويته اإل من فقه اآليات توظيفه، وحماور تاأطري الثقافة واملعرفة املرتبطة به 

وفق منهجيات تقوم على ال�ستقراء، وترتكز على ال�ستيعاب الكلي والقدرة 

على الربط بني التنظري والتطبيق.

واإذا كان اأدب الأطفال متحّققًا وفق هذا املفهوم، ومرتبطًا بهذه الوظائف 

باأن  كفيلة  منظومة  وفق  فكره  مرتكزات  وبناء  الطفل  بتكوين  تت�سل  التي 

فاإن  قدراته،  ا�ستثمار  له  وحتقق  اإن�سانيته،  توؤ�س�ص  التي  التن�سئة  له  حتّقق 

حتقيق ذلك ي�ستلزم ا�ستقراء اخللفية التاريخية يف ارتباطها بالطفل عرب 

العمل  ثم  ومن  الإن�سانية،  احل�سارات  من  العديد  لدى  التاريخية  احلقب 

على ا�ستقراء معطيات الأزمة التي ترتبط بهذا ال�سرب من الأدب يف الواقع 

اأن  �ساأنه  الزجاجة على نحو من  املعا�سر، وكل ما يحّقق اخلروج من عنق 

يكفل �سياغة جديدة لأدب الأطفال، وذلك وفق ما من �ساأنه بناء منظومة 

ذات خ�سو�سية واإبداع يف التخطيط لأدب الطفل امل�سلم، وهو ما ن�ستهدفه 

من خالل املباحث الالحقة من هذه الدرا�سة. 
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الف�صل الثاين

اخللفية التاريخية لأدب الطفل





عند ا�ستقراء اخللفية التاريخية لالأدب املوّجه لالأطفال، فاإن ذلك من 

اإبراز حقيقة  اأن يحّقق معرفة بالكثري من املعطيات التي من �ساأنها  �ساأنه 

التاريخية  احلقب  عرب  منه  يتجّذر  التي  المتداد  وبعد  الأدب،  هذا  ن�ساأة 

هذا  جوانب  يف  تناميًا  يعك�ص  جت��ّذرًا  التجّذر  هذا  كان  اإذا  وما  املختلفة، 

ال�سرب من الأدب، اأم اأن الأدب الذي انعك�ست �سورته وحقيقته يف الواقع 

ح�سارات  يف  بالطفل  ارتبط  ال��ذي  الأدب  ذل��ك  عن  يختلف  املعا�سر 

بادت. اإن�سانية 

اأواًل: حقيقة االمتداد.

اأدب الأطفال مل يعرف هذه الت�سمية  يف قدمي الزمان،  اأن  بالرغم من 

اإل اأن الباحثة ان�سراح امل�سريف  جتزم باأن )اأدب الأطفال( قد ا�ستق معجمه 

وت�سكيالته اللغوية واإيقاعاته من العالقة الفطرية بني الأمومة والطفولة، واأن 

ينبوع الفطرة كان مَددًا ثريًا بالعطاء اللغوي واملعنوي واملو�سيقي الذي ي�سّكل 

باأ�سكال  الب�سرية عرب دوراتها  لو احتفظت  اأغنيات املهد، والتي  النهاية  يف 

منها لوجدنا متام ال�سبه بينها يف املا�سي ال�سحيق وما هي عليه الآن.

ثم ت�سري الباحثة اإىل اعتبار اأغنية املهد اأول �سكل اأدبي يف الرتاث الأدبي 

طفل  لدى  واإمتاع  تناغم  اإح��داث  اإىل  ويق�سد  الطفولة،  يخاطب  الإن�ساين 

وهدهدته،  الطفل،  واحت�سان  املهد،  وه��ز  املنغمة،  الكلمات  فمن  املهد، 

وترقي�سه ن�ساأت اأ�سكال لغوية منّغمة ميكن اعتبارها الكلمة الأوىل يف تراث 

منّغمة  كلمات  اأن��ه  على  الطفل  اأدب  نت�سور  اأن  ميكن  حيث  الطفل،  اأدب 

املعرفة،  اإتاحة  منه  املق�سود  ولي�ص  للطفل،  ال�سوتي  الأداء  من  قريبة 

واإيجاد التوجيهات، بل املق�سود منه امل�ساركة وجلب ال�سرور وال�سعادة عند 

)1(

ال�ستنامة واملالعبة والرتقي�ص واإزالة عوامل الوح�سة.

2005م، موؤ�س�سة  الإبداعية، ط.1،  للرتبية  – مدخل  الطفل  اأدب  اإبراهيم،  – ان�سراح  امل�سريف   -1

حور�ص الدولية للن�سر والتوزيع، الإ�سكندرية – م�سر، �ص 12.
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الأمومة  الفطرة قد غّذت  اإذا كانت  باأنه  ال�سعد  اأبو  ال��روؤوف  ويقرر عبد 

والعربي  الإن�ساين  الأدبي  الرتاث  فاإن  الطفل،  لأدب  الفطرية  بال�سياغات 

الأدبي يف  والرتاث  الفنية  ال�سياغات  التي غّذت  الأدبية  الروافد  �سّكل  قد 

وتكّثف  وتتطور  واملكان،  الزمان  يف  مراحل  عرب  لتمتد  الطفل،  اأدب  جمال 

البابليني،  القدمي، ومناطق  اإبداع امل�سري  به يف  نلتقي  اأدبيًا  اإن�سانيًا  تراثًا 

والآ�سوريني، والفينيقيني، والفار�سيني، والأثينيني، والرومانيني، وال�سينيني، 

واليابانيني، والهنود، وقبائل اإفريقيا، والعرب املنت�سرة قبائلهم يف ال�سمال 

واجلنوب؛ ليت�سكل هذا الرتاث بعد ذلك من ال�سعر الغنائي، و�سعر املالحم، 

واحل��ك��اي��ات، والأ���س��اط��ري، واخل��راف��ات، واحِل��ك��م، والأم��ث��ال، واملواعظ، 

والأح����زان، واحل���روب،  والأف����راح،  وال��رع��اة،  امل��ه��د،  واأغ���اين  والن�سائح، 

.
)1(

والنت�سارات... اإلخ

يقرره  كما  املحتمل،  فمن  �سعبة،  يدوية  عملية  كانت  الكتابة  اأن  ومبا 

اأبو ال�سعد، اأنه مل تكن توجد مواد تكتب خ�سي�سًا لالأطفال، ولكن الأكيد اأن 

الأطفال كانوا ي�ستمتعون بالق�س�ص التي ُتروى لهم مثل: )ملحمة جلجام�ص 

واأ�سعار هيومريو�ص، وروايات الآلهة الفرعونية... اإلخ(. وقد كانت عبارة عن 

درو�ص يف التاريخ، رغم اأن اأيًا من تلك الأعمال مل تكتب لالأطفال، ولكن ل بد 

.
)2(

واأن بع�سها كان يعترب منا�سبًا لتثقيف اليافعني

باأن  خالف  ل  فاإنه  الأطفال،  لأدب  التاريخية  اخللفية  كانت  ما  واأيا 

كل ما وجه اإىل الطفل يف حقب تاريخية خمتلفة، و�سمن نطاق  ح�سارات 

المتداد  هذا  خالل  من  انعك�ص  وقد  لالأطفال،  اأدب��ًا  يعد  متعددة  اإن�سانية 

تنوعًا يف الفنون الإبداعية يف هذا الأدب على نحو يتناغم مع معطيات الواقع 

  - الإ�سكندرية  املعارف،  دار  1994م،  الأدب��ي،  وعامله  الطفل  ال��روؤوف،  – عبد  ال�سعد  اأبو   -1

.13 م�سر، �ص 

 ،)15( اجتماعية  درا�سات  �سل�سلة  روم��اين،  �سفاء  ت.  ومبدعوها،  الأطفال  كتب  ك��ارل،  جني   -2

1994م، من�سورات وزارة الثقافة، دم�سق - �سوريا، �ص 150.
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الذي وجد فيه، اإل اأن ن�ساأة اأدب الأطفال كعمل فني هادف له نظم واأ�سول 

يف امل�سمون وال�سكل مل يعرف اإل يف ع�سرنا احلديث، مع العلم باأن هناك 

مالمح باهتة يف اأدب الطفولة قد عرفت منذ القدم، اإل اأنها متّيزت بعفويتها 

.
)1(

وبابتعادها عن القوانني  وال�سوابط

اإذا   « الأطفال:  لأدب  المتداد  حقيقة  مقررًا  الهيتي  نعمان  هادي  يقول 

اأردنا باأدب الأطفال كل ما يقال لالأطفال بق�سد توجيههم فاإنه قدمي قدم 

التاريخ الب�سري حيث وجدت الطفولة، اأما اإذا كان املق�سود ذلك الظرف 

بو�سائل  وي�ستعني  وتربوية،  واجتماعية  نف�سية  ب�سوابط  يلتزم  الذي  الفني 

الثقافة احلديثة يف الو�سول اإىل الأطفال، فاإنه يف هذه احلالة ما يزال من 

.
)2(

اأحدث الفنون الأدبية«

ومع عمومية هذا الراأي وانت�ساره، فاإن ثمة تاأكيدا على اأن هذا الفن ابتداأ 

اأخ�ص،  ب�سكل  اأورب��ا  ويف  الغرب،  عند  واأ�سول  بقواعد  وم�سبوطًا  منظمًا 

ب�سكل  الأورب��ي��ة  النه�سة  ع�سر  منذ  الأطفال  ب��اأدب  الهتمام  ابتداأ  حيث 

�سعيف و�سّيق، وتنامى مع منو املجتمعات  الأوروبية وتطّورها بفعل الثورة 

ال�سناعية، ولكن هناك من يحاول اإثبات اأقدمية ال�سرق يف الهتمام باأدب 

الأطفال، وبالتحديد اجلن�ص امل�سرحي من هذا الفن الذي عرفه ال�سينيون 

، حيث بلغ خيال الطفل عندهم درجة 
)3(

منذ القدم مبنا�سبات اأعياد دينية.

كبرية من التقّدم منذ األف عام قبل امليالد، وحني نقراأ عن هذا اللون من 

ويقومون  الحتفالت  هذه  ي�سهدون  كانوا  الأطفال  اأن  جند  فاإننا  الت�سلية، 

.
)4(

بدور فيها

1984م، دار  – عّينات من ق�س�ص الأطفال، ط.1،  1- ذكاء احلر، الطفل العربي وثقافة املجتمع 

احلداثة للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت – لبنان، �ص 33. 

2- الهيتي – هادي نعمان، اأدب الأطفال – )فل�سفته، فنونه، وو�سائله(، كتاب جديد عر�سه حمفوظ 

داود، العدد الثاين، 1979م، جملة البحوث، القاهرة – م�سر،      �ص 155. 

3- ذكاء احلر، الطفل العربي وثقافة املجتمع – عينات من ق�س�ص الأطفال، مرجع �سبق ذكره، �ص 33. 

4- وتفريد وارد، م�سرح الأطفال، ت. اجلوهري – حممد �ساهني، 1996م، املوؤ�س�سة امل�سرية العامة 

للتاأليف والأنباء والن�سر، القاهرة – م�سر، �ص 10.
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واأرى اأنه اإذا كان اأدب الأطفال الذي �ساد يف احل�سارات الإن�سانية القدمية 

ل يجاري ما اأ�سبح عليه اأدب الأطفال يف ظل الواقع املعا�سر، فاإن ذلك يرجع 

بداهة اإىل كونه – اأي اأدب الأطفال - انعكا�سًا لل�سائد يف املجتمع فكرًا وثقافة 

وحداثة. واإذا كانت ال�سني قد امتلكت ح�سارتها القدمية اأدبًا راقيًا يقّدم 

للطفل، فاإن الت�ساوؤل املثار... هل هناك امتداد ميكن اأن يرتبط باحل�سارات 

الإن�سانية القدمية ومن �ساأنه اأن يعك�ص تنّوعًا يف الفنون الإبداعية يف اأدب 

الأطفال؟. وهل الرتاث الأدبي الإ�سالمي زاخر بالعديد من الفنون الإبداعية 

على نحو من �ساأنه اأن يقرر اخل�سو�سية والتمّيز يف اأدب الأطفال ؟ 

احل�سارات  يف  االأط���ف���ال  الأدب  ال��ت��اري��خ��ي��ة  اخللفية  معطيات  ث��ان��ي��اً: 

االإن�سانية القدمية.

فاإن  باملجتمع،  وعالقته  الطفل  بوجود  مرتبطًا  الطفل  اأدب  ك��ان  ملا 

خلفية  ق��ررت  كثرية  معطيات  عك�ست  القدمية  الإن�سانية  احل�����س��ارات 

احل�سارات  يف  الأطفال  اأدب  عليه  كان  ملا  بال�ستقراء  جديرة  تاريخية 

الإن�سانية القدمية، �سواء يف احل�سارة الفرعونية اأو اليونانية اأو الرومانية 

درجة  اختلفت  حيث  اجلاهلي،  الع�سر  يف  العربي  املجتمع  يف  حتى  اأو 

الهتمام والتنّوع يف هذا ال�سرب من الأدب باعتبار ما كانت عليه مدنية 

املجتمع يف تلك احلقب.

كان  القدمية  م�سر  يف  الفرعوين  املجتمع  يف  الفرعونية:  احل�سارة  	•يف 
الهتمام بالطفل من ناحيتني )التعليمية والعاطفية( يف مراحل خمتلفة من 

حياته، حيث كان الأطفال امل�سريون القدماء – �ساأن كل الأطفال – مغرمني 

بالق�س�ص التي كان غالبها خرافيًا. وقد اأكد ذلك ما عرث عليه املنّقبون من 

اآثار م�سر القدمية يف القرن الثاين من القرن التا�سع ع�سر، وذلك عندما 

اأول ت�سجيل يف تاريخ الب�سرية لأدب الأطفال وحلياة الطفولة  ح�سلوا على 

ومراحل منوها، حيث يرجع هذا الت�سجيل اإىل ثالثة اآلف �سنة قبل امليالد، 
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وقد وجد مكتوبًا على اأوراق الربدي، وم�سّورًا على جدران املعابد والق�سور 

اآنذاك  �سائدة  كانت  التي  والثقافة  بالبيئة  الطفل  تعّلق  كان  حيث  والقبور، 

عندما كانت بيئة ت�سيع فيها اخلرافة، وقد دّونت الق�س�ص باأ�سمى اأ�سلوب 

ق�س�سي، مما يدل على اأنها مّرت مبراحل تطّورية حتى و�سلت اإىل الن�سج 

بني  النتقال  وح�سن  التكرار،  اأ�سلوب  ففيها  واحلكاية،  احلديث  من  الفني 

والعثور على  الأطفال،  موؤثرًا يف  ا�ستخدامًا  كله  وا�ستخدام ذلك  الأحداث، 

هذه احلكايات، وعلى عدد كبري من ق�س�ص احليوان عند قدماء امل�سريني، 

من  عندهم  الأطفال  اأدب  يلقاه  كان  الذي  الكبري  الهتمام  على  يدل  مما 

بها  ي�ستمتع  التي كان  ال�سخمة من احلكايات  الرثوة  يدل على  ناحية، كما 

اأدب  بلغه  الذي  الن�سج  جانب  يقرر  ومما   .
)1(

القدماء امل�سريني  الأطفال 

اأننَّ )ولت ديزين( ال�سينمائي ال�سهري قد  الأطفال يف احل�سارة الفرعونية: 

ا�ستلهم فكرته عن الكارتون و�سخ�سياته من زيارة قام بها ملقابر امل�سريني 

.
)2(

القدماء، وراأى فيها ق�س�ص الأطفال امل�سّورة، فكانت وحيه واإلهامه

لقد ارتبط اأدب الأطفال يف احل�سارات القدمية وحتى يومنا هذا بالرتبية 

اإىل  لذلك  حتقيقًا  امل�سريني  القدماء  عند  الأدب  وانق�سم  وثيقًا،  ارتباطًا 

ق�سمني: اأدب نرثي تعليمي تهذيبي يت�سّمن احلكم والأمثال واملواعظ وبع�ص 

اأجمع  وقد  اأنا�سيد،  �سعر  اأو  تعليمي  و�سعر  الرتاث،  امل�ستمدة من  الق�س�ص 

عبادة  يف  والإخال�ص  ال�سوي  وال�سلوك  اخلري  اإىل  الدعوة  على  الأدب  هذا 

الإله، وبر الوالدين، وقراءة الأدب باألوانه املختلفة.

نقلت  – كما  الأط��ف��ال(  اأدب  يف  )الق�سة  كتابه  يف  جنيب  اأحمد  وي��رى 

ت�سبه  امل�سرية  الغريق(  )البحار  ق�سة  ب��اأن   - البقاعي  اإمي��ان  عنه  ذلك 

ق�سة )ال�سندباد البحري(، كما ت�سبه ق�سة )روبن�سون كروزو( الإجنليزية 

قواد  من  قائد  – وهو  )حتوتي(  ق�سة  اأن  كما  ال�سنني،  ب��اآلف  وت�سبقهما 

1- امل�سريف – ان�سراح اإبراهيم، اأدب الطفل – مدخل للرتبية الإبداعية، مرجع �سبق ذكره، �ص 13.

2- احلديدي – علي، الأدب وبناء الإن�سان، 1973م، اجلامعة الليبية، طرابل�ص – ليبيا، �ص 50.
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اأي�سًا،  ال�سنني  باآلف  وت�سبقها  بابا(  )علي  ق�سة  – ت�سبه  الثالث  حتتم�ص 

كذلك ق�سة )اإيزي�ص واوزي�ص( و)الأمرية ال�سغرية( و)انت�سار حوري�ص( 

)1(

و)الفالح الف�سيح( وغريها.

	•يف احل�سارة امل�سيحية وامتداد احل�سارة الغربية املعا�سرة: بعد اأن زالت 
الإمرباطورية الرومانية يف الغرب وحّلت احل�سارة امل�سيحية بالتدّرج مكان 

الأطفال،  ي�سمعها  التي  واملعطيات  التعليم  تغرّي  القدمية،  الوثنية  النماذج 

وقد  القدمية.  الآلهة  ق�س�ص  مكان  والقدي�سني  الإجنيل  ق�س�ص  فاحتلت 

كان ال�سائد يف تلك احل�سارة  توظيف اأدب الأطفال من اأجل تعميق ارتباط 

لتتناول  ذلك  بعد  املو�سوعات  تنّوعت  وقد  والأخ���الق،  بال�سلوك  الأطفال 

املو�سوعات  اإىل  بالإ�سافة  الع�سر،  بذلك  املتعّلقة  احلياتية  الأمور  خمتلف 

املتعّلقة بالكتاب املقد�ص، وقد كانت ُتْكَتُب بالالتينية اآنذاك.

املعا�سرة  الغربية  امتداد احل�سارة  ا�ستقراء  يت�سح من خالل  ما  اأن  اإل 

كان حمورها  التي  الثقافة  من  النا�ص  ملعظم  ثمة حتّوًل  اأن  الطفل  اأدب  يف 

كان  حيث  اأفقًا،  واأو�سع  رحابة  اأكرث  حياة  اإىل  للمثقفني  بالن�سبة  الكني�سة 

توظيف اأدب الأطفال من اأجل النهو�ص بالتعليم، كما اأن هناك كتاب الق�سة 

الذين جتاوزوا جمّرد التعليم وارتقوا اإىل م�ستوى الأدب، بالإ�سافة اإىل ظهور 

تتناول ق�س�سًا  التي كانت  الكتب  التوجيهية، وبع�ص  امل�سّلية والكتب  الكتب 

ي�ستمتع بها الأطفال.

ويف القرن ال�ساد�ص ع�سر امليالدي، توجه معّلمو ال�سلوك والأخالق والقيم 

الروحية اإىل الأطفال يف اإجنلرتا اأوًل، ومن ثم يف امل�ستعمرات اجلديدة يف 

اأمريكا، حيث حّل اأ�سحاب املذهب ال�سفوي الربوت�ستانتي الذي كان ينظر 

اإىل اأن الأطفال خملوقات فا�سقة حتتاج اإىل كبح متوا�سل ودرو�ص ل نهاية 

1- البقاعي – اإميان، املتقن يف اأدب الأطفال والنا�سئة )لطالب الرتبية ودور املعلمني(، دار الراتب 

اجلامعية، بريوت – لبنان، �ص 36.
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لها يف املوعظة، كما جنح اأ�سحاب هذا املذهب اإىل منع الق�سائد الروائية 

وق�س�ص الأطفال؛ ليكون معظم اأطفالهم من النوع الذي تنق�سه احليوية. 

وقد ا�ستمر طغيان تلك الروحانية حتى القرن الثامن ع�سر، حيث بداأت الكتب 

توؤّلف خ�سي�سًا لالأطفال منذ ذلك الوقت، مع اإ�سافة ال�سور التي جتعلها 

اأكرث جاذبية، وبداأ املوؤّلفون ي�ستقون الق�س�ص من احلياة اليومية العملية، 

مع بقاء ال�سبغة التعليمية والأخالقية الطاغية، ولكن مع نهاية القرن الثامن 

ع�سر، عادت اإىل الظهور الكتب التعليمية التي تخلو من احليوية واملتعة.

يف بداية القرن التا�سع ع�سر بداأت كتب الأطفال تتنا�سب معهم ب�سكل اأكرب، 

املحاولت،    من  العديد  من  الرغم  على  املطلوب  بامل�ستوى  تكن  مل  ولكنها 

اإل اأنه بحلول منت�سف القرن التا�سع ع�سر، و�سل م�ستوى اأدب الأطفال اإىل 

حالة جّيدة متامًا، حيث اإنه على الرغم من وجود النزعة الوعظية يف جميع 

و�سخ�سيات  اأح��داث  فيها  وكانت  حقيقية،  كانت  الق�س�ص  اأن  اإل  الكتب، 

الذي  الإط��ار  �سمن  وذلك  الأطفال،  لدى  ومقبولة  معقولة  حيوية  وخربات 

كانت تقّدم فيه. 

وظهر  الأطفال،  عامل  نحو  طريقه  ي�سق  ال�سعر  بداأ  ذاته  الوقت  ويف 

املجالت  وانت�سرت  لالأطفال،  نظموا  الذي  ال�سعراء  من  به  باأ�ص  ل  عدد 

معا�سرون  موؤلفون  يكتبها  التي  وامل��ق��الت  الق�س�ص  تن�سر  كانت  التي 

كّتاب  يكونوا  اأن  املمكن  من  اأطفال  من  ر�سائل  فيها  وك��ان  وم�سهورون، 

وكتب  اخليالية  الق�س�ص  فيها  اأ�سبحت  حقبة  كانت  لقد  التايل...  اجليل 

وكل  املا�سي  وق�س�ص  املغامرات  ورواي��ات  املدر�سية  والق�س�ص  الفكاهة 

اأنواع الكتب املمتعة لالأطفال �سيئًا هامًا.

بحلول  ولكن  يذكر،  تغيري  هناك  يكن  مل  الع�سرين،  القرن  بداية  ويف 

الع�سرينات بداأ تفّتح كتب الأطفال، واأ�سبح وجود املحررين من الأمور الثابتة 

يف العديد من دور الن�سر يف الوليات املتحدة، كما اكت�سبت الكتب امل�سّورة 
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اأهمية متزايدة يف الع�سرينات من القرن   املا�سي.

الوليات  يف  الأطفال  كتب  فيها  اأ�سحت  مرحلة   الإن�سانية  بلغت  واليوم، 

تاريخ  يف  ن�سر  مما  اأكرب  بكمّيات  ُتن�سر  العامل  بلدان  من  وغريها  املتحدة 

الإن�سان باأكمله، وقد قطعنا �سوطًا يف كمية الكتب ويف نوعيتها، حيث ميكن 

ميكن  كما  ق�س�سي،  غري  اأو  ق�س�سيًا  اأدب��ًا  اليوم  الأطفال  كتب  تكون  اأن 

التعبري عن احلقائق املتعّلقة بو�سع الإن�سان يف كتاب لالأطفال بكتابة وجيزة 

واإبداعّية، وباأفكار حيوّية وا�سحة، وبتجارب غنّية و�سادقة، ومبواقف تبنّي 

.
)1(

احلقيقة دون اإعطاء مواعظ

ولعل ما ميكن اأن ن�ستخل�سه من خالل عر�ص جممل للحقائق التاريخية 

للح�سارة  امتداد  انبنى عليه من  امل�سيحية، وما  الطفل يف احل�سارة  لأدب 

التوظيف  اأن  ن�سجه،  وم�ستوى  املجتمع  واقع  معطيات  تقرره  الذي  الغربية 

الإيجابي هو الكفيل باأن يغر�ص اهتمامًا اإبداعيًا باأدب الطفل؛ وذلك باعتبار 

وجدان  يف  تطّلعية  نظرة  خالل  من  تتحقق  التوظيف  يف  الإيجابية  تلك  اأن 

املجتمع لالرتقاء بثقافة الطفل وفّنه واإبداعه باعتبارها عنا�سر متّثل حمور 

م�ستقبل التنمية والتحديث يف املجتمع، واأن هذا امل�ستوى ل ميكن اأن حتققه 

اإل املجتمعات النا�سجة الواعية.

يف الرتاث العربي القدمي:	• ي�ستلزم الإبداع يف اأدب الطفل بلوغ احل�سارة 

التي ي�سود فيها جانب من الن�سج املوؤّهل لها لإدراك حيوية تاأثري اأدب الطفل 

يف �سقل �سخ�سيته و�سناعة حقيقته، وكاأنه ميكننا الربط بني ن�سج جمتمع 

ما بجانب الن�سج يف الأدب الذي يقّدمه للطفل.

لقد حاول الدار�سون العرب تعليل غياب الطفل عن الرتاث العربي القدمي، 

العربية مل تكن موؤّهلة لظهور  الظروف  اأن  تلو احلجة على  واأوردوا احلّجة 

اأدب الأطفال، �سواء اأكانت هذه الظروف ماثلة يف ن�ساأة الأدب العربي ن�ساأة 

1- جني كارل، كتب الأطفال ومبدعوها، ت. �سفاء روماين، مرجع �سبق ذكره، �ص 150.
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�سماعية، اأم كانت ماثلة يف التزام الأديب العربي بالغريية اأو الذاتية.

اإن التوظيفات التي وّظف الأدب من خاللها يف املجتمع العربي اجلاهلي 

كانت تتمثل يف الرثاء وال�سفقة اأو غري ذلك، اإل اأنه مل يكن يكتب للطفل اأدب 

خا�ص به.. ميكن اأن يكون هناك �سعر يكتب عن الأطفال لكنه مل يكتب لهم. 

وتعليمّية،  وفكاهية  واأ�سطورية  العربي فقد �سّم حكايات خرافية  النرث  اأما 

وهناك دلئل كثرية على اأن الأطفال كانوا يقبلون على �سماع هذه احلكايات 

ويتاأثرون بها.

مل يكن هناك اأدب لالأطفال يف الرتاث العربي القدمي؛ لأن الطفل نف�سه 

مل يكن موجودًا خارج نطاق الرا�سد امل�سّغر، وهكذا كان احلال مع الأدب 

الأوربي يف تلك احلقبة... اإن اأدب الأطفال جديد يف العامل كّله، واإن هويته 

ما زالت �سعيفة املالمح يف اأركان الدنيا كلها، واإذا كانت البدايات تختلف 

.
)1(

زمنيًا بني اأوروبا والعرب فاإنه ل تختلف اأدبيًا

الأطفال،  اأدب  امتداد  حول  اختالفا  هناك  اأن  املالحظ  فاإن  وبذلك، 

 ،
)2(

ل �سيما يف ظل هويته التي ما زالت غائمة املالمح يف اأركان الدنيا كلها

مبجرد  الو�سف  بهذا  ينعت  الذي  الأطفال  اأدب  اإن  القول  ميكن  ل  اأنه  اإل 

وفق  القدمية  الإن�سانية  باملجتمعات  مرتبطًا  كان  اإذا  اإل  لالأطفال  توجيهه 

مقدار ن�سجها ووعيها. اأما اأدب الأطفال الذي ن�سهد توظيفه يف ظل الواقع 

املعا�سر، فاإنه ي�سهد نقلة نوعية باعتبار ما ارتبط به من معطيات الع�سر 

الذي وجد فيه، فهو بذلك لي�ص حديث الن�ساأة يف ارتباطه بالواقع املعا�سر، 

بل له امتداد متجّذر، ومت توظيفه من خالل ح�سارات بادت قامت بتدوينه 

اأم مل تقم، وذلك على نحو تناغم مع ذلك الواقع الذي ترعرع ون�ساأ فيه فكان 

انعكا�سًا ملعطياته.

1- امل�سريف – ان�سراح اإبراهيم، اأدب الطفل – مدخل للرتبية الإبداعية، مرجع �سبق ذكره، �ص 13.

2- الفي�سل – �سمر روحي، ثقافة الطفل العربي، 1987م، من�سورات احتاد الكتاب العرب، مطبعة 

احتاد الكتاب العرب، دم�سق - �سوريا، �ص 121.
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بناء على  لالأطفال  اأدب موّجه  نفي وجود  اأو  اإثبات  فاإنه ل ميكن  وعليه، 

فهناك  التاريخية،  احلقب  خمتلف  خالل  من  وامل��دّون  للمكتوب  ا�ستقراء 

جمتمعات مل تكن الكتابة �سائعة فيها كاملجتمع العربي اجلاهلي، ول ميكن 

بناء على ذلك نفي اأو اإثبات وجود اأدب الأطفال فيها، اأما املجتمعات القدمية 

اأدب  دّونت  فاإنها جمتمعات  الفرعوين  الكتابة كاملجتمع  انت�سرت فيها  التي 

وبناء  �سخ�سيته.  و�سقل  وتعليمه  الطفل  لتوجيه  يوّظف  كان  الذي  الأطفال 

على ذلك فاإن اأدب الأطفال مرتبط الن�ساأة باملجتمعات الإن�سانية القدمية، 

خا�سة تلك املجتمعات التي ارتقت فيها معطيات املدنية، وهو يرتبط جتّددًا 

ال�سرب  لهذا  نظرته  يف  املجتمع  اإليه  ي�سل  الذي  الن�سج  وفق  وحتديثًا 

من الأدب. 

ومن جانب اآخر، فاإنه ل ميكن القول اإن الطفرة التي حققتها اأوروبا يف اأدب 

الأطفال من حيث توظيفه ل ترتبط البتة باخللفية التاريخية لهذا ال�سرب 

من الأدب، بل اإن اإبداع احل�سارات القدمية يف ذلك كان له تاأثري يف ال�سناعة 

دللت  من  تقرر  ما  وفق  اليوم  اأوروب��ا  يف  الطفل  اأدب  عليها  التي  الراقية 

باحل�سارات  يرتبط  امتدادًا  اأن هناك  يوؤكد  ما  وهو  اإليها،  الإ�سارة  �سبقت 

الفنون الإبداعية لأدب الأطفال، والذي  الإن�سانية القدمية عك�ص تنوعًا يف 

كان له تاأثريه حتى على اأدب الأطفال ال�سائد يف الواقع املعا�سر. 

وتاأكيدًا ملا ا�ستنتجته، ي�سّرح احلديدي يف حديثه عن عدم ت�سجيل اأدب 

اجلديرة  »والظاهرة  قائاًل:  القدمية  احل�سارات  من  كثري  عند  ال�سغار 

الكبار،  اأدب  اأنه قدمي قدم  الرغم من  الأطفال، على  اأدب  اإن  بالت�سجيل 

اأدب الكبار،  اأو الهتمام كما حظي  اأو الدرا�سة  اأنه مل يحظ بالتدوين  اإل 

والأدبي،  الفني  تراثها  بت�سجيل  القدمية  احل�سارات  اأكرث  اهتمت  فقد 

اإل اأنها اأ�سقطت يف ح�سبانها اأدب الأطفال، اللهم اإل يف النادر القليل«.
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وال�سبب يف ذلك يعود اإىل اأنه »مل يكن يتعدى حدود جدران املنازل، حيث 

حتكيه الأمهات اأو اجلواري واملربيات لالأطفال، اأو لعل ال�سبب يف اإ�سقاطه 

من احل�سبان اأن اأكرثه كان عالة على ق�س�ص الكبار يقتب�ص منها ما ينا�سب 

اأنه مل يكن له  ال�سغار، فاعترب تب�سيطًا لهذه الق�س�ص، وقد يكون ال�سبب 

بحكم  حكاياته  ين�سجون  اأمره،  على  ويقومون  يروونه  ون  متخ�س�سّ فنانون 

املوهبة وال�سنعة، اأو لأن القدماء ا�ستهانوا به وعّدوه ت�سلية ملرحلة الطفولة 

.
)1(

التي مل يكونوا يهتمون بها«

اأدب  بروز  وراء  العائق  الأ�سباب وغريها كانت  اأن هذه  ويرى احلديدي 

الأطفال حتى مطلع القرن الثامن ع�سر امليالدي، وهو ما يعني عدم �سحة 

واأنه  �سيما  ل  تدوينه،  لعدم  الأدب  من  ال�سرب  هذا  وج��ود  بعدم  القول 

�سوى  الأطفال  اأدب  – �سجل  العرب  – حتى  القدماء  من  اأح��د  يوجد  ل 

.
)2(

القدماء امل�سريني 

لأدب  التاريخية  اخللفية  بحقيقة  ترتبط  كثرية  اأ�سباب  هناك  اإذًا، 

الآداب  على  جديد  الأطفال  اأدب  اإن  القول:  املمكن  من  اأنه  اإل  الأطفال، 

الع�سر  اإل يف  ال�سيغ احلا�سرة  وفق  اأحد  به  يعنت  كلها، حيث مل  العاملية 

اأن  بعد  وا�سعة  زي��ادة  الأخ��رية  العقود  يف  به  الهتمام  زاد  كما  احلديث، 

تنامت الدرا�سات عن الأطفال يف خمتلف التخ�س�سات، وظهر علم جديد 

ظهور  اإىل  اإ�سافة  الطفل،  اأدب  يف  كثريًا  اأثر  الذي  الطفل  نف�ص  علم  هو: 

.
)3(

نظريات الرتبية احلديثة

 – القاهرة  امل�سرية،  الأجنلو  مكتبة  1982م،  ط.3،  الأطفال،  اأدب  يف  – علي،  احلديدي   -1

.37 م�سر، �ص 

2- املرجع ال�سابق، �ص 45.

3- الهيتي – هادي نعمان، اأدب الأطفال )فل�سفته، فنون، وو�سائطه(، مرجع �سبق ذكره، �ص 88.  
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ثالثاً: معطيات اخللفية التاريخية الأدب االأطفال يف احل�سارة االإ�سالمية

يف ظل غياب مقّومات التحفيز لأدب الأطفال وفق ما قرره ال�ستقراء يف 

الع�سر العربي اجلاهلي، فاإن من ال�سرورة مبكان ا�ستقراء معطيات اخللفية 

التاريخية لأدب الأطفال يف احل�سارة الإ�سالمية باعتبارها ح�سارة قامت 

العرب يف ع�سرهم اجلاهلي، حيث عملت احل�سارة  اأنقا�ص ح�سارة  على 

من  العديد  ويف  بل  املقّومات،  جميع  يف  المتداد  �سناعة  على  الإ�سالمية 

احتفظت  ح�سارة  ل�سناعة  وا�سحة  خ�سو�سية  فيها  اأبرزت  التي  اجلوانب 

بجانب من ال�ستقاللية واخل�سو�سية والتفّرد.

الطفولة  لأدبيات  ا�ستقراء  بعد  الرحيم  عبد  احل��اج  ال��رزاق  عبد  يذكر 

التاأ�سي�ص  من  منهجيتها  انطلقت  قد  الأدبيات  هذه  باأن  النبوي  املنهج  يف 

الإمياين، والرت�سيخ العَقدي من خالل اأ�ساليب موؤّثرة يف قلب الطفل وعقله، 

ومن خالل طرائق التعويد والتدريب، بالإ�سافة اإىل الرتكيز على اجلوانب 

النف�سية من حيث �سحبة الأطفال ومعاملتهم املعاملة الالئقة.

ومن جانب اآخر، فقد ق�ّسم اأدبيات الطفولة �سمن هذا النطاق اإىل اأدبيات 

فاأما جانب  الإب��داع،  هة متثلت يف  واأدبيات موجنَّ التاأليف،  هة متثلت يف  موجِّ

التاأليف فيقرر من خالله باأن ت�سجيل اأدبيات الطفولة يف الرتاث الإ�سالمي 

اأمٌر واقع، وذلك يف ظل اأنه يكاد ُيجمع عدد من الباحثني العرب على اأن اأدب 

الطفولة يف البالد العربية نا�سئ يحبو، واأنه ن�ساأ تقليدًا ملا ظهر عند غرينا 

وبخا�سة اأمم الغرب، واأنه كانت احتفالية الغرب باأدب الأطفال هي احلافز 

لدى كّتابنا خلو�ص التجربة. 

امل�سرية  احل�سارة  به  انفردت  قد  الأطفال  لأدب  الت�سجيل  كان  واإذا 

واقعة  حقيقة  الأطفال  باأدب  الإ�سالمي  الرتاث  يف  العناية  فاإن  القدمية، 

واإن كانت دون م�ستوى الطموح، حيث ظل كتبة الرتاث وم�ّسجلوه وحافظوه 

يرعون هذا الأدب ويوؤّكدون عليه، كما كانوا ل ينظرون اإليه نظرة دونية، 
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اليوم  ل�سغار  العمل  باأن  اقتناع  عن  ويعرّبون  منهج،  عن  ي�سدرونه  واإمنا 

الذين �سي�سبحون كبار الغد هو اأ�سا�ص من اأ�س�ص هذا املنهج الذي قررته 

الدين. تعاليم 

اإن الدليل على عدم خلو الرتاثيات الإ�سالمية مما يوؤكد على العناية بالأدب 

املوّجه للطفل اأن الأمر و�سل بقدماء ال�سلف اإىل حد ت�سجيل ماآثر ال�سغار، 

يوؤكد  اأخبارهم، والتنّدر بحكاياتهم، وهذا ما  واإيراد م�سهورهم، وتوثيق 

عليه ابن ظفر ال�سقلي عندما انتخب كتابه )اأنباء جنباء الأبناء( من خالل 

ركام �سخم من الأخبار والآثار عن ال�سغار، اإذ اعتمد الخت�سار يف كتابه، 

ولو اأراد الإطالة – ويا ليته فعل – لوجد املادة الكثرية التي تعينه على ملء 

الكتب ال�سخمة والأ�سفار العديدة، ويف ذلك يقول: »ولو اأطلقت عنان الل�سان 

.
)1(

يف حلبة هذا امليدان ملالأت يف ملحه اأ�سفارًا

�سّجلها  والتي  ظفر،  ابن  عنها  يتحدث  التي  ال�سخمة  الأ�سفار  هذه  اإن 

اأنها اأفلتت  اأو  من جاء قبله لعلها ل زالت مدفونة يف بطون املخطوطات، 

الذي  احل�ساري  واحلقد  الإن�ساين  العبث  بفعل  الزمن  اأ�سابع  بني  من 

اأتلف ما ل يح�سى من �سفحات الرتاث الإ�سالمي واحل�سارة البانية. وعلى 

يف  الأطفال  لأدب  وعناية  توثيق  وجود  على  الأكيد  الدليل  هذا  من  الرغم 

الرتاثيات الإ�سالمي��������ة، اإل اأن هناك من يقرر باأن اأدب ال�سغ��������ار مل يحظ 

بالهتمام يف الرتاث الإ�سالمي، و»مل ي�سرتع انتباه املدّونني من اأدب الأطفال 

.
)2(

اإل الأغنيات التي كان الكبار يرق�سون بها ال�سغار«

يقول الإمام احلافظ اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي حممد بن ظفر ال�سقلي 

عن �سبب تاأليفه لكتابه )اأنباء جنباء الأبناء(: »فهذا كتاب اأودعته من اأنباء 

جنباء الأبناء ما هو ك�سررة من �سرام، بل قطرة من رهام؛ لأين ق�سدت 

1- ال�سقلي – ابن ظفر، اأنباء جنباء الأبناء، 1980م، دار الآفاق، بريوت – لبنان، �ص 5.

2- احلديدي – علي، يف اأدب الأطفال، مرجع �سبق ذكره، �ص 228.
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به تلقيح هّمة غالم، وتنقيح فطنة كهام«، فالهدف الرتبوي وا�سح رجلي يف 

اإيراد هذه الأخبار والق�سد منها.

وهناك كتب يف الرتاث الإ�سالمي اأوردت حكايات عن الأطفال كبع�ص كتب 

الأمايل،  الأدباء،  املجال�ص، حما�سرات  بهجة  الفريد،  )العقد  مثل:  الأدب 

ثمار  امل�ستظرف،  الكامل،  اجل��واه��ر،  جمع  الآداب،  زه��ر  الأخ��ب��ار،  عيون 

الأ�سعار،  نوادر  واملختار من  واملنتخب منها،  التذكرة احلمدونية  القلوب، 

اأو الكتب املخت�سة كالأذكياء، وبالغات الن�ساء، واملحا�سن وامل�ساوئ(.

واإىل جانب ذلك، هناك بع�ص املوؤلفات التي متّثل كتب الثقافة، اأو النوادر 

لذكر  منها  ف�سول  اأو  �سفحاتها  بع�ص  اأف��ردت  التي  واملنتخبات  املجموعة 

وحكاياتهم  امل�سكتة،  واأجوبتهم  واأخبارهم،  ون��وادره��م  الأط��ف��ال  ف�سائل 

كتاب )املختار من  ونباهة، ومن ذلك  �سجاعة  به من  امتازوا  وما  املمتعة، 

اأحمد  بن  املوؤلف ومن�سوب خطاأ ملحمد  الأخبار(، وهو كتاب جمهول  نوادر 

املقري، وفيه ف�سل عن جنابة الأولد، وهو ماأخوذ باأكمله من كتاب )اأنباء 

جنابة الأبناء(. كما اأن هناك كتاب )التحفة الظريفة من كل نكتة لطيفة( 

رقم  حتت  الظاهرية  باملكتبة  خمطوط  وه��و  احلكيم،  عثمان  بن  حل�سن 

اأما  ال�سبيان.  لنوادر  الثاين ع�سر منه  الباب  والذي خ�ص  اأدب،   )5782(

كتاب )يف التاريخ واحلكايات( - وهو جمهول املوؤلف اأي�سًا - فهو خمطوط 

حتت رقم )6999( اأدب، والذي تناول فيه ف�سائل الأولد.

ال�سغار(  )ن�سائح  كتاب  مثل  ال�سغار  لن�سح  توّجهت  موؤّلفات  وهناك 

جلار اهلل حممود بن عمر بن حممد الزخم�سري، وهو خمطوط بالظاهرية 

حتت رقم )6740( اأدب. كما اأن بع�سها توّجه فيه اإىل املربني وما يحتاجون 

اإليه يف تاأديب الأطفال من ح�سن املعاملة واحلزم، والعلوم التي يوؤخذ بها 

وال�سحية،  النف�سية  الأطفال  وحالت  وتخرّيها،  الدر�ص  واأوقات  الأطفال، 

اإىل غري ذلك من التوجيهات الرتبوية، هذا بالإ�سافة اإىل اأن هناك جوانب 
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)1(

كثرية اأخرى مت حتريرها والعناية بها كالق�سة والأمثال والو�سايا.

الأدبية  الإنتاجات  اأنه جمموع  على  يرّكز  الأطفال  اأدب  تعريف  كان  واإذا 

املقّدمة لالأطفال، والتي تراعي خ�سو�سياتهم وحاجاتهم وم�ستويات منوهم، 

الإ�سالمي، ومل  الرتاث  �سّجلت يف  ال�سغار قد  باإبداع  الطفولة  اأدبيات  فاإن 

يرتّفع عنها الكتاب بل �سّجلوها وعر�سوها يف كتبهم القّيمة اإميانًا منهم باأن 

الأدب اإذا امتلك خوا�سه الفنية فهو اأدب، �سواء �سدر عن �سغري اأو كبري. 

وقد اأوردت لنا كتب الرتاث الإ�سالمي �سورًا �ستى من اإبداعات الأطفال 

والإجابات  البديهة،  مواقف  وبع�ص  والنقدية،  واخلطابية،  )ال�سعرية، 

للكبار،  والأ�سلوبية  ال�سردية  بالأمناط  تقتدي  الطريفة(،  والنوادر  امل�سكتة، 

يف  الأوىل  النغمة  هو  التقليد  اأن  حيث  الطريق،  وبداية  الغيث  اأول  وذل��ك 

.
)2(

الإيقاع، بل هو اخلطوة ال�سحيحة الأوىل يف درب التعّلم والتدرب 

اإذًا، هناك تق�سري وقعنا فيه اإزاء تراثنا واأدبنا، واإىل الأحكام امل�سبقة 

الأطفال  باأدب  اخلا�سة  والدرا�سات  املوؤّلفات  من  كثري  على  هيمنت  التي 

وقد  الوافدة،  والفكرية  احلزبية  الولءات  يف  النخراط  اأو  التقليد  نتيجة 

والآثار  الثمينة  الكنوز  ه��ذه  يف  النظر  عن  نك�سل  التق�سري  ه��ذا  جعلنا 

لرتتيبه  اأو  ون�سره،  جلمعه  الأطفال  لأدب  ي�سلح  ما  �سّمت  التي  الكثرية 

بال�سورة  وليقّدم  الع�سر،  هذا  مع  ليتالءم  جديد  من  �سياغته  واإع��ادة 

)3(

املنا�سبة لالأطفال يف الواقع املعا�سر.

1- عبد الرزاق احلاج عبد الرحيم ح�سن، اأدبيات الطفولة يف الرتاث الإ�سالمي، ق�سايا الطفل من 

منظور اإ�سالمي، اأعمال الندوة الدولية التي عقدتها املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة – 

اإي�س�سكو بالتعاون مع جمعية الدعوة الإ�سالمية العاملية واملعهد العاملي للفكر الإ�سالمي يف الرباط يف 

الفرتة من 29 اأكتوبر اإىل 1 نوفمرب 2002م، من�سورات املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة– 

اإي�س�سكو، 1427ه� - 2006م، الرباط – املغرب، �ص 99.

2- املرجع ال�سابق، �ص 145.

1996م، موؤ�س�سة  1416ه� -  اأدب الأطفال )اأهدافه و�سماته(، ط.2،  – حممد ح�سن،  3- بريغي�ص 

الر�سالة، بريوت – لبنان، �ص 61.
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وبذلك فاإن اأدبيات الأطفال امل�سّجلة يف الرتاث الإ�سالمي كنز يحتاج اإىل 

ا�ستقراء ومتحي�ص جدير بال�سياغة الإ�سالمية بروؤية ع�سرية، وذلك بدًل 

من التخّبط ال�سائد يف ظل ما يعي�سه اأدب الأطفال يف الواقع املعا�سر، وذلك 

من  توّظف  التي  قوالبها  يف  الغربية  احل�سارة  اأدبيات  خلف  لهث  بني  ما 

خاللها، مع الزعم باإدخال ال�سبغة املالئمة عليها للمجتمعات الإ�سالمية، 

وما بني متخّبط ي�سعى اإىل ابتكار خ�سو�سية لإبداعه يف الأدب دون ال�ستقراء 

للخلفية التاريخية املتجّذرة يف الرتاث الإ�سالمي لأدبيات الطفولة، ويف راأيي 

فاإن هذين املحورين يعّدان اأبرز تداعيات الأزمة التي �سنعر�ص لتفا�سيلها 

�سمن الف�سل القادم.
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الف�صل الثالث

اأزمة اأدب الطفل امل�صلم

يف الواقع املعا�رص

)العوامل، التداعيات، الأبعاد(





ترتدد يف الدرا�سات العربية اأ�سماء حمددة ُيقال اإنها رائدة اأدب الأطفال 

يف الع�سر احلديث، منها عثمان جالل واأحمد �سوقي وكامل الكيالين، وحني 

يتوّغل الدار�سون يف ع�سر النه�سة العربي يذكرون رفاعة الطهطاوي على 

لة النهائية  اأنه اأول من اأمر بنقل اأدب الأطفال اإىل اللغة العربية. ويف املح�سّ

يخل�ص الدار�سون اإىل اأن هوؤلء الرواد اطلعوا على اأدب الأطفال يف الآداب 

اأخذوا  ثم  فرتجموه،  العرب  لالأطفال  �ساحلًا  وراأوه  به  فاأعجبوا  الأجنبية 

به عثمان جالل عندما  قام  ما  هو  وذلك  منواله،  على  وين�سجون  يحاكونه 

ترجم )حكايات اأي�سوب( و)لفونتني( �سعرًا يف كتابه )العيون اليواقظ يف 

لفونتني(  )حكايات  �سعرًا  ترجم  حني  �سوقي  واأحمد  واملواعظ(،  الأمثال 

يف اجلزء الرابع من ديوانه )ال�سوقيات(، وكامل الكيالين حني ترجم نرثًا 

عددًا كبريًا من الق�س�ص.

الغرب كما وفدت  اإلينا من  وفد  الأطفال  اأدب  اإن  القول  الدار�سون  يريد 

اأكرث من نقل هذا  الأدباء مل يكن  التطبيقية، وما فعله هوؤلء  والعلوم  الآلة 

الأدب اإىل العربية �سعرًا ونرثًا. ثم اإن تاريخ ظهور اأدب الأطفال يف الرتاث 

العربي احلديث على هذا النحو يحتاج اإىل تعديل جذري، وقبل هذا التعديل 

قراأ  نف�سه  )لفونتني(  اأن  اإىل  العرب  الدار�سون  ي�سري  اأن  يتمنى  املرء  كان 

)كليلة ودمنة( بعد اأن ترجمت من الفار�سية اإىل الفرن�سية، اإ�سافة اإىل اأنه 

مل يكتب حكاياته ال�سعرية لالأطفال واإمنا كتبها للكبار، فنقلها �سوقي دون اأن 

يلتفت اإىل ذلك، ودون اأن يعري خطرها وجمافاتها الروح العربية اأي اهتمام؛ 

.
)1(

ولهذا ال�سبب مل تكن غالبية حكايات �سوقي لالأطفال اإمنا كانت عنهم

1- احلديدي – علي، يف اأدب الأطفال، مرجع �سبق ذكره، �ص 246.
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اأواًل: العوامل الكامنة وراء ظهور اأدب االأطفال يف الرتاث العربي احلديث

تتمثل درا�سة اأدب الأطفال يف الرتاث العربي احلديث من خالل الإ�سارة 

اإىل العوامل الكامنة وراء ظهور اأدب الأطفال يف الن�سف الأول من القرن 

بانف�سال  يتمثل  العاملية  الثقافية  ال�ساحة  يف  الطفل  ف��ربوز  الع�سرين، 

1879م،  ب�سنة  الدار�سون  حدده  الذي  النف�ص  علم  عن  الطفل  نف�ص  علم 

ت�سري  كما  الع�سرين  القرن  ثالثينات  يف  مت  قد  النف�سال  هذا  كان  حيث 

بع�ص امل�سادر. وقد مّهد انف�سال هذا العلم اإىل بروز الطفل يف ال�ساحة 

الثقافية، ومطالبته الأدباء بزاد ثقايف يوازي ما يقّدمونه للكبار، ويف هذه 

�سباتهم  من  يقظتهم  كانت  اإذ  العامل،  عن  بعيدين  العرب  يكن  مل  الفرتة 

اأركان  يحر�سون على جتديد  راحوا  ولذلك  بدايات حما�ستها؛  الطويل يف 

 – كانوا  واإن  اإليه،  الغربيون  التفت  كما  الطفل  اإىل  فالتفتوا  جمتمعهم، 

اآنذاك – اأقل معرفة به منهم.

ومن جانب ثاٍن، فاإن انت�سار التعليم يعد اأبرز العوامل يف ن�سوء اأدب الأطفال 

يف الرتاث العربي احلديث، فقد ظهر الطفل يف ال�ساحة الثقافية من خالل 

اأدب  تطور  تنتظر  اأن  اإحلاحًا من  اأكرث  املدر�سية  وكانت احلاجات  التعليم، 

الأطفال؛ لهذا ال�سبب بداأ املرّبون العرب ي�سّدون الثغرة يف الكتابة لالأطفال، 

فكانوا روادًا لهذا الأدب، منهم يف �سوريا وفل�سطني: )ر�سا �سايف، ن�سرت 

�سعيد وعبد الكرمي احليدري(، ويف م�سر: )رفاعة الطهطاوي، علي فكري، 

خارجه،  اأم  الرتبية  حقل  يف  اأكانوا  �سواء  وغريهم(،  الغندور  خريت  اأمني 

يعتقدونه  فيما  الطفل  حاجات  لتلبية  اجلاّدة  حماولتهم  لهم  كانت  وقد 

�سوابًا يف حقلي ال�سعر والنرث.

ومن جانب ثالث، فاإن هناك مثقافة بني اأكرث من عامل من عوامل ظهور 

اأدب الأطفال يف الرتاث العربي احلديث، والدليل على ذلك اأن عددًا غري 

قليل من الرواد مل يعرف اللغة الأجنبية ومل يقراأ اأدب الأطفال اإل مرتجمًا، 
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يف  ال�سابقة  �سهرته  وج��وه  من  وجه  اإل  �سوقي  اأحمد  �سهرة  ا�ستفا�سة  وما 

عامل ال�سعر، ومكانته الر�سمية يف م�سر، يف حني ي�ستحق رجل مثل رفاعة 

الأطفال  اأدب  بظهور  عّجل  لأنه  ناله؛  مما  بكثري  اأعلى  تقديرًا  الطهطاوي 

من خالل عمله يف حقل الرتجمة اإىل اللغة العربية، واإ�سرافه على �سحيفة 

)رو�سة املدار�ص(، بل اإنه ترجم عن اللغة الإجنليزية ق�س�سًا، فكان عمله 

كان  لأنه  وذلك  العربي؛  الوطن  يف  الأطفال  ب��اأدب  ر�سمية  �سبه  عناية  اأول 

م�سوؤوًل عن التعليم يف م�سر. 

يبداأ بالرتجمة  العربي احلديث مل  الطفل يف الرتاث  اأدب  فاإن  وبذلك 

�سمن  له  والتاأليف  العربي  الطفل  بتعّرف  ب��داأ  واإمن��ا  التاأليف،  ثم  وم��ن 

الهتمام الرتبوي به، وكانت الرتجمة رافدًا �سغريًا، بل اإنها كانت تلخي�سًا 

واإعدادًا قبل اأن تكون ترجمة، كما كانت �ساحلة للفتيان اأكرث من �سالحيتها 

لالأطفال.

الأطفال  اأدب  ظهور  يف  الكامنة  العوامل  من  فاإن  رابع،  جانب  ومن 

كانت  الرتاث  الأطفال يف هذا  اأدب  �سمات  اأن  العربي احلديث  الرتاث  يف 

تعود يف الغالب الأعم اإىل املوؤثرات اخلارجية، كما اأنها ا�ستمرت يف جتاهل 

م�سامينها  اأما  الرتقيم.  وعالمات  للهمزات  واإهماًل  واأمناطًا  �سبطًا  اللغة 

فقد متثلت يف ال�سحر والغرابة واجلان واملغامرات الفردية، اأو على الق�س�ص 

عوامل  من  عاماًل  الطفل  يكن  احلالني مل  ويف  العامة،  والأخالقية  الدينية 

ال�ستينات  يف  الأطفال  اأدب  اأن  اإل  يقروؤها،  التي  الكتب  م�سامني  اختيار 

وال�سبعينات ا�ستطاع حتقيق نقلة نوعية يف امل�سامني، مفادها تعّرف الطفل 

�سلوك  يف  واأثرها  القيم  ق�سية  اإىل  اإ�سافة  تالئمه،  التي  امل�سامني  ل�سرب 

الأطفال، ومن هذه الزاوية بدا تطّور اأدب الأطفال يف ال�ستينات وال�سبعينات 

عما كان عليه يف الثالثينات والأربعينات.

اأدب  ومن خالل ا�ستقراء المتداد املرتبط بالعوامل الكامنة وراء ظهور 

63



الأطفال يف الرتاث العربي احلديث، فاإن من اخلطاأ العتقاد باأن اأثر الرتاث 

القدمي يف تراث اأدب الأطفال احلديث قد انتهى عندما بداأ الأدباء يتعّرفون 

القدمي  للرتاث  التاأثري  بقاء  تقرر  دللت  وهناك  له،  ويكتبون  الطفل  على 

على معامل نه�سة اأدب الأطفال يف الرتاث العربي احلديث، وذلك من خالل 

الأمرين التاليني:

- النظرة الجتماعي�ة: اإذا كان العربي يف الأدب القدمي ينظ����ر اإىل الطفل 

ل الذك������ر على الأنثى، فاإننا لو دّققنا يف  على اأنه را�سد م�سّغر، وكان يف�سّ

م�سامني  حتكم  نف�سها  النظرة  لوجدنا  احلديث  ال��رتاث  يف  الأطفال  اأدب 

هذا الأدب، فالأديب العربي ياأنف من النزول اإىل الطفل لأنه يعي�ص داخل 

جمتمع ما زال يوؤمن اأن الأدب للكبار وحدهم، واأن اأدب الأطفال لهو اأو �سيء 

اأنه  بالذكر  اإىل موهبة ودرا�سة وتخطيط. ومن اجلدير  اللهو ل يحتاج  من 

يف م�سامني الأدب الذي كتبه الكيالين والعريان والإبرا�سي ما زال الذكر 

�سيد الق�س�ص، وما زال ال�سحر وال�سر مق�سورين على الإناث، �سواء اأكانت 

فاإنها يف احلالني  اأم مرتجمة،  موؤلفة  املفهومات  ت�سم هذه  التي  الق�س�ص 

ت�سري ب�سكل غري مبا�سر اإىل موافقة املوؤلف اأو املرتجم عليها، ور�ساه عنها، 

وقبوله ن�سرها بني الأطفال.

- الأن�سنة: وهي تعني عملية خلع �سفات الإن�سان على احليوان واجلمادات، 

الأول من  الن�سف  الأطفال يف  اأدب  كبريًا يف  �سيوعًا  الأن�سنة  �ساعت  حيث 

اأن املرء ل يكاد يجد �سيئًا يعدلها فيه، ففي غالبية  الع�سرين، حتى  القرن 

عالقات  جن�سه  بني  مع  ويقيم  ويفرح،  ويتاأمل  احليوان  يتحّدث  الق�س�ص 

اأن مفهوم  ل تختلف عن عالقات الإن�سان بالإن�سان. وقد اعتقد الدار�سون 

جالل  عثمان  بها  قام  التي  الرتجمة  خالل  من  الغرب  من  وردن��ا  الأن�سنة 

واأحمد �سوقي وكامل الكيالين، وقد يكون ذلك �سحيحًا يف حدود الن�سو�ص 

الرتاثي  الواقع  اأن  اإل  وغ��ريه،  )لفوتني(  عن  ال��رواد  ه��وؤلء  ترجمها  التي 
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العربي ي�سري اإىل اأن الأن�سنة قدمية عند العرب قبل )كليلة ودمنة( بقرون، 

حيث عرفوها من خالل احلكايات والأ�ساطري، وما زالوا يتناقلونها بينهم 

كابرًا عن كابر، اإ�سافة اإىل اأن هناك من يقول اإن كتاب )كليلة ودمنة( الذي 

)1(

ينطلق من مفهوم الأن�سنة اأّثر يف )لفوتني( بعد اأن قراأه بالفرن�سية.

التطوير  الأدباء الذين كان لهم دور يف دعم  اأ�سماء كثري من  لقد برزت 

الأدب،  الر�سمي بهذا  اإىل جانب  الهتمام  الأطفال، هذا  والزده��ار لأدب 

اأكرث  بلغ عددها  التي ت�سدر كتب الأطفال، والتي  الن�سر  حيث تعددت دور 

من 50 دارًا اأ�سدرت اأكرث من 300 �سل�سلة كتبها اأكرث من 400 من الكتاب 

واملوؤلفني. ويف �سنة 1964م اأ�سدرت وزارة املعارف العمومية امل�سرية قرارًا 

وزاريًا بتاأليف )جلنة للعناية باأدب الطفل( �سّمت عددًا من الرواد يف هذا 

وخ�س�ست  لالأطفال،  برامج  والتلفزيون  الإذاع��ة  خ�س�ست  كما  امليدان، 

كذلك بع�ص ال�سحف مكانًا خا�سًا لهم، كما اأن�ساأ م�سرح للعرائ�ص.

وقد مّثلت نهاية ال�ستينات نقطة حتّول جديد يف تاريخ اأدب الأطفال العربي 

اأ�س�ص  على  الأطفال  اأدب  درا�سة  حم��اولت  ب��داأت  عندما  وذل��ك  املعا�سر، 

املكتب  باإن�ساء  متمثلة  ال�ساأن  هذا  يف  كبرية  خطوة  اأول  متثلت  وقد  علمية، 

برنامج  بتنظيم  قام  وال��ذي  الثقافة،  ب��وزارة  الأطفال  لثقافة  ال�ست�ساري 

هام لتدريب كّتاب الأطفال، وقد متّخ�ص هذا الربنامج الأول من نوعه عن 

نتيجتني هامتني هما:

•اإ�سدار كتاب )فن الكتابة لالأطفال( الذي اأعده الأ�ستاذ اأحمد جنيب  	
اأحد املحا�سرين، واعتربه الربنامج بداية لعمل طليعي.

الربنامج  انتهاء  بعد  تكّونت  التي  الأطفال(  ثقافة  )جمعية  •اإن�ساء  	
والدار�سني. املحا�سرين  من  ح�سروه  ممن  جمموعه  من 

1- الفي�سل – �سمر روحي، ثقافة الطفل العربي، مرجع �سبق ذكره، �ص 126.
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البحث  وحلقات  وامل��وؤمت��رات  الإجن���ازات  تتابعت  ال�سبعينات  مطلع  ومع 

الدولة  جوائز  من  ن�سيب  الأطفال  لأدب  خ�س�ص  حيث  امليدان،  هذا  يف 

اإعداد  بع�ص معاهد  درا�سية يف  الأطفال( مادة  )اأدب  واأ�سبح  الت�سجيعية، 

امل�سرية  الهيئة  عقد  عن  ف�ساًل  هذا  امل�سرية،  الرتبية  ب��وزارة  املعلمات 

الرموز  بع�ص  وجهود  الطفل(،  )كتاب  حول  الدولية  ندوتها  للكتاب  العامة 

واأ�سحاب القرار يف العمل من اأجل الطفل ورعايته، واإقامة مهرجان للقراءة 

واإن�ساء  بالفعل،  املوجودة  املكتبات  تطوير  اإىل  بالإ�سافة  �سنويًا،  للجميع 

مكتبات خا�سة بالأطفال. كما اأن هناك جهود ر�سمية واأهلية اأخرى كان لها 

، حيث تزايدت 
)1(

تاأثري يف حتقيق نقلة نوعية لأدب الطفل يف املجتمع العربي

الهتمامات باأدب الأطفال، وتعّددت دور الن�سر التي اجتهت اإىل اإ�سدار كتب 

الأطفال، كما تتابعت منذ عقد ال�سبعينات الإجنازات واملوؤمترات والندوات 

 .
)2(

وحلقات البحث يف ميدان ثقافة الطفل واأدبه

ويت�سح مما �سبق ا�ستعرا�سه حول العوامل الكامنة وراء ظهور الأدب يف 

الع�سر احلديث اأن النمط ال�سائد يف التوجه نحو الكتابة يف اأدب الأطفال 

ل زالت توؤّثر فيه الأمناط التي كانت يف الأدب العربي القدمي، هذا ف�ساًل عن 

جانب التوظيف ال�سائد يف هذا ال�سرب من الأدب، مما يقرر حقيقة مفادها 

اأنه على الرغم من النفتاح املعريف على اأدب الأطفال الذي �ساع يف الغرب، 

اإل اأن النمط ال�سرقي يف الرتاث العربي احلديث ل زالت تربز له خ�سو�سية، 

والت�ساوؤل الذي يفر�ص نف�سه اأمام هذا الهتمام – الأهلي والر�سمي – لأدب 

الطفل يف الرتاث العربي احلديث... اأين اإذًا مظاهر الأزمة التي يقبع اأدب 

الأطفال حتت وطاأتها ؟... ما هي تداعياتها ؟... واإىل اأين بلغت اأبعادها كي 

يحتاج اإىل اإعادة ا�ستقراء وجتاوز لكثري من جوانب الق�سور التي من �ساأنها 

1- امل�سريف – ان�سراح اإبراهيم، اأدب الطفل – مدخل للرتبية الإبداعية، مرجع �سبق ذكره، �ص 81.

العربي،  الفكر  دار   ،)2( الأطفال  اأدب  يف  درا�سات  الأطفال،  كتب  يف  امل�سمون  جنيب،  اأحمد   -2

الإ�سكندرية – م�سر، �ص 45.
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اإعاقة النهو�ص بهذه ال�سناعة احليوية يف حقل الأدب ؟

تتمّثل يف ح�سد اجلهود  ل  الطفل  باأدب  الرتقاء  الق�سية يف منظومة  اإن 

فح�سب، بل ل بد من توجيه هذه اجلهود وفق خطط مدرو�سة ت�ستهدف حتقيق 

غايات حمددة تت�سم باخل�سو�سية والإبداع الذي ينطلق من البعد املتجّذر 

اأر�سية �سلبة،  اأن ذلك يتحّقق من خالل  للمجتمع العربي امل�سلم، ول �سك 

تن�سئة  يف  والأ�سا�سية  الهامة  الأدوات  من  الأطفال  اأدب  اأن  باعتبار  وذلك 

الطفولة التي تعترب اأهم الدعائم والركائز مل�ستقبل املجتمع و�سخ�سيته التي 

نريد لها اأن تكون قوية وموؤّثرة، كما اأن حاجتنا ما�ّسة و�سديدة اإىل بناء اأدب 

  .
)1(

عربي لالأطفال يهتم باأطفالنا ويبني لهم طريق امل�ستقبل

ومن جانب اآخر، فاإنه يت�سح من خالل هذا ال�ستقراء املخت�سر للعوامل 

الكامنة وراء ظهور اأدب الأطفال يف الرتاث العربي احلديث، وما بذل من 

اأدبيات  يف  بذل  ملا  حقيقي  ا�ستثمار  ثمة  لي�ص  اأنه  امل�سمار،  هذا  يف  جهود 

عبد  احل��اج  ال��رزاق  عبد  ا�ستقراأه  ما  وفق  الإ�سالمي  ال��رتاث  يف  الطفولة 

الرحيم فيما �سبق ا�ستعرا�سه، ل �سيما واأنه ما زال يف غالبه اأدبًا خمطوطًا 

العربي  ال��رتاث  على  القدمي  للرتاث  التاأثري  يتعّد  مل  اأنه  كما  مطبوع،  غري 

احلديث اإل �سمن نطاق �سطحي متثل باملبداأ املُتبنى يف �سناعة اأدب الأطفال 

ل  فيما متثلت به النظرة الجتماعية للطفل على اأنه را�سد م�سّغر، واأنه يف�سّ

�سفات  خلع  عملية  تعني  التي  الأن�سنة  به  متّثلت  وفيما  الأنثى،  على  الذكر 

الإن�سان على احليوان واجلمادات.

ثانياً: تداعيات اأزمة اأدب االأطفال يف الواقع املعا�سر.

الأطفال  اأدب  تنمية حقل  اأجل  ُبذلت من  التي  الرغم من اجلهود  على 

املعا�سر،  الواقع  اإليها  التي ميتد  العقود  فاإن  القدمي،  العربي  الرتاث  يف 

1- مفتاح حممد دياب، مقدمة يف ثقافة واأدب الأطفال، ط.1، 1995م، الدار الدولية للن�سر والتوزيع، 

القاهرة – م�سر، �ص 25.  
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وما عليه احلال يف ظل الواقع قد اأفرزت جانبًا من التداعيات التي جنمت 

يلي  وفيما  الأدب.  للخ�سو�سية يف هذا  امل�ستهدف  التخطيط  عن غياب يف 

تناول م�ستفي�ص جلانب من هذه التداعيات التي اأفرزت هذا الأدب الهزيل 

الذي يقدم لالأطفال يف املجتمع العربي امل�سلم.

�سعف يف ا�ستيعاب احتياجات الطفل:	• اإن ال�سعف يف ا�ستيعاب احتياجات 

مثل  مثلها  تخّلفها  معامل  تت�سح  ظاهرة  بات  الثالث  العامل  دول  يف  الطفل 

الظواهر الأخرى التي ترتبط بح�سور املجتمع وتاأثريه ودرجة ن�سجه ووعيه، 

�سيما واأن احلديث عن احتياجات الطفولة – واأدب الطفل اأحدها – يدخلنا 

كثرية،  هموم  يف   - واأق��زام(  )عمالقة  كتابه  يف  �سند  اإبراهيم  قرر  كما   -

واأننا ما زلنا ن�سري ببطء نحو عوامل الطفولة الرحبة يف ظل احتالل الطفل 

اأن املجتمع عندنا منق�سم  اأكد �سند على  حيزًا حمدودًا من الهتمام. كما 

اإىل ق�سمني، ق�سم خا�ص بالعمالقة – يريد بذلك الكبار - واآخر خم�س�ص 

لالأقزام – يريد بذلك ال�سغار - واأن العمالقة ينظرون اإىل الأقزام وكاأنهم 

خملوقات غريبة، ول يعرفون كيف يت�سّرفون معهم، ول يجدون لغة منا�سبة 

الكثرية  اأ�سئلتهم  من  بالتهّرب  دائمًا  يقومون  فاإنهم  لذلك  معهم؛  للحوار 

املت�ّسمة بالعفوية والرباءة وحمّبة معرفة العامل واكت�ساف اأ�سراره الغام�سة.

ومن جانب اآخر، يوؤكد �سند ما ترّتب على هذه النظرة من العمالقة لالأقزام 

من اأن هوؤلء العمالقة عندما يعجزون عن فهم عامل الأقزام، فاإنهم ينهالون 

اإ�سكالية يف فهم  عليهم بال�سرب وال�سراخ والعويل وال�ستم، وكاأمنا هناك 

واأنه قد ترتب على ذلك جناية  الكبار لل�سغار،  التي يوّفرها عامل  احلدود 

تدمري الكبار لأحلى �سنوات العمر عند ال�سغار ب�سبب اجلهل والفتقار اإىل 

املعرفة، والركون اإىل بع�ص املعتقدات واملوروثات البالية.

ويوؤكد �سند يف ختام كالمه عن ظاهرة �سعف ا�ستيعاب احتياجات الطفل 

هناك  املقابل  يف  ولكن  الطفل،  عامل  يف  �سلبيات  بوجود  اعرتافا  هناك  اأن 
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�سعف يف حّلها، اإذ اإن حّلها ل ميكن اأن يتحّقق بعفوية وارجتالية، واأن ذلك 

ي�ستلزم املزيد من اخلطوات ال�سحيحة، والتفكري ال�سرتاتيجي يف معاجلة 

جهد  من  للطفل  يقّدم  ما  كل  واأن  �سيما  بالطفولة،  ترتبط  التي  الق�سايا 

منو  من  نخاف  األ  ينبغي  واأننا  امل�ستقبل،  يف  ثماره  جنني  �سوف  وت�سحية 

.
)1(

البذور ال�سغرية، فهي ل بد واأن تنمو

اإن تفّهم احتياجات الطفولة ل بد واأن ين�سّب يف قوالب تتناغم مع معطيات 

جمتمعاتنا  يف  ال�سائدة  النظرة  اأن  �سك  ول  الطفل،  اإليه  مييل  وما  الواقع 

تفّهم  اأجل  العلمية وال�ستقراء، كما ل بد، من  تّت�سم بجانب من  واأن  ل بد 

احتياجات الطفل يف جمتمعنا، اأن نعمل على اجتثاث النظرة املغلوطة لعامل 

اأن دعم برامج  التعامل معه، واأن ن�ستوعب  اأجل تغيري معطيات  الطفل من 

تنمية  برامج  دعم  واأن  تثقيفه،  جوانب  مبختلف  تتمثل  بالطفل  الهتمام 

قدراته ل بد اأن حتتل نطاقًا اأكرب مما هو �سائد.

  خ�سو�سية يف االإبداع مل تتبلور بعد: ذكر هادي نعمان الهيتي يف كتابه 

»اأدب الأطفال : فل�سفته، فنون، وو�سائطه« الذي اأّلفه �سنة 1986م اأنه على 

الرغم من تزايد الهتمام باأدب الأطفال يف اأكرث بقاع الدنيا، اإل اأن اأدبًا ذا 

خ�سو�سية لأطفال العرب مل يتبلور بعد، ومل تظهر له �سخ�سية متمّيزة رغم 

اجلهود التي عك�سها المتداد ال�سابق ا�ستعرا�سها. كما قرر باأن عدم تبلور 

ُيعاين  التي  الأزم��ة  تداعيات  عليها  بناء  تقّررت  التي  املبدعة  اخل�سو�سية 

التي ترى  التقليدية  الرتبوية  النظريات  الطفل متّثلت يف طغيان  اأدب  منها 

يف الطفل رجاًل �سغريًا، ي�ساف اإىل ذلك اإىل اأن املجتمع كان جمتمع رجل 

قبل كل �سيء، ولي�ص هذا فقط، بل اإن الهتمام بالثقافة والإعالم هو ظاهرة 

حديثة ن�سبيًا يف جمتمعنا العربي املعا�سر.

1997م، دار الكنوز  اأدب الطفل البحريني، ط.1،  – كتابات يف  واأقزام  اإبراهيم �سند، عمالقة   -1

الأدبية، املنامة - البحرين، �ص 11.  
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ويقرر الهيتي من جانب اآخر – فيما اأوافقه عليه - باأنه يف ظل م�ستجّدات 

الرتبوية  النظريات  وفق  لالأطفال  يقّدم  وما  قدم  ما  فاإن  املعا�سر،  الواقع 

اأهم  يفتقد  احلالة  هذه  يف  لأنه  لالأطفال؛  اأدب��ًا  اعتباره  ميكن  ل  التقليدية 

الطفولة  يف  ت��راع��ي  ل  لالأطفال  ت��ق��ّدم  �سيغة  ك��ل  اأن  حيث  فيه،  عن�سر 

وقدراته  وخيالته  وميوله  دوافعه  له  متميزًا  كائنًا  باعتبارها  خ�سائ�سها 

هو بعيد عن اأدب الأطفال احلق... ولكننا هنا ل بد اأن نفّرق بني هذا الجتاه 

ا�ستنادًا  نقول-  اأن  ميكن  والتي  ال�سليمة،  اجلاّدة  البدايات  وبني  اخلاطئ، 

اإليها: اإن اأدب الأطفال هو يف املهد، ولكنه �سليم معافًى. كما اأ�سار باأن كل 

ما و�سل اإىل اأذهان واأخيلة اأطفالنا نبع من م�سدرين، فاأما اأولهما فكان عن 

طريق حركة الرتجمة من بع�ص اللغات الأجنبية، وخا�سة اللغة الإجنليزية 

والفرن�سية، وثانيهما يتمثل يف تب�سيط بع�ص احلكايات والأقا�سي�ص العربية 

امل�ستمدة من تراثنا الأدبي على نحو مهرتئ ومهلهل.

وبناء عليه، فاإن الق�سة والأق�سو�سة واحلكاية كانت لها نقلة يف جمتمعنا، 

اأما اجلوانب الأخرى من األوان الأدب فاإنها مل تلق العناية اآنذاك، بل هي مل 

تلق ما ت�ستحق حتى اليوم رغم اأن اأدب الأطفال ي�سّكل كاًل ل يقبل التجزئة، 

وهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بامل�ستقبل الجتماعي والقت�سادي وال�سيا�سي لأي 

بنته يف ما�سيها، ول مبا حققته يف  اليوم مبقدار ما  تقا�ص  والأمم ل  اأمة، 

م�ستقبلها فح�سب، بل مبقدار ما اأعدته مل�ستقبلها الذي ل ميكن اأن يتحّقق 

دون تبّني منهجية للتخطيط.

–وهو  لأطفالنا  الثقايف  ال��زاد  منه  ا�ستمّد  ال��ذي  الأول  امل�سدر  وحتى 

هناك معايري  كانت  ما  متى  عليه  اعرتا�ص  ل  م�سدرًا  الرتجمة– يعد 

لختيار املواد الأ�سيلة واملنا�سبة، واملعروف اأن ن�سبة عالية من األوان الأدب 

املقّدمة لالأطفال يف البلدان ال�سرتاكية هي مواد مرتجمة عن لغات خمتلفة، 

ولكن الختيار يتم وفق موا�سفات حمّددة وحقيقية.
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�ستيتًا  جند  لأطفالنا،  واملقّدمة  املرتجمة  الأكدا�ص  نت�سّفح  حني  ولكننا 

غري متجان�ص من الق�س�ص واحلكايات وامل�سرحيات، والتي ل ي�سلح كثري 

منها لأطفالنا، ويتوّخى نا�سروها – يف الغالب – الربح املادي قبل كل �سيء، 

– اأنها منا�سبة  يعنيان - ول �سك  بها ل  الأطفال عليها و�سغفهم  واإقبال 

اأو �ساحلة لهم. اأما امل�سدر الثاين فهو متمثل يف تلك احلكايات والأقا�سي�ص 

التي ا�ستمدت اأكرثها من الرتاث العربي، فعلى الرغم من اإمكانية ا�ستمداد 

مل  هذا  مثل  اأن  اإل  الأطفال،  اأدب  من  عديدة  لأل��وان  منها  رائعة  م�سامني 

اأ�سلوبًا وم�سمونًا،  يتحقق بعد، فقد جاءت بع�ص احلكايات والعرب كما هي 

الطويلة،  الأحقاب  هذه  خالل  العربية  لغتنا  فيه  تطّورت  ال��ذي  الوقت  يف 

كما اأن م�سامينها اأبقيت كما هي، يف الوقت التي يفر�ص ع�سرنا احلا�سر 

التقّدم مب�سامني جديدة تنا�سب اأطفالنا. اأما احلكايات ال�سعبية التي كانت 

تتناقلها العجائز، فقد توّلت بع�ص دور الن�سر التجارية تقدميها اإىل الأطفال 

.
)1(

رغم �سعف اأغلبها

وهنا، ل بد من التاأكيد اأن كثريًا من الأقا�سي�ص امل�ستمّدة من تاريخنا، 

واحلكايات ال�سعبية التي ن�سجتها اأخيلة النا�ص يف ع�سور خمتلفة، هي وليدة 

بل كان  لل�سغار،  تكتب  بالأ�سا�ص، مل  اأنها  والإقطاع، كما،  العبودية  ع�سور 

يتداولها الكبار يف تلك الع�سور املتخّلفة. وعليه فاإن من اخلطاأ اعتبار جميع 

تلك الأقا�سي�ص واحلكايات عربًا واأخيلة تو�ّسع املدارك عند الأطفال، ولكن 

من ال�سروري توجيه اأخيلة اأطفالنا نحو الواقع من اأجل اأن يكت�سبوا َزَخمًا 

األ  اأنه من ال�سروري  ي�ستطيعون من خالله مواجهة احلياة فيما بعد، كما 

، �سيما واأن هناك فرقًا �سا�سعًا بني 
)2(

ندفع بعامل الطفولة اإىل عامل الوهم

اخليال والوهم.  

1- الهيتي – هادي نعمان، اأدب الأطفال )فل�سفته، فنون، وو�سائطه(، مرجع �سبق ذكره، �ص 88.  

2- راجي عنايت، م�سرح الأطفال بني الواقع والأ�سطورة، جملة الطليعة، ال�سنة )2(، اإبريل 1966م، 

القاهرة – م�سر، �ص 75.  
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تركات  من  واخلرافية  ال�سحرية  الق�س�ص  بع�ص  فاإن  اآخ��ر،  جانب  ومن 

املجتمعات املتخّلفة قد تن�سئ يف طفولتنا روح العدوان والوح�سية، وقد تربز 

�سور اخلوف والقلق، �سيما واأن التطور الجتماعي والعلمي ميكن اأن يتمّخ�ص 

الأمام،  اإىل  بها  عن ق�س�ص خيالية تالئم طبيعة احلياة اجلديدة، وتدفع 

كما اأن بالو�سع حتوير تلك الق�س�ص واحلكايات واإبراز اجلوانب التي ت�سّجع 

وذلك  باحلق،  واملطالبة  املعتدي  وحماربة  وامل�ساواة  والتعاون  الوئام  على 

بحيث تبدو مالئمة للحياة املعا�سرة؛ لأنه ل يحق لنا اأن جنعل من طفولتنا 

اأخيلة متخّلفة، وذلك باإيجاد �سلة تربط بني الأخيلة والواقع الذي  حبي�سة 

يحياه الطفل، وبذلك نوّفر للطفولة عن�سرين اأ�سا�سيني يف احلياة هما: �سعة 

اخليال، والقدرة على احلياة.

يف  اخل�سو�سية  مراعاة  �سرورة  على  حديثه  ختام  يف  الهيتي  اأك��د  وقد 

الإبداع يف الأدب العربي التي مل تتبلور بعد، على اأن تراثنا العربي فيه من 

الرثاء ما ميكن اأن ن�ستمد منه األوانًا اأدبية رائعة ل كالتي جندها اليوم تنقل 

.
)1(

بلغة �سعبة، وحتمل نف�ص املفاهيم، حتى لو كانت مفاهيم

بريغي�ص  ح�سن  حممد  يقرر  امل�ستهدفة:	•  القيم  منظومة  يف  �سبابية 

قيم  ت�سوده  ب�سورته يف جمتمع  الأطفال  اأدب  اإليها  يهدف  التي  القيم  باأن 

ي�ستهدفها  التي  القيم  اأن  اإل  والتاأطري،  بالو�سوح  يّت�سم  اأن  ينبغي  م�سرتكة 

اأدب الأطفال يف العامل العربي يف ظل الواقع املعا�سر غري وا�سحة؛ وذلك 

لأن هذا الأدب النا�سئ جاء انعكا�سًا لالأدب الغربي دون متحي�ص اأو تفحي�ص 

يف الغالب، ف�ساًل عن اأنه ن�ساأ يف ظل اأو�ساع تقف من الإ�سالم موقفًا معاديًا 

يف كثري من الأوقات، والثقافة والأدب باأيد تنتمي اإىل مدار�ص فكرية تنكر 

الدين وحتاربه وتنظر اإليه بازدراء. ومما يوؤكد ذلك اأن الكثري من الدرا�سات 

التي اهتمت بالقيم الرتبوية يف اأدب الأطفال اأو القيم ب�سكل عام: كان ُجّل 

1- الهيتي – هادي نعمان، اأدب الأطفال )فل�سفته، فنون، وو�سائطه(، مرجع �سبق ذكره، �ص 104.  
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هذه  اعتمدت  بل  ندر،  ما  اإل  الطفل  حياة  من  املادية  باجلوانب  اهتمامها 

بعامة،  الإن�سانية  النف�ص  الغربية حول  النظريات  اآرائها على  الدرا�سات يف 

ونف�ص الطفل بخا�سة.

وهناك اجتاهات اأخرى داأبت على ت�سخري اأدب الطفل لإخراج جيل يوؤمن 

بالعلمانية، ويدين بال�سرتاكية العلمية، وين�سلخ عن ما�سيه وتراثه وقَيمه، 

ويتنّكر لتاريخه، ويرف�ص معتقداته؛ ومن اأجل ذلك تاأّتت �سرورة اأن ينه�ص 

املخّت�سون املخل�سون بدرا�سة امل�سامني اخلا�سة باأدب الأطفال، والأهداف 

التي ينبغي اأن يهدف اإليها على اأ�س�ص اإ�سالمية وا�سحة حتى ل تتوزع اجلهود 

اأوًل، ثم ت�سيع اخلطوات وتتعدد الروؤى اأو تت�سارب بال معرفة اأخريًا. 

من  ع��دد  بتحقيق  ترتبط  الأط��ف��ال  اأدب  وظائف  ف��اإن  اآخ��ر،  وم��ن جانب 

الأهداف ياأتي على راأ�سها الأهداف العتقادية؛ اإذ اإن كل املذاهب الأدبية 

واملدار�ص الفنية والجتاهات الفكرية ت�ستند اإىل عقيدة من العقائد، وحتى 

كل  ويتناولون  يعتقدون،  مبا  ي�سّرحون  بل  هذا،  النا�ص  ليخفي  الغرب  يف 

الأمور بحرّية و�سراحة وو�سوح، فيقولون عن الدين ما يريدون، ويتحّدثون 

حيث  يختلف،  فالأمر  امل�سلمني  عند  اأما  والأدبية.  الفكرية  الن�ساطات  عن 

ياأخذون من نتاج الغربيني، ويقتدون مبذاهبهم الأدبية، ويتبّنون مدار�سهم 

الفنية، بل والفكرية اأحيانًا، ويّدعون اأن ذلك بعيد كل البعد عن املعتقدات 

والدين وال�سرع الذي يوؤمنون به.

ال�ستنكار  يقرر  م��ا  لالأطفال  امل��وّج��ه  الأدب  م��ن  ج��وان��ب  بع�ص  يف  اإن 

وال�ستهزاء بالقيم والأ�ساليب التي يعّلمها الإ�سالم للنا�ص عامة واملتمثلة يف 

الرتاحم والتعاطف والتكافل والتعاون، وهذا ما يجعل من الالزم الهتمام 

مب�سامني اأدب الأطفال باعتبارها �سرورة واجبة يف بناء جيل موؤمن باهلل، 

غدًا،  امل�سوؤولية  يتحّمل  جيل  وم�ستقبله،  وحا�سره  وتاريخه  قَيمه  على  اأمني 
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الهزائم  اآث��ار  من  ويتخّل�ص  �سحيحة،  متينة  اأ�س�ص  على  امل�ستقبل  ويبني 

)1(

املتوالية للم�سلمني يف القرن احلايل.

لالأطفال مرتجمًا  الن�سر  دور  تن�سره  ما  »اإن معظم  العظم:  يقول حازم 

باأزمة وجود،  قليل ومير  يكون بغري خربة كافية؛ فالأدب اخلا�ص  موؤلفًا  اأو 

البحث  والنقد،  الرقابة  غيبة  يف  النا�سرين،  لبع�ص  اأتاحت  الأزم��ة  وه��ذه 

ولعب  املتحركة  والأف���الم  )اأق��ول  الرائجة...  الأط��ف��ال  وكتب  جم��الت  عن 

الكمبيوتر(، فقدموها لأطفالنا مرتجمة بال�سور نف�سها بغري متحي�ص، مع 

اأنها حتوي قَيمًا تربوية غري مالئمة لعقيدتنا وقيمنا الروحية، اأو مرفو�سة 

حتى يف البالد التي ت�سدر عنها«. والأمر نف�سه يوؤكده الدكتور حممد �ساكر 

�سعيد يف قوله: »اإن كثريًا مما كتب لالأطفال يف واقعه لي�ص �ساحلًا لالأطفال 

لتجاوزه م�ستويات الأطفال، اأو لتجاوزه اجلانب الرتبوي املنا�سب لالأطفال، 

اأو لعدم ت�سّمنه قَيمًا اأخالقية ت�سهم يف تربية الأطفال وتن�سئتهم«.

اإذ  والإع��الم��ي��ة؛  الثقافية  التبعية  لن�سر  وا���س��ع  جم��ال  الطفل  اأدب  اإن 

ي�ستخدمه ال�ستعمار لغزوه الثقايف والإعالمي، وبق�سد التاأثري على تكوين 

وقَيمًا  مفاهيم  لدينا  اأفرز  لذلك  التابع؛  الثقايف  للنمط  والرتويج  النا�سئة، 

خاطئة اأنتجت انف�ساًل بني الطفل وعقيدته وجمتمعه؛ لأنه يرى اأنه ي�سادم 

ما يقال له، ويف النهاية يكون عقل الطفل جماًل لل�سراع. كما يركز كثري من 

للمجتمع  دون ذكر  ت�سرّي احلدث  التي  الفردية  النزعة  على  الأطفال  كتاب 

املحيط بالبطل؛ مما يجعل الطفل معتزًا بذاته، مّياًل لالنفراد براأيه، مهماًل 

اآراء الآخرين. 

وكما اأن الكتابة موهبة، فهي اأو�سح يف الكتابة لل�سغار؛ لأنك تتعامل مع 

م�سّدق ملا يراه اأو ي�سمعه اأو يقروؤه، ولقد ابتلي امل�سلمون مبن ليح�سن هذه 

1996م، موؤ�س�سة  1416ه� -  اأدب الأطفال )اأهدافه و�سماته(، ط.2،  – حممد ح�سن،  1- بريغي�ص 

الر�سالة، بريوت – لبنان، �ص 107.
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املهمة، فلم ي�سّجعوا اأ�سحاب املواهب يف الكتابة لالأطفال، ومل ي�سمحوا لهم 

)1(

بالنزول اإىل امليدان؛ مما جعل الكّتاب املتخ�س�سني نادري الوجود.

اإذًا فامل�سوؤول عن عدم الو�سوح يف منظومة القيم التي تقّدم للطفل يتمثل 

والتقييم  النتقائية  على  تقوم  ول  ع�سوائية  جهودًا  الرتجمة  جهود  كون  يف 

ال�سائد  الثقايف  البعد  مع  لتتالءم  الأفكار  وغربلة  ال�سياغة  اإعادة  حتى  اأو 

ترف�ص  اأطراف  من  اأو  بتخّبط  اإما  ذلك  ويكون  امل�سلم،  العربي  املجتمع  يف 

يف الغالب القالب الذي يوّظف من اأجله اإحياء القيم مبنهجية اإ�سالمية لها 

اأبعادها واأدواتها.

العربي  العامل  ل�سعوب  اله�ّسة  الأدب��ي��ة  البنية  يف  تغلغلت  تيارات  هناك 

خا�سة، ول�سعوب العامل الإ�سالمي عامة، واأ�سبح ملن يحملون راياتها مكانة 

بهذا  الأدب��اء   قبل  من  الهتمام  غياب  ظل  يف  وذلك  والقيادة،  الأ�ستاذية 

القطاع، وعدم الإدراك لأبعاد الآثار الفّعالة لالأدب ب�سورة �سحيحة، مما 

اأدى اإىل تخّلف �سيوع الأدب الإ�سالمي من خالل تقدمي مناذج كافية مقنعة، 

واإغفال املناهج النقدية وفق املنظور احلديث وجهود النقاد يف اأنحاء العامل، 

اإل اأن اأكرث هذه العوامل متثل خطورة يف الفل�سفات احلائرة اأو اجلانحة التي 

غزت عاملنا، والتي ا�ستطاعت اأن تخطف اأب�ساره وتوازنه بربيقها و�سيغها 

.
)2(

ال�ساحرة الفاتنة

البحث عن بطل جديد:	• ذكر عبد الرحيم موؤدن يف درا�سته التي بعنوان: 

جمال  يف  املركزية  الإ�سكاليات  اأه��م  من  ب��اأن  جديد(  بطل  عن  )البحث 

يتمثل  املعا�سر  الواقع  يف  والفتيان  الطفولة  عامل  مع  اإ�سالميًا  التعاطي 

يف عجز الإبداع العربي والإ�سالمي عن اإيجاد ال�سخ�سية العربية الإ�سالمية 

1- مقال من�سور عن جملة، البيان ال�سنة ال�سابعة ع�سرة، العدد 179، غري معلن الكاتب على موقع 

 . http://www.saaid.net/tarbiah/32.htm :سيد الفوائد �سمن الرابط الإلكرتوين�

الآخر،  جمادى   ،)14( الأمة  كتاب  �سل�سلة  الإ�سالمي،  الأدب  اإىل  مدخل  – جنيب،  الكيالين   -2

1407ه�، ط.1، رئا�سة املحاكم ال�سرعية وال�سوؤون الدينية، الدوحة – قطر، �ص 64.
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يف املنتوج الإبداعي املوّجه لالأطفال والفتيان، وذلك على الرغم من املرجعية 

والثقافة امل�سرتكة. كما اأكد باأن الأمر يزداد تعقيدًا اإذا نظرنا اإىل الرتاكم 

الرمزي – خا�سة يف اجلانب احلكائي – يف املجتمع العربي الإ�سالمي منذ 

اأقدم الع�سور، وما خّلفه من مناذج وبطولت ج�ّسدتها �سخ�سيات �سهرية 

مل  ميح و�سمها اإىل الآن من الذاكرة والوجدان.

املوّجه  الإب���داع  مع  التعامل  ك��ون  من  الرغم  على  باأنه  م��وؤدن  اأ�سار  وق��د 

مرة  مينع  ل  ذلك  فاإن  احلديثة،  العربية  النه�سة  وليد  والفتيان  لالأطفال 

اأخرى من معرفة الأ�سباب وراء ذلك على الرغم من الر�سيد الكمي الكبري 

يف هذا امليدان، �سواء ما تعّلق بالأمر املحكي خا�سة،      كتابًا كان اأو �سل�سلة، 

اأو تعّلق الأمر من جهة اأخرى مبجالت رائدة وبرامج اإذاعية ون�سرات معينة، 

ف�ساًل عن الفقرات التلفزية والأ�سرطة الغنائية... اإلخ 

ومن جانب اآخر، فقد وقف موؤدن على الأ�سباب واملوانع التي اأدت اإىل ذلك، 

باجلانب  تتعلق  واأ�سباب  املفهومية،  بالناحية  متعّلقة  اأ�سباب  اإىل  وق�ّسمها 

املجتمعي، وفيما يلي عر�ص خمت�سر لذلك:

	 مفهومياً:

فالفرق ح�سب هذا  الثانية،  الدرجة  اأدب من  الأدب جمرد  اعتبار هذا  1 -

فالبطولة  ثم  ومن  اليافعني(،  و)اأدب  الكبار(  )اأدب  بني  �سا�سع  املفهوم 

�ستقت�سر على الأدب املعياري، اأما اأدب ال�سغار واليافعني فهو جمرد و�سيلة 

ُي�سّوى على عجل  اأدب  فهو  ثم  ومن  الفئة،  لدى هذه  الفراغ  اأوقات  لتزجية 

باعتبار اأنه اأدب عيال يحتاج اإىل الإيهام بالبطولة دون اأن يحتاج اإىل البطولة 

الفاعلة يف الن�ص ويف الواقع.

اأن  دون  الكبار(  )اأدي��ب  زاوية  الأدب من  اإىل هذا  ينظر  لذلك  ونتيجة  2 -

مبكونات  املتميزة  والفتيان  لالأطفال  املوجهة  الكتابة  زاوية  من  اإليه  ينظر 
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بني  املتكافئة  غري  العالقة  جديد  من  يزّكي  وه��ذا  حم��ددة،  خ�سائ�ص  اأو 

مع  ملقاي�سة  يخ�سع  معياري  اأدب  فهو  الو�ساية،  لهذه  واخلا�سع  )الو�سي( 

اأو الفتى ما  اأو يفاعة الطفل  الكبار، مما يكون �سببًا يف اغت�ساب الطفولة 

دام املنظور الفكري واملجتمعي املتحّكم يف هذا الإنتاج هو منظور الرجولة 

والعتداد  الرجولة  قَيم  بت  ب��اأن  علمًا  الت�سّور،  هذا  على  القائم  املبّكرة 

بالنف�ص والقدرة على حتّمل امل�سوؤولية يجب اأن ينبع من عمق الن�ص الطفلي، 

ولي�ص من عمق الن�ص اخلا�سع ل�سلطة الكبار. 

وامل�سموع يف  املكتوب خا�سة،  املجال احلكائي  الأدب على  اقت�سار هذا  3 -

مرتبة اأقل، مع اإهمال �سبه تام ملجالت اإبداعية مثل: )الر�سم، ال�سناعات 

اليدوية، املحرتفات، والألعاب الذهنية... اإلخ(؛ ذلك اأن البطولة لي�ست وليدة 

ن�ص اأو جن�ص اأدبي اأو فني حمدد، بل هي نتاج تعدد الن�سو�ص وا�ستمرارها 

يف اأن�ساق عديدة ب�سيغ متعددة.

اإن حتقيق ذلك من ال�سعوبة مبكان نظرًا اإىل كون املنتوج الإبداعي غري 

املكتوب يحتاج اإىل عوامل مادية ومعنوية جتعل منها �سناعة قائمة بذاتها، 

ومن ناحية اأخرى فاإن البطولة املرت�ّسخة يف اأذهان الأطفال واليافعني هي 

تلك البطولة املرتكزة على مناذج حمّددة تتكرر يف املحكي واملرئي وامل�سموع 

وامللمو�ص. ولعل هذا ما يف�ّسر انت�سار النماذج املجتنبة لدى الطفل الأوربي 

اأو الأمريكي ب�سبب تكرار هذه النماذج يف الق�سة وال�سريط والأغنية ومالب�ص 

الأطفال واملل�سقات الإعالنية وفقرات الإ�سهار وعالمات الطريق... اإلخ. 

للوعي  اأو  اأحيانًا،  لال�ستن�ساخ  تخ�سع  فاإنها  البطولة،  تقدمي  حال  يف  4 -

منتج  اأو  كاتب  لدى  الق�سور  من  جانبًا  يعك�ص  اأخ��رى، مما  اأحيانًا  الزائف 

اأي�سًا يقت�سي نوعًا من  هذه الن�سو�ص ما دام الواقع املو�سوعي والإبداعي 

الطفل  – ي�سبح  الزائف  الوعي  اأو  – ال�ستن�ساخ  الن�سبية، ويف احلالتني 

اأو الفتى يف حالة قطيعة مع النموذج املقرتح للبطولة، ويتم ن�سيانه من قبل 
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املتلقي مبجرد النتهاء من قراءة الن�ص، وهذا - وفقًا ملا اأرى - يرجع اإىل 

غياب امل�سداقية يف العر�ص املقدم للطفل.

- جمتمعياً: 

�سيادة اخلطاب الأخالقي الذي ل يراعي )اأدبية( الن�ص، وعدم مراعاة  1 -

اأنه اأدب قبل اأن يكون تاأديبًا، كما اأن املعادلة ال�سعبة يف هذا النوع من الأدب 

تتمّثل يف املحافظة على القيم الأخالقية الإ�سالمية من جهة، وعلى اجلانب 

– باملعنى  )تاأديب(  اإىل  الأدب  هذا  يتحّول  اأن  اأما  ثانية،  جهة  من  الفني 

الزجري - فاإن هذا �سيوؤدي اإىل خلخلة العالقة التفاعلية بني الن�ص وبني 

املتلّقي.

اإخ�ساع املناهج التعليمية واملقررات الرتبوية ملنظور معنّي يق�سي الطفل  2 -

الغايات  ملتب�سة  املختارة  فالن�سو�ص  والتعّلم،  التعليم  ميدان  من  الفتى  اأو 

اأدب  من  املنتخبة  الن�سو�ص  يفتقد  املدر�سي  الكتاب  اإن  بل  والأه���داف، 

الأطفال والفتيان. وهذا املنهج املّتبع هو يف جوهره منهج جتزيئي ل يخ�سع 

لوحدة الروؤية اأو الت�سّور املتكامل للمادة التعليمية، وكاأن التعامل مع الطفل 

اأو اليافع يختلف بني مادة واأخرى، فاخلطاب الأخالقي مق�سور على الرتبية 

اللغوية والدينية، يف حني تخ�سع مواد اأخرى ملنظور اآخر قد يوجد على طريف 

نقي�ص من هذا املنظور، علمًا اأن العملية التعليمية برّمتها يجب اأن تخ�سع 

ل�سلم القَيم العربية الإ�سالمية الإن�سانية.

التعامل مع طفل منطي دون مراعاة مرجعيته الدينية والثقافية عامة،  3 -

حيث ل بد من اأن يكون التعامل من خالل مراعاة خ�سو�سية الطفل والفتى 

العربي امل�سلم عن طريق تكييفه هذه املقررات مع واقعه املادي والرمزي، 

وذلك دون اأن يعني ذلك اإيجاد قطيعة مع العامل من جهة، ودون ال�سقوط – 

يف حالة التطبيق احلريف – يف النمطية املت�ساعدة بت�ساعد العوملة الهادفة 

اإىل الق�ساء على الهوية الرمزية واخل�سو�سية الثقافية لالأمم وال�سعوب من 

جهة اأخرى.
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غياب  ظل  يف  والفتيان  لالأطفال  املوّجه  الإب��داع  عن  احلديث  ميكن  ل  4 -

ودور  م�سارح  يف  الإب��داع  هذا  مترير  لقنوات  املج�ّسدة  املجتمعية  ال�سروط 

اإىل  بالإ�سافة  هذا  الإب��داع،  بهذا  اخلا�سة  واجلوائز  الن�سر  ودور  ال�سباب 

املكتبات العامة واخلا�سة، والف�ساءات الرتفيهية والرتبوية؛ ذلك اأن الإبداع 

بالفكر  وتعامل  والوجدان،  للح�ص  يعترب ممار�سة  والفتيان  املوجه لالأطفال 

ممار�سة  هو   بل  واملو�سمي،  اجلزئي  تتجاوز  �ساملة  ثقافة  اإن��ه  واجل�سد، 

ح�سارية ت�سمح باإيجاد املتلقي املتفاعل مع هذا الإبداع يف انتظار حتّوله اإىل 

مبدع ي�ستفيد من توّفر هذه ال�سروط والإمكانات املالئمة.

على الرغم من توقيع العديد من الدول العربية والإ�سالمية على املواثيق  5 -

اأخرى،  جهة  من  بالطفولة  املهتّمة  املرا�سد  وتاأ�سي�ص  جهة،  من  الدولية 

 - ثالثة،  جهة  من  بالطفل  اخلا�سة  التنموية  اخلطط  و�سع  اإىل  بالإ�سافة 

بالرغم من كل ذلك - فاإن هذه الإجنازات تظل خا�سعة لإكراهات حملية 

ودولية، مما جعلها اأ�سرية احلقوق املادية – وهو مك�سب هام – للطفل، مع 

)1(

اإغفال حلقوقه الرمزية، ومنها اجلانب الإبداعي عامة، والأدبي خا�سة.

اأدب الطفل  اأزمة  اأفرزتها  التي  التداعيات  وبناء على ما �سبق، فاإن هذه 

واقع  على  نف�سها  تفر�ص  التي  بالظروف  ترتبط  املعا�سر  الواقع  يف  امل�سلم 

املجتمعات العربية وامل�سلمة، ففي ظل خ�سو�سية عربت احلدود لأدب الآخر، 

واأقبل عليها الطفل امل�سلم وخنع اأمام القالب النموذجي الذي قدمت فيه، 

فاإنه يف املقابل فاإنه، رغم اجلهود املبذولة يف هذا القطاع يف الوطن العربي، 

اإل اأنها تبقى جهودا مبعرثة وع�سوائية وغري مدرو�سة اأو قائمة على ا�ستقراء 

ي�ستهدفه  فيما  �سيما يف ظل �سبابية متمثلة  ل  لذلك فهي متعرثة،  وحتليل 

اأ�سبحت  حيث  الأطفال،  وج��دان  يف  معّينة  لقيم  غر�ص  من  الأطفال  اأدب 

الفكرية  والتوّجهات  لالأمناط  وانتقائيتها  تر�سيدها  يف  خا�سعة  القيم  هذه 

1- عبد الرحيم موؤدن، البحث عن بطل جديد، مرجع �سبق ذكره، �ص 163.
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املت�ساربة التي اأ�سابت التوّجهات الطفولية يف جمتمعاتنا يف مقتل.

اإن ما �سبق ذكره ما زالت اآثاره قابعة على ج�سد الأمة املنهكة من واقعها، 

وذلك على الرغم من اأن كثريًا من احلكومات واملوؤ�س�سات بداأت تويل اأدب 

وذاتيتها  الأّم��ة  قَيم  لنقل  الفّعالة  الأداة  باعتباره  خا�سا  اهتماما  الأطفال 

وثقافتها وح�سارتها، هذا اإىل جانب كونه اأداة ُمثلى لت�سكيل وجدان الطفل 

النف�سي  التوازن  واإيجاد  عنده،  اخليال  ملكة  وتنمية  �سلوكه  وطبع  وعقله 

واإ�سباع ف�سوله املعريف، واإثراء لغته وتنمية اإح�سا�سه باجلمال.

وقد ذكرت با�سمة الع�ّسال جانبًا من اجلهود التي بذلت من اأجل حتقيق 

ذلك، ومما ذكرته على �سبيل املثال ل احل�سر:

لكتب  م  •	1983 العام  منذ  �سنوي  ملعر�ص  العربية  م�سر  جمهورية  اإقامة 

باأدب الطفل  اإقليمية فيما يتعّلق  الأطفال ترعى من خالله حلقات درا�سية 

اأو ثقافته.

م رعت البحرين ندوة حول كتب الأطفال يف دول اخلليج  يف العام 1985	•

العربية.

للرتاث  الثامن  املهرجان  ال�سعودية  العربية  باململكة  الريا�ص  يف  	•اأقيم 
الطفل حمورًا  اأدب  1993م، وكان مو�سوع  العام  والثقافة )اجلنادرية( يف 

�ستى  مو�سوعات  العمل  اأوراق  تناولت  حيث  �سة،  املتخ�سّ للندوة  رئي�سًا 

مرتبطة بذلك منها: )الق�سة وامل�سرح يف اأدب الأطفال، ال�سعر والأغنية يف 

)1(

اأدب الأطفال، ونظرة م�ستقبلية اإىل اأدب الأطفال(.

هذا بالإ�سافة اإىل موؤمترات وندوات ُعقدت ملناق�سة وحتليل اأدب الطفل 

واأزمته احلالكة، واآليات اإتقان وجتويد العمل يف هذا النطاق الهام واحليوي 

فيه  ونتقن  ق��دره،  حق  نقدره  مل  اإن  وال��ذي  الإن�سانية،  املجتمعات  حياة  يف 

1- با�سمه الع�سلي، اأدب الأطفال... دعوة اإىل الأ�سالة والإبداع، ثقافة الطفل – واقع واآفاق، جمموعة 

اأبحاث جتميع. عبد الواحد علواين، 1997م، دار الفكر، دم�سق – �سوريا، �ص 128. 
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املرجّوة  النوعية  النقلة  حتقيق  فاإن  الأبعاد،  خمتلف  من  احرتافية  �سناعة 

له  ينّظر  ما  حتت  ويقبع  اخليال،  ي��راود  وردي��ًا  حلمًا  تبقى  امليدان  هذا  يف 

املنّظرون دون جتاوز ذلك نحو تبّني برنامج عملي موؤّثر؛ ليبقى احلال على 

ما هو عليه، وذلك يف ظل اأو�ساع ما زالت فيه اأبعاد الأزمة التي يعاين منها 

الطفل عامليًا - وب�سكل اأخ�ص يف املجتمعات العربية والإ�سالمية - اآخذة يف 

تداعيات  لحتواء  اأداة  باعتباره  التخطيط  �سرورة  يربز  نحو  على  التفاقم 

واإفرازات هذه الأزمة على اجليل املعا�سر والأجيال القادمة، وذلك وفق ما 

تقّرره معطيات النظرة اإىل هذا ال�سرب من الأدب وجتويد الإتقان فيه على 

نحو من �ساأنه اأن يحقق �سناعة احرتافية لها اعتباراتها ومقّوماتها يف اأدب 

الأطفال. 

ثالثاً: اأبعاد اأزمة اأدب االأطفال يف الواقع املعا�سر.

لي�ست اخل�سية من بروز مثل هذه التداعيات اإل ملا �ستفرزه من اأبعاد متتد 

بالأزمة اإىل نطاق يجعل اأمر احتوائها متعذرا  يف ظل التعقيد الذي ت�سهده 

جمدية  تعد  مل  حيث  الإن�سانية،  املجتمعات  بني  الفكري  التالقح  قطاعات 

وموؤثرة اإل نربة من ميتلك القدرة على ب�سط نفوذه و�سوجلانه على الطرف 

توّجهات  ُيفر�ص عليه من  ملا  والنبهار  الإذع��ان  اإل  له  لي�ص  الذي  الأ�سعف 

جماراة  عن  ف�ساًل  لها،  مناف�سة  منها  تكون  اأن  عن  وعجزت  وابتكارات، 

ميكن اأن ُي�سنع من خاللها اعتباراته وخ�سو�سياته؛ ذلك اأنه قابع يف ظل 

اأزمة، ويغيب التخطيط نحو اخل�سو�سية والإبداع يف قامو�سه باعتباره احلل 

اجلذري لالأزمة.

اإن خطورة اأبعاد الأزمة التي يعاين منه اأدب الطفل يف جمتمعاتنا تتمثل 

الأطفال  واأن  الأطفال،  باأحوال  مرهونة  للبالد  امل�ستقبلية  الأحوال  اأن  يف 

كافة  ورعاية من  اإعداد  اإىل  بحاجة  هائلة  ب�سرية  ثروة  العربي  الوطن  يف 

النواحي على اختالف املراحل العمرية، واأن هذه الأزمة �ستتفاقم تداعياتها 
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اإذا مل يقم جمتمعنا مب�سوؤولياته املتنوعة وال�سخمة جتاه الأطفال.

هذا  نطاق  تفّهم  تعرقل  اأن  �ساأنها  من  التي  الأخ��رى  الإ�سكالية  اإن  ثم 

تتناول  درا�سات  اأو  اأبحاث  هناك  لي�ص  اأنه  يف  تتمثل  معه  للتعامل  الحتياج 

للر�سد  جهاز  اإقامة  على  والعمل  هذه،  مل�سوؤولياته  جمتمعنا  مواجهة  كيفية 

والإ�سراف على كل ما يقّدم للطفل بدًل من اأن يكون خا�سعًا لقانون العر�ص 

والطلب.  

وب�سكل   - الطفل  منو  احتياجات  مراعاة  عدم  يف  والبعرثة  الت�سّيب  اإن 

خّطة  هناك  لي�ص  دام  ما  التفاقم  يف  اآخ��ذة   - الثقافية  الناحية  يف  اأخ�ص 

متكاملة ميكن تنفيذها فيما يتعلق باأدب الطفل وثقافته، ل �سيما واأن تلك 

الثقافة هي التي متّكنه من �سقل �سخ�سيته. ثم اإن اأبرز ما يعيق تبّني مثل 

زالت  ما  جمتمعاتنا  يف  الأطفال  حول  الدرا�سات  اأن  املتكاملة  اخلطة  هذه 

قليلة بل ونادرة.

ومن اجلدير بالذكر اأن احتواء هذه الأزمة يتعذر، اإن مل يكن م�ستحيال، 

نقدية  وقفة  ي�ستلزم  احتواءها  اأن  ذلك  ومتفرقة؛  فردية  بجهود  يكون  اأن 

ترتكه  ما  مدى  ملعرفة  وحتليلها  املنتجة  الثقافية  امل�سامني  اأمام  موؤ�س�سية 

من اآثار يف البنية النف�سية والعقلية للطفل العربي، ومن ثم النطالق بوعي 

اأن ممار�سة  �سك  ول  للطفل.  والأدب��ي  الثقايف  الإنتاج  م�سرية  وتخطيط يف 

عملية النقد املوؤ�س�سي الت�ساركي هذه لو متت لرتّتبت عليها نتائج هامة جدًا؛ 

اإذ اإنها توؤدي اإىل معرفة مدى جتاوب الطفل مع املنتج الثقايف، ومدى تاأّثره 

كله وفق درا�سات ومعطيات ميدانية  اأو فكريًا، وذلك  نف�سيًا  اأو  انفعاليًا  به 

.
)1(

تقوم بها املوؤ�س�سات املتخ�س�سة

ُم لالأطفال يف  وقد اأ�سار قحطان بريقدار اإىل اأن الإنتاج الأدبي الذي ُيَقدنَّ
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الواقع املعا�سر كثري ومتنوع، واأنه تكفي متابعة بع�ص املجالت املخت�سة يف 

اأدب الأطفال يف خمتلف اأقطار الوطن العربي املطبوعة منها والإلكرتونية، 

واملوؤ�س�سات  الن�سر  دور  من  خا�سة  اإ�سدارات  من  ال�ساحة  على  يظهر  وما 

اإىل  يحتاج  الأطفال  اأدب  من  وف��ريًا  حم�سوًل  لدينا  اأن  لنعرف  الثقافية؛ 

متابعة واهتمام من النّقاد من اأجل متحي�سه وتقوميه وحماولة و�سع نظرية 

عامة له.

كما قرر قحطان باأنه، على الرغم من كل ما يقال من مدح وذم، ورغم 

وجود عدد كبري من الإ�سدارات التجارية املح�سة التي ل تهتم بامل�سمون 

�سعر  بني  متنّوعة  اأدبية  اإ�سدارات  هناك  فاإن  لالأطفال،  تقدم  ما  تعي  ول 

عن  البعيُد  اخلال�ص  الأدُب  خاللها  من  يتجّلى  وم�سرحيات  وق�س�ص 

اأدٌب ي�ستلهم الرتاث والأ�سالة، ويعر�ص نف�سه  املبا�سرة والتوجيه الفج... 

جديدة  تطّلعات  خاللها  من  وتظهر  الع�سر،  تواكب  جديدة  روؤًى  �سمن 

العربية  والثقافة  العربي  الأدب  تغني  اأن  �ساأنها  من  مبتكرٌة  واأ�ساليُب 

بوجه عام، ول يعوزها يف ذلك اإل اأن يتكرم النّقاد بالبحث عنها وحماولة 

لأ�سماء  املكّررة  درا�ساتهم  عن  يكّفوا  واأن  وبلورتها،  وتقييمها  درا�ستها 

.
)1(

قدمية �سبعت من النقد والدرا�سة

لقد اأفرزت تداعيات اأزمة اأدب الطفل يف الواقع املعا�سر العديد من الأبعاد 

التي اأّثرت يف واقع وم�ستقبل هذا الأدب يف جمتمعنا، فقد جنم عنها اأزمة 

يف امل�سمون، واأزمة يف اللغة، واأزمة يف الر�سوم وال�سور، فاأما اأزمة امل�سمون 

فقد متثلت يف تقدمي  م�سمون غري من�سجم مع قدرات الطفل ومكانته، وهي 

اأن ت�سوّرها وفهمها  واأخطر ما فيها  اأزمة خطرية و�سخمة،  من دون �سك 

القيام  ي�ستلزم  مما  والتو�سيات،  النظريات  اق��رتاح  يتعّدى  ل  وعالجها 

1- قحطان بريقدار، اأدب الأطفال بني الواقع والتنَّطلُّع، مقال من�سور على موقع الألوكة �سمن الرابط: 

http://www.alukah.net/Literature_Language/01/2068/
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بدرا�سات واأبحاث جاّدة وجذرية من اأجل الو�سول اإىل حل ناجع من �ساأنه 

حتقيق التجاوز لهذه الأزمة، والو�سول اإىل الأ�ساليب والأ�سكال املُثلى لإي�سال 

.
)1(

امل�سامني

من  والإك��ث��ار  اجلزلة  باللغة  التم�سك  عن  ناجمة  فاإنها  اللغة  اأزم��ة  اأم��ا 

املجازات، واعتبار ذلك �سبياًل ناجعًا اإىل حتقيق عمق يف الثقافة واإغناء لها، 

اللفظي  ال�سلوك  وتهذيب  اللغة  اأن �سحالة  تتمثل يف  اأن احلقيقة  يف حني 

الطبقة  يحّددان  ولكنهما  فح�سب،  الثقافة  ث��راء  اإىل  ي�سريان  ل  عدمه  اأو 

العقلية والجتماعية التي ينتمي اإليها املتكّلم، فتطوير اللغة با�ستمرار لت�ساير 

اأن تلقني الن�صء تعبري عن الأفكار،  حاجات الطفل املعي�سة والعلوم، وذلك 

والأفكار تعبري عن املعارف ومعيار للتطور الجتماعي، كما اأن لغة الطفل يف 

  .
)2(

النهاية هي معيار ر�سيد املعرفة اخلا�سة والعلوم القائمة يف جمتمعه

باعتبارها  للطفل  بالن�سبة  اللغة  اأهمية  النهاية  يف  ح  يو�سّ القول  هذا  اإن 

من  ف��اإن  ذل��ك  كل  ورغ��م  واخل���ربات،  املعلومات  وامتالك  للمعرفة  و�سيلة 

يكتبون ق�س�ص الأطفال يف جمتمعنا تهّمهم التقاليد اللغوية املحافظة اأكرث 

ملق�سدية  التب�سيط  وب�سرورة  الفهم،  على  وبقدرته  بالطفل  اهتمامهم  من 

الفهم والتفاعل.

ومن جانب ثان، فاإن مما يت�سل باأبعاد اأزمة اللغة يف اأدب الأطفال �سرورة 

يف  الإ�سراع  حتتم  جمتمعاتنا  يف  والف�سحى  العامية  م�سكلة  باأن  العرتاف 

اإيجاد حل لأزمة اللغة امل�ستخدمة يف اأدب الأطفال، مما ي�ستلزم رفع الدعوات 

لعتماد ما ي�سمى باللغة الف�سحى املب�ّسطة؛ وذلك لأن العامية ل ميكن اأن 

تكون لغة لأدب مكتوب؛ حيث اإن اللغة العربية هي اللغة الر�سمية ول بد من 

اعتمادها وانتقاء تراكيبها الب�سيطة واألفاظها ال�سهلة.
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التعابري التي من املمكن  ومن جانب ثالث، فاإنه ل بد كذلك من اعتماد 

ا�ستخدامها لتكون اللغة ال�سهلة واملب�ّسطة، وذلك من خالل اأبحاث ودرا�سات 

عمره،  مراحل  من  مرحلة  كل  ويف  الطفل،  عند  اللغوي  النمو  لفهم  علمّية 

الطفل يف كل مرحلة  ي�ستخدمها  التي  لالألفاظ  لغوي  قامو�ص  بو�سع  وذلك 

اإح�ساءات معّمقة، كما ل  اأبحاث مبنية على  من مراحل الطفولة بوا�سطة 

جديدة  مفردات  لتقّبل  مرحلة  كل  يف  الطفل  ا�ستعداد  عن  البحث  من  بد 

على قامو�سه، ونوعية هذه املفردات، وذلك من خالل قوائم ولوائح ل�سبط 

قامو�ص الطفل اللغوي الذي ميكن اعتماده اأ�سا�سًا ثابتًا و�سليمًا يف اإنتاج اأدب 

بلغة منا�سبة على �سعيد اللفظ والرتكيب.

اأما اأزمة الر�سوم وال�سور فهي تتعلق بالأ�سلوب والكّم والإخراج والتنفيذ، 

لالأطفال  املقدم  الأجنبي  الأدب  يف  كبري  اهتمام  وجود  مالحظة  ظل  ففي 

بال�سور من حيث الأ�سلوب الوا�سح واملعرّب واملوحي، ومن حيث الألوان املعتنى 

بان�سجامها، بالإ�سافة اإىل العناية باإخراج هذه ال�سور على اأف�سل ما يكون، 

يف ظل ذلك فاإنه يف املقابل جتد ال�سور يف الأدب العربي مهملة من حيث 

الإخراج، حيث الألوان باهتة، والر�سوم يعوزها الو�سوح والدّقة واجلمالية، 

مع اأن تنفيذ لوحة اأو �سورة لق�سة مو�سوعة لالأطفال ل بد اأن تراعى فيها 

م�سائل عدة كالنمو وال�ستعدادات النف�سية والإدراكية والعاطفية.

تكملة  الكتاب ول  لتزيني  لي�ست  الأطفال  اأدب  امل�ستخدمة يف  ال�سورة  اإن 

اإىل  ت�سيف  اأن  يف  تتمثل  بها  املنوطة  ووظيفتها  دورها  اإن  بل  لها،  اإ�سافية 

 ،
)1(

اجلمايل الذوق  وتنمية  والتخّيل  الفهم  على  القدرة  يحّرك  ما  الق�سة 

مظاهرها  �ستى  يف  ال�سور  اأن  كما  امل�سّورة،  الأ�سياء  من  يتعّلم  فالإن�سان 

حتمل خربات ب�سرية اأقرب اإىل الفهم والإدراك العام من الرموز احل�سابية 
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املجّردة، بل اإن هذه الأمور احل�سابية ل تدرك حق الإدراك يف بادئ الأمر 

)1(

اإل اإذا كانت م�سحوبة ب�سور.

انفعاليًا  معنى  توحي  اأن  يجب  الر�سوم  اأن  على  التاأكيد  من  بد  ل  اأنه  اإل 

للمو�سوع  تبعًا  ودرجته  حدته  يف  يختلف  النفعايل  املعنى  وه��ذا  جم��ددًا، 

من  فيها  النهائي  البت  اأو  القطع  قبل  بد  ل  اأي�سًا  امل�سائل  وهذه  والفكرة، 

وحول  واجلمالية،  احل�سية  الطفل  ق��درات  حول  ودرا���س��ات  اأبحاث  اإج��راء 

الأ�ساليب املوؤثرة فيه اأكرث من غريها، وامل�ساعدة على اإي�سال الهدف ب�سكل 

ومرتبط  ماثل  بال�سور  الأطفال  تاأثر  اأن  عّنا  يغيب  اأن  يجب  ول   ،
)2(

اأف�سل

وتطلق  لالأطفال  املعاين  ح  تو�سّ ال�سورة  اأن  اإذ  والكالم؛  بالكتابة  بتاأثرهم 

خلياله العنان، كما متتاز ال�سورة على الكلمة بقوة تاأثريها وطول مّدة التاأثر 

.
)3(

بها ل�سهولة فهمها

اإن ما و�سلت اإليه اأزمة اأدب الأطفال من اأبعاد ارتبطت اأ�سبابه برتك ثقافة 

باأن  اأن ي�سعر هذا املجتمع  ينتج ب�سكل غري مربمج، ودون  واأدبهم  الأطفال 

على عاتقه حتّمل هذه امل�سوؤولية، وال�سعي اإىل اإنتاج اأدب منا�سب لالأطفال، 

وذلك ب�سبب الفردية يف الإنتاج، ومن خالل ذلك ل بد من التاأكيد على اأن 

املهّمات امللقاة على عاتق العاملني يف ميدان اأدب الأطفال ل ميكن اأن يقوم 

.
)4(

بها فرد مهما بلغ من قدرات وطاقات واإخال�ص وعلم وموهبة

اأزمة  باأن  اإىل  الطفل(  اأدب  )م�سكالت  كتابه  يف  مريايل  �سي�سليا  وي�سري 

 – القاهرة  امل��ع��ارف،  دار  1965م،   ،4 ط. الفنون،  تعليم  ط��رق  حممد،   – الب�سيوين   -1

 .54 �ص  م�سر، 

�سبق  مرجع  الأطفال،  ق�س�ص  من  عينات   – املجتمع  وثقافة  العربي  الطفل  احلر،  ذكاء   -2

 .149 ذكره، �ص 

دورية  1979م،   ،)7( العدد  املفاهيم،  تكوين  يف  ودورها  الأطفال  جمالت  – حازم،  النعيمي   -3

امل�ستقبل العربي، بريوت – لبنان، �ص 125. 

�سبق  مرجع  الأطفال،  ق�س�ص  من  عينات   – املجتمع  وثقافة  العربي  الطفل  احلر،  ذكاء   -4

 .145 ذكره، �ص 

86



اأدب الطفل تعترب اأزمة عاملية، كما يوؤكد اأنها لي�ست اأزمة نق�ص، بل هي على 

العك�ص اأزمة غزارة - كمًا وتنوعًا - ومع ذلك كله يبدو الطفل يف كل مرة اأقّل 

اهتمامًا بالقراءة، وذلك يف ظل وجود قنوات اأخرى اأ�سبحت موؤثرة يف حياة 

.
)1(

الطفل ومالكة جلل اأوقاته

وي�ستقرئ اإبراهيم حممود يف كتابه »اأدب الأطفال وواقع الأطفال« اأبعاد 

اأزمة اأدب الطفل يف الواقع املعا�سر بالتاأكيد على مدى ه�سا�سة هذا  املفهوم، 

ويت�ساءل حول مدى اإمكانية اأن يحظى مايقدم لالأطفال ب�سفة الأدبية، اأم 

ال�سائد  الأدب  خالل  من  املرت�سم  الأدب  واأن  �سيما  ل  كبري،  وهٌم  ذلك  اأن 

اإىل  اإ�سافة  اإىل حتقيقه،  اأو  فيه  العي�ص  اإىل  ن�سبو  الذي  الواقع  اإىل  يفتقر 

باإ�سباغ  وذلك  بذلك،  له  نعتنا  من  ينطلق  اأطفال  اأدب  باأنه  الأدب  نعت  اأن 

هذا الو�سف عليه من ت�سورنا الذهني والنف�سي، وذلك عندما ل تنبع هذه 

.
)2(

احلقيقة من الواقع

اإذًا فالإ�سكالية وفق ما يراها اإبراهيم حممد تتمّثل يف كون الواقع الذي 

يعي�سه الطفل غري مهيٍئ لأن تنتج اأدبًا يرتبط به الطفل يف واقعه، ل �سيما 

واأن هذا الواقع الذي يعي�سه الطفل مكّبل بالكثري من املوروثات املرتاكمة، 

والعي�ص  ال�سحية،  الرتبوية  العملية  لتهيئة  الأدب  توظيف  من  بدًل  وذلك 

باأمان، والإ�سباع النف�سي، وكاأمنا ثمة حلقة مفقودة متّثل الو�سل بني الإن�سان 

وواقعه، حيث ل اإرادة لدى الطفل �سوى اإرادة المتثال لالأكرب منه، ول اإرادة 

له �سوى اإرادة التماهي مع النموذج املر�سوم له، وهكذا ت�سبح كل املخّططات 

ونف�سي  وعقلي  يقابلها من منو ج�سمي  وما  للطفل،  ُتر�سم  التي  واخلطوات 

واجتماعي جمرد �سعارات م�سّللة.

1997م، �سل�سلة درا�سات نقدية عاملية  اأدب الطفل، ت.مها عرنوق،  1- �سي�سيليا مريايل، م�سكالت 

)33(، من�سورات وزارة الثقافة، دم�سق – �سوريا،       �ص 143. 

2- اإبراهيم حممود، اأدب الأطفال وواقع الأطفال يف جمتمعنا، ثقافة الطفل – واقع واآفاق، جمموعة 

اأبحاث جتميع. عبد الواحد علواين، 1997م، دار الفكر، دم�سق – �سوريا، �ص 128. 
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يكتب  ما  بني  الربط  حتقيق  من  ميّكن  ما  اإىل  حممد  اإبراهيم  ي�سري  ثم 

الأدب يف جمتمع  يكتب هذا  اأن  وهو �سرورة  واقعه،  يعاي�سه يف  وما  للطفل 

�سليم يكون الإن�سان فيه الأّول والأخري من حيث القيمة، وهذا هو الذي من 

الإبداع  قادرين على  كبارًا  النهاية  لنكون يف  اإيجاد طفولة �سحيحة،  �ساأنه 

وكتابة اأدب ميكن اأن ي�سمى بالفعل )اأدب الأطفال(؛ وذلك لأنهم قد عا�سوا 

قول  وهو  النهاية،  يف  بالقول  لنا  ي�سمح  وه��ذا  الفعلية،  الطفولة  ويعي�سون 

.
)1(

حا�سم:»اأعطني اأطفاًل حقيقيني، اأهبك اأدب اأطفال حقيقي«

ولعلي اأوافق ما ذكره اإبراهيم حممود من �سرورة اأن يتوجه الكاتب باأدبه 

اإىل اأطفال حقيقيني، ول بد اأن يكون هو قد عا�ص بالفعل طفولة حقيقية حتى 

يقّدم اأمنوذجًا فريدًا يف اأدبه، اإل اأين اأرى اأن ذلك يعد متعذرًا وفق معطيات 

الواقع، واأن حتقيق ذلك ي�ستلزم يف ع�سر العلم والتخطيط األ ت�سري الأمور 

بطريقة ع�سوائية اأو طبقًا ل�سرتاطات �سخ�سية، حيث مل يعد ذلك مقبوًل 

رغم اأنه هو ال�سائد. 

اإن الأبعاد اخلطرية التي اأفرزتها معطيات اإهمالنا وارجتالنا يف �سياغة 

اأدب الأطفال كفيلة باأن ت�سعل فينا ت�ساوؤًل مفاده... هل اآن الأوان لكي ن�سري يف 

الطريق ال�سحيح نحو بناء امل�ستقبل الثقايف والأدبي لأطفال الوطن العربي 

خا�سة والإ�سالمي على وجه العموم، وهو يف نظري اليوم يحتاج اإىل جهد 

اأن نبداأ  اإقليمي تت�سافر فيه جهود اخلرباء يف املجال، واملهم يف ذلك كله 

اأوًل، ل �سيما واأن الأبعاد التي اأفرزتها تداعيات الواقع املعا�سر قد اأ�سحت 

تهّدد الطفولة العربية والإ�سالمية يف مقتل. 

وبناء على ما �سبق، فاإنه ميكن القول باأن اأزمة اأدب الطفل امل�سلم يف الواقع 

املعا�سر ميكن اأن ترتبط باأبعاد متّثلت يف غياب المتداد يف الرتاث الأدبي 

الإ�سالمي من جانب، وعدم وجود تناغم مع امل�ستجدات التي حققت نه�سة 

1- املرجع ال�سابق، �ص 138. 
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�ساأنه  اآخر، وذلك على نحو من  املعا�سر من جانب  الواقع  الطفل يف  لأدب 

واأن بحثنا عما  �سيما  الإ�سالمية، ل  الثقافة  اأن يراعي خ�سو�سية منظومة 

كتب للطفل امل�سلم اإبان اأوج ازدهار احل�سارة الإ�سالمية مل يتحقق ب�سورة 

�سوى  منه  جانب  اأي  ن�ستثمر  ومل  املخطوطات  يف  قابعًا  زال  ما  فهو  جدية، 

الق�سور التي متثلت بها مبادئ النظرة للطفولة والأن�سنة فيما �سبقت الإ�سارة 

اإليه. اأما اجلانب الآخر من الأزمة فهو ميثل اخلطوة الثانية التي ميكن اأن 

ن�ستثمر من خاللها ما منتلكه من ثروة اأدبية فيما يتمّثل يف العمل على اإيجاد 

املعا�سر،  الواقع  الطفل يف  لأدب  نه�سة  التي حققت  امل�ستجدات  مع  تناغم 

مراحلها  خمتلف  ويف  جميعها  تبقى  ولكن  خطوات،  اخلطوتني  هاتني  لتلي 

خا�سعة للدرا�سة والتمحي�ص والتخطيط يف زمن مل يعد فيه �سوى التخطيط 

�سبياًل لتحقيق النقالت النوعية يف حياة الب�سر يف خمتلف القطاعات. 
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الف�صل الرابع

اأدب الطفل امل�صلم

فنون وو�صائط





يثار يف ظل تعدد التوجهات التي يوّظف من خاللها اأدب الطفل لتحقيق 

عدة  �سياغات  ثمة  هناك  ب��اأن  القول  اإمكانية  مدى  حول  حم��ددة  اأه��داف 

وقوالب ميكن اأن توّظف من اأجلها فنون وو�سائط اأدب الطفل، وذلك بحيث 

اأدب  اأو  اإ�سالمية،  اأدب ب�سيغة  باأنه  الأدب املقدم للطفل  ميكن و�سف هذا 

ب�سيغة م�سيحية، اأو حتى اأدب ب�سيغة غري ذلك من الديانات.

معلوم اأن اللغة يف الأدب توّظف بحبكة فنية من �ساأنها اأن تعك�ص الإبداع 

يف توظيف الكلمات والعبارات التي تكون ب�سورة مب�سطة باعتبارها موجهة 

لالأطفال، ومبا اأن الأدب يحمل خلف �سياغته الفنية روؤى وم�سامني ومواقف، 

فاإن ال�سوؤال املثار يف هذا النطاق هو: هل هناك اأدب يقدم للطفل ب�سيغة 

اإ�سالمية ميكن بناء عليه اأن ننعته باأنه اأدب موجه للطفل امل�سلم، وقبل ذلك 

الأدب  اإ�سالمي ومتمّيز عن غريه من  اأدب  باأنه  نعته  اأدب ميكن  هل هناك 

العام ؟

اأواًل: مفهوم اأدب الطفل امل�سلم. 

عند  مرتبط،  الإ�سالمي«  »الأدب  م�سطلح  باأن  جرار  فريز  ماأمون  يذكر 

اإليه  وي�ساف  الرا�سدين،  واخللفاء  النبوة  ع�سر  باأدب  النقاد  من  العديد 

الدار�سني  اأولئك  عند  الإ�سالمي  الأدب  اأن  يعني  ما  وهو  اأمية،  بني  ع�سر 

اأدب فرتة ل اأدب فكره. اأما املفهوم اجلديد الذي يعر�سه عدد من الباحثني 

وت�سّوره  الإ�سالم  روح  عن  معرّبٌ  اأدٌب  اأن��ه  فهو  امل�سطلح،  لهذا  املحدثني 

للحياة ودور الإن�سان فيها، وهذا الت�سّور م�ستمد من القراآن الكرمي وال�سنة 

النبوية ال�سريفة، ومنبثق عن بعد اإمياين، وهو ما يعني توظيفًا لالأدب من 

اأجل خدمة املنظور الذي تعاجله الن�سو�ص ال�سرعية يف �سناعة العالقة بني 

الإن�سان واحلياة.

اأدب  باأنه  بعيد  اإىل حد  الإ�سالمي  الأدب  باأنه ميكن متييز  ويوؤّكد ماأمون 

القيم، يعرّب عنها ب�سورة مبا�سرة اأو ب�سورة غري مبا�سرة، وهو مايعني اأن 
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الأدب متى ما ُجّرد من القيم فاإنه ي�سبح عبارات جوفاء ل حتمل م�سمونًا 

الإ�سالمية،  الدعوة  ال�سعر موظفًا خلدمة  يكون  اأن  يعني  ما  حقيقيًا، وهذا 

وهو بذلك �سرب من اجلهاد، حيث يكون الأدب و�سيلة من و�سائل الدعوة، 

وو�سيلة من و�سائل اللتزام بالإ�سالم نف�سه.

بالأدب  الدعوة  لظهور  ارتباطات  هناك  اأن  اإىل  اآخر  جانب  من  وي�سري   

النقدي  تاريخنا  النقدية مل تظهر يف  باأن املذهبية  الإ�سالمي، مربرًا ذلك 

اإل بعد ات�سالنا باحل�سارة الغربية يف الع�سر احلديث، واأن اطالعنا على 

ما لدى الغربيني من مذاهب اأدبية اأدى اإىل تبّني كثري من الأدباء امل�سلمني 

لها، �سّيما واأن هذه املذاهب ت�ستند اإىل فل�سفات، وتنبع من ت�سورات، ل للفن 

.
)1(

وطبيعته فح�سب، بل للكون والإن�سان واحلياة

بالأدب  نعته  ميكن  ما  ظهور  اأن  م��اأم��ون  اإليه  اأ���س��ار  ما  يو�سح  ما  ولعل 

للمذاهب  املتعّقل  والتبّني غري  النفتاح  على  فعل  رد  كان مبثابة  الإ�سالمي 

الأدبية التي �سادت يف العامل الغربي، والتي مل تكن مذاهب فنية فح�سب، بل 

مذاهب ترتبط مب�سمون النظرة اإىل الكون واحلياة، والتي يتعار�ص جانب 

كبري منها مع النظرة التي قررتها الن�سو�ص ال�سرعّية املرعّية، مما ي�ستلزم 

حت�سني الأدب الذي ينتجه الأدباء امل�سلمون ويتوّجهون به اإىل املجتمع �سد 

هذه املذاهب التي قد تتعار�ص مع القيم التي قررتها مبادئ الإ�سالم.

بالإ�سالم  الأدب  ربط  باأن  ماأمون  كالم  يوؤكد  ما  الكيالين  جنيب  ويقرر 

اأجيالنا املحا�سرة  واأن ذلك مرتبط بوقاية  ربط نابع من �سميم الإ�سالم، 

الأدب  ليتحّرك  باملئات،  تعد  التي  الفل�سفات  تيه  براثن  يف  ال�سقوط  من 

الإ�سالمي و�سالحه الكلمة الطيبة ملواجهة ذلك باعتبار ارتباط تاأثري الأدب 

يف الأحا�سي�ص، وا�ستحواذه على النفعال، وهذا ما ا�ستلزم ارتباطه بالقيم 

للن�سر  املنارة  دار  1988م،  1408ه�-  الإ�سالمية، ط.1،  الق�سة  فريز جرار، خ�سائ�ص  ماأمون   -1

والتوزيع، جدة – ال�سعودية، �ص 13.
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ليخدم اخلري  الروحية احلية؛  الفنان  اقتناعات  يتالءم مع  والأخ��الق، مبا 

ويكافح ال�سر.

الإ�سالم  قيم  من  النابع  الفكري  م�سمونه  يوؤكد  الإ�سالمي  الأدب  اإن 

العريقة، ويجعل من ذلك امل�سمون ومن ال�سكل الفني ن�سيجًا واحدًا معرّبًا 

اأ�سدق تعبري؛ ليعّول كثريًا بعد ذلك على الأثر اأو النطباع الذي يرت�ّسخ لدى 

املتلقي، ويتفاعل معه، وي�سهم يف ت�سكيل روؤاه ومواقفه و�سلوكاته يف احلياة.

وعند الكيالين، فاإن الأدب الإ�سالمي ميتاز بال�سمولية، فهو :

تعبري فني	• جميل موؤثر.

	•نابع من ذات موؤمنة.
	•مرتجم عن احلياة والإن�سان والكون.

	•وفق الأ�س�ص العقائدية للم�سلم.
	•باعث للمتعة واملنفعة.

جدان والفكر. حمّرك للو	•

. •	)1(

حمّفز لتخاذ موقف والقيام بن�ساط ما

الأدب  مفهوم  ح��ول  ا�ستعرا�سه  �سبق  مما  ا�ستخراجه  ميكن  ما  ولعل 

الإ�سالمي اأن اأبرز ما ميّيزه ل يرتبط اإىل حد كبري باجلوانب الفنّية فح�سب، 

بل يت�سل بامل�سمون والتوظيف يف قالب اإمياين يعرّب عن نظرة اإ�سالمية من 

خالل روؤية اأدبّية لقَيم احلياة، ولتفاعالت املجتمع، ثم اإن ارتباطه بالظهور 

الغرب من خالل  الأدب يف  به توظيف  كم�سطلح متثل ردًا على ما اختلط 

النظريات الإحلادية، فكاأنه جاء ردًا يبني خ�سو�سية ما ينبغي اأن يوّظف من 

اأجله الأدب من الأديب عندما ينظم اأدبه، ولعل قوة ارتباط توظيف الأدب 

تاأثري قد ينعك�ص على ال�سياغة الفنية  اأن يكون لها  خلدمة الإ�سالم ميكن 

1- الكيالين – جنيب، مدخل اإىل الأدب الإ�سالمي، مرجع �سبق ذكره، �ص 32.
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للن�ص؛ ليربز خ�سو�سية ميكن نعتها بالأدب الإ�سالمي.

اأما من حيث ارتباط الأدب الإ�سالمي باأدب الطفل، مبعنى ت�سنيف الأدب 

املقّدم اإىل الطفل اإىل اأدب طفل م�سلم واإىل غري ذلك، فهو الآخر نابع من 

فعندما  الأطفال،  لأدب  نظمه  يف  الأدي��ب  يتبّناه  الذي  والتوظيف  امل�سمون 

يغر�ص من خالل اأدبه قيمًا، فاإن هذه القيم ترتبط باجلانب التعّبدي الراقي 

الن�سو�ص  هذه  عن  املعرّبة  ال��روح  لتكون  ال�سرعية؛  ال��دللت  قررته  الذي 

اأدب  نعت  ميكن  وبذلك  وروعته،  الإ�سالم  روح  يف  متمّثلة  للطفل  املوّجهة 

الطفل باأنه اأدب للطفل امل�سلم عندما توّظف ن�سو�سه وعباراته لغر�ص القَيم 

واملبادئ الإ�سالمية.

الأدب  ذلك  هو  الإ�سالمي  الأطفال  اأدب  اأن  اإىل  الر�سا  اأبو  �سعد  وي�سري 

متعة  الأطفال  نفو�ص  الذي يحدث يف  الكالم اجلّيد اجلميل  يت�سّمن  الذي 

فنّية، وي�سهم يف اإثراء فكرهم، �سواء اأكان اأدبًا �سفوّيًا بالكالم، اأم حتريريًا 

الإ�سالمي  للت�سّور  رعاية  فيه مقوماته اخلا�سة من  وقد حتّققت  بالكتابة، 

لها،  يكتب  التي  لل�سن  الأ�سلوبية  احل�سيلة  مع  وتوافٍق  الطفل،  ولقامو�ص 

يعني  ما  وهو  يالئمها،  التي  الطفولة  مبرحلة  وتقنياته  م�سمونه  ات�سل  اأو 

اأدب  اأن  يف  تتمّثل  الق�سية  ب��اأن  الر�سا  اأب��و  �سعد  يقّرره  ال��ذي  املفهوم  وفق 

الأطفال اأدب واحد فيه الكلمة الب�سيطة اجلزلة، لكن نقطة الفرتاق تتمّثل 

حتى  اأو  الإ�سالمي،  الأخالقي  بالتنا�سب  املرتبط  والتوظيف  امل�سمون  يف 

مع   التفاعل  وتنمية  العقيدة  تر�سيخ  على  م�سمونه  ي�ستمل  حيث  تعليمية، 

.
)1(

تعاليم الإ�سالم

1- �سعد اأبو الر�سا، الن�ص الأدبي لالأطفال – اأهدافه وم�سادره و�سماته – روؤية اإ�سالمية، �سل�سلة 

رابطة الأدب الإ�سالمي العاملية – مكتب البالد العربية )5(، ط.1، 1414ه� - 1993م، دار الب�سري 

للن�سر والتوزيع، عّمان – الأردن، �ص 25.  
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ثانياً: م�سادر اأدب الطفل امل�سلم 

اأدب الأطفال التي يفيد منها الكّتاب  اأبو الر�سا باأن م�سادر  ي�سري �سعد 

تختلف  كما  امل�ستثمرة،  للماّدة  توظيف  درجة  خاللها  من  تتباين  متعّددة 

م�سادر  اإم��ا  امل�سادر  هذه  اأن  عن  ف�ساًل  هذا  ذل��ك،  يف  التوظيف  و�سائل 

اإ�سالمية، وهي التي من �ساأنها اأن تربز خ�سو�سية لأدب الطفل امل�سلم، واإما 

غري ذلك كالرتجمة والرتاثيات وغريها.

توّظف يف  اأن	•  التي ميكن  الإ�سالمية  امل�سادر  ياأتي  االإ�سالمية:  امل�سادر 

اأدب الأطفال القراآن الكرمي، والذي يتميز بالرثاء الفني واملو�سوعي  دعم 

�سه  باعتباره كالم رب العاملني جل يف عاله، حيث ميكن ال�ستفادة من ق�سَ

لتب�سيطها يف اأدب الأطفال، وذلك من خالل ما حوته من قَيم، وما ج�ّسدته 

من مبادئ اأخالقية. كما ميكن للق�س�ص القراآين اإذا اأح�سن ا�ستثماره فنّيًا، 

وتوظيفه فكرّيًا وثقافّيًا يف هذا املجال، اأن ي�ستثري لدى الأطفال من اخليال 

وا�ستح�سار  اإذكاء ت�سوراتهم،  لديهم هذا الجتاه، فيعينهم على  ينّمي  ما 

ي�ساعدهم على ح�سن مواجهة  تنّمي خيالهم، مما  التي  ال�سور  الكثري من 

احلياة مب�سكالتها، والتفكري ال�سليم يف ق�ساياها، والتمتع مبظاهر اجلمال 

ال�سوّية يف احلياة.

باعتباره  القراآن  من  ا�ستفادت  التي  الق�س�سية  املجموعات  مناذج  ومن 

حممد  باإ�سراف  الدينية(  الق�س�ص  )جمموعة  الأط��ف��ال  لأدب  م�سدرًا 

اأحمد برانق، ومنها: )قابيل وهابيل، و�سباأ، وذو القرنني، ومو�سى واخل�سر، 

ة، ومتيزت بتقدمي ال�سخ�سيات ب�سيء من  وغريها(،  وقد بلغت ع�سرين ق�سّ

التحليل الكا�سف عن اأبعادها وتفاعلها مع البيئة واملتغريات من حولها، كما 

ة �سرد لالأحداث التي تنتمي اإىل ال�سرية والتاريخ. وللكاتب كذلك  �ساد الق�سّ

�ص الأنبياء، وهي تتمّيز بالب�ساطة  جمموعة ق�س�سية اأخرى ت�ستعر�ص ق�سَ

اأطفال املرحلتني املتو�سطة واملتاأخرة، وهي تك�سف  وال�سهولة، وتتنا�سب مع 
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تعاىل  وتاأييد اهلل  واإب��راز كفاحها  ال�سر،  ال�سخ�سيات �سد  عن �سراع هذه 

للكاتب  اأخرى  ق�س�سية  اإىل جمموعات  بالإ�سافة  هذا  كنماذج خرّية.  لها 

�سن  مع  تتنا�سب  قوالب  قّدمته يف  عندما  القراآين  الق�س�ص  على  اعتمدت 

الن�سو�ص  يف  تقررت  التي  التهذيبية  الفكرة  ذلك  يف  م�ستثمرة  الأطفال، 

ا�ستثمار  على  عملت  كثرية  حم��اولت  كثري  وهناك  الق�س�سية.  القراآنية 

الق�س�ص القراآين.

اأدب  يف  التوظيف  يوؤّثر  األ  �سرورة  اإليه  الإ���س��ارة  ينبغي  مما  اأن  اإل 

وذلك  لنموها،  تهديدًا  اأو  الق�سة  لبنية  وخلخلة  انتهاك  اإىل  الطفل 

بحيث يتّم توظيف هذه الن�سو�ص بنجاح، وهذا ما يتطّلب مهارة وخربة 

املالءمة  جانب  تقرير  �ساأنه  من  الذي  الدمج  هذا  حت�سيل  على  قادرة 

ح�ساب  على  الثقايف  اجلانب  يف  الإثراء  يتحقق  ل  بحيث  وذلك  الأدبية، 

.
)1(

اجلمايل الفني  اجلانب 

اأما ال�سرية النبوية واحلديث ال�سريف فيمكن اعتبارهما م�سدرًا اآخر من 

م�سادر اأدب الأطفال، حيث اعتمد عليها كثري من الكتاب ملا تت�سمنه من 

اأحداث وبطولت ماّدية ومعنوية من �ساأنها اأن جتتذب اهتمامات الأطفال، 

وتلّبي اأ�سواقهم للمغامرة والبطولة، حيث جتّلى فيها من القَيم واملبادئ ما 

ثري  م�سدر  فهو  ال�سريف  للحديث  بالن�سبة  اأما  النف�سية.  حاجتهم  ي�سبع 

املوجزة  ال�سورة  على  اإب��رازه��ا  يف  يعتمد  ما  وكثريًا  واملوعظة،  باحلكمة 

ة املخت�سرة، واللمحة الكا�سفة، واملقابالت اللغوية الفنية، ويف ذلك  والق�سّ

جمموعات  وهناك  والفني(،   )املو�سوعي  اجلانبني:  على  الكّتاب  يعني  ما 

ق�س�سية ا�ستمّدت من هذا امل�سدر مثل املجموعة الق�س�سية ملحمد برانق 

عن اأمهات املوؤمنني )ر�سي اهلل عنهن اأجمعني(. كما اأن هناك جوانب اأخرى 

لتقدمي ال�سرية الكرمية وحديث الر�سول ] وتوظيف احلوار بجوار ال�سرد 

1- املرجع ال�سابق، �ص 41.
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للك�سف عن جوانب عديدة من عظمة امل�سطفى )�سلى اهلل عليه و�سلم(، 

ومن ذلك جمموعات منها: )حممد خري الب�سر( لعبد التواب يو�سف، والتي 

بلغت خم�سة ع�سر منوذجًا تناولت حمّطات من حياة امل�سطفى )�سلى اهلل 

عليه و�سلم(، وذلك من خالل توظيف الأحداث واملواقف يف بنية فنية تقنع 

املتلقي بال�سفة املتحّدث عنها من �سفات الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم(، 

�سلوك  وذا  ر�سالة  و�ساحب  ق��دوة  باعتباره  به  الإع��ج��اب  روح  فيه  وتذكي 

اأخرى تعلي من اجلوانب التثقيفية  مثايل فريد. هذا بالإ�سافة اإىل مناذج 

والتح�سيل  والقراءة،  التذّوق  الطفل يف  ملكة  تنّمي  كما  واملعرفية،  والفنية 

وال�ستيعاب، وتعمل على تب�سيط هذه امل�سادر جلعلها يف م�ستوى الأطفال؛ 

تاأكيدًا لالأهداف التعليمية، وابتغاء لتحقيق الغايات الرتبوية.

امل�سادر الرتاثية والرتجمة واملتغريات: من امل�سادر التي من	• �ساأنها اأن 

ترثي اأدب الطفل امل�سلم امل�سادر الرتاثية التي وردت عن ال�سلف، والتي منها 

ما هو عربي اأ�ساًل ككتاب )نهاية الأرب( للنويري، و)الأغاين( لأبي الفرج 

الهمذاين  الزمان  بديع  و)مقامات(  للجاحظ،  و)البخالء(  الأ�سبهاين، 

وغريها كثري مما ميكن تب�سيطه – باعتباره كتبا للكبار – ونقله لل�سغار، 

ومنها ما هو غري عربي ترجم للعربية ككتاب )كليلة ودمنة(، وكتاب )األف 

ليلة وليلة(، وكال الق�سمني اأفاد منهما الكّتاب يف اأدب الأطفال. ومما ل �سك 

الإ�سالمية  امل�سادر  اعتماد  ن�ساأ يف ظل  امل�سادر  التوظيف يف هذه  اأن  فيه 

الواقع  معطيات  مع  متناغمة  لتكون  مل�سة  اإىل  حتتاج  اأنها  اإل  بها،  فتاأّثر 

املعا�سر، وهناك مناذج كثرية ا�ستفادت من امل�سادر الرتاثية وا�ستطاعت 

اأن توّظفها وفق ما يت�ساوق مع معطيات الواقع املعا�سر، �سواء ما كان منها 

.
)1(

عربي الن�ساأة اأو مرتجمًا

بامل�سادر  وثيقة  �سلة  ذات  الرتاثية  امل�سادر  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى 

1- املرجع ال�سابق، �ص 48.  
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هذه  اأن  اإل  اإيجابًا،  اأو  �سلبًا  بها  وتاأّثرت  ظلها،  ن�ساأت يف  الإ�سالمية، حيث 

امل�سادر ج�ّسدت اأهم مقّومات القيم؛ وذلك ملا لها من دور اأخالقي وتربوي 

وفني جلي يف كتابة اأدب الأطفال، وما يت�سل بها من اأثر وا�سح يف الثقافة 

ب�سفة عامة. 

ومن اجلدير بالذكر اأن هناك تعددًا يف النماذج التي اعتمدت على هذه 

امل�سادر الرتاثية اقتبا�سًا اأو تلخي�سًا اأو تب�سيطًا، كما كانت هناك حماولت 

يف توظيف املادة الرتاثية يف اأ�سكال فنية تنا�سب م�ستويات مرحلة الطفولة� 

قد  كانت  التي  جحا(  )ن��وادر  فهناك  العربية  الرتاثية  للم�سادر  فبالن�سبة 

باأمناط  متعّددة  نطاقات  �سمن  توظيفها  وجرى  ال��رتاث،  يف  حّيزًا  �سغلت 

خمتلفة ح�سب الغاية التي وّظفت من اأجلها؛ وذلك اإما لتحقيق الفكاهة اأو 

اأوائل من كتب يف نوادر جحا  ال�سيا�سي، وقد كان من  اأو  النقد الجتماعي 

من املعا�سرين حممد الهراوي وكامل الكيالين، هذا بالإ�سافة اإىل مبادرات 

قليلة،  كانت  واإن  بالر�سوم  تزويدها  مت  والتي  النوادر  هذه  لإحياء  اأخ��رى 

غري اأنهامل حتظ بالعناية من حيث الت�سنيف اأو الرتتيب الفني الذي يقوم 

اأو طبيعة املفارقة مثاًل، بحيث ت�سهل  اأو املكان  اأ�سا�ص عن�سر الزمان  على 

ال�ستفادة منها ودرا�ساتها. اأما بالن�سبة للم�سادر الرتاثية غري العربية فقد 

اأ�سدرتها  �سل�سلة  اآل �سفي تقدمي حكايات )كليلة ودمنة( يف  حاول و�سفي 

الغراب(،  القمر، وخدعة دمنة، وحيلة  بالقاهرة منها: )عني  املعارف  دار 

الكتاب  من  ق�سمها  يف  بغريها  ارتباطها  من  تلخي�سها  على  الكاتب  وعمل 

لة  الأ�سلي، ومن ثم العمل على �سياغتها جمّردة من الأمثال الكثرية املت�سّ

بذلك  وهو  بها،  خا�ص  كتيب  يف  لتقدميها  احل��دث  وح��دة  لها  حمققًا  بها، 

يف�ص ما بني ق�س�ص كل باب يف الن�سخة الأ�سلية من ت�سابك وات�سال غري 

فني حتى يتمّكن الأطفال من ا�ستيعاب الق�سة املختارة، وتبدو يف �سكل فني 

تخلي�سها من  بعد  املفردة  للق�سة  العام  الهيكل  املحافظة على  مالئم، مع 

الق�سة مالئمة من  تغيريات كثرية جلعل  اإىل  بالإ�سافة  بغريها،  ارتباطها 
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حيث ال�سكل وامل�سمون للطفل يف الواقع املعا�سر. 

الأطفال  اأدب  يف  اأّث��رت  التي  العربية  غري  الرتاثية  امل�سادر  من  كذلك 

�سخ�سيات  والتي متّثلت من خاللها  وليلة(،  ليلة  )األف  املعا�سر  الواقع  يف 

ال�سندباد وعالء الدين وعلي بابا التي اأ�سبحت ذائعة ال�سيت على م�ستوى 

كامل  منها  ا�ستفادوا  الذين  الكتاب  اأوائ��ل  من  ك��ان  وق��د  الأط��ف��ال،  اآداب 

الذي كتب منها ق�س�سا عديدة، ويف مقدمتها: )باب عبد اهلل  الكيالين، 

اهلل  وعبد  ال��ربي  اهلل  وعبد  بابا،  وعلي  ق��ري،  واأب��و  �سري  واأب��و  والدروي�ص، 

البحري، وغريها(، وقد اأفرد لكل ق�سة كتّيبا بعد اأن عمل على تلخي�سها 

وفّكها عن ارتباطها بغريها كما كانت ترويها �سهرزاد، حيث �ساغها الكاتب 

كامل  �سياغات  امتازت  وقد  متتابعة،  اأق�سام  اإىل  مق�ّسمة  ب�سيط  باأ�سلوب 

الرغم من  والو�سوح، وذلك على  وال�سهولة  بالي�سر  املجموعة  لهذه  كيالين 

ب�سورة  فيها  الأدبية  باجلوانب  الهتمام  �سيء من  بها، وظهور  ال�سور  قّلة 

وا�سحة. 

اأما الرتجمة باعتبارها اأحد م�سادر اأدب الأطفال، فقد ظهرت من خالل 

من  اأو  تلخي�سًا،  اأو  تب�سيطًا  اأو  اقتبا�سًا  لالأطفال  قّدم  ثم  للكبار  ترجم  ما 

خالل النماذج التي ترجمت لالأطفال مبا�سرة لأنها اأّلفت اأ�ساًل مل�ستوياتهم 

يف لغات غري عربية، وقد كانت باكورة العناية يف ذلك متمّثلة يف جهود رفاعة 

 – كما �سبقت الإ�سارة اإىل ذلك - والذي اعتنى باأدب الأطفال 
)1(

الطهطاوي

يف فرن�سا، حيث كان مزدهرًا اآنذاك، هذا بالإ�سافة اإىل جهود اأخرى �سبقت 

الإ�سارة اإليها.

لأدب  وحتلياًل  ر�سدًا  فيه  تناول  ال��ذي  كتابه  يف  الر�سا  اأب��و  �سعد  ويذكر 

ترجمة  اآخر  اأن  1994م  العام  يف  اأّلفه  والذي  املعا�سر،  الواقع  يف  الأطفال 

لأدب الأطفال �سدرت يف الكويت يف العام 1983م – اأي قبل 11 عامًا من 

1- املرجع ال�سابق، �ص 61.  
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تاأليفه لكتابه - وقبلها قّدم اآل و�سفي �سنة 1973م )جلفر والعمالقة(، وهو 

– كل ع�سر �سنوات  اأن اجلهود املبذولة يف الرتجمة جهود عقدية  ما يعني 

تقريبًا - وذلك �سمن �سل�سلة )ق�س�ص عاملية لالأطفال( حتت عنوان )رحلة 

)1(

يف بالد الأقزام(.

اأما بالن�سبة للمتغريات باعتبارها م�سدرًا من م�سادر اأدب الأطفال، فقد 

اأ�سار اأبو الر�سا اإىل اأنها تتمّثل يف كافة العوامل واملالب�سات التي جعلت اأدب 

الطفل، على هذا النحو من الهتمام به، ملمحًا ثقافيًا ح�ساريًا؛ لذلك ميكن 

اعتبار العناية باأدب الأطفال نف�سه متغريًا من هذه املتغريات؛ ذلك اأن رعاية 

النف�سية والرتبوية والإبداعية مل تكن بذات قيمة عند  النواحي  الطفل من 

الكبار قبل الع�سر احلديث، كما اأن املجتمع العربي كان جمتمع الرجل الذي 

تدور حوله الفنون والآداب، ومن ثم فقد اأ�سبح اأدب الأطفال حبي�ص املنازل 

الذي ل يحيا اإل عند الأمهات واملرّبيات واخلدم  اإن جاز لنا اأن ن�سّمي ما كان 

موجودًا من حكايات وهدهدات وترنيمات اأدبًا لالأطفال.

ُبذلت من �سوقي والكيالين وجنيب  التي  ثم ي�ستطرد يف و�سف اجلهود 

من اأجل حتقيق نه�سة يف اأدب الأطفال يف تلك احلقبة فينعتها  باأنها جهود 

مل حتّقق املجد الأدبي املن�سود لأدب الطفل، حيث كان ال�سائد النظر اإىل 

من يكتب اأدبًا لالأطفال بال�ستخفاف والإهانة، ودليل ذلك اأنه كان هناك 

من يخفي ا�سمه وهو يكتب يف هذا الفن يف اأدبنا العربي وغريه من الآداب 

الإ�سالم  اأن  من  الرغم  على  وذلك  النه�سة،  ع�سر  مطالع  يف  الأجنبية 

الرعاية  من  كبريًا  قدرًا  تويل  التي  والقَيم  املبادئ  من  بالكثري  اأو�سى  قد 

قطع  اأن  بعد  اإل  يبداأ  مل  الأطفال  لأدب  حتم�ّسنا  اأن  اإل  بالطفل،  والعناية 

واإدراكنا  وعينا  بداأ  عندئذ  به،  والهتمام  تطويره  كبريًا يف  �سوطًا  الغرب 

بذلك  اقرتن  حيث  للطفل،  والإبداعية  والرتبوية  النف�سية  الرعاية  لأهمية 

1- املرجع ال�سابق، �ص 66.  
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والأدب  عامة،  ب�سفة  الثقافة  معها  تفاعلت  التي  التطورات  من  الكثري 

على  الت�سالت  و�سرعة  الوعي،  ورقي  التعليم  كازدهار  خا�سة،  ب�سفة 

اإىل الف�ساء، والتي كان  الهائلة من الأر�ص  النقلة  العامل، وحتّقق  م�ستوى 

لها دور فيما �ُسمي باأدب اخليال العلمي الذي جتاوز الكبار اإىل ال�سغار، 

لأدب  اأخ��رى  نظرة  �سناعة  يف  اأ�سهمت  عديدة  متغريات  عن  ف�ساًل  هذا 

هذه  ر�سدت  الأط��ف��ال  لأدب  من��اذج  وهناك  املعا�سر.  الواقع  يف  الطفل 

الأطفال  مل�ستويات  املالئم  اجلميل  التعبري  خالل  من  وحاولت  املتغريات 

من  نبتغيه  ما  وحتّقق  املتغريات،  من  بكثري  وت�سلهم  ثقافتهم  ُت��رثي  اأن 

و�سعة اخليال وعمقه،  الوجدان،  الفطرة، ومتعة  الأدب لأطفالنا من رقي 

.
)1(

وتهيئتهم ملواجهة حياتهم مبتغرياتها مواجهة �سوية

وبذلك فاإن امل�سادر الإ�سالمية تعترب هي اأبرز ما يحّقق اخل�سو�سية لالأدب 

الذي يقّدم للطفل امل�سلم، وكلها تربز خ�سو�سية يف امل�سمون والتوظيف، 

ول ترتبط بخ�سو�سية تتحّقق من خالل اآليات البناء الفني، وهو ما يعني 

اأن اآليات البناء الفني ل تعترب جانبًا مميزًا لأدب الطفل امل�سلم.

خ�سو�سية  عن  معرّبًا  يكون  اأن  ينبغي  لالأطفال  يقّدم  ال��ذي  الأدب  اإن 

املجتمع الذي ين�ساأ فيه وعن هويته، فال بد اأن يوّجه للطفل بلغته التي امتد 

ترتبط مبعتقده  وقَيمية  ثقافية  م�سامني  على  ويحتوي  وجتّذر من خاللها، 

بجانب  كبري  حد  اإىل  يرتبط  ذلك  حتقيق  اأن  �سك  ول  وانتمائه،  وثقافته 

اجلاذبية التي يتحّقق من خاللها ا�ستقطاب الطفل لالأدب املقّدم اإليه، وذلك 

بامل�سمون  تعريفه  يتحّقق  حيث  انتباهه،  ت�سّد  باأن  كفيلة  قوالب  خالل  من 

املتناغم  القالب اجلذاب  العمل من خالل هذا  املقّدم يف  والثقايف  القَيمي 

مع امل�ستجدات املهيمنة على ال�ساحة، وهو جانب ي�ستفي�ص فيه القول �سمن 

الف�سل الالحق بحول اهلل وقوته.  

1- املرجع ال�سابق، �ص 69.  
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ويت�سح مما �سبق باأن الأزمة التي يعاين منها اأدب الطفل تّت�سع لت�ستوعب 

)م�سكالت  كتابه  يف  مريايل  �سي�سليا  ذلك  اإىل  اأ�سار  كما  العاملي  النطاق 

اأزمة  العك�ص،  بل هي، على  اأزمة نق�ص،  لي�ست  الأزمة  واأن  الطفل(،  اأدب 

مّرة  يبدو يف كل  الرغم من ذلك  الطفل على  اأن  ونوعًا، ذلك  غزارة كمًا 

باأنها  توهمه  اأخ��رى  قنوات  وج��ود  ظل  يف  وذل��ك  بالقراءة،  اهتمامًا  اأق��ل 

اإليه. بالن�سبة  اأكربجدوى 

اأدب  يوّظف  التي  النطاقات  يف  تتمّثل  عامليًا  الطفل  اأدب  يف  اإذًا  فالأزمة 

الطفل من خاللها، واإن الأدب العربي الذي يقّدم للطفل، رغم هذه الأزمة، 

يغيب عن دائرة املناف�سة لالأدب الغربي الذي اأ�سبح توظيفه جّذابًا للطفل؛ 

وذلك نظرًا لكون هذا التوظيف يتحّقق من خالل تفّهٍم لحتياجات الطفل 

واهتماماته، واإن ابتعد يف بع�ص الأحيان عن توظيف امل�سمون النافع واملجدي 

الذي من �ساأنه اأن يحّقق تخ�سيبًا ملعرفة الطفل وثقافته، وقبل ذلك منطقه 

الأدبي واللغوي.

اأما بالن�سبة ملا ميكن و�سفه ونعته باأدب الطفل امل�سلم، والذي ن�ستهدف 

من خالل هذه الدرا�سة تنمية جوانب اخل�سو�سية والإبداع فيه، وذلك من 

الإ�سالمية  الثقافة  ربط  يتحّقق من خاللها  ا�سرتاتيجية جادة  تبّني  خالل 

بالبعد الرتبوي وال�سلوكي والقَيمي، فاإنه من حيث التفّرد والتمّيز ميكن نعت 

باعتبار  وذلك  م�سلم،  طفل  اأدب  باأنه  اأدب  من  للطفل  يقّدم  مما  جانب 

ما ميتاز به هذا الأدب من خ�سو�سية يف امل�سادر، وخ�سو�سية يف امل�سمون 

الذي يوّظف من اأجل حتقيق اأهداف ترتبط مبنظومة الدين الإ�سالمي يف 

الإقرار  ميكن  كما  واحلياة،  بالكون  وعالقاته  لالإن�سان  ونظرته  �سموليته 

بوجود هذا ال�سرب من الأدب باعتبار ما انعك�ص عليه من خ�سو�سيات فنية 

وجمالية، �سواء من خالل ا�ستثمار ال�سياغة الراقية للقراآن الكرمي، اأو من 

واحلديث  النبوية  ال�سرية  يف  ال��واردة  والأح��داث  الن�سو�ص  توظيف  خالل 
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ال�سريف، اأو من خالل اإعادة �سياغة روائع الرتاث العربي واملعّرب �سياغة 

املعا�سر،  الواقع  يف  توجهه  مع  وتتنا�سب  الطفل  فكر  مع  وتتنا�سب  تتناغم 

وذلك من خالل حتقيق املالءمة الكفيلة بتحفيز الإقبال على هذا الأدب.

اأن  وا�سحة ل ميكن  اأن هناك جهودًا  ن�ستخل�سه من خالل ذلك  ما  اإذًا 

تنكر.. من �ساأنها اأن تربز خ�سو�سية اأدب الطفل امل�سلم، �سواء من الناحية 

الإ�سالمية  امل�سادر  ا�ستثمار  خاللها  من  وّظف  والتي  امل�سمون،  اأو  ال�سكل 

يف  قابعًا  زال  ما  غالبه  اأن  حيث  منه،  ي�سريًا  ج��زءًا  عرفنا  ال��ذي  وال��رتاث 

املخطوطات، كما ل بد من التاأكيد باأنه ل ميكن اأن ن�سف التوظيف ملا ورد 

؛ لتبقى اجلهود املبذولة يف  يف تراثنا الإ�سالمي باأنه توظيٌف حقيقيٌّ وفعليٌّ

اإليه  يرنو  الذي  النحو  على  جدوى  ذات  وغري  مبعرثة  جهودًا  النطاق  هذا 

الطموح.

وبذلك، فاإن ما ميكن اأن يو�سم باخل�سو�سية موجود، وما ميكن نعته باأنه 

ال�ستخفاف  ميكن  ل  مبادرات  له  برزت  امل�سلم  للطفل  مقّدم  اأدب 

الوجود والكينونة فقط، بل  اإنكارها، ولكن املطلوب ليقت�سر على  و  اأ بها 

تخطيط  خالل  من  توّظف  التي  باخل�سو�سية  ميتاز  اأدب  اإيجاد  املطلوب 

خ�سو�سية  يربز  تناف�سيًا  جهدًا  يوّلد  اأن  �ساأنه  من  مدرو�ص  ا�سرتاتيجي 

لبناء  التخطيط  منهجية  تبني  خالل  من  اإل  لذلك  �سبيل  ول  اإبداعية، 

اأن  ينبغي  وعندها  امل�سلم،  الطفل  اأدب  يف  الإب��داع  يف  اخل�سو�سية  هذه 

امل�سلم من خالل حتقيق  الطفل  لأدب  نخطط  كيف  مفاده...  ت�ساوؤًل  نثري 

؟، وحتى جنيب  الإبداع يف ذلك  تعك�ص خ�سو�سية  ا�سرتاتيجية م�ستدامة 

باأن حتقيق ذلك  نقّرر  اأن  بد  ل  الالحق  الف�سل  الت�ساوؤل �سمن  على هذا 

حتقيق  خاللها  م��ن  تتمّثل  املرحلية  امل��ح��اور  م��ن  ع��دد  معاجلة  ي�ستلزم 

نحو  التخطيط  ا�سرتاتيجية  خالل  من  امل�سلم  الطفل  لأدب  نوعية  نقلة 

اخل�سو�سية والإبداع معًا، وذلك من خالل املراحل التالية:
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ا�ستقراء اأدب الطفل ال�سائد والذي يعترب جذابًا بالن�سبة لالأطفال.	•

حتليل معطيات اجلذب التي	• جعلت الطفل امل�سلم مرتبطًا بهذا ال�سرب 

من الأدب للتعرف على م�سمونه، وو�سائل جتويده، واأهداف توظيفه.

يجري فيه ال�ستقراء لأدب الطفل ال�سائد والتحليل  يف ذات الوقت الذي 	•

ملعطيات اجلذب فيه، فاإنه ل بد من العمل على مللمة اجلهود املبعرثة التي مت 

من خاللها تقدمي اأدب الطفل للطفل امل�سلم، ومن ثم العمل على ا�ستقراء 

قنوات  مع  مقارنتها  اأج��ل  من  وذل��ك  خاللها؛  من  املوّظفة  اجل��ذب  قنوات 

اجلذب املوّظفة يف الأدب ال�سائد.

حتقيق معرفة ا�ستيعابية جلوانب الق�سور بني ال�سائد الذي يجذب	• انتباه 

الطفل، وجوانب التخّلف واجلمود يف القوالب التي يوّظف من خاللها اأدب 

الطفل امل�سلم. 

ي ا�سرتاتيجية جاّدة وم�ستنرية ميكن من خاللها تنمية  عندئذ ميكن تبّن	•

جوانب اخل�سو�سية والإبداع يف اأدب الطفل امل�سلم، وذلك من خالل ربط 

الثقافة الإ�سالمية بالبعد الرتبوي وال�سلوكي والقَيمي.

امل�ستوى  على  تبّنيها  يتحّقق  اأن  ينبغي  التي  املرحلية  اخلطوات  وبهذه 

الإقليمي، ميكن اأن ن�سنع اأدبًا من �ساأنه اأن يربز جياًل من الأمة قادرًا على 

تفّهم معطيات الواقع لو�سع ا�سرتاتيجيات امل�ستقبل، فمهما �سرى الإحباط 

يف اجليل احلا�سر لالأمة، فاإن الأمل ينبغي اأن يبقى معقودًا يف كل الأحوال 

يف الأطفال قبل ال�سباب، وهو ما يقّرر باأنه يف ظل الأزمة التي يعي�سها اأدب 

اأدب  فنون  الإبداع واخل�سو�سية يف  فاإن  املعا�سر،  الواقع  امل�سلم يف  الطفل 

الأطفال ب�سيغتها الإ�سالمية لي�ص �سعب املنال، وميكن حتقيقه من خالل 

احلقل  ه��ذا  يف  والإب���داع  اخل�سو�سية  �سناعة  ي�ستهدف  ال��ذي  التخطيط 

احليوي. 
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الف�صل اخلام�س

تنمية جوانب اخل�صو�صية 

والإبداع يف اأدب الطفل امل�صلم





من اأجل اأن تكون للموؤمترات والفعاليات الدورية التي تعقد لتنمية جوانب 

الإبداع يف اأدب الأطفال يف جمتمعاتنا قيمتها ودورها التنموي، فاإنه ل بد من 

حتقيق ربط بني التطّلعات والآمال املرتبطة بالتنظريات املقرتحة من جانب 

وبني ما يرتجم على اأر�ص الواقع من جهود مبعرثة وع�سوائية وارجتالية غري 

موؤّثرة من جانب اآخر؛ وذلك لأنها غري منّمطة وغري قائمة على التخطيط 

باتت  التي  وجتديداته  ومتغرّياته  الع�سر  ظ��روف  معطيات  تقّرره  ما  وفق 

ت�ستلزم بناء منظومة تخطيطية لحتواء الأزمة التي يعي�سها اأدب الطفل.

الطفل  اأدب  يف  والإب��داع  والأ�سالة  اخل�سو�سية  جوانب  تنمية  اأجل  ومن 

يف  يتمثل  احلل  فاإن  املعا�سر،  الواقع  ي�سهده  الذي  التعقيد  ظل  يف  امل�سلم 

تبّني ا�سرتاتيجية جاّدة – على النطاق الإقليمي –بجهود ر�سمية، ومدعومة 

جوانب  لتنمية  القادم  املحكم  للتخطيط  املحّركة  هي  لتكون  اأهلية؛  بجهود 

اخل�سو�سية والإبداع يف اأدب الطفل؛ والعمل على حتقيق ذلك بربط الثقافة 

الرتبوي  بالبعد  للطفل  تقدم  التي  الأدبية  القوالب  خالل  من  الإ�سالمية 

تقّرر  اأدب  الأول  املقام  يف  الأط��ف��ال  اأدب  واأن  �سيما  والقَيمي،  وال�سلوكي 

الهتمام به باعتباره حمور بناء الإن�سان و�سقل �سخ�سيته وملكاته الفكرية 

من اأجل حتقيق الإن�ساج الإيجابي له يف املجتمع. 

ومن اأجل ذلك، فاإن ما نلقي عليه بع�ص ال�سوء �سمن هذا الف�سل يتمّثل يف 

اخلطوات املرحلية التي ميكن من خاللها حتقيق التخطيط اجلّدي والناجع 

ال�سالفة  العقود  تلك  يف  نحبها  ق�ست  التي  املبعرثة  اخلطوات  من  بدًل 

ُي�ستفاد  جانبًا  اجلهود  ه��ذه  تكون  اأن  اأرى  كنت  واإن  املا�سي،  القرن  م��ن 

وامتدادًا  تاريخية  خلفية  باعتبارها  ال�سرتاتيجية  هذه  مراحل  �سمن  منه 

ملعطيات الواقع يف تداعياته واأبعاده. هذا ف�ساًل عن تناول ما نرى اأنه ينبغي 

اأن يتاأّطر الأدب �سمن اإطاره؛ لن�سل يف نهاية الأمر اإىل حتقيق ما نطمح 

اإليه من خالل �سناعة احرتافية خل�سو�سية الإبداع يف القوالب التي يقّدم 

من خاللها الأدب للطفل امل�سلم.
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اإن هذا التخطيط املرحلي الذي ي�ستهدف حتقيق نقلة نوعية حتّول اأدب 

الطفل يف جمتمعاتنا من اأدب يعي�ص اأزمة اإىل اأدب يعي�ص تناميًا ت�ساعديًا 

يتحّقق من خالل العديد من اخلطوات التي يبداأ اأولها با�ستقراء اأدب الطفل 

حتليل  على  العمل  ثم  ومن  لالأطفال،  بالن�سبة  جذابًا  يعترب  الذي  ال�سائد 

اأدب  معطيات اجلذب التي جعلت الطفل امل�سلم مرتبطًا بهذا ال�سرب من 

الطفل للتعرف على م�سمونه، وو�سائل جتويده، واأهداف توظيفه. ويف ذات 

الوقت، ل بد من العمل على مللمة اجلهود املبعرثة التي مت من خاللها تقدمي 

املوّظفة  اجلذب  قنوات  ا�ستقراء  على  والعمل  امل�سلم،  للطفل  الطفل  اأدب 

اأجل مقارنتها مع قنوات اجلذب املوّظفة يف الأدب  من خاللها؛ وذلك من 

الق�سور بني  ا�ستيعابية جلوانب  اأجل حتقيق معرفة  ال�سائد؛ وكل ذلك من 

ال�سائد الذي يجذب انتباه الطفل من جانب، وجوانب التخّلف واجلمود يف 

القوالب التي يوّظف من خاللها اأدب الطفل امل�سلم من جانب اآخر. وعندئذ 

ميكن تبّني ا�سرتاتيجية جاّدة يتحقق  من خاللها تنمية جوانب اخل�سو�سية 

الإ�سالمية  الثقافة  ربط  وذلك من خالل  امل�سلم،  الطفل  اأدب  والإب��داع يف 

بالبعد الرتبوي وال�سلوكي والقَيمي.

ومن خالل هذه ال�سرتاتيجية املرحلية وفق اخلطوات اآنفة الذكر، يظهر 

عدد من املحاور والتطّلعات التي نطمح لها كثمرة يانعة لهذه ال�سرتاتيجية 

املرحلية التي ل بد اأن تتحّقق من خالل خطوات مرحلية، واأن ترتبط بخطة 

زمنية مدرو�سة، واأن تكون قائمة على املوؤ�ّسرات الإح�سائية الدقيقة، واأهم 

من ذلك جميعه اأن يكون هناك برنامج م�ستدام يكفل احلفاظ على ما حتّقق، 

والعمل على تبّني خطط ق�سرية وبعيدة املدى ل�سمان ت�ساعدية النتعا�ص 

املرحلية،  ال�سرتاتيجية  هذه  تبّني  خالل  من  الطفل  اأدب  �سي�سهده  الذي 

وذلك من حيث فئة املهتمني به، ومن حيث املاّدة التي تقّدم يف هذا احلقل، 

ومن حيث درجة تاأثري هذه املاّدة يف �سقل �سخ�سية الطفل ومَلكاته، وقيا�ص 
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جانب التفاعلية من قبل الطفل به، ومن دون ذلك ل ميكن اأن نحقق �سناعة 

احرتافية لأدب الطفل يف املجتمع امل�سلم. 

ال�سرتاتيجية  هذه  تبّني  خالل  من  اإليها  نتطّلع  طموحات  هناك  اإن  ثم 

الأزمة اجلاثم  اإبعاد �سبح  �ساأنها  لنقلة نوعية من  بعيدة املدى يف حتقيقها 

منذ عقود، وهذه التطّلعات ل ترتبط بزمن ول تقع حتت ح�سر، بل هي تبقى 

متجّددة ومرتبطة باملتغريات وامل�ستجّدات لتواكبها جملة وتف�سياًل.

اأواًل: التخطيط املرحلي اال�سرتاتيجي.

 )strtegy( الفرن�سية اأو )strtegie( اإن كلمة ا�سرتاتيجية لفظ معّرب لكلمة 

 )strategos( الإجنليزية، واأ�سلها يف هاتني اللغتني من الكلمة الالتينية

من )stratus( وهو اجلي�ص، وهي تعني فن قيادة اجلي�ص اأو فن القيادة 

ب�سكل عام، حيث ات�سع نطاق الكلمة بعد ذلك لي�ستوعب فن القيادة خارج 

املعركة، وات�سعت دائرة ا�ستعمال امل�سطلح يف الع�سر احلديث لي�سبح داًل 

على قواعد التخطيط اأو فنون التدبري يف جميع جمالت احلياة.

اإن ال�سرتاتيجية تختلف عن التكتيك الذي يعني فن تنفيذ اخلطط، وتعني 

الو�سائل  كل  ا�ستخدام  التخطيط من خالل  تنفيذ  ال�سرتاتيجية حاليًا فن 

واملعارف واملواد لتحقيق اأهداف معينة، وذلك من خالل التكامل والتداخل 

بني الأهداف والو�سائل، وبني النظرية اأو الروؤية والتطبيق اأو العمل.

وبذلك، فاإن ال�سرتاتيجية غالبًا ما ترتادف مع التخطيط، اإل اأن التخطيط 

ل يتّم اإل اإذا حّدد الهدف العام – وهو يف هذا امل�سمار الذي نعاجله يت�سل 

اأن  اأدب الطفل - ومن ثم ل بد  ب�سناعة احرتافية خل�سو�سية الإب��داع يف 

له من خالل النظام  يرتبط بالإمكانات احلالية وامل�ستقبلية، وهو ما نتح�سّ

املرحلي يف حتقيق الهدف العام، وذلك من خالل ر�سد احلاجات والو�سائل، 

ومن ثم ياأتي التخطيط الذي يت�سمن عدة عمليات من بينها انتقاء الأهداف 

111



اخلا�سة واختيارها وو�سعها، اأما ال�سرتاتيجية فهي كيفية الو�سول اإىل تلك 

الأهداف من خالل التخطيط املرحلي الذي يتبّنى نظرية التدّرج يف التغيري 

اجلذري.

بلوغ  خاللها  من  ميكن  اآليات  و�سع  يعني  ال�سرتاتيجي  البعد  تبّني  اإن 

الأه��داف، وعندما نبا�سر مو�سوعًا ما من الناحية ال�سرتاتيجية   - وهي 

وحدها الكفيلة بتحقيق نقلة نوعية لإنقاذ اأدب الطفل من الأزمة التي يعي�سها 

- فاإنه ل بد اأن جنيب على الأ�سئلة التالية: ماذا ؟، ومتى ؟، وكيف ؟. ويف 

خ�سم الأ�سئلة يتحدد الإطار والأ�سلوب الذي من خالله �ستتم تعبئة وتن�سيق 

وتوجيه الطاقات واملوارد والقوى الب�سرية واملاّدية واملعنوية واملالية املتاحة 

من  ومر�سومة  حمّددة  اأه��داف  حتقيق  بغية  وذلك  وامل�ستقبل؛  احلا�سر  يف 

طرف التنظيم امل�سّرف على عملية التخطيط اأو عملية و�سع ال�سرتاتيجية، 

اإل اأين اأوؤكد على �سرورة األ يكون ذلك حربًا على ورق، بل ل بد اأن يتم من 

خالل برنامج عملي ينعك�ص وميكن تلّم�ص اآثاره اجلذرية على اأر�ص الواقع، 

وذلك يحتاج، من دون �سك، اإىل الإقدام وال�ستب�سار. فاأما الإقدام فيتمّثل 

الفعل،  ردود  بوقوع  اأ�سا�سًا  فيتعّلق  ال�ستب�سار  واأما  للواقع،  تاّمة  مبعرفة 

وهو اأمر يحتاج اإىل ا�ست�سراف امل�ستقبل، واإىل معرفة خمتلف ال�سيناريوهات 

ي�ستوعب  اأن  لال�سرتاتيجي  ميكن  حتى  وذل��ك  املحتملة؛  امل�ساهد  وت�سور 

خمتلف ردود الفعل املمكنة واملحتملة.

وبذلك فاإن ال�سرتاتيجية ل تعتمد على م�سح �سامل للمعلومات، ول على 

كمال يف التاأكد من حتقيق النتائج، بل تعترب ا�سرتاتيجية عندما ت�سبو اإىل 

لإجنازها  وتخّطط  املغرور،  اأو  املغامر  الطموح  عن  بعيدة  معّينة،  اأه��داف 

بالو�سائل املمكنة، حماولة اأن جتمع ما ا�ستطاعت من معلومات، ولكنها ت�سع 

بنودها؛  بنوع مدرو�ص �سمن  �ستت�سرف  الف�سل  اأنه يف حالة  اأعينها  ن�سب 

امل�ستجّدات  تلك  جديد  من  تباغت  كي  اأدواتها  وت�ستجمع  قواها  لت�ستدرك 
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التي اأعاقتها عن حتقيق اأهدافها؛ لت�سل اإىل مرادها، يحّركها يف كل ذلك 

، وهو ما ن�ستهدف حتقيقه من 
)1(

الإقدام، ودليلها اإبان كل ذلك ال�ستب�سار

حت�سيل  اأجل  من  وذلك  ال�سرتاتيجي؛  املرحلي  التخطيط  خطوات  خالل 

�سناعة احرتافية من �ساأنها توليد خ�سو�سية الإبداع يف القوالب الأدبية التي 

ت�ستهدف تعزيز مقومات اأدب الطفل امل�سلم.       

ال�سرتاتيجي،  امل��رح��ل��ي  التخطيط  مفهوم  ع��ن  ال��ت��ق��دمي  ه��ذا  وب��ع��د 

يف  الطفل  باأدب  للنهو�ص  ال�سرتاتيجية  هذه  تاأطري  من  ن�ستهدفه  ما  فاإن 

املجتمع العربي الإ�سالمي ل يعني البّتة اأننا نعي�ص يف اأح�سان اأدب متخّلف 

باأن  نقر  اإننا  بل  واحتياجاته،  الواقع  معطيات  م�سايرة  عن  عاجز  حتى  اأو 

تاأ�سي�سية يف الع�سر احلديث واملعا�سر، ولكن  اآنية واأخرى  هناك مبادرات 

يف  – خا�سة  ميكن  ل  ارجتالية  مبادرات  زال��ت  وما  كانت  اأنها  على  نوؤكد 

نوعية  نقلة  نحّقق من خاللها  – اأن  املعا�سر  للواقع  املعقدة  املعطيات  ظل 

ت�ستهدف بلوغ مرحلة الن�سج الإبداعي يف اأدب الطفل وفق �سناعة احرتافية 

متقنة تقوم على عنا�سر مرتابطة، وذلك بدًل من حماكاة وترجمة ما ينتجه 

الآخرون وتعريبه ودبلجته دون �سابط اأو تغيري ليتناغم مع معطيات ثقافتنا 

وهويتنا؛ وذلك بهدف النتقال اإىل �سيا�سة التخطيط ال�سرتاتيجي القائم 

على املوؤ�ّسرات التي تتم من خاللها عملّية ر�سد دورية ل�سدة الجنذاب بني 

املتلّقى منه املوؤلف، واملتلّقي الطفل، كما ترتبط هذه ال�سيا�سة بخطط زمنية 

دورّية، وميكن من خاللها ر�سد معطيات ومبادرات منّظمة وموؤّثرة وجمدية 

يف  خ�سو�سية  ب�سناعة  اجلديرة  ال�ستقاللية  ثم  ومن  التعايف،  حتقيق  يف 

الإبداع من �ساأنها اأن جتذب الطفل امل�سلم نحو ما نبتغي من خالله توظيف 

هذا الأدب من جوانب ثقافية وقَيمية و�سلوكية، وذلك من خالل نطاق اإقليمي 

1- ال�سرتاتيجية الثقافية للعامل الإ�سالمي يف �سيغتها املعّدلة املعتمدة من املوؤمتر الإ�سالمي الرابع 

املنظمة  من�سورات  2007م،   - 1428ه�  2004م(،  دي�سمرب   16-15( – اجلزائر:  الثقافة  لوزراء 

الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة – اإي�س�سكو، الرباط – املغرب، �ص 35.  
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ي�ستوعب معطيات واقع كل جمتمع ودرجة ن�سجه على حدة.  

اأدب طفلي متقن يف املقام  اأجل  ت�ستلزم خطوات التخطيط املرحلي من 

الأول العمل على ا�ستقراء اأدب الطفل ال�سائد، والذي يعترب جذابًا بالن�سبة 

للطفل ب�سكل عام، وللطفل امل�سلم على وجه اخل�سو�ص، �سواء ما كان منه 

ومعطياته،  م�سمونه  يف  الإ�سالمية  الأهداف  وّظفت  اإ�سالمية  ب�سياغة 

اأم كان من الأدب املرتجم الذي وفد من الآخر، ومتت ترجمته اأو دبلجته 

ثقافة  خل�سو�سيات  عناية  دون  ومن  بعناية  بحذافريه  العربية  اللغة  اإىل 

الأمة وهويتها.

اإن العمل على حتليل م�سمون الأدب ال�سائد يف خمتلف قوالبه املعرو�سة، 

على  املهتمني  ي�ساعد  باأن  كفيل  وميولته   الطفل  رغبات  مع  يتوافق  والذي 

التعرف على جوانب اجلذب يف هذا ال�سرب من الأدب الذي يقّدم للطفل، ل 

�سيما واأن الهدف من هذا ال�ستقراء يتمّثل يف ح�سر عنا�سر اجلذب ال�سكلية 

وامل�سمونية على حد �سواء، وذلك من خالل عينة ع�سوائية ت�ستوعب خمتلف 

الإح�سائي  للمنهج  وبتوظيف  الطفل،  اأدب  يقّدم من خاللها  التي  القوالب 

الذي تعك�ص نتائجه موؤ�سرات تكون يف الغالب اأقرب للدّقة املعينة على تبّني 

ا�سرتاتيجيات وا�سحة وموؤّثرة.

وبعد ا�ستقراء هذه العّينة التي اأمكن من خاللها تغطية خمتلف القوالب 

اأدب الطفل، تاأتي اخلطوة التالية املتمّثلة يف حتليل  التي يوّجه من خاللها 

اأدب  معطيات اجلذب التي جعلت الطفل امل�سلم مرتبطًا بهذا ال�سرب من 

الطفل، وذلك بالن�سبة لأدب الطفل املرتجم اأو ذلك الذي ينتج يف املجتمع مبا 

يتعار�ص مع مقّومات الهوية الثقافية للمجتمع؛ وذلك للتعرف على م�سمونه، 

منهجية  ا�ستخدام  خالل  من  وتوافق  توظيفه  واأه��داف  جتويده،  وو�سائل 

التحليل الكيفي التي تقوم عليها غالبية الأبحاث الو�سفية، حيث ميكن من 

خالل ذلك معرفة مدى اإيجابية م�سمونه وتوافقه مع مبادئ الهوية الثقافية 
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وجعله  واإتقانه  جتويده  اأجل  من  ُوّظفت  التي  والو�سائل  والآليات  للمجتمع، 

بهذا امل�ستوى من اجلاذبية والتاأثري، هذا بالإ�سافة اإىل الأهداف التي اأمكن 

من خاللها توظيفه �سواء  كانت تعليمية اأو تربية  تعزز ال�سلوكيات والقيم يف 

املجتمع، اأو ترفيهية اأو نف�سية تنمي مَلكة اخليال عند الطفل، وهو ما ينبغي 

من خالله حتليل اأهداف التوظيف التي تقرر من خاللها اإنتاج هذا العمل 

وتقدميه للطفل يف جمتمعاتنا.

  ومع خطوات ال�ستقراء وحتليل معطيات اجلاذبية، فاإنه ل بد من العمل 

على مللمة اجلهود املبعرثة التي متّثلت من خاللها مالمح الأدب الطفل املقّدم 

للطفل امل�سلم يف الواقع املعا�سر على مدى العقود املن�سرمة، ومن ثم العمل 

على ا�ستقراء قنوات اجلاذبية املوّظفة من خاللها؛ وذلك من اأجل مقارنتها 

مع عنا�سر واأدوات اجلاذبية املوّظفة يف الأدب ال�سائد الذي ارتبط به الطفل 

امل�سلم وحر�ص على متابعته رغم احتوائه على الكثري من النتهاكات لقَيمه 

و�سلوكه وعنا�سر هويته.

وميكن من خالل هذه املرحلة توظيف املنهج البحثي املقارن الذي يعتمد 

اآلية املقارنة بني م�سمون وجودة واإتقان القوالب التي يقّدم من خاللها الأدب 

الذي يتناق�ص مع مقّومات هويتنا الثقافية وم�سمون الأدب الإ�سالمي وقوالبه، 

وذلك من اأجل التعرف على جوانب الق�سور ومعرفة العنا�سر املفقودة يف 

الأدب الإ�سالمي املتداول من خالل قوالبه التي تقّدم للطفل على ال�ساحة يف 

امل�ستحدثة يف هذا  التطّورات  التقليدية، وعدم م�سايرة  اأ�سكال تغلب عليها 

الطفل  والكفيلة بجذب  ال�سائدة  ال�سمة  التقنية  يعد توظيف  والتي  القطاع، 

نحو العمل اجلّيد الذي يحّقق اإ�سباعًا حلاجاته يف لهوه ولعبه ورفاهيته. 

الطفل  اأدب  تعرتي  التي  الق�سور  جلوانب  ا�ستيعابية  معرفة  حتقيق  اإن 

ال�سائد الذي يجذب انتباه الطفل يف الألفية اجلديدة يف ظل ما تفرزه من 

معطيات من جانب، والعمل على حتليل ومعرفة جوانب التخّلف واجلمود يف 
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القوالب التي يوّظف من خاللها اأدب الطفل امل�سلم من جانب اآخر يف قوالب 

معرفة  يكفل  اأن  �ساأنه  من  نحو  على  اجلوانب  هذه  بتحديد  كفيل  مقارنة، 

مكامن اخللل للعمل على جتاوزها عبورًا من مرحلة اإعادة البناء اأو الرتميم 

اأجل �سقل �سخ�سيته وتنمية  لالأدب الذي يقدم للطفل امل�سلم ويوظف من 

ابتغاء  املعا�سر  الواقع  يف  الإن�سان  لقدرات  خال�سة  اإ�سالمية  بروؤية  ملكاته 

احرتافية  �سناعة  مرحلة  اإىل  لن�سل  احلياة؛  يف  دورها  ل�سناعة  توظيفها 

لالإبداع الذي ميكننا من خالله اإبداع فنون متقنة من �ساأنها اأن تربز �سمة 

اخل�سو�سية فيما ميكن نعته باأدب الطفل امل�سلم. 

اأن  ميكن  خ�سبة  اأر�سية  لبناء  بالتاأهيل  كفيل  املراحل  هذه  حتقيق  واإن 

تقوم عليها ا�سرتاتيجية جاّدة من خاللها تتحقق تنمية جوانب اخل�سو�سية 

الإ�سالمية  الثقافة  ربط  وذلك من خالل  امل�سلم،  الطفل  اأدب  والإب��داع يف 

تقوم  التي  الفل�سفة  ت�ستهدفها  والتي  والقَيمي،  وال�سلوكي  الرتبوي  بالبعد 

عليها منظومة التوظيف لأدب الطفل يف الثقافة الإ�سالمية، ويف املقام الأول 

بناء  يف  الإن�سان  ا�ستخالف  لفل�سفة  حمققة  بربها،  متعّلقة  �سخ�سية  بناء 

املجتمع الإن�ساين وخدمة الإن�سانية؛ وذلك ابتغاء الرتقاء مبختلف جوانب 

اإن�سانيتها يف مراحلها احلياتية، والتي ياأتي على راأ�سها مرحلة الطفولة التي 

تعترب مرحلة ال�سقل والبناء ل�سخ�سية الإن�سان، ل �سيما واأن فل�سفة اهتمام 

لتحقيق  توّظف  اأن  �ساأنها  اعتباره خري و�سيلة من  بالأدب تربز يف  الإ�سالم 

هذه الغاية التي ت�ستهدفها نظرة الإ�سالم يف توظيفها لأدب الطفل. 

ثانياً: اعتبارات الوعي باأهمية اأدب الطفل وحيويته.  

ل ميكن اأن ننكر عن�سر احل�سور يف اجلهود التي ُبذلت من اأجل النهو�ص 

باأدب الطفل يف جمتمعاتنا، من موؤمترات وندوات عقدت، وموؤلفات نقدية 

لنا  يقدمه  فيما  اجلارف  ال�سيل  خ�سم  يف  الأدب  بهذا  النهو�ص  ا�ستهدفت 

الآخر يف قوالب اأ�سبحت متّثل عن�سر جاذبية للطفل بعجرها وبجرها، غري 
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حتّقق  اأن  ميكن  ول  كفيلة  تعد  مل  امليدان  هذا  يف  املبذولة  اجلهود  تلك  اأن 

اأر�سية خ�سبة و�سلبة من اأجل حتقيق  النقلة النوعية التي من �ساأنها بناء 

الإبداع  يف  خ�سو�سية  توّلد  اأن  �ساأنها  من  تناف�سية  احرتافية  �سناعة 

من خالل القوالب التي ُيقّدم بها الأدب للطفل يف جمتمعاتنا.

املعّدلة  �سيغتها  يف  الإ�سالمي  للعامل  الثقافية  ال�سرتاتيجية  يف  ورد  وقد 

املعتمدة من املوؤمتر الإ�سالمي الرابع لوزراء الثقافة الذي انعقد باجلزائر 

�سنة 2004م ما يقّرر باأن التعبريات الإبداعية عن مكنونات النف�ص الإن�سانية 

من اأدب مبختلف تفرعاته من �سعر ورواية وق�سة ق�سرية وم�سرح ومقالة 

واملناق�سات  الجتاهات  واأن  التعبريية،  الفنون  من  هي  ور�سم  ومو�سيقى 

الأدبية تت�سّكل منها الثقافة العامة ل�سعب من ال�سعوب، واأن لكل �سعب ثقافته 

اخلا�سة مهما كانت درجة تقدمه احل�ساري.

تاأكيد  فقد جاء  الثقافة،  الأدب �سرب من �سروب  اأن  اعتبار  على  وبناء 

الت�سجيع على اإنتاج اأدب الأطفال وتعميمه ون�سره وترجمته اإىل لغات ال�سعوب 

)اأهمية  عنوان  حتت  اآخ��ر  فرعا  ال�سرتاتيجة  ت�سمنت  كما  الإ�سالمية(. 

الفائقة  العناية  �سرورة  على  التاأكيد  فيه  ورد  وقد  امل�سلم(،  الطفل  ثقافة 

باأدب الطفل، والت�سجيع على التاأليف فيه، والإبداع يف مو�سوعاته من منطلق 

الرتاث الثقايف والأدبي الإ�سالمي.

تنفيذ  و�سائل  فيه عر�ص  الذي مت  الف�سل اخلام�ص  ا�ستقراء  ومن خالل 

ال�سرتاتيجية الثقافية للعامل الإ�سالمي مل ترد اإل عبارات ذات دلله عامة 

لتنفيذ ما ورد من بنود يف هذه ال�سرتاتيجية، وكاأن ما �سبقت الإ�سارة اإليه 

جمرد عبارات مر�سلة لي�ص لها حمل من الإعراب يف ميدان التخطيط الفعلي 

.
)1(

الذي من �ساأنه اأن ُيرثي ال�ساحة عمليًا

1- ال�سرتاتيجية الثقافية للعامل الإ�سالمي يف �سيغتها املعّدلة املعتمدة من املوؤمتر الإ�سالمي الرابع 

لوزراء الثقافة – اجلزائر: )15-16 دي�سمرب 2004م(، 1428ه� - 2007م، مرجع �سبق ذكره، �ص 
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وا�ستملت  ف�سول،  وخم�ص  تكّونت من مقدمة  ال�سرتاتيجية  اأن هذه  ومع 

الثقافة  ق�سايا  ومعاجلة  والأهداف،  وامل�سادر  واخل�سائ�ص  املفاهيم  على 

الإ�سالمية، اإل اأنها خلت من  الإ�سارة اإىل اأدب الأطفال اأو حتى الأدب ب�سكل 

عام. غري اأنها اأ�سارت يف الف�سل الرابع اإىل ت�سجيع الإبداع والرتجمة للعمل 

)اأهمية  بند  خالل  من  التاأليف  ت�سجيع  اإىل  بالإ�سافة  بالأطفال،  املخت�ص 

�سفحات  عدد  باأن  العلم  مع  خفيفة،  اإ�سارات  وهي  امل�سلم(،  الطفل  ثقافة 

هذه ال�سرتاتيجية بلغ )116( �سفحة. ولعله مما �سبق ميكن اأن ن�ستنتج اأن 

هذه ال�سرتاتيجية التي ا�ستهدفت النهو�ص بالقطاعات واجلوانب الثقافية 

يف العامل الإ�سالمي مل تول اجلانب الأهم – وهو املتعلق بالتنمية الثقافية 

وّجهت  حيث   - مت�سمناته  اأب��رز  من  الأدب  يعترب  وال��ذي  امل�سلم،  للطفل 

الكبار،  عند  الثقايف  باجلانب  الرتقاء  يكفل  ما  لتحقيق  وبنودها  ف�سولها 

بل اإن اإ�ساراتها اإىل رعاية اأدب الطفل جاءت خجولة وغري معتربة ول كفيلة 

ب�سناعة اأي تاأثري يف هذا امل�سمار، ولعل ذلك ينمُّ عن غياب الوعي الكفيل 

بتاأطري اأدب الطفل على نحو ما ي�ستحّقه من اهتمام، وهو ما يعك�ص �سعفًا 

حياة  م�سرية  يف  توؤّثر  مرحلة  كونها  من  الرغم  على  بالطفولة  لالهتمام 

الإن�سان يف اإبداعه واإخفاقه على حد �سواء. 

اإذًا هناك غياب للوعي جنم عنه عدم اإيالء الهتمام بالقطاعات املعنية 

بالطفل ومنها الأدب، حيث ما زال ال�سائد يعرّب عن امتداد لثقافة التلقني 

والرتويح عن الطفل من خالل الق�س�ص، وهو ما يعك�ص غياب وعي مبا يتّجه 

اإليه اأدب الطفل باعتباره �سناعة احرتافية ل ميكن اأن تتحقق النه�سة فيها 

من خالل مبادرات ارجتالية وعفوية بعيدة عن التخطيط، ومامل ُي�ستوعب 

كفيلة  نوعية  نقلة  حتقيق  ميكن  ل  فاإنه  احلقيقة،  هذه  ذلك  يف  ون  املخت�سّ

يف  الطفولة  عامل  تنمية  �ساأنه  من  نحو  على  الطفل  اأدب  جوانب  با�ستثمار 

جمتمعاتنا.
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ومن جانب اآخر، فاإنه من خالل الطالع على اإعالن الرباط حول ق�سايا 

الطفل من منظور اإ�سالمي ال�سادر يف ختام الندوة الدولية، فاإنه ل بد من 

اإل �سمن  التاأكيد باأنه مل يرد ذكر لالهتمام باأدب الطفل يف هذا الإعالن 

يف  املوهوبني  لالأطفال  ت�سجيعية  جوائز  تخ�سي�ص  �سرورة  على  التاأكيد 

خمتلف جمالت الإبداع الأدبي وغريه، بالإ�سافة اإىل ت�سجيع املوؤ�ّس�سات التي 

، وهذا 
)1(

خدمت الطفولة باأعمالها وم�ساريعها املتمّيزة وذات النفع العام.

يعد، من دون �سك، تهمي�سا لنطاق الهتمام باأدب الطفل، وذلك على الرغم 

من كونه اأبرز ما يرتبط بق�سايا الطفل وما يرتبط بربامج تنمية الطفولة.

ي�ستحّقه  الذي  التاأطري  �سمن  الطفل  اأدب  ن�سع  وحتى  ذلك،  اأجل  ومن   

ال�سرتاجتية  �سمن  الواردة  اخلجولة  الإ�سارات  من  بدًل  واإدراك  وعي  عن 

ن�ستوعب  اأن  بد  ل  فاإننا  �سابقا،  اإليهما  امل�سار  الرباط  واإع��الن  الثقافية 

املعطيات التالية التي ميكن اأن متّثل تاأطريًا مالئمًا حلّيز الهتمام والرعاية 

يتحّقق  وذلك حتى  الطفل يف جمتمعاتنا؛  اأدب  به  يحظى  اأن  ينبغي  التي 

عر�ص  يلي  وفيما  الف�سل،  هذه  ختام  يف  اإليه  �سن�سري  مما  اإليه  نطمح  ما 

مقت�سب لتلك املعطيات:

اإن�سائية  تعابري  ولي�ست  مزخرفة،  حروفًا  لي�ست  لالأطفال  الكتابة  	•اإن 
منّمقة، واأن الكلمة ر�سالة وعي وفن حتوي م�سامني تربوية واأخالقية.

والقيم،  واملعايري  باملبادئ  مرتبط  لأنه  حيوّية  ق�سية  الطفل  اأدب  	•اإن 
جو  يف  الواقع  �سياغة  اإع��ادة  على  العجيبة  بقدرتها  تتمّثل  الكلمة  فن  واأن 

�سحري م�سبع باخليال.

الإن�سان،  املراحل يف حياة  اأخ�سب  الطفولة من  اأن  ا�ستيعاب  	•�سرورة 
يف  واملنعقد  2002م،  العام  يف  ال�سادر  اإ�سالمي  منظور  من  الطفل  ق�سايا  حول  الرباط  اإعالن   -1

الفرتة من 22 – 24 �سعبان، املوافق 29 – 31 اأكتوبر 2002م بدعوة من املنظمة الإ�سالمية للرتبية 

الإ�سالمي،  للفكر  العاملي  واملعهد  العاملية،  الإ�سالمية  الدعوة  – اإي�س�سكو، وجمعية  والثقافة  والعلوم 

واملن�سور �سمن اأبحاث ندوة ق�سايا الطفل من منظور اإ�سالمي، مرجع �سبق ذكره، �ص 485.
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والتخّيل  التعبري  على  ق��درة  اأك��رث  الطفل  جتعل  املرحلة  ه��ذه  تغذية  واأن 

والت�سوير، وهذا ما ي�ستلزم حت�سني ما ُيكتب لالأطفال يف خمتلف القوالب، 

وذلك من خالل فّن التو�سيل ملا ميتلكه من خربات وجتارب ومَلكات عامة 

اأو �سخ�سية ب�سكل فّني متقن.

	•التاأكيد على اأن معيار جناح اأدب الطفل من عدمه مرهون مبدى قدرته 
على اإيقاظ امل�ساعر والأحا�سي�ص والتخّيالت الذهنية لدى جمهور ال�سغار.

	•ا�ستيعاب اأن الكتابة لالأطفال عمل �ساق لأنه لي�ص هناك جمال للمداهنات 
)1(

واملجامالت.

وخطورة  تاأثريه  ولأهمية  •	 – بالذات  الأطفال  اأدب  اأن  مب�سلمة  الإمي��ان 

اأدب  �سياغة  ارجت��ال يف  اأي  واأن  النف�ص،  بعلم  الإمل��ام  – ي�ستلزم  جاذبيته 

الأطفال بحيث ل ت�ستند اإىل الفهم العميق لنف�سية الطفل و�سلوكه والعوامل 

املختلفة املوؤّثرة يف تربيته، اأو اكت�ساف قدراته العقلية والإبداعّية، قد يوؤّدي 

)2(

اإىل عواقب وخيمة ت�سّر ب�سخ�سّية الطفل وم�ستقبله.

حتّقق  اأن  �ساأنها  من  الطفل  لأدب  �سلبة  قاعدة  نبني  اأن  ميكن  عندئذ، 

ما نطمح اإليه يف جمال الهتمام بهذا القطاع، وهو حمور نعالج ارتباطاته 

بيان  خالل  من  وذلك  الف�سل،  هذا  بها  نختم  التي  التالية  ال�سطور  �سمن 

عدد من النقاط التي متّثل ما نطمح اإليه من خالل تبّني التخطيط املرحلي 

واملتقن،  املوؤّثر  احليوي  نطاقه  �سمن  وتاأطريه  الطفل  لأدب  ال�سرتاتيجي 

وذلك بعد ا�ستيعاب النطاقات التي يتحّقق من خاللها تاأطري املو�سوع �سمن 

النطاق احليوي الذي ي�ستحقه؛ وذلك باعتباره م�سروع �سناعة و�سقل لإن�سان 

مقبل على احلياة، ومطلوب منه اأن يبدع فيها، واأن ينه�ص مبجتمعه واأمته.

1- اإبراهيم �سند، عمالقة واأقزام – كتابات يف اأدب الطفل البحريني، مرجع �سبق ذكره، �ص 11.  

2- الكيالين – جنيب، مدخل اإىل الأدب الإ�سالمي، مرجع �سبق ذكره، �ص 139.
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ثالثاً: طموحات منتظرة

ل ميكن اأن نعمل على تبّني ا�سرتاتيجية تقوم على التخطيط املرحلي من 

اأن  دون  الطفل  اأدب  يف  الإتقان  على  قائمة  احرتافية  �سناعة  حتقيق  اأجل 

نوؤّطر ما ن�ستهدفه مبا يعرّب عن طموحنا يف هذا النطاق، �سيما واأن الأخذ 

ما  بتحقيق  كفيل  الطفل  لأدب  احليوي  التاأطري  بنطاق  الوعي  باعتبارات 

نطمح اإليه. 

ومن خالل ما �سبق ا�ستعرا�سه، فاإنه ميكن تاأطري ما نطمح اإليه من اأجل 

على  القائم  والإب��داع  اخل�سو�سية  بتحقيق  كفيلة  احرتافية  �سناعة  اإيجاد 

الإتقان الكفيل بالنهو�ص باأدب الطفل امل�سلم على النحو التايل:

الأديب، وهذه غاية  الطفل  اإيجاد  اإىل  اإننا نطمح  الأديب:  الطفل  	•اإيجاد 
الن�سو�ص  من  كبرية  تغذية  ا�ستهداف  ي�ستلزم  وهذا  اإليها،  ن�سعى  كبرية 

اإىل  بالإ�سافة  الطفل على �سقل مواهبه، هذا  تعني  التي  للموهوبني  الفنية 

�سريجيو  يرى  ذلك  ولتحقيق   .
)1(

الأدب���ي الإن�ساء  جمال  يف  م�ستمّرة  درب��ة 

�سبيني باأنه للرقي باأدب الطفل ل بد من التخطيط له وفق اأربعة اأمور، فاأما 

اأولها فهو معرفة ظروف الطفل البيئية ب�سورة كافية ودقيقة، وثانيها اأن يتم 

حتديد الأهداف بو�سوح وواقعية على املدى القريب وعلى املدى املتو�سط، 

وفعالية،  مالءمة  الأك��رث  الرتبوية  والو�سائل  املناهج  و�سع  يتم  اأن  وثالثها 

. وبذلك ميكننا اأن ن�سنع 
)2(

واآخر هذه الأمور هو التقييم املو�سوعي للنتائج

اأن  برناجمًا لتقدمي اأدب الطفل من الأطفال اإىل الأطفال، وهذا من �ساأنه 

يكفل تاأثريًا اأكرب للقوالب الأدبية التي �ستقدم للطفل، حيث �سيتاأتى تالقح 

الأفكار �سمن اإطار جمتمع الأطفال.

1- عبد الرزاق احلاج عبد الرحيم ح�سن، اأدبيات الطفولة يف الرتاث الإ�سالمي، ندوة ق�سايا الطفل 

من منظور اإ�سالمي، مرجع �سبق ذكره، �ص 20.

2- �سبيني �سرجيو، الرتبية اللغوية للطفل، ت. فوزي عي�سى وعبد الفتاح ح�سن، 1991م، دار الفكر 

العربي، القاهرة – م�سر، �ص 148.
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	•البحث عن م�سطلحات جديدة نابعة من رحم الرتاث الأدبي الإ�سالمي: 
والتاريخية  الأدبية  وبالتجارب  ارتباط وثيق برتاثنا  لها  هناك م�سطلحات 

اأجل ذلك فاإننا نطمح بدًل  نوؤمن بها؛ ومن  التي  التي مّرت بنا، وبالعقيدة 

من العي�ص يف ظل امل�سطلحات الأجنبية امل�ستوردة اأن تكون لنا م�سطلحاتنا 

اخلا�سة بنا، وهو ما يكفل خ�سو�سّية ممّيزة لالإبداع يف اأدب الطفل ب�سكل 

خا�ص، ويف الأدب ب�سكل عام، ل �سيما واأن هذه امل�سطلحات كان لها اأخطر 

حماولتنا  خالل  من  وذلك  الإ�سالمية،  الأدبية  م�سريتنا  انحراف  يف  الأثر 

بداية  يف  ا�سطرارًا  ه��ذا  ك��ان  واإذا  الإ�سالمي،  اأو  العربي  ال��زي  اإلبا�سها 

النه�سة الأدبية، فاإنه بات دليل اأزمة اليوم. وعليه فاإن علينا اأن جنّد لتحقيق 

م�سطلحات  م��ن  ب��دًل  ج��دي��دة  م�سطلحات  ع��ن  البحث  يف  اخل�سو�سية 

البحث  يكفل  ما  وهو  غريها(،  اأو  الواقعية  اأو  الرومان�سية  اأو  )الكال�سيكية 

عن �سخ�سية م�ستقّلة، وهو اأمر لي�ص بالهنّي، وميكن حتقيق هذه ال�ستقاللية 

بقَيم  ارتبطوا  الذين  واملحدثني  القدامى  اأدبائنا  تراث  ا�ستقراء  من خالل 

نبيه  و�سنة  وكتابه  ثقافته  وا�ستوعبوا  ال�سامية،  جمتمعاته  وتقاليد  الإ�سالم 

عليه ال�سالة وال�سالم وفقهائه واأدبائه وقادة الفكر فيه، �سيما واأنه لن تت�سح 

احليوي،  اجلانب  بهذا  بالهتمام  اإل  ت�ستكمل  اأو  الإ�سالمي  الأدب  مالمح 

.
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وهو جانب امل�سطلحات اخلا�سة باأدبنا الإ�سالمي ومنها اأدب الطفل

من  الغربي  العامل  يف  الأدبية  الفنون  مناهج  من  الإيجابية  	•ال�ستفادة 
الأدبية  الفنون  نفتقده يف ميدان  اأن  نكاد  الذي  العبقري  املبدع  اإيجاد  اأجل 

ل�سان رئي�سها عبد  الإ�سالمي على  الأدب  ارتاأته رابطة  املعا�سرة: وهذا ما 

الفنون الأدبية  تتابع حركة مناهج  باأن الرابطة  القدو�ص �سالح، حيث قّرر 

يف العامل الغربي، وما يرتّدد من اأ�سداء هذه املناهج يف العامل العربي بني 

تقليد يبتعد عن الأ�سالة ويتنّكر للرتاث وبني حماولت متعرّثة لتجديد يعتوره 

�سلبة  اأر�سية  من  ينطلق  ول  التقليد،  طابع  عليه  ويغلب  النق�ص،  مركب 

1- الكيالين – جنيب، مدخل اإىل الأدب الإ�سالمي، مرجع �سبق ذكره، �ص 147.
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كاأنه  ه�ّسًا  �سعيفًا  ياأتي  لذلك  نتيجة  واأنه  متمّيزة،  �سليمة  فكرية  خلفية  اأو 

ري�سة تع�سف بها الريح حتى تكاد اأن تهوي بها يف مكان �سحيق.

ثم يوؤكد �سالح باأن الطموح يف تغيري هذه ال�سورة ينطلق مع الإميان الوطيد 

باأهمية املناهج يف النقد والإبداع، واأنه ل ينبغي اأن تكون اأغالًل حتول بني 

الأديب وبني النطالق يف عامل الإبداع الف�سيح. كما اأكد اأن املبدع العبقري 

الذي نكاد نفتقده يف ميدان الفنون الأدبية املعا�سرة هو الذي يدر�ص خمتلف 

والفني،  والعَقدي  الفكري  اإىل ت�سّوره  واأقربها  اأمثلها  املناهج ويختار منها 

منها،  تف�سيله  يرى  ما  وتف�سيل  املناهج  خمتلف  على  اطالعه  مع  واأنه 

فاإن موهبته الفّذة قد تتجاوز حدود هذا املنهج، ولكنه جتاوز املقتدر املتمّكن، 

املتمّيز يف ن�سج خيوط  باإنتاجه  لي�سهم يف ذلك  املتعّذر؛  ال�سعيف  ل جتاوز 

ملنهج جديد، اأو يف فتح اآفاق يف املنهج الذي ارت�ساه لنف�سه، واأخذ نتاجه به، 

واأن هذا ما جنده لدى العباقرة الذين يلتزمون يف اأوليتهم مبنهج يرت�سونه، 

ثم ما يلبثون بعد التمر�ص والتمّكن والعبقرية اأن يتجاوزوا هذا املنهج فيما 

يبدعون، وذلك حتى ياأتي من النّقاد من يّتخذ من اإبداعهم منهجًا جديدًا 

الذين  املتناف�سون  فليتناف�ص  فيه، ويف هذا  وج��ددوا  اأج��ادوه  الذي  الفن  يف 

مبنهج  ومب�ّسر  ذات��ه،  يف  اأ�سيل  بعطاء  الإن�سانية  ويغنون  الأدب  يغنون 

ياأتي من بعده، وي�ستوحي من نتاجه، وهذا ما كان و�سوف يكون يف م�سرية 

 .
)1(

الإن�سانية يف عامل الإبداع والفنون

وتعقيبًا على ذلك، ففي ظل ما ي�سهده اأدب الطفل عند الغرب من حتديث 

غري م�سبوق حتّقق من خالل الربط بني الكثري من الأدوات والو�سائل التي 

حتّقق بف�سلها تقدمي قوالب اأدبية للطفل اأ�سحت قادرة على ا�ستيعاب الكثري 

من احتياجاته والتفّهم لكثري من تطّلعاته، فاإن من ال�سرورة مبكان التاأكيد 

جملة  �سمن  من�سور  مقال  الأدبية،  الفنون  ومناهج  الإ�سالمي  الأديب  �سالح،  اأبو  القدو�ص  عبد   -1

الأدب الإ�سالمي الإلكرتونية، العدد )68(، وذلك �سمن الرابط الإلكرتوين على موقع رابطة الأدب 

 .http://www.adabislami.org/magazine :الإ�سالمي
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الأدباء  فيها  اأب��دع  التي  الأدبية  القوالب  هذه  من  ال�ستفادة  �سرورة  على 

بف�سل  حتّققت  طفرة  وهي  العمل،  يف  احرتافية  عك�ص  نحو  على  الغربّيون 

ا�ستيعاب اأهمية و�سرورة فل�سفة العمل اجلماعي واملوؤ�س�سي الذي من �ساأنه 

تبّني التخطيط يف جمال اأدب الطفل.

	•اإنتاج اأدب اأطفال احرتايف متقن: ولتحقيق هذا الطموح ل بد من تفعيل 
عدد من اجلوانب من اأجل حتقيق الإتقان والحرتافية يف اإنتاج اأدب الطفل، 

وهي على النحو التايل:

- ل بد اأن ن�ستوعب اأن اأدب الطفل مل يعد ذلك الأدب املكتوب وال�سفهي 

اإنه اأ�سبح يوظف اليوم يف قوالب �سينمائية،  )ق�سة، م�سرح، وغناء(، بل 

اأ�سبح يوجه للطفل  ومن خالل الر�سوم الكاريكاتورية ثالثية الأبعاد، كما 

نهاية  حتى  منّوهم  مراحل  يف  لالأطفال  يوجه  فهو  من��وه،  مرحلة  ح�سب 

يوّجه  حني  النا�سئة  اأو  ال�سباب  اأدب  ويدعى  املتاأخرة(،  )الطفولة  مرحلة 

اإىل النا�سئة اأو الأطفال يف مرحلة املراهقة املبكرة التي تتوافق مع الأعمار 

املتعاقبة من )12اإىل 14( �سنة، وكذلك مرحلة )املراهقة املتو�سطة( التي 

)املراهقة  مرحلة  ورمبا  اإىل17(،   15( من  املتعاقبة  الأعمار  مع  تتوافق 

اأي�سًا.  املتاأخرة( 

- هناك اعتبارات بالن�سبة لنوعّية للكتب، وما يرتبط ب�سكل كتب الأطفال 

ال�سفحات  ت�سميم  جمال  حيث  ومن  الكتاب،  حجم  حيث  من  اخلارجي 

اأ�سحاب  م��ن  امل��ع��ّوق��ني  الأط��ف��ال  وحتى  اخل��ارج��ي.  وال��غ��الف  الداخلية، 

الإعاقات العقلية اأو اجل�سدية توؤّلف لهم كتب ح�سب قدراتهم واحتياجاتهم 

واهتمامتهم. 

- من اأجل حت�سيل اأدب اأطفال متقن، ل بد من ا�ستيعاب التمييز بني اأدب 

والفنية،  الرتبوية  ال�سمات  حيث  من  �سواء  الرا�سدين،  اأدب  و  الأطفال 
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اإيجاد عن�سر املفاجاأة التي  اأو من حيث احتواوؤه على النفعال القادر على 

جتذب الطفل وتوؤّثر فيه، كما يتعني ا�ستيعاب اأن اأدب الأطفال لي�ص اأقل قدرًا 

من اأدب الكبار، ولي�ص هو اأدبًا هام�سّيًا كما يحلو لبع�ص النقاد اأن ي�سفه، 

الأدباء،  ت�سنيف  �سمن  من  الأطفال  اأدباء  يكون  اأن  ي�ستلزم  ما  وهو 

وهو ما يغفله كثري من امل�سّنفني والنقاد يف هذا املجال.

- اأن يكون املحّرر لأدب الطفل اأو اأديب الأطفال ممن تتوافر فيه العديد 

من ال�سروط حتى ينتج اأدبًا متقنًا تتمثل يف:

بكل  واللغوي اخلا�ص  واجل�سدي  العقلي  النمو  يكون عارفًا مبراحل  اأن   1 -

مرحلة من مراحل الطفولة.

اأن يكون على اطالع وا�سع باأدب الأطفال العاملي والعربي. 2 -

اأن يقّدم ما ينا�سب الأطفال عمريًا. 3 -

اأن يكون اأدبه ب�سيطًا ولي�ص �ساذجًا. 4 -

اأن يرى العامل الذي يحيط به من خالل عيون الأطفال، وهذه موهبة  5 -

تتوافر عند كثري من املوؤّلفني، وللتغلب على هذه ال�سعوبة اهتمت بع�ص  ل 

الكتابة  يف  �ص  للتخ�سّ ال�سّبان  الكّتاب  من  جمموعة  باختيار  الن�سر  دور 

�سني يف  لالأطفال؛ ليكونوا مبثابة �سّف ثاٍن لكبار الكتاب املعدودين املتخ�سّ

هذا املجال، كما قّدمت لهم ت�سهيالت ل�سقل مواهبهم.

تلفزة،  اأو  مل�سرح،  والكتابة  لكتاب،  الكتابة  بني  كتابته  يف  يفّرق  اأن  6 -

اأو اإذاعة، مما يعني اأن عليه اأن يكون على دراية بكل و�سيط دراية تاّمة حتى 

يكفل لعمله النجاح واحِلرفية.

اأن يكون اأديب الأطفال خلوقًا لأن �سمة اأدب الأطفال هي �سمة اأخالقية  7 -

تربوية.
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اأن يكون موهوبًا ذا ح�ص مرهف، خمل�سًا، ومثقفًا

 تخ�سي�ص	• منابر لدرا�سة اأدب الطفل ونقده، مع الهتمام العري�ص بهذا 

ال�سرب من الأدب: فال بد من اأجل حتقيق الحرتافية والإتقان الذي نطمح 

اإليه اأن ت�سرع له منابر النقد والدرا�سة، �سيما واأنه ل توجد درا�سات باملعنى 

�ص له اهتمام اإعالمي  احلقيقي لأدب الطفل املعا�سر، كما ينبغي اأن يخ�سّ

عري�ص يربز دوره املهم يف ر�سد وجدان الطفل وتهذيبه واإعداده للحياة يف 

عامل اأكرث رحابة واأمنًا، كما ينبغي ت�سجيع املبدعني احلقيقيني على ممار�سة 

�ساأن  �ساأنه  الأطفال،  اأدب  واأن  �سيما  الطفل.  اأدب  ال يف جمال  الفعنَّ الإبداع 

اأنواع الأدب الأخرى، مل ينتج ليكون للتلقي فقط، بل من حقه اأن ير�سد من 

ُم عيوُبُه،  ُم فنوُنُه، وُتقونَّ عيون النقاد، وذلك بحيث يدر�ص درا�سة وافية، وُتقينَّ

ومن واجبنا اأن نبتهَج ونحن نرى اأن هذا الأدب قد طراأ عليه تطوٌر مزهٌر من 

حيث لغُتُه واأ�ساليُبه وجمالياُته وم�ساميُنه.

 ال�ستفادة من	• التقنيات الأدبية امل�ستخدمة يف اأدب الكبار وتوظيفها يف 

اأدب الطفل: وهي كثرية منها:اللغة ال�ساعرية، واأ�سلوب العر�ص، والتكثيف، 

احلدث،  قلب  اإىل  وال��دخ��ول  ال��روؤي��ة،  وحداثة  الأدب��ي��ة،  الأجنا�ص  وتداخل 

التنمية  اأن مظاهر  . ول �سك 
)2(

للكلمات... وغريها كثري الداخلي  والإيقاع 

والتطوير التي ي�سهدها اأدب الكبار نظرًا لعناية املهتّمني به باعتباره موّجها 

منهم واإليهم، ينبغي اأن تنعك�ص يف اأدب الطفل بحرفية تتالءم مع م�ستوى 

فهم الأطفال واإدراكهم، وهو ما يعني حماكاة عنا�سر اجلذب يف اأدب الكبار 

وتوظيفها يف القوالب التي يقّدم من خاللها اأدب الأطفال.

اهتمام  هناك  لي�ص  ة:  الرقمينَّ التقنيات  خالل  من 	• الطفل  اأدب  توظيف   

1- البقاعي – اإميان، املتقن يف اأدب الأطفال والنا�سئة )لطالب الرتبية ودور املعلمني(، مرجع �سبق 

ذكره، �ص 10 و30.

2- قحطان بريقدار، اأدب الأطفال بني الواقع والتنَّطلُّع، مقال من�سور على موقع الألوكة �سمن الرابط:

 http://www.alukah.net/Literature_Language
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اأدب  والإبداع يف  ل�سناعة اخل�سو�سية  الرقمية  التقنيات  بتوظيف  ملنهجي 

الطفل امل�سلم، هذا ف�ساًل عن اأن معطيات التوظيف يف هذا املجال ل ترقى 

ل�سناعة حالة مواكبة اأو حتى تناف�سية ملا ت�سهده �سناعة التقنيات الرقمية 

التي توّظف يف قوالب اأدبية وتقّدم اإىل الطفل يف الغرب...

اإن طفل الإنرتنت هو الأر�سية اجلديدة التي يجب حرثها اأو ا�س�تقطابها 

��سة له داخل ال�سبكة، كما اأن املناف�سة �ستكون �سديدة  واحتالل املواقع املخ�سنَّ

بني اأطفال الإنرتنت اأنف�سهم، فمعظم هوؤلء الأطفال �س�يكون لديهم القدرة 

على برجمة اأفكارهم وتخّيالتهم وت�سّوراتهم وبّثها عرب جهاز احلا�سب الآيل 

امللتزمني  الأدباء  التعاون بني  ي�ستلزم مزيدًا من  اأ�سدقائهم، وهذا ما  اإىل 

اأدب الأطفال، واملتفّهمني لروح الع�سر وحاجة  مبنهج الأدب الإ�سالمي يف 

الطفل امل�سلم ملواكبة التطّور التكنولوجي، بالإ�سافة اإىل مهند�سي التقنّيات 

املدجمة،  الأ�سطوانات  من  واملزيد  املزيد  اإنتاج  املمكن  من  فاإنه  احلديثة، 

وبناء مواقع الإنرتنت التي يجد فيها هذا الطفل بغيته، فال يلتفت اإىل املواقع 

غايات  حتقيق  يف  اجلديدة  والتقنّيات  الو�سائل  تلك  ت�سهم  وبهذا  ال�سلبية، 

.
)1(

اأدب الأطفال

يوؤكد   ت�سجيع العمل اجلماعي واملوؤ�س�سي يف �سناعة اأدب الطفل: وهذا ما 	•

�سرورة تبّني ا�سرتاتيجية احرتافية تقوم على تعاون عّدة عنا�سر يف اإعداد 

وتنفيذ واإخراج القالب الذي يقّدم من خالله اأدب الطفل امل�سلم، وهذا اإذا 

مل يتحّقق �سمن نطاق موؤ�ّس�سي – واإن كان هذا هو املحّبذ - فاإنه ميكن اأن 

الطفل  اأدب  يكتب  الأطفال مع من  نف�ص  �ص يف علم  املتخ�سّ العامل  يتعاون 

حتى يرقب توظيف الكلمات، بالإ�سافة اإىل تعاون كل من هوؤلء مع الر�سام 

اأن يحّقق كتابات علمية ت�ستهوي الأطفال، وجتمع  املتمّكن؛ وهذا من �ساأنه 

1- اأحمد ف�سل �سبلول، توظيف التقنيات الرقمية يف اأدب الأطفال، ملخ�ص بحث مقدم لندوة منهج 

الأدب الإ�سالمي يف اأدب الأطفال، املكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإ�سالمي، من 26 � 28 �سفر 1426 

ه� - املوافق 5 �7 ني�سان/ اأبريل 2005م، الريا�ص – ال�سعودية.
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بني الدّقة والت�سويق، ومبا من �ساأنه كفالة التنّوع املمتع يف القوالب التي يقّدم 

من خاللها اأدب الطفل مقروءًا اأو م�سموعًا اأو مرئيًا. 

لتغطية  متوازنة  عناية  نحّقق  اأن  ميكن  فاإننا  الإط���ار،  ه��ذا  و�سمن 

ومعلومات،  كمعرفة  الأطفال،  كتب  يف  العلمي  امل�سمون  جمالت  خمتلف 

والتطبيقات  العلمّية  الأن�سطة  اإىل  بالإ�سافة  وقدرات،  واجتاهات  و�سلوك 

لدى  واملحببة  اجلاذبة  ال�سائقة  الأ�ساليب  من  اإطار  يف  وذلك  والتجارب، 

الأطفال من خالل اجلمع بني الأ�سالة والإبداع، اإل اأن ذلك ي�ستلزم تبّني 

الكتب واجتاهات ونوعيات  ن�سر  ت�سّور ميكن من خالله حتديد اجتاهات 

القوالب التي يقّدم من خاللها اأدب الطفل. ول �سك اأن الرقابة الر�سمية 

على منظومة العمل اجلماعي واملوؤ�س�سي يف اإنتاج اأدب الطفل كفيلة باحلد 

احتياجات  ويتجاهل  التجاري،  الربح  ي�ستهدف  الذي  التوّجه  �سيوع  من 

الطفل احلقيقية التي يوّظف اأدب الطفل من اأجلها؛ وذلك من اأجل اإخراج 

واملرتبطة  املدرو�سة  الأدبية  اجلراأة  اإىل  النمطية  من  ال�سائد  الطفل  اأدب 

)1(

باأهداف جادة ومنّظمة ومرحلية.

الذي  والإب��داع  اخل�سو�سية  تكفل  التي  الأ�سالة  بني  اجلمع  حتقيق  اإن 

تاأطري  دون  يتحّقق  اأن  ميكن  ل  الطفل  لأدب  النمطّية  حاجز  ك�سر  يكفل 

يتحّقق  ا�سرتاتيجي  تخطيط  برنامج  تبّني  خالل  من  وذلك  الأدب،  لهذا 

تربوي  بعد  يف  الإ���س��الم��ي��ة  والثقافة  ال��ف��ن  ه��ذا  ب��ني  ال��رب��ط  خ��الل��ه  م��ن 

اأدب  خالله  من  يوّظف  فيما  الزاوية  حَجر  ميّثل  ما  وهو  وقَيمي،  و�سلوكي 

حتتفظ  اأن  ينبغي  التي  الهوّية  ق�َسمات  عن  يعرّب  اأنه  كما  امل�سلم،  الطفل 

الرتقاء  اأجل  من  نوعّية  نقلة  حتقيق  ميكن  ل  كما  الرباقة.  بخ�سو�سيتها 

حتقيق  ي�ستهدف  ا�سرتاتيجي  مرحلي  تخطيط  خالل  من  الطفل  باأدب 

1- با�سمة الع�سلي، اأدب الأطفال... دعوة اإىل الأ�سالة والإبداع، ثقافة الطفل – واقع واآفاق، جمموعة 

اأبحاث جتميع. عبد الواحد علواين، 1997م، دار الفكر، دم�سق – �سوريا، �ص 128. 
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ما نطمح اإليه اإل من خالل اعتبار اأدب الطفل امل�سلم ق�سّية هوية وانتماء 

نظرًا ملا يرتبط به؛ وذلك باعتباره موّجه اإىل �سريحة تت�سّكل يف مرحلتها 

اللغوي  الإب��داع  ملَكة  تكوين  خالله  من  وميكن  وتوجهات،  اأفكار  العمرية 

عند الطفل، ول �سك اأن �سناعة الأفكار والتوّجهات وبناء اللغة تعترب من 

اأهم ق�َسمات الهوية، وعندئذ ميكن اأن ن�سع الأمور يف ن�سابها يف نظرتنا 

وتفاعلنا وتطّلعنا يف توظيفنا لأدب الطفل امل�سلم.
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اخلامت��ة

بالرغم من الكتابات الكثرية النقدية حول ما ميكن نعته باأدب الأطفال، 

يبقى  نطاقه  اأن  اإل  فيه،  والإب��داع  توظيفه  والتوجهات يف  ال��روؤى  تعدد  ومع 

غام�سًا يف جوانب عديدة، �سيما واأنه اأ�سبح مرتبطًا، يف ظل الواقع املعا�سر، 

جامد،  قالب  يف  للطفل  تقّدم  مكتوبة  م��اّدة  يعد  ومل  الطفل،  نف�ص  بعلم 

للغالف  وحتى  بل  اح��رتاف،  فيه  وللر�سم  توظيف،  فيه  لل�سورة  اأ�سبح  بل 

و�سمك ال�سفحات وحجمها اعتبارات اأّلفت فيها املوؤّلفات الكثرية واملتعّددة 

اأ�سبح عماًل  بل  يعد عماًل ارجتاليًا مفردًا،  اأنه مل  يعني  واملتعّمقة، وهو ما 

بالعديد  عالقة  وله  املعطيات،  من  بالكثري  يرتبط  موؤ�س�سيًا  جماعيًا 

من الأبعاد، وتوّظف من خالله الكثري من الآليات والأ�ساليب، ويتغيى العديد 

من الأهداف والغايات.

ومن اأجل ذلك، فقد اكت�سب اأدب الطفل اأهمّيته ووجوده اجلوهري، فهو 

مل يعد موّظفًا يف قوالب تقليدّية حمدودة التاأثري يف حياة الطفل، كما اأ�سبح 

اأداة ل�سناعة الإن�سان يف مرحلة التكوين و�سناعة الأفكار والتوّجهات، وهذا 

ما جعله ميّثل جانبًا حيويًا ميكن اأن ينطلق منه ت�سّكل ق�َسمات الهوّية باعتباره 

ومبادئه،  وقَيمه  الطفل  توّجهات  لتنمية  قوالب  وباعتباره  لغوية،  تعبريات 

بالإ�سافة اإىل حتقيقه جانب ال�ستقرار والرفاهّية للطفولة، وهي، من دون 

�سك، كفيلة ب�سناعة اإن�سان م�ستقر يف فتوته و�سبابه وبقية مراحل حياته.

الإن�سان  بدور  تعتني  الإ�سالم  منظومة  اأن  اإىل  ونظرًا  ذلك،  ومن خالل   

هناك  اأن  تقّرر  التاريخية  اخللفية  فاإن  احلياة،  رحلة  يف  قدراته  وتوظيف 

خمطوطة  زال��ت  ما  الإ�سالمي  تراثنا  يف  الأطفال  لأدب  متكاملة  منظومة 

ومل يتم حتقيقها، ول �سك اأن تغييبها يعد تفويتًا ملا من �ساأنه تعزيز جانب 

خ�سو�سية الإبداع يف الأدب الذي يقدم للطفل امل�سلم، ل �سيما يف ظل الأزمة 

البارزة التي تزعزع من خاللها الأدب املقدم للطفل يف جمتمعاتنا.
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وملا كانت اأزمة اأدب الطفل اأزمة عاملية كما قرر �سلي�ستا فيما �سبق ذكره، 

وكان ملجتمعنا من هذه الأزمة ن�سيب الأ�سد، فاإن حتقيق نقلة نوعّية لأدب 

الطفل امل�سلم ي�ستلزم تبّني تخطيٍط مرحلٍي ا�سرتاتيجٍي جاٍد من �ساأنه اأن 

لأدب  التناف�سية  ويقوي  والتجديد  احليوية  يثري  مو�سوعيًا  تاأطريًا  يحقق 

الطفل على نحو من �ساأنه تعزيز منظومة القيم الإ�سالمية ومبادئ الدين، 

ول �سك اأن ذلك هو الكفيل بتحقيق ما نطمح اإليه من تنمية للح�ص الأدبي 

لدى الطفل، وتعزيز جانب الحرتافية يف الإنتاج املقّدم له من خالل مراعاة 

اجلماعي  العمل  ت�سجيع  خالل  ومن  الأطفال،  باأديب  املتعّلقة  العتبارات 

الثقافة  ربط  �ساأنها  من  قوالب  يف  للطفل  يقّدم  ما  خمتلف  يف  واملوؤ�س�سي 

الإ�سالمية بالبعد الرتبوي وال�سلوكي والقَيمي، وقبل ذلك تعزيز التعّلق باللغة 

وتتعّزز  ل�سانه،  بها  ي�ستقيم  القراآن حتى  لغة  باعتبارها  الف�سحى  العربية 

من خاللها مَلكاته واأحا�سي�سه.

اإن اأدب الأطفال ل يعترب اأدبًا جامدًا، بل هو اأدب تتنوع اأدواته وتوظيفاته 

غر�ص  اإىل  ت��وؤدي  التي  والرتباطات  املعطيات  من  العديد  حتقيق  اأجل  من 

املرحلة  بهذه  املرتبطة  الر�سائل  من  جمموعة  اإي�سال  اأو  الرتبوية،  القيم 

من ن�ساأة الإن�سان، كما اأننا يف ظل ما يقّدم لالأطفال ل بد من التاأكيد على 

اأن ت�سنيف اأدب الأطفال يتقّرر من خالل الأهداف املرتبطة به، واأنه حني 

اأدب الأطفال  اأمام  جتتمع الأهداف اللغوية والرتبوية والثقافية فاإننا نكون 

مكتمل املعامل.

ومن جانب اآخر، فاإنه ل ميكن ح�سر الأدوات التي يت�سّمنها اأدب الأطفال 

قنوات  يف  والبتكارات  التقنّيات  بتوظيف  يرتبط  متجّددًا  اأدب��ًا  باعتباره 

الت�سال، ول �سك اأن حتقيق الدمج بني هذه الو�سائل كفيٌل بتجويد فعالية 

املهم  من  لكن  الأدب؛  من  ال�سرب  هذا  خاللها  من  ينتقل  التي  الأدوات 

اأن تكون الأداة التي يتحّقق من خاللها الت�سال بالطفل عبارة عن قوالب 
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ثقافة  منظومة  حتت  تندرج  اأن  ميكن  فاإنه  ذلك  غري  كانت  اإذا  اأما  اأدبية، 

الطفل التي تت�سع لت�ستوعب خمتلف اجلوانب التي تتعّلق بالإبداع يف �سناعة 

خالله  من  توّظف  ما  اأن  التنبيه  ي�سرتعي  ومما  و�سقلها.  الطفل  �سخ�سية 

اللغوية  للملكة  والتطوير  التنمية  رعاية  يف  يتمّثل  لالأطفال  الأدبية  القوالب 

عدا  وما  الناب�ص،  وقلبها  الهوية  جوهر  متّثل  اللغة  اأن  باعتبار  الطفل  عند 

األ تطغى على هذا الهدف الأ�سا�سي املتمّثل  اأهداف فاإنه ينبغي  ذلك من 

التاأ�سيل  لتحقيق  و�سيلة  باعتبارها  الطفل،  عند  اللغوية  املَلكات  �سقل  يف 

الثقايف واملعريف.   

ويرت�سم  حدة،  على  جمتمع  بكل  يرتبط  مفهوم  الأطفال  اأدب  مفهوم  اإن 

وفق درجة وعي املجتمع ون�سجه، كما اأنه ل يدرك خ�سو�سّيته ول ي�ستوعب 

حيوّيته اإل من فقه اآليات توظيفه، وحماور تاأطري الثقافة واملعرفة املرتبطة 

الكلي،  ال�ستيعاب  على  وترتكز  ال�ستقراء،  على  تقوم  منهجيات  وفق  به 

بالإ�سافة اإىل القدرة على الربط بني التنظري والتطبيق.

تاريخية خمتلفة، و�سمن  الطفل يف حقب  اإىل  ُوّجه  باأن كل ما  ل خالف 

نطاق ح�سارات اإن�سانية متعّددة يعد اأدبًا لالأطفال، وقد انعك�ص من خالل 

هذا المتداد تنّوعًا يف الفنون الإبداعية يف هذا الأدب على نحو يتناغم مع 

معطيات الواقع الذي وجد فيه، اإل اأن ن�ساأة اأدب الأطفال كعمل فني هادف 

له نظم واأ�سول يف ال�سكل وامل�سمون مل يعرف اإل يف ع�سرنا احلديث، مع 

العلم باأن هناك مالمح باهتة يف اأدب الطفولة قد عرفت منذ القدم، اإل اأنها 

تتميز بعفويتها وبابتعادها عن القوانني وال�سوابط. واإذا كان اأدب الأطفال 

اأدب  اأ�سبح عليه  الذي �ساد يف احل�سارات الإن�سانية القدمية ل يجاري ما 

انعكا�سًا  كونه  اإىل  بداهة  فاإن ذلك يرجع  املعا�سر،  الواقع  الأطفال يف ظل 

لل�سائد يف املجتمع فكرًا وثقافة وحداثة.
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ومن جانب اآخر، فاإن معطيات واقع املجتمع وم�ستوى ن�سجه هو الكفيل 

باأن يغر�ص اهتمامًا اإبداعيًا باأدب الطفل؛ وذلك اأن اإيجابية توظيفه تتحّقق 

وفّنه  الطفل  بثقافة  لالرتقاء  املجتمع  وج��دان  يف  تطلعّية  نظرة  خالل  من 

واإن  املجتمع،  يف  والتحديث  التنمية  م�ستقبل  حمور  باعتباره  واإبداعه 

لذلك  الواعية؛  النا�سجة  املجتمعات  اإل  حتّققه  اأن  ميكن  ل  امل�ستوى  هذا 

فيها جانب  ي�سود  التي  بلوغ احل�سارة  ي�ستلزم  الطفل  اأدب  الإب��داع يف  فاإن 

من الن�سج املوؤّهل لها لإدراك حيوية تاأثري اأدب الطفل يف �سقل �سخ�سيته 

و�سناعة حقيقته.

تتمثل يف ح�سد اجلهود  ل  الطفل  باأدب  الرتقاء  الق�سية يف منظومة  اإن 

فقط، بل ل بد من توجيه هذه اجلهود وفق خطط مدرو�سة ت�ستهدف حتقيق 

غايات حمّددة تّت�سم باخل�سو�سية والإبداع الذي ينطلق من البعد املتجّذر 

ُبذل  ملا  حقيقي  ا�ستثمار  ثمة  لي�ص  فاإنه  لذلك  امل�سلم؛  العربي  للمجتمع 

يف اأدبيات الطفولة يف الرتاث الإ�سالمي وفق ما ا�ستقراأه عبد الرزاق احلاج 

عبد الرحيم فيما �سبق ا�ستعرا�سه، ومل يتعّد تاأثري الرتاث القدمي يف الرتاث 

العربي احلديث اإل �سمن نطاق �سطحي ظهر يف النظرة الجتماعية للطفل 

تعني  التي  الأن�سنة  ويف  الأنثى،  يف�سل  الذكر  واأن  م�سّغر،  را�سد  اأنه  على 

عملية خلع �سفات الإن�سان على احليوان واجلمادات.

العديد  املعا�سر  الواقع  يف  الطفل  اأدب  اأزمة  تداعيات  اأف��رزت  لقد 

حيث  جمتمعنا،  يف  الطفل  اأدب  وم�ستقبل  واقع  يف  اأّث��رت  التي  الأبعاد  من 

وال�سور؛  الر�سوم  واأزمة يف  اللغة،  واأزمة يف  امل�سمون،  اأزمة يف  جنم عنها 

لذلك فاإن من ال�سرورة مبكان اأن من يكتب اأدبًا لالأطفال يبتغي منه حتقيق 

غايات حمددة ل بد واأن يتوّجه باأدبه اإىل اأطفال حقيقيني، ول بد اأن يكون 

اأدبه،  يف  فريدًا  اأمنوذجًا  يقّدم  حتى  حقيقية  طفولة  بالفعل  عا�ص  قد  هو 
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واإن كان ذلك متعّذرًا وفق معطيات الواقع، اإل اأن حتقيقه ي�ستلزم، يف ع�سر 

ل�سرتاطات  طبقًا  اأو  ع�سوائية  بطريقة  الأمور  ت�سري  األ  والتخطيط،  العلم 

�سخ�سية، حيث اإن ذلك مل يعد مقبوًل رغم اأنه هو ال�سائد. 

اإن الأبعاد اخلطرية التي اأفرزتها معطيات اإهمالنا وارجتالنا يف نظم اأدب 

اآن الأوان لكي ن�سري يف  باأن تثري فينا ت�ساوؤًل مفاده: هل  الأطفال كفيلة 

الطريق ال�سحيح نحو بناء امل�ستقبل الثقايف والأدبي لأطفال الوطن العربي 

والإ�سالمي؟ ما ي�ستدعي اليوم بذل جهد اإقليمي تت�سافر فيه جهود اخلرباء 

اأفرزتها  التي  الأبعاد  واأن  �سيما  ل  نبداأ،  اأن  كله  واملهم يف ذلك  املجال،  يف 

العربية والإ�سالمية يف  اأ�سحت تهّدد الطفولة  الواقع املعا�سر قد  تداعيات 

مقتل. 

لت�سحيح  كان مبثابة حماولة  الإ�سالمي  بالأدب  نعته  ما ميكن  اإن ظهور 

م�سار النفتاح والتبّني غري املتعّقل للمذاهب الأدبية التي �سادت يف العامل 

الغربي، والتي مل تكن مذاهب فنّية فقط، بل هي مذاهب ارتبطت مب�سمون 

النظرة  مع  منها  كبري  جانب  يتعار�ص  والتي  واحلياة،  الكون  اإىل  النظرة 

التي قررتها الن�سو�ص ال�سرعية املرعية، مما ي�ستلزم حت�سني الأدب الذي 

ينتجه الأدباء امل�سلمون ويتوّجهون به اإىل املجتمع من مثل هذه املذاهب التي 

قد تتعار�ص مع القَيم التي قررتها مبادئ الإ�سالم وتعاليمه.

املعتمدة  املعدلة  �سيغتها  يف  الثقافية  الإ�سالمي  العامل  ا�سرتاتيجية  اإن 

النهو�ص  ا�ستهدفت  والتي  الثقافة،  ل��وزراء  الرابع  الإ�سالمي  املوؤمتر  من 

بالقطاعات واجلوانب الثقافية يف العامل الإ�سالمي، مل تول اجلانب الأهم – 

من  الأدب  يعترب  وال��ذي  امل�سلم،  للطفل  الثقافية  بالتنمية  املتعّلق  وهو 

ال�سرتاتيجية  واهتمام، ودعت ف�سول  ي�ستحقه من رعاية  –ما  مت�سمناته 

اإىل  اإ�ساراتها  وبقيت  الكبار،  عند  الثقايف  باجلانب  الرتقاء  اإىل  وبنودها  

رعاية اأدب الطفل خجولة وغري معتربة ول كفيلة ب�سناعة اأي تاأثري يف هذا 
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امل�سمار، ولعل ذلك ينمُّ عن غياب الوعي الكفيل بتاأطري اأدب الطفل وفق 

ما ي�ستحقه من اهتمام. 

ولذلك، فاإنه ل ميكن حتقيق نقلة نوعية من اأجل الرتقاء باأدب الطفل يف 

جمتمعاتنا اإل بتخطيط مرحلي ا�سرتاتيجي ي�ستهدف حتقيق ما نطمح اإليه 

اأدب الطفل امل�سلم ق�سّية هوّية وانتماء ؛ وخطابا موّجهًا  من خالل اعتبار 

من  وميكن  والتوجهات،  الأفكار  العمرية  مرحلتها  يف  تت�سّكل  �سريحة  اإىل 

خاللها – اأي املرحلة - تكوين مَلكة الإبداع اللغوي عند الطفل، ول �سك اأن 

الهوية. وعندئذ  اأهم ق�َسمات  اللغة تعترب  �سناعة الأفكار والتوّجهات وبناء 

ميكن اأن ن�سع الأمور يف ن�سابها عند نظرتنا وتفاعلنا وتطلعنا اإىل توظيف 

ما  ظل  يف  مبكان،  ال�سرورة  من  فاإنه  ذلك  اأجل  ومن  امل�سلم،  الطفل  اأدب 

اأدب الطفل عند الغرب من حتديث غري م�سبوق وا�ستثمار الأدوات  ي�سهده 

والو�سائل احلديثة، التاأكيد على �سرورة ال�ستفادة من هذه القوالب الأدبية 

العمل، وهي  الغربّيون على نحو عك�ص احرتافية يف  الأدباء  اأبدع فيها  التي 

اجلماعي  العمل  فل�سفة  و�سرورة  اأهمّية  ا�ستيعاب  بف�سل  حتّققت  طفرة 

واملوؤ�س�سي الذي من �ساأنه حتقيق التخطيط املنهجي يف جمال اأدب الطفل.

التي  الرتاثية  الرثوة  ا�ستثمار  ب�سرورة  نو�سي  فاإننا  �سبق،  ما  على  وبناء 

مت من خاللها توظيف الأدب خلدمة الطفل يف خمتلف احلقب الإ�سالمية 

ال�سالفة، والتي ما زالت قابعة يف املخطوطات وحتتاج اإىل حتقيق، وذلك 

لن يتحقق اإل من خالل تعزيز منابر الوعي باعتبار اأن الهتمام باأدب الطفل 

يعد اهتمامًا حيويًا بق�سية الهوية التي تعك�ص النتماء للغة والثقافة وامل�سمون 

يقّدم  التي  القوالب  ملختلف  تاأطريًا  ي�ستلزم  �سك  دون  وهذا من  القَيمي، 

من خاللها الأدب للطفل يف جمتمعاتنا.

ومن جانب اآخر، فاإن من ال�سرورة مبكان ح�سد اجلهود وتوجيه الطاقات 

على  قائمة  منظومة  تبّني  خالل  من  وذلك  الطفل،  اأدب  لتنمية  واخلربات 
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اأدب  �سناعة  بتجويد  وحده  الكفيل  وهو  املرحلي،  ال�سرتاتيجي  التخطيط 

التي  النوعية  النقلة  يحّقق  اأن  على  القادر  وهو  جمتمعاتنا،  يف  الطفل 

من �ساأنها اأن تعّزز منظومة اخل�سو�سية يف الإبداع يف اخلطة ال�سرتاتيجية 

والإب���داع  امل��ت��ج��ّذرة،  الأ�سالة  بني  اجلمع  خ��الل  من  امل�سلم  الطفل  لأدب 

املتمّيز.
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قائمة املراجع

اأواًل: الكتب العامة.

البحريني،  الطفل  اأدب  يف  كتابات  1 - – واأق��زام  عمالقة  �سند،  اإبراهيم 

ط.1، 1997م، دار الكنوز الأدبية، املنامة – البحرين.

م، دار املعارف،  اأبو ال�سعد – عبد الروؤوف، الطفل وعامله الأدبي، 1994- 2

الإ�سكندرية -  م�سر.

م،  اأبو معال – عبد الفتاح، اأدب الأطفال – درا�سة وتطبيق، ط.2، 1988- 3

املركز العربي لتوزيع املطبوعات، عّمان – الأردن.

م، احتاد  4 -1983 اأدب الأطفال نظريًا وتطبيقيًا،  – عبد اهلل،  اأبو هيف 

الكتاب العرب، دم�سق – �سوريا.

، مكتبة النه�سة امل�سرية،  اأحمد زكي �سالح، علم النف�ص الرتبوي، ط.10- 5

القاهرة – م�سر، ودار الثقافة، بريوت – لبنان.

الأطفال  اأدب  يف  درا�سات  الأطفال،  كتب  يف  امل�سمون  جنيب،  اأحمد  6 -

)2(، دار الفكر العربي، الإ�سكندرية – م�سر.

ه�، عامل الكتب  الأ�سعد – عمر، اأدب الأطفال، ط.1، 2003م – 1424- 7

احلديثة، اإربد – الأردن.

م، دار املعارف،  الب�سيوين – حممد، طرق تعليم الفنون، ط.4، 1965- 8

القاهرة – م�سر.

اأدب الأطفال والنا�سئة )لطالب الرتبية  اإميان، املتقن يف  9 - – البقاعي 

ودور املعلمني(، دار الراتب اجلامعية، بريوت – لبنان.
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الليبية،  اجلامعة  م،  10 -1973 الإن�سان،  وبناء  الأدب  – علي،  احلديدي   

طرابل�ص – ليبيا.

الأجنلو  مكتبة  م،  11 -1982 ط.3،  الأطفال،  اأدب  يف  – علي،  احلديدي   

امل�سرية، القاهرة – م�سر.

م، دار الآفاق، بريوت   ال�سقّلي – ابن ظفر، اأنباء جنباء الأبناء، 1980- 12

– لبنان.
من�سورات  م،  13 -1987 العربي،  الطفل  ثقافة  روح��ي،  – �سمر  الفي�سل   

احتاد الكتاب العرب، مطبعة احتاد الكتاب العرب، دم�سق – �سوريا.

جنيب، مدخل اإىل الأدب الإ�سالمي، �سل�سلة كتاب الأمة  14 - –  الكيالين 

ال�سرعية  املحاكم  رئا�سة  ط.1،  1407ه����،  الآخ���ر،  ج��م��ادى   ،)14(

وال�سوؤون الدينية، الدوحة – قطر.

مدخل للرتبية الإبداعية،   امل�سريف – ان�سراح اإبراهيم، اأدب الطفل – - 15

ط.1، 2005م، موؤ�س�سة حور�ص الدولية للن�سر والتوزيع، الإ�سكندرية – 

م�سر.

م، من�سورات   امل�سلح – اأحمد، اأدب الأطفال يف الأردن، ط.1، 1983- 16

دائرة الفنون والثقافة، عّمان – الأردن.

هادي نعمان، اأدب الأطفال )فل�سفته، فنونه، وو�سائله(، كتاب   الهيتي – - 17

1979م،  الثاين،  العدد  البحوث،  جملة  داود،  حمفوظ  عر�سه  جديد 

القاهرة – م�سر.

وو�سائطه(،  فنون،  )فل�سفته،  الأطفال  اأدب  نعمان،  هادي  18 - – الهيتي   

1986م، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، القاهرة – م�سر.

 ، ط.2- 19 و�سماته(،  )اأهدافه  الأطفال  اأدب  ح�سن،  – حممد  بريغي�ص   

1416ه� - 1996م، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت – لبنان.
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ق�س�ص  من  عينات  20 - – املجتمع  وثقافة  العربي  الطفل  احل��ر،  ذك��اء   

الأطفال، ط.1، 1984م، دار احلداثة للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت 

– لبنان.
النظرية   ر�سدي اأحمد طعيمة، اأدب الأطفال يف املرحلة البتدائية – - 21

والتطبيق )مفهومه واأهميته، تاأليفه واإخراجه، حتليله وتقوميه(، ط.1، 

1418ه� - 1998م، دار الفكر العربي، القاهرة – م�سر.

- 22 زلط - اأحمد علي، اأدب الطفولة... اأ�سوله.. مفاهيمه.. رواده، �سل�سلة 

1994م، ال�سركة  اأدب الطفولة، ط.2،  درا�سات يف الأدب والنقد )1( 

العربية للن�سر والتوزيع، القاهرة – م�سر.

اأهدافه،  اأ�س�سه،  الطفولة...  اأدب  اإىل  مدخل  علي،  اأحمد   - زل��ط   23 -

بن  حممد  الإم��ام  جامعة  2000م،  امل�سلم(،  الطفل  )ثقافة  و�سائطه 

�سعود الإ�سالمية، الريا�ص – ال�سعودية.

اأهدافه وم�سادره و�سماته   �سعد اأبو الر�سا، الن�ص الأدبي لالأطفال – - 24

– مكتب  العاملية  الإ�سالمي  الأدب  رابطة  �سل�سلة  اإ�سالمية،  روؤي��ة   –
للن�سر  الب�سري  دار  1993م،   - 1414ه���  ط.1،   ،)5( العربية  البالد 

والتوزيع، عّمان – الأردن.

م،  25 -1997 الأط��ف��ال،  واأدب  املكتبية  اخلدمات  حمفوظ،  اأحمد  �سهري   

املكتبة الأكادميية، القاهرة – م�سر.

- 26 راجي عنايت، م�سرح الأطفال بني الواقع والأ�سطورة، جملة الطليعة، 

ال�سنة )2(، اإبريل 1966م، القاهرة – م�سر.

م،  27 -1995  مفتاح حممد دياب، مقدمة يف ثقافة واأدب الأطفال، ط.1، 

الدار الدولية للن�سر والتوزيع، القاهرة – م�سر.
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لالأطفال  امل��ك��ت��وب  الفل�سطيني  الق�س�ص  اأح��م��د،  يو�سف  نا�سر   28 -

– منظمة التحرير  1989، دائرة الثقافة  – 1984م(، ط.1،   1975(

الفل�سطينية.

لبنان. املو�سوعة العربية املي�سرة، 1987م، دار نه�سة لبنان، بريوت – - 29

- 30 ال�سرتاتيجية الثقافية للعامل الإ�سالمي يف �سيغتها املعّدلة املعتمدة من 

املوؤمتر الإ�سالمي الرابع لوزراء الثقافة – اجلزائر: )15- 16 دي�سمرب 

للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة  من�سورات  2007م،   - 1428ه���  2004م(، 

والعلوم والثقافة – اإي�س�سكو، الرباط –  املغرب.

والندوات  وامل���وؤمت���رات  الكتب  يف  ال����واردة  االأب��ح��اث  جمموعات  ث��ان��ي��اً: 

والدوريات.

العدد   ،) 31 -10( املجلد  الفكر،  عامل  جملة  الطفل،  ثقافة  حقي،  األفت   

)3(، القاهرة - م�سر.

حازم، جمالت الأطفال ودورها يف تكوين املفاهيم، العدد   النعيمي – - 32

)7(، 1979م، دورّية امل�ستقبل العربي، بريوت – لبنان.

واقع واآفاق(، جتميع   جمموعة اأبحاث حتت عنوان: )ثقافة الطفل – - 33

عبد الواحد علواين، 1997م، دار الفكر، دم�سق – �سوريا، وذلك من 

خالل الأبحاث التالية:

اإبراهيم حممود، اأدب الأطفال وواقع الأطفال يف جمتمعنا.  34 -

با�سمة الع�سلي، اأدب الأطفال... دعوة اإىل الأ�سالة والإبداع.  35 -

- 36 اأحمد ف�سل �سبلول، توظيف التقنيات الرقمّية يف اأدب الأطفال، ملّخ�ص 

املكتب  الأط��ف��ال،  اأدب  يف  الإ�سالمي  الأدب  منهج  لندوة  مقدم  بحث 
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 - 1426ه�  �سفر   28  �  26 بتاريخ:  الإ�سالمي،  الأدب  لرابطة  الإقليمي 

املوافق: 5 �7 ني�سان/اأبريل 2005م، الريا�ص – ال�سعودية.

- 37 ق�سايا الطفل من منظور اإ�سالمي، اأعمال الندوة الدولية التي عقدتها 

مع  بالتعاون  – اإي�س�سكو  والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة 

يف  الإ�سالمي  للفكر  العاملي  واملعهد  العاملية  الإ�سالمية  الدعوة  جمعية 

من�سورات  2002م،  نوفمرب   1 اإىل  اأكتوبر   29 من  الفرتة  يف  الرباط 

 - 1427ه���  – اإي�س�سكو،  والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة 

2006م، الرباط – املغرب، وذلك من خالل الأبحاث التالية:

الرتاث  يف  الطفولة  اأدبّيات  ح�سن،  الرحيم  عبد  احل��اج  ال��رزاق  - عبد 

الإ�سالمي.

- عبد الرحيم موؤدن، البحث عن بطل جديد.

بدر بن هالل، التخطيط لأدب الطفل امل�سلم. اليحمدي – - 

ثالثاً: الكتب املرتجمة.

جني كارل، كتب الأطفال ومبدعوها، ت. �سفاء روماين، �سل�سلة درا�سات  38 -

اجتماعية )15(، 1994م، من�سورات وزارة الثقافة، دم�سق - �سوريا.

اللغوية للطفل، ت.فوزي عي�سى وعبد الفتاح  - 39 �سبيني �سرجيو، الرتبية 

ح�سن، 1991م، دار الفكر العربي، القاهرة – م�سر.

م،  40 -1997 عرنوق،  ت.مها  الطفل،  اأدب  م�سكالت  مريايل،  �سي�سيليا   

الثقافة، دم�سق  �سل�سلة درا�سات نقدية عاملية )33(، من�سورات وزارة 

– �سوريا.
م،   وتفريد وارد، م�سرح الأطفال، ت.اجلوهري – حممد �ساهني، 1996- 41

املوؤ�س�سة امل�سرية العامة للتاأليف والأنباء والن�سر، القاهرة - م�سر.
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1- ال�صهود احل�صاري لالأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظالل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صالم والإعالم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�س.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صالمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- مالمح تطبيقية يف منهج الإ�صالم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صالم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

اأ. فريد حممد معو�س      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صالمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صالمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- مالمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صالمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صالمي واليابان.

اأ. د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صالمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�س ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صالمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صالمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صالمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �سامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�سى العرباين      

د.نا�سر يو�سف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�س الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــالم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صالمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صالم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــالميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــالم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صالمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صالم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــالميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صالمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صالمية يف منوذج اخلالفة الرا�صدة.

د. خليل عبد املنعم خليل مرعي      



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــالمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�س      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صالمي.

د. اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�س اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد اأحمد القياتي حممد      



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــالمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�س      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صالمي.

د. اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�س اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد اأحمد القياتي حممد      

72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�س وامل�صكالت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صالم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      




