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 كلمة الشكر
كلمة ليست ككل الكلمات ىي كلمة شكر نقولها ونحن نحمل يدينا بخضوع 

شاكرتان اهلل عزوجل على ما من علينا من نعم من قبل ومن بعد والذي وقفنا إلتمام 
ىذا العمل المتواضع ونصلي ونسلم على سيدنا رسولو الكريم القائل:"من سلك طريقا 

نة"وبعدىا نقول بلغة البشر لبعضنا يلتمس بو علما سهل اهلل لو بو طريقا إلى الج
تنبع من القلب وتحمل اعترافا بالجميل الكلمة تعبر عن امتناننا البعض أجمل كلمة 

العميق والشكر الجزيل إلى من يجوز أن نقول فيهم:"من علمني حرفا صرت لو 
عبدا"لذا فنحن مدينون بحياتنا ألناس مدوا يد العون لنا بمختلف أشكالو فال يسعنا 

 أن نسلل العلي القدير أن يجزل لهم الووا  يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى إال
اهلل بقلب سليم،ونخص بالذكر الوالدين الكريمين واألستاذة الفاضلة "غالم يمينة"التي 

أعانتنا في ىذا العمل وما بذلتو من جهد،وكذا األستاذة المشرفة "صديق فضيلة 
ون مميزين وإلى جميع األساتذة من االبتدائي إلى "،وإلى كل من علمونا كيف نك
 معنا بجد على طبع ىذه المذكرة: اساعدونا وعملو الجامعة وإلى اإلخوة الذين 

لزميل"بوجالل العيد"واألستاذ "محمد باشا زكرياء" وإلى كافة طلبة العلم في كل ا
 الجامعات .

 إلى كل ىؤالء جميعا نقول شكرا وبكل اللغات.   

 



 
 

 داءــــــــاإله        
 أىدي مثرة جهدي وعملي املتواضع إىل:

 إىل رمز العطاء، إىل صدر رحب والقلب احلنون إىل أمي الغالية

 حفظو ورعاه اهلل «رعبد القاد»إىل الذي رباين وعلمين احلياة أيب 

 سارة وأمها عائشة الكتكوت،وإىل معبد السال،معبد احلليإىل أخوايت :عبد الكرمي،عجال،

إىل تاج رأسي وسندي يف احلياة إىل البحر الذي تدوم عطياه الشريك حيايت فتح اهلل وإىل 
 قرة عيين حممد شاىني

إىل عائليت الثانية يف احلياة إىل خاليت "رمحة"وبابا "العيد"وسعاد وىشام إىل ظلي الذي مل 
از ىذا البحث أخيت يف اهلل زىرة يفارقين يف طيلة سنوات اجلامعة واليت رافقتين يف إجن
 وعائلتها الكرمية

 إىل كل األصدقاء باحلياة اجلامعية:سهيلة ، وىيبة ، رشيدة.

 إىل كل ىؤالء أىدي مثرة ىذا العمل.

        

 سارة                                                                             

 

 



 
 

 داءــــــــاإله
 

 شفاها هللا و أطال فً عمرها. أمي الغاليةمن تعبت لنرتاح، ومرضت لنصح،  إلى

إلى الذي علمنً أن جمال المؤمن، إخالصه و زٌنته و صدقه. أبً الكرٌم متعنً 

 هللا ببقاءه.

 ،إلى رمز الطفولة و البراءة إلى من ساهموا فً مساعدتً مادٌا ومعنوٌا، فاطمة

فرٌدة إلى الكتكوت الصغٌر  ،ابتسامة ،توفٌق ،عبد الرحمن،سعاد  ،نوارة ،ربٌعة

 لخضر.

 إلى رفٌقة دربً فً هذا المشوار عادل سارة.

 إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع محبة ووفاء.

 

 زهرة                                                                
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 دب األطفال " الذي يمعب دورا إن المجتمع اإلسالمي في أمس الحاجة إلى مثل " أ   
فعاال في بناء أول لبنة في المجتمع، و يربو تربية تؤىمو لممستقبل لحماية العقيدة 

 الصحيحة.
تعد التربية الجمالية من العمميات التربوية التي تسعى إلى تنمية اإلحساس بالجمال و    

تنمية الميارات الفنية و اإلبداع الفني و القيم الجمالية، فمتربية الجمالية أىمية خاصة في 
جعل اإلنسان يرتاح لمجمال و يشعر بالبيجة لدى اتصالو بما ىو جميل، و من ىنا كان 

ال يزال موضوع اىتمام و تقدير يظير من خالل التراث الفني لمبشرية منذ الجمال و 
عصور في القدم حتى العصر الذي نعيش فيو، و ىذه الصمة بين اإلنسان و الجمال 
دفعت العديد من المربين إلى االىتمام بالتربية الجمالية و الفنية سواء في األسرة أو في 

نحو مستقبل أفضل لمواجية متطمبات الحياة. ومن  المدرسة، فيي تيدف إلى تنشئة الطفل
 ."الطفل و التربية الجمالية"خالل ىذا استنتجنا موضوع البحث الذي عنون بـ: 

من خالل ىذا البحث توجب عمينا اإلجابة عمى إشكاالت عديدة تتمثل في: ما مفيوم    
و المدرسة؟ وما أىمية  الطفولة المبكرة و أىميتيا؟ وما مراحل الطفولة؟ و ما ميام األسرة

 التربية الجمالية؟ و ما مجاالتيا؟.
 ومن المبررات التي دفعتنا إلى اختيار ىذا الموضوع ذاتية كانت أو موضوعية مايمي:    

 األسباب الذاتية:-أ
تماشيا مع معالجة ىذا الموضوع في شيادة الميسانس و محاولة التعمق فيو أكثر في    

 شيادة الماستر.
 األسباب الموضوعية: -ب
محاولة الزيادة المعرفية في مجال التربية الجمالية، مع نية التوسع في ىذا المبحث   

 العممي اليام الذي سبقنا إليو.
كما اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى المنيج الوصفي التحميمي، كما استندنا إلى مجموعة    

نيا: التربية الوجدانية لمطفل و من الدراسات السابقة و القريبة من موضوعنا نذكر م
 تطبيقاتيا التربوية في المرحمة االبتدائية، لمحمد عمي أحمد الشيري.

 بعض الصعوبات أثناء إنجاز بحثنا أىميا:  واجيتنا ولقد    
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  ب
 

ندرة المراجع المتخصص في الموضوع و عدم توفرىا في المكتبات الجامعية و حتى 
 الدراسة و البحث.العمومية، و صعوبة التوفيق بين 

وأىم مرجع يقوم عميو بحثنا ىو: عبد الفتاح شحاتة أبو معال، أدب ألطفال و ثقافة     
 الطفل.

كما واجدنا ضالتنا في بعض المقاالت و المجالت التي حممناىا من مواقع االنترنت.     
 مة.وينقسم بحثنا إلى أربعة أقسام: مدخل و ثالثة فصول باإلضافة إلى مقدمة و خات

و الجمال و تناولنا فيو الطفولة المبكرة و أىميتيا،  خصصنا المدخل إلى الطفولة   
 الجمال و حقوق اإلنسان، أدب الطفل و التربية الجمالية اإلسالمية، الطفل و القيم.

أما الفصل األول: الطفل و التنشئة االجتماعية، عالجنا فيو تعريف الطفل و التربية   
احميا، الطفل و الحاجات، الطفل ألسرة و المدرسة، مفيوم الطفولة ومر الجمالية، ميام ا

نمية التفكير و اإلبداع، الطفل التربية الشاممة، الطفل و تربية الحواس، الطفل و تو 
 الثقافة، الطفل و اإلعالم والترفيو، الجمال وسيمة عالج.و 

لى: تعريف الجمال و عمم إأما الفصل الثاني: الطفل و التربية الجمالية تطرقنا فيو    
الجمال، معنى القيم الجمالية، الجمال في القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف، عالقة 
عمم الجمال بالعموم األخرى، مجاالت التربية الجمالية، أىمية التربية الجمالية، الغرض من 

 التربية الجمالية.
فيو: تعريف أدب الطفل، فعالجنا أما الفصل الثالث: مواقع الجمال في أدب الطفل    

 الكتاب المدرسي، شعر األطفال، قصة لألطفال.
   و في الختام عرضنا أىم النتائج التي توصمنا إلييا من خالل البحث.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدخل

مدخل إلى الطفولة 

 والجمبل
 

 المبحث األول:الطفولة المبكرة وأهميتها

 المبحث الثاني:الجمال وحقوق اإلنسان.

المبحث الثالث:أدب الطفل والتربية الجمالية 
 اإلسالمية

 المبحث الرابع:الطفل والقيم
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 الطفولة المبكرة وأهميتها:-

مف المؤكد أف مرحمة الطفكلة المبكرة مف أىـ كأكثر المراحؿ تأثيرا  في مستقبؿ الفرد   
 كالمجتمع

السنة الخامسة ،ك فييا فالطفكلة المبكرة مرحمة تبدأ مف نياية السنة الثانية ك تنتيي بنياية 
يحتاج الطفؿ إلى تكفير بيئة اجتماعية تضمف عكامؿ التربية الرشيدة التي ساعد عمى 
إنماء شخصيتو كتككينيا ، كيستطيع الكلداف كالمربكف تييئة ىذه البيئة دكف فيـ خصائص 

 .( 1)مراحؿ النمك
يككف سريعا،كبخاصة كتعتبر ىذه المرحمة أىـ مرحمة في حياة الطفؿ حيث أف نمكه فييا 

النمك العقمي. كتشيد ىذه المرحمة مجمكعة مف التغيرات التي تطرأ عمى الطفؿ كاالتزاف 
كالتحكـ في عممية اإلخراج كزيادة الميؿ إلى الحرية،كمحاكلة التعرؼ عمى البيئة المحيطة 
يـ بو ، كالنمك السريع في المغة كنمك ما اكتسبو مف ميارات الكالديف كتككيف المفاى

كالتفرقة بيف الصكاب كالخطأ كالخير كالشر كبداية نمك  *االجتماعية كبزكغ األنا األعمى 
الذات كازدياد كضكح الفكارؽ في الشخصية حتى تصبح كاضحة المعالـ في نياية 

   .(2)المرحمة

                          
ربيع محمد كآخر:المسؤكلية االجتماعية لطفؿ ما قبؿ المدرسة،دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع،عماف،األردف،ط ( 1)
 . 15،ص  2008، 1

* األنا األعمى:ىك مجمكعة الممنكعات كالمحرمات االجتماعية التي تـ استيعابيا خالؿ الطفكلة كالتي يجرم مفعكليا 
كتأثيرىا في المراحؿ المكالية مف عمر اإلنساف ،ما كضعية األنا األعمى عمى الدكاـ ىي الضغط كالكبت ،ينظر:دخير 

د عبدالقادر لكرسي كآخر في –.كالمعجـ المفصؿ 67ص   1982،  مقدمة لعمـ النفس األدبي )د.ـ.ج(،د ط-اهلل عمار
 . 35،ص  1،2015عمـ النفس كعمـك التربية ،جسكر لمنشر كالتكزيع ط 

 . 15،ص  2009، 1بدر حمداف كآخر،مرحمة الطفكلة المبكرة ،دار المسيرة عماف،ط( 2)
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كمرحمة الطفكلة المبكرة تعتبر ذات أىمية بالغة كخطكرة في حياة الفرد،فيي أشبو بمراحؿ 
اس لمبناء فإذا كانت أساسيات البناء قكية كاف البناء متينا كالعكس إذا كاف غير قكم األس

 كاف البناء ىشا قابال لمتصدع كاليدـ بسيكلة.
  أهميتها:

إف مرحمة الطفكلة المبكرة أىـ مراحؿ نمك كتككيف الشخصية،ففييا يصؿ الفرد إلى     
كاالستقرار كاالستمتاع بأكجو الحياة  التكافؽدرجة معينة مف حيث القدرة عمى تحقيؽ 

المختمفة... كمنيا ينطمؽ لتككيف أسرة سميمة مساىما في تنمية مجتمعو ككطنو مدركا 
مسؤكليتو كمكاطف يدفع عممية التطكر كالتحديث مستقيال كمنفذا لبرامج التنمية في المرحمة 

ففييا تتشكؿ العادات التي تككف كترسـ مالمح الشخصية لما سيككف عميو الفرد مستقبال 
كاالتجاىات كتتفتح القدرات كتنمك الميكؿ كتنمى االستعدادات كتطكر القيـ كالميارات 
كخالليا يتحدد مسار نمك الطفؿ جسميا كعقميا كركحيا كنفسيا كاجتماعيا كصحيا كحسيا 
طبقا لما يتكفر لو مف خالؿ الخبرات كالمكاقؼ التي يتعرض ليا في بيئتو المحيطة 

 .(1)صرىا:التربكية كالثقافية كالصحية كاالجتماعية كالخمقية بعنا
كعندما نتحدث عف بيئة الطفؿ فإننا نقصد بالضركرة كافة العناصر المساىمة في    

 تنشئتو كالمشبعة لحاجاتو مف تغذية سميمة كرعاية صحية كنفسية كركحية كتربكية كثقافية.
فكزية "اليامة مف حياة الطفؿ قد أكردت ليا ك يبقى أف يبقى أف نؤمف بأف ىذه المرحمة   

ثالثة أسباب دعت إلى االىتماـ بيا كاعتبرتيا أىـ مف مراحؿ النمك األخرل لدل  "دياب
 الفرد كىذه األسباب ىي:

                          
  ،  1998، 1نشر كالتكزيع،القاىرة،مصر ،ط محمد السيد عبد الرحماف،نظريات الشخصية،دار قباء لمطباعة كال( 1)

 12ص 
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أنيا مرحة قبمية لما بعدىا كيمييا مف مراحؿ النمك بؿ ىي األساس الذم ترتكز عميو -1
ككف صانعا لمحياة فاعال كمؤثرا في مجتمعو كمتأثرا حياة اإلنساف كتبني شخصيتو كتعده لي

  .( 1)بو

فترة حساسة فالطفؿ فييا لديو قابمية لمتعمـ كاالكتساب كالتطكر ضمف مجاالت -2
كخصائص نمكه كحاجاتيا،فمنح الطفؿ يككف نمكه أسرع في السنة األكلى ثـ تقؿ سرعة 

 .نمكه نسبيا كبالتدريج بعد ذلؾ
كىذا النمك السريع في جياز الطفؿ العصبي المقترف بالمركنة كالقدرة الكبيرة عمى التعمـ 
كقابميتو لمتأثر بالعكامؿ كالمؤثرات المختمفة ،كفي ىذا المعنى يقكؿ أرنكلد جيزؿ 

(eelell.A) لف يتاح أبدا مرة أخرل لمعقؿ كالخمؽ كالركح،أف تسير قدما بنفس السرعة:
في الفترة التككينية التشكيمية لما قبؿ المدرسة،كلف يتاح أبدا لمعقؿ  التي كانت تسير بيا

 مرة أخرل نفس فرصة باككرة الطفكلة في إرساء أسس الصحة العقمية.
حفر كيؤثر دكما في   مرحمة الخبرات كاالنطباعات األكلى...يصدؽ ىنا قكؿ العمماء -3

يس غريبا أف نجد العمماء يمجأكف خبراتو التالية ألنيا تترؾ آثارىا في جياز العصبي كل
إلى مجمكعة الخبرات كالعادات كاالتجاىات التي اكتسبيا الفرد التي ىك عمييا في 

 .(2)الكبر
 الجمال وحقوق اإلنسان:

لقد تعاظـ االىتماـ الدكلي لمسألة حقكؽ اإلنساف خاصة في الفترة األخيرة التي كثرة   
مجرد قضية داخمية تتكفؿ بيا الدكلة في حدكد فييا انتياكات ىذه الحقكؽ،فبعدما كانت 

                          
 .17ربيع محمد كآخر:المسؤكلية االجتماعية لطفؿ ما قبؿ المدرسة، المرجع السابؽ ،ص  (1)
 .17ربيع محمد كآخر:المسؤكلية االجتماعية لطفؿ ما قبؿ المدرسة، المرجع السابؽ ،ص ( 2)
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قكانينيا كأنظمتيا أصبحت ذات قيمة عالمية تتجاكز كؿ كؿ الحدكد الجغرافية كالخالفات 
 اإليديكلكجية .

إف الحديث عف حقكؽ اإلنساف تصاعد تدريجيا حتى كاد الدفاع عنيا يصبح شعيرة مف 
ف أحد المعايير الميمة في تحديد الشعائر،فقد صار اليكـ مبدأ احتراـ حقكؽ اإلنسا

العالقات كالمعامالت الدكلية ككذلؾ في قياس التطكر السياسي ألم مجتمع،كتتخذ 
كمقياس لمنمك كتمبية الحاجات األساسية ،فالمفيـك اكتسب عالمية ذات فعالية أكبر بعد 

 .(1)أف كاف مجرد شعار
كاالمتيازات الممنكحة لإلنساف  ُتعّرؼ حقكؽ اإلنساف بأنيا مجمكعة مف الحقكؽ كالحريات

 بيذه الصفة،بمعنى آخر لمجرد ككنو كائنا بشريا.
مكانيات معينة        كما يقصد بحقكؽ اإلنساف تمؾ المطالب الكاجبة الكفاء بقدرات كا 

 تقـك عمى أساس أخالقي لجميع البشر دكف تمييز كعمى قدـ المساكاة.
أف  "رل يكسؼ القرضاكم أحد المفكريففي"أما تعريؼ حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ    

اإلسالـ غني بحقكؽ اإلنساف كؿ إنساف مف أم جنس كاف،كمف إقميـ،كاف كذلؾ بناءا 
 عمى فمسفتو في تكريـ اإلنساف مف حيث ىك إنساف.

ترتكز مفاىيـ حقكؽ اإلنساف في الشريعة اإلسالمية عمى طابع الضركرة المؤسسة عمى   
ى ضماف معنى اإلنسانية،فاإلسالـ ديف عالمي كلـ يرسؿ النبي العقيدة ،كىك طابع يقكـ عم

صمى اهلل عميو كسمـ لمعرب فقط فدعكتو جاءت لمناس جميعا ،كقد انطمؽ اإلسالـ مف 
قاعدة أساسية ثابتة فيما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف،كىي أف أصؿ اإلنساف كاحد كمصيره 

اإلسالـ بأنيا بعد أخالقي عميؽ كاحد،كعميو تتميز حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية في 

                          
سمسمة كتب المستقبؿ العربي،مركز –ة الخصكصية كالعالمية إشكالي-زيادة رضكاف:اإلسالميكف كحقكؽ اإلنساف( 1)

 14،ص  2005دراسات الكحدة العربية لبناف،د ط ،
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كىي ذات خصائص ثالث تتمثؿ فيما يمي:أنيا منحة ربانية إليية كليست منحة مف دكف 
دكلة أك حاكـ كأنيا شاممة مف حيث المكضكع لكؿ الحقكؽ كالكاجبات كعامة لسائر 
 الجنس البشرم كلذلؾ فإف الشريعة اإلسالمية تككف قد أدانت التفرقة العنصرية كالنظـ
التمييزية األخرل عمى المستكل الكطني الدكلي،ككذلؾ أنيا كاممة كغير قابمة لإللغاء أك 

     (1)الكقؼ لمجرد أنيا جزء مف الشريعة اإلسالمية.

استنادا ليذه التعاريؼ، فإف مصطمح حقكؽ اإلنساف يشير بالضركرة لجميع البشر،      
ة،كبعبارة أخرل فإف فكرة حقكؽ اإلنساف كعميو ال يمكف تصكرىا كما لك أنيا لـ تكف عالمي

لشريعتيا تكحي بالشمكلية ألنيا حقكؽ ترتبط باإلنساف بالمجرد حقيقة انتمائو إلى الجنس 
 البشرم.

حيث أف حقكؽ اإلنساف ىي تمؾ القيـ المرتبطة طبيعيا بجكىر اإلنساف المككنة كالمتكاجدة 
ت،ككذا التقدـ االجتماعي كاالقتصادم لكرامتو بحيث أنيا متأثرة باألفكار كاأليديكلكجيا

لمختمؼ الشعكب،فأصبحت غير ثابتة كمحددة بدقة نظرا لمتفاكت المتبايف في إيديكلكجيات 
 (2)كثقافات مختمؼ الشعكب. 

 حقوق اإلنسان اإلسالمية: معنى
يعرؼ اإلسالـ معنى أف يككف لمغير عمى المرء حؽ مف حقكؽ اإلنساف سكاء عمى 
المستكل الفردم أك عمى المستكل العاـ؛فعمى سبيؿ المثاؿ يصؼ اهلل تعالى في القرآف 

كالمحتاجيف الكريـ المؤمنيف بصفات عدة كمف بيف ىذه الصفات االعتراؼ بحؽ الفقراء 
 في أمكاليـ.

                          
،   2008، دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع،عماف ، د ط ، األساسيةمازف ليمك راضي كآخر:حقكؽ اإلنساف كحريات  -(1)

   47-44ص 
الحكيـ الصافي:حؽ اإلنساف في التنمية االقتصادية كحمايتو دكليا،منشكرات الحمي  صفاء الديف محمد عبد– (2)

 .50،ص  1،2005لبناف،ط –الحقكقية ،بيركت 
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اهلل عميو كسمـ يشدد عمى احتراـ حقكؽ الطريؽ كعندما سئؿ ما كفي حديث النبي صمى 
 "منكرنيي عف الالركؼ ك عغض البصر ككؼ األذل كرد السالـ كاألمر بالم"أجاب : ىي؟
كىذا يؤكد مرة أخرل عمى مفيكـ أف الناس ليـ حقكؽ بعضيـ عمى بعض كقد أخبر   

ـ يفصمكف بعضيـ عمى بعض ناؾ حكا عيو كسمـ أنو بعد كفاتو سيككف ىالنبي صمى اهلل
كيؼ يفعمكف إزاء ىذا فقاؿ:تؤدكف الحؽ " :كيأتكف مف األمكر ما ينكركف،فسألو الصحابة

  . "الذم عميكـ كتسألكف اهلل الذم لكـ
في الشريعة فينا يتحدث النبي صراحة عف حقكؽ الحاكـ كالمحككميف،فيذا يعني أنو 

ىناؾ حقكؽ «بأمر مف اهلل تعالى كليس مف خالؿ سنكات االضطياد كالثكرات » اإلسالمية
ككما تقرر مف تاريخ البشرية أف ىذه كاضحة كصريحة لكؿ مف الحاكـ كالمحككميف لكنو 

الحقكؽ قد تنتيؾ أحيانا كخاصة مف قبؿ الحكاـ كىذا ال يعني أف الناس لبد أف تثكر 
ىنا يظير نكع مف الجماؿ حيث تتجسد شخصية مباشرة،حيث أف ىذا ال يؤدم إلى خير ك 

اإلنساف بحسف استخدامو لعقمو،فيناؾ سبؿ أخرل يمجأ إلييا الناس لمتغيير كاليدؼ حؿ 
 .(1)المشاكؿ كاألزمات عمى أحسف كأتـ كجو

ا ؼ عمماء اإلسالـ كناقشك كاألكثر مف ىذا أنو مف خالؿ فيـ الشريعة اإلسالمية ككؿ عرّ 
 ."كحقكؽ البشرحقكؽ اهلل "بالتفصيؿ 

حقكؽ البشر ىي حقكؽ فردية تخص أمكاليـ ككرمتيـ كغير ذلؾ،كحيث أف المقصكد منيا 
 .حفظ المصالح الفردية لمشخص فإنو البد فييا مف الحكـ

                          
جماؿ الديف زرا بكزك :حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ ،كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد المممكة – (1)

                                             2ق ،ص 1437العربية السعكدية،د ط ،
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أما حقكؽ اهلل فيي ترتبط بكؿ مف أفعاؿ العبادة كباألحكاـ المطمكبة لصالح المجتمع 
يمكف التغاضي عنيا بناءا عمى رغبات الناس ككؿ ىذه األحكاـ ال كالمصمحة العامة 

 لكنيا حقكؽ اهلل لذلؾ البد مف تحقيقيا.
لمفرد بصفتو كائنا إنسانيا كبذلؾ فإف الدكؿ ممزمة بتكفير تتميز حقكؽ اإلنساف بأنيا ممؾ 

ىذه الحقكؽ لجميع األفراد الخاضعيف لسمطتيا كبالتالي فقد جاء إعالف حقكؽ اإلنساف 
 ة اإلنساف كمف بيف ىذه الحقكؽ:ليؤكد كرامة كقيم

 الحياة كفي العيش لمأمف مف العنؼ كالمعاممة الإلنسانية.حؽ اإلنساف في -       
 حؽ اإلنساف مف التحرر مف االحتالؿ.-       
 حؽ المرأة في الحماية.-       
 حؽ الطفؿ في النمك في بيئة مالئمة.-       

ىي عبارة عف تمؾ الحقكؽ كالحريات التي يجب كبالتالي يمكف القكؿ أف حقكؽ اإلنساف 
أف يتمتع بيا جميع البشر عمى حد سكاء كعد التمييز بينيـ سكاء كانكا رجاال أك نساء أك 

 (1)أطفاؿ. 

 أدب الطفل والتربية الجمالية في اإلسالم:
 أدب الطفل اإلسالمي:-أ  

العقد الماضي كبرز إف األدب اإلسالمي اتجاه حديث في األدب العربي،نشأ في أكاخر 
بشدة بإعالف إنشاء رابطة األدب اإلسالمي العالمي مع مطمع العقد الحالي،كمقرىا في 
باكستاف،كليا فركع رئيسية في مصر كالرياض،ككاف أدب األطفاؿ اإلسالمي أحد ركافد 

ف كانتىذا األدب جذكره  ،كبدأ التحميؿ لكؿ إصدارات األطفاؿ مف متطكر ىذا األدب،كا 

                          
 .230جماؿ الديف زرا بكزك :حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ،المرجع السابؽ ،ص  - (1)
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منذ فترة تمتد نحك عشريف عاما في الكتابات اإلسالمية لألطفاؿ التي أصدرتيا مكجكدة 
 العديد ُدكر النشر في مصر كالعالـ العربي كاإلسالمي.    

كيتـ تحميؿ أدب األطفاؿ مف الكجية اإلسالمية عمى أساس ما ُيحّصمو العمؿ األدبي    
يحاءات كأحداث كمباجالمك  دئ تدعك ليا فمسفة و إلى الطفؿ مف رمكز كقيـ كا 

أك تراثو،حتى تعتبر اإلسالمية،فميس مف الضركرم أف تككف القصة مف التاريخ اإلسالمي 
قصة إسالمية كلكف الميـ ىك أف تحمؿ القيـ كاإليحاءات كالرمكز اإلسالمية،مف خالؿ 

    (1)األحداث أك الحكار أك المبادئ التي تدعك إلييا ىذه القصة. 
نرل في كتب األطفاؿ كأدبيـ بعض المعاني اإلنسانية النبيمة كالمبادئ كلذا فقد يكفي أف   

 الرفيعة،لتصبح رغـ أف ىذا أدب إسالمي العناكيف كاألحداث في القصص ال تكحي بذلؾ.
نظكر إسالمي مكأدب األطفاؿ اإلسالمي ىك أدب األطفاؿ كلكف بمنظكر إسالمي أم ب

طفاؿ العالـ أالعالمية إلى شامؿ مكجو لألطفاؿ المسمميف كيحمؿ رسالة اإلسالـ 
أجمع،كينفي ما في أدب األطفاؿ ما يتعارض مع مبادئ اإلسالـ كتعاليمو كأىدافو،كما 

 .يزيؿ الخرافات كاألساطير تمس جكىر الديف
ليعرفو األطفاؿ،كالتأكيد عمى ما بتكضيح ما أحمو اهلل، األدبذا األدب كما يقكؿ نايا ىمف ث

ليعرؼ األطفاؿ جكانب كأضرار المحّرمات،ليتجنبكىا،كما يقدـ ىذا  -عزكجؿ–حرمو اهلل 
 ،كأخالقو الجمة كصفاتو كعاداتو كتقاليدهب تصكيرا عاما لحياة المسمـ الحؽاألد
شكؿ  إسالمية الرائعة،أم أف كممة إسالمي التي تمي أدب األطفاؿ ىي صفة تحدد بدقةاؿ

  . (2)كمضمكف كطريقة تقديـ ىذا األدب ألبناء المسمميف عمى كجو الخصكص

                          
 107،ص  7،1997عمي الحديدم،في أدب األطفاؿ،مكتبة األنجمك المصرية القاىرة،ط – (1)
 108عمي الحديدم،في أدب األطفاؿ،المرجع السابؽ ،ص  - (2)
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فػػػػػأدب األطفػػػػػاؿ اإلسػػػػػالمي ىػػػػػك )تقػػػػػديـ أدب لألطفػػػػػاؿ خصكصػػػػػا كأطفػػػػػاؿ العػػػػػالـ بصػػػػػفة 
ميف كشػػعائرىـ كعػػاداتيـ،كبطكالت رجػػاؿ المسػػمميف عامة،بصػػكرة إسالمية،تجسػػد حيػػاة المسػػم

سػالـ،ككؿ القػيـ كاألخػالؽ اإلنسػانية العامػة التػي األكائؿ كسيرة المصػطفى عميػو الصػالة كال
تحّبػػػب الفضػػػيمة كتقضػػػى عمػػػى الرذيمة(،كبػػػذلؾ فػػػأدب األطفػػػاؿ اإلسػػػالمي ىػػػك أدب بمعنػػػاه 
العػػاـ كالخػػاص شػػكال كمعنكيػػػا يجسػػد الصػػكرة الحقيقيػػة لإلسػػػالـ كالمسػػمميف كمػػا ينبغػػػي أف 

سػالمي،كلكنو أدب إسػالمي يككنكا عمييا كليس كما ىي عمييا اليـك فيك نػكع مػف األدب اإل
 مخصص لفئة معينة مف فئات المسمميف خاصة كاإلنساف عامة كىي األطفاؿ.

 التربية الجمالية في اإلسالم:-ب
 إف الجماؿ في التطكر اإلسالمي يشمؿ كؿ مكجكد ظاىرا كاف أك باطنا،كبيرا كاف أك  

 ،فأقدسو المؤمف،كأعظـ ما يرجكه.حقيراصغيرا عظيما أك 
المطمؽ في ذاتو كأفعالو،فما مف صفة مف صفاتو إال ىك الرب الذم اتصؼ بالجماؿ   

الحي كالميت،المتحرؾ  بأنكاعوكليا أثرىا الجميؿ المتغمغؿ في أعماؽ الكجكد 
كالثابت،العاقؿ كالغير العاقؿ،كىكذا في كؿ ما خمؽ اهلل،ليس ىناؾ مف مكجكد في ىذا 

ككف طاىرا في األشكاؿ كاأللكاف كالنقكش،كقد يككف الككف،إال كيحمؿ معنى الجماؿ،قد ي
باطنا في المعاني كالرمكز فأينما كقع البصر،كسمعت األذف مف ممككت اهلل تعالى فثـ 

 الجماؿ.
كبعد تذكؽ الجماؿ مف أىـ عكامؿ   كجو اإلسالـ إلى استشعار الجماؿ كالتفاعؿ معو، 

زالة التكتر المترتب عمى متاع  (1) الحياة كالطاقة الزائدة عند اإلنساف. التسامي بالشعكر كا 

كيرل محمد أحمد أف الجماؿ مف المنظكر اإلسالمي ىك مف صميـ البنية الكجكدية ألف 
 بجماؿ خمؽ الخالؽ . ختاموفي بدنو ك كجكدا يصدر عف كاىب الكجكد البد أف يسمك 

                          
 .65ق،ص1400محمد أحمد،فمسفة الجماؿ مف الكجية اإلسالمية،المجمة العربية، العدد الثاني،الرياض،– (1)
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بالغة بمكضكع الجماؿ ك تنمية الذكؽ ك الحمى الجمالي،فمقد  عناية اإلسالـاعتنى لقد 
تحدث القرآف عف الزينة ك الجماؿ،كلفت نظر اإلنساف إلى ما في عالـ المكجكدات مف 
بداع لتككف دليال عمى قدرة اهلل كعظمتو.كتتضح أىمية القيـ الجمالية  جماؿ كركعة كفف كا 

،كأنو سمكاتالفمقد كصؼ اهلل نفسو بأنو بديع في الفكر اإلسالمي عندما نقرأ في كتاب اهلل 
المصكر ك الخالؽ الذم أضفى عمى كؿ شيء في ىذا الكجكد مسحة مف الجماؿ 
كاإلتقاف، كالرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ كاف المثؿ اإلنساني األعمى في الجماؿ ك سمك 

 (1)الذكؽ. 

سد في أنماط السمكؾ أف التربية الجمالية تربي في اإلنساف سمك الذكؽ الذم يتج   
كما يتجسد في األشياء ك المكضكعات الحسية، كما تؤد ىذه التربية كالعالقات االجتماعية 

التفتح األفؽ النفسي كالعقؿ كالكجداني لدل اإلنساف كَتُشّده إلى مبدع الخالئؽ كالجماؿ إلى 
رفة اهلل، كدليؿ في ىذا الكجكد.كىك اهلل سبحانو،فالجماؿ ك التربية الجمالية طريؽ إلى مع

بو، فالككف بكؿ ما فيو مف تناسؽ ك ركعة  يكالكجدانعمى عظمتو كاالرتباط العقمي 
كجماؿ يشكؿ لكحة فنية أخاذة، كمصدر اإللياـ الفني ك الجمالي ك تربية الحس ك الذكؽ 

 ك المشاعر كتيذيبيا .
كقد اىتمت دراسات الفالسفة اإلسالمييف بالقيـ اإلنسانية العميا)الحؽ الخير كالجماؿ(      

يسعى اإلنساف لبمكغيا تحقيؽ مصدر قيمتيا، كبناء كجعمتيا ىدفا أسمى في ىذا الكجكد 
الحيات عمى أساسيا ، كما بحث عمماء الكالـ ،كعمماء األصكؿ كالفقو مسألة الُحسف 

ؿ كاألشياء بحثا عمميا مفصال ، فنفكا عف اهلل فعؿ القبيح ، كأثبتكا الفعؿ كالقبح في األفعا

                          
 .66محمد أحمد،فمسفة الجماؿ مف الكجية اإلسالمية،المرجع السابؽ ص - (1)
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الحسف. كعمى تمؾ المبادئ أسسكا قيما ك مفاىيـ كأسسا تشريعية لتنظيـ السمكؾ الفردم 
            (1)كالعالقات االجتماعية فجعمكا الحسف أساسا لبناء الحياة . 

كالجماؿ،يتحمؿ اآلباء كالمربكف مسؤكلية  كتأسيسا عمى مكقؼ اإلسالـ مف الحسف   
تعميؽ ىذا الشعكر في نفس الطفؿ كالناشئ كتحبيب الجماؿ إلييما أف تربية األطفاؿ عمى 

س حتمؾ القيـ تعني تربية الذكؽ كالحس الجمالي عندُىما كتيذيب سمككيـ كأخالقيـ ، كال
 الجماؿ المادم ك المعنكم.الكجداني لدييما عمى تمييز بيف الحسف كالقبيح، كالتفاعؿ مع 

منذ نشأتو عمى األناقة كالعناية بمظيره، كتسيير عمى قماش أف تدريب الطفؿ    
كمشاىدتو أثار الجماؿ في البيت في ألكانو ك حديقتو ، في سنداف األزىار ... كفي المكحة 

البيت الفنية في البيت ك المشاىدات التمفزيكنية ك المجالت ك المصكرات كفي حديقة 
يعة كمناظرىا الخالبة، كالطيكر التي ترل فييا كاستصحابو في السفر ليتمتع بمشاىدة الطب

نظره إلى مكاطف الجماؿ ، ك تعبير األبكيف عف التأثير بالمظاىر الجمالية  كتكعيتو كألفات
كتحسيف خطة الكتابي كتشجيع عمى كالثناء عمى اىتمامو بمظيره كعنايتو بترتيب أدكاتو،

كالتصكير،كعمؿ التشكيالت الفنية البسيطة مف الشمع كاألزىار،كالقطع كالخط  لرسـا
عطاءه الحرية كمساعدتو ع مى االختيار،أف ىذه المشاىدة البالستيؾ كالخشبة الممكنة كا 

كاإلرشادات كالممارسات كغيرىا تنتمي في نفسو اإلحساس الجمالي كالقدرة عمى  كاإلثارة
 (2)األداء الفني. 

                          
 القادر عمي أحمد الحاج،دكر التربية في نمك القكل الكجدنية لدل اإلنساف،مجمة جامعة شندم،العدد عبد– (1)

 .20-19ـ ،ص 2010الثامف،
القماش عمي،التربية الجمالية كالتذكؽ الفني مف المنظكر اإلسالمي،تقرير منتدل التربية – (2)

 .67،ص2003،االنترنتالفنية،
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في القيـ كما يتجسد في الكممة ي أف نربي الطفؿ الناشئ عمى أف الجماؿ يتجسد كينبغ   
الطيبة في حسف المنطؽ،كأدب الكالـ،كحسف المعاشرة كفي فعؿ الخير كاحتراـ الحؽ،كما 

  كحقكؿ األزىار ، يتجسد في المكضكعات الحسية:في الشكؿ اإلنساني،كفي المباس كالعطر
المكحة الفنية،لينشأ عمى القيـ كيكظؼ الجماؿ في تيذيب كبناء البيت كىندسة المدف ك  

 السمكؾ كسمك الذكؽ.
التربية الجمالية في اإلسالـ تسعى إلى تخريج المكاطف الصالح الذم ال يمتـز بالصالح    

نما يمزمو ذلؾ الصالح أينما يّمـ كجيو،كأينما حمت  داخؿ الحدكد ديار اإلسالـ فحسب،كا 
 كبثوصاحبو في نشر الخبر  كذج لحيكية التديف الذم ال يتكانىرعاية أك ارتحمت،فيك نم

،يتمثمو كيدعك إليو،كتشير إلى أ التربية الجمالية تساىـ أيما مساىمة في تقكية في اآلفاؽ
الشخصية كالجانب العقمي في اإلنساف كتمنحو ىيبة كبيرة في المكاقؼ المختمفة، كتنمية 

اؼ المرحمية التي يسعى إلييا منيج التربية اإلسالمية القدرات العقمية لممسمـ ىك أحد األىد
 .المنيج التربكم الشامؿ المتكامؿ كجزء أساس في تككيف الفرد المسمـ كفؽ

 *الطفل والقيم:
كممة القيمة التي انتشر استعماليا في عصرنا بمعنى الكممة الفرنسية القيم:- 

Valeur،(1) .الشيء كاستقاـ:اعتدؿ كاستكم(،قاـ )قاـتدؿ أصال عمى اسـ النكع مف الفعؿ 

تباع  فالقيمة مف الناحية المغكية تعني االستقامة كاالعتداؿ كالتكجو إلى الغايات دكف ميؿ كا 
بُّن ا ق اُلوا ِإنَّ الَِّذين  ﴿ك قكلو تعالى )2(منيج الحؽ   )3(﴾ اْست ق اُموا ثُمَّ  المَّهُ  ر 

 ." قؿ آمنت باهلل ثـ استقـ "وفي الحديث: 

                          
 . 496،ص  1968،بيركت ،د ط ، 12دار صادر لمطباعة كالنشر ،ج -ابف منظكر:لساف العرب– (1)
لمطفؿ )منظكر اجتماعي كنفسي( ،المكتب الجامعي الحديث ،مصر،د ط، محمد السيد حالكة:األدب القصصي – (2)

 . 175،ص  2003
 30سكرة فصمت اآلية – (3)
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عمى أنيا : كؿ الصفات  ق1959تـ تناكؿ مفيـك القيـ في القامكس التربكم عاـ كقد 
،أك األخالقية أك الجمالية البالغة،لمنكاحي السيككلكجية ك السيكسيكلكجية األىميةذات 

 (1) كتتصؼ بالجماعية.
القيمة بأنيا:ىدؼ أك معيار حكـ يككف بالنسبة بثقافة معينة شيئا  وايتك يعرؼ     

يمكف أنو  إلى (Albert) و ألبرت وليماسمرغكبا،أك غير مرغكب لذاتو،بينما يشير 
 اعتبار القيـ كمفاىيـ لما ىك مرغكب،تؤثر في عممية انتقاء السمكؾ.

العتبارات نفسية،أك  بينما يرل عبد التكاب يكسؼ أف القيمة ىي كؿ صفة ذات أىمية   
.كليذا فإف غياب اجتماعية ،أك أخالقية ،أك جمالية ،كتتسـ بسمة الجماعية في االستخداـ

القيمة أك عدـ كضكحيا يؤدم إلى ضياع الفرد ذاتو،كيصؿ بو إلى عدـ الحساس بمعنى 
 الحياة أك اإلدراؾ لمكانتو.

السمكؾ االجتماعي،كالمعتقدات  كتمثؿ القيـ جزءا ىاما مف ثقافة المجتمع التي تشمؿ أيضا
ك القكانيف ،ككؿ نتاج المجتمع يتـ نقمو عف طريؽ عممية التنشئة االجتماعية،التي تستمر 

 طكاؿ حياة األفراد الكتسابيـ كظائؼ ليا دكرىا في المجتمع.
فالطفؿ يعتمد في تككيف ذاتو كتبدأ عممية اكتساب القيـ منذ الصغر ك بتأثير الكالديف،

عؿ الكالديف،كيكتسب األبناء قيـ اآلباء مف خالؿ عممية التنشئة المثالية 
االجتماعية،كتختمؼ القيـ التي يكتسبيا األبناء باختالؼ الطبقات االجتماعية آلبائيـ الذيف 
ييتمكف بدكرىـ بالنتائج المباشرة لسمكؾ أبنائيـ،أكثر مف اىتماميـ بالدكافع التي تكمف كراء 

ب القيـ التي تقتصر عمى األسرة،بؿ تمتد إلى الجماعات التي .كعممية اكتساىذا السمكؾ

                          
 .176محمد السيد حالكة:األدب القصصي لمطفؿ )منظكر اجتماعي كنفسي(،المرجع السابؽ ،ص  - (1)
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كما ستتقييا مف الكتاب،كالمجمة ككسائؿ ينتمي إلييا الطفؿ في المدرسة كالنادم كالشارع،
 (1)االتصاؿ عمى اختالفيا. 

أحد مرتكزات العمؿ التربكم،بؿ ىي مف أىـ أىدافو ككظائفو،كىذه القيـ كتعد القيـ التربكية 
باء كالمعمميف كالمؤسسات التربكية داخؿ المجتمع،ككميـ يسعى إلى تأكيد النسؽ بغية اآل

؛ذلؾ أف ألقيمي اإليجابي،كحذؼ القيـ السالبة التي تعيؽ حركة التنمية،أك تقيد الطاقات
القائميف عمى أمكر التربية يبغكف صناعة الطفؿ القادر كالمشارؾ،كالمؤثر في حركة 

   . (2)التنمية داخؿ المجتمع
ف كانت تختمؼ في طبيعتيا    إف العالقة بيف األدب كالقيـ المكجكدة منذ أقدـ العصكر،كا 

في الكقت الحاضر،كذلؾ تبعا الختالؼ النظرة إلى مكانة األدب كتأثيراتو عما ىي عميو 
 في النفكس المتمقية عامة،كنفكس األطفاؿ خاصة.

كال شؾ أف قيـ المربي مشتقة مف قيـ المجتمع،الذم أككؿ إليو تربية أبنائو،كفي ىذا    
إف مسألة محتكل كتب األطفاؿ "عمى مضمكف كتب األطفاؿ بقكلو:غوركي الصدد يشدد 

 (3)"ترتبط ارتباطا كثيقا بالخط الذم يجب أف نبعثو في تربية الجيؿ الجديد تربية اجتماعية 
كؿ ،حيث يعتمد عالقة بيف أدب األطفاؿ كالبنى االجتماعية التي تنتجوكىذا كيؤكد عمؽ ال

 تجسيدىا مف خالؿ أدبو الذم يبيح انتشاره. نظاـ اجتماعي عمى إبراز القيـ السائدة فيو ك 
ذا كانت التربية بمفيكميا الحديث،لـ تقتصر عمى ما يتمقاه الطفؿ في المدرسة عبر    كا 

دت لتشمؿ الركافد كالمؤثرات الفكرية كالثقافية المتكافرة في المقررات الدراسية فحسب،بؿ امت
البيئة المحيطة فإف دكر أدب األطفاؿ يتعاظـ في نقؿ القيـ التربكية التي يعمؿ المجتمع 

يصاليا إلى الطفؿ ضمف المادة األدبية المناسبة بكسيط مالئـ كبأسمكب عمى ترسيخيا ،كا 
                          

 .93ـ،ص 1،1989زيع،طدار المصرية المبنانية لمطباعة كالنشر كالتك -قراءات األطفاؿحسف شحاتة:-(1)
 .138، د ت ،ص  1ف،ط دد.عيسى الشماس:أدب األطفاؿ بيف الثقافة كالتربية ،دار المعرفة السكرية،األر – (2)
(3)  
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و كسيمة تربكية يتعامؿ مع أىـ القيـ اإليجابية ممتع كمقنع أم أف عمى أدب األطفاؿ بكصف
التي يجب أف يتحمى بيا الطفؿ كيتطبع بيا؛كلكف ليس عف طريؽ رصيا في منظكمة مف 

أدب األطفاؿ األلفاظ كالتراكيب المجردة كتمؾ التي تكجد في النصكص المدرسية،بؿ يعمؿ 
ثارة عمى إنزاؿ ىذه القيـ داخؿ لغة تتعدل مجرد مخاطبة األطفاؿ إل ى إذكاء ركحيـ،كا 

 (1)جكىر الحياة. كجدانيـ ب

إف أدب األطفاؿ بكصفو كسيمة تربكية ناجحة،فإف ما يتضمنو مف قيـ    
نسانية،ذات أىمية بالغة كعمى قدر كبير مف  أخالقية،كاجتماعية،ككطنية،كقكمية،كا 
الخطكرة،إذ أف القيـ التي يكتسبيا الطفؿ في ىذه المرحمة تترؾ بصماتيا كاضحة في 

أف تنتقى القيـ المتضمنة في أدب األطفاؿ تشكيؿ سمككو كمكاقفو المستقبمية،كىذا يتطمب 
بعناية كدقة متناىية،تراعى فييا السائدة في المجتمع بشكؿ عاـ كما يمكف ترسيخو منيا 

 في ىذه المرحمة بشكؿ خاص.
            

 

 

 

 

                          
 . 309،ص  1980الطفمة كثقافة المجتمع،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،مصر ،د ط،محمد سعيد فرح:– (1)
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 تعريف الطفل:

طفؿ بكسر الطاء ك تسكيف الفاء، كممة مفردة جمعيا أطفاؿ، كىي الجزء مف الشيء  لغة:
ك المكلكد ماداـ ناعما دكف البمكغ ك الطفؿ أك الشيء، ك الطفؿ أكؿ حياة المكلكد حتى 

 بمكغو ك يطمؽ لمذكر ك األنثى. 
أما مفيـك الطفؿ في االصطبلح فإنو مبنى عمى المرحمة العمرية األكلى مف  اصطالحا:

حياة اإلنساف ك التي تبدأ بالكالدة، كقد عبرت آيات القرآف الكريـ عف ىذه المرحمة لتضع 

، إذ )1(﴾ِطْفاًل  ُنْخِرُجُكمْ  ثُم   ﴿مفيكما خاصا لمعنى الطفؿ، كىك كما جاء في قكلو تعالى3 
تتسـ ىذه المرحمة المبكرة مف عمر اإلنساف باعتماده عمى البيئة المحيطة بو كالكالديف ك 

 .(2)األشقاء بصكرة شبو كميـ كتستمر ىذه الحالة حتى سف البمكغ
 تعريف التربية:

ديف أك الذم يطمب بعممو اسـ مشتؽ مف الرب ك الرباني، العالـ الراسخ في العمـ ك ال لغة:
 .(3)كجو ا

كاسـ الرب فيو تربية الخمؽ فيك مربي نفكس العابديف بالتأييد ك مربي قمكب الطالبيف 
.  بالشد ك مربي األبداف بكجكد النعـ، ك مربي األركاح بشيكد الكـر

إف مفيـك التربية كما يمكف أف تستدؿ عميو مف الممارسات عمى النطاؽ العاـ  اصطالحا:
تعميـ، بمعنى اكتساب المتعمميف لممعمكمات عبر العصكر قد كاف مرادفا لمفيـك ال

                                                           
  5سكرة الحج اآلية   (  1)
خالد فيمي، النظاـ القانكني لحماية الطفؿ ك مسؤكليتو الجنائية ك المدنية، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية، د  (  2)

 .21-01ـ، ص2102ط، 
 

         (3
  

 .01ق، ص0922، 2ابف األثير ، النياية في غريب األثر، باب الراء مع الباء، المكتبة العممية بيكت، ط( 
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المفاىيـ كالمبادئ ك القكاعد ك االتجاىات ك القيـ كالعادات ك الميمات ك طرؽ العمؿ ك 
 .(1)الحياة االجتماعية ك مطالب العمؿالتي تساعد عمى مكاجية متطمبات 

مؿ يمكف يقكؿ أفبلطكف الفيمسكؼ اليكناني3 " إف التربية ىي إعطاء الجسـ كالركح كؿ 
 مف الجماؿ ك كؿ ما يمكف مف الكماؿ.

 مهام األسرة:
إف اإليماف با المتكلد في األعماؽ البشرية عف معرفة صادقة با ك عف محبتو ك تقكاه 
ىك األساس التربكم لبناء الشخصية المسممة، لذا فالكالداف يعمبلف عمى تيذيب كجداف 

أعماؽ النفكس الصغيرة الخالية مف  الطفؿ، ك ذلؾ بحرصيما عمى غرس اإليماف في
مفاتف الدنيا، كزخارفيا، ككذلؾ بحماية جكارحيـ المفطكرة عمى التكحيد  تعالى، ك 

 األبكاف مطالباف بتثبيت ىذه الفطرة كصيانتيا مف الضبلؿ ك االنحراؼ.
إف قمب الطفؿ إذا تفتح عمى اإليماف ك أشرقت ركحو بضياء الحب ، ك خفقت جكانحو  
الخكؼ ك الرىبة مف عذاب ا ك فيـ الخطأ مف الصكاب، ماؿ بطبعو إلى تقبؿ األخبلؽ ب

 الفاضمة كرفض كؿ خمؽ غير سميـ.
إف األب ك األـ يتقاسماف المسؤكلية في تربية األكالد ك رعاية شؤكنيـ تبعا لفطرة كؿ منيـ 

إف اإلخكة يشارككنيـ في ك قدرتيـ، ك كما يتكلى اآلباء رعاية األكالد ك تربيتيـ تعميميـ، ف
ىذه الميمة العظيمة أيضا، إف العبلقات اإلنسانية ك االجتماعية التي يشاىدىا الطفؿ 

ك محاكاتيا ك تبقى آثارىا في نفسو بعد بمكغو ك استقبللو  اداخؿ األسرة يحاكؿ تقميدى
 .(2)عنيا في أسرة جديدة

                                                           
(1 أحمد مختار عضاضة، التربية العممية التطبيقية في المدارس االبتدائية ك التكميمية، مؤسسة الشرؽ األكسط (   

 .  001ـ، ص0292، 9لمطباعة ك النشر، بيركت، لبناف، ط
المصرٌة.  د. هدى محمد قناوي و آخر . حقوق الطفل بٌن المنظور اإلسالمً و المواثٌق الدولٌة. مكتبة األنجلو(    2)

 32مصر )د. ت( ص 
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يسكدىا  سرة صحيحة البناءك األسرة تتفاكت في صبلحيا ك فسادىا، فإما أف تككف األ
الحب ك األلفة، ك تقـك عمى أساس التقكل ك عبادة ا تعالى فيتأثر بيا الطفؿ ك تأثر 

 .  (1)تأثيرا إيجابيا بالغا عمى نفسيتو ك إما العكس
ك تعتبر األسرة مف أىـ المؤسسات التربكية التي تضطمع بدكرىا األساسي ك الريادم 

ؽ ما تعتنقو األسرة مف ديف ك قيـ ك أخبلؽ ك ثقافة، ك لذلؾ فقد المنكط بتشكيؿ الناشئة كف
عدىا كثير مف عمماء التربية ك االجتماع أنيا الجماعة المرجعية التي ليا دكرىا الرئيس 

 .  (2)ك منيا يتشبع الناشئة بأساليب أفراد أك أسرىـ ك طريقة تصرفاتيـفي حياة األفراد، 
الطفكلة إذا تـ فييا إشباع في رعاية شؤكف الطفؿ سكؼ تعطي ىذا األخير إحساسا  إف   

بحيث يراه مكانا آمنا يعيش فيو ك ليس مكانا باردا ال  في العالـ الذم يحيط بو،بالطمأنينة 
 ييتـ بو أك مكانا معتديا البد كأف يحمي نفسو منو.

ك األمف ك االنتماء ك تقدير  يجد الطفؿ في أسرتو ما يحتاجو مف الحب ك الحناف   
الذات، ك كؿ ىذه احتياجات كجدانية غالبا ما يجدىا الطفؿ في أسرتو ك بيف إخكتو، لذا 
كاف مف كاجبات األسرة تكفير ىذه األجكاء النفسية التي تعيف عمى نمك الطفؿ النمك 

  الكجداني كالعاطفي السميـ.
 مهام المدرسة:

بعد أف ينيي الطفؿ طفكلتو المبكرة بيف أحضاف األسرة، يصبح في ىذا الكقت أكثر     
نضجا مف قبؿ، ك أكثر قدرة عمى التعمـ المنظـ، يأتي دكر المدرسة التي يكتسب في 
رحابيا المعارؼ ك العمـك المختمفة التي تقدميا لو مف خبلؿ المكاد الدراسية ك األنشطة 

 ددة.البلصفية ك المدرسية المتع

                                                           
. هـ 7231( 2مصطفى عبد القادر، زٌادة و آخرون. فصول فً اجتماعٌات التربٌة مكتبة الرشد . الرٌاض. )ط (    1)

 731ص
 2. صهـ 7231هدى محمود الناشف. األسرة وتربٌة الطفل. دار المسٌرة. عمان )د ط( (   2)
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إيجابي كتحتؿ المدرسة أىمية كبرل مف الناحية التربكية ألنيا قادرة عمى التأثير بشكؿ    
عمى شخصية الطفؿ، إف قامت بأداء رسالتيا عمى خير ما يراـ، ك خصكصا في المرحمة 

فيي مف المراحؿ اليامة في حياة ك شخصية  –مرحمة الطفكلة المتأخرة  –االبتدائية 
دعيـ ما غرستو البيئة المنزلية في نفس الطفؿ، مف المعتقدات الطفؿ تعمؿ عمى ت

كالعادات كاألخبلقيات، كما أنيا تعمؿ عمى إزالة ما يتعممو الطفؿ مف عادات غير سميمة 
 سكاء في المنزؿ أك الشارع أك في أم مكاف آخر.

ؾ كتتحمؿ المدرسة مينة تعميـ الصغار بالتعاكف مع األسرة مف أجؿ تكسيع  مدار     
الطفؿ ك جعمو يحب المعرفة ك التعميـ، مما أدل إلى بركز المدرسة كمؤسسة اجتماعية 
ميمة، ليا أثرىا الفاعؿ في تربية مختمؼ جكانب الطفؿ النفسية، ك االجتماعية ك 

)األخبلقية ك السمككية، خاصة 1 ك أف الطفؿ في السنكا ت األكلى مف عمره يككف  (
لقيـ التي تسكد مجتمعو الذم يعيش فيو كلذلؾ فإف مطبكعا عمى التقميد ك التطبع با

في تككيف شخصية الفرد التككيف العممي ك التربكم السميـ  المدرسة تعد عامبل عظيـ األثر
في المجتمع. ك مف ىنا فإف المدرسة ك في تقرير اتجاىاتو في حياتو المقبمة ك عبلقتو 

الخاصة لمطفؿ الصغير، تعميمية فحسب، بؿ ىي نسيج مف العبلقات  ليست مؤسسة 
ففييا تتكسع الدائرة االجتماعية لمطفؿ بأطفاؿ جدد ك جماعات جديدة، فيتعمـ مف جكىا 
المزيد مف المعايير االجتماعية في شكؿ نظـ، كما يتعمـ أدكارا اجتماعية جديدة، فيك 
ك يتعمـ الحقكؽ ك الكاجبات، كضبط االنفعاالت، ك التكفيؽ بيف حاجتو ك حاجات الغير، 

التعاكف ك االنضباط السمككي، كؿ ذلؾ مف خبلؿ ما يتمقاه مف عمكـ معرفية ك ما يكتسبو 
مف مخالطة رفاقو في المدرسة، فالمدرسة بالجممة ليا أثرىا الفعاؿ في سمكؾ األطفاؿ 

 . (2)كتكجيياتيـ في المستقبؿ
                                                           

ابتسام مصطفى. دراسة التنشئة االجتماعٌة فً األسرة العادٌة و دور اإلٌواء. رسالة دكتورة كلٌة التربٌة  (   1)

 18. ص7811باإلسكندرٌة . جامعة اإلسكندرٌة . مصر. )د.ط( 
، 7888أحمد، سهٌر كامل، أسالٌب تربٌة الطفل بٌن النظرٌة و التطبٌق، مكتبة اإلسكندرٌة للنشر، مصر )د ط( (   2)

  81ص
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في تعميـ  بربالدكر األكالمدرسة تقـك بكضكح   أفلقد أثبتت العديد مف الدراسات      
االتجاىات ك المفاىيـ، ك المعتقدات المتعمقة بعمميات النظاـ السياسي، ك بينما قد يجاَدؿ 
في أف األسرة تساىـ كثيرا في التنشئة االجتماعية التي تبدأ أك تشرع في بث الكالء 
األساسي نحك الببلد، فإف المدرسة تعطي المحتكل ك المعمكمات ك المفاىيـ التي مف 

 .(1)تكسيع تمؾ المشاعر المتعمقة باالرتباط شأنيا
إف المدرسة تكجو الطفؿ نحك النظاـ االجتماعي ك السياسي، كما يمثؿ الككالة    

المحافظة عمى تثقيؼ الطفؿ، ك ليذا تككف المدرسة البيئة الثانية التي يكاصؿ الطفؿ فييا 
نمكه ك إعداده لمحياة المستقبمية، فيي تعمؿ عمى تربية ك تثقيؼ الطفؿ مف جميع 

 لتربية الشاممة.النكاحي، ك ىذا ما يسمى با
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 7882إبراهٌم ناصر و دالل ملجس، علم االجتماع التربوي، جمعٌة عمال المطابع التعاونٌة، عمان )د ط(، (   1)

  711ص
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 مفهوم الطفولة:
ىي أكؿ مرحمة مف المراحؿ النمائية العمرية التي يمر بيا اإلنساف، ك تبدأ  :الطفولة لغة

، ك يتحدد معناىا المغكم بالفترة الزمنية بيف كالدة غمنذ لحظة الكالدة ك حتى سف البمك 
 اإلنساف طفبل حتى كصكلو إلى مرحمة البمكغ.

كممة )طفؿ( لغكيا الصغير مف كؿ شيء ك  مصدرىا كممة )طفؿ( ك تعني الطفكلة
 .(1)المكلكد

أنيا إحدل مراحؿ عمر اإلنساف الزمنية ك النيائية الممتدة منذ لحظة  :معناها االصطالحي
الكالدة ك حتى مرحمة البمكغ ك في قامكس عمـ االجتماع تعرؼ الطفكلة أنيا المرحمة أك 

حيف كالدتو ك تنتيي بكصكلو إلى ما يسمى بالرشد، ك لـ الفترة مف عمر الطفؿ التي تبدأ 
النتياء ىذه المرحمة إال أنو ربط نياية ىذه المرحمة يحدد ىذا التعريؼ السف النيائي 

بالكصكؿ إلى الرشد، ك يككف تقدير ذلؾ بالعرؼ المجتمعي الذم يختمؼ باختبلؼ البيئات 
 ك الثقافات.

" بأنيا المرحمة القابمة لمنمك المتكامؿ في جميع جكانب اإلنساف بفضؿ  :يعرفها اآلخرك 
الطفؿ كىك مكلكد، مف قابمية لمتغيير ك قدرة عمى التعمـ ك استعداد لبلنتفاع  ما زكد بو

 .(2)بخيرات البيئة المحيطة بو أك القريبة منو"
 مراحل الطفولة:

 يمر اإلنساف في حياتو بعدة مراحؿ كىي3
فؿ فييا ممتصقا بأبكيو، كال يعرؼ ك يككف الط ( سنوات:5-3الطفولة من )مرحمة -1

مف محيطو سكل البيئة الضيقة المتمثمة بالبيت ك ما يحيطو مف حديقة أك شارع، ك ما 
يشاىده فييا مف حيكاف أك نبات كال يتجاكز إحساس الطفؿ في ىذه المرحمة الشعكر بالبيئة 

                                                           
 71أبو بكر محمد بن ٌعقوب، و اآلخر، القاموس المحٌط، دار صادر، بٌروت، )د ط(، )د ت(، ص(    1)
أحمد عبد العزٌز الحلبً، ثقافة الطفل المسلم، مفهومها و أسس بناءها، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة، (   2)

 55هـ ، ص7272الرٌاض، السعودٌة، )د ط(، 
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المحيطة، لذلؾ فإف أنسب أنكاع األدب لو الحكايات ك القصص الكاقعية المعبرة عف ىذه 
 يمكف تسمية ىذه المرحمة بالمرحمة الكاقعية ك الخياؿ المحدكد بالبيئة. البيئة المحدكدة، ك

إلػػى مرحمػػة يأخػػذ فييػػا الطفػػؿ فػػي التطمػػع 3 ك ىػػي ( سةةنوات8-5مرحمةةة الطفولةةة مةةن )-2
معرفػػة مػػا كراء الظػػكاىر الكاقعيػػة، فيتخيػػؿ أف كراءىػػا شػػيئا، ك مػػف أجػػؿ ذلػػؾ يجػػنح لخيالػػو 

، صص السندباد ك ما شػابييا مػف األدب الخيػاليإلى سماع قصص الغمياف ك األقزاـ، ك ق
 .(1)ك يمكف تسمية ىذه المرحمة بمرحمة الخياؿ الحر

ىي مرحمة يظير فييا لدل الطفؿ حب المقاتمة ك  ( سنة:12-8مرحمة الطفولة من )-3
لو ىك قصص البطكلة ك المغامرات، ك   ك السيطرة ك الغمبة، لذلؾ فإف األدب المبلئـ

عميو يجب أف نختار لو مف ىذه القصص ما يشمؿ عمى معنى سميـ، ك يخمك مف الطيش 
ك التيكر، ك أدبنا العربي ك اإلسبلمي غير بقصص البطكلة ك الشجاعة كيجرة الرسكؿ 

ـ، ك صمى ا عميو ك سمـ إلى المدينة، ك فركسية عنترة، كحركب صبلح الديف، ك غيرى
 يمكف تسمية ىذه المرحمة بمحمة المغامرة ك البطكلة.

ك يبدأ الميؿ إلى القصص الغرامية ك ىنا يأتي  (:11-13مرحمة المراهقة من )-4
نزلؽ كاجب المربي في تقديـ القصص الغرامية التي ترمي إلى غرض شريؼ حتى ال ي

 ة.األطفاؿ نحك قصص غرامية رخيص
ك ىي مرحمة ما بعد سف التاسعة عشر ك فييا يشتد الميؿ إلى  مرحمة المثل العميا:-5

القصص التي تصكر المثؿ العميا ك مشكبلت المجتمع، ك ُيعنى الشباب في ىذه المرحمة 
بقراءة القصص التي تعالج المشكبلت االجتماعية عبلجا ينتيي بانتصار الحؽ ك الفضيمة 

 .(2)عمى الشر ك الرذيمة
 الطفل و الحاجات:

                                                           
، )د 7عبد الفتاح شحدة أبو معال، أدب األطفال و ثقافة الطفل، الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق و التورٌدات، ط(   1)

 722ت(، ص
 .725عبد الفتاح شحدة أبو معال، المرجع السابق ص (  2)
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مفيكـ الحاجات كرد في أساس الببلغة3 ليس لي عنده حكجاء ك ال لكجاء ك ىذه    
حاجتي أم ما أحتاج إليو ك أطمبو، ك خذ حاجتؾ مف الطعاـ، ك في نفسي حاجات، ك إف 
كانت لؾ في نفسؾ حاجة فاقضيا، ك انج إلى منجاؾ مف األرض، ك أحكجت إلى كذا، ك 

، ك خرج فبلف يتحكج3 يتطمب ما ا إلى فبلف، كال أحكجني أحكجني إليكـ زماف السكء
ك كذلؾ كرد في كتاب األلفاظ المؤتمفة3 " أف الحاجة ىي  (1)يحتاج إليو مف معيشتو

النقصاف ك ليذا يقاؿ الثكب يحتاج إلى خزمة ك فبلف يحتاج إلى عقؿ ك ذلؾ إذا كاف 
أك الرغبة في شيء ناقصا " كيمكف تعريؼ الحاجة بأنيا3 " حالة تتميز بالشعكر بالنقص 

 .(2) "ك ىي قد تتطمب أداء بعض المياـ المعينة
 أنكاع الحاجات3

" لمفرد حاجات معينة ينشأ عنيا حكافر معينة تؤدم بالفرد إلى محاكلة الكصكؿ لسد ىذه 
الحاجات ك في المقابؿ فالحرماف مف إشباع الحاجات الفردية يؤدم إلى خمؿ في 

 .(3)االتزاف"
 تقسيـ ىذه الحاجات إلى نكعيف أساسيف ىما3 ك يمكف

 ك مف أمثمة الحاجات الجسمية3 حاجة النمو الجسمي و العقمي: - أ
 الحاجة إلى الغذاء -
 الحاجة إلى إخراج الفضبلت -
 الحاجة إلى النـك ك الراحة -
 الحاجة إلى الممبس كالمسكف -

 ك مف أمثمة الحاجة العقمية3 

                                                           
 .787الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، أساس البالغة، )د ن(، ص(   1)
، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، مصر، )د ت(، 2االجتماعٌة فً قرٌة سلوان أسوان، ج عمار حامد، التنشئة(   2)

  21ص
ر كامل، محمد، شحاتة سلٌمان، تنشئة الطفل و حاجاته بٌن النظرٌة و التطبٌق، مركز اإلسكندرٌة أحمد، سهٌ(   3)

  71م، ص3883للكتاب، )د ط(، 
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 عالحاجة إلى البحث ك االستطبل -
 الحاجة إلى تنمية الميارات العقمية -
 الحاجة إلى اكتساب الميارة المغكية -
 ك مف أمثمتيا3 حاجة النمو الوجداني و االجتماعي: -ب
 الحاجة إلى الحب -
 الحاجة إلى األمف ك الطمأنينة -
 الحاجة إلى الرعاية ك التكجيو -
 الحاجة إلى االستقبلؿ ك االعتماد عمى النفس -
 الحاجة إلى النجاح ك تقبؿ الذات -
ية يجب إشباعيا عمى أكمؿ كجو حتى كغيرىا مف الحاجات، ك كميا حاجات ضركر   

 يتحقؽ نمك شخصية الطفؿ نمكا سميما متزنا. 
( إلى أف ظيكر تمؾ الحاجات يعتمد عمى إشباع Masloue -" ك يشير )ماسمك   

الفرد ك سمككو بدرجة تجعؿ نظرتو بعضيا اآلخر، ك أف الحاجة التي تشبع تسيطر عمى 
 . (1)ك تأثر تأثيرا بالغا في إدارتو ك بالتالي في سمككو"إلى الحياة مختمفة 

 3نذكر ك مف أىـ الحاجات التي يحتاج إلييا الطفؿ
 الحاجة إلى الحب:-1

كىي مف أىـ الحاجات الكجدانية التي يسعى الطفؿ دائما إلى إشباعيا، فيك يحتاج      
إلى أف يشعر بأنو محبكب خاصة مف الكالديف ك اإلخكة ك األخكات ك أف يشعر بأنو 
يحبيـ أيضا، ك الحب المتبادؿ المعتدؿ بينو ك بيف كالده ك إخكتو حاجة الزمة لصحتو 

و مرغكب فيو ك أنو ينتمي إلى جماعة ك بيئة اجتماعية النفسية، ك ىك يريد أف يشعر أن
أما الطفؿ الذم ال يشبع ىذه الحاجة مف ك ىك يحتاج إلى الصداقة ك الحناف.  صادقة، 

                                                           
 721سهٌر كامل، و آخر، مرجع سابق، ص (   1)
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الحب فإنو يعاني مف الجكع العاطفي ك يشعر أنو غير مرغكب فيو ك يصبح سيء 
 التكيؼ ك التكافؽ ك يككف مضطربا نفسيا.

 الحاجة إلى المعرفة: -1
ال يحتاج الطفؿ لمف يستثير رغبتو المعرفية، فاإلثارة ك البحث عنيا عمى شكؿ معرفة    

تنتظـ تدريجيا ك ىي مف خصائص الكائف العضكم الفطرية، ك تنضج الحاجة إلى 
المعرفة بمقدار تجاكب المجتمع ك تقديـ المثيرات المناسبة لمطفؿ، الطفؿ يريد أف يعرؼ 

كبر ك يسيطر عمى عالمو ك يحسف التعامؿ معو، لذلؾ ىي ال ترتبط بكمية كي ي
المعمكمات فقط بؿ تتجاكزىا إلى الممارسة الكتساب الميارات المعرفية األصيمة لدل 

فذلؾ بسبب عدـ فعالية الكسائط ك المؤسسات ك ما نقدمو الطفؿ، ك إذا أصيب بالصد 
ت الطفؿ ك رغباتو المعرفية، ك مف كجكاب، أك ما تمنحو مف إجابات عمى تساؤال

لى المثيرات الثقافية منذ المعركؼ أف غنى أك افتقار المحيط األسرم ك االجتماعي إ
ت األكلى يقكـ بدكر حاسـ ك يشكؿ المدخؿ األكيد لمنجاح المدرسي ك الفكرم ك السنكا

 .(1)العممي البلحؽ
 الحاجة إلى األمن:  -2
الحاجة إلى األمف سكاء عمى المستكل العاطفي أك المادم تعتبر مف الحاجات  إف   

األكثر أىمية في حياة الطفؿ، ففي حالة ما إذا كاف غير آمف فإف جميع الطمكحات 
الخاصة بتفاصيؿ حياتو تبقى مؤجمة إلى كقت الحؽ. ك تتمثؿ ىذه الطمكحات في اندفاع 

اكتشاؼ العالـ الخارجي ك اختبار تجارب  الطفؿ نحك مغامرات جديدة ك الرغبة في
جديدة، ك يمؾ ف ليذا أف يحدث إذا كاف الطفؿ يشعر باألمف ك السكينة. أما إذا كانت 
ىذه األخيرة غائبة فإنو يتقكقع عمى نفسو ك يبقى في حالة خكؼ ك حرماف دائـ كما 

الناتجة عف غياب الجانب األمني تككف أكثر  اإلحباطاتيحدث لو انسحاب تاـ، إف 

                                                           
 31مرٌم سلٌم، مرجع سابق، ص(   1)
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فيي قد تتسبب في تكقؼ النمك ك ظيكر حالة مف القمؽ ك  تنبع مف العائمة،خطكرة حينما 
سنكات تككف أكثر خطكرة في ىذا المجاؿ. فالطفؿ  (1-2العدكانية، ك المرحمة بيف    )

ماـ ك تركيز عمى غالبا ما يصطدـ في ىذا العمر بمجيء أخ أصغر سنا يككف محط اىت
أفراد العائمة ك الذم قد يحرمو مف الرعاية ك األمف الذم كاف يتمتع بيما، ىذا االضطراب 

 اكتسابسمككات نككصية، كالتبكؿ البلإرادم في الفراش بالرغـ مف يظير عمى شكؿ 
النظافة مف قبؿ، السقكط في أشكاؿ لغكية صبيانية، محاكلة احتكار األـ، العدكانية، عدـ 

 متثاؿ لؤلكامر.اال
ك انطبلقا مف كؿ ىذا فإف التحضير النفسي الجيد لمطفؿ الكبير مف أجؿ استقباؿ مكلكد   

جديد ك شرح دكره ك االىتمامات المتضاعفة لؤلكلياء قد تمكف مف كقاية أحسف مف آثار 
 .(1)الصدمة الناتجة عف ىذه الكضعية

المدرسة االبتدائية ك بالخصكص كما تظير كذلؾ بعض الصعكبات المشابية لذلؾ في    
حينما تحدث الصدمات بيف األكلياء، ك ىك الشيء الذم يشعر األطفاؿ بحالة مف 

نتائج مدرسية سيئة ك التقكقع حكؿ الذات اإلحباط ك الخيبة مما يتسبب في ظيكر 
(éjoceutrisueك أحيانا سمككات عدكانية )(2). 

 
 الحاجة إلى االنتماء: -3

، فإف المتكاليةإذا كاف المجتمع يريد تنمية الطفؿ ثقافيا كصكال إلى اكتساب الشخصية     
الطفؿ بدكره يريد بناء ىكيتو ك شخصيتو تكفؿ لو االنتماء االجتماعي، ك تعرفو عمى ذاتو 

تماىيات بكؿ ما ىك عاطفي ك اجتماعي بيذه الذات، ك تتـ ىذه العممية مف خبلؿ سمسمة 
اىيات يقـك بيا الطفؿ باألشخاص المرجعييف الذيف يشكمكف المثؿ مف خبلؿ سمسمة تم

لتشمؿ المعمميف  األعمى ك القدكة بالنسبة لو ك التي تبدأ بالكالديف ك أفراد األسرة ك تتكسع
                                                           

 13، ص3881أحسن بوبارٌن، سٌكولوجٌة الطفل و المراهق، دار المعرفة، )د ط(، (   1)
  15، ص7811فرج عبد القادر طه، علم النفس و قضاٌا العمر، دار النهضة العربٌة، بٌروت، )د ط(، (   2)
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ك األتراب ك األبطاؿ ك النجـك االجتماعية، حيث يبنى الطفؿ ىكيتو الذاتية ك منيا يعبر 
اىا الكاسع، ك لذلؾ فإف قيمة الكسائط الثقافية تتكقؼ إلى حد لبناء اليكية االجتماعية بمعن

بعيد عمى مقدار نجاحيا في تقديـ النماذج الجيدة * مف شخصيات ك أبطاؿ ك أدكار*، 
ذا لـ تحرص ىذه الكسائط  التي يمكف لمطفؿ أف يتباىى بيا ك يبني ىكيتو انطبلقا منيا، كا 

يا الحتياجات الطفؿ في كؿ مرحمة قد يتحكؿ االنتقاء ك متانة المثؿ ك مبلءمتعمى جكدة 
     إلى بدائؿ ثقافية متسربة في اإلعبلـ الجماىيرم لينيؿ منيا.

 3الطفل و التربية الشاممة
إننا بحاجة إلى التربية لمطفؿ ألف الطفكلة مف أىـ مراحؿ النمك النفسي لمشخص، ك    

الراسخ العقيدة السميمة ك اإليماف  تربية الطفؿ إما أف تككف لفظ دينو ك ذلؾ بتربيتيـ عمى
ك العبادة الخالصة ك األخبلؽ الفاضمة، ك أما أف تككف لحفظ جسده ك عقمو، ك ذلؾ عف 
طريؽ تربيتو عمى العادات الصحية السميمة، ك التغذية المفيدة، ك العادات االجتماعية 

يس ك المشاعر الحسنة، ك التفكير العممي السميـ، ك الفيـ الصحيح لمعكاطؼ ك األحاس
 النفسية البشرية.

 التربية اإليمانية: .1
المقصكد بالتربية ربط الطفؿ منذ تعمقو بأصكؿ اإليماف ك تعكيده منذ تفيمو أركاف   

 اإلسبلـ، ك تعميمو مف حيف تمييز مبادئ الشريعة.
 العباديةك تشمؿ التربية اإليمانية في ذاتو نكعيف مف التربية3 التربية العقدية ك التربية 

الحقائؽ ثبت عف طريؽ الخبر الصادؽ مف 3 التربية العقدية ىك كؿ ما التربية العقدية أ.
اإليمانية ك األمكر الغيبية كاإليماف با ك مبلئكتو ك كتبو ك رسمو ك عذاب القبر ك 

 البعث ك الحساب ك الجنة ك النار... .
فعمى المربيف أف يعممكا الطفؿ العقيدة السميمة ك يغرسكا فيو األصكؿ الصحيحة لمعقيدة 

 بالتدرج ليقاـك أثر الشيطاف فيو ك ذلؾ خبلؿ اتباع الطرؽ اآلتية3
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إحياء بذرة الفطرة في نفس الطفؿ، ك التي تتمثؿ منذ كالدتو بتمقيف الطفؿ كممة التكحيد 
ىذه األركاف في  ترسخبلـ تدرجا في كؿ مناسبة حتى باآلذاف ، ثـ بترديده أركاف اإلس

 ذمتو ك لسانو ك قمبو، كذلؾ امتثاال بأكامر الرسكؿ صمى ا عميو ك سمـ3
. كأمركا بأكالدكـ بامتثاؿ األكامر ك  (1)* افتحكا عمى صبيانكـ أكؿ كممة ببل إلو إال ا  

 .اجتناب النكاىي، فذلؾ كقاية ليـ ك لكـ مف النار
يت اعتقاده با الكاحد األحد ك ترسيخ حب ا تعالى، ك دليؿ ذلؾ قكؿ أبي أمية3 ك تثب

كاف رسكؿ ا يعمـ الغبلـ مف بني ىاشـ إذا أفصح بسبع مرات3 " كقؿ الحمد  الذم لـ 
 . (2)يتخذ كلدا ك لـ يكف لو شريؾ في الممؾ ك لـ يكف لو كلي في الذؿ ك كبره تكبيرا"

 الطرؽ اآلتية3 بإتباعك يتمثؿ ىذا 
 حسف الظف با ك المجكء إليو ك الخكؼ منو.-أ

 شكر ا عز كجؿ اعترافا بالجميؿ ك الدعاء  ك بياف بركتو ك فضمو.-ب
ك ترسيخ حب النبي صمى ا عميو ك سمـ ك حب آؿ بيتو، ك دليؿ ذلؾ ما أخرجو      

عميو ك سمـ قاؿ3 أدبكا أكالدكـ عمى الطبراني عف عمي رضي ا عنو أف النبي صمى ا 
 بإتباعىذا في الطفؿ  ؽيتحقثبلث خصاؿ، حب نبيكـ ك حب آؿ بيتو ك قراءة القرآف ك 

 النقاط اآلتية3
 االستجابة القكية ألكامر الرسكؿ صمى ا عميو ك سمـ ك تنفيذىا ك اجتناب نكاىيو.-أ

 عميو ك سمـ في أقكالو ك أفعالو باتخاذه القدكة الحسنة. برسكؿ ا صمى ا التأسي-ب
 
 
 

                                                           
 138، ص1313سنن البٌهقً، كتاب شعب اإلٌمان، باب حقوق األوالد، رقم الحدٌث (   1)
م، 3882العلمٌة، بٌروت،  ، دار الكتب7صدٌق حسن خان القنوحً، نٌل المرام من تفسٌر آٌات األحكام، ج(   2)

 215ص
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 التربية العبادية:-ب
كالصبلة ك الصـك ك الزكاة ك الحج مف استطاع البدنية ك المالية ىي كؿ العبادات    

إليو سبيبل، ك إف اإليماف  ك العبادة كجياف لعممة العقيدة التي يدفعيا العبد ليحكز مرضاة 
الطفؿ حتى سف البمكغ غير مطالب بأداء العبادات كجكبا بؿ يؤدييا ربو عز كجؿ، ك 

 عمى سبيؿ االعتياد ك التدريب، فيسيؿ عميو أداء العبادات عند بمكغو.
أما عف أكؿ ما يفعمو الطفؿ في بناء الجانب العبادم في شخصيتو فيك تحفيظو حديث    

 مس كركائز لمبناء العبادم.ابف عمر رضي ا عنيما المذككر فيو أركاف اإلسبلـ الخ
الصبلة3 أقكاؿ ك أفعاؿ مفتتحة بالتكبير ك مختتمة بالتسميـ بشرائط مخصكصة في قكلو 

اَلةِ  َأْهَمكَ  َوْأُمرْ  ﴿ عالى3ت  )1(   ﴾َعَمْيَها َواْصَطِبرْ  ِبالص 
حدد النبي صمى ا عميو ك سمـ سف السابعة بداية المرحمة لتعميـ الصبلة  ك قد    

 . ﴾مركا الصبي بالصبلة إذا بمغ سبع سنيف، فاضربكه عمييا﴿بقكلو3 
مف طمكع الفجر  الصياـ3 ىك اإلمساؾ عف األكؿ ك الشرب ك الجماع ك سائر المفطرات

َأيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب  يا ﴿إلى غركب الشمس بنية التقرب إلى ا عز كجؿ في قكلو3 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَمى ال ِذيَن ِمن َقْبِمُكْم َلَعم ُكْم َتت ُقونَ   .(2)﴾َعَمْيُكُم الصِّ

أما األطفاؿ فبل حرج عمييـ كما ذكر ابف حجر العسقبلني3 " قاؿ الجميكر عمى أنو ال    
لمتمريف عميو يجب الصياـ عمى مف دكف البمكغ ..." ك لكف المربي عميو أف يأمر الطفؿ 

معكذ إذا طاقكه ألننا نجد عميو  آثار النبي صمى ا عميو ك سمـ، تقكؿ الراكية الربيع بنت 
ما3 .. ك نصـك صبياننا الصغار منيـ، ك نذىب إلى المسجد فنجعؿ ليـ رضي ا عني

ذاؾ حتى يككف عند  المعبة مف العيف )الصكؼ( فإذا بكى أحدىـ مف الطعاـ أعطيناه
 .(3)اإلفطار

                                                           
.723سورة طه اآلٌة –(  1 (  

 712سورة البقرة، اآلٌة (   2)
 .388،ص  7132صحٌح البخاري، كتاب الصوم الصبٌان، رقم الحدٌث (   3)
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أال يتكمـ كذبا ك ال زكرا ك ال غشا  لو أثر كبير في نفس الطفؿ ألنو يتعمـ بوك إف الصياـ 
 .(1)ك ال يمارس غدرا ك ال خيانة كال إيذاء أك عدكانا عمى الناس في أمكاليـ ك أعراضيـ

جاء في سنة رسكؿ ا صمى  الحج3 ىك التعبد  عز ك جؿ بأداء المناسؾ عمى ما    
 ا عميو ك سمـ في مكاف مخصكص ك في زماف مخصكص.

ة يتعكد فييا المسمـ عمى الصبر ك يتذكر فييا اليـك اآلخر ك أىكالو ك ك الحج مدرس   
ك يعرؼ عظمة ربو، ك افتقار الخبلئؽ كميا إليو، فعمى المربي يستشعر فيو لذة العبكدية 

أف يعمـ الطفؿ تعاليـ الحج ك أىميتو ك حقائقو، ك لك أف الطفؿ الحج ليس كاجبا عميو قبؿ 
ك يرمي عنو الجمرات فعف ابف عباس رضي ا عنيما  بمكغو ككليو يطكؼ ك يسعى بو

 ."رفعت امرأة صبيانيا3 فقالت يا رسكؿ ا أليذا حج؟ قاؿ3 نعـ ك لؾ األجر"قاؿ3 
 التربية الخمقية: 

مجمكعة المبادئ الخمقية ك  ك ىي مف أىـ التربكيات بعد التربية اإليمانية ك يقصد بيا   
 .(2)الفضائؿ السمككية ك الكجدانية التي يجب أف يكتسبيا الطفؿ ك يعتاد عمييا

ك مما ال شؾ فيو ك ال جداؿ معو أف الفضائؿ الخمقية ك السمككية ك الكجدانية ىي     
طفؿ ثمرة مف ثمرات اإليماف الراسخ ك التنشئة الدينية الصحيحة ك حينما تككف التربية لم

بعيدة عف العقيدة اإلسبلمية مجردة مف التكجيو الديني ك الصمة با عز كجؿ... فإف 
 الطفؿ ال شؾ أف يترعرع عمى الفسؽ ك االنحبلؿ ك ينشأ عمى الضبلؿ ك اإللحاد.

فالجانب الخمقي ال ينفصؿ عف الجانب الركحي ك العبادم ك أفضؿ طريؽ لمكصكؿ    
الذم خاطبو ا تعالى  كؿ ا صمى ا عميو ك سمـ كإلى مكاـر األخبلؽ ىك طريؽ رس

ن َك َلَعَمى   ﴿بقكلو3  ك لؤلخبلؽ صمة كثيقة ك متينة بالديف حيث يقكؿ  )3(﴾َعِظيم   ُخُمق   َواِ 
ال كجكد لؤلخبلؽ دكف اعتقادات ثبلثة3 كجكد اإللو، ك  "(Kant 3الفيمسكؼ األلماني )

                                                           
م، 3887عبد المجٌد طمعة حلبً، التربٌة اإلسالمٌة لألوالد منهجا و هدفا و أسلوبا، دار المعرفة، بٌروت، (   1)

 751ص
 711م، ص7817، 2، دار السالم، بٌروت، ط7عبد هللا ناصح علوان، تربٌة األوالد فً اإلسالم، ج(   2)
 2سورة القلم، اآلٌة (   3)
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األخبلؽ مف  "( الفيمسكؼ األلمانيFichte 3ك يقكؿ ) "خمكد الركح، ك الحساب بعد المكت
 "غير ديف عبث 

 الطفل و الحواس:
جمالية، ذلؾ ألف حاسة إبصاره ىي  يرتكز الطفؿ منذ ميبلده ك اتصالو بالعالـ عؿ أسس

حاسة كاشفة لكافة األشياء مف حكلو، ك إف حاستي السمع ك البصر مف أكائؿ الحكاس 
فؿ في اتصالو بالعالـ )قبؿ أف يحبكا أك يمشي( فعيناه تتحركاف العميا التي يستخدميا الط

نقطة ضكء أك لكف أك شكؿ ما يجذب نظره، فالمثيرات الخارجية في باستمرار لمتابعة 
البيئة سكاء كانت منزلية أك مدرسية أك خارجيما ىي التي تثير في الطفؿ اإلحساس 

 .(1)الجمالي
أف االستجابة الطبيعة الجمالية األكلى تظير عندما  Barsonesك يرل بارسكنز      

 متعممة إذ يظير شيء في المجاؿ البصرم لمطفؿ، ك تككف ىذه االستجابة تمقائية غير
 .(2)يستمتع األطفاؿ باألشياء في ذاتيا بسبب ألكانيا ك بريقيا

 ك تشير المسمماكم إلى أف نشأة الطفؿ عمى اإلحساس بالجماؿ بكاسطة مشاىدتو   
لمعناية األسرية ك حثو عمى العناية بمظيره ك حسف ترتيب أدكاتو ك ألعابو ك كتبو ك 
ترتيب المكحات الفنية عمى جدراف منزلو ك تنظيـ مائدة الطعاـ ك تصفيؼ الفاكية في 
األكاني ك مشاىدتو مظاىر الجماؿ في الركضة بتزييف ساحتيا ك ممراتيا ك جدرانيا 

ناسقة األلكاف، كؿ ذلؾ يؤثر في سمكؾ األطفاؿ ك تصرفاتيـ ببعض المكحات الجذابة المت
   في حياتيـ المستقبمية.

 إف اإلحساس بالشيء أك بالتغير الحادث لو بعني االعتماد عمى عمميتيف3     
ىي التكصؿ إلى كجكده أك عدـ كجكده، كأف تحدؽ نظرؾ لتتأكد مما ترل، أك :األولى 

 ىامس.ترىؽ سمعؾ لتكاصؿ متابعة حديث 
                                                           

 31ت(، ص -، )د 3صالح محمد علً، علم النفس التطوري الطفولة و المراهقة، دار المسٌرة، األردن، ط(    1)
 22نشأة الفنون الجمٌلة، دار المعارف، اإلسكندرٌة، )د ط(، )د ت(، ص أنورٌان ، محمد علً، فلسفة الجمال و(   2)
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ىي التفريؽ بيف األشياء، كأف تفيـ أف ىذا عكد قصب يابس ك ذلؾ طازج :الثانيةك 
قاتـ ك مممسو رخك، بينما الثاني ممتمئ ك ردمء المكف، ك  مميء بالعصارة، ألف لكف األكؿ

في كؿ الحاالت تمزمؾ األجيزة الخاصة بالتعرؼ عمى ىذه الصفات، ك الحكاس المعركفة 
سمع ك الشـ ك المذاؽ ك الممس. ك لكف العمكـ الحديثة تميؿ إلى خمس3 اإلبصار ك ال

إضافة إحساسات أخرل تعتمد عمى أكثر مف كاحدة مف الخمس السابقة ك ىي3 اإلحساس 
باالتزاف )ك مركزه األذف( ك اإلحساس بالضغط )ك معظـ مراكزه الجمد( ك اإلحساس 

العضبلت كالمفاصؿ( ك اإلحساس كاإلحساس بالحركة ) البركدة )أجيزة الممس(بالحرارة 
  .(1)الكيماكم )الشـ ك الذكؽ في اإلحساس الكاعي(

تعتمد الرؤية في معظـ األحياف عمى الضكء، نقكؿ في معظـ األحياف ألنو يمكنؾ أف    
ترل أشياء حتى عند انعداـ الضكء ك لكف في حاالت نادرة جدا منيا أف تقفؿ جفكنؾ ثـ 
تضغط مقمة عينؾ بأحد أصابعؾ عندئذ سترل ضكءا داخؿ عينيؾ مع أنيا مقفمة، ك كؿ 

صبت عصب إبصارؾ في قاع العيف فرأيت ضكءا، يمكف ما في األمر أنؾ بضغطؾ قد أ
إتماـ الرؤية تجريبيا بإثارة مركزىا بالمخ مباشرة. ك حيث أننا تكممنا عف أشياء تراىا 

 )كردة، لكف، قميص( ك عف عكامؿ تساعدؾ عمى ىذه الرؤية )الضكء(.
ألف لديؾ عضك كركم  العيف فعند سبلمتيا تتكقؼ عمى حدة إبصارؾ، فأنت ترل جيدا  

ال ترل مف سطحو إال جزءا صغيرا يسمى المقمة، جزء العيف األمامي في مقدمة رأسؾ، 
 بو عدسة شفافة ىي النافذة الممة عمى األشياء حكلؾ.

ك السمع تماـ كاإلبصار، يتيح لنا الفرصة لمتعرؼ عمى التغيرات الصادرة حكلنا، ك مع 
ثير مف اعتمادنا عمى حاسة اإلبصار، إال أف تمؼ أف اعتمادنا عمى حاسة السمع أقؿ بك

ىذه الحاسة يجعؿ صاحبيا معزكال عف عالمو بطريقة تقمؿ مف انتباىو العاـ ك إدراكو 
أكائؿ المنبيات التي تكجو الرؤية ك الشـ بعد لمتغيرات، حيث أف األصكات تعتبر مف 

                                                           
إٌمان فوزي شاهٌن، مجلة اإلرشاد النفسً، علمٌة تخصصٌة محكمة دورٌة، مركز اإلرشاد النفسً، جامعة عٌن (   1)

 .  282، ص 3871شمس، مصر، العدد التاسع و األربعون، ٌناٌر 
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جياز سكل طرفو ذلؾ، ك الجياز المسؤكؿ عف السمع ىك األذف، ال ترل مف ىذا ال
الخارجي أيضا، ألف جزءه األعظـ داخؿ الجمجمة، ك مف الطريؼ ك مف الظريؼ أف 
الجزء الذم تراه ليس ضركريا لمسمع بتاتا ألننا نستطيع أف نسمع بدكنو. ككؿ ما يمزمنا 

 في الحقيقة ىك الجانب الداخمي مف القناة اليكائية التي تظير في مؤخر األذف.
الثبلث الباقيات أقؿ أىمية بالنسبة لئلنساف عف سمعو ك بصره، فحاسة الممس  ك الحكاس

تنبيو إلى أشياء تمس جمده مباشرة، فيميز بيف مممسيا ك قكة ضغطيا كدرجة حرارتيا 
تنبينا عف طريؽ حممات تكسك اإلنساف إلى . ك حاسة الذكؽ (1)كمدل ما تسببو مف ألـ لو

ي أقدـ الحكاس مف الناحية التطكرية، فإف اإلنساف لـ تغير الطعـ المذاب في فمنا، ك ى
يعتمد عمييا اليـك كما كاف في حياتو البدائية. ك لكنو يرتبط بيا في حاالت كثيرة عند 
إعادة التعرؼ عمى بعض األشياء التي تعمميا. كمعرفة الفرؽ بيف رائحة زىكر أك سيكلة 

بؿ ك نجد أحيانا أننا عند شـ رائحة الحريؽ لعابو عند شـ رائحة الشكاء، أك التنبو التمقائي 
نربط بيف ركائح معينة ك أحداث تخصيا، بحيث نسترجع األحداث بمجرد إثارة الركائح 

 لذاكرتنا.
الفنكف بمختمؼ مجاالتيا تنمي اإلدراؾ البصرم عف طريؽ اإلحساس بالمكف ك  إف    

 السطكح.عف طريؽ مبلمس  الممسيالخط ك المساحة ك البعد ك اإلدراؾ 
يتذكؽ الطفؿ جماؿ االنسجاـ ك التآلؼ المكني في أعمالو الفنية حيث يظير المكضكع     

متزنا إذا كانت عناصره مكزعة تكزيعا منسجما، ك تتناسب أجزائو مع بعضيا البعض 
 سكاء في تكزيع المبلبس أك الضكء أك المكف أك المساحات.

الطفؿ ؟؛ فاأللكاف الدافئة تمنحو اإلحساس يحدث تأثيرات مختمفة في نفسية إف المكف    
بالفرح ك تبعث فيو الحيكية ك األلكاف الباردة تيدئ نفسو فيكظؼ مختمؼ األساليب التقنية 
في الرسـ ك التمكيف كفؽ خصائصو التعبيرية إلبراز االنفعاالت عمى أساس الدالالت 

                                                           
 285ص إٌمان فوزي، المرجع السابق، (   1)
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تعبر عف األحاسيس ك المكنية ك الخطية ك المممسية مما يكسب الطفؿ كسائؿ تعبيرية 
    .(1)االنفعاالت كفؽ آليات اإليصاؿ ك التكاصؿ
 الطفل و تنمية التفكير و الذكاء و اإلبداع:

يرل التربكيكف المختصكف في عمـ النفس ك طرائؽ التدريس أنو يمكف تنمية اإلبداع      
 داخؿ المدرسة إما3

مباشرة3 عف طريؽ تصميـ برامج تدريبية خاصة لتنمية اإلبداع ك التفكير  بطريقة -0
 اإلبداعي.

باستخداـ بعض األساليب ك الكسائؿ التربكية مع المناىج المستخدمة بعد تطكيرىا ك -2
 منيا3

 استخداـ النشاطات مفتكحة النياية.-أ
 طريقة التقصي ك االكتشاؼ ك حؿ المشكبلت.-ب

 داع:المعمم و رعاية اإلب
أكضحت العديد مف الندكات ك المؤتمرات دكر المعمـ كمحكر أساس في تنمية التفكير    

ك نادت بتغيير برامج إعداده في كميات التربية عمى النحك الذم يؤىمو لمقياـ لدل الطبلب، 
القدرات اإلبداعية لدل الطبلب مف خبلؿ  كاضحا بتنمية االىتماـبيذا الدكر، كما ظير 

برامج مكجية ك استراتيجيات تدريس مختمفة مثؿ3 التعمـ التعاكني، أسمكب العصؼ 
 .(2)، التعمـ باالكتشاؼ، األنشطة المفتكحة*، حؿ المشكبلت، االستقصاء*الذىني
 ذه3عمى تنمية اإلبداع لدل تبلميالتي تساعد المعمـ   ك ىناؾ بعض اإلرشادات     

 أف يشجع التبلميذ عمى تعمـ أشياء جديدة أكثر مف االستظيار. -
                                                           

 .1م، ص3885 ربلبشٌر عبد الرزاق، واقع تدرٌب الموسٌقى وآفاقه، مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماجستٌ (   1)
 -3888(، 7سناء نصر حجازي، تنمٌة اإلبداع و رعاٌة الموهبة لدى األطفال، دار المسٌرة، عمان، )ط (  2)

 .712هـ، ص7238

الذهنً: هو أحد أسالٌب اإلبداع الجماعً حٌث تحاول المجموعة إٌجاد حل لمشكلة ما عن طرٌق تجمٌع  * العصف
 قائمة من األفكار.

* االستقصاء: ٌركز على أن ٌكون الطالب متعلما نشطا ٌفكر و ٌعمل و ٌتوصل على المعرفة بنفسه، و ٌخطط لحل 
 هذه الخطط. المشكالت التً ٌوضع فً مواجهتها و ٌعمل على إنجاز 
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 أف يطرؽ المعالجات التي تعتمد عمى القدرة المكانية ك التفكير البصرم. -
 أف يكظؼ الصكرة أكثر مف الكممة. -
 أف يعكد التمميذ عمى أف يرل الصكرة الكمية لممكقؼ حتى ال يتكه في التفاصيؿ. -
 لمتفكير الحدسي.أف يعطي مجاال  -
 أف ينمي لدل التبلميذ الحساسية لممشكبلت. -
 مشاعر الطفؿ ليا نفس األىمية مثؿ معارفو أك معمكماتو تماما إف لـ تكف أىـ.  -
 احتراـ أسئمة التمميذ.  -
 قيمة.إشعار التمميذ أف أفكاره  -
أف يشجع األطفاؿ عمى استخداـ األشياء أك المكضكعات ك األفكار بطرؽ جديدة مما  -

 يساعد عمى تنمية االبتكار لدييـ ك تحقيؽ أفضؿ نمك بقدراتيـ االبتكارية.
 تنمية اإلبداع في غرفة الصف:

تتطمب تنمية اإلبداع في غرفة الصؼ تشجيع ك دعـ الطبلب في النكاحي المعرفية    
 اد3بيدؼ إيج

 خبر غنية ك متنكعة في مجاالت مختمفة. -
 ثركة كبيرة مف المعمكمات العامة. -
 ميارات التحميؿ ك التركيب. -
 قدرة الفرد عمى إدراؾ المشكبلت ك تعريفيا. -
 قبكؿ جميع النكاحي الخاصة بالذات. -
 تفعيؿ التعقيد ك تقبؿ الغمكض. -

 مي لدل الطبلب3مف ناحية الدافعية يطمب مف المعمـ تنمية ما ي
 مفيـك اإلبداع ك االتجاىات االيجابية نحكه. -
 حب االستطبلع. -
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 الرغبة في تقبؿ المخاطر رغـ الخطر. -
 االلتزاـ بأداء الميمة ك المثابرة ك التصميـ عمى إنجازىا. -
          (1)التحرر مف سيطرة المكافآت الخارجية )الدافعية الداخمية( -

 االبتكارية لدى األطفال:تنمية القدرات 
إف التفكير االبتكارم يعد أحد األىداؼ التربكية التي تسعى المجتمعات اإلنسانية     

(، إلى تحقيقيا، ك قد أكدت مجمكعة مف العمماء مثؿ )جميفكرد( ك )ماسمك( ك )تكرانس
أف مرحمة الطفكلة المبكرة ىي مف المراحؿ الخصبة لدراسة االبتكار ك اكتشاؼ 
المبتكريف، فإف االبتكار إذا لـ يشجع في مرحمة الطفكلة فإف تشجيعو بعد ذلؾ يككف 
ضعيؼ الجدكل ك قد أكدت أبحاث عديدة أف االبتكار صفة مشتركة بيف جميع 

الفكرم ألنو يكلد ك ىك مزكد بدرجة عالية األطفاؿ، إذ أف الطفؿ قادر عمى االبتكار 
لذا يمكف تنمية قدرات مف الكعي ك أف االتجاه البشرم كامف في الجنس البشرم، 
متعددة يقـك بيا الطفؿ االبتكار لدل األطفاؿ في رياض األطفاؿ. مف خبلؿ أنشطة 

 بعد تييئة المناخ المناسب لو نفسيا ك اجتماعيا ك بيئيا.
اطئة تربكيا ك نفسيا تمارس داخؿ رياض األطفاؿ تحد مف قدرات ىناؾ أساليب خ    

إثارة األلـ النفسي     –اإلىماؿ  –الحماية الزائدة  –االبتكار لدل األطفاؿ مثؿ التسمط 
التردد في اتخاذ القرارات، ك غيرىا، ك كؿ ذلؾ يؤثر  –التفرقة في معاممة األطفاؿ  -

 طفاؿ.سمبيا في تنمية قدرات االبتكار لدل األ
 * أساليب تنمية االبتكار لدل األطفاؿ3

 . األساليب الحركية03
ك تعني تنمية ابتكارية التفكير لدل الطفؿ مف خبلؿ النشاط ك الحركة ك يككف ذلؾ مف   

 خبلؿ القياـ بعدة أنشطة مناسبة تنمي ىذه األساليب مثؿ3

                                                           
 712سناء نصر حجازي، المرجع السابق، ص(   1)
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 أمثمة ذلؾ3 التنكع الحركي كتدريب الطفؿ عمى التنكيع في حركة جسمو ك مف -
 . المشي المعتاد

 . الحركة الدكرانية حكؿ الجسـ.
     .(1). الزحؼ عمى البطف

 3األساليب التشكيمية البنائية-1
في التفكير لدل الطفؿ مف خبلؿ ميارات  ك تيدؼ ىذه األساليب إلى تنمية االبتكارية    

التشكيؿ ك البناء ك ربما يتسنى لممعممة استخداـ ىذه األساليب مف خبلؿ أنشطة المعب 
 بالرمؿ ك الطيف ك الصمصاؿ.

 * أمثمة عمى التناظر ك التشكيبلت التي يقـك بيا الطفؿ باستخداـ الرمؿ3
 عمؿ ىـر ثـ حفر خندؽ أسفمو ينفذ مف جانبيو. -
 عمؿ جسـ إنساف يتضح فيو3 الرأس ك الكجو ك الجذع ك األطراؼ. -
 عمؿ جبميف بينيما طريؽ مستك فيو أشجار عمى الجانبيف ك فيو بعض السيارات. -

 * أمثمة عمى المناظر ك التشكيبلت التي يقـك بيا الطفؿ باستخداـ طيف الصمصاؿ3
 بناء بيت مف عدة أدكار مع تكضيح األبكاب ك النكافذ. -
 زىرية كرد. –ممعقة  –عمؿ أكاف مختمفة مثؿ3 ككب  -
 العنب. –المكز  –عمؿ طبؽ يحتكم عمى فكاكو مثؿ3 البرتقاؿ  -
 . األساليب التشكيمية:3 

الطفؿ مف خبلؿ مياراتو المفظية ك تيدؼ ىذه األساليب إلى تنمية التفكير لدل    
  .ىي3 التمثيؿ ك لعب األدكار تتضمف ىذه األساليب أربعة أنشطة لفظيةك 

* أمثمة عمى بعض األساليب التي تنمي اإلبداع المفظي لدل الطفؿ أثناء قيامو بالتمثيؿ 
 عب األدكار3لك 

                                                           
(1

  
هـ، 7238-3888(، 7سناء نصر حجازي، تنمٌة اإلبداع و رعاٌة الموهبة لدى األطفال، دار المسٌرة، عمان، )ط( 

 715ص
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 تمثيؿ دكر األسد ممؾ الغابة ك ىك يأمر ك يتحكـ في حيكانات الغابة. -
 ح ك اإلرشادات.تمثيؿ دكر المعمـ أك المعممة ك ىك يكجو تبلميذه ك يسدم ليـ النصائ -
 تمثيؿ دكر جندم المركر ك ىك ينظـ المركر في االتجاىات المركرية المختمفة. -
 .تمثيؿ دكر عصفكر يطير بجناحيو ك يستمتع بالمناظر الجميمة التي يراىا -

ك نشير ىنا إلى أف كثيرا مف البمداف الغربية صممت عديد النشاطات ألبنائيا مف 
أجؿ تطكير ذكائيـ ك محصبلتيـ المعرفية. كما ألفت عديد الكتب في ىذا الشأف، مثؿ 

تعريب3 يكليف  –طريقة تسمي كلدؾ خارج البيت " لػ3 ستيؼ ك أكث بينيت  995كتاب " 
 أيكب.

 الثقافة و الطفل:

فة ىي ذلؾ المركب الذم يشتمؿ عمى المعرفة ك الفنكف ك العقائد ك األخبلؽ ك الثقا  
التقاليد ك العمـك ك القكانيف التي يكتسبيا اإلنساف، عير األجياؿ باعتباره عضكا في 
المجتمع، فالثقافة تشكؿ كيانا مف أساليب السمكؾ التي تقـك عمى معايير كقيـ ك معتقدات 

 .(1)رية ك نظـ اجتماعيةفك تإنتاجياك اتجاىات ك 

كثقافة الطفؿ ىي إحدل الثقافات الفرعية في المجتمع، ك ىي تتفرد بمجمكعة مف       
الخصائص ك السمات العامة، ك لمطفؿ في كؿ مجتمع عالمو الخاص، مف عادات ك قيـ 

في التعبير عف نفسو، ك في إشباع حاجاتو، ك لو أيضا مكاقؼ ك ك أساليب خاصة 
اتجاىات ك قدرات عقمية ك نفسية ك اجتماعية ك لغكية خاصة بو، ك ال شؾ أنو تظير 
في ثقافة الطفؿ المبلمح العامة لثقافة المجتمع، إذ أف الثقافة السائدة في المجتمع تظير 

ا يمكف القكؿ أنو مادامت ثقافة الطفؿ ىي عادة في ثقافة الطفؿ ك عالمو الخاص، ك ليذ
إحدل الثقافات الفرعية في المجتمع فيي إذف جزء مف ثقافة المجتمع عامة، ك بما أف 

                                                           
 772م، ص7881، 7الفت حقً، سٌكولوجٌة الطفل * علم نفس الطفولة *، اإلسكندرٌة، ط(   1)
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الطفكلة تمر بمراحؿ نمك مختمفة، فإنو يمكف القكؿ أف ىناؾ ثقافة خاصة لمطفؿ في كؿ 
ة مف مرحمك مف مراحؿ نمكه بحيث تتكافؽ خصائص ك حاجات الطفؿ في كؿ مرحم

 .(1)مراحؿ نمكه

اإلشارة إلى أف أدب الطفؿ مف بيف مككنات ثقافة الطفؿ فكؿ ىذا مف مياـ عدة   
 المدرسة، المكنية الطفؿ، األسرة، التربية عمى المطاعة.مصادر عمى رأسيا 

* نستنتج مف ذلؾ أف ثقافة الطفؿ ترتبط ارتباطا كثيقا بثقافة المجتمع السائدة إلى الطفؿ 
   .(2)ؿ يمتص أك يتسرب تمؾ الثقافة بطريقتو الخاصة ك ميكلو ك اتجاىاتوك أنو الطف

تعتبر البيئة الثقافية العامؿ األساسي في تككيف شخصية اإلنساف ك تحديد سمككو  
المؤثرات الثقافية،  كأسمكبو في الحياة، لذا نتخذ شخصية الطفؿ الصيغة التي تشكميا بيا

أم أف شخصية الطفؿ تتحدد بفضؿ ما يستدمجو في داخمو مف عناصر الثقافة ك ىذا 
يعني أف شخصية الطفؿ تنمك ك تتبمكر في المناخ الثقافي لممجتمع بحيث يييئ لو ىذا 
المناخ فرص النمك ك التعمـ، مف حيث أف تككيف شخصية الطفؿ يككف عبارة عف عممية 

العناصر الثقافية المكتسبة مع خصائصو التككينية لتشكبل معا كحدة كظيفية  يتـ فييا دمج
 . (3)متكاممة

 ك تأثر البيئة الثقافية تأثيرا كبيرا في النمك العقمي ك االنفعالي ك االجتماعي حيث3      

ك عممياتو العقمية تعتبر البيئة الثقافية عامبل ىاما مف عكامؿ إنضاج ذكاء الطفؿ  -0
ية فإنيا تتأثر بالحيز الثقافي السائد في المجتمع، ك األسرة خاصة، فالمجتمع يييئ المعرف

لمطفؿ ظركفا متنكعة، حيث أف ما يكتسبو الطفؿ مف الخبرات ك المعارؼ تؤثر في عممية 
 إدراؾ الطفؿ، ك في تحديد أنماط ك مجاالت تفكيره، ك في تكجيو تخيبلتو.

                                                           
 .322هـ، ص7232-3882، 7مود الخوالدة، مقدمة فً التربٌة، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع، عمان، طمحمد مح(   1)
 .71هـ، ص7233-م3887، 7مرٌم سلٌم، أدب الطفل و ثقافته، دار النهضة العربٌة، بٌروت، ط(   2)
 78د. مرٌم سلٌم، المرجع السابق، ص  (   3)
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في الذكاء ك كفاية العمميات العقمية كاإلدراؾ ك  فالنمك العقمي عند الطفؿ يتمثؿ    
 التخيؿ ك التفكير، إذ اإلبداع يؤثر عمى الثقافة تأثيرا بالغا في كؿ العمميات العقمية.

أما تأثير الثقافة عمى النمك االجتماعي لمطفؿ فتتمثؿ في البيئة االجتماعية التي  -0 
يتفاعؿ مع عناصر ىذا المحيط *  فالطفؿيعيش فييا الطفؿ ك في العالـ المحيط بو، 

المدرسة * ك يكتسب بعض عاداتو ك قيمو ك أفكاره ك اتجاىاتو، أم  –الجيراف  –األسرة 
أف الطفؿ في تفاعؿ اجتماعي مستمر مع تمؾ البيئة، ك ليذا فيك يكتسب منيا المعايير ك 

 .(1)القيـ ك أنماط السمكؾ

ك التربية الثقافية ىي جزء ال يتجزأ مف العممية التربكية عمكما سكاء التي تقكـ بيا   
األسرة أك التي تتطمع بيا المدرسة ك ال يخفى أف التربية عممية مستمرة مدل الحياة، ىذا 

 مف جية، ك مف جية أخرل، فيي تتأثر باضطراد مع أم تغير اجتماعي.

متفاعؿ بيف شخصية الطفؿ التي عممت التربية الثقافية فالسمكؾ في األخير ىك نتيجة ل    
عمى تشكيميا، ك بيف الثقافة السائدة، حيث أف الفرد يفكر ك يستجيب بطريقة تحددىا 

في نمك عناصر الثقافة التي يعيش فييا، ك عمى ىذا فإف لمثقافة دكرىا البالغ األىمية 
كاقؼ المختمفة ك اكتسابو االتجاىات الطفؿ عقميا ك معرفيا، مف خبلؿ تنمية استجاباتو لمم

 ك كرؽ التعبير عف انفعاالتو. 

 الطفل و اإلعالم:

تتفاكت آثار كسائؿ اإلعبلـ في األفراد ك الجماعات ك المجتمعات، ك ليا آثار مزدكجة    
عمى المجتمع اإلسبلمي خاصة ك اإلنساني عامة، ك ىذه اآلثار إما سمبية أك إيجابية، إف 
الطفؿ يتمقى مف اإلعبلـ ما ال يتمقاه مف غيره، كالتربية تحتؿ الكظيفة األكلى مف كظائؼ 

                                                           
حجازي، ثقافة الطفل العربً بٌن األصالة و التغرٌب، منشورات المجلس القومً للثقافة العربٌة،  مصطفى(   1)

 .58م، ص7888الرباط، )د ط(، 
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نيا األساس في حياة األفراد ك الجماعات ك الشعكب، بيا تتأصؿ األخبلؽ ك اإلعبلـ، أل
تثبت القيـ، ك يتحمى بيا اإلنساف منذ أف يككف طفبل فشابا فرجبل يتحمؿ المسؤكلية، ك 

 يمكف تقسيـ الكسائؿ اإلعبلمية إلى ما يمي3

نشرات ك * الكسائؿ المطبكعة3 ك تشمؿ الصحؼ ك المجبلت ك الدكريات ك الكتب ك ال
 الكتيبات ك البلفتات ك الممصقات.

* الكسائؿ السمعية3 ك تشمؿ الصكتيات ك اإلذاعات ك غيرىا، مف الكسائؿ التي تعتمد 
 عمى عنصر الصكت.

ك تضـ ىذه الكسائؿ المعارض ك النصب التذكارية ك األعبلـ ك الكسائؿ البصرية3 * 
 البصر.البلفتات ك غيرىا مف الكسائؿ التي تعتمد عمى حاسة 

* الكسائؿ السمعية البصرية3 ك تضـ الكسائؿ التي تجمع بيف الصكت ك الصكرة سكاء 
 كانت صكر صناعية أك طبيعية، ك مف أمثاليا العركض السينمائية ك التمفزيكف كالمسرح.

3 ك تشمؿ االتصاؿ الشخصي المباشر بيف شخص ك آخر أك الوسائل الشفوية* 
  .(1)السمعي بيف شخص ك مجمكعة مف الناس االتصاؿ

  ك تعد ىذه الكسائؿ مف أبمغ أنكاع االتصاؿ عمى اإلطبلؽ.

تتنكع كسائؿ اإلعبلـ بيف المذياع ك الصحؼ ك المجبلت ك التمفزيكف ك السينما ك     
المسرح، إال أف التمفزيكف يعتبر ذك أثر كبير في سمكؾ األطفاؿ، ك يتأثركف ب ىبو تأثرا 
مباشرا في كثير مف األحياف ك قد ترتفع األصكات مف حيف آلخر، أصكات تحذر مف 

                                                           
الجالل، عائشة عبد الرحمن، المؤثرات السلبٌة فً تربٌة الطفل المسلم و طرق عالجها، دار المجتمع، )د ط(، )د (   1)

 372ن(، ص
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ه الكسائؿ البصرية ك السمعية الحديثة في عقكؿ الصغار، اآلثار الضارة التي تتركيا ىذ
 .(1)ىؿ حقيقة ليذه الكسائؿ البصرية السمعية كؿ ىذا التأثير؟ لنتساءؿكلكف 

ليس ثمة شؾ أف الكسائؿ السمعية البصرية قد أخذت تحدث أثرىا ككسائؿ تعميمية ىامة   
طالما أنيا مكجية نحك األىداؼ التعميمية المرسكمة، ك لكف الجداؿ يدكر حكؿ ما يعرضو 
التمفزيكف عادة، ك ىناؾ بعض الدراسات انتيت إلى أف لمتمفزيكف مساكئ مف الناحية 

لتربكية ك االجتماعية، إذ يحس الطفؿ بيف جدراف أربعة ك يحرمو الجسمية ك الخمقية ك ا
يعرض عميو أفبلـ الجريمة ك كما قد لفترة طكيمة مف الزمف مف الخركج في اليكاء الطمؽ، 

العنؼ ك السرقة مما قد يحدث انطباعا سيئا في نفكس األطفاؿ، ثـ إف الطفؿ باإلضافة 
ال يقـك بأم نشاط إيجابي ك ال يكتسب  إلى كؿ ذلؾ يككف مشاىدا مستقببل ك سمبيا

خبرات اجتماعية كتمؾ التي يمكف أف يكتسبيا مف المعب مع زمبلئو، ك ىذا ما يجرنا إلى 
المشاركة ك الفعالية التي تصيب الطفؿ ك ىك في ىذه األجكاء  الحديث عف حاالت مف

ؿ تكجيو التي تعرضيا كسائؿ اإلعبلـ المختمفة، خاصة إذا كاف الطفؿ بعيدا عف ك
لكالديو، ك مع ذلؾ فيناؾ مجمكعة أخرل مف الدراسات أثبتت أف التمفزيكف يكسع مف 
مدارؾ الطفؿ ك يفتح آفاؽ المعرفة أمامو، كيخمؽ لديو الكثير مف االىتمامات ك يستثير 
لديو األفكار العديدة المتنكعة، ك يثرم خيالو، ك يجعؿ الركابط بيف أفراد األسرة أقكل 

اعات التي يحضركنيا معا، إلى آخر ىذه األفكار التي تستشير إلى أف ىذه خبلؿ االجتم
 .(2)الكسائؿ الحديثة إذا أحسف تكجيييا تككف ليا تأثير قكم عمى شخصية الطفؿ

أف األطفاؿ الصغار ك متكسطي الذكاء المشاىديف  ىممكتك قد أكضحت دراسة      
لمبرامج التمفزيكنية أظيركا نمكا عقميا عند مقارنتيـ مع األطفاؿ غير المشاىديف لمبرامج 

أكضحت نفس الدراسة أيضا التمفزيكنية في نفس عمرىـ الزمني ك معدؿ ذكائيـ.   كما 
                                                           

م، 3888، 7، دار المعرفة الجامعٌة، مصر، ط-بٌن النظرٌة و التطبٌق  -كامل أحمد، أسس تربٌة الطفل  سهٌر(   1)

 .13ص
 . 38م، ص7811سٌد خٌر هللا، علم النفس التعلٌمً، القاهرة، المكتبة التربوٌة، )د ط(،  –ٌنظر  –(   2)
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لمبرامج التمفزيكنية، باإلضافة  أف األطفاؿ ذكم الذكاء المنخفض أقرب ما يككنكا مدمنيف
إلى األطفاؿ األحدث سنا، كما أف أطفاؿ األسر الكادحة مدمنكف ليا أكثر مف أطفاؿ 
األسر األرقى اقتصاديا ك ثقافيا، ك إف لـ يكف الذكاء ك الطبقة االجتماعية يمثبلف عكامؿ 

مف أعراض سكء لقضاء ساعات كثيرة أماـ البرامج التمفزيكنية، فإف ذلؾ قد يككف عرضا 
 .(1)التكافؽ النفسي لمطفؿ

 3الطفل و الترفيه

تتنكع أنشطة الترفيو عند األطفاؿ مف حيث شكميا ك مضمكنيا ك طريقتيا، كىذا     
التنكع يعكد إلى االختبلؼ في مستكيات نمك األطفاؿ ك خصائصيا في المراحؿ العمرية 

أخرل، ك لعؿ أقرب شيء إلى  مف جية، ك إلى الظركؼ الثقافية ك االجتماعية مف جية
 الطفؿ األلعاب ك مف بينيا نذكر. قمب

 3األلعاب التمقائية

ىي عبارة عف شكؿ أكلي مف أشكاؿ المعب حيث يمعب الطفؿ حرا ك بصكرة تمقائية     
ك ىذا النكع مف المعب يككف في معظـ الحاالت فرديا ك بعيدا عف القكاعد المنظمة لمعب، 

 كؿ طفؿ كما يريد. ليس جماعيا، حيث يمعب

ك يصؿ الطفؿ في مرحمة المعب التمقائي إلى التدمير، ك ذلؾ بسبب نقص االتزاف     
الحركي، إذ يجذب الدمى بعنؼ ك يرمي بيا بعيدا، كعند نياية العاـ الثاني مف  –الحسي 

 عمره يصبح ىذا الشكؿ مف المعب أقؿ تمبية.

 

 
                                                           

هـ، 7231م، 3881(، 7ر و الطباعة، عمان، )طهدى محمود الناشف، األسرة و تربٌة الطفل، دار المسٌرة للنش(   1)

 .322ص
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 األلعاب التركيبية:

يظير ىذا الشكؿ مف أشكاؿ المعب في سف الخامسة أك السادسة ، حيث يبدأ الطفؿ     
كضع األشياء بجكار بعضيا دكف تخطيط مسبؽ فيكتشؼ مصادفة أف ىذه األشياء تمثؿ 
نمكذجا ما يعرفو فيفرح ليذا االكتشاؼ. كمع تطكر الطفؿ النمائي يصبح المعب أقؿ 

 مف اختبلؼ األطفاؿ في قدراتيـ عمى البناء ك التركيب.إييامية ك أكثر بنائية عمى الرغـ 

ك نظرا ألىمية ىذا النكع مف األلعاب، فقد اىتمت كسائؿ التكنكلكجيا المعاصرة      
التركيبية التي تتناسب مع مراحؿ نمك الطفؿ كبناء منزؿ أك  العديد مف األلعاب بإنتاج

المعادف أك الببلستيؾ أك الخشب  مستشفى أك مدرسك أك نماذج لمسيارات ك القطارات مف
 .(1)ك غيرىا

 األلعاب الترويحية الرياضية:

يعيش األطفاؿ أنشطة أخرل مف األلعاب التركيحية ك البدنية التي تنعكس بإيجابية      
عمييـ، فمنذ النصؼ الثاني مف العاـ األكؿ مف حياة الطفؿ يشد إلى بعض األلعاب 
البسيطة التي يشار إلييا غالبا عمى أنيا ألعاب األـ، ألف الطفؿ غالبا ما بمعبيا مع أمو، 

أنكاع مف األلعاب مف جيؿ آلخر مثؿ )لعبة االستغماية( ك ك تعرؼ الطفكلة انتقاؿ 
 )السكؽ( ك )رف رف يا جرس(.

ك األلعاب التركيحية ك الرياضية ليا قيمة كبيرة في التنشئة االجتماعية فمف خبلليا    
يتعمـ الطفؿ االنسجاـ مع اآلخريف ك كيفية التعاكف معيـ في األنشطة المختمفة  فيذه 

طفؿ لكي ينمي ميارة تمكنو مف التصرؼ في المستقبؿ. ك حينما ال األنشطة تتحدل ال
يشترؾ الناس في صباىـ في ألعاب رياضية فإنيـ يحصمكف عمى تقديرات منخفضة كفقا 

                                                           
 .333هـ، ص7238-م3888سناء نصر حجازي، تنمٌة اإلبداع و رعاٌة الموهبة لدى األطفال، دار المسٌرة، (   1)

* الطفل و الترفٌه: أي نشاط ٌقوم بتوفٌر تسلٌة أو ٌسمح لألشخاص بتسلٌة أنفسهم و ٌمكن تقسٌمها أٌضا على 
 ساس عمر األشخاص المهتمٌن مثل ترفٌه األطفال.مجموعات على أ
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لمقاييس التكيؼ االجتماعي ك االنفعالي لمناجحيف، فمثؿ ىؤالء األشخاص كثيرا ما 
الفرصة لكي يتعممكا كيؼ يكسبكف  يتزعمكف الشغب ك يثيركف المتاعب ألنو لـ تكف لدييـ

 .(1)بتكاضع أك يخسركف بشرؼ

األلعاب الرياضية تحقؽ فكائد مممكسة فيما يتعمؽ بتعمـ الميارات الحركية ك الكاقع أف     
ك الفاعمية الجسمية ك في نفس الكقت ترفيو ك تركيح عف النفس ك ك االتزاف الحركي 

حسف استخداـ الكقت، ك بعد كؿ ذلؾ فاأللعاب الجماعية عمى كجو الخصكص تعمـ 
 التمكقع في جماعة ك تقدير الذات، حيث ال تقدير ليا إال كسط الجماعة االجتماعية.

 نماذج عف صكر القبح في عيكب الطفؿ3

 3مشكمة مص األصابع

حركات يقـك بيا الطفؿ في األسابيع األكلى مف عمره، كلكف الخطكرة تكمف في استمرار 
الطفؿ في ىذا السمكؾ، ك ىذا يدؿ عمى نككص الطفؿ لمرحمة الرضاعة، ك حسب تفسير 
فركيد فقد يككف سبب ذلؾ السمكؾ اضطراب العبلقة بيف الطفؿ ككالديو المحيطيف بو، ك 

الطفؿ الممارس ليذا السمكؾ بكجكد تكتر داخمي ك قمؽ ـ( 0221لذلؾ يصؼ )عكاشة 
 ذاتي ك صراعا تنفسية لمفرد.

ترجع أسباب مص األصابع إلى المتعة ك الراحة ك نظاـ التغذية، كما أف لمعكامؿ    
النفسية دكرىـ، فعدـ إشباع الحاجات النفسية ك المركر بأكقات الضيؽ ك العناء تنمي 

انخفاض مستكل التكافؽ ك التنفيس عف الطاقة الزائدة ك  حاجة الطفؿ لممص، إضافة إلى
 .(2)قصر فترة الرضاعة ك افتقاد الطفؿ إلى المياية ك التكتر األسرم

                                                           
 .332سناء نصر حجازي، المرجع السابق، ص (  1)

 * وهذه األلعاب تكون شعبٌة، و هً موجودة لدى طل الشعوب كما هً فً مجتمعنا.
 . 87م، ص7881الفت حقً، سٌكولوجٌة الطفل علم النفس الطفولة، مركز اإلسكندرٌة، )د ط(، اإلسكندرٌة، (    2)
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 أساليب التغمب عمى المشكمة:

 التجاىؿ      -

 تكجيو الطفؿ بحب -

 إبعاد المثيرات الشرطية-

 تكفير بدائؿ لممص- 

 السماح لمطفؿ باالختبلط-

 ك التعزيز المكافآت-

 إيياـ الطفؿ - 

  االستشارة الطبية ك النفسية -

 (1)3ورة الغضبصمشكمة -1

غالبا ما تظير ىذه المشكمة في عمر سنتيف إلى ثبلث سنكات فيي السنكات السمبية ك    
إال أنيا تقؿ كمما الذاتية، ك قد تككف شديدة فيكسر الطفؿ أشياء ثمينة أك يضرب رأسو 

سف العاشرة، ك تظير عمى أشكاؿ عدة منيا3 الصراخ ك الشتـ كبر حتى تختفي عند 
 كالتدحرج عمى األرض.

 معالجة المشكمة:أساليب 
 تقديـ المثؿ األعمى مف قبؿ الكالديف في ضبط النفس ك اليدكء. -

 عدـ السخرية ك االستيزاء بالطفؿ ك إظياره بمظيره العاجز. -

                                                           
 .87،ص 7881لفت حقً:سٌكولوجٌة الطفل علم النفس الطفولة،مركز اإلسكندرٌة )د.ط(،– (1)
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 بأىميتو.االبتعاد عف أسمكب اإلجبار ك إشعار الطفؿ  -

 عدـ مناقشة مشاكمو مع اآلخريف عمى مسمع منو. -

 التأكيد مف سبلمة الجسـ ك خمكه مف األمراض. -

عالجيا كما كرد في السنة النبكية ك طفؿ عمى تنفيس نكبات غضبو ك كيؼ يتعكيد ال -
 تدعيـ ذلؾ ببعض القصص.

 إعطاؤه تعميمات كاضحة كال صراخ كال كعيد. -

 (1)3( مشكمة الخوف9

الخكؼ ىك حالة انفعالية طبيعية تشعر بيا كؿ الكائنات الحية في بعض المكاقؼ      
فاألصكات العالية الفجائية ىي مف أىـ المثيرات األكلى لمخكؼ في الطفكلة المبكرة، ك 
فيما بيف السنة الثانية ك الخامسة تزداد مثيرات الخكؼ، مثبل كاف يخاؼ الطفؿ مف 

غرباء كمف الكقكع في مكاف مرتفع ك مف الحيكانات التي لـ يألفيا األماكف الغريبة كمف ال
 ك يخاؼ مف تكرار الخبرات المؤلمة.

 أساليب معالجة الخوف:

 االستماع لمخاكؼ الطفؿ -

 التفرقة بيف الخكؼ الطبيعي ك المرضي -

 إخافة الطفؿ إال في ما يجب الحذر منوعدـ  -

 عدـ قص القصص الخرافية -

                                                           
 .17لفت حقً:المرجع السابق،ص - (1)
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 عدـ فرض الرجكلة عمى الطفؿ كي يتمنع مف الخكؼ -

 عدـ نقؿ تخكؼ األىؿ لمطفؿ كأف تظير األـ لطفميا خكفيا مف القطط مثبل -

 (1)الطفؿ بيف مجمكعة مف األطفاؿكضع  -

 3( مشكمة العدوان1

شخص آلخر كما أنو نكع مف السمكؾ االجتماعي  ىك سمكؾ يقصد بو المعتدم إيذاء    
ييدؼ غمى تحقيؽ رغبة صاحبو في السيطرة ك إيذاء الغير أك الذات تعكيضا عف 

 الحرماف بسبب التثبيط، فيك يعد استجابة طبيعية لئلحباط. 

كلقد أصبح العدكاف في العصر الحالي ظاىرة سمككية كاسعة االنتشار تكاد تشمؿ     
 العالـ بأسره.

إف مف أىـ أسباب العدكاف رغبة الطفؿ في التقميد ك التخمص مف السمطة يرافؽ        
ذلؾ شعكره بالفشؿ كالحرماف ك التأثر، ك عمى الجانب اآلخر فإف الحب الشديد ك الحماية 
الزائدة مف األسرة تعتبر عامبل مؤثرا في ذلؾ إضافة إلى أف شعكر الطفؿ بالغضب ك 

 عدـ الثقة أك النبذ ك اإلىانة ك التكبيخ تنمي العدكاف في نفسو.شعكره بعدـ األماف ك 

إف العدكاف يتـ تعممو أيضا عف طريؽ  النمكذج ك في كثير مف األحياف تككف الغيرة    
 ىي الدافع أك الشعكر بالنقص ك الرغبة في جذب االنتباه.

 أساليب التغمب عمى المشكمة:

 اؿ باكرااكتشاؼ الميكؿ العدكانية لدل األطف - 

 تكفير جك غير متساىؿ -

                                                           
 17الفت حقً، سٌكولوجٌة الطفل، المرجع السابق، ص (   1)
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 الحد مف النماذج العدكانية -

 معاكنة الطفؿ كي يقاـك المكاقؼ المحبطة -

 تعزيز السمكؾ البلعدكاني -

 البعد عف األساليب المؤلمة مع العدكانييف مف األطفاؿ -

 إبداء االىتماـ بالشخص الذم كقع عميو العدكاف -

 األسرة في تقكيـ ىذه المشكمة تعاكف -

 (1)لمعب مع األقرافإعطاء الكقت الكافي  -

 التفكيك األسري:

األسرة ىي الحصف الذم ينبت فيو الشباب ك يترعرع في كتفو كلتأثيرىا كضكح في    
صقؿ شخصية الشباب كاكتماؿ شخصيتو. كالكالداف يعتبراف القدكة الفعالة في نفس 

ف كانا الشباب، فكما يعكدانو يع تاد، ك كما يعممانو يتعمـ، إف كانا صالحيف نشأ صالحا، كا 
فاسديف نشأ فاسدا ك التفكيؾ األسرم مف أكبر األسباب التي تدفع إلى انحراؼ الشباب 

كجد الشاب ك الفتاة أف األبكيف دائما الخبلفات، فاألـ في ناحية ك األب في ناحية فإذا 
لتربية أكالده فكؿ ىذه األمكر أك المخدرات ليس أخرل أك أف األب ال يػأبو لمبيت ك 

مجتمعو الصغير ك يبحث لو عف رفقة خارج األسرة كىذه الرفقة ليا دكر في تشكيؿ ىذا 
  .(2)الشاب سكاء كاف صالحا أك فاسدا

 الرفقة السيئة:

                                                           
 .18م، ص7881، مركز اإلسكندرٌة، )د ط(، اإلسكندرٌة، -علم النفس الطفولة  –الفت حقً، سٌكولوجٌة الطفل (   1)
 .11م، ص7818عثمان سٌد، علم النفس االجتماعً و التربوي، مكتبة األنجلو، القاهرة، )د ط(،  (   2)
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الشؾ أف الرفقة تقع في قاعدة الحاجات االجتماعية فكؿ إنساف يحتاج الرفقة ألف الرفقة 
، فإذا ة نفسية متأصمة في النفس البشرية، مف يكـ يبدأ يدرؾ ك يفيـ ما يدكر حكلوحاج

صمحت الرفقة صمح اإلنساف ك إذا حدث العكس فسد اإلنساف، ك لذلؾ كاف التكجيو 
النبكم في اختيار األصدقاء ك الرفقاء في قكلو عميو الصبلة ك السبلـ3 }مثؿ الجميس 

افخ الكير، فحامؿ المسؾ3 إما أف يحذيؾ، أك تبتاع الصالح ك السكء، كحامؿ المسؾ كن
ما أف تجد ريحا  منو، إما أف تجد منو ريحا طيبة، كنافخ الكير3 إما أف يحرؽ ثيابؾ، كا 

 خبيثة { )متفؽ عميو(.

فجميس الخير يذكرؾ با تعالى، كيحفظؾ في حضرتؾ ك مغيبؾ، ك يحافظ عمى  
 نزؿ عمييا السكينة.سمعتؾ، ك مجالس الخير تغشاىا الرحمة ك تت

ك البد مف الحذر مف رفيؽ السكء فإنو يفسد عميؾ دينؾ ك يخفي عنؾ عيكبؾ، يحسف   
حتى يقكدؾ إلى  لؾ القبيح ك يقبح لؾ الحسف، يجرؾ إلى الرذيمة ك يبعدؾ عف كؿ فضيمة

ك الصاحب ساحب فقد يقكدؾ إلى الفضيحة ك الخزم ك العار، ك فعؿ المكبقات ك اآلثاـ، 
ليست الخطكرة فقط في إيقاعؾ في التدخيف أك الخمر أك المخدرات، بؿ الخطكرة تكمف 

ألف زائغ في األفكار المنحرفة ك العقائد الضالة فيي أخطر ك أشد مف طغياف الشيكة، 
فيك ال يؤتمف عمى المصالح بؿ  الشيكة قد يستييف بشعائر اإلسبلـ ك محاسف اآلداب،

 يمبس الحؽ بالباطؿ.

 التأثير السمبي لإلعالم: 

ىذا أىـ مدخؿ لتسكية الجماؿ في عيكف األطفاؿ، إف لئلعبلـ تأثير سمبي عمى عقكؿ    
الناس جميعا كبيرىـ ك صغيرىـ، ك قد تنكع اإلعبلـ بيف مرئي ك مسمكع، كميا تقصؼ 

اب خطابا مشبكبا، أججت معو العكاطؼ ك أثارت العقكؿ قصفا ك تخاطب غرائز الشب



 الفصل األول                                               الطفل و التنشئة االجتماعية
 

52 
 

مككنات النفكس ك عرضت نماذج لمقدكات غير الصالحة مما أثر في شخصية الشباب، 
 يشكؿ ثقافتو ك شخصيتو بالطريقة التي يحبيا كييكاىا. حتى أخذ كثير مف الشباب 

ك اإلعبلـ بشكؿ عاـ سبلح ذك حديف، مف الممكف أف يككف نافعا لمشباب، كمف    
الممكف أف يككف عامبل مف عكامؿ االنحراؼ، ك لكف المشاىد في الكاقع ىك أف ما 
تعرضو كسائؿ إعبلمنا بداية مف أفبلـ الكارتكف إلى األفبلـ ك المسمسبلت األجنبية 

لتفعيؿ في مكاطف االنحراؼ كالرقص ك الزنا ك شرب البكليسية أك اإلثارة ك الرعب، مع ا
المخدرات ك جرائـ السرقة، كؿ ىذا ماىك إال طريؽ لبلنحراؼ الفكرم ك السمككي لدل 

 .(1)شبابنا

 ماهي نقاط الجمال التي شوهتها وسائل اإلعالم:

 تشكيؽ ك ىذا يحبو الطفؿ  ←اإلعبلـ ينقؿ الصكرة كالمكف   

  المباس المكشكؼ، المغة العرجاء )الدارجة في بعض المحطات( ←مثبل3 صكر متحركة 

 تشكيو المغة العربية الجميمة ←الرسائؿ القصيرة 

  األكساخ ←تشكيو البيئة مثبل 

 التشاجر في غرفة الصف:

يعتبر الشجار ك العراؾ مف المشكبلت الخطيرة التي يكثر حدكثيا بيف األطفاؿ خارج     
بؿ ك عمى المعممة أك األـ أال تغض النظر عف مثؿ ىذه المكاقؼ، الصؼ ك داخمو، 

تتدخؿ فكرا ك مباشرة لكضع حد سريع لممشكمة، ك إبعاد كؿ مف الطرفيف المتنازعيف 
 الكاحد تمك اآلخر بالطريقة التي يراىا مناسبة.

                                                           
الفتاح أبو معال، أثر وسائل اإلعالم على تعلٌم األطفال و تثقٌفهم، دار الشروق للنشر و التوزٌع، عمان،  عبد(   1)

 .711(، ص7األردن، )ط
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 كىذه ىي الخطكة األكلى ك الميمة التي يجب اتخاذىا عمى الفكر لكضع نياية لمثؿ    
الصؼ ليست مكانا يعتدم عمى المعممة أف تكضح لمتبلميذ أف غرفة ك بعد ىذه المكاقؼ، 

فيو كؿ فرد عمى اآلخر، بؿ أف كجكدنا في ىذا المكاف يستمـز احترامنا لو، ك لممعممة ، 
كلآلخريف، كألنفسنا ... ك إشعارىـ بركح األسرة الكاحدة، ك بالجك األسرم في غرفة 

خكة، كأنو يجب عمييـ الدفاع عف بعضيـ البعض، ك ليس اعتداء الصؼ، كبأف الجميع إ
 البعض منيـ عمى البعض اآلخر.

مع  كما أف عمى المعممة أف تكضح لمتبلميذ العكاقب التي قد يؤدم إلييا االعتداء    
الغير، ك ما يترتب عمى مثؿ ىذه االعتداءات مف شعكر الكراىية ك الحقد، ك ميؿ إلى 

ك إصابات ك أكجاع جسمية، ك غير ذلؾ... كأف تطمب عمى الفكر مف  االنتقاـ، ك آالـ
عنو حتى يشعر ىذا ك العفك  التمميذ المخطئ أف يعتذر لزميمو، كأف يطمب منو السماح

 .(1)التمميذ بالخطأ في حؽ الغير، ك ليككف ذلؾ درسا قاسيا أماـ اآلخريف

 الجمال وسيمة عالج:

تختمؼ طرؽ التعبير عف الجماؿ مف شخص إلى آخر فكؿ شخص لو ميكلو الخاص    
ك طابعو الذم يجد راحتو فيو ك الذم يمكنو مف التعبير عف أحاسيسو ك عكاطفو، كما أف 

 ىناؾ بعض الكسائؿ تساعد في بناء شخصية اإلنساف ك مف بيف ىذه الكسائؿ نذكر3 

ك المكسيقى في بناء ركح اإلنساف منذ الطفكلة  ىناؾ أىمية لمصكت ك الغناء :الموسيقى
، بيف الطفؿ ك كالدتو مؤكدا أف الخيط الرفيع الذم  عبر الحكار المفيكـ ك غير المفيـك
يربط الطفؿ باألـ يتجمى بالمكسيقى المكجكدة في صكت األـ؛ كلذلؾ فاألطفاؿ الذيف 

ا قبؿ اإلشباع مف حناف يترعرعكف في أحضاف المربيات ك يدخمكف إلى دكر الحضانة باكر 
األـ ك المكسيقى المكجكدة في حكاراتيا ك نبرات صكتيا يتعرضكف لئلصابة بأمراض 

                                                           
جون كونكرو وآخرون، ترجمة: أحمد عبد العزٌز سالمة وآخرون،سٌكولوجٌة الطفولة و الشخصٌة، دار النهضة (   1)

 . 53م، ص7817العربٌة، القاهرة، )دط(، 
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عف نفسو مف خبلؿ نفسية في المستقبؿ، ك كذلؾ بالنسبة لممراىؽ الذم يحاكؿ البحث 
 مما يجعمو بحاجة إلى المكسيقى الداخمية.حكارات مفتكحة مع ذكيو كأصدقاءه، 

إف الشخصيات العصابية بحاجة أكثر إلى المكسيقى، فالشخص العصابي قمؽ ك كئيب    
ك مضطرب ك مكسكس، ك لذلؾ فيك بحاجة إلى المكسيقى ككسيمة لتخفيؼ قمقو ك 
التخمص مف خكفو كمسح حزنو عف طريؽ الدخكؿ إلى عالـ البكاء فالمكسيقى تكقظ فيو 

ية كالحؽ ك الخير ك الجماؿ ك تحرؾ كجدانو ك الشعكر بالمعاني الكبيرة، المعاني السام
 .(1)ترىؼ شعكره ك تساعد عمى تحقيؽ الكئاـ مع نفسو

تعتبر الرياضة طريقة مف الطرؽ المستعممة لمحفاظ عمى الجسـ ك زيادة الطاقة  :الرياضة
فيو، ك تعتبر الرياضة مف األمكر التي تعالج الكثير مف األمراض المزمنة، ك ىي عبارة 

مجيكد جسدم أك ىي ميارة يفعميا الرياضي لمتدرب تحت قكاعد معينة ك التي  عف بذؿ
تعتبر كسيمة ترفييية أك لممنافسة في الرياضة أك لممتعة أك تقكية الثقة في النفس، ك ىنا 
يكمف جماليا، مف خبلؿ الفكز أك الفشؿ فتزرع في نفس اإلنساف  نكعا مف التحدم، ك 

ر باختبلؼ األىداؼ التي يمارسيا، ك الرياضة بشكؿ تختمؼ الرياضة مف شخص إلى آخ
ف كانت ىذه الرياضة جماعية أك فردية في عاـ  تختمؼ مف حيث طريقة أدائيا كا 
 .(2)المعب

ال يقـك عمى قكانيف صارمة، ك معايير جامدة، بقدر ما يقـك عمى مبدأ االحتراؼ،  :الرسم
ك الخياؿ الكاسع، ك الحس المرىؼ، كالنظرة المتجددة لؤلشياء، سعيا إلى التطكر ك 

ك تقديـ الصكرة بطريقة تتجاكز الطرح التقميدم، الذم يعكس الكاقع أك الطبيعة التجديد، 
يرا جديدا لمظاىرة، لذلؾ نجد الرساـ دائما يجسد في لكحاتو بشكؿ مكضكعي، ال يقدـ تفس

                                                           
محمد محمود الجبلة، التربٌة الفنٌة و أسالٌب تدرٌسها، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع والطباعة، عمان، األردن، (   1)

 .37م، ص7881، 7ط
 .31م، ص7882، 2حمدي خمٌس، مناهج الفن و التربٌة، المركز العربً للعلوم، بٌروت، ط(   2)
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مناظر تريح نفسية اإلنساف ك تعطي رسائؿ ذات مغزل، ك ىذا كمو لف يتمكف منو الرساـ 
إف فقد أىـ عنصر مف عناصر الفف أال ك ىك المكىبة، حيث تساىـ ىذه األخيرة في 

، يجمع بيف دقة التفكير، كب عد النظر، ك رىافة الحس، ك جماؿ تقديـ فف راؽ جميؿ ممتـز
 .(1)المكف، كرفعة اليدؼ

  

                                                           
 .31م، ص7881، 7حسٌن جودي، طرق تدرٌس الفنون، دار المسٌرة للنشر و التوزٌع، عمان، ط محمد(   1)
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 تعريف الجمال وعمم الجمال-1
 تعريف الجمال:-أ   
 الجمال بالمعنى المغوي::أوال

في الدعاء:جّمل ا عميك:جعمك ا جميال  جّممو:بمعنى حّسنو وزيّنو،ويقالالجمال:
 (1)حسنا.وىو عند الفالسفة:صفة تالحظ في األشياء،وتبعث في النفس سرورا ورضا. 

َوَلُكْم ﴿ -عزوجل–وقولو «َجُمل»وفي لسان العرب:الجمال مصدر الجميل،والفعل   
أي:بياًء حسنًا،والجمال:الحسن يكون في  )2(﴾َوِحيَن َتْسَرُحونَ  ُتِريُحونَ  ِحينَ  َجَمالٌ  ِفيَيا

 (3)الفعل والخمق وجّممو:أي زّينو.وامرأة جمالء:أي جميمة ومميكة. 

أحدىما:الجمال المادي ل المعاني المغوية السابقة يظير أن لمجمال جانبين ومن خال    
 البحث من خالل وصف الظاىر بالحسن والزينة،وثانييما:الجمال المعنوي الذي يظير في

 األفعال وااللتزام باألخالق الحسنة.
 ثانيا:الجمال بالمعنى االصطالحي:

 يمكن أن نعّرف الجمال تعريفا معينا ومحددا،بسبب اختالف يرى بعض الباحثين أنو ال
المواقف وتباين درجة اإلحساس والشعور،فالجمال أمر نسبي،فبحسب ميل اإلنسان إلى 

وىذا كمو راجع  (4)ذلك إلى إصداره حكما خاصا بمقدار الجمال منيا.  سمة جمالية يؤدي
 التنشئة األولى التي تمقاىا الفرد في أول عمره عن مفيوم الجمال والجميل.

،وفي األخالق الخمقةويعّرف الجمال بحسب أنواعو:فيو ما كان في صورة وتركيب   
 يا من الصفات المحمودة ، من العمم والعاطفة ، وفي األفعال ، فأما جمال األخالق : فكون

                          
 136،ص 2،ط  1ابراىيم أنيس وآحرون:المعجم الوسيط ) د.م (المكتبة التجاري،) د.ت ( ج – (1)
 6النحل:آية  سورة– (2)
 55ه،ص  1424،دار الكتب العممية،بيروت ) د،ط (، 11محمد ابن منظور لسان العرب ج– (3)
فوزي الشربيني،التربية الجمالية بمناىج التعميم لمواجية القضايا والمشكالت المعاصرة،دمياط:مركز الكتاب لمنشر، – (4)

 7ه ،ص  1425) د.ط (،
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والحكمة والعدل.وأما جمال األفعال:فيو وجودىا مالئمة لمصالح الخمق،وقاضية لجمب 
و أمر يدركو البصر،ويمقيو في ÷فييما،وصرف الشر عنيم.وأما جمال األخالق:فالمنافع 

 (1)القمب متالئما،فتعمق بو النفس من غير معرفة بوجو ذلك. 

يعرف الجمال أيضا بأنو:اإلحساس الذي يبدو عندما يبمغ الشيء قدرا من اإلتقان   
 (2)والكمال. 

 (3)ويرى الجرجاني أن الجمال:ىو ما يتعمق بالرضا والمطف،وىو من الصفات.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 71-70ه،ص 1423،دار الكتاب العربي،القاىرة ) د.ط (، 10ام القرآن،جمحمد بن القرطبي،الجامع إلحك– (1)
 36-35ه.ص  1415محمد عزيز نظمي،عمم الجمال االجتماعي ،دار المعارف،القاىرة،) د.ط( ،– (2)
 105ه ،ص  1412، 2عمي بن محمد الجرجداني،التعريفات،دار الكتاب العربي،بيروت ،ط – (3)
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 iestceticsعمم الجمال:-ب
بدون قواعد تضبطو،حيث الحكم عمى األشياء الجميمة أو القبيحة ألذواق الناس  لم يترك

 ُقّننت المقاييس،وأصبح ألحكام الجمالية عمم قائم بذاتو.
 تعريفو:

:اإلحساس وىو مذىب فمسفي ييتم eresthesis نانيةو يرجع أصل ىذه الكممة إلى الي
وما "جميل"عمم موضوعو إصدار حكم قيمي يطبق عمى التمييز بين ماىو "بمسألة الجميل:

 (1)"ىو قبيح

 عمم الجمال بمعناه األوسع يتحدد باآلتي: وموضوع   
البحث في مختمف الكفايات الجمالية التي يطمع إلييا اإلنسان عبر حضارتو المتعافية أوال:

وتعميق معرفتيا باإلنسان نفسو،وما يتغير من حاجاتو الجمالية والذوقية عبر تاريخو 
 الطويل.
دب والموسيقى والرسم والنحت والفنون يتناول ىذا العمم النظريات الفمسفية حول األثانيا:
 (2). عموما

إذن عمم الجمال ىو عمم لدراسة المقاييس والقيم التي تبحث عن الجميل الذي يعبر    
 عن نفس اإلنسان سواء ما تعمق بطموحاتو الجمالية أو ما يتعمق بأعمالو الفنية

 ه( 332،222ابن طرحان الفارابي )-1 الجمال عند العرب:*
 (3)"الجمال والبياء والزنة في كل وجود ىو أن يوجد وجوده األفضل ويبمغ استكمالو الخير"

وفي ىذا التعريف يقترب كثيرا من تعريف ابن سينا إلى حد المطابقة،يتصور الفارابي أن 

                          
وآخرون:معجم المصطمحات األدبية،ترجمة محمد حمود،مجد المؤسسة الجماعية الدراسات،بيروت  بول آرون– (1)

 .762،ص  2012، 1لبنان،ط 
 99،ص  2012، 1ىادي نير ومحمد السنطي،التذوق األدبي،دار الورق،عمان،األردن،ط – (2)
 .105ىادي نير ومحمد السنطي،المرجع السابق،ص - (3)
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الكمال من أسباب الجمال وأىم عناصره،فبذكر أن الموجودات متى اكتممت ليا فواصميا 
كانت في غاية الجمال والبياء والزينة ويتوافق ىذا  االكتمالية وعناصرىا وبمغت غا

  "ا جميل يحب الجمال"المعنى مع حديث الرسول صمى ا عميو وسمم
الواحد ذو الجالل واإلكرام ىو الواحد المطمق بذاتو وصفاتو وأسمائو وىو  أي أن ا   

مصدر الجمال في الكون والموجودات،فيو الجمال الكمي الواحد الذي ليس شيء،أما 
 الجمال والزين والبياء لمموجودات فيي تتحقق عن طريق العرض.

 ه(: 832-273ابن سينا )-3  
:حيث قال جمال كل شيء وبياؤه ىو أن يكون "لنجاةا"في كتابو الموسوم عرف ابن سينا 

 (1)عمى ما يجب عميو. 

يقصد ابن سينا جمال كل شيء وبياؤه ىو أن يكون عمى ما يجب لو وما يجب لو ابن   
ما الخير المالئم،والكمال المالئم في اكتمال الصفات  سينا ىو إما الكمال المالئم وا 

عدم نقعيا والخير المالئم ىو الخير عند وعناصر ووظائف الشيء المتصف بالكمال و 
 العقل.
والمذة المقصودة "إن المذة ليست إال إدراك مالئم من جية ماىو مالئم"فيقول ابن سينا     

بو وما بحدثو في النفس من أثر وىذا اإلدراك ىو إدراك  فما ىي تذوق الجمال واالستماع
الشكر وفور الحمد والمدح... وكل خير خير فتارة  والذي ىو عند العقلعقمي فيو يقول:

 (2)بالقياس إلى شيء ما فيو الكامل،إذا الجمال ىو في الكمال الذي يختص بو. 

                          
 . 245ه،ص  1331،مطبعة مصر،ابن سينا:النجاة– (1)
 .180م،ص  1985ابن سينا:اإلرشادات والتنبييات،مع شرح نصرالدين التوصي دار المعارف،القاىرة،)د.ط(، (2)
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وعمى ذلك فالجميل عند ابن سينا ىو الخير عند العقل والخير ىو الكمال الذي      
موضوع  يختص بو الشيء موضوع الجمال،إذا الجمال ىو في الكمال الذي يختص بو

 الجمال.
 ه( 751-191ابن قيم الجوزية )-2
غرارا ما ذكرناه فإن ابن القيم يبذأ من أعمى مستوى الجمال وىو الجمال الحق الذي    

وتعالى بالجمال،وىي ليس كمثمو شيء فيقول: من أعز أنواع المعرفة معرفة ا سبحانو 
في سائر صفاتو ويكفي  معرفة خواص الخمق،وكميم عرفيم بصفة من صفاتو لبس كمثمو

فمن آثار صنعتو،فما  واآلخرةفي جمالو أن كل جمال ظاىر وباطن في باطن في الدنيا  
ويكفي في جمالو أن لو العزة جميعا "وقال أيضا  (1)الظن بمن صدر عنو ىذا الجمال،

كما "والقوة،والجود كمو واإلحسان كمو والعمم كمو،والفضل كمو ولنور وجيو أشرقت الظممات
أعوذ بنور وجيك الذي أشرقت لو »قال النبي صمى ا عميو وسمم في دعاء الطائف

 «وآلخرهالظممات وصمح عميو أمر الدنيا 
 ويصنف ابن القيم جمال ا إلى أربعة تصنيفات:   
 جمال الذات.-1
 جمال الصفات-2
 جمال األفعال.-3
 جمال األسماء.-4
ال،وأفعالو كميا حكمة ومصمحة وعدل ويؤكد أن أسماؤه كميا وصفاتو صفات كم   

  (2)ورحمة. 

                          
 .248م،ص  1987(، 1ابن قيم الجوازية:الفوائد،دار الريان،القاىرة، ) ط - (1)
 .337، ص 2003) د.ط (،دار عمم الكتب،  4اسماعيل عن عمر كثير:البداية والنياية،ج– (2)



 الفصل الثاني                                                الطفل والتربية الجمالية

 

86 

 في معنى القيم الجمالية:
القيمة الجمالية ىي قيمة الخير )األخالق( والحق،تكون في مجال القيمة    

اإلنسانية،فقيمة الحق ُتوّجو تفكير اإلنسان عمى نحو منطقي،وقيمة الخير تحّدد سموكو 
تجعمو يميز بين القبيح والجميل في الطبيعة وفي عمى نحو أخالقي،أّما القيمة الجمالية 

األعمال الفنية وىي تفترض عالقة تفاعمية بين الممتقي أو متذوق الجمال والشيء الذي 
 يتم تذوقو سواء كان شيئا طبيعيا أو عمال فنيا.

ولذا ينقسم الباحثون والميتمون بالقيم إلى فريق يؤبد موضوعية القيمة الجمالية بمعنى    
قادىم بأن القيمة الجمالية تمكن في تمك الخصائص والسمات التي يحتوييا الموضوع اعت

الجميل،أما الفريق اآلخر فيو يرى أن القيمة الجمالية ترتبط بالمتالقي أو المتذوق 
لموضوع جميل؛فيو الذي ُيّضفى من إحساسو عمى ىذا الشيء فيصبح بالنسبة لو 

بأنيا ليست قيما تُفضمو بل فيما ىو قادر عمى  جميال،لذلك يفضل البعض تعريف القيمة
عجابنا من توافرت الظروف السميمة لكي تتم ىذه االستجابة.    (1)إثارة تفضيمنا وا 

سيال وفي الحقيقة أن تعريف القيمة الجمالية تعريفا جامعا مانعا ليس موضوعا    
والسمات،كثيرة  وبسيطا،فالقيمة الجمالية قيمة ثرية متسعة الجمال متعددة الخصائص

االرتباطات؛فيي ترتبط بالتراث وبالوعي الجمعي وبالمستوى الثقافي،والمناخ االجتماعي 
والنضج النفسي،كما أنيا متنوعة األبعاد وفقا لمستوى رؤية المتالقي،فيي قد تحقق 
لمبعض لذة ومتعة وتسمية وقد تمثل آلخرين احتجاج ضروري يصمو باآلخر في كل 

 "الشعر ضرورة وآه لو أعرف لماذا"عن ذلك بقولو  جان كوكترلشاعر ولقد عبر اصورة.

                          
 10،ص 1994د.أميرة مطر:مقدمة في عمم الجمال وفمسفة الفن،دار المعارف،– (1)
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وبذلك يمكن القول ببساطة أن القيمة الجمالية تكمن في تمك العالقة التي يشتبك فييا 
 (1)المتذوق مع الشيء الجميل عن وعي وقصد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 . 15،ص  1997د.وفاء إبراىيم:الوعي الجمالي عند الطفل،الييئة المصرية العامة لمكتاب/مصر، – (1)
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 الجمال في القرآن الكريم:
 عمى النحو التالي:(1)( في القرآن الكريم ثماني مرات ذكرت كممة الجمال( و)جميل   
والمراد من ىذه  )2(﴾َوِحيَن َتْسَرُحونَ  ُتِريُحونَ  ِحينَ  َجَمالٌ  َوَلُكْم ِفيَيا ﴿يقول ا تعالى:-1

اآلية:أن األنعام التي خمقيا ا تعالى من أجل منعة الناس فييا جمال،في وقت رواحيا 
وسكونيا،وفي وقت حركتيا وسرحيا،وىذا الجمال لمناس،فالجمال ال يعود إلييا منو 

 (3)شيء،بل الناس ىم الذين يتجممون بيا. 

َلْت َلُكْم َأنُفُسُكْم َأْمًرا  ۚ  ٍم َكِذٍب َوَجاُءوا َعَمٰى َقِميِصِو ِبدَ  ﴿قولو تعالى:-2  ۚ  َقاَل َبْل َسوَّ
والمراد بيذا المعنى الحرص عمى  (4)﴾َوالمَُّو اْلُمْسَتَعاُن َعَمٰى َما َتِصُفونَ  ۚ  َفَصْبٌر َجِميٌل 

       إلى الخمق،فيستعين عمى ذلك با الصبر صبرا جميال سالما من السخط والتشكي
 (5). -عزوجل-

َلْت َلُكْم َأنُفُسُكْم َأْمًرا  ﴿قولو تعالى:-3 َعَسى المَُّو َأن َيْأِتَيِني  ۚ  َفَصْبٌر َجِميٌل  ۚ  َقاَل َبْل َسوَّ
 (6)﴾ ِإنَُّو ُىَو اْلَعِميُم اْلَحِكيمُ  ۚ  ِبِيْم َجِميًعا 

 (7)والصبر الجميل:ىو الذي ال جزع فيو وال شكاية ألحد غير ا. 
 

                          
 . 177ه ،ص  1408الحديث،)د.ط( ،محمد فؤاد عبدالباقي:المعجم المفيرس األلفاظ القرآن الكريم،)د.م( دار – (1)
 .6سورة النحل،آية – (2)
ه،  1417(،5عبدالرحمن السعدي: يسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنام، مؤسسة الرسالة ، بيروت،)ط – (3)

 389ص
 .17سورة يوسف،أية – (4)
 315بق،ص عبدالرحمن السعدي: يسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنام،المرجع السا - (5)
 .83سورة يوسف،آية - (6)
ه، 1415مكتبة العموم والحكم،المدينة المنورة ،)د.ط( 2، ج ابوبكر الجزائري:أيسر التفاسير لكالم العمي الكبير– (7)

 .237ص 
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نَّ السَّاَعَة  ۚ  َوَما َخَمْقَنا السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَما َبْيَنُيَما ِإالَّ ِباْلَحقِّ ﴿قولو تعالى-4 َواِ 
ْفَح اْلَجِميلَ  ۚ  ََلِتَيٌة   (1)﴾َفاْصَفِح الصَّ

 (2)بمعنى: أعراض عنيم يا رسول ا .إعراضا جميال،واعف عنيم عفوا حسنا. 
َْزَواِجَك ِإن ُكنُتنَّ ُتِرْدَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوِزيَنَتَيا َفَتَعاَلْيَن َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ  ﴿قولو تعالى:-5 ُقل ْلِّ

  )3(﴾ ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َجِمياًل 
 (4)سراحا جميال:أي ال أضرار معو. 

َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ثُمَّ َطمَّْقُتُموُىنَّ ِمن َقْبِل َأن َيا  ﴿وقولو تعالى:-6
 (5)﴾َفَمتُِّعوُىنَّ َوَسرُِّحوُىنَّ َسَراًحا َجِميلً  ۚ  َتَمسُّوُىنَّ َفَما َلُكْم َعَمْيِينَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَيا 

أي:أن الواجب عند طالق المرأة من قبل المساس بيا أن يتم إكراميا بيا تطيب بيا 
النفس،من مال أو كسوة،تطييبا لخاطرىا،وتخفيفا لشدة وقع الطالق عمييا،ثم يخمي سبيميا 

 (6)بأسموب حسن دون أن يمحق بيا األذى. 

 )7(﴾َجِمياًل  َصْبًرا َفاْصِبرْ  ﴿قولو تعالى:-7
،وبجانبو السخط والقمق في صدق الوعد،وىو صبر ةتغشاه الطمأنينوىو الصبر الذي 

الواثق من العافية،الراضي يقد ا،وال شك أن ىذا الصبر ىو األجدر بأىل الدعوة إلى 
 (8)نظير ما يالقونو من عوائق في سبيل ذلك. ا.

                          
 .85سورة الحجر،آية – (1)
ه ، 1477(،3،مكتبة مصطفى الحمبي،مصر ،)ط.12 محمد بن جرير الطبري:جامع البيان عن تأويل آي قرآن،ج– (2)

 137ص
 .28سورة األحزاب،آية – (3)
 .263المرجع السابق،ص ،ابوبكر الجزائري:أيسر التفاسير لكالم العمي الكبير - (4)
 49سورة األحزاب ،آية – (5)
 .1053ه،ص 3،1423محمد عمي الصابوني،التفسير الواضح الميسر،مؤسسة الريان،بيروت،ط – (6)
 5سورة المعارج،آية – (7)
 .104ه،ص  2،1376، ط 29سيد قطب:في ظالل القرآن،ج – (8)
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 ،  )1(﴾َجِميلً  َىْجًرا َواْىُجْرُىمْ  َيُقوُلونَ  َواْصِبْر َعَمٰى َما ﴿قولو تعالى:-8
جانبيم بقمبو وىواه ويخالفيم مع حسن المخالفة، والمداراة، واليجر الجميل:ىو أن ب
 (2)واإلغضاء،وترك المكافأة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 .10سورة المزمل،آية – (1)
،)د . ط( ،   2أبو القاسم محمود:الزمخشري،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ، ج – (2)

 .177ص 



 الفصل الثاني                                                الطفل والتربية الجمالية

 

89 

 *الجمال في الحديث النبوي الشريف:
أننا سنقتصر عمى مطابقة ما تم ذكره  موضوع الجمال في السنة موضوع كبيرا جدا،إال   

 في الجمال القرآني خشية اإلطالة:
 لفت النظر إلى الكون وجمالو من جانبي الغيب والشيادة:- 
 من جانب الشيادة:-1

الشمس والقمر »قال: عن أبي مسعود رضي ا عنو عن النبي صمى ا عميو وسمم    
 (1)«ت ا،فإذا رأيتموىا فصموالموت أحد ولكنيما آتيان من آيا ينكشفانال 

عجازه اليائل في     وتتعدد اآليات الكونية الدالة عمى عظمة الخالق سبحانو،وا 
راره خمقو،وعندما يقف اإلنسان متأمال لذلك كّمو،وتسخير تمك المخموقات لو من أجل استق

دة قمبو،ويثبت جوانب العقي عمىان ويزيل الرّ يرتو،في عيشو؛فإن ذلك مما يوقظ بص
 الصحيحة في نفسو.

إن قامت الساعة وفي يد أحدكم »ومن ذلك أيضا حديث الرسول صمى ا عميو وسمم   
سمى اليوم بالتربية البيئية( حتى  دعوة إلى الجمال أو التجميل الكون )ما«فسيمة فميغرسيا 
 والساعة قائمة.

 جانب الغيب:-3
ومن مظاىر الجمال الغيب:ما جاء في الحديث عن جمال الجنة التي أعدىا ا     

لعباده المتقين،والتي فييا ما ال عين رأت،وال أذن سمعت،وال خطر عمى قمب بشر.وقد 
إن في »وصفيا الحبيب المصطفى عميو صموات ا وسالمو في عض األحاديث فقال

 «ة عام ال يقطعياالجنة لشجرة يسير الراكب في ظميا مائ

                          
( ، 3204تاب بدء الخمق ، باب صفة الشمس والقمر، رقم الحديث)محمد بن اسماعيل البخار:المرجع السابق،ك– (1)

 .655ص 
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عرضيا ستون ميال،في إن في الجنة خيمة من لؤلؤة ُمجّوفة »ويقول صمى ا عميو وسمم
 (1)«كل زاوية منيا أىل ما يرون اآلخرين،يطوف عمييم المؤمنون

صيغة عمى إثرىا تصرفاتو ب تصبغإن اإليمان بذلك يربي الفرد تربية خاصة فريدة    
،وتربي في نفسو الشعور الحقيقي بالمسؤولية التامة عن رائزاالنضباط التام لمدوافع والغ

  (2)جميع تصرفاتو،خوفا من ا عزوجل.وطمعا في جنتو،وابتغاء مرضاتو. 
ويعد عن المخموقات،يؤدي إلى االنضباط وبالتالي فإن االنضباط في أداء العبادات،   

اليمجية واالنحطاط،وتغض الطرف عن  جناح وااللتزام باألخالق الفاضمة التي تكبح
 األىواء والمغريات والرزايا.

 االىتمام بالطيارة والنظافة:-
فاإلسالم دين النظافة،وقد حثت عمييا السنة النبوية من خالل مواطن    

متعددة،منيا:الوضوء لمصالة،والغسل من الجنابة أو الحيض،فعن عمر وبن سميم 
الغسل يوم الجمعة واجب عمى كل »م أنو قال:األنصاري قال:صمى ا عميو وسم

 (3)«محتمم،وأن يستن،وأن يمس طيبا إن وجد 

إذا توضأ »عن الرسول صمى ا عميو وسمم أنو قال:-رضي ا عنو–وعن أبي ىريرة 
فإذا اغسل يديو العبد المسمم فغسل وجيو من وجيو كل خطيئة نظر إلييا بعينيو مع الماء،

يداه مع الماء،فإذا غسل رجميو خرجت كل خطيئة  بطشياكانت  خرج من يديو كل خطيئة
  (4)«َمَشْتَيا رْجاَله مع الماء،حتى يخرج،نقيا من الذنوب 

                          
 .656محمد البخاري:المرجع السابق ،ص – (1)
 .29ه،ص  1424أبو حامد الغزالي:أييا الولد الحب،دار بن حازم،بيروت،)د.ط(،– (2)
 .174(،ص 880الحديث)محمد البخاري:المرجع السابق،كتاب الجمعة،باب الطيب لمجمعة،رقم – (3)
 .796(،ص 32مسمم النيسابوري:المرجع السابق،كتاب الطيارة،باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء،رقم الحديث)– (4)



 الفصل الثاني                                                الطفل والتربية الجمالية

 

8; 

عندما يتعاىد نفسو معاىدة  ولذلك فإن المسمم ىو نموذج النظافة والطيارة،فيو
أسبوعية.كما في غسل الجمعة ومعاىدة ألكثر من مرة في اليوم،كما في الوضوء لمصالة 
تصبح النظافة شعار حياتو،بل ىو من فطرتو السميمة التي حث عمييا اإلسالم،وال تقف 

لنظافة بل تتعداه إلى النظافة المكان ونظافة الممبس،بل إلى االنظافة عند حد الجسم فقط،
المعنوية التي سبق ذكرىا آنفا؛والتي نضيف عمييا حين تربية الطفل أال يتمفظ مثال بالكالم 
القبيح،فالكالم القبيح ُقبُح ينافي الجمال إطالقا،فالنظافة ُعموما،مادية كانت أو معنوية، 
وقبل أن تصير سموكا؛ىي أفكار يربي عمييا الولد،ومبادئ ترسخ في ذىنو منذ نعومة 

 فره.أظا
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 عمم الجمال وعالقتو بالعموم اْلخرى:
من المعروف أن البحث الفن ليس حكرا عمى عمم الجمال وحده،فيناك أنماط عديدة    

مم من البحوث العممية حول الفن كما حو الحال عمى سبيل المثال في عمم النفس أو ع
 أو عمم اآلثار القديمة أو تاريخ الفن.....الخ. رولوجياالنفس أو لم االجتماع أو األنث

 عمم الجمال:-1
يتناول عمم الجمال المبادئ العامة لظواىر الفن والجمال في حين ، العموم األخرى     

 يكون بحثيا دائما جزئيا.
 عمم النفس:-3
يبحث في تصنيف استجابات فئة من الناس ألشكال فنية معينة أو في تحميل بعض    

السيكولوجية التي تدخل في إطار العممية اإلبداعية،يفّسر لم يستجيب أكثر الناس  السمات
 (1)لشكل فني معين. 

 عمم االجتماع:-2
يبحث في لم يزدىر  ظواىر فنية معينة بظواىر اجتماعية معينة؛حيث يبحث في ارتباط   

فن بعينو نتيجة تنظيم اجتماعي بعينو،أو يقوم بتحميل ظاىرة اجتماعية كما تتجمى في 
 أعمال بعينيا أو لدى أديب بعينو،وىو ما يعرف بعمم االجتماع األدبي.

 :عمم اْلنثروبولوجيا-8
ألجناس حاول التعرف عمى الصور البدائية والقديمة المتنوعة من النشاط الفني لدى ا   

 (2)والحضارات البشرية القديمة،وداللة ذلك من جية التطور البشري. 
 

                          
 .87،ص  1996،طرابمس لبنان،1غادة المقدم عدوه:فمسفة النظريات الجمالية، ط – (1)
 .8،ص 1984(،القاىرة،1طأميرة حممي مطر:فمسفة الجمال،دار الثقافة لمنشر والتوزيع)– (2)
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 عالقة الجمال بالفن:
الفنون من المجاالت التي يسيطر الجمال عمييا،ويظير من خالليا،ولكن الفن تعد     

ليس ىو الجمال،إذ قد يوجد الفن وال يوجد الجمال فيو،إما لطبيعة ذلك العمل الفني الذي 
ما ألن الفنان قد غمب عميو الجانب الفني... فمم يأبو لمراعاة ربما  كان تصويرا لمقبح،وا 

 الجمال.
وقد خمط كثير من الكتاب بين كممتين،حتى ما يكاد القارئ يمحظ فرقا في    

استعماليا،فيناك العديد من الكتب وضع الجمال عنوانا ليا،ولكن ال نجد فييا غير 
 جمال.الحديث عن الفن وكأنو ىو ال

وىذا السبب يعود إلى أراء بعض الفالسفة باعتبارىم أن الفن الميدان الوحيد    
مة وثيقة بين صلمجمال.وأن عمم الجمال قاصر عمى الفن،ومما ال شك فيو أن ال

 الفن تحقيق الجمال،ولكنو تارة يدرك ىذه الغاية وتارة فوتو.فمن غاية  "الجمال"و"الفن"
الفن كميدان من ميادينو الفسيحة،ولكن ال يستطيع أن يتخمى  والجمال ال يستغني عن    

 عن مجاالتو األخرى التي منيا الطبيعة واإلنسان.
أن يوضح الصمة بينيما فقال:إدا بحثنا عن الصمة بين الفن  "جون ديوي"وقد حاول    

والجمال وجدنا:أن الفن يشير إلى العمل اإلنتاجي،وأن الجمال يشير إلى اإلدراك 
ستمتاع،إال أنو في بعض األحيان يشار إلى فصل الظاىرة الفنية من حيث ىي إبداع واال

وخمق عن الظاىرة الجمالية من حيث ىي تذوق واستماع،كي ال يكون الفن شيئا مفروضا 
،والذي يجمع بين كل ىذه المضامين حول الجمال ىو اشتراكيا حول عمى المادية الجمالية

     .(1)ع الفنونالحواس وتداعييا في كل أنوا
 

                          
 .116زكريا إبراىيم:الخبرة الجمالية ،ص – (1)
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 مجاالت التربية الجمالية:
تتعدد مجاالت الجمال في الحياة؛فيو يسري في كل دقائقيا إنو شريان الحياة النابضة   

 بمعنى السعادة والراحة والبيجة.
 سوف نتطرق إلى بعض مجاالت الجمال الميمة في حياة اإلنسان المسمم ومنيا:   
 الجمال التعبدي:-1
إن الغاية من وجود اإلنسان ىي عبادة ا عزوجل وحده دون سواه،يقول ا    

 (1)﴾ونِ دُ بُ عْ يَ ال لِ إِ  َس نْ اْلِ وَ  نً جِ الْ  تُ قْ مَ ا خَ ومَ ﴿تعالى
لو االستقرار النفسي أمر  تييئمن أجل األمور التي -عزوجل–إن ربط اإلنسان بالخالق   

وقاية لو من االنحراف  -عزوجل-ية  من العبود ال مراء فيو وذلك ألن ما يقوم بو
):تعالىمياوي الّردى والضياع.يقول ا  والزيغ والسقوط في 2 ) 

اَلةَ  ِإنَّ ﴿  ﴾َتْصَنُعونَ  َما َيْعَممُ  َوالمَّوُ ۚ   َأْكَبرُ  المَّوِ  َوَلِذْكرُ  ۚ   َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َتْنَيىٰ  الصَّ

ربي من تخبط وىمجية وانغماس في الممذات والممييات نتج عنو إن ما يعيشو اإلنسان الع
ما يعانيو من دّوامة الفراغ الروحي،وفقدان المذة بالحياة،وساقو إلى االنيزام النفسي،بال 

لى االنتحار  إنو الشيء أحب إلى القموب من "يقول ابن القيم رحمو ا: -عياذا با–وا 
رىا ورازقيا ومميتيا بوولييا وموالىا وربيا ومد خالقيا وفاطرىا،فيو إلييا ومعبودىا

ومحيييا،فمحبتو نعيم النفوس،وحياة األرواح وسرور النفوس،وقوت القموب،وعمارة 
  (3)"الباطن

  

                          
 .56سورة الذاريات، اآلية – (1)
 .45سورة العنكبوت اآلية – (2)
،دار المعرفة ، بيروت،  2محمد قيم الجوزية ، إغاثة الميفان من مصايد الشيطان تحقيق ، محمد حامد الفقي ،ج – (3)

 .197) د . ت( ، ص 
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أي نطيع  ﴾إياك نعبد﴿والعبادة في المغة تعني الطاعة مع الخضوع.قال ا تعالى: 
 (1)الطاعة التي نخضع معيا. 

ىي اسم جامع لكل ما يحّبو ا "فقال:-رحمو ا–فيا ابن تيمية واصطالحا كما عرّ   
والظاىرة.فالصالة والزكاة،والصيام،والحج،وصدق  ةالباطنيويرضاه من األقوال واألعمال 

الحديث،وأداء األمانة،وبّر الوالدين،وصمة األرحام،والوفاء بالعيود،واألمر بالمعروف،والنيي 
عن المنكر،والجياد لمكفار والمنافقين،واإلحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والممموك من 

 (2)"ة،وأمثال ذلك من العبادات اآلدميين والبيائم،والدعاء والذكر،والقراء

وتبمغ العبادة أكمل صورىا وأجمميا من خالل الرسوخ بالمعرفة والعمم المغضي إلى    
العمل والتطبيق في مظاىر العبادة،إذ إنيما عنصران مثال زمان،وال يتم تذوق جماليما إال 

 من خالل ارتباط كل منيما باآلخر.
فكمما ازداد معيار -عزوجل–بين العمم با وعبادتو  ولذلك فإن ىناك ترابطا واضحا   

 ازدادت العبادة عن طريق اليقين التام.با وبأسمائو وصفاتو،المعرفة 
أو فعمية،باإلضافة إلى اليقين باإليمان  قوليةوتطبيق أركان اإلسالم سواء كانت     

تقود شقييا بن ىذه األعمال با،والتوكل عميو،واالستعانة بو،ونعني بيا األعمال القمبية،إ
إلى اإلحساس بالطمأنينة،والشعور بالجمال،وتقف درجة الجمال والشعور بو عند درجة 

 ومرتبة العبادة.
 ولمعبادة ثالث مراتب وىي:   
 مرتبة التقوى:وىي مرتبة دنيا.-1
 

                          
 . 335ه ،ص 1423،دار الكتب العممية،بيروت،)د.ط( ، 3محمد ابن منظور،لسان العرب،ج – (1)
 .  97،  96ه ،ص 1419ماجد عرسان الكيالني،فمسفة التربية اإلسالمية،بيروت،مؤسسة الريان،بيروت،)د.ط(،– (2)
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 مرتبة البّر:وىي مرتبة وسطى.-2
 (1)مرتبة اإلحسان:وىي مرتبة عميا. -3
إن التربية الجمالية تدعو دائما إلى اإليمان،فكمما ازداد العمل إتقانا ازداد جماال،وظير    

 أثره عمى سموك اإلنسان وتصرفاتو.
إن روعة وجمال ىذا الدين ال تقف عند حّد معين ،فال يقتصر المسمم عمى العبادة    

ضوانو إنما ىو من المشروعة فقط،بال إن كلَّ ما يعممو المسمم ابتغاء وجو ا ور 
 (2)الدين،حتى ولو كانت تمك األعمال أعماال دنيوية أو حاجات بشرية نفسية. 

منو بمنزلتيا لديو ومحتسبا ولذلك فإن الزوج حينما يرفع المقمة إلى في زوجتو شعورا   
 األجر،كتب لو فييا أجرًا.

ن العبادات باختالف أنواعيا آثار تربوية واضحة،فعمى سبيل ال     مثال:وا 
 الصالة:-
في درجة اإلتيان بيا عمى أكمل إن ذروة اإلحسان بجمال الصالة وروعتيا تكمن    

وجو،وتعتبر الصالة معقال تربويا شامال،ألنيا تربية إيمانية من خالل االعتقاد واإلقرار 
ىي تربية  والتصديق.وىي تربية نفسية من خالل الخشوع والراحة واالستقرار النفسي،وكذلك

أيضا تربية حركية اجتماعية،ألنيا نداء منضبط لوحدة المسممين واجتماعيم ألدائيا.وىي 
 تتمثل فيما يبذلو المصمي من نشاط ألداء الركوع والسجود والقيام.

إن الصالة نموذج واضح لمعنى الجمال المرتبط ألننا حينما نتحدث عن جمال الصالة    
 ال أنواع التربية المندرجة تحت إطارىا ،فالتربية عمى اإليمان أن نذكر جمعموما ال يفوتنا 

                          
ه  1416الميداني،ابتالء اإلرادة باإليمان واإلسالم والعبادة،دار القمم،دمشق،)د .ط(، عبدالرحمان حسن حبنكو– (1)

 .218،ص 
أبو الحسن عمي الندوي ، العقيدة والعبادة والسموك في ضوء الكتاب والسنة والسيرة النبوية ، دار القمم،الكويت ، – (2)
 .81،)د.ت(،ص  2ط
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 جمال،الخشوع  جمال والتربية االجتماعية جمال،والنشاط جمال أيضا.
 الصيام:-3
ن كان صبراً    عن الشيوات كالمأكل والمشرب  وىو مدرسة الصبر عمى المكاره،فيو وا 

حرمات،وتربية لتقوية والجماع فإن المعنى االسمي لو في كونو صبرًا عن الم
البغض،وبطبيعة الحال فإن ىذا ال يعني االمتناع اإلرادات،وامتناعا عن الفحش والكذب و 

الوقتي في شيور رمضان فقط،بل ىو ترويض لمنفس عمى االستقامة طيمة العام وىذا 
مثمو كمثل المتعمم،إذ أن تطبيقو لممبادئ والقيم األخالقية التي يتعمميا في المدرسة ال 
يعني اقتصار فعميا داخل المدرسة فحسب،بل يمزم تطبيق ذلك في حياتو كميا داخل 

 المدرسة وخارجيا.
وكذلك فإن الصوم تربية صحية،فقد ثبت لدى األطباء بما ال يدع مجاال لمشك ]أن   

اليضمي لمجم مجاال من الراحة يتم من خاللو تخميص الجسم من ينبغي[إعطاء الجياز 
ياض:"خصمتان تُقّسيان القمب:كثرة الكالم وكثرة ،ويقول الفضيل بن ع (1)نالبدانة واالحتقا

  (2)األكل"
والصوم أيضا مدرسة لمتربية االجتماعية؛وذلك حين يستشعر اإلنسان حاجة إخوانو الفقراء 
والمساكين،ثم ال يجد بدًا من أن يشفق عمييم،ويمد ليم يد العون والمساعدة،وأّي جمال 

 !أعظم من ىذا
 
 
 

                          
ه،  1426( ،2سعيد إسماعيل عمي وآخرون،التربية اإلسالمية )المفيومات والتطبيقات( ،مكتبة الرشد،الرياض،)ط – (1)

 .  129ص 
 . 55ه ،ص  1419محمد الشريف:العبادات القمبية وأثرىا في حياة المؤمن،دار المجتمع،الرياض)د.ط( – (2)
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 الزكاة:-2
قطة االلتحام والتماسك بين األفراد،ففي الزكاة يمغى وىي مشروع التكافل االجتماعي،ون   

مبدأ الطبقية ويشعر الناس بأنيم سواسية،سعادة من الغني ببذلو وعطائو،وسعادة من 
.وفي الصدقة ما يدخل اإلنسان أبواب الراحة والمئونةالفقير بما آتاه ا من المال 

لديو جانبا ىائال من البركة وذلك ألن اإلنسان عندما يتصدق من مالو فإنو يزرع النفسية؛
عمى المال فقط.بل يشمل التصّدق وسعة الرزق.وجانب الصدقة ليس مقصورا 

طعام الطعام.  بالمباس،وا 
إذا »-صمى ا عميو وسمم–عندما تحقق ىذا المقصد النبيل،يقول ولممرأة جانب رائع   

 (1) «طعام بيتيا غير مفسدة؛كان ليا أجرىا بما أنفقت أنفقت المرأة من

زيمة،إذا كانت ُتكنّي بأم المساكين لكثرة يا في ذلك أم المؤمنين زينب بنت حوقدوت  
حسانيا إلييم.  صدقاتيا عمييم،وبرىا وا 

 الحج:-8
وفيو تذوب كل معاني الفرقة واالختالف بين سائر األجناس،ال فرق بين األبيض   

وىو اجتماع المسممين األكبر لذكر -جال وعال–القموب إلى الواحد فيو تتوجو واألسود،و 
ة ومن،ورمي الجمار،والذبح  وحده لسعي،والوقوف بعرفة،والمبيت بمزدلفا،ولمطواف،وا

الُمحّدد،ومكانيا  ال شريك لو.وىي عبادة ليا متعتيا وجماليا الروحاني،وليا وقتيا
المحّدد،اجتمع فييا شرف الزمان والمكان. ويشعر اإلنسان بعد القيام بيذه العبادة العظيمة 
بطمأنينة النفس،وسكون البال،كيف ال والحال أن َمْن حجَّ فمم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 

ن ىذا االجتماع العالمي لو آثاره التربوية الواضحة،من تأصيل ا!ولدتو أمو؟ لعقيدة،وتقوية وا 

                          
اء في الزكاة،باب ما أمر خادمو بالصدقة ولم يناول محمد البخاري،صحيح البخاري،كتاب النكاح،باب اإلكف– (1)

 .278(،ص 1425بنفسو،رقم الحديث )
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ووحدة الصف،والذي يتمثل في جميع دقائقو تذوق ،لروابط بين المسممين،وجمع الكممةا
 الجانب الجمالي من خالل التمذذ بالعبادة.

 الجمال العقمي:-3
عمى العبد نعمة العقل،فيو يستطيع اإلنسان أن يتميز -عزوجل–ظم نعم ا إن من أع  

والصحيح من السقيم،وبو ترتقي األمم وُتصَنُع الطيب من الخبيث،والخير من الشر،
 الحضارات وتقاد الشعوب إلى أعمى المراتب،وتصنف إلى أرفع الدرجات.

 (1)ويعرف العقل بأنو:نور في القمب يعرف الحق والباطل.    

وكذلك فإن العقل ىو مناط التكميف،ولو دوره في فيم النصوص الشرعية،وينحصر دوره    
وليس لمعقل أن يكون حاكما عمى -صمى ا عميو وسمم-التمقي عن الرسالة والرسولفي 

الدين ومقرراتو من حيث الصحة والبطالن،والقبول والرفض،بعد أن يتأكد من صّحة 
 (2)صدوره عن ا،ومتى ثبت النص كان ىو الحكم وكان عمى العقل البشري أن يقبمو. 

في معرفة العموم،وفي األعمال وصالحيا،وبو يكمل شرط »وتتمثل وظيفة العقل في أنو  
 (3)«الدين والعمل،ولكنو ال يستقل بذلك

 (4)ما:ويصنف الغزالي العقل إلى نوعين وى   
 *العقل المطبوع:ويكون بأن يشتمل قمب اإلنسان عمى العموم الضرورية.

بالتجارب،فتكون كالمخزونة *العقل المسموع:ومعناه أن تتحمل لإلنسان العموم المكتسبة 
 إذا شاء راجع إلييا.

    
                          

 .197ه ، ص  1413،  2عمي الجرجاني:التعريفات ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط– (1)
 .183ه، ص  1425محمد حامد الناصر:المدرسة العصرانية في نزعتيا المادية،دار الكوثر،الرياض،)د.ط(،– (2)
األمين الصادق األمين:موقف المدرسة العقمية من السنة النبوية،رسالة ماجستير،جامعة القرى،كمية الدعوة وأصول – (3)

 .52ه، ص  1418الدين،الرياض، 
 .326،ص 1401عبدالكريم عثمان:الدراسات النفسية عند المسممين والغزالي بوجو خاص،دار الغريب،– (4)
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وقد اعتنى اإلسالم عمماء التربية بالعقل:فأْوجُدوا ما َأْسَمْوُه "بالتربية العقمية" ويقصد بيا:   
"تكوين فكر الناشئة بكل ما ىو نافع من العموم الشرعية،والثقافة العممية 

 (1)ج الولد فكريا وعمميا وثقافيا"والعصرية،والتوعية الفكرية والحضارية،حتى ينض

ومن أىم أساليب التربية العقمية:وقاية العقل من أسباب األمراض العقمية،كاإلدمان عمى   
وتدريبو المخدرات وغيرىا،وكذلك تنمية القدرات العقمية في مراحل التربية وتعميم اإلنسان،

عمى منيجية التفكير العممي،لموصول إلى الحقائق المادية والمعنوية،وتشكيل القدرة عمى 
تنمية المواىب واالبتكار البارع،وذلك بغية الوصول إلى تكوين عقمية مؤمنة بيا ينظر إلى 

 (2)سبيل اإلعجاز العممي،وينطمق منيا إلى اإليمان بأدلة ا وآياتو. 
تحصل عميو اإلنسان ىو مطمب كمال،العقل وىو ال يتأتى إال بالتبخر إن من أجمل ما ي  

 بالمعرفة والعموم.
 الجمال العممي:-2
يعتبر القرآن الكريم مدرسة التربية والتعميم األولى،وذلك لما تميز بو من الشمولية    

ي والتكامل والصالحية لكل زمان ومكان.إنو دستور الحياة،وطريق النجاة وسبيل الفوز ف
الدنيا واآلخرة،ويعرف العمم بأنو:إدراك الشيء بحقيقتو.ويطمق العمم عمى مجموعة مسائل 

ت، الكونياوأصول كمية تجمعيا جية واحدة،كعمم الكالم،وعمم النحو وعمم األرض وعمم 
أول اآليات نزوال من القرآن كانت انطالقة واضحة لرفعة البشرية إن   (3)وعمم اآلثار.

ْنَساَن ِمْن َعَمٍق)1ْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَمَق)﴿الرباني الحكيم: ورقييا،إنو األمر (اْقرَْأ 3(َخَمَق الِْ

ْنَساَن َما َلْم َيْعَمْم)8( الَِّذي َعمََّم ِباْلَقَمِم)2َوَربَُّك اْْلَْكَرُم)  )4(﴾(5(َعمََّم الِْ

                          
 195ه،ص1429،القاىرة ،4ة األوالد في اإلسالم،دار السالم،طعبد ا ناصح عموان:تربي– (1)
  78ه،ص2،1411مقداد بالجن:معالم بناء نظرية التربية اإلسالمية،دار عالم الكتب الرياض،ط– (2)
 624،دت،ص2،ط2المعجم الوسيط،المكتبة التجارية،ج-ابراىيم أنيس وآخرون– (3)
 5-1سورة العمق اآلية– (4)
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ويقول ا تعالى  )1(﴾َيْعَمُمونَ  اَل  َوالَِّذينَ  َيْعَمُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َىلْ  ُقلْ ﴿ويقول ا تعالى   
وكذلك جاءت السنة النبوية   )2(﴾َدَرَجاتٍ  اْلِعْممَ  ُأوُتوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  المَّوُ  َيْرَفعِ ﴿

–قال النبي -رضي ا عنو-المطيرة منوىة بأىمية العمم وفضمو،فعن عبد ا بن مسعود
ال حسد إال في اثنتين:رجل آتاه ا ماال فسمطو عمى ىمكتو في »:-صمى ا عميو وسمم

رضي ا -وعن أبي موسى  (3) «الحق ورجل آتاه ا حكمة فيو يقضي بيا ويعمميا
مثل ما بعثني ا من اليدى والعمم كمثل »قال:-صمى ا عميو وسمم–عن النبي -عنو

منيا أجاذب أمسكت الماء فنفخ ا بيا الناس فشربوا الغيث كثير أصاب أرض.فكان 
وسقوا وزرعوا،وأصاب منيا طائفة أخرى إنما ىي قيعان ال تمسك الماء وال تنبت كأل،فذلك 

م وعّمم،ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل من فقو دين ا ونفعو ما بعثني ا بو فعم
جممو من فضائل -رحمة ا عمييم–عثيمين وقد ذكر ابن  (4)«ىدى ا الذي أرسمت بو

:إنو ارث األنبياء،وىو يبقى والمال يفنى،وكذلك فيو ال ُيتعب صاحبيا  (5)العمم.من أىميا
 بالحراسة،إذًا محمو القمب وىو طريق إلى الجنة.

من سمك طريقا يبتغي فيو عمما،سمك ا لو »-صمى ا عميو وسمم–يقول رسول ا   
ن المالئكة لتضع أجنحتيا لطالب العمم طريقا إلى ال والعمم  (6)«بما يصنع رضيجنة،وا 

نور بصير عمى صاحبو يستضيء،فيعرف معنى العبودية ويعرف مبادئ التعامل،وىو 
 سبب لرفع صاحبو في الدنيا واآلخرة. 

                          
 .09الزمر اآلية  سورة– (1)
 .11سورة المجادلة اآلية – (2)
 .73محمد البخاري:صحيح البخاري،المرجع السابق،كتاب العمم،باب االغتباط في العمم والحكمة،رقم الحديث – (3)
 .16.20ه،ص  1417محمد بن صالح العثيمين:كتاب العمم الرياض،دار الثرايا،– (4)
:أم القرى لطباعة  1البيان العمم وفصمو وما ينبغي في روايتو وجممو،ج يوسف ابن عبد البر القرطبي:جامع – (5)

 .60القاىرة،) د. ط( ،)د .ت (،ص 
،مكتبة 2682محمد الترميذي:سنن الترميذي،كتاب العمم،باب ما جاء في فضل الفقو عمى العبادة،رقم الحديث – (6)

 .2066ه ،ص 1429الرشد،الرياض،)د.ط(،
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وبناء عمى ذلك فإن العالقة مع ا مبنية عمى العمم،وكذلك التعامل مع الناس وكيفية  
اكتساب األخالق والفضائل،كل ذلك مبنُي عمى العمم،وال تكتمل ثمرة العمم إال بإقرانو مع 
 العمل وترجمة العمم إلى واقع عممي،ولذلك يقول ا تعالى

فالخشية ال تأتي إال مع وجود العمم  )1(﴾اْلُعَمَماءُ  ِدهِ ِعَبا ِمنْ  المَّوَ  َيْخَشى ِإنََّما ﴿
 الصحيح،والعمم الحق يرى نفسو أنو كمما ازداد عمما ازداد تواضعا.

 ويجدر بطالب العمم أن يتجمى ببعض الصفات، واآلداب الميمة،ومنيا :  
لوجية في طمبو لمعمم ،وأن يستحضر النية الحسنة الخالصة  -عزوجل–اإلخالص ا -1

 الكريم.
أن يقيد العمم بالكتابة،وييتم باستذكار ما قيده،ولمكتابة دورىا ميم في أن طالب يرجع -2

 إلى ما دّونو وفق حاجتو إليو؛فال يضيع منو. .
 أن يعمل ويطبق ما يتعّمم.-3
 أن يحسن تأدب مع أستاذه وشيخو.-4
 أن يالزم الحضور لمجالس طمب العمم.-5
 إن لطالب العمم لذة عجيبة،وجماال واضحا،والعمم دائما ما يدفع بصاحبو إلى االستزادة،  

  يرى قصور نفسي وقمة عممو إبانة طمبو لمعمم. بل إن طالب العمم
 أىمية التربية الجمالية:

عن طريق -عزوجل–تعتبر التربية الجمالية من أىم الطرق الموصمة إلى معرفة ا 
عمال العقل ليداية إلى الحق وىي بذلك ليست التفكر والتأمل  واإلحساس بجمال الكون،وا 

-سبحانو وتعالى–غاية،بل ىي وسيمة من وسائل تربية شخصية اإلسالمية،وقد أمر ا 
ِإن ُكنُتْم  ۚ  َقاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما َبْيَنُيَما  ﴿عباده بإعمال العقل لقولو تعالى:

                          
 .28الفاطر اآلية  سورة– (1)
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،وىذه الصيغة دعوة واضحة إلى التفكير في آيات ا في كونو،وفي المقابل  )1(﴾ َتْعِقُمونَ 
مُّ اْلُبْكُم  ﴿ّذم ا سبحانو المعطمين لعقوليم،فقال تعالى: ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعنَد المَِّو الصُّ

من ال يعقل وبذلك فإن من لم يتفكر في آيات ا فقد شبيو ا ب (2)﴾الَِّذيَن اَل َيْعِقُمونَ 
 (3)أصال،ولذلك فإن السبيل لمعرفة الحكمة من التشريع ينبع من الدعوة إلى التفكير. 

يرى اإلسالم أن االستمتاع بجمال الكون،وتذوق ذلك،واإلحسان بو،جزء أصيل مقصود   
 (4)في التربية اإلسالمية،لمالو من آثار في النفس يقود اإلنسان إلى العقيدة الصحيحة. 

وعندما نتفكر في آيات ا الكونية،ونقمب صفحات الجمال فيو،نستشعر أيضا جمال   
آيات ا القرآنية،ويتجمى ذلك عندما نقرأ في كتاب ا ما وصف ا بو نفسو أنو البديع 

 من غير التحريف،وال تشبيو وال تمثيل.-جال وعال-والمصور والخالق،ونثبت ىذا لو
ىدفا أساسّيا لزرع قيم )الحق والخير(،وجعميا ىدفا ساميا يسعى ويعتبر الجمال أيضا   

 .(5)اإلنسان إليو،فيظير أثرىما عمى المجتمع بأسره
إن الجمال معول بناء لكثير من العالقات اإلنسان بغيره،بدءا بعالقتو مع ربو سبحانو   

ينمي  حيث يدفعو إلى اإلحساس بأن ا خالق كل ما في الكون من صور جمالية.وىو
أيضا عالقة اإلنسان بنفسو حيث يشبعيا من الجانب الروحي باإليمان بالخالق سبحانو 
فتسكن نفسو وتطمئن،وترضى بقضاء ا وقدره بل وتسعد أيضا بما رزقيا ا إياه من 

 نعم ظاىرة وباطنة. 

                          
 .28سورة الشعراء اآلية – (1)
 .22سورة األنفال اآلية – (2)
خميل عبد ا الجدري:منيجية التفكير العممي في القرآن الكريم وتطبيقاتيا التربوية،رسالة دكتوراه،عالم الفوائد – (3)

 .141ه،ص  1425مكة،
 .59ه،ص  1396،شعبان  140الوعي اإلسالمي،عدد  عمي القاضي:التربية الجمالية في اإلسالم،مجمة– (4)
 .164ه، ص  1426محمد الخوالده واآلخر:التربية الجمالية،عمم النفس الجمال،دار الشروق،)د.ط(،– (5)



 الفصل الثاني                                                الطفل والتربية الجمالية

 

:6 

ولمجمال دوره أيضا في تطيير عالقة اإلنسان باآلخرين،يقول د.محمد أحمد العزب    
ضامن الواثق،واإلخوة العقدية والسالم أرحب،والتبادل النظيف،إنو عن الجمال:"إنو الت

 (1)يغرينا بالعدل،والحب والتسامح،والفكر واإليثار والتضحية. 
رؤية خط واضح يمر عبر كل األوامر والتوجييات، إن التأمّل لممنيج الرباني يتيح لنا   

 نكاد نقف عمى أمر أو توجيو إال ولمجمال فيو ليعطييا نصيبيا من الجمال،ولذا فأننا ال
نصيب،ويظير ذلك في أوامر القرآنية التي تدعو إلى كل شيء قوال وعمال،والمتمثل في 
إتقان العمل،وىو الذي يعني الوصول بالعمل إلى أحسن حال ممكن،وعندىا يتحقق 

    (2)الجمال فيو. 
 الغرض من التربية الجمالية:

مح لمتربية الجمالية أىداف واضحة،من خالليا تتشكل شخصية اإلنسان،وبذلك يص  
المجتمع،فتبنى األمم والحضارات،وذلك لسمو ىذه األىداف التي ترمي إلى معالجة 

شباع الجوانب المتعددة لتمك الشخصية.  شخصية اإلنسان،وا 
 تنمية الجانب اليماني:-1
قرار بالمسان،والعمل باألركانوىو تصديق بالجنان،و تعريف اليمان:- ويذكر الشيخ  (3)ا 

ىو  [إن اإليمان]في إيراد ىذا المعنى:يقول كثير من الناس –رحمو ا–ابن عثيمين 
ديق،فصدقت وآمنت معناىا لغة واحدة،وىذا ليس بصحيح،بل اإليمان في التص

بكذا،وصدقت المغة:اإلقرار بالشيء عن التصديق بو،بدليل أنك تقول:آمنت بكذا،وأقررت 
 (4)فالنا،وال تقول:آمنت فالنا

                          
 .114ه، ص  1402، 212محمد أحمد العزب:الجمال من منظور اإلسالمي،مجمة الوعي اإلسالمي،عدد – (1)
 28،29ه، ص  1408الجمالية في اإلسالم،المكتب اإلسالمي،بيروت،)د.ط(،صالح أحمد الشامي:التربية – (2)
 383ه،ص1394ابن أبي العز الحنفي:شرح العقيدة الطحاوية،المكتب اإلسالمي،بيروت،)د.ط(،– (3)
 . 141ه،ص  1419محمد بن صالح بن عثيمين،شرح العقيدة الواسطية،دار الثريا،الرياض،)د.ط(،– (4)
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ويتضمن اإليمان با عدة أمور،وىي:اإليمان بوجود ا عز وجل،واإليمان بأسمائو 
 .وصفاتو

إن من أقوى السبل لتقوية اإليمان وتعزيزه في النفس:التأمل في خمق ا الفسيح ودقة    
حساس بوجود -عزوجل–صنعو،وجمال ما أوجده ا  نو الذي فطر كل - وعالجال-وا  وا 

شيء وىذا ما يقود اإلنسان إلى اإليمان عن طريق الداللة الحسية،فإن اإلنسان يدعو ا 
ويدعو بالشيء،ثم يستجاب لو فيو،وىذه داللة حسو،ىو نفسو لم  !يقول :يارب-عزوجل–

 يدع إال ا،واستجاب ا لو فرأى ذلك الرأي العين.
-عزوجل–وثبات لإلنسان،فيي تزرع الثقة با  صدر القوةإن الشخصية اإليمانية م  

ن ما أخطئو لم يكن  فتطمئن نفسو،وييدأ بالو،ويعمم أن ما أصابو لم يكن ليخطئو وا 
 ليصيبو،وأي جمال أعظم من ىذا فسبحان ا.

 -جال وعال–وعندما تتسع بنا دائرة التأمل،من تأمل الخمق إلى التأمل كتاب الخالق   
نستشعر الجمال والروعة والخشوع والييبة يقول ا تعالى 

َذا َأْنَزْلَنا َلوْ ﴿    اْْلَْمثَالُ  َوِتْمكَ ۚ   المَّوِ  َخْشَيةِ  ِمنْ  ُمَتَصدًِّعا َخاِشًعا َلَرَأْيَتوُ  َجَبلٍ  َعَمىٰ  اْلُقْرآنَ  ىَٰ
  )1(﴾  َلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّرونَ  ِلمنَّاسِ  َنْضِرُبَيا

،جعمت األذن بل أن جاذبية القرآن الكريم،وبالغتو الواضحة،وأساليبو القوية المؤثرة   
ن كانت ال تعي مفرداتو  األعجمية تخشع لسماع آياتو،وتميز بين سماعو وسماع غيره،وا 

 وحروفو ونذىب بعيدا ليذا األمر عندما نتحدث عما توصل إليو العمم.
عمى تالوة القرآن الكريم وتفسيره وقراءة الحديث  إن من األىمية بمكان أن يعتاد الناشئة  

وفيم معانيو،حتى يزداد اعتقادىم رسوخا،وتستقيم ألسنتيم بالنطق الصحيح 

                          
 .21الحشر اآلية سورة– (1)
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لألحرف،والتمكن من الفصحى،ويحصل معو تطبيق العممي وااللتزام بفعل لألوامر،وترك 
 النواحي. 

 تيذيب الجانب السموكي:-3
وك باألخالق الفاضمة التي جاءت نصوص الشريعة إن المحك األساسي في تيذيب السم  

لتأكد عمى مبادئيا،وتدعوا إلى التمسك بيا،وىذا ما يؤيد الترابط بين اإليمان واألخالق في 
التربية اإلسالمية،فكمما زاد معيار اإليمان زاد معيار التمسك بتطبيق األخالق،وفي ىذا 

 «الدين خمق»-صمى ا عميو وسمم–يقول رسول ا 
وتعرف األخالق بأنيا:ىيئة في نفس الراسخة،عنيا تصدر األفعال بسيولة من غير    

 (1)حاجة إلى فكر ورّويت
عمى خمق عظيم،كيف وال عائشة رضي -صمى ا عميو وسمم–ولقد كان قدوتنا محمد    

 (2)كان القرآن"-صمى ا عميو وسمم–ا عنيما تخبر عنو فتقول:"إن خمق نبي ا 

سابقيو من الرسول في بيان أىمية التمسك وجاءت دعوتو المحمدية متممة لدعوة    
  (3):"إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"-عميو الصالة والسالم–باألخالق قال 

أنو يقول عند الدعاء:"أىدني ألْحسن -صمى ا عميو وسمم -ولقد كان من آدابو   
 األخالق،ال ييدي ألحسنيا إال أنت".

 
 

                          
 .52ه ،ص  1358(،1،مكتبة مصطفى الحمبي،مصر،)ط. 3محمد ابن محمد الغزالي:أحياء عموم الدين، ج – (1)
مسمم النيسابوري:صحيح مسمم،كتاب صالة المسافرين وقصرىا،باب جامع صالة المبال ومن نام عنو أو مرض،رقم -  (2)

 .879،ص  746الحديث 
 (،1،المكتب اإلسالمي،بيروت،)ط .1،ج 45باني :سمسمة األحاديث الصحيحة،رقم الحديث محمد ناصر الدين األل– (3)

 75ه،ص 1405
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فالمرتبة األولى يرتقى إلييا اإلنسان عند االلتزام ويصنف حسن الخمق عمى مرتبتين،  
بالشريعة اإلسالمية من خالل تنفيذ األوامر واجتناب النواىي،ثم تأتي المرتبة الثانية والتي 

 (1). تعني تصعيد العمل باالتجاه الخير في كل شيء
 تنمية الجانب البداعي:-2
التي تصوغ فكر الناشئة وىو ذو عالقة وطيدة من أىم األىداف يعتبر ىذا اليدف   

  (2)بالتربية الجمالية ىي التربية عمى اإلبداع. 
الناشئة عمى اكتشاف مواطن اإلبداع من خالل الطرح الجمالي الذي لذلك البد من تعويد  

فالبد من تنشيط اإلبداع لدى مخيمة الناشئة بأنواعو المتعددة، يثير الفضول لدى العقول ،
كاإلبداع الفكري والعقمي،واإلبداع األدبي والعممي،واإلبداع الخمقي،واإلبداع في حل 

تقان األعمال.   المشكالت وا 
 .ويعرف اإلبداع بأنو :"نمط حياة،وسمة شخصية وطريقة إلدراك العالم"  

المواىب الفرد،واستخدام لقدراتو،وىذا يعني استنباط أفكار  فالحياة اإلبداعية:ىي تطوير
 جديدة وتطوير حساسيتو لمشاكل اآلخرين.

ومما ال شك فيو أن األشخاص المبدعين ىم المبنة األساسية لتقدم مجتمعاتيم،ولقد كان   
جيل اإلبداع في شتى المجاالت،ويظير ذلك في -رضوان ا عمييم-جيل الصحابة

واإلبداع المتمثل في الحنكة والقوة -رضي ا عنو–ري لدى أبي بكر الصديق اإلبداع الفك
وكذلك -رضي ا عنو-واإلبداع الشعري لدى حسان بن ثابت-رضي ا عنو–لدى عمر 

واإلبداع -رضي ا عنو–النبرة وارتفاع الصوت لدى بالل ميارة اإلبداع المتمثمة بجمال 
 وبراعتيا في عمم الحديث.-ا عنيا رضي-في المجال العممي لدى عائشة

                          
 . 161محمود الخوالده وآخر:المرجع السابق،ص – (1)
 .52ه،ص  1429مقداد بالجن:منيج أصول التربية اإلسالمية المطور،دار الكتب،)د.ط(،– (2)
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فيي  إن التربية الجمالية تظير بشكل بارز في تشكيل العقمية اإلبداعية الناشئة،ولذا   
تنمي القدرة عمى محبة اإلبداع ومحبة الذوق عن طريق الكشف عن االستعدادات 
 اإلبداعية،واستخدام الحوافز الاّلزمة لإلبداع،بل واألىّم من ذلك كمو إعداد الكوادر المتمكنة 
من المعممين ذوي المجاالت اإلبداعية لتنمية ىذا الحّس  لدى الطالب،ألن دور المعمم ال 
يقتصر عمى حشو أذىان الطالب بالمعارف والعموم فقط،بل إن القيمة التربوية تكمن في 

التفكير لديو،وشحن وجدانو،وتكثيف إحساس بالتعاطف مع ممكة خيال الطفل،وتحفيز إثارة 
 لميمة،ليكون منير الخير واليدى،ومعوال لمبناء لدفع عجمة التقدم فيو.المجتمع وقضاياه ا

تقانو لطريقة البمغاء في     إن الطفل عندما يتعّود عمى حسن اإلصغاء،وبراعة اإللقاء وا 
لقاءه كممة يسيرة في موضوع  وقوفو أمام جماعة من الناس في محفل عائمي بسيط،وا 

،ليو من أيسر السبل لنمو اإلبداع في نفسو في ىادف،وتشجيع من حولو عمى جمال إلقائو
 ىذا الجانب،وىذا ما يسمى بالتحفيز.

ولذلك يؤكد العديد من عمماء التربية أن من أىداف التربية والتعميم أنو يجب أن يكون   
سوف -بطبيعة الحال–تعميم الناشئة:كيف يتفكرون ويتعممون بأنفسيم بطريقة بناءة،وىذا 

   (1)كومنيم. ع وتنمية المواىب الموجودة يساعدىم عمى اإلبدا

                          
 .22ه،ص  1403(،3العمم لمماليين،بيروت،)ط  فاخر عاقل:اإلبداع وتربيتيم،دار– (1)
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  مفهوم أدب األطفال:
يعد األدب تركيب لنماذج ورموز مطبوعة،كما يعد األثر الذي يثير فينا لدى قراءتو أو    

سماعو متعة واىتماما،أو يعبر عف مواقفنا واتجاىاتنا في الحياة.وبإيجاز ىو الذي يحؾ 
 عواطفنا وعقولنا.

ـ،يتخصص في مخاطبة فئة معينة مف أما أدب األطفاؿ فيو جزء مف األدب بشكؿ عا   
وقد يختمؼ أدب األطفاؿ عف أدب الكبار تبعا الختالؼ -األطفاؿ–المجتمع وىي فئة 

 (1)العقوؿ واالدراكات والختالؼ الخبرات نوعًا وكمًا. 

يـ،تتالءـ مع طبيعة العصر وثقافتو وطبيعة كانت صورة أدب األطفاؿ معروفة منذ القد  
المجتمعات،ومعتقداتيـ وأفكارىـ،إال أنو بدأ تقريبا في انتشار مع نياية الحرب العالمية 

 الثانية لينتشر أكثر مع صدور إعالف حقوؽ الطفؿ عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة.
تباره أدبا مستقاًل لو سماتو باعولقد تعددت تعريفات أدب األطفاؿ فيناؾ مف ينظر إليو   

المتميزة،وىناؾ مف ينظر إليو باعتبار ضمف إطار األدب بمفيومو العاـ،ولعؿ مف أىـ ما 
ورد في تعريفات أدب األطفاؿ التعريؼ الذي يرى أف أدب األطفاؿ نوع مف أواع األدب 

ف في الكتب سواء العاـ أو الخاص،فأدب األطفاؿ بمعناه العاـ يعني اإلنتاج العقمي المدو 
الموجية ليؤالء األطفاؿ في شتى فروع المعرفة،أما األدب األطفاؿ الخاص فيو يعني 
الكالـ الجيد،الذي يحدث في نفوس األطفاؿ متعة النية،سواء كاف شعرًا أو نثرًا وسواء كاف 

    (2)شفويا بالكالـ أو تحريريًا بالكتابة. 
إبداع مؤسس عمى خمؽ فني،يعتمد بنيانو ىناؾ مف ينظر إلى أدب األطفاؿ عمى أنو    

 المغوية عمى ألفاظ سيمة ميسرة فسيحة ، تتفؽ مع القاموس المغوي لمطفؿ ، باإلضافة  إلى

                          
 .32ـ،ص  1996د.عبدالحميد اليونسي:أسس الفنية لمنقد األدبي،دار النشر،القاىرة،)د.ط(،– (1)
 .44ـ،ص  1991األطفاؿ عمـ وفف،دار الفكر العربي،القاىرة،)د.ط(،أحمد نجيب:ا}ب – (2)
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خياؿ شفاؼ غير مركب،ومضموف ىادؼ متنوع،وتوظيؼ كؿ تمؾ العناصر،بحيث تتفؽ 
دراكو،كي يفيـ الطفؿ النأساليب مخاطبتيا وتوجياتيا  ص األدبي لخدمة عقمية الطفؿ وا 

 ويحبو،ويتذوقو ومف ثـ يكتشؼ آفاقو ونتائجو.
ىناؾ مف يميز في تعريفو ألدب األطفاؿ،بيف أمريف في غاية األىمية ىما:سياؽ النص    

والسياؽ التربوي،فيروف أف ىناؾ منظومة الكممات ىي مف طبيعة األدب،ومنظومة القيـ 
ثارة وجدانيـ ىي مف طبيعة التربية وأىدافيا،وتبدو مآثر أدب األطف اؿ إلى إذكاء روحيـ وا 

يربط بيف أدب األطفاؿ مف حيث ىو أدب،وبيف أىدافو  بجوىر الحياة وىو بذلؾ 
في:اإليقاع والخياؿ والمغة مف جية،وفي  التربوية.يتمخص عناصر نظرية أدب األطفاؿ

لعالقة المجتمع والواقع والتمقي مف جية أخرى ألف العالقة قائمة بيف ىذه العناصر تشبو ا
بيف اإلنساف وطرقو التاريخية،فتتيح لمطفؿ أف يندمج مع األعراؼ والتقاليد وأف يضع 

 (1)أعرافو وتقاليده عمى نحو ما. 

كما أف ىناؾ مف يعرؼ أدب األطفاؿ بأنو:"فف أدبي إنساني،تستخدـ المغة وسيمة لو   
أىداؼ معينة،ىي بناء شخصية الطفؿ في ضوء تعاليـ إسالمية،عمى أف يناسب لتحقيؽ 

ىذا الفف خصائص النمو النفسي والعقمي واالجتماعي لمطفؿ،ويتفؽ بعض الباحثيف مع 
ىذا التعريؼ حيث يروف أف أدب األطفاؿ خبرة لغوية ليا شكؿ فني،وىي خبرة ممتعة 

عمى إرىاؼ حسي الفني،والسمو بذوقو وتساعد وسارة،يمر بيا الطفؿ ويتفاعؿ معيا،
األدبي ونموه المتكامؿ،وتساىـ بذلؾ في بناء شخصيتو وتحديد ىويتو وتعميمو فف 

 .(2)الحياة
  

                          
 .22ـ،ص  4،1997أحمد زلط:أدب الطفولة أصولو ومفاىمو،الشركة العربية لمنشر والتوزيع،القاىرة،ط – (1)
 .104ـ،ص  1994، 1محمد الشيخ:أدب األطفاؿ وبناء الشخصية،دار القمـ لمنشر والتوزيع،دبي، ط– (2)
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إضافة إلى ىذه التعاريؼ نجد أف ىناؾ مف يوضح أف مجاالت تمؾ األعماؿ الفنية 
تاريخ الشعوب واسعة؛في تشمؿ عدة أنواع منيا:متاحؼ األطفاؿ التي يعرفوف مف خالليا 

وتطور الحضارات،ومنيا المسارح التي تصؿ بيـ إلى درجة كبيرة مف المتعة والتأثر،ومنيا 
جاالت أناشيد واألغاني التي تنمي في نفوسيـ التذوؽ األدبي ،ومنيا الم تأسطوانا

األطفاؿ وصحفيـ التي تقدـ إلييـ األخبار المختمفة والمسمسالت،وقصص الشائعة،كما 
وتربى بذلؾ ىواياتيـ وتنمي مواىبيـ،ومنيا دوائر معارؼ األطفاؿ التي  ـجياتيتستقبؿ إنتا

توسع مداركيـ وتزيد ثقافاتيـ،ومنيا معاجـ األطفاؿ التي تشرح المفردات التراكيب،ومنيا 
قصص األطفاؿ التي تغذي خياليـ وتثير انفعاالتيـ،ومنيا الكتيبات العممية البسيطة،التي 

أسباب ظواىر وأسرار الكوف وغير ذلؾ ىي مواد أدبية مختمفة  يفيـ الطفؿ مف خالليا
 (1)تشؽ طريقيا إلى الطفؿ سواء بالكممة المسموعة أو المقروءة. 

يمكف تعريؼ أدب األطفاؿ بأنو تمؾ الخبرات المغوية المقدمة لألطفاؿ بشكؿ أدبي أو  لذا  
فني يناسب خصائصيـ العقمية واالجتماعية واالنفعالية. . . .،وذلؾ إلمتاعيـ والسمو 
كسابيـ القيـ والعادات والتقاليد واالتجاىات اإليجابية في مجتمعيـ بشكؿ  بأذواقيـ،وا 

اتيـ نموا متكامال ويؤىميـ لتفاعؿ مع أبناء مجتمعيـ وتكيؼ نمو شخصييساعدىـ عمى 
معيـ بشكؿ طبيعي،بؿ أبعد مف ذلؾ،يعمؿ أدب األطفاؿ عمى فتح أفاؽ رحبة بتعريؼ 

  الطفؿ عمى أطفاؿ العالـ وخصائص التاريخية والحضارية.
 
 
 

                          
ـ  2،2001طعيمة :أدب األطفاؿ في المرحمة اإلبتدائية،النظرية والتطبيؽ،دار الفكر العربي،القاىرة،ط رشدي - (1)

 .32،ص 
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 الكتاب المدرسي:
 االبتدائيالمغة العربية السنة الثالثة من التعميم 

    

                                                                                   (1) 

                          
بف العيد بورني سراب واآلخروف:المغة العربية السنة الثالثة مف التعميـ االبتدائي،الديوا الوطني لممطبوعات المدرسية – (1)

 18،ص 2018/2019السنة 
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 تحميل النص:
حدثت ىذه القصة في فصؿ الربيع،حيث كانت األجواء جميمة،والسماء صافية ذات    

 أضواء ذىبية،والحقوؿ في أثواب ممونة .
وىذا ما دفع بالفراشة والنممة لمخروج إلى الحقوؿ لتنزه والتمتع بجماؿ المناظر الطبيعة    

الخالبة،وىنا التقيت ببعض،ودار النقاش حاد بينيما حوؿ الجماؿ كؿ منيما انتقدت 
األخرى في شكميا وكانت لكؿ واحة وجية نظر خاصة بيا عف الجماؿ وكانت النممة 

 الروح وليس جماؿ الشكؿ كما اعتقدت الفراشة. عمى حؽ بأف الجماؿ  جماؿ
 استخالص:   

 ما نستخمصو مف ىذا النص أف الجماؿ تجسد في المناظر الطبيعة وىي:
 السماء الصافية-
 الشمس الدافئة-
 األضواء الذىبية-
 الحقوؿ الممونة-
 الفراشة البديعة-
كاتب عمى قصة بسيطة في الكثير مف األحياف يكوف الجماؿ في البساطة،حيث اعتمد ال  

في موضوعيا وشخصياتيا فمقابمة قصيرة وحوار كذلؾ جار بيف النممة والفراشة كاف كافيا 
ليتأمؿ الطفؿ الطبائع الكامنة في الحيواف،فقد أراد الكاتب القصة إيصاؿ بعض القيـ مف 
خالؿ ذلؾ،ومف ذلؾ عمـ التباىي بالمظير عمى حساب المخبر،وعـ التنابز باأللواف 

لييئات.،وجماؿ المغة الذي ال يمكف نسيانو فالمغة وجمالية األسموب كاف الوسيمة الوحيدة وا
 إليصاؿ المطموب أو البغية المتمثمة في القيمة األخالقية.
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                                                                                    (1) 

 

 

                          
 .72بف العيد برني سراب:المرجع السابؽ ،ص – (1)
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 تحميل النص:
النص عف جماؿ الطبيعة وضرورة حمايتيا مف التموث لذا يجب عمينا اتخاذ يتحدث    

 بعض اإلجراءات والتدابير الالزمة لمحفاظ عمييا ومف بيف ذلؾ نذكر:
بناء المصانع بعيدا عف السكاف ألف دخاف المصانع مضر بصحة اإلنساف وىذا ما -

 يؤدي إلى تدىور األبداف،وذلؾ بسبب قمة النظافة
 اخ في مكانيا المناسب بعيدا عف الشواطئ.رمي األوس-
 الحفاظ عمى الغابات وغرس األشجار ألف النباتات تساىـ في اإلعطاء األكسجيف.-
ومف ىنا نستخمص أف البيئة ىي الوسط الذي يعيش فيو اإلنساف والبد أف يكوف مميئا    

مة التي أصبحت بالجماؿ،ومف الذكاء التربوي أف يزود كتاب األطفاؿ المدرسي بيذه القي
احضنيا الشعر الذي ييتز اليـو عالمية،أال وىي قضية التموث البيئي،واألجمؿ أف القيمة 

 لو عاطفة الطفؿ وتستقبمو ذاكرتو في خفة وُيسر.
 شعر األطفال:

إف شعر األطفاؿ يمتاز بأنو شعر يستطيع األطفاؿ أف يتذوقوه وأف يحس بو،عندما    
 يسمعونو.ينشدوف أو يقرؤونو أو عندما 

الشعر ىو الذي يكوف مزيجا مف التجربة ومعايشة لواقع األطفاؿ،يمتزج فييا الموضوع    
والعاطفة والفكرة،وىذا ما يجعمو مختمفا عف المثؿ الموجو لألطفاؿ،فيو يحتاج إلى اختيار 

 لمكممات والترتيب عمى أساس مف النغـ والمعاني.
ؿ كممة،مف حيث معناىا وموسيقاىا ألف فشعر األطفاؿ يقـو عمى اختيار دقيؽ لك   

 مفيوـ الشعر في األصؿ ىو المغة المختارة مف حيث المضموف والصيغة
لى إمداد التجربة بمنافع يستفيد    وييدؼ شعر األطفاؿ إلى إعطاء المزيد مف الخبرات وا 

 أف ينقؿ األحداث العادية واليومية ويظيرىا بطريقةمنيا األطفاؿ.ألف الشعر بإمكانو 
 جديدة.فيو ال يكتفي بإظيار الحياة كما ىي في الواقع،بؿ يضؼ عمييا أبعاد جديدة.
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ولعؿ شعر األطفاؿ ال يتوقؼ عف العاطفة والموسيقى،بؿ يتعدى إلى الفكرة التي    
تتضمف الوعظ والحكمة،والسرور والبيجة،ما يساعد األطفاؿ إلى تنمية قدراتيـ 

 فاعؿ مع مجتمعيـ وبيئتيـ التي تحيط بيـ.خبراتيـ في الت واستعداداتيـ وينمي
وىذا ال يتأتى شاعر األطفاؿ إال بعد معايشتيـ واإلطالع عمى واقعيـ واالختالط    

 بعالميـ الخاص.
 الشاعر عمي البيتري* مف ديوانو "القدس تقوؿ لكـ"وىو بعنواف أغنية الصباح-

 قولُوا معي 
 قولُوا معي

 ورددوا األشعار
 ،اطمعييا شمسنا قومي

 وعانقي األزىار
 ىذا الصباح مقبؿ
 بالنور والطيور

 والكوف رحب فائض
 بالعطر والزىور
 فيا طيور غردي
 ويا قموب أنشدي

   ويا ورود اسعدي أنظارنا
 ورددي 

 قولُوا معي قولُوا معي
 ورِدُدوا األشعار

"عمي البيتري"سنة  الذي اشتير باسـ عمي البيتري:عمي محمد قطوش شاعر وكاتب فمسطيني ولد عمي محمد القطوش*

،وحصؿ عمى 1962بتير/بيت لحـ،أنيى الثانوية العامة،الفرع األدبي في مدرسة بيت لحـ الثانوية،سنة ،في بمدة 1945
 .1964شيادة الدبمـو في المغة اإلنجميزية في كمية دار المعمميف العروب سنة 
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األطفاؿ،ودليؿ عمى ذلؾ أنو جاء  إف تجربة الشاعر الشخصية ىنا ممزوجة بمعايشة   
بمسميات ترتبط ارتباطا مباشرا بحياتيـ،منيا:الشمس طوؿ النيار،الصباح،الطيور،األزىار 

 والروح الجماعية"في قولوا معي".
وتقبؿ األطفاؿ ليا،ألنيا نابعة مف حياتيـ  اوالمثيرات والحوافز الصادقة وتمتاز ببساطتي  

الواقعية؛فقد أثارىـ مف طريؽ الشمس،وىي تعني عندىـ طموع الفجر والنيار المميء 
بالمعب وممارسة نشاطاتيـ،ومف طريؽ ذكر الطيور والزىور التي يحب األطفاؿ أف 

يف والعاطفة الخفيفة يستمتعوا برؤيتيا؛وبالتالي فالمثيرات بعيدة عف القساوة ويتمثؿ فييا الم
 المحببة لألطفاؿ.

 .أما الفكرة العامة لمقصيدة فيي تحمؿ المعاني العمؿ والمرح والتفاعؿ والسعادة   
أو اليدؼ؛فال شؾ أف القصيدة تيدؼ إلى نواحي تعميمية منيا:التعرؼ وعف المغزى     

ميا مخموقات عمى جماؿ الكوف أو مخموقاتو مف شمس طيور وأزىار وأنيار ونور،وىذه ك
 ليا مساس مباشر في حياة اإلنساف .

والحكـ العاـ لمقصيدة كونيا تتناسب مع قدرات العقمية لألطفاؿ،وتتدخؿ في نطاؽ    
 (1)تجاربيـ وخبراتيـ،فيي مف الشعر الجيد لألطفاؿ. 

ولعؿ أىـ القدرات العقمية في ىذا الصدد تمذ القدرات المفظية كفيـ المفردات المغوية     
دراؾ لطائفيا ودقائقيا. و  فالمغة المثالية ىي التي  (2)معرفة ما بينيما مف ترادؼ أو تضاد وا 

ينفرد فييا كؿ شيء باسـ الخاص يعرؼ بو،بحيث تكوف المعاني مساوية لعدد األلفاظ 
 الموضوعة ليا.

  

                          
 .215،216عبد الفتاح أبو معاؿ:المرجع السابؽ،ص – (1)
دار الكتب الجامعية،)د.ط( ، القاىرة ، )د.ت( ، -النظرة العممية-محمد فرغمي فراح واآلخروف:السموؾ اإلنساني– (2)

 .359ص 
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 ومف ذلؾ قوؿ الشاعر:
 عصافير

 جميمة  المنػػاقير                         جمػػػػػػػػػػػػيمة  عيونػػػػػػػيا             
 جمػػػػػػػيمػة  أصواتػػػػػيا                          كأنيا  مزاميػػػػػر             
 تسكف في ألشجارنا                         تممؤىػػػػػػػا  محبة             
 تمقط منيا حبو      تنزؿ  وسػػط  دارنػػػػا                                
 وعندمػػا  ندنو  لػػػيا                          تفر  كالفػػػرافػػػير            

 العصفور حيواف جميؿ يحبو األطفاؿ،عيونو جميمة مناقيره جميمة . 
.وقد يفوؽ عدد الصفات،عدد األسماء،ىذا لما  (1)والوصؼ زيادة في التعريؼ بالشيء   

عرؼ عف الطفؿ أنو يستخدـ حاسة البصر كثيرا،ليعايف األحجاـ وجماؿ األلواف،ولقد 
 أكثر ما اتصمت بالمواضيع الوصفية ذات العالقة الطبيعية والمرح.اتصمت الصفات 

 طبشورتي بيضاء
 حمراء أو صفراء
 طبشورتي زرقاء
 مف لوف السماء

 ضراءطبشورتي خ
 مف لوف عطاء

وفي ىذه القصيدة جماؿ األلواف،ال تشترط قصيدة الطفؿ الجمؿ السيمة وحدىا بؿ البد أف 
تكوف المفردة سيمة بحد ذاتيا،وىذا يتطمب مف الشاعر أف ينمي حصيمتو المغوية،وفيمو 

 لخصوصية ىذا الموف.

                          
 .125،ص 2003منشر والتوزيع،مصر،)د.ط(،عميش عبد القادر:قصة الطفؿ في الجزائر،دار العرب ل– (1)
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 قصة األطفال:
ِلَك َما ﴿مأخوذة مف قص األثر،قاؿ ا تعالى:القصة لغة: َعَمىَٰ  َفاْرَتدَّا ۚ   َنْبغِ  ُكنَّا َقاَل ذََٰ

   )2(والكممة تعني:تتبع أثرىـ واستقصاه )1(  ﴾ آثَارِِهَما َقَصًصا
تحظى القصة بمكانة متميزة في أدب األطفاؿ،  حيث أنيا تعد مف الفنوف األدبية المؤثرة 
نيا أكثر حيوية وتشخيصا لممواقؼ الحية  عمى السموؾ القيـ لألطفاؿ في الموافؽ اليومية وا 

وأكثر جاذبية لألطفاؿ في إمتاعيـ واستثارة مشاعرىـ نتيجة قدراتيا،وتممؾ عقوليـ،فيي 
 أجواء الخياؿ بعيدا عف محدودة الواقع،وتحمؽ بيـ قي االبتكارلقدرة عمى تنمي لدييـ ا

فأىمية قصص األطفاؿ تكمف في أنيا تبدأ مف الواقع الذي يعيشو الطفؿ وتقترب بو   
،قد ليعيش أحداثيافالقصة التي تستحؽ الخمود وتجذب الطفؿ تدريجيا مف عالـ الكبار،

تكوف قصة جادة أو مرحة،وذلؾ ألنيا تقابؿ كثيرا قصة واقعية أو حكاية خيالية،أو  تكوف
منيـ عند نقطة معينة مف خبراتيـ،ثـ تأخذىـ مف ىذه النقطة وتعطييـ شعورا واضحا 

 (3) لعالقة ىذه الخبرة،وخبرات اإلنسانية كميا.
والقصة قبؿ كؿ شيء "فف أدبي ييدؼ إلى كشؼ أو غرس مجموعة مف الصفات والقيـ   

والمبادئ واالتجاىات،بواسطة الكممة المنثورة التي تناوؿ حادثة أو مجموعة مف الحوادث 
التي تنظـ في إطار فني مف التدرج والنماء،ويقوـ بيا شخصيات بشرية،أو غير 

يتنوع بيف السرد أرقى  محدديف،مُصوغة بأسموببشرية،وتدور في إطاري زماف ومكاف 
      (4)والحوار والوصؼ. 

 

                          
 .64سورة الكيؼ اآلية - (1)
 .55ـ،ص 1989حسف شحاتة:قراءات األطفاؿ،الدار المصرية المبنانية لمطباعة والنشر والتوزيع،– (2)
 .  133،ص  1996، 7عمي الحديدي:آداب األطفاؿ،مكتبة األنجمو المصرية،القاىرة،ط – (3)
 .91ـ،ص  1،2001األطفاؿ،مؤسسة المختارة لمنشر والتوزيع ،القاىرة/ط  محمد عمي اليرفي:أدب– (4)
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لقد تعود الطفؿ مف خالؿ قصص الحيواف،أف يسمع عف الغابة،أنيا مكاف صراع   
واقتتاؿ بيف الحيوانات الضعيفة منيا والقوية،حيث يسود ىناؾ قانوف الغابة الذي ينتصر 
فيو القوي عمى الضعيؼ،والكبير عمى الصغير،والمفترس عمى األليؼ،وال تيتز ىيبة 

ذلؾ ما ف والذكاء والتشاور والتضحية مف الحيوانات،مف الغابة إال مف خالؿ التعاو القانوف 
 «خنزير واحد وعشرة ذئاب»نجده في قصة:

حيث كاف الخنزير يعيش آمنا وسط الغابة،إلى أف طمب منو أحد الذئاب الحماية   
غ او والمساعدة،وبعدد تردد كبير مف الخنزير،قبؿ مساعدتو بشروط،ولكف الذئب المحتاؿ ر 

وأراد أف يحتؿ كوخ الخنزير بكؿ الوسائؿ والحيؿ،ولما تفطف الخنزير لذلؾ،ىيأ لو مكيدة 
بيف جنسو،ولكف لـ يفمح حيث انطمت عميو حيمتو،وولى لمقضاء عميو،فاستنجد الذئب 

ىاربا،ومف ذلؾ اليوـ لـ يعد الخنزير يثؽ  بالغرباء،ومف ىنا تتحّده صفات الحيواف في 
    (1)صرفاتيـ وطباعيـ. ذىف الطفؿ عف طريؽ ت

                          
 .134عمي الحديدي:المرجع السابؽ،ص– (1)
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من خالل دراستنا ليذا الموضوع"الطفل والتربية الجمالية"توصمنا إلى جممة من النتائج    
 ومن بينيا:

أن مرحمة الطفولة ال تقل أىمية عن بقية مراحل حياة اإلنسان،بل ربما تكون أىم مرحمة -
ألن فييا تتشكل شخصية الطفل بما يؤثر سمبا أو إيجابا عمى سموكو في حاضره 

 ومستقبمو.
أن لمطفل حاجات يجب عمى اآلباء والمربين والمعمين إشباعيا،والحرمان من إشعاعيا -

 قد يؤدي إلى خمل في التوازن النفس بوجو خاص.
أن التربية الجمالية كغيرىا من جوانب التربية تمارس في المؤسسات التربوية وعمى رأسيا -

 األسرة والمدرسة.
ة الفرصة لمطفل لممارسة مختمف األنشطة التربية الجمالية ىي السبيل إلى إتاح-

والفنون،مما يرفع مستوى اإلحساس بالجمال عنده ويكسبو جانبا ميما وأساسا من القيم 
الجمالية،ويتيح لو فرصة تصعيد ميولو واتجاه عن طريق مساعدتو في التغيير الفني 

ء أو بالحركات الجميل عن النفس وعن األفكار بالمغة أو بالتشكيل أو بالموسيقى والغنا
 اإليقاعية والتمثيل والمعب.

التربية الجمالية أحد متطمبات الحياة العصرية خاصة في ظل عصر التكنولوجيا -
ومجتمع المعمومات؛فالطفل يحتاج إلى اإلشباع الوجداني،وخاصة اإلحساس بالجمال الذي 

 شخصية متكاممة.ُيّعد وسيمة رئيسية لتحقيق توازنو النفسي واالجتماعي وبالتالي بناء 
تكمن أىمية التربية الجمالية في ضبط الغرائز وتنمية الصفات األخالقية؛لذلك ترى -

التربية المعاصرة أن ُيوجو التالميذ إلى جمال الطبيعة واالستمتاع الجمالي يغذي الوجدان 
 والرغبات المكبوتة داخل النفس.

جمالي،وتكوين المعايير التي تساعد تعد التربية الجمالية أداة الفرد في تنمية الذوق ال-
 التالميذ عمى تمييز الجميل من القبيح ، وتطور الحس األخالقي  لدى األطفال من خالل 



                                                                      الخاتمة

 

102 
 

 احترام اآلخرين ومراعاة حقوقيم المختمفة من خالل مشاركة الناس ىموميم.
صدار - تزيد التربية الجمالية من إمكانية التالميذ عمى التفريق بين األشياء وا 
ألحكام الجمالية،إذ تساعدىم عمى تجريد صفة الجمال في الشيء عن الصفات ا

المتعمقة بو،فتيذب انفعاالت اإلنسان وتيذب استجاباتو الحسية ذات الصبغة 
السارة أو غير السارة،فتيتم بتوجيو مشاعره تجاه الصفات الموضوعية الحقيقية 

بتوضيح مقومات  الحسي فتيتم تلمموضوع،ومن ثم ترتفع بمستوى اإلدارا
 الجمال في الموضوعات الجمالية.
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 القيم الجمالية:

و هً مجموعة من القٌم التً تكون موجودة و سائدة لدى بعض األشخاص مثل حبهم     

 للشكل الجمٌل المتوافق، وحب االبتكار وحب الفنون المختلفة و الذوق العالً و الراقً. 

 القيم الدينية:   

و هً تلك المفاهٌم و المبادئ التً تسود لدى األشخاص المتدٌنٌن و المتؤثرٌن     

باألحكام الدٌنٌة و الساعٌن وراء رضا هللا عز وجل و المنفذٌن ألوامره، المهتمٌن 

إذ أن تؤثرهم الشدٌد ٌكون برجال الدٌن و الزاهدٌن بآخرتهم أكثر من دنٌاهم، 

 والصالحٌن.

 :القيم الترفيهية

ً تلك القٌم التً تسهم فً إبعاد الطفل عن الملل و اإلرهاق، وٌدخل ذلك ضمن و ه

ممارسة الهواٌات و تنظٌم الوقت، والبد من التؤكٌد على ضرورة عناٌة األناشٌد بهواٌات 

األطفال و التركٌز على تنمٌتها، بل و تعرٌف الطفل على فنون جدٌدة و إغراءه بتعلمهاو 

 &تتدرج معه خالل مراحل عمره. هواٌة ممتعة له، اتخاذها

 :القيم المعرفية

و هً القٌم التً تتضمن إٌمان الطفل بالعلم وأهمٌته فً تقدم اإلنسانٌة، و تقدٌر العلم      

و العلماء واالكتشاف، و قد علمنا الدٌن الحنٌف أن دروب العلم هً من أشرف الدروب، 

 علٌه و سلم فً قوله تعالى: وكانت أول آٌة قرآنٌة نزلت على سٌدنا محمد صلى هللا

ٌجب ترسٌخ الدعوة القرآنٌة األولى و حث الطفل على القراءة و التمسك   }اْقَرْأ{. لذلك

 بسبل العلم و المعرفة، و ذلك منذ تقوٌمه أظفاره. 

 التربية الجمالية:

هً العملٌة التربوٌة التً تستهدف تنمٌة الفرد لكً ٌدرك عناصر الجمال و ٌحرص     

 على معاٌشتها فً جوانب حٌاته المختلفة حتى ٌصبح مرهف الحس و رقٌق المشاعر.

 التربية الوجدانية:

تهتم بتنمٌة الجوانب الوجدانٌة لدى الفرد، من مشاعر و عواطف و أحاسٌس    

وانفعاالت و تهذٌبها و توجٌهها التوجٌه اإلسالمً السلٌم، مما ٌجعلها تؤثر تؤثٌرا إٌجابٌا 

 الفرد.على سلوك 
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 تربية الذوق:

تربٌة الذوق السلٌم عند األطفال من المهمات الجلٌلة التً تحتاج إلى الحظ الوافر من     

الدراسة، فكلما كان ذوق الطفل سلٌما فإنه سٌثّمن و ٌقّدر الجمال، وفق الفطرة اإلنسانٌة 

عه، و هذا و سٌشعر بالسعادة، و التكٌف مع نفسه و مع مجتموحسب األخالق اإلسالمٌة، 

   بحد ذاته ٌخلق توافقا مع الذات ٌإدي إلى السالم الداخلً.

 ابن سينا: 

هو علً الحسٌن بن عبد هللا بن الحسن بن علً بن سٌنا، عالم و طبٌب اشتهر بالطب     

و الفلسفة واشتغل بهما، ولد فً قرٌة أفشنة بالقرب من بخاري ) فً أوزباكستان حالٌا ( 

م(. 983هـ )073) فً أفغانستان حالٌا ( و أم قروٌة، ولد سنة  من أب من مدٌنة بلخ

و سماه الغربٌون بؤمٌر األطباء و أبو الطب الحدٌث فً عرف باسم الشٌخ الرئٌس 

كتابا فً مواضٌع مختلفة، العدٌد منها ٌركز على  03العصور الوسطى، و قد ألف 

العالم، وأشهر أعماله كتاب الفلسفة و الطب، و ٌعد ابن سٌنا أول من كتب عن الطب فً 

"كتاب القانون فً الطب"، الذي ظل لسبعة قرون متوالٌة المرجع الرئٌسً فً علم 

 الطب.

 :ابن قيم الجوزية

م فً مدٌنة دمشق توفً فً الثالث عشر من 6090هـ 196ولد فً السابع من صفر     

 م.6039هـ 756رجب 

هو أبو عبد هللا شمس الدٌن محمد بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد بن حرٌز الزرعً    

المشهور باسم " ابن قٌم الجوزٌة " أو " ابن القٌم "، هو فقٌه و محدث و مفسر و عالم و 

مسلم مجتهد وواحد من أبرز أئمة المذهب الحنبلً فً النصف األول من القرن الثامن 

 هجري.
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                                                                      لخص البحثم

 

  أ
 

تعد مرحمة الطفولة من أىم مراحل حياة اإلنسان،في مرحمة أساسية حساسة،إذ يبنى  

عمييا مستقبل الطفل وبالتالي مستقبل المجتمع،لذا البد من االىتمام بالتربية الجمالية في 

ىذه المرحمة لضمان التوازن في المستقبل،فمن الضروري عمى األسرة والمدرسة مراعاة 

 التربوية،االجتماعية ،األخالقية. الخصائص في الجوانب

إذ تقوم التربية الجمالية بوظائف متعددة أىميا التذوق الجمالي،وتجعمو ينسجم مع    

محيطو الخارجي وتساعده عمى االندماج في الحياة االجتماعية،وتنمي لديو اإلحساس 

 ر.بالجمال والقدرة عمى إعمال الخيال والنزوع المستمر نحو اإلبداع واالبتكا
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