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 حيمن الرّ بسم هللا الّرحم
ل ق ُكم الَِّذي ُهو   } ن خ  اب   ّمِ  ِمنْ  ثُمَّ  نُّْطف ة   ِمن ثُمَّ  تُر 

 مَّ ثُ  أ ُشدَُّكمْ  ِلت ْبلُغُوا ثُمَّ  ِطْفًل  يُْخِرُجُكمْ  ثُمَّ  ع ل ق ة  

 { ُۚشيُوًخا ِلت ُكونُوا
 [67:غافر]

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 شكر وعرفان
  

إّن اللّبيب من قابل المعروف بالشكر والعرفان، وللمعروف أهله،         

وأنت يا رب صاحب المعروف األكبر أحمدك وأثني عليك وأشكرك بما 

 يليق بمقامك يا هللا، والشكر لرسول البشرية محمد صلى هللا عليه وسلم.

د "عبالدكتور  يوالعرفان ألستاذ قديرتالو زف عبارات الشكروأ        

 سأل هللاأ، فتوجيهات ونصائح وإرشاداتمن  ه ليما قدم علىعماري"  هللا

 .أن يبارك له في علمه

ي الخالص لألسككككاتذة الذين دّرسككككوني وسككككاندوني طوال مدة تقدم بشكككككركما أ
 .للعلم طلبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 إهداء
الوالدين من أعماق قلبي أهدي ثمرة جهدي إلى 

 .الكريمين
 .إخوتيوحزني: إلى من شاركوني أفراحي 

من  من قريب أوإلى من شاركتني أعباء هذا البحث 
 .بعيد

 إلى من طبع هذه المذكرة وأخرجها إلى النور.
 إلى كّل من ساندني من االبتدائي حتى الجامعة.

 إلى من تذكرهم قلبي ولم يذكرهم قلمي
 رشيد
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وقد  ،اصطلح عليه بأب الطفل في العصر الحديث أدب جديد موّجه للّصغار فقطر انتش
هذا النوع اهتماما كبيرا من قبل الباحثين والدارسين في قارات العالم الخمس عاّمة والوطن  عرف

من خالل ذلك المؤلفات الموجهة إلى األطفال على ساحة سيطرت و ، العربي بشكل خاص
كل رهيب، فقد ونّية بشفأنشئت المجالت للّصغار وانتشرت البرامج اإلذاعّية والتلفزي ،التأليف

خصص الكثير من القنوات المهتمة بهذا الشأن، في حين تصدى فريق من المهتمين لهذا 
اإلنتاج الغزير بالنقد من الحيث الشكل والمحتوى، ونظرا لهذا اإلقبال الكبير ارتأينا أن يكون 

. ألشكالموضوع بحثنا في ميدان أدب الطفل تحت عنوان: أدب الطفل: الّسمات والرمز وا
  -دراسة في الموروث العربي

 وعليه طرحنا اإلشكالّية التالّية: ما واقع وأشكال أدب الطفل في الوطن العربي؟ 
 :في وتندرج تحت هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة تمثلت

 ؟ا المقصود بأب الطفلم -
 ؟أين تصل جذور أدب الطفل في العالمين العربي والغربي -
 أدب الطفل وما أهمّيتها؟ ما أبرز مجاالت دراسة -
 من أبرز رواد أدب الطفل عند العرب والغرب؟ -
 ؟إالم ترمز الحيوانات في القّصة العربّية -

 :البحث لإلثبات أو نفي جملة من الفرضياتومن خالل هذه اإلشكالية يسعى 
 .لألطفال قديم ومتجّذر إلى العصر الجاهلياألدب العربي  -
 .ن خالل الغربلم يعرف العرب أدب الطفل إاّل م -
 .هناك رمزية مقصودة للشخوص في الحكاية العربّية الموجهة للطفل -
  .اقتصر أدب الطفل على النثر ولم يشمل الشعر -
اب نتيجة لمجموعة من أسب جاء لم يكن اختيارنا لهذا الموضوع محل صدفة بلو  

 :الموضوعية والذاتية وتتمثل في
 األسباب الموضوعّية:  -أ

لة والّسعي الدائم لفسح المجال أمامها الكتساب الخبرات من أهمّية مرحلة الطفو  -
 القصص واألشعار الموجهة إليهم.
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  .ثوالتي تدعو إلى الدراسة والبح التي تناولت أدب الطفل نقدّيةكثرة الدراسات ال -
، العرب في مجال أدب الطفل والكتّابالشعراء اإلرث الفكري الغزير الذي تركه  -

 الكريم من قصص ذات عبر ورمزّية تدعو للبحث. وكذا ما احتواه القرآن
 :الموروث العربي فيعود لسببينأما بخصوص سبب اختيارنا 

ولع بعض المترجمين العرب بالقصص الغربّية على حساب السبب األّول:  -
 الموروث العربي.

دورها في و  الحكم والقّيم التربوّية التي يحتويها الموروث العربيالّسبب الثّاني:  -
 .الطفل العربي الصالح بناء
 :الذاتية -ب

إعجابنا و ه أدب الطفلراسة في موضوع نا ودفعنا للبحث والدّ الذي حزّ  بب الرئيسالسّ إّن 
 بهذا النوع من األدب الموجه للطفولة ورغبتنا في تطويره والحرص على إنتاجه.

حاولة مفي الوطن العربي وال األطفالأدب وء على تسليط الّض إلى راسة هدف هذه الدّ وت
 العودة إلى التراث القديم المكّنز بالفوائد والقّيم.

أدب الطفل هو اللبنة األولى التي تبنى من خاللها  راسة في أنّ ة هذه الدّ وتكمن أهميّ 
شخصّية الطفل، ويبدأ فيها باكتساب القّيم، فمن الضروري النظر إلى هذه المرحلة بعين 

عّية لمشّبع بالّثقافة العربّية والقّيم األخالقّية واالجتمااالهتمام لبناء المواطن العربي الصالح ا
 والروحّية.
حيث ، وملّخص للبحثبوقين بمقدمة ومتبوعين بخاتمة ن البحث فصلين مسقد تضمّ و 

تناولنا  -"أدب الطفل المفاهيم واألسس"، :معنونا بـ انظريّ  كانالذي - ألولاتناولنا في الفصل 
دب الطفل مع بيان نشأته عند العرب والغرب، ثّم بّينا مجاالت تعريف كل من األدب والطفل وأ

 دراسة أدب الطفل وأهمّيتها، بعد ذلك تطّرقنا إلى أهّم أعالم أدب الطفل عند العرب والغرب. 
فتناولنا فيه أدب الطفل في الموروث العربي، وقمنا ـ: ب وقد عنواّناهأما الفصل الثّاني 

مات للشخوص الموجودة في قصص األطفال وخاّصة قصص بدراسة نموذجّية للرموز والسّ 
 .الحيوان

ثم وقفنا على خاتمة جامعة ألهّم نتائج هذا البحث وأهّم المصادر والمراجع التي اعتمدنا 
 عليها، ثّم قدمنا ملخص شامل لهذا البحث متوفقين عند فهرس تفصيلي لعناصر البحث.
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 :نذكر منهاأدب األطفال، و لموضوع وقد تطّرقت بحوث أخرى 
وتناولت أدب األطفال في الجزائر بين الفصحى  (،2008، زهراء خواني)دراسة   -

 .والعامّية
وتناولت أدب األطفال وأبعاده وسبل مواجهة  (،منى محمد علي جاد)دراسة  -

 مشكالته.
وتناولت ظاهرة الموت في  (2018، اللواتي خميس نورأ بنت فاطمة)دراسة  -

 .أدب الطفل
 أدب في والتخييل اإلبداعوتناولت ظاهرة  (2018، عطّية جمعةمصطفى )دراسة  -

 .المسلم الطفل
 . ناصر محمد عند األطفال أدبوتناولت  م(2009، دومان غنية)دراسة  -

ثم إّن البحث ينال مصداقّيته من مراعاته لألمانة العلمّية، وعليه ولأّلمانة العلمّية فقد 
 الهاّمة نذكر منها: اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع

 .استخدام الحيوان في قصص األطفالبهاء الدين الزهوري:  -
معايير قياس جودة كتب أدب إسماعيل عبد الفتاح ورانية حسن أبو عينين:  -

 .الطفل
 .أدب الطفل )دراسة وتطبيق(عبد الفتاح أبو معال:  -
 ّية(،حليلأدب األطفال في العالم المعاصر )رؤية نقدّية تإسماعيل عبد الفتاح:  -
االهتمام بالطفولة وأثره في منع االنحراف وتحقيق محمود عبد الحي محمد علي:  -

 .التنمّية
 ،سيكولوجيا أدب وتربّية الطفلحنين فريد فاخوري:  -

: صعوبة الوصول إلى هتنا بعض المصاعب والمشاكل أهمهاوكأي بحث فقد واج
عب جائحة كورونا مما ص تمّثل فيوالمالصحي الذي آلت إليه البالد بحجة الوضع  مكتباتال

لمهمة الحصول على بعض الكتب اإللكترونّية اه تعذر علينا علينا اقتناء الكتب إضافة إلى أنّ 
دا هجتطلبت منا هذه العقبات  وقدإضافة إلى ظروف أخرى خاّصة ال حاجة لذكرها،  للبحث،
  طول.ا ووقتا أمضاعف
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 م واألسس.أدب الطفل المفاهيالفصل األّول: 
 : )لغة واصطالحا(تعريف األدب-1

 تعريف الطفل.-2
 عند العرب والغرب.تعريف أدب الطفل ونشأته. -3

 مجاالت دراسة أدب الطفل وأهمّيتها.-4
 عند العرب والغرب.أهم أعالم أدب الطفل. -5
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 تعريف األدب لغة واصطالحا:-1
 لغة: -أ
ب   " ــــان العرب: "األ د  ـ ـ ي   الناس؛ من األ ديب   به ت أ دَّب  ي   الذي: جاء في لســ مّ  ــــ  ـ ـ  أل نه با  أ د   ســ
ب   د، إ لى الناس   ي ْأد  اب ح عن وي ْنهاهم الـم حام   .المق 

يع قيل ومنه الدُّعاء ، األ ْدب   وأ صل ن  ْدعاة  : الناس   إليه ي ْدع ى للصَّ ب ة   م  ْأد   . وم 

ْرج ابن ْبت   لقد: ب ز  با   آد ب   أ د  يب   توأ ن حسنا ، أ د   .أ د 
ْأد ب   الرَّجـل   أ د ب  : زيـد أ بو وقـال بـا ، يـ  ، فهو أ د  يـب  ْأر ب   وأ ر ب   أ د  بـا ،وأ   أ ر ابـة   يـ  ، في ر  ل  قـْ  الع 

ب   :غيره .أ ر يب   فهو ب  : األ د   .والدَّْرس   النَّْفس   أ د 

ب   ْسن   الظَّْرف  : واأل د  ل   وح   . التَّناو 
، يب   فهو بالضم، وأ د ب  باء   قوم من ،أ د   . أ د 
به لَّمه،: ف ت أ دَّب وأ دَّ  تعالى ّللّا   دَّب  أ   ما وهذا: فقال وجل، عز ّللّا، في الزجاج واســـتعمله ع 

 . وسلم عليه ّللاّ  صلى ن ب يَّه، به
ب   قد وفالن  .ت أ دَّب   بمعنى: اْست ْأد 
يب  : وذ لّ ل   ر يض   إ ذا للبعير   ويقال دَّب   أ د   .م ؤ 

م   قالو  ْيلي م زاح  ق  ْفن   وه نَّ : الع  رّ  ،*  عال ج   ب ين النَّوى ي ص  يب   ر يف  ت ْص  ون ْجران  لَّل   األ د  ــــم ذ   الـ
بة   واأل ْدب ة   ْأد  بة   والـم  ْأد  ن ع طعام كلُّ : والـم  ْعوة   ص   ....ع ْرس   أ و لد 

بة   قالوا: سيبويه قال ْأد  ْدعاة   قالوا كما، الـم   .الـم 
بة  : وقيل ْأد  ب   من الـم   1".األ د 

 اصطالحا: -ب

 هناك تعريفات عّدة لألدب حسب كّل عصر وكّل أّمة، حيث حدد مفهومه قديما بأنه:

                                                                 

 .43تح: عبد هللا علي كبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، مصر، دط، دت، ص لسان العرب،ابن منظور: 1 
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ـــــاليب العرب ومناحيهم. وحف   ـ ـ ـ ـــــد به اإلجادة في المنظوم والمنثور على أسـ ـ ـ ـ "علم يقصـ
 1أشعارهم وأخبارهم."

ـــعةمت المجتمع، مع تطورةم عدة، مفاهيم العربية، األعصـــــر خالل اللف ، بهذا لحقت  ســ
 على يوعهشــ من انطالقا األبعد، مدلوله في فهو. الجديدة الحضــارة في المنصــبة للروافد تبعا

 المعتبرة،و  األقدمين من والمتحدرة المتوارثة واألعراف والتقاليد العادات معنى يتضمن األلسنة،
 نالمســــتشــــرقي بعض ذهب حتى الناس، مع التعامل في خاصــــا الخلقي، نهجا مضــــمونها في

ــــــال، هي، ما( آداب) أن إلى ونلينو فولرز أمثال ـ ـ ـ  العادة بمعنى ،(دأب) للفظة جمع إال أصـ
أن، والّديدن  في. الكلمة هذه أن القديمة المتون  من والبارز(. أدب) جذر عن بها مبعدين والشـّ
ـــمنت الداللي، وثرائها الزمني نموها ـــيقة معاني تضــ ـــمائل لصــ ـــية، بالشــ  الرفيعة، ةوالتربي النفســ
 لمتســــربةا الجديدة للمفاهيم المتصــــدي األصــــيل البدوي التهذيب عن معبرة باآلخرين، واألنس
 للفظة مرادفة آنذاك تكون  كادت حتى األموي، والعصــر اإلســالم صــدر في العربية البيئة إلى

 حلةمر  خالل بها ملتصـــق الحلي المعي هذا ظل وقد. بابهما في يندرج وما كياســـة، أو ظرف
  2...الخ والمتعلم العالم الدرس، وأدب وأدب الحديث، وأدب النديم، أدب: فقيل طويلة، يةزمن

 ضـــالف فتضــــمنت، للهجرة، األول القرن  من ابتداء اتســــعت شــــمولها دائرة فإن ذلك ومع
 بحوأصـــ. بروز اشـــتد أن الزمن، مرور مع عتم، ما خاصـــا ثقافيا معنى. التقليدي فحواها عن
ـــــل، هو ـ ـــــواه وغدا األصــ ـ  المرء من تجعل التي المعارف مجموع على ودل ظالله، من ظال ســ

 تاريخو  والسير،. والخطابة الشعر، فنون  على مطلعا عصره، شؤون  في مشاركا ظريفة انسان
ـــــرار من متمكنا العرب، وأيام القبائل، ـ ـ ـ ـ ــــــال. والبالغة. والقواعد. اللغة أسـ ـ ـ ـ  العلوم من ومحصـ
ـــــل ما بندة الدخيلة ـ ـ ـ ـ ـ  فهومالم هذا تمثل وقد. الفكرية المدارس ختلفم في العلماء إليه توصـ
 3.التوحيدي حيان وأبي الجاح  آثار في تمثل أفضل لألدب

ـــــمل علم هو الحديث معناه في األدب ـ ـ ـــــول يشـ ـ ـ . ةالخطيّ  باآلثار ويعني. الكتابة فن أصـ
 لعواطفا عن وأمانة بدقة والميين. البشــري  المجتمع حالة عن المعبر وهو. والشــعرية. النثرية

                                                                 
 .315، ص1984، 2دار العلم للماليين، بيروت لبنان، ط المعجم األدبي،جبور عبد النور:   1
 .316المرجع نفسه، ص 2
 .316المرجع السابق، ص 3
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 هموضـوع. الحضـارات من حضـارة أهل أو. الناس من جيل أو. شـعب نفوس في تعتمل تيال
. ســهنف وخارج. اإلنســان أعماق في المطلق، معناها وفي. مظاهرها جميع في الطبيعة وصــف
 يف يمر ما وكل. واألحالم األخيلة ويصـور وأالم، أفراح، من المشـاعر عن يكشـف أنه بحيث
ـــــدر يكون  أن تهغايا من الخواطر من األذهان ـــــادر من مصــ ـــــير المرتبطة المتعة مصــ  بمصــ
 أداة يكون  بذلكو  الفنية، بعناصــره ويغنيها. فيها فيؤثر. الكبرى  االجتماعية وقضــاياه. اإلنســان

سـعادها، البشـرية الشـخصـية حقل في  يؤدي، وهو .مكنوناتها عن والكشـف. التبّلر ويتيح لها وا 
ـــــتحدثات األزمنة خالل كمةالمترا المعاني. المتطورة فنونه خالل من ـ ـ ـ ـ ـــــرة والمسـ ـ ـ ـ ـ  في المعاصـ

 كبيرة. لشعوبا المتوارثة إسهام نصوصه في ويبرز. الفردية بها حصر أو اإلنسانية شموليتها
 يجعلوالشكل ل المضمون  بين المزاوجة متوخيا. الحضارة بناء في ومعاصرة، قديمة. وصغيرة
 1.فنّية وحدة منهما

 تناغمو  والحس، األصوات، باستعماله. ويتجاوزها األخرى  الفنون  معظم األدب يستوعب
ـــيقى، هو المقاطع ـــلوب وبراعة. واللون  والتركيب، وبالتأليف، موســ ـــة هو األســ . عماريةم هندســ
ـــــم ـ ـ ـ  كملأ األدب يعتبر ولذلك. والمكان الزمان متخطيا الفكر يحلق بجناحي وهو. ونخت ورســ
ـــــماها، الفنون  ـ ـ ـ ـ ـــــا أقلها وهو وأسـ ـ ـ ـ ـ  هتدمير  عن تعجز والمكان لّزمانا عوامل ألن للفناء، تعرضــ

 لوحة أن نحي ففي. والّطباعة السياحة عملية إلى اإلنسان اهتداء بعد سيما ال عليه، والقضاء
 نسخه، تعددل األدبي، األثر فإن يتحطم، قد التمثال وأن للحريق، أو للفساد تتعرض قد الرسام
 2.اعالضي من األحيان معظم في ينجو مختلفة، أماكن في وانتشاره

ــــا: مجموع ــــتوى ذات كتابية آثار ويعّرف أيضــ ــــعوب أحد ينتجها مســ  نم مرحلة في الشــ
ـــــة أدب: ذلك مثال تاريخه، مراحل ـ ـ ـ ـ  المث. التاريخ هذا مراحل معظم في أو لبنان، في النهضـ
 ... الخ اإلنكليزي  األدب. العربي األدب: ذلك

 عم آخر إلى جيل نم تنتقل التي والحكايات األســــاطير مجموع: الشــــفوي وهناك األدب
 .الشعب تقاليد
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 واخرأ في وألمانيا انكلترا في ظهر األدب تاريخ من قســـــم: المقارن  األدبولدينا أيضـــــا 
ـــــع القرن  ـــــر، التاســ ـــــة منه الغاية عشــ  في والبحث العالم في اآلداب مختلف بين الروابط دراســ

 التاريخ ضوء على. بينها ربوالتقا التشابه وتعليل ، العالمية اآلثار في وبروزها الفنية التيارات
 نصــف أن مالعل لهذا التصــدي في ويفرض. والســياســي واالجتماعي والنفســي األدبي والتحليل
 1بآدابها. يعي التي اللغات في ضليعا يكون  وأن الناجح، الناقد ميزات

ــــفوي يخّص الّلغة في جانبيها المنظوم  ـ ـ ــــتنتج أّن األدب هو إنتاج كتابي أو شـ ـ ـ وعليه نسـ
ة  والمنثور. والمتمّثلة في الشــعر العمودي والحّر والغنائي وغير ذلك، والنثر المتمّثل في القصــّ

 والرواية والمقال والخطبة والبالغة وفنونها وما إلى ذلك.
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 .الطفل تعريف-2

 :لغة -أ
ْفل   ْفلة جاء في لسان العرب: الطّ   .الصغيران: والطّ 

ْفل ل ب يّ ن شيء كل من الصغير: والطّ   1له. ف ْعل وال والطُّفولية، والطُّفولة والطَّفالة الطَّف 
ـــــيران منهـا اثنتـان: مرات أربع الكريم القرآن في الطفـل لفظـة ووردت ـ ـ ـ ـ ةال إلى تشـ ــ  مرحل

ي ه و   : }تعالى قال المبكرة ك م الَّذ  ق  ل  ن خ  ن ث مَّ  ت ر اب   مّ  ة   م  نْ  ث مَّ  نُّْطف  ق   م  ل  مْ  ث مَّ  ة  ع  ك  ْفال   ي ْخر ج  {  ط 
ن ق رُّ  } غافر، ســورة 67 يةاآل ا األرحام في و  ل   إ ل ى نشــاء م  م ى أ ج  مْ  ث مَّ  مُّســ  ك   اآلية{  ْفال  ط   ن ْخر ج 
ْفل   أ و  : } تعالى قال الطفل عمر من المتوســطة للمرحلة وواحدة الحج، ســورة 05 ين  الَّ  الطّ  مْ  ذ   ل 

وا ل ى ي ْظه ر  ْور ات   ع  اء ع  ســـ  ا    : }المتأخرة الطفولة لمرحلة واألخيرة ور،النّ  ســـورة 31 اآلية {النّ  او   ذ 
ل غ   ال   ب  م   اأْل ْطف  نك  ل م   م  ن وا اْلح  ْلي ْست ْأذ  ا ف  م  ن   ك  ين   اْست ْأذ  ن الَّذ  مْ  م   2.النور سورة من 09 اآلية { ق ْبل ه 
 تعريف الطفل في المواثيق الدولّية: -ب

ـــــنة في إال بالطفولة االهتمام في الدولية المواثيق تبدأ لم ـ ـ ـ ـ  جنيف إعالن في م1924 سـ
 اإلنســان لحقوق  العالمي اإلعالن أقره والذي م1924 عام في الصــادر الطفل بحقوق  الخاص

ـــــادر الطفل حقوق  إعالن ديباجة تقول كما ـ  20 في المتحدة لألمم العمومية الجمعية عن الصـ
 .م1959 عام نوفمبر

 إال للطفل محددا تعريفا ايضــع لم م1959 الطفل حقوق  وا عالن م1929 جنيف وا عالن
ـــــأن جنيف اتفاقية أن ـــــخاص حماية بشــ ـــــت م1949 عام الحرب وقت المدنيين األشــ  في نصــ

ـــــة عن أعمارهم تقل الذين األطفال أن على منها 38/5 المادة ـ ـ ـ ـ ـــــر خمسـ ـ ـ ـ ـ  حق لهم عاما عشـ
 ختصةالم الدول رعايا بها يعامل التي الكيفية بنفس مالئمة أكثر معاملة أي من االستفادة

                                                                 
 .6822ينظر: ابن منظور: لسان العرب، باب الطاء، مرجع سابق، ص 1
 ص ،1997 اهرةالق الرابعة الطبعة والتوزيع للنشر العربية الشركة تراثية روئ" ومفاهيمه أصوله" الطفولة أدب زلط: أحمد 2

18 - 19. 



 .واألسس المفاهيم فلالط أدب                                              :األّول الفصل

 
11 

 

 جاءت تىح للطفل محددا تعريفا تتضــمن لم أنها إال الدولية االتفاقيات كثرة من لرغموبا
 1989 نوفمبر 20 في المتحــدة لألمم العــامــة الجمعيــة أقرتهــا التي الطفــل حقوق  اتفــاقيــة
 :بأنه األولى مادتها في للطفل تعريفا ووضعت

 لمنطبقا القانون  بموجب ذلك قبل الرشـد يبلغ لم ما عشـرة الثامنة يتجاوز لم إنسـان )كل
 1(عليه
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 الطفل أدب تعريف -3

 تاالعتبارا طبقا األبعاد، ومتغير الجوانب، متعدد المجال، واســع أدب هو األطفال أدب
ـــــه، األدب نوع: مثل كثيرة، ـ ـ ـــــن نفســ ـ ـ  .االعتبارات من ذلك وغير األدب، هذا إليها الوجه والســ
نما الشــــعرية، او النثرية الحكاية أو صــــة،الق مجرد يعني ال األطفال فأدب  ارفالمع يشــــمل وا 

 .كلها اإلنسانية
ـــواء لألطفال، يكتب ما كل إن - ـــا، أكان ســ  معارف ام تمثيليات أم علمّية، مادة أم قصـــــصــ

 أم يةتليفزيون ام إذاعية برامج في أم مجالت ام كتب في اســـتفســـارات، ام أســـئلة أم علمية
 1.األطفال أدب تشكل مواد كلها غيره، أم كاسيت

  كما يعّرف أنّه:

 تتفق يحة،فصـ سـهلة ميسـرة ألفاظ على الّلغوي بيانه ويعتمد فّني، خلق خلي مؤسـس إبداع -
ـــــافة للّطفل، الّلغوي القاموس مع ـ ـ ـ ـ ـــــمون  إلى باإلضــ ـ ـ ـ ـ  تلك كل وتوظف متنوع، هادف مضـ

ـــــر، ـ ـ ـ ـــــاليب تقف بحيث العناصــ ـ ـ ـ دراكه، الطفل كخدمة وتوجهاتها مخاطبتها أســ  فهمي كي وا 
 2ونتائجه. آفاقه بمخيلته يكتف ثم ومن ويتذوقه ويحبه األدبي، النص لطفلا

                                                                 
، 2000، 1الدار العربّية للكتاب، مصر، ط ،)رؤية نقدّية تحليلّية( في العالم المعاصر األطفالأدب إسماعيل عبد الفتاح:  1

 .18ص
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 العام بمعناه األطفال فأدب. الخاص أم العام ســـــواء األدب، أنواع من نوع هو الطفل أدب -
ـــتى في األطفال لهؤالء موجهة كتب في المدون  العقلي اإلنتاج يعني  أما عرفة،الم فروع شــ
ــال أدب ــد الكالم يعني فهو الخــاص، األطف ــذي الجي ــال، هؤالء نفوس في يحــدث ال  األطف
 1تابة.بالك تحريري  أم بالكالم شفويا أكان وسواء نثرا، أم شعرا، أكان سواء فنية متعة

 ســـة،المدر  قبل ما ســـن في خاصـــة بمراحلها للطفولة الموجه األدبي واإلبداع األطفال أدب -
 األدب، نون ف في والمنثورة المنظومة التّعبيرية واألشـــكال. المتأخرة الطفولة ســـن نهاية إلى

 العام. الفكري  اإلنتاج إلى األدب دائرة خارج يسبح أال يجب بحيث
ـــــيطا يعتبر األطفال أدب - ـ ـ ـ ـ ـــــة يتيح تربويا، وسـ ـ ـ ـ ـ  عن اإلجابات لمعرفة األطفال أمام الفرصـ

 لجديدةا وتقبل الخبرات الخيال، واســتخدام الســتكشــاف ومحاوالت واســتفســاراتهم، أســئلتهم
ـــــة يتيح إنه األطفال، أدب يرفدها التي ـ ـ ـ ـ  وروح س،بالنف الثقة لتحقيق األطفال أمام الفرصــ

 والكشف البحث مواصلة في المخاطرة

 احثينالب احد فيقول مركب، أدبي كجنس األطفال أدب حول تدور التعريفات فإن وهكذا
 االتصـال لوسـائ طريق عن األطفال إلى تنتقل التي الفنية األعمال هنا األطفال بأدب يقصـد"

 توياتمســـ مع تتفق ومشـــاعر أحاســـيس عن وتعبر وأخيلة، أفكار على تشـــمل التي المختلفة،
 2المختلفة. نموهم

ـــات وتتعـــدد ـــال، أدب حول التعريف ـــه األطف ـــل بين يجمع مرکـــب، أدبي عمـــل ألن  العق
ـــــارة ظل في المتفرقة األدبية حدوده له والوجدان، ـ ـ ـ ـ ـــــرة، العالمية الحضــ ـ ـ ـ ـ  عكس على المعاصـ
ـــــور  ـــــائدة اتالتصـ  والتاريخية افيةوالثق المعرفية للكتابة تغليبهم من الطفل، كتب بعض بين السـ

ـــــواء تماما، كالعلم الهم، الموجه األدب إلى بحاجة فاألطفال...اإلبداعية الجوانب على ـ ـ ـ  يف ســ
 لتعليميةا حاجاتهم إشـــباع من ويتمكن بوجدانهم، يرقي لكي حياتهم، في ام الدراســـية مناهجهم
 ،للصـــغار الصـــغار من أو للصـــغار الكبار من موجه أدب األطفال فأدب الغذائيةو  والصـــحية

 .مختلفة ضوابط وفق ولكنه
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 .نشأة أدب الطفل-4
 التاريخ في االطفال أدب -أ

ـــان عند التاريخ في الطفل ألدب النواة كانت  اتهلمغامر  قصـــــص عن عبارة) األول االنســ
 صـــعوباتال ثم وأنهار وجبال وحر برد من ةالطبيع لقســـاوة تعترضـــه كانت التي والصـــعوبات

ـــــتفيد التي الحيوانات من يواجهها كان التي ـ ـ ـ ـ  لطفلا أدب أو األطفال أدب تطور ثم(. منها يسـ
ـــــتفيد كان التي المزروعات عن ألطفاله األب فيه يتحدث لكي ـ ـ ـ ـ  عن دثهميح بدأ ثم. منها يسـ

 .عليها ابنه يعرف حتى فيها يعيش التي المنطقة طبيعة

ـــــكلتت عندما ـــــص الجديد اللون  هذا طبيعة يجاري  الطفل أدب اخذ القبائل شــ  نع )قصــ
 (.الحروب الفروسية، الشجاعة،
 ظهور في سـببا كانت الجاهلي العصـر في العربية الصـحراء في القاسـية الحياة طبيعة 
 .والمغامرات والخرافات واألساطير القصص
 ماألم قصـص على يركز ديداج لونا يأخذ الطفل أدب أخذ اإلسـالمي الدين مجيء وعند

 1.الجديد الدين مقتضيات يتطلبه ما ثم الكريم القرآن أوردها التي
 أدب الطفل في الغرب. -ب

 :فرنسا في -1

 يكتب ال الكاتب وكان عشـر، السـابع القرن  في وذلك فرنسـا في الحديث العصـر في بدأ
 كتبو  (ارلز بيروتش الفرنسي) الشاعر جاء أن إلى الناس، أمام قدرته من الحط خشية اسمه

 قبالاإل الح  لكنه. مســــتعارا اســــم له وكتب( اإلوزة أمي حکايات) بعنوان لألطفال قصــــصــــا
                                                                 

 .28، ص1988، 2والتوزيع، األردن، ط دار الّشروق للنشرأدب الطفل )دراسة وتطبيق(، عبد الفتاح أبو معال:  1
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 اسمه وكتب( الماضي وحكايات أقاصيص) بعنوان أخرى  مجموعة فألف قصصه على الشديد
 ســـمهاا فرنســـية ســـيدة قبل من لألطفال كتابية محاوالت وجاءت تشاااارلز بيرو وبعد. واضـــحا

 رنساف في جدي بشكل األطفال أدب كتابة وظهرت( األطفال مخزن ) قصصها منو ( لبرنس)
 عشر. الثامن بالقرن 
 ائمق كإنســـان الطفل بدراســـة اهتم الذي اميل وكتابه ،(روساااو جاك )جانبظهور  وذلك 
 الفرنسية، لغةال إلى وليلة ليلة ألف قصص ترجمة تمت ذلك وبعد المستقلة، وشخصيته بذاته
 (.األطفال صديق) باسم العالم في لألطفال صحيفة أول صدرت أيضا ذلك وبعد

 بأدب شتهرتا التي البلدان ومن. الطفل خيال وتنمية والترفيه التسلية إلى تهدف وكانت
 مترجمينال أشــــهر ومن كثيرة قصــــصــــا فرنســــا عن ترجمت التي( انكلترا) فرنســــا بعد األطفال
 رتروب بعد جاء ثم. بيرو لتشاااااارلز وقصـــــصـــــا حكايات ترجم الذي ساااااامير روبرت اإلنكليز

ـــــاحب وكان( نيوبري  جون ) ـ ـ ـ ـ  نأ والمؤلفين الكتاب من وطلب العالم في أطفال مكتبة أول صـ
طوا لألطفال يؤلفوا ــــّ ـ ـــــب بما الكبار كتب من كتبا أو يبســ ـــــب األطفال يناســ  موهمن مراحل حســ
 بألا ســــمي حتى( جليفر کروزو( و)رحالت روبنســــون ) قصــــته القصــــص هذه ومن. العقلي
 الذهبي عصــــرال يعتبر العشــــرين القرن  وفي( نيوبري  جون ) انكلترا في األطفال ألدب الحقيقي
 1.لألطفال الخاصة النشر ودور المطابع النتشار األطفال ألدب

 :ألمانيا في -2

ـــــتهرت ـ ـ ـ ـ  نتوكا والبيوت االطفال حكايات عنوان تحت ألمانيا في األطفال كتابات اشـ
 2.ةواالسطور  الخرافة على تعتمد قصصا
 :الدانمرك في -3

 شــــعر وقصــــص في كتب وقد اندرســــون  هانز المشــــهور الكاتب ظهر الدانمرك في أما
 على مويســاعده األطفال بعلم قصــصــه في وكان واألشــباح الجنيات حول تدور التي األطفال
 .أوروبا في األطفال ألدب رائدا ويعتبر. الحياة تقبل

                                                                 
 .29المرجع السابق، ص 1
 .29المرجع نفسه، ص 2



 .واألسس المفاهيم فلالط أدب                                              :األّول الفصل

 
16 

 

 العربي العالم في االطفال أدب -ت
ـــــاطير هو قـديمـا األطفـال أدب عليـه يرتكز يالـذ المحور كـان ـ ـ ـ ـ ـ  هـاعلي بنيـت التي األسـ
 الجماعة لىع تأثير لها لتصـبح القصـص تقدمت ذلك وبعد شـفويا تروي كانت التي القصـص

ـــــلوك غرس هو الهـدف وكـان التقـاليـد على والحفـاظ للقبيلـة الوالء مثـل ـ ـ ـ ـ  نفوس يف القبلي السـ
 1.األطفال
 :مصر في-1

 على توبةالمك المصــرية القصــص فهي البشــرية عرفتها التي المكتوبة القصــص أول أما
ــــــص وبقيت. البردي الورق  ـــــاطير حكايات عن عبارة القصــ ـ ــــــالم جاء أن إلى وأســ  حيث االســ
ــــــص ظهرت ـ ـ ـ ـــــول بأخبار المتمثلة الدينية القصـ ـ ـ ـ ـ ـــــلمين وأخبار وأعماله الرسـ ـ ـ ـ ـ  والغزوات المسـ

کما  يمالکر  القرآن يف وردت التي والشـــعوب األمم وقصـــص األنبياء وقصـــص واالنتصـــارات،
ـــــالمية الفتوحات أدت ـــــص دخول إلى االســ ـــــعوب من كثيرة قصــ  لمث العربية غير واألمم الشــ

 قصـــصو  وخرافات أســـاطير معظمها وكان واالســـبانية والهندية واليونانية والرومانية الفارســـية
ــــ مع( وليلة ليلة ألف) وكتاب( ودمنة كليلة) کتاب فترجم الترجمة بدأت ثم. حيوانات  افاتإضــ
 ةوقصــــ يزن، بن ســــيف وقصــــة يقظان، بن حي قصــــة مثل العربي، الخيال من نابعة جديدة
 موياأل العصـــــر أواخر في وأخبارهم قصـــــصـــــهم يكتبون  العرب بدأ وعندما. شـــــداد بن عنترة
 األطفال أدب مصــــادر أغنى من جعلها مما شــــيء كل وكتبوا دونوا العباســــي العصــــر وأوائل
 .العربي

 عام كلبشـ وأوروبا فرنسـا في األطفال أدب ظهور إثر وعلى عشـر بعالسـا القرن  في أما
 ليع محمد يد على مصــر في خاصــة وظهر. العربية البالد في األطفال أدب يظهر أخذ فقد
 اللغــة عن مترجمــا كتــابــا قــدم من أول وكــان بــالغرب اختالطهم نتيجــة الترجمــة طريق عن

 صــــصق بترجمة أخذ ثم. التعليم عن المســــؤو  وكان (الطهطاوي  رفاعة) مصــــر في االنكليزية
 لقصــصا قراءات أدخل ثم األطفال حكايات ترعى قصــصــا فترجم الغربية عن كثيرة وحكايات

 المدرسية. المناهج في
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ـــــعراء أمير بعده جاء ثم ـ ـ ـ ـــــوقي احمد) الشــ ـ ـ ـ  وكتب األطفال أدب في کتاب أول وألف( شــ
 البوم، باهار  التي والبالبل ورةوالعصـف الصـياد ومنها والطيور، ألسـنة الحيوانات على القصـص
 :شعرا قوله ومنها والديك والثعلب

  الواعظينا       ثياب في            يوما الثعلب برز
  1الماكرينا يهدي    ويسب األرض في فمشي
لی  2.«دينا للثعلب أن يوما ظن من مخطئ الشاعر قول وا 

 عشـــرو  شـــعرا، قصـــة ثينثال من أكثر فكتب واالغنيات األناشـــيد شاااوقي أحمد ألف کما
ــــيـد األغـاني من مقطوعـات ـ ـ ـ ـ ـ  كتـابـا كتـب الـذي فكري( علي) ظهر 1903 عـام وفي. واألنـاشـ

 لم يأخذف هذا ومع ،(البنين محفوظات في المبين النصــــح) كتب ثم. البنات مســــامرات بعنوان
 الهراوي  محمااد جــاء اذ ،1922 عــام في اال العربي العــالم في الحقيقي دوره األطفــال أدب
 قوله: شعره ومن والقصص األغاني لهم وكتب لالطفال سمير مكتبة سفأس

 نجار الظهر وبعد تلميذ الصبح في وانا 
 ومنشار وازميل وقرطاس قلم فلي                           

 لسندبادا قصصه ومن بالقراءة األطفال يحبب أن هدفه وكان الكيالني كامل جاء وبعده
ـــــه البحري، وتركزت ـ ـ ـ ـ ـ ــــــصـ ـ ـ ـ  الدين يف کتب کما. األجنبية والثقافات العربي تراثال على قصـ

 .والصحابة وسلم، عليه هللا صلى الرسول حياة من قصص مجموعة وكتب والتاريخ،

ــأن القول يمكن وهكــذا ــال أدب ب ــة بمراحــل مر األطف ـــــيكي ـ ـ ـ ـ  الطهطــاوي. زمن في كالسـ
ـــــيةوالفر  االنكليزية األطفال لكتب الحرفية بالترجمة يهتمون  كانوا وجماعته ـ ـ ـ  يحدثوا أن ون د نســ

ـــــافات ـ ـــــيكي األدبي المذهب من يعتبر قديم وكل عليها، محلية إضـ ـ ـــــوقي أحمد أما الكالسـ ـ  شـ
ــــــرهما في المؤلفين من ومجموعة والكيالني ـ ـ ـ  لىع اعتمدت محلية كتابات في حدثوا فقد عصـ

ـــعر، وعلى الرمز ـــافات مع وترجموا الشــ ـــري  المحلي المجتمع تناســـــب جديدة إضــ  وكل المصــ
 .الرومانسي المذهب من يعتبر الرمز على ديعتم تحديث
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 عن مةمترج أكثرها كتاباته وكانت( القصابي حامد) مصـر في جاء الكيالني كامل وبعد
ـــــراء والتعليم التربية وزارة واهتمت. االنكليزية ـ ـ ـ ـ ـــــدر 1930 عام وفي كتبه، بشـ ـ ـ ـ ـ  من كثير صــ
 أدب حظي اأيضــ مصــر وفي. ســندباد مجلة مثل والمجالت والمســرحيات واألغاني القصــص
ـــــة الكبير باالهتمام األطفال ـ ـ ـ ـــــنوات في خاصـ ـ ـ ـ ـــــابقات كثرت حيث األخيرة السـ ـ ـ ـ  ائزوالجو  المسـ
 توالمؤتمرا الندوات من الكثير وعقدت األطفال أدب في خاصـــة مؤســـســـات وظهرت للكتاب،
 1.ماوس وميكي سمير مجلتي تصدر التي الهالل دار مؤسسة وظهرت

 في الجزائر:-2
 ألصـــعدةا جميع على العشـــرين القرن  من الثالثينيات منذ الاألطف بأدب الجزائر اهتمت
 وقد. سـواء حد لىع المشـرقية العربية والثقافة الغربية بالثقافتين األدب هذا وتأثر والمسـتويات،

 في هاب واإلحاطة حصرها الصعب من كثيرة إبداعية إنتاجات األطفال أدب في الجزائر قدمت
 قد األطفال أدب بأن القول يمكن لكن. الطفولي المجال في رالجزائ بأدب التعريفية الورقة هذا

ـــــهر كـان التي العلمـاء جمعيـة مـدارس في الجنينيـة مالمحـه تبلورت ـ ـ ـ ـ  بـدع من كـل عليهـا يسـ
 .اإلبراهيمي والبشير باديس بن الحميد

 القالنط األخضـــر الضـــوء المســـتقلة الجزائرية الدولة أعطت مباشـــرة، االســـتقالل وبعد
 يعالمشــــار  انطالق مع مواكبة والتخصــــصــــات، والمجاالت الميادين كل في يالثقاف المشــــروع

 ســلبا بعد مافي ســتؤثر علمانية اشــتراكية إيديولوجية رؤية ضــوء على واالجتماعية االقتصــادية
 .خاصة بصفة الثقافية النهضة وعلى عامة، بصفة ككل الجزائري  المجتمع على

ـــال وزارة شـــــرعت وقد ـــابقة تنظيم في م 1996 عام منذ والثقافة االتصــ ـــنتين كل مســ  ســ
 ومســـالكه تخصـــصـــاته كل في األدب بهذا االهتمام إلى ســـارعت كما. األطفال بأدب خاصـــة
 2.والفنية األدبية وشعبه الثقافية
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ومثل أدب الطفل في الجزائر كّل من أحمد سحنون، ومحمد بن إبراهيم طرابلسي ومحمد 
كما نجد الملحن  1بوا أناشيد للتلميذ والمدرسة،األخضر السائحي ومفدي زكريا وغيرهم ممن كت

ـــــوم  ـ ــــد الكثير من المقاطع للرسـ ـ ـ ـــــوريا: طارق العربي طلقان الذي أنشـ ـ الجزائر الذي يقطن بسـ
 المتحركة.
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 مجاالت دراسة أدب الطفل:-4
 سرد فن األنشودة،- القصة- التلوين- الرسم- التمثيل الطفل، أدب مجاالت أهم من إن
ن القصـــة  ورهاد يتوقف بينما المجال، هذا في هاما دورا المعلمة تلعب حيث األنشـــودة، شـــادوا 

                                                                 
مذكرة مقدمة لنيل  ،2004-1990 والعامّية، الفصحى بين وأنماطه ألشكاله دراسة الجزائر، في الطفل دبأ خواني: زهرة 1

 .19ص ،2008 ائر،الجز  تلمسان، بلقايد بكر أبي جامعة شهادة الدكتوراه في األدب الشعبي
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 وفن القصـة،ب سـنهتم لهذا واإلشـراف، المواد وتجهيز اإلعداد على والتمثيل والتلوين الرسـم في
 1:ومنها واألنشودة، سردها

 القصة: أوال

 األغراض من كثيرال يحقق ناجح أسـلوب فهي القصـة، إلى بفطرتهم بميلون  األطفال إن
ـــــتهواء واكثرها البرامج أحب من ألنها وذلك والتربوية، التعليمية ـ ـ  بجانب ه،ل للطفل وامتاعا اســ

 القصــة فهم على طفلال يقبل طفولته فمنذ وتوجيهه، وتربيته نموه في فاعلة بطريقة تســهم أنها
ـــــماعها، على ويحرص ـ ـ ـ ـــــياتها، وتخيل بحوادثها ويهيم ســ ـ ـ ـ ــــــخصــ ـ ـ  ههذ من يحدث ما وتوقع شــ

 قلق يريث ما وكل الســـوقية، واأللفاظ العنيفة األحداث تتجنب أن المعلمة وعلى الشـــخصـــيات،
 2.األطفال

 القصص: أنواع
 التاريخية، الفكاهية، القصص والمغامرات، البطولة قسم) واقعية قصص

 (.الدينية القمص العلمية،
 3(. الخوارق  قصص الحيوانات، قصص) خيالية قصص

 األناشيد: ثانيا
ـــــيد ثيرتع ـ ـ ـ ـ ـــــتجيب التي الفنون  أهم من والتنغيم األناشـ ـ ـ ـ ـ  من مبكرة رةفت في الطفل لها يسـ
 المتلعثم الطفل اإليقاعية النغمات نشجع كما الحف ، سرعة على األطفال تساعد ألنها حياته،
ـــــيد، أثناء الكالم في ـ ـ ـ ـ  لتلك، طرياف ميال ويمتلكون  واإليقاع، التنغيم إلى األطفال ويميل األناشـ
 لنفع جهةومو  ومفيدة هادفة بطريقة األطفال كتب إلى دخل حين منهجيا طابعا النشيد أخذ وقد

 األخرى  الجوانب الموســـــيقي النشـــــاط يســـــاعد وهكذا المرجوة، التربوية الفوائد لتحقيق األطفال

                                                                 
، ، دار اليازوري العلمّية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة العربّيةسيكولوجيا أدب وتربّية الطفلحنين فريد فاخوري:  1

 .56، ص2016
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 الغناء لىع األناشـــيد وتشـــتمل بذاته، قائما نشـــاطا ليس أنه أي والحركية، والوجدانية المعرفية
 1.المختلفة الحركية واأللعاب والتصفيق

 األناشيد أنواع

 الديني النشيد
ـــــيد هو ـ ـ ــــــالمية العقيدة الطفل تعلم على يركز الذي النشـ ـ ـــــبح الخالق ومعرفة اإلسـ ـ ـ  انهسـ
 .اإلسالم وأركان رسوله، صفات على والتعرف

 الوطني: النشيد
 .عنه عاوالدف إليه واالنتماء ووطنه بأرضه التعلق على الطفل يحث الذي النشيد هو 

 االجتماعي: النشيد
 .حديثوال التعامل بآداب وتعريفهم األطفال، عند االجتماعية الروح تنمية على يركز 

 الترفيهي: النشيد
 على كزوير : الوصفي النشيد( ه. األطفال قلوب إلى والسرور البهجة إدخال إلى يسعى

 .طبيعية مظاهر من بهم يحيط بما األطفال ويربط الطبيعة، وصف

 :الحركي شيدالن
 نفســه حول التمركز من وخروجه لآلخرين تقبله وفي الطفل، لدى الثقة تنمية في يســاهم

 2.اآلخرين ويحب ليتأقلم
 واألجهزة: التربوية ثالثا: المعينات

 .البيئة من مختلفة وخامات أدوات

 .العرائس مسرح
 .تسجيل جهاز

                                                                 
 .65المرجع السابق، ص 1
 .67المرجع نفسه، ص 2
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 .العلوي العرض جهاز
 .التلفزيون  جهاز
 يد. عرائس

 1.مختلفة اظرلمن صور
 أهمّية مجاالت أدب الطفل:

ــــــعى ـ  - اأحيان يقدم أنه إذ التربية خدمة في األدب توظيف إلى مجاالت أدب الطفل تســ
 يســــعى التي الحياتية القيم الحياتية ممارســــتها في تجســــد أبطال نماذج - خاصــــة الرواية في

 تجعل ذبج عوامل من هيملك بما األدب فعالية وتكمن أفرده في غرسـها إلى المتلقي المجتمع
 تعليم في ألدبا اســـتخدام و ، تقليدهم إلى تدفعه ربما بل األبطال، بهؤالء للتأثر مهيأ المتلقي

 بالشـــخصـــيات الطالب و األطفال تعريف في التربوية التعليمية القيمة على الحياتية الفضـــائل
ـــم التي ـــجاعة، من المزايا بتلك تتســ  طن،الو  وحب ردية،ف ومبادرة وطموح، وتفاؤل، أمل، و شــ
 2.االجتماعي للظلم واستنكار بالبيئة، واهتمام األسرة، وحب

 تمثل سفلي األخرى  األدبية األجناس بوســـاطة الحياتية وظيفته يمارس أن لألدب ويمكن
نما الوحيدة الوســــيلة هو الروائية بالشــــخصــــيات القيم  ملكاني قد والشــــعر المباشــــر الخطاب وا 
 آن في وروالشــــع العقل إلى يتوجه حيث فيهما متوافرة الجمالية اصــــرالعن كانت ما إذا التأثير
 .واحد

 الصةخ تمثل شعبية وأمثال حكمة، من العربي األدب يتضمنه ما هنا نذكر أن ويمكننا
 الفضــيلة، نحر الفرد وتوجيه الســامية، القيم ترســيخ في فعاال دورا لعبت والتي الشــعوب تجربة
ــــمن كما ــــائل تتضــ ــــهورة الرســ ــــه التي القيم من كثيرا العربي األدب تاريخ يف المشــ  في متأســ

 من لموجهةا والوصـــايا الرســـائل وتعتبر. المجتمع في صـــالحا عضـــوا يكون  لكي الفرد تهذيب
 .األدبية األشكال هذه أحد األبناء الوالدين

                                                                 
 .69المرجع السابق، ص 1
ورقة بحثّية، رياض جامعة القاهرة، مصر، دت،  أدب الطفل أبعاده وسبل مواجهة مشكالته، منى محمد علي جاد:  2

 .15ص
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 يدرك ال قدو . كثيرة وتربوية أخالقية قيم على تنطوي أنها الوصــايا هذه يقرأ من ويالح 
ـــــيته الطفل عقل يتلبس أن عليه فالكاتب الطفل، إلى الموجهة الكتابة قيمة الكثيرون  ـ  في ونفسـ
ــــتهدفة، العمرية المرحلة  من يريد ما رتمري على تعينه التي الكيفية يحدد أن كذلك وعليه المســ
ـــــر التلقين عن بعيدا الكتابة خالل ـ ـ ـ ـ ـــــواب وهذا خطأ وهذا والحشـ ـ ـ ـ ـ  لیع التركيز يجب بل. صـ

 .األمراض ضد وتحصينه ببدنه نهتم مثلما تماما وتثقيفه، عقلهب االهتمام
ـــها يتم أن البد الفكرة وهذه ـــغر منذ غرســ ـــرة، في الصــ ـــة، األســ  كل تتكاتف وأن والمدرســ
ـــــهولةب القيم كل تقديم أجل من الطفل عن وليس للطفل تكتب التي األقالم ومعها الجهود، ـ ـ ـ  ســ
 يةأســـاســـ قيما هناك أن المعروف فمن. مبالســـأ الطفل يصـــيب الذي الوع  عن بعيدا ونعومة
 نزلن كيف هو الســــؤال وكان وغيرها، والجمال والحق الصــــدق مثل األديان كل فيها تتشــــارك

 الجميع ركأد وحب؟ اقتناع عن يكتسبونها وكيف الطفل مستوى إلى الضخمة المسميات بهذه
ـــة له نترك أن يجب الذي الطفل أجل من التحاور أهمية  وكل بداعواإل ختيارواال التفكير فرصــ
ـــة هذا ـــئ التي الحرية لمفهوم فعلية ممارســ ـــغارال من ال الكبار من حتى فهمه البعض يســ  صــ
 1.فقط

 مارسي أن على الكتابة أشـــكال كل خالل من الطفل لتدريب وســـيلة الطفل أدب ويعتبر
ـــــية، القيم على يتعرف وأن واالختيار، الفكر حرية ـــــاســ ـــــعر وأن األســ  خطوات أول من أن يشــ

ـــــعر أن لحريةا ـ ـ ـــــاحبها والتي بواجباته يشـ ـ ـ ــــاأي يعرفها أن عليه الحقوق  من مجموعة تصـ ـ ـ ـ . ضـ
 فالهدف

 يجب التي الحقوق  أول من وهذا واقتناع حب عن الشــــيء يتقبل أن الطفل يتعلم أن هو
 أنبـ هو يطـالـب كمـا لرأيـه مخـالف رأي إبـداء في حولـه من حقوق  مراعـاة مع بهـا، يتمتع أن

 .نفسه الحق له يكون 

 هميةأ  يقل ال الطفل كاتب دور وأن القيم، كل غرس في األطفال أدب دور أهمية تكمنو 
 2.والكنيسة المسجد في الدين ورجل المدرسة، في والمعلم البيت، في واألب األم دور عن

                                                                 
 .16المرجع السابق، ص 1
 .16المرجع السابق، ص 2
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 من فلالط عقل في واالنتماء المواطنة فكرة زرع في تكمن مشــــكالتنا من الكثير حل أن
 من توحالمف العالم هذا أمامه يجد عندما تضـــــيع قد والتي مســـــتقلة،ال هويته على الحفاظ أجل
 أن يفاجأ مث االفتراضي، العالم في أمامه متاحة الخيارات كل أن ويجد والنت التليفزيون  خالل
 1.المدرسة أو البيت في سواء رأيه عن للتعبير جدا قليلة فرصا هناك

 .الطفل أدب أعالم أهم -5

 عند الغرب: -أ

  بيرو: زتشارل -1
 كتاب أول أصــدر 1697 عام في "،(Charles Perot) بيرو تشااارلز" فرنســا شــاعر

ــــ وقد شـــــعبية، حكايات الكتاب هذا وتضـــــمن األوزة، أمي حكاية بعنوان" األطفال أدبي  درصـ
 يف المجموعة هذه أثارت وقد ،"مانگور دار بيرو" الصـغير ابنه أسـم وهو مسـتعار أسـم تحت
 األدباء تدفع نشـطة، أدبية حركة لغاتها إلى ترجمت أن بعد األخرى، يةاألوروب والبالد فرنسـا
لى األوروبية الشعبية اآلداب في والتنقيب البحث إلى  2.األطفال بحكايات االهتمام وا 

 : لبرتس -2

 3األطفال" سيدة فرنسّية كتبت مجموعة قصص بعنوان: "مخزن 
 : روسو جاك جان -3

ــــــن حتى الطفل وألف كتاب ايميل حول "تربية ـ ـ ـــــة سـ ـ ـ ـ  ايةالعن أهمية عن ويحدثنا الخامسـ
 اللفائف يريد ال فهو والدته، منذ الحرية الطفل منح وأهمية األم بنفسها اهتمام وضرورة بالجسم

نما حركاته وتشــــل الطفل تقيد التي األربطة وال  وأن نحبو تىح حرا الطفل يترك أن يريد هو وا 

                                                                 
 .17المرجع نفسه، ص 1
 نشر والتوزيع،غيداء لل، دار الصورة البصرية في قصص األطفال االستراتيجّية والتكنيك سيميائيةمحمود خليف الحياني:  2

  17، ص2017 عمان، األردن، دط،
 ،1ط األردن، والتوزيع، للنشر زهران دار تدريسه، أنواعه، فلسفته،: األطفال أدبعبد الرحمن عبد الهاشمي وآخرون:  3

 .54، ص2009
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و كن أن يسمعه الطفل أو يقرأه، ويعّد روس" كما يتحّدث عن أهّم ما يم.يشاء کيف يحبو يترك
 1من رواد أدب الطفل في العالم ككل.

 كما نجد كل من:

 بيرو" تشارلز" وحكايات قصص ترجم :سامبر روبرت -4

 جليفر" وقّصة "رحلت كروز" "روبنسون ألف قصة :نيوبري جون -5

 واألشباح" الجنيات وقد ألّف "قصص: أندرسون هانز -6

 روسيّة" "أساطيرألفا  :وبوشكين تولستوي، -7
 عند العرب: -ب

هناك عدد غير محصــــور من رواد أدب الطفل في العصــــر الحديث والمعاصــــر، ومن 
 جملة هؤالء نذكر:

 " :1939 - 1882" الهراوي  محمد"-1
 منو  لألطفال الشــــعر لكتابة واتجه الكتب، دار في عمل الرواد األطفال شــــعراء أهم من
ــــعري  نتاجه ــــمير" الشــ ــــمير" و" للبنات األطفال ســ " والغنم الذئب" رواية وله" للبنين األطفال ســ

 .مصر في الكتاب هيئة عن صدر والديوان

 ":برانق أحمد محمد"-2
ـــــنوات، لعـدة المـدارس على قررت لألطفـال، الكتـب من العـديـد لـه ـ ـ ـ ـ  عن عبـارة وهي سـ
 رأشـــه ومن" حمامة األميرة" و" الذهبي النص" و" الزمان قديم في كان" منها تاريخية قصـــص

 .جزءا 26 في المعارف دار عن وسلم عليه هللا صلى الرسول سيرة مجموعة" اتهمؤلف
 : 1932 - 1870 الشعراء أمير شوقي أحمد-3
 جالم في وكتب الشـــعر، مجاالت كافة في القصـــائد كتب مصـــر في الشـــعراء أمير هو
ـــدر ما األطفال ـــوقي ديوان" حديثة طبعة صــ  وحكايات" 1984 المعارف دار عن" لألطفال شــ

 ".1982 القط عن
                                                                 

 ،ة للطباعة والنشر، مصرترجمة نظمي لوقا، الشركة العربيّ  ،الرشد إلى المهد من الطفل تربية أو إميل جان جاك روسو: 1
 .7،8، ص1958
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 " :1970 - 1897" اإلبراشي عطية محمد"-4
ـــــتاذا عمل ـ ـ ـ ـ ــــــالمية، الكتب من عديدا وكتب العلوم، بدار أسـ ـ ـ ـ  خالتاري لكتابة واتجه اإلسـ
 ياةح من وقصــص المعارف، دار عن" الزرقاء الطفل مكتبة" ســلســلة وله لألطفال، اإلســالمي
  1.وسلم عليه هللا صلى الرسول
 ":1959 - 1897" كيالني كامل-5

 وزارة يف اشـــتغل ثم بالتدريس، عمل العربي، والعالم مصـــر في لألطفال کاتب أبرز هو
 صــــيةالقصــــ أعماله ومن الحكايات وتبســــيط لألطفال، العالمية األدب بترجمة واهتم األوقاف،
" ريقيةأف أســاطير" و" جغرافية وقصــص" وليلة ليلة ألف" من وقصــص" جحا حكايات" لألطفال
 .لألطفال الشعري  ديوانه إلى إضافة

 ":2005 - 1929" فرج الفريد"-6
 وأنتج فني،ال بالنقد ثم بالتدريس، وعمل الفرنسـية، اللغة قسـم آداب ليسـانس على حصـل

 األطفال مسـرح وفي ،"فرعون  سـقوط" وهي 1957 عام أعماله أول مصـر في القومي للمسـرح
ــــــالن بقبق" كتب ـ ــــالم والزير ،1967 الكسـ ـ ـ ـ ــــــحورة ابةالغ أمير رحمة" و 1967"  سـ ـ  ثم" المسـ
 لمسرحيتينا هاتين عن كتابين في دراستين بإجراء الدراسة هذه كاتب قام وقد" الزمان هرديس"

 اإلسكندرية والنشر الطباعة لدنيا الوفاء دار طبعة
 ....1931 الشاروني يعقوب-7

ـــــل الجماهيرية، للثقافة مديرا عمل ـ ـ ـ ـــــهاماته نتيجة الجوائز من عديد على وحصــ ـ ـ ـ  يف إســ
 ،"كايةوح حكاية ألف" موســوعة لألطفال، كتبها التي الســالســل أهم ومن للطفل بداعاإل ميدان
 كاياتح" وســلســلة لألطفال الخضــراء المكتبة" ضــمن كتب وســبعة الشــعبية الحكايات وأجمل
 ".العرب كتب من

 ....1942 سويلم أحمد-8

                                                                 
 .49-48، ص2014، 1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، ط أدب الطفل، الرحلة والتطّور،محمد فوزي مصطفى:  1
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 نم و الدولية، الجوائز من العديد على حاصــل و مقال، وكاتب مســرحي وكاتب شــاعر
 األعمال وصدرت ،1980" النهر إلى الخروج" و ،1970" األربع الجهات من الهجرة" دواوينه
ـــــات له و الكتاب، هيئة عن 1998 عام له الكاملة ـ ـ ـ ـ  في أطفالنا" منها األطفال أدب في دراسـ
ـــــعراء عيون  ـ ــــــالمي الفكر" و ،"الشـ  و ،"يالعرب الطفل ديوان" و ،"العربي الطفل ثقافة في اإلسـ

 1".لألطفال الشعرية المسرحيات"
 :الوزير المختار أحمد-9

ـــــية الدار األطفال"، "الديوان: أعماله من 1983 وتوفي 1912 تونس في ولد  ـ ـ ـ ـ  التونسـ
 و"عليســــة". 1970 للتوزيع، التونســــية الشــــركة(. لألطفال "وأهازيج" )شــــعر م،1974للنشــــر،

 .1975 التوزيع، التونسية الشركة ،(لألطفال شعرية مسرحية)
 :الباتني شمعا أحمد -10
 2لألطفال". وأشعار "قصص: أعماله من ،1928 بالجزائر باتنة مدينة في ولد 

 وهناك الكثير من األدباء الذين أبدعوا في أدب الطفل شعرا ونثرا أمثال:
 األحمد الناصر أحمد -

 نجيب أحمد -
 ....1935 شبول فضل أحمد -

 .2003 – 1928 نجيب أحمد -
 ....1928 يوسف التواب عبد -
 عروف الرصافي.الشاعر م -

 الشاعر الجزائري: محمد األخضر السائحي. -

                                                                 
 50-49المرجع السابق، ص 1
السعودّية، أكتوبر  ، دار الفيصل الّثقافّية،264مجّلة الفيصل، عد  شعراء األطفال في الوطن العربي،أحمد فضل شبلول:  2

 .102، ص1998
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 1.الشاعر الجزائري محمد العيد آل خليفة -
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ـــــيق من هناك ـ ـ ـــــكال مع التعامل نطاق يضــ ـ ـ  األدب ومجاالت األدبي التعبير أشــ
 األمهودات موتض الشعر، دائرة: أوالهما: )دائرتين في يقع أنه ليعلنوا للطفولة، الموجه

 األراجيزو  والمناســبات، الّلعب وأغاني الترقيص، وأغاني الموزونة، واألغاني واألناشــيد
عرية، ــــّ ــــة الشــ عرية والقصــ ــــّ ــــان على الشــ ــــمو  النثر، دائرة: وثانيهما ات،الحيوان لســ  تضــ
ـــــية الحكايات ـــــنة الحيوان على والحكايات المتنّوعة، القصــــــصـ  ال،واألمث والطير، ألسـ
 1(الّلغوّية واألحاجي الحكيم، باألدب يسمى ما أو والوصايا،
 آلدابا لتشـمل تتسـع األطفال أدب في األدبية التعبير ومجاالت أشـكال أن على
 لحياةا واقع عن تعبر أن البد واألشــكال المجاالت هذه ألن ،كافة اإلنســانية والمعارف

ــــانية ـ ـ ـ ـ ـ ـــــها التي اإلنســ ـ ـ ـ ـ  آداب من الطفل ما حول معظم تحتوي أن والبد الطفل، يعيشـ
ـــــمل أن والبد ومعارف، ــــانية الحياة جوانب مختلف تشـ ـ ـــــها التي اإلنسـ ا يعيشـ ـــــ  ناإلنسـ
 2المعاصر.
ة والشــوفي الموروث العربي تنحصــر أشــكال أدب الطفل في زاوي  عر، تي القصــّ

عبي، وال شــّك أّن مؤلفي هذه القصــص واألشــعار كانوا يهدفون  شــواء المنظوم أو الشــّ
إلى إيصـــال رســـائل ضـــمنّية في مؤلفاتهم لتتلقفها آذان األطفال وتكتســـب من خاللها 

 القيم االجتماعّية والدينّية والتربوّية وغيرها.
ــــــص األطفال في الموروث العر  ـ ـ ـ بي على الرمز، حيث بقي وغالبا ما بنيت قصـ

ـــــيات التي  ـ ــــــخصـ ـــــمات الشـ ـ في أذهان العديد من الكبار الذين طالعوا أيام طفولتهم سـ
ــــــص، فالثعلب طالما كان رمزا للحيلة، والحمار غالبا ما كان رمزا  ـ ـ ـ وجدت في القصـ
للغباء، واألسد للشجاعة أو الظلم، وسنقدم هنا عرضا الرمز الذي تمّثله الحيوانات في 

ــــــص األطفال ـ ـ ـ ـــــتخدمت فيها قصـ ـ ـ ـ ـ ــــــص التي اسـ ـ ـ ـ ، ونورد قبلها حديثا عن أنواع القصـ
 الحيوانات.

ــــموعة - الحكاية  ذاه وفي واالنتباه، اليقظة على الطفل تحمل - مقروءة أو مســ
 صـيللتح ضـروري  ذلك وكل الفكر، وضـبط الذهن، وحصـر الصـبر، على له رياضـة
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 األطفال هعن يأخذ ذابج معلم أيضأ وهي وغيرها، الدراسية حياته في والخبرة المعرفة
 شـــأن، نم وما طريفة حيوية خبرات منه ويكســـبون  واألدب، الثقافة ضـــروب من كثيرة
 لطفل،ا من المجتمع يريده ما لغرس ناجحة، تربوية وســـيلة القصـــة أو الحكاية أن في

ـــــيته ولبناء ومواهبه، قدراته ولتنمية ـ ـ ـ ــــــخصــ ـ ـ  وتهذب له،خيا تنمي فهي متوازنة، بناء شــ
ـــــه، وترهف وجدانه، ـ ـ ـ ـ ـــــائل أنجع من وهي حســ ـ ـ ـ ـ  لالطف تزود حيث اللغة، لتعليم الوســ
 القراءة لىإ وتدفعه الفهم، ودقة االستماع، حسن وتعوده واألساليب والمفردات باألفكار
ـــــمل واالطالع  وقصــــــص الخيال، )قصــــــص: منها كثيرة، أنواع األطفال حكايات وتشـ
 صوقصـ حيلة،وال الرأي وقصــص الشــعبية، والقصــص األســاطير، وقصــص الحيوان،
ــــــص والعربية، الوطنية البطوالت ــــــص التاريخية، والقصـ ــــــص المغامرات، وقصـ  وقصـ
 صوقصـــ العلمية، والقصـــص الشـــرطة، ورجال البوليســـية والقصـــص الخارق، البطل

 الفكاهية( والقصص الواقعية، والقصص المستقبل
 ال،األطف حكايات في الحيوان اســتخدام نشــير إلى أن الفصــل، نحاول هذا في 

ـــــعبية الحكايات أقدم من تعد التي الحيوان حكاية عن تحدثنا ثحي ـ ـ ـ  وعن ة،العربي الشــ
 1األطفال. قصص في استخداما األكثر الحيوانات

 : الحيوان حكاية -

ـــــان الحيوان رافق لقد ـ ـ ـ ـ  حتىو  حياته، مراحل جميع وفي الخليقة، بدء منذ اإلنســ
ـــــال ازداد األيام مرور ومع هذا، يومنا ـ ـ ـ ـ ـــــعى بينهما، وثوقا االتصـ ـ ـ ـ ـ ـــــان فسـ ـ ـ ـ ـ  في اإلنسـ

ـــــتفادة إلى القديمة، المجتمعات ـ ـ ـ ــــــخره معه، يعيش الذي الحيوان من االسـ ـ ـ  لهألعما فسـ
ـــــعوب اتخذت وقد. العمل وفي البيت، في والزمه وخدمته، ـ ـ ـ  اناتالحيو  من القديمة الشــ
ـــــها، الحياة ظواهر بين الربط منها محاولة في لها، رموزا  في ليوما نبحث نكاد وال نفسـ
ـــــاطير ابتدعت قد ونجدها إال ،قوم أو أمة أدب ـــــان على األســ  نجد حتى الحيوان، لســ
ـــعبية، والحكايات القصـــــص آالف ـــاطير الشــ ـــوجة، واألســ ـــان على المنســ  الحيوان، لســ
 دارسـو فيويحت. الشعوب مختلف عند األساطير بعض بين كبيرة مشابهة نجد وأحيانا
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ـــــعبي التراث ـ ـــــ احتفاء والزواحف والنباتات والطيور الحيوان بحكايات الشــ ـ  هذا ا،خاصــ
 أن) :يري  من وهناك المحددة، الشـــارحة وواقعتيها بل الشـــديد، إيجازها من الرغم على

ـــــاطير، بداية هي الحيوان حكايات ـ ـ ـ ـ  نتكا أنها إذ. منها وبدائية قدما أكثر وأنها األســ
 في ســـديتج كان المعتقدات هذه أكثر أن أي والمعتقدات، األفكار تقديم و لشـــرح وعاء
 1ك.ذل وغير والذنب، والثور، والبقرة، والبومة، كالنسر،... وطيور اتحيوان شكل

ــذهــب ــاحثين بعض وي ــات أن إلى الب ــدم من الحيوان، حكــاي ــات، أق ا الحكــاي  وأنهــ
 احتلــت وقـد والطبقـات، األجيـال مختلف وبين أمـة، كـل وعنـد بيـت، كـل في موجودة
 في امة،ع األطفال ليهاإ يميل الرفيع، األدب في القصـصـية األشـكال بين بارزة مكانة
 لصــغارا األطفال تشــوق  التي الحكايات أكثر من تعد أنها إال العمرية، مراحلهم جميع
 وهو ،الرئيســــي بالدوري  فيه الحيوان يقوم قصــــصــــي شــــكل عن عبارة الحيوان وحكاية
 مافي ويســــتوعب خاصــــة، بصــــفة الحيوان وألســــطورة عامة، بصــــفة لألســــطورة امتداد

ـــــتوعب ـ ـ ـ ـ  يننوع إلى تفرعت الحيوان، حكاية أن ويبدو( الوحوش لحمةو)م الخرافة يسـ
ـــكال يختلفان ـــطل الذي هو الثاني والنوع ،(الخرافة) األول النوع: ووظيفة شــ  على حاصــ
 (.الوحوش ملحمة) تسمية

 : الخرافة-1

 يواناتح بأحداثها تقوم قصــيرة، وهي أخالقية، غاية تســتهدف حيوان حكاية هي
 مغزى  لىإ وتقصـــــد الحيوانية، بســـــماتها ذلك مع  وتحتف كالناس، وتتصـــــرف تتحدث
 : قسمان العادة في وللخرافة 2أخالقي

  األخالقية، الغاية يجسم الذي القصصي السرد :أولهما

                                                                 
، 2017مؤسسة هنداوي سي أي سي، المملكة المتحدة، دط،  الحكايات الشعبّية العربّية،شوقي عبد الحكيم:  1
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 األعم، البالغ في تتخذ مركزة، صــيغة في األخالقية الغاية هذه تقرير: وثانيهما
 لكاملةا الخالصــة أنهوك الناس، ألســنة على يســر في يتردد الذي الســائر المثل شــكل
 1.بأسرها للحكاية
 :الوحوش ملحمة-2

ـــــهر من  ـ ـ ـــــنة على حكاياته أتت التي المتداولة، العربية الكتب أشـ ـ ـ  وان،الحي ألسـ
ــــــي كتاب وهو ،(ودمنة كليلة) كتاب ــــــصــ ـــــل، ممتع قصــ ـ ـــــواء ومســ ـ  أم للكبار كتب ســ

ــــانية الطبائع مؤلفه، خاللها من أبرز وقد الصـــــغار،  بيةجااإلي جوانبها وكشـــــف اإلنسـ
ــــلبية، ــــريرة، الخيرة والســ ــــص وجاءت والشــ  بها انفرد التي الحيوانية للطبيعة وفقا القصــ
ـــــلوك من الحيوان، ـ ــــــرف، سـ ــــــعف، وقوة وعنف، وحركة، وتصـ  عليها يفرض ولم وضـ
 ا،عليه متعارف أسـس ضـمن مهذب، وتصـرف اجتماعي، مسـلم من البشـري، السـلوان

 دمنة(و  كليلة) بها تميزت اصــــةخ وتلك اإلنســــان، طبيعة الحيوان على يفرض لم كما
ـــــان على يكتـب مـا عظم مع غيرهـا، دون  ـ ـ ـ ـ ـ  بيادباا تـأليف من والكتـاب. الحيوانـات لسـ

 إلى إضافة العباسية الدولة بداية في ،المقفع بن هللا عبد: وترجمة الهندي، الفيلسوف
 2الحيوان. بحكايات( وليلة ليلة ألف) كتاب يزخر السابق، الكتاب

 حكايات الحيوان -

 :الليالي في الحيوانات من نمطان الكوهن 
ها، من الخارقة، قدراتها حيث ومن تصــــورها، حيث من خرافية، حيوانات: األول 
 لطائر،ا والحصـــان ،(البحري  الســـندباد) حكاية في العظيم، الرخ - المثال ســـبيل على
 (. شاه وحكاية )فيروز ،(الثالث والبنات الحمال) حكاية في

ـــــور هـذا أن ويبـدو ـ ـ ـ ـ ــــائعـة كـان لخرافيا التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وغير المتعلمين طبقـات بين شـ
ـــــواء على المتعلمين ـــــ في الخرافية الحيونات هذه أفعال ذكر ورد فقد. السـ  نفات،المصـ

 عجـــائـــب) كتـــاب مثـــل والكون، الطبيعـــة في العجيبـــة الظواهر عن تحـــدثـــت التي
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ـــــهور كتاب وهو ،للقزويني( المخلوقات ـ ـــــد لم أنه يبدو: والثاني. مشــ ـ  وأنه ه،لذات يقصــ
ـــــفة رمزا اتخذ ـ ـ ـ ـ  غيرت التي والطيور قرنه، على األرض يحمل الذي الثور) قدره أو لصـ
 (. بدور والملكة الزمان )قمر قصة في كما األحداث، مجرى 

 وهي ســـير،التف هي األولى وظيفتها أن الحيوان، حكاية في للباحثين اتضـــح وقد
 : شعبتين ذات وظيفة

ـــــير: األولى ـ ـ ـ ـــــه، حيوانال بعالم المتعلقة الظواهر تفســ ـ ـ ـ ـــــك كاختالف نفســ ـ ـ ـ  الهاأشــ
 . وصفاتها ألوانها وأحجامها

ـــــتغالل: الثانية ـ ـ ـ ـ ـــــير في العالم هذا اسـ ـ ـ ـ ـ  قةعال ال واجتماعية طبيعة ظواهر تفسـ
 عنه. يدابع واقعأ تفسر وسيلة يصبح الحالة، هذه في الحيوان أن أي. بها للحيوان
 أن يف تفســـر يالت المشـــهورة الحكاية تالق األولى، الطائفة على الشـــواهد ومن 
ـــــاع إنه تقول الحكاية أن مذنب، غير الدب ـ ـ ـ ـــــواهد ومن!  ذنبه أضــ ـ ـ ـ  الطائفة على الشــ

 ألنه نار،ال طائر باســـم البينات بعض في المعروف الصـــغير الجنة عصـــفور الثانية،
 األحمر صــدره لون  أن الواضــح ومن البشــرية، لخير الســماء من النار جلب الذي هو
 من وليس .المشـــهورة الحكاية بتلك يفســـر وجعله القديم، البداني الخيال أثار الذي هو

 باكتس قد الحكاية، في أم األسطوري  أصله في أكان سواء الحيوان، أن من أن شاف
 محور وهي اللغة، أو النطق الصــفات هذه رأس وعلى اإلنســانية، الصــفات من الكثير

فريقي اوآســي أوروبا في واألســاطير،( الفولكلور) في الدوران كثير أســاســي  هذا ومن ا،وا 
 1.األرض بقاع سائر إلى انتقل القديم العالم

 : العربّية الحكايات في المستخدمة الحيوانات
 عن ميةأه تقل ال وهي الحكاية، بناء في األسـاسـي العنصـر الشـخصـيات تشـكل

 يف حكايات عن مختلفة بصـــــورة تظهر األطفال، حكايات في والشـــــخصـــــية الحدث،
 تعددة،م األطفال قصص في الشخصية بينما اإلنسان، صورةب محددة الكبار، قصص
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ـــــورة، ومتنوعة ـــــكل في تظهر حيث الصــ ـــــان، شــ  ينتكو  في أو حيوان، هيئة وفي إنســ
  ...جماد

 ث،وبح والتماس ســـعي قصـــة لديهم تمثل األطفال، على نســـردها حكاية كل إن
. هغامراتم على أو مصـــيره، على يعقلون  أو فيها، شـــخص أهم عمله ما دائما يرددون 
ـــــفي أن الطفل، طبيعة ومن ـ ـ ـ  ثال،م كالحيوان األخرى، الحية الكائنات على الحياة يضـ
 الحياة إضــفاء طبيعة من أن كما العمل، على والقدرة التفكير، على القدرة يمنحها وأن
 كلو  شــيء كل على يســبغ فهو به، يحيط ما كل وعلى أيضــأ، الجامدة األشــياء على
 فاتصــ خلع أي( األنســنة) بمفهوم يعرف ما وهو دانية،وج عاطفية اســتجابات حيوان

ـــــان ـــــاعت ورق . والجمادات الحيوانات على اإلنســ ـــــنة شــ ـــــيعة األنســ  أدب في كبيرة شــ
 لمقدمةا الحيوان حكايات جميع ففي العشــرين، القرن  من األول النصــف في األطفال،
ـــــه بني مع ويقيم ويفرح، ويتألم الحيوان يتحدث لألطفال، ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاناإلن عالقات جنسـ ـ ـ ـ ـ ـ  سـ
 حكايات يف اسـتخداما األكثر الحيوانات لشـخصـية تلخيصـا يلي فيما ونورد. باإلنسـان
 األطفال.

 الحيوانات ورمزيتها في القّصة العربّية:

 : األرنب -1

 خاصةب قوية، حواسه الخضار، على وتتغذى الطعام، تقرض التي القوارض من
ــل ينعدم، ادويك قليل ذكاؤه شــــيء أي من يخاف جبان، حيوان. والشــــم الســــمع  حويصــ

ــــتخدامه ــــي اســ ــــصــ ــــخاص دور في القصــ  دور وكذلك التجربة، وعديمي األغرار األشــ
 .الجبان الصديق

 : الغزال-2

 لسمعا حاستي بخاصة الحواس، مرهف وهو كثيرة، يخاف وجميل، رشيق حيوان
 صــــداقته وديعة، شــــخصــــية القصــــة في ويصــــلح جدا، وحذر العدو، وســــريع والشــــم،
 1.أصدقائه بقية ومع نفسه، مع إيجابية
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 : الدب-3
ـــــريع الجبال، أعالي في تعيش التي الحيوانات من ـ ـــــتطيع الجري، سـ ـ ـــــلقت يسـ ـ  سـ
 ويلقيه. الســمو ليصــطاد المياه مجاري  في ويســتقر بمهارة، ويســبح بســهولة، األشــجار

 لنحل،ا اكتشــاف في ماهر فهو لذا العســل أكل ويحب فورا، يلتهمه ثم الشــاطئ، على
 صفاته، رتغاي بصيغة ويوظف األطفال، حكايات في يسةالرئ الشخصيات من ويعتبر
ـــــفات من يمتلك  الدب بأن علما الغبي، الحيوان دور يلعب حيث ـ ـ ـ ـ  نأل تؤهله ما الصـ
 .ماهرا ذكيا حيوانا يكون 

 : الكلب-4
ـــــان المرافقة الحيوانات من ـ ـ ـــــور، أقدم منذ لإلنسـ ـ ـ ـــــفاته أولى فإن لهذا العصـ ـ ـ  صـ
خالصــه صــداقته،  لجري،ا في فائقة وســرعة عجيبة، شــم بحاســة ويمتاز لصــاحبه، وا 
ـــــته، على بمهارة وينقض مكان، أي في ويعيش المتاعب، كل ويتحمل ـ ـ ـ ـ  مطيعو  فريسـ
 الذي ياإليجاب الصـــديق يلعب الحيوان قصـــص وفي والوفاء، بالنشـــاط ويمتاز وذكي،
 .العدوان رد في معهم ويتعاون  ألصدقائه، المساعدة يقدم
 :الدوري  العصفور-5

 يحب ،قصـير مخروطي ومنقاره ونشـيط، قوي، العالم، في شـاراانت الطيور أكثر 
 كلب العصــــافير وفصــــيلة. معروف جميل صــــوت وله ذكي، الطيران، ســــريع الهجرة،
 لدائم،ا وغنائها صــوتها، بجمال تمتاز تعتدي، وال تعادي، ال بطبعها، مســالمة أنواعها
 وأ الطعام، جلب في سـواء أحد، من مسـاعدة دون  نفسـها على تعتمد منظرها، وجمال
 لطيورا وشــــخصــــية. القيود وتكره والطيران، الحرية وتعشــــق واألعشــــاش، البيوت بناء

ــالم اإلنســــان عن للتعبير تســــتخدم( بخاصــــة والعصــــافير  يوان،الح قصــــص في المســ
 فاعد هي وبيوتها، أعشــــاشــــها عن ودفاعها والوطن، األرض عن للتعبير وأعشــــاشــــها

 1ووطنه. أرضه عن اإلنسان
 : والذنب الثعلب-6

                                                                 
 .12:49المرجع السابق،  1



 العربي الموروث في وأشكاله الطفل أدب                         : الّثاني الفصل 

 
37 

 

ـــــيلة من ـ ـ ـــــطياد في القنص على يعتمد الذئب اللحوم، آكلة هي واحدة، فصـ ـ ـ  اصـ
ـــــته، ـ ـ ـ ـــــاكلة على الثعلب بينما غدار، ماکر، ذكي، فريسـ ـ ـ ـ ــــ أنه لوال الذئب، شـ ـ ـ ـ ـ  فيتصـ
ـــــتخدام على والمقدرة والخبث، بالذكاء، ـــــية منه جعل الذي األمر الحيلة، اســ ـــــخصــ  شــ
 خبيثة،و  ذكية، األطفال، قصــص في وشــخصــيته الحيوانات، بقية من أكثر أســطورية
 . الحيل وكثيرة وماكرة،

 :والصرصور النمل-7
 يمتازو  رزقهم، كســـــب في أفراده وتتعاون  جدا، كبيرة جماعات في يعيش النمل 
 حتى ويعيش الملل، أو الكلل أو التعب وعدم الدؤوب، والعمل الطويل، بالصـبر النمل
ــــ بعكس والنمل كثيرة، وأنواعه يعمل، وهو موته ـ ـ ـــــورالصـ ـ  عملال ناحية من تماما، رصـ

ـــــور النملة توظف التي الحكايات من الكير هنالك فإن لذلك والحياة، ـ ـ ــــــرصــ ـ  يف والصــ
 .مثل أو قصة

ـــــتخدمة الحيوانات من النماذج هذه بذكر ونكتفي  ـ ـ ـ ـ  األطفال حكايات في المسـ
ـــه، ة ومـــا ترمز إلي ـــّ ـــــتخـــدام ويمكن العربي ـ ـ ـ ـ ـــات اسـ  يف كثيرة ترد غيرهـــا، أخرى  حيوان

ـــــد، الحكايات، ـــــان، والنمر، كاألســ ـــــاح، والحوت، والنمس، والقطط، والحصــ  ، والتمســ
ــدلفين، ــدعــة، والحمــام، والطــاووس، والقرود، والحمــار، وال ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ــذ، واألفعى، والضـ  والقنف
 1.وغيرها والخفاش،
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في الموروث العربي غني بالقيّم  أدب الطفل في ختام هذا البحث، يمكن القول أنّ 

فيّة التي تساهم في بناء الطفل العربي الصالح، وعموما فقد خلص بحثنا هذا التربويّة والثّقا

 إلى جملة من النتائج نذكر منها.

 التراث العربي سبّاق في مجال أدب الطفل شعرا ونثرا -

 أدب الطفل في الوطن العربي قد استفاد كثيرا من اآلداب األجنبيّة الخاّصة بالطفل. -

ع من أبرز ما هو ما وصل إليه أدب الطفل في حركة البن المقفّ كتاب كليلة ودمنة  -

 .الترجمة

ة  - أدب الطفل يشهد تطّورا مستمرا من خلل المجّلت والكتب والبرامج التلفزيونيّ

 واإلذاعيّة الخاّصة به.

حماية الطفولة وأفكارها والسّعي لتنميّة قدراتها من أهم ما يجب أن يسعى لتحقيقه  -

 أدب األطفال.

 ن الدسائس واألفكار غير المقبولة في بعض قصص األطفال.هناك الكثير م -

 ضرورة التدقيق والتمحيص في اختيار الكتب الموجهة لألطفال. -

القّصة والنشيد من أكثر األمور التي ترسخ في ذهن الطفل وخاّصة إذا كانت مّصرة  -

 أو منقولة على لسان األجداد واآلباء.

 مؤلفات المجديّة الموجهة للطفولة.المؤلفون العرب بحاجة إلى المزيد من ال -

القرآن الكريم اهتم بالطفل وبأدبه وساق في ذلك قصصا حقيقيّة ذات عبر وقيّم  -

 أخلقيّة.

 توعيّة الطفل العربي مسؤوليّة الجميع بداية من العائلة إلى المجتمع إلى المدرسة. -

ن قد بحث، وربما نكوهذا المن  تستلهمونعتقد أّن هناك الكثير من األفكار التي يمكن أن 

 عجزنا عن ملحظتها أو إدراكها.

مجال أدب الطفل عاّمة وبناء على هذه النتائج والبحث المقدم وجدنا أن البحث في 

ارتأينا أن نفتح آفاقا جديدة ربما تكون محل  عليهو، والموروث العربي خاّصة كبير جدا

 اهتمام القارئ للبحث والتوسّع فيها:

 جزائر بين المدرسة ووسائل اإلعلم الحديثة.أدب األطفال في ال -

  .في قصص األطفال وتأثيره على بناء شخصيّة الطفل والحضاري الصراع الفكري -

 أدب الطفل في ضل تكنولوجيا المعلومات واالتصال.حياة  -

 .الدسائس والقيم اللأخلقيّة في قصص األطفال على لسان الحيوان -
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 القرآن الكريم. -أ

 المعاجم-ب

تح: عبد هللا علي كبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة،  لسان العرب،ابن منظور:  -1
 مصر، دط، دت

 .1984، 2دار العلم للماليين، بيروت لبنان، ط المعجم األدبي،جبور عبد النور:  -2

 :الكتب -د

" روئ تراثية الشركة العربية للنشر أدب الطفولة "أصوله ومفاهيمهأحمد زلط:  -1
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 ،2000، 1الدار العربّية للكتاب، مصر، ط

ترجمة نظمي  ،إميل أو تربية الطفل من المهد إلى الرشدجان جاك روسو:  -5
 .1958لوقا، الشركة العربّية للطباعة والنشر، مصر، 

لنشر ، دار اليازوري العلمّية لسيكولوجيا أدب وتربّية الطفلحنين فريد فاخوري:  -6
 ،2016األردن، الطبعة العربّية،  والتوزيع، عمان،

مؤسسة هنداوي سي أي سي،  الحكايات الشعبّية العربّية،شوقي عبد الحكيم:  -7
 .2017المملكة المتحدة، دط، 
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دار الشؤون الثقافّية العاّمة، العراق،  الحكاية الّشعبية،عبد الحميد يونس:  -8
1980. 

 ، أنواعه، تدريسه،أدب األطفال: فلسفتهعبد الرحمن عبد الهاشمي وآخرون:  -9

 .2009، 1دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، ط

 دار الّشروق للنشرأدب الطفل )دراسة وتطبيق(، عبد الفتاح أبو معال:  -10
 .1988، 2والتوزيع، األردن، ط

دار الوفاء لدنيا  أدب الطفل، الرحلة والتطّور،محمد فوزي مصطفى:  -11
 .2014، 1الطباعة والنشر، مصر، ط

سيميائية الصورة البصرية في قصص األطفال يف الحياني: محمود خل -12
 .2017، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، دط، االستراتيجّية والتكنيك

االهتمام بالطفولة وأثره في منع االنحراف محمود عبد الحي محمد علي:  -13
 .2018، 1دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، مصر، ط وتحقيق التنمّية،

 رياض أدب الطفل أبعاده وسبل مواجهة مشكالته،منى محمد علي جاد:  -14
 .جامعة القاهرة، مصر، دت

 المجالت: -ذ

ل، مجّلة الفيص شعراء األطفال في الوطن العربي،أحمد فضل شبلول: -1
 الرسائل، 1998، دار الفيصل الّثقافّية، السعودّية، أكتوبر 264عد 
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 .2008الشعبي جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 

 المواقع االلكترونيّة: -ز
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يتناول ، ألنه األطفالالدراسككككات األدبيّة تخصككككص األدب يندرج هذا البحث في مجال 
ـ " دراسة في الموروث – أدب الطفل، الرمز السمات واألشكالبالدراسة موضوعا موسوما ب

 ."-العربي

في الوطن العربي  نشأة هذا األدب التعريفهذه الدراسة إلى هدفنا من خلل حيث  
ة ، وقمنا بدراسة وعند الغرب، وأهمّ رواده. كما أبرزنا أشكال أدب الطفل وأهميّتها أنموذجيّ

بيان ما ترمز إليه الحكاية على لسان من خلل  للرموز والسّمات في الموروث العربي
  .الحيوانات

 أدب األطفالعة من أجل فهم طبيتكمن أهمية هذه الدراسة في النتائج المتوصل إليها و 
 وواقعه في الوطن العربي بشكل خاص، والعالم بشكل عام.

 الموروث العربي(، مجاالت أدب الطفل، أدب الطفل: )الكلمات المفتاحيّة
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 24 الغربعند  -أ

 25 العربعند  -ب

 29 الثّاني: أدب الطفل وأشكاله في الموروث العربيالفصل 

 31 الحيوان.حكاية 

 32 الخرافة -1

 33 الوحوشملحمة  -2

 34 المستخدمة في الحكايات العربيّةات الحيوان
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 35 ورمزيتها في القّصة العربيّةالحيوانات 

 39 خاتمة 

 41 المصادر والمراجع قائمة 

 45 ملخص البحث 

 47 الفهرس 


