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 إهـــــــــــــداء

 أحمد هللا عز وجل على منه وعونه إلتمام هذا البحث.

إلىىى الىىذب وهبنىىم لحىىل مىىا حملىىه حتىىى أحلىىم لىىه يمالىىه. إلىىى مىى   ىىا  حىىد  نم  ىىدما 

نحىىىو اممىىىام إلىىىى ايناىىىا  الىىىذب امتلىىىه اإلناىىىانح  ب ىىىل  ىىىو   إلىىىى مد اىىىتم امولىىىى  ىىىم 

 عم ه.الححا  "أبم الغالم على  لبم أطال هللا  م 

إلىىىى التىىىم وهبىىىد  لىىىذ   بىىىدها  ىىىل ال طىىىاب والحنىىىا   إلىىىى التىىىم  ىىىب د علىىىى  ىىىل 

شىىىمب  التىىىم  عتنىىىم حىىىم  عاحىىى  و انىىىد اىىىندب  ىىىم الشىىىدا د  إلىىىى مىىى  ا تحىىىد  لمىىىا 

تىىىذ  د ابتاىىىامتوا  ىىىم وجوىىىم نبىىىز الحنىىىا  أمىىىم اعىىىز مىىى ه علىىىى الللىىى  وال ىىىح  جزاهىىىا 

 هللا عنم خح  الجزاب  م الدا ح .

 الذب أنا  ط حلم بالح  والحنا  وال طاب.إلى زوجم الحبح  

 إلى إخوتم الذح  تلااموا م م ح  الححا .

ا  عبىىد الوهىىا  الىىذب  لمىىىا د  ثمىى   جوىىدب ماىىتاذب ال ىىى حم بىى  دحىى  مىىا أهىىدب

 الحأس  م نفام ز ع  حوا ايمل ماح   دما و لما األد ع  م     زودنم بوا.

 ىىم ذواتنىىا و ىىم أنفاىىنا  بىىل أ   وإلىىى  ىىل مىى  حىىبم  بىىأ  بىىذو  نجىىا  التغححىى  هىىم

 .............ت و   م أشحاب أخ ى 

 بللاامم  وزح 

 



 

 



 أ 

 *مقدمـــــــــة*

قاااااا منظوااااااانة )اااااا: نلااااااونةاااااا للنا ن ن   نظ  ةاااااا ن  اااااا:  ن  ااااااونو    اااااا ان

كاااااا  كةنن: كاااااا:ان    اااااا نظ واااااا   انوكااااااة ن  اااااا نة كاااااا: نظ   اااااا)نةااااااان  اااااا ن و  اااااا ن

:  ةاااااا ينواااااا      ا نواااااا  لن اااااام نظ  ةاااااا ن و اااااا: ن  ةاااااا نلاااااا:ن واااااا  لن:و  واااااا   ا ن:ق

كاااااا   نلر اااااا نظ  ةاااااا ن يظ  اااااا ن :ظ  اااااا وو ا ن:ظ واااااا   ا ن:ظ  اااااا ان:قاااااالن : لنظ  اااااا ظانظ

ن-48-ن ة ظ ن : لنظمنعة ظانر رن ك  نظ   ننثةث ن    ن 

  ااااا نظ ون:ق ااااالنوااااا ة كااااا نةاااااان و ااااا نو  ااااا ظ نل ااااا  نعاااااللنة ااااا ل  ن   ةااااا ن

  ن ااااا  نظ    اااااونظ ااااا  نرن  ااااا    نظ  مااااا ن ان  وااااا نع ااااا نةثااااامن   ةاااااونلاااااةمنظ ااااا

 انظ  ةااااااا نوة  اااااااتنظي  ااااااا ين  نظ   و ااااااا ن  ااااااا نظ ةو وااااااا نعاااااااانظ  ااااااا:ظ ونظ    ااااااا  ن

ظ ة ااااا   لنظ  اااااونرن  ااااا: نع اااااتن لظاكااااا نظ  مااااا نلاااااونلر  كااااا نظ : ااااا    ن:ظ  ةااااا نلااااا:ن

ظ  ااااااا  نوااااااا انظ ااااااا ظ ن:ظاوااااااا  ينو  ااااااا ن  : ااااااالنظ ةوااااااا ع نعاااااااان   ااااااا نظيثااااااا  لن

نظ      نرنعان    نظ   ة  ن:ظ     حا

 ةاااااا ن اااااا:ونةااااااانظرواااااالظون:لااااااون  اااااا ن  اااااا:منعواااااالن:ل اااااا  نةااااااان اااااا  نظانظ 

ظ  ااااااا ل نل ااااااال:ل ن انظالوااااااا ين ااااااا ك:ظنة ااااااا  نظ  ةااااااا ن ةااااااا ن  ة ااااااا نةاااااااان  قااااااا  ن

ظ مةاااااااا:ا ن:ظيوكاااااااا  ن:ظي  اااااااا ينو  اااااااالنظ اااااااا  ك  نع:ظ ةاااااااا نظ م ة اااااااا نو: اااااااا ك ن

ةؤوااااااا ظ نع اااااااتنظ وااااااا  انظ   اااااااو ن:ظ ااااااالظ منظ ة ااااااا   نظ ااااااا  نرن  ااااااا :عو ن اااااااةن

 نك اااااا انة  اااااا:انرن  اااااا ك ك نظ واااااا :انظ   قاااااا  ن  ن رنظ   قاااااا  نظ كواااااا   ن  اااااا ن  اااااا

  ن  ااااا ن ااااا  ن ااااا ظ نرن وااااا:انعاااااان   ااااا نظ و لااااا ا نةااااا لظ نظ  ةااااا نرن وااااا نل ااااا:ظ ن

ن رن:ق  ن ةول نظ   : حنل  و ل ان و منظ   من:ل  منظ    ا

 نظ  ةاااااا نلااااااون  اااااا  نظ ك   اااااا ن456:قاااااالن: اااااا نظوااااااان واااااا  نظ    :ظ ااااااونا 

 اااااونظ ااااا  ن كااااا لن  كااااا نثااااا ن:و  كااااا نةاااااان  ااااا:ظونظيوااااا  ظ ن: ااااالل نو  ااااا ن ظ كاااااة نظ  

نظ   ةمن  تن   نظيو  ل ا

   ااااا نظ  ااااا:ظ  نل وااااا  ن  اااااتن   ااااا نظ : ااااا ا ن :ظ  ةااااا نع ااااالنظ وة  ااااا انك   ااااا نق

ق  اااااا نة اااااا نو  اااااا : ن  ااااااو ن انظ  ةاااااا نك ةاااااا ن   ااااااةانظ  واااااا و نظ ة:واااااا:لنواااااا ان



 ب 

ظ  ةاااااا ن:ظ وااااااوينظ ة  اااااا:ننظ ةواااااا  ن   اااااا ن :واااااا:لنعةقاااااا ن ااااااوو  نواااااا انظ  ةاااااا ن

ظ  ظةااااا ن:كث ااااا ظنةااااا ن   ااااا نظ  ةااااا ن كة) ااااا نكةة ااااا  نوكااااا نة   ااااا نن:ظ  ةااااا: ن   ااااا 

ظ  ااااا   ن:قكااااا نظ ووااااا : نلكااااا:نق ااااا ين  ااااا  ن   كااااا نظرل ااااا ن :لااااا نةاااااان ااااا :لن

  اااااا ن ةكااااااان ان  واااااا نل اااااا نظر  اااااا انعااااااانةكاااااا ةانةااااااان   اااااا نل:انظان  اااااانن

نو    لن

: )ااااااا ظنالة ااااااا نظ  ةااااااا نلاااااااونظ  ة  ااااااا نظيولظع ااااااا نلااااااا انظ ةك ةااااااا انوااااااا ل ن

نة ن  و  ن    نلونظ    لنظر   انظ   منقلنظ: : ن لة  نق : ن:ل ظ

انو اااااااا  ع نظ  ةاااااااا نلكاااااااا:نع ةاااااااامنةااااااااؤث نلااااااااونظاةاااااااا  ن:ظان ك انرن  اااااااا 

ظ   ااااا ن: ااااا  ل ن  ااااا ل ن  اااااانظ ة ااااا ة انكااااامنة ااااا نلاااااونة:ق ااااا نلاااااون وااااا ظ ن ةااااا: ن

:و  كااااا نقااااال:لنظاو ااااا من:   ااااا نظ  ةااااا: نظ  اااااون   ااااا ن و  ااااا نلاااااون     ااااا ن:لاااااون

نظ ةو ة   نظ  ونع و نل ك ا

ظ  ةاااااااا: نلااااااااونظ وكاااااااا  نظ     ة اااااااا ن:ظ   و: اااااااا نن ان : ااااااااتنوكاااااااا نواااااااا و ظ 

 كااااا نةاااااانةااااا:وك ان:ةوااااا ل ا نلكااااا نظ ااااا  ان ااااا ة  ن و  ي ااااا ن: و    ااااا نةاااااان:ظ  ااااا ة  انل

  اااااالل نلاااااا  نظ  ةاااااا: نظ  ااااااون اااااا:ان كاااااا:انقاااااال:لناو    اااااا ن:   اااااا نوكاااااا نظ ة اااااا من

ن:    نظ :ظ ل اا

ن ة نع لنظل نظ   م؟:ةانل  ن   انظيوك منظر ونة نلر  نظ 

ظ ة: ااااااااا:ونلل   اااااااااون  اااااااااو  نكث ااااااااا لنر   ااااااااا  نلااااااااا ظن: )ااااااااا ظنالة ااااااااا ن

ظ ة: ااااا:ون  ااااامنع اااااتن   اااااك نو  و  ااااا ن:لااااا:نة: ااااا:ونوااااال ن:قااااا:  ن:  و اااااون

نظ  ون ة نةان ةمنظ ةعونع تنظ  ة ن:لر   نع لنظ   ما

:ةااااااانواااااا انظ ل ظ اااااا انظ اااااا  ان  اااااا : :ظن:ل  اااااا:ظنعااااااانلاااااا ظنظ ة: اااااا:ونةااااااان

: نظ ةااااااالن  ااااااا  ن ااااااا ك ن ل نظ   : ااااااا ن   ااااااا:  ن:ة  ل ةااااااا ن ؤ ن  ظث ااااااا  ن  ااااااالك و

ن:ظل نظا   من: ة   ن  لك : ن  انو    شا



 ج 

:قاااااااال:نظق  ااااااااتنة: اااااااا:عونةاااااااا ك نظ     اااااااامن  اااااااا ن  و اااااااا نظ ل ظ اااااااا ن

ن:ظ و ااو      من

كةااااا ن   ااااا نةاااااانظ ة: ااااا:ون   ااااا ة ن  اااااتنل ااااا  انل    ااااامنظا:منو  ااااا:ظان

 ل نظا  اااااا منظا اااااانن:ظ ة اااااا ل   نقاااااالن   : اااااا نل اااااا نظ     ااااااانواااااا ل نظا  اااااا م ن

:ظ   ااااااام ن لة ااااااا ن ل نظ   ااااااامن:ة)ااااااا ل نظ     ااااااا نوااااااا  نظ اااااااك ة  نظ   ااااااام نظال ن

ظل نظا  اااااا م نل  اااااا  نظل نظا  اااااا من: :ظل ن: ةاااااا نظ   اااااامنظ ثاااااا  ونة  اااااا:انواااااا ل ن

ظا  اااااااا منظ  ااااااااة  ن:ظاوااااااااك من  اااااااا ن   : اااااااا نل اااااااا ن  اااااااا ا نظل نظا  اااااااا م ن

 واااااااك من ل نظا  ااااااا م نظلااااااالظان ل نظا  ااااااا م نظ  مااااااا ن:ظ  كااااااا ن:ظ ة  اااااااتنظ ااااااالر ون

ظ و ن  ااااااا: نظ ااااااالرر ن ااااااال نظا  ااااااا م نةوااااااا ر ن ل نظا  ااااااا من:ظ ة  اااااااتنظ :وااااااال

ن:ظ ل     ن:   ة نو ي نو ة  ن     ا ا

:ةاااااانوااااا انظ  ااااا :و  نظ  اااااون:ظوك  اااااون اااااةمنعة اااااونلاااااونلااااا ظنظ و ااااا ن رن

:لااااااااون اااااااا انظ :قاااااااا نظ اااااااا  ن اااااااا منل:انظن  اااااااا  نقاااااااا ظيلن وة اااااااا نظ ة اااااااا ل ن

ن:ظ ة ظو نظ  ون   نلون ة  نو ثوا

 اااااا:ونو  اااااامنان:و  اااااامنوكاااااالنظا اااااا   نقاااااالن اااااا نلاااااا ظنظ ة:ن:لااااااونظا  اااااا 

ظ    اااااامن وااااااانل ةاااااا انعواااااالنظ :لاااااا   نل :ل ااااااونواااااا ظ نان  اااااا ظنوةوة:عاااااا نةااااااان

ظ ة  :ةااااااا  نظ ك ةااااااا ن ااااااا:منلر ااااااا نظ  ةااااااا نع ااااااالنظل نظ   ااااااامن:رن  ااااااا  ون رن ان

 قاااااال ن اااااا نلاااااا ا نظ وااااااك ن:ظر  اااااا ظ  نلظع اااااا ن اااااا نةااااااانانعاااااا ن:واااااامنكاااااامنظ   اااااا ن

ن:ظ و ك ن:ظ    ن:ظ   ل  ا

ن

 ن
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األطفال األسس والمفاهيماألدب   الفصل األول 

 * التعريف بأدب األطفال:

ن تعدددددع تعايفددداع طدب األطفدددالإ ىدددالر ا ملددد  اذطددداا الما عددد  الددد   يددد ت  مددد

 الىاحددددبإ وىددددالر ا ئةدددد  الىياددددي والم تمددددا الدددد   يهدددداا  يدددد  هدددد ا التعايدددد  ومددددن هدددد  

 التعايفاع.

هدددو مىددددا  مىسدددس نةددد  نةدددي  رددد إ ويعتمدددد ىيارددد  الة دددو   ةددد  الفدددا   ـددد طدب األطفدددال

سددددمةي ميسددددا   صدددديحيإ تتفددددي مددددا البدددداموس الة ددددو  لةطفددددلإ ىاذ ددددا ي ملدددد  م ددددمون 

هددداد  متردددو إ وتو يددد  عدددل تةددد  العراصددداإ ىحيدددب تبددد  طسددداليب مناطىتمدددا وتو ماتمدددا 

يت وقددد  ومدددن عندمدددي  بةيدددي الطفدددل ومدااعددد إ عددد  يفمدددم الطفدددل الدددر  ا دىددد إ ويحىددد  و

 1هم يعتش  ىمنيةت  آ ات  ورتاا  .

 ـدددد طدب الطفددددل هددددو رددددو  مددددن طرددددوا  األدبإ سددددواا العددددام ام النا ... دددد دب األطفددددال

  شدددت  ىمعردددا  العدددام يعرددد  اذرتددداد العبةددد  المددددون  ددد  عتدددب مو مدددي لمدددى ا األطفدددال  ددد

  ب  ددد ددداو  المعا ددديإ طمدددا طدب األطفدددال الندددا إ  مدددو يعرددد  العددد م ال يدددد الددد   يحدددد

يا األطفدددالإ متعدددي  ريدددي سدددواا طعدددان شدددعااإ طم رهدددااإ وسدددواا اعدددان شدددفو ارفدددوس هدددى 

 ىالع م طم تحايايا ىالعتاىي.

قىدددل  ـددد طدب األطفدددال هدددو اذىددددا  األدىددد  المو ددد  لةطفولدددي ىمااحةمدددا ناصدددي  ددد  سدددن مدددا

  الرهدددواوالمداسددديإ ملددد  رمايدددي سدددن الطفولدددي المتددد نا  ـ واألشدددعال التعىيايدددي المر ومدددي 

 دددد   رددددون األدبإ ىحيددددب ي ددددب ط  يسددددىى نددددااد دااددددا  األدب ملدددد  اذرتدددداد الفعددددا  

 العام.

ـددد طدب األطفدددال يعتىدددا وسددديطا تاىويددداإ يتددديى الفاصدددي طمدددام األطفدددال لمعا دددي اذ اىددداع 

 ددددددن طسدددددداةتمم واستفسدددددداااتممإ ومحدددددداو ع  ستعشددددددا  واسددددددتندام النيددددددالإ وتبىددددددل 

                                                           
إسماعيل عبد الفتاح أدب األطفال في العالم المعاصر )رؤية نقدية تحليلية (، الناشر مكتبة الدار العربية للكتاب، جميع   1
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الإ مرددد  يتددديى الفاصدددي طمدددام األطفدددال لتحبيدددي النىدددااع ال ديدددد  التددد  يا ددددها طدب األطفددد

 الهبي ىالرفسإ واوح المناطا     مواصةي الىحب والعش .

وهعددد ا  دددعن التعايفددداع تددددوا حدددول طدب األطفدددال ع دددرس ادىددد  ماعدددبإ  يبدددول 

احددد الىددداحهين  يبصددد ىددد دب األطفددال هرا...ا  مدددال الفريددي التددد  ترتبددل ملددد  األطفددال  دددن 

نتةفدددديإ التدددد  تشددددمل  ةدددد  ط عدددداا وطنيةدددديإ وتعىددددا  ددددن طايددددي وسدددداال ا تصددددال الم

 1طحاسيس ومشا ا تتفي ما مستوياع رموهم المنتةفي. 

وتتعدددددد التعايفدددداع حددددول طدب األطفددددالإ ألردددد   مددددل طدىدددد  ماعددددبإ ي مددددا ىددددين 

اصدددا إ العبدددل والو ددددانإ لددد  حددددود  األدىيدددي المتفاقدددي  ددد   دددل الح ددداا  العالميدددي المع

يدددي ىدددين ىعدددا عتدددب الطفدددلإ مدددن ت ةيدددىمم لةعتاىدددي المعا  ةددد   عدددس التصدددوااع السدددااد  

 المو دددد   األطفال ىحا ددددي ملدددد  األدبىدا يددددي...والهبا يددددي والتااينيددددي  ةدددد  ال وارددددب اذ

  ددددارممإلمددمإ عدددالعةم تمامدداإ سدددواا  دد  مرددداه مم الدااسددديي ام  دد  حيددداتممإ لعدد  ياقددد  ىو

دب   دب األطفدددددال طويدددددتمعن مدددددن مشدددددىا  حا ددددداتمم التعةيميدددددي والصدددددحيي وال  اايدددددي....

 مو   من العىاا لةص اا طو من الص اا لةص ااإ ولعر  و ي  واىط منتةفي.

 : الطفل* 

مرمدددا تشدددياان ملددد   اهرتدددانوادع لف دددي الطفدددل  ددد  البددداآن العدددايم طاىدددا مدددااع  : لغةةة 

هددو الدد   نةبعددم مددن تددااب هددم مددن رطفددي هددم مددن  ةبددي هددم }الماحةددي المىعددا  قددال تعددال   

وربدددا  ددد  األاحدددام مدددا رشددداا ملددد  ط دددل مسدددم  }سدددوا  ئدددا اإ  67اآليدددي  {يندددا عم طفددد 

سددددوا  الحددددةإ وواحددددد  لةماحةدددددي  05اآليددددي  {هددددم لتىة ددددوا طشدددددعم هددددم رنددددا عم طفدددد 

طو الطفدددل الددد ين لدددم ي مددداوا  ةددد   دددوااع }المتوسدددطي مدددن  مدددا الطفدددل قدددال تعدددال   

وم ا ىةدددن مدددرعم }   سدددوا  الردددواإ واألنيدددا  لماحةدددي الطفولدددي المتددد نا 31 اآليدددي {الرسددداا

 2من سوا  الروا. 09اآليي  {الحةم  ةيست  روا عما است  ن ال ين من قىةمم
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و ددد  لسدددان العددداب  ىدددن مر دددوا تفصددديل األصدددول الة ويدددي لةف دددي طفدددل  يددد عا  

قدددال الج ددداد   ...طفددد  هردددا  ددد  مو دددا ططفدددال يددددل  ةددد   لددد   عدددا ال ما دددي وعددد ن 

 يا طفدددل والطفةددديإ الصددد ياان والطفدددل الصدددمعردددا  هدددم ينددداد عدددل واحدددد مدددرعم طف ...وال

 مدددن عدددل شددد ا م ا ىدددين  الطفدددل والطفةدددي والطفولدددي وال مدددا ططفدددالإ والطفدددل ل دددي  ددد 

  المصددددىاح المريددددا ىمعردددد  الولددددد الصدددد يا مددددن اذرسددددان والدددددوابإ ويعددددون الطفددددل ىةفدددد

ال لددد  هدددم   يبدددلةواحدددد حتددد  يميدددج  ا سدددمواحدددد لةمددد عا والمىردددب وال مدددا....ويىب  هددد ا 

  ل  طفلإ ىل صى  وحجوا ويا ا ومااهي وىالن. ىعد

و دددد  التمدددد يب يبددددال لدددد   طفددددل ملدددد  طن يحددددتةم و دددد  منتدددداا الصددددحاح الطفددددل 

 ىمعر   المولود وولد عل وحشيي طي ا وال ما ططفال.

م لددددوقددددد يعددددون الطفددددل واحدددددا و معا...والطفددددل ىفتحتددددين والطفيةدددد  الدددد   يدددددنل وليمددددي 

 يد  مليما.

و ةدددد  شدددداعةي مهددددل هدددد ا التددددوااد والتوا ددددي والتددددااد  وادع لف ددددي الطفددددل  دددد  

هرايدددا طممددداعإ عتدددب التدددااب الشدددعا  والة دددو  ىناصددديإ والرتددداد الفعدددا  ىعامددديإ وطن 

انتةددد  المسدددم  مدددن طفدددل ملددد  صدددى  طو مدددن ولدددد ئةددد  ئددد مإ وقدددد طقسدددم    دددج و دددل 

  الىةددددإ و ددد  الةسدددان الولدددد  سدددوا 03اآليدددي  {ووالدددد ومدددا ولدددد  }ىالولدددد  ددد  سدددوا  الىةدددد 

والصدددى  يدددد   طفددد  حدددين يسدددبط مدددن ىطدددن طمددد  ملددد  طن يحدددتةمإ 1هدددو الصدددى  يولدددد...

و ددددد  مددددداد  صدددددىاإ والصدددددى   ال ددددد م وال مدددددا صدددددىيي وصدددددىيان والمصددددددا والصدددددىا 

والصدددىو    مةدددي الفتو ...والصدددىا مدددن الشدددوى يبدددال مرددد  تصددداى  وصدددىا يصدددىو  وصدددىواإ 

 الصىا ايى تستبىل الىيعإ قيل ألرما تحن مل  الىيع.ا  مال مل  ال مل والفتو  و

 * األدب والطفل:

هدددو الددد   يصدددوا حبدددااي الدددرفس الىشدددايي ى سدددةوب تعىيدددا  عدددان األدب ومدددا يدددجال    

 ميددددلإ  دددداألدب سدددد ل األ عدددداا و دددداا لةمشددددا اإ وىواسددددطي الفرددددون األدىيددددي يعشدددد  
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اذرسدددان  دددن نة ددداع الدددرفس اذرسددداريي ىعدددل آمالمدددا وآ ممددداإ عمدددا تدددادد مفمدددوم األدب 

ىددددين األ يددددال لعىددددا عدددد ل   ددددن النىددددااع والمعدددداا  واآلداب الحسددددريإ التدددد  يةبرمددددا 

األدىددداا لاىرددداا ليوا مدددوا الحيدددا  ويسدددةعوا  يمدددا سدددةوعا محمدددوداإ وهددد  ر دددا  طن قيدددي 

معددار  الحيددا  التدد  تر ممددا الشددااعي األدب  دد  تعردد  المرفعددي والمتعددي وتحمددل عهيدداا مددن 

والتددددويي ل البددداون الم ايدددي الددده ب األولددد  إ طمدددا    مدددن جمدددن ال مددداطالعصدددا البدددديمإ 

المعردد  النددا  لددادب قددديما  يحددل  ةدد  العدد م ال يددد الدد   يحدددب  رددد تةبيردد  لدد    ريددي 

 مددددع ملدددد   ارددددب المعردددد  النةبدددد إ و دددد   لدددد  عتددددب التصدددداري  و مدددداع التدددد لي  ور

حددددول معددددار  األدبإ ويبددددول الشددددا ا  األشددددعاا الدالددددي حددددول تةدددد  المفدددداهيم التدددد  تدددددوا

 1المن ام سمم حر ةي ال رو   

ردددد  مددددا طاادوا حسددددن  ا طدىدددداإ ط  ط ا الردددداس مردددد  مددددا طادع و  ط طدددديمم  يمردددد

يمددددد ب الدددددرفس ىرتا ددددد  ويناطدددددب الو ددددددان ىاوااعددددد إ واألدب طي دددددا ل ومعددددد  مع دددددم 

لعىددددداي التددددد  تمدددددس الشدددددعوا والو ددددددانإ تتمددددداد  ةددددد  المددددداد  المعددددداا  اذرسددددداريي ا

ا هددد  والت سددديم...ت ى  طن تعدددون لمددداإ تعايددد   ددداما ومددداراإ وطن الوسددديةي ملددد  معا تمددد

 الحس والشعوا وليس العبل والمرطي والتبرين  .

 دد   وهددو مددا  لدد  عةدد   ةددم مددن العةددوم الاايسدديي التدد    ئردد   رمددا  دد  عددل طمددي

 داىما وما يدوا حولما من ت صيل وتحديب.ا ج ما لديما الة ي وآ

  ومددددن العةددددوم طن الفدددداوى  دددداها  ىددددين لف ددددي األدب وتطددددوا معاريمدددداإ م  ينتةدددد

هددداا األدب  ددد  مفمومددد   ردددد الفددداد الواحدددد  ندددت   تطدددوا  الجمرددد  والعبةددد إ عددد ل  ي

ال ددددل الفعدددا   ددد  عدددل م تمدددا حدددول األدب وو يفتددد  ومدددا يرشددد   دددن  لددد  مدددن توليدددد 

ا مدددر ايددداع طو طردددوا  طدىيدددي تعىدددا  دددن  ةسدددفي األدب ومفمومددد   ددد   تدددا  المددد اهب طو 

 و   طدب طو آداب منتةفي.
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دون واألدب هدددو  ةدددم لددد  اصدددول  وقوا دددد  وم اهىددد  وئاياتددد   يمدددا يو دددد األدب ىددد

ةدددب  ددد  الة دددو  ىا تىددداا الة دددي طدا   ددداوايي لربدددل األ عددداا والمشدددا ا ويتط اذسدددتعمال

إ األدب تعبيددددد هدددد   الوسدددديةي ال دددداواييإ وتر يممددددا ندددد ل ىردددداا مىددددد  الددددر  األدىدددد 

د وي سددددم المعردددد  الددددد ل  أللفددددا  الة ددددي  دددد  الددددر  األدىدددد  التدددد  يهياهددددا األدب  ردددد

 الباائ.

م ى هميدددي األدب و مدددي تددد هيا  وقدددد طحسدددن الاسدددول العدددايم صدددة     ةيددد  وسدددة

 ددد  الحيدددا  واألحيددداا  اقدددام لةشدددعا مرىددداا  ددد  المسددد دإ عمدددا قدددال  دددن شدددا ا الدددد و  

  1اذس ميي حسان ىن هاىع  طر  يرطي ىاوح البدسإ عما قال طي ا 

ل من مددددن الشددددعا لحعمددددي وطن مددددن الىيددددان لسددددحاا  و دددد  الحددددديب الشدددداي  مددددا 

ن مناصدددي قدددال اسدددول صدددة     ةيددد  وسدددةم  يىعدددد اذهتمدددام ىددداألدب ىعامدددي والشدددعا ى

مددددن الشددددعا لحعمدددديإ  ددددع ا لدددديس  ةدددديعم شدددد ا مددددن البدددداآن  التمسددددو  مددددن الشددددعا  عردددد  

 اىدددد إ واطي الع مددددي  ىددددد الدددداحمن ىددددن نةدددددون طن األدب هددددو األندددد  مددددن عددددل  ةددددم 

   دددن  دددىطدددا إ  ددداألدب ي مدددا  ردددد    الة دددي والرحدددو والىيدددان واألدب...وهمدددا  اذ ددداد  

لفدددن االمرشدددوا  ةددد  طسددداليب العددداب ومرددداحيمم هدددم طرمدددم م ا طاادوا حدددد هددد ا المر دددوم و

 قالوا  األدب هو حف  اشعاا العاب وطنىااها واألن  من عل  ةم ىطا .

 م ا  ال ايدددددي مدددددن وااا تتىدددددا مفمدددددوم األدب  ددددد  تااهردددددا العاىددددد  و ددددد  معاريددددد 

حيهمددا مددا و ددد والحا ددا  هددو الت عيددد  ةدد  و ددود   قددي وهيبددي ىددين األدب واذرسددان اير

ااتحدددددل واألدب  جم اذرسدددددان مرددددد  ادا  وطحدددددس وطىدددددد   عاردددددع  ردددددون األدب متعتددددد  

 الو داريي وما تجال.

وعدددان المىدىدددون لددددي النةفددداا واألمدددااا مدددن طدىددداا و ةمددداا يمددد ىون اىرددداا النةفددداا 

يشدددمل تددد ديىمم ىمعردددا  التمددد يى  والبددداد  ويبومدددون ىبددددا هدددام مدددن األدب الو ددددار   عدددان 
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ل والحعمدددي والشدددعا وطيدددام العددداب وطنىدددااهمإ ويعدددد هددد ا ا هتمدددام المىعدددا ى دىيددداع المهددد

 الطفل نطو  وا يي    ىراا العبل وتاقيي و دار  من جمن ىعيد.

من اتسددددا  منيةددددي الطفددددل العاىدددد  وترميددددي معاا دددد  وا اتبدددداا ىمدااعدددد إ ىترميددددي 

...اي دددا هردددا  الحدددس ال مدددال   ردددد  هدددو  مدددا  مدددا يسدددتمد   األدب مدددن ىرددداا اذرسان

تمياددددي الحددددواس لةتدددد وى والتنيددددل وىددددب مهيددددااع ا رفعددددال اذي دددداى  ىدددداألدب ومددددن هددددم 

  1يتحبي الساوا والمتعي والمرفعي.

ا من طدب الطفدددل  ددد  التدددااب العاىددد  ـ لددد  و دددود  ود  تددد  ـ  بدددد  طدددن  ةمدددا

 سدددمييالة دددي وآداىمدددا ـ مدددن المدددىدىين ـ ألهميتددد إ ىدددائم  ددددم ا صدددط ح طو مطددد ى الت

  طدب الطفددددل  عرددددو  طدىدددد    مسددددتبىل لدددد  قوا ددددد  ومراه دددد  ىددددين طممدددداع عتددددب األدب

 والربد.

 وممددددا    دددددال  يدددد  طن رتدددداد طدب األطفددددال المددددواوب  دددد  مطدددداا األدب العددددام

ل مهدددل يشدددعل اذاهامددداع األولددد  لتتىدددا رشددد   طصدددول  التااهيدددي وىالتدددال  ممعاريدددي ت صدددي

 ددددرس ادىدددد  ماعددددب ي مددددا ىددددين العبددددل   لدددد  الرددددو  األدىدددد   دددد  األدب العاىدددد إ وهددددو

والو ددددددانإ لددددد   ددددد وا  األدىيدددددي المتفاقدددددي والمتشدددددىعي  ددددد  سدددددااا مرتددددداد الح ددددداا  

اذسدددد مييإ  ةدددد   عددددس التصددددوااع السددددااد  ىددددين ىعددددا عتدددداب الطفددددل مددددن ت ةيددددىمم 

ي ملددد  ردددا ىحا دددلةعتاىدددي المعا يدددي والهبا يدددي والتااينيدددي  ةددد  ال واردددب اذىدا يددديإ من ططفال

مم قددددددا اشدددددىا  حا ددددداتمم رددددداه مم ومراشدددددطمم عددددد  ياقددددد  ىو ددددددار ددددد  م األدب ععةدددددم

 التعةيميي والصحيي وال  اايي.

من الطفددددل طماردددديإ ولدددد   ةيرددددا حبوى...مر ... طمارددددي  رددددد والديدددد  وقةىدددد  الطدددداها 

وسدددااا  دددوها  رفسددديي سدددا  ي ناليدددي مدددن عدددل ربددد  وصدددوا إ وهدددو قاىدددل لعدددل مدددا ربددد  

                                                           
 .23ـ  22ص  ،المرجع السابق  1
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األطفال األسس والمفاهيماألدب   الفصل األول 

المنةددددوى الىددددا ا   يرددددي ترت ددددا التشددددعيل السددددديد ملدددد  عددددل مددددا يمددددال مليدددد ... إ وهدددد ا 

 1ا ايي  بةيي تسيا    رسي واحد ما ا ايي الو داريي دانل المداسي وناا ما.

ولددديس مدددن شددد   ددد  طن األدبإ وىناصدددي ال اردددب الة دددو  مرددد إ والددد   يرمدددو مدددا    

ا هدددا تىااىالطفدددل تىعدددا لتطدددوا مااحدددل الطفولدددي المتدا ددديإ يمهدددل البددددا  المعتسدددىي  الة دددي 

الو دددداا الح دددداا  لةمعددددار  وسددددةوعياع التفدددداهم وا تصددددال اي ددددا تدددددنل  دددد  مطدددداا 

 و يفدددي األدبإ ىدددل هددد  محددددي و ددداا  طدب الطفدددل ط  ترميدددي المحصدددول الة دددو  قدددااا 

 وتحدها وعتاىي.

من طدب الطفولدددددي سدددددي ل طدىدددددا نالصددددددا ىمادتددددد  ومو دددددو ات  ومباصددددددد إ وطن    

 ي الطفل طو تهبيف  وا ايت .استعارع ى  الوساال طو المراشط    تاىي

 * أهيم  أدب األطفال: 

وطدب األطفدددال ممدددم  ددددا  ددد  هددد ا الم دددالإ ألرددد  يدددىها ىطايبدددي مىاشدددا  ددد   بدددل    

يسددددت يب لدددد  الطفددددل ىسددددمولي يحبددددي طهدا دددد  الطفددددل وو داردددد إ مهددددل هدددد ا التدددد هيا الدددد   

تشددددعيةما المىت دددا  مردددد إ و سددديما طن  بددددل الطفدددل  دددد  هدددد   الماحةدددي نامددددي ليردددي يمعددددن 

ىالصدددوا  التددد  رايددددإ وألن رفسددديي الطفدددل ـ طي دددا ـ عالصدددفحي الىي ددداا يمعدددن طن رندددط 

 ةيمددا مددا رشددااإ والطفددل  دد  مااحةدد  األولدد  يبرددا ىعددل  ددوابإ ويصدددى عددل مددا يسددما 

مدددن والديددد  وىياتددد إ عمدددا طرددد  يبةدددد عدددل مدددا يددداا  مدددن حاعددداع وتصدددا اعإ ولمددد ا عاردددع 

ومددددن ىيددددرمم األدىدددداا ـ عىيددددا  لتدددد هياهم  ةدددد   مسددددىوليي الوالدددددين طو إ والمدددداىين ـ

 2الطفل.

و  يرعدددا طحدددد طن طدب األطفدددال يددداتىط ااتىاطدددا وهيبدددا ىاألسدددا إ  ال دددد  وال ددددإ    

واألم واألب عدددداروا يرشدددددون ألطفددددالممإ ألن هدددد   األراشدددديد تدددداتىط ااتىاطددددا وهيبددددا ىممددددام 

اع والبصدددد  التاىيدددديإ  مدددد  وسدددديةي وئايددددي  دددد  وقددددع واحد...وعدددد ل  عارددددع الحعايدددد

                                                           
 .24ـ  23المرجع السابق، ص   1
م ، مؤسسة الرسالة 1996هـ ـ 1426، 2محمد حسن برنعيش، ادب األطفال، أهدافه وسماته، جميع الحقوق محفوظة، ط  2

 .44ـ  43للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، شارع سوريا، ص 
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األطفال األسس والمفاهيماألدب   الفصل األول 

المدددد نو   مددددن تدددداايق األمدددديإ طو تباليدددددهاإ وهدددد  تامددددج ملدددد  ىعددددا البدددديم طو تسددددتهيا 

نيدددا ع األطفال...عاردددع هددد   الحعايددداع والبصددد   دددجاا مدددن شنصددديي ال دددد وال دددد  

واألب واألم  ددد  األسدددا  ىالرسدددىي لاطفدددالإ و سددديما طن تاىيدددي األطفدددال  ردددد المسدددةمين 

ملدد  تاىيددي نةبمددمإ وىعددب الصددفاع الحسددريإ والصددفاا  ومرمددا تمتددد  تبدد   رددد تعةدديمممإ 

 دددد  رفوسددددممإ وتر دددديم العدددداداع الطيىددددي  دددديممإ وهدددد  تاسددددم لاطفددددال الطايددددي لتعددددوين 

 اذرسان الرا ى الصالى ال   يرفا دير  وطمت  وطسات  ورفس .

 ا الحدددديب الشددداي  يصددد  الولدددد ى رددد  همدددا  البةدددوب   الولدددد همدددا  البةدددوب  ولددد

 لاطفدددالإ وتاقصدددمم وتىدددب مدددن نددد ل هددد   األئدددار  اسدددم  وططيدددب عاردددع الرسددداا ت رددد 

 األن ىإ م ا ي ذمتا مم ىم ا ال راا المرىعب من صدى األمومي.

  عارع  اطمي ا      رما تاق  الحسين ىن  ة  ـ ا      ر  ـ وتبول   

 وا ى ى  شى  الرى      ليس سىيما ىعة 

ىالاسدددول صدددة     ةيددد   وا قتددددااإ و ددد  هددد ا مدددا  يددد  مدددن د عددد  الصدددى  لةسدددمو

إ  دددالجىيا ـ ا ددد     رددد  ـ 1وسدددةم  دددد إ وعددد ل  عدددان المسدددةمون يفعةدددون ىددد و دهم

 ياق  اىر   او  ويبول ل  

 طىيا من آل اى   تيي     مىاا  من ولد الصديي 

 ال ايب  ال   عما               

و ددا األسددس الوا ددحي مددن هدد ا عةدد  ردداي عيدد  اهددتم اذسدد م ىالطفولددي وعيدد  

رددد  طن لترشددداي األطفدددال ترشددداي صدددالحي واألدب طو العةمدددي الطيىدددي عاردددع وسددديةي مممددديإ م

ةم انتدددداا    ددددج و ددددل عتاىدددد  العددددايم ليعددددون مع ددددج  اسددددول   صددددة     ةيدددد  وسدددد

 لةعالم ئة  يوم الدين.

                                                           
 . 46ـ  45ـ  44المرجع السابق، ص  1
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األطفال األسس والمفاهيماألدب   الفصل األول 

 ردددددد األطفدددددال المسدددددةمينإ طو طدب الطفدددددل  ردددددد المسدددددةمين  دددددا  مدددددا األدب    

تددد  اذسددد م   رىدددا ئةددد   ردددبإ لعرددد  لدددم يعدددا  هددد   المصدددطةحاع والتبسددديماع ال ا دب

مدددا تعةددد  ىمدددا العصدددا الحدددديبإ مرددد  األدب الددد    دددا  مدددا عتددداب  إ وسدددري اسدددول إ و

 سيا  الد و  واسمم    م داد األ يال المتعاقىي.

 الددد   يدددت ام مدددا األطفدددال حسدددب مسدددتوياتمم 1  ددد دب األطفدددال هدددو الرتددداد ا دىددد    

وط مددددااهمإ وقددددداتمم  ةدددد  الفمددددم والتدددد وىإ و ددددي طىيعددددي العصدددداإ وىمددددا يددددت ام مددددا 

الم تمددددا الدددد   يعيشددددون  يدددد ...و  يمعددددن طن رىحددددب  ددددن طدب الطفددددل ىالصددددوا  التدددد  

يعا مددددا هدددد ا العصدددداإ عمددددا   يمعددددن طن رىحددددب  ددددن ط  لددددون ادىدددد إ طو  ددددن ط   ةددددم 

يعتدددد إ ولدددد  ط واقدددد  ىالصددددوا  التدددد  رعا مددددا اليددددومإ  عددددل  صددددا لدددد  سددددمات  ولدددد  طى

 وطسةوى  .

 *مظاهر العناي  بأدب األطفال: 

 اع والحعومر اا لما طدب األطفال من طهميي ىال يإ سددددددديي الحديب  رماإ  بد طولع الدول 

 ناصا ى دب األطفالإ و تمهل ه ا ا هتمام  يما ية    ا هتماممالعاىيي 

 المعتىاع المداسيي.  وم ا تمم   ـ ا هتمام ىتعشي  عتب األطفال 

 ـ اهتمام المعتىاع العامي ى دب األطفال. 

 ـ ارتشاا معتىاع األطفال    المدن و الت معاع السعاريي. 

 ـ ال اا دوا الرشا مل  عتب األطفال و طدىممإ و تنص  ىع ما     ل . 

 ـ اهتمام المسىولين ىالتو   مل  الطفل. 

 طفال. ـ عها  المساىباع الناصي ىفرون طدب األ

 ـ ا هتمام ىالعتاىاع لاطفال شع  و م مورا. 

                                                           
 .46المرجع السابق، ص   1
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األطفال األسس والمفاهيماألدب   الفصل األول 

  1ـ مرشاا العديد من مواقا طدب األطفال  ة  شىعي األرتارع.

 *اسهامات أدب األطفال: 

معرمم من ـدددد يعد األطفال ا دادا صحيحا لةحيا  العةميي ىما يبدم لمم من معةوماع و معاا  ت

ه ا  ولي  ر  و هم تواقون طىدا لةسديطا   ة السديطا   ة   الممم ىعد طن ات دحع لمم م م

 العالم. 

وماع ـددددددد يسا د  ة  تحسين طداا األطفال    عا ي الم ا ع و يجودهم ىبدا عىيا من المعة

لبصددددي تبدم الديريي و ال  اا يي و التااينيي و السددددياسدددديي و الحبااي العةميي و   سدددديما طن ا

 العهيا    ه ا الم ال. 

ل طفال و مدااعمم من ن ل متاىعتمم لةشنصياع البصصيي و من ن ـ يعمي طدب نيال األ

 قاااتمم الشعايي. 

ب ـدددددددددد يعود األدب لاطفال  ة  حسددددن اذصدددد اا و تاعيج اذرتىا  و دقي الم ح ي و تم ي

األ واى ىاذ ددددددا ي مل  طر  يمتعمم و يسددددددةيمم و ي دد رشدددددداطمم و يتيى  ا  اذعتشددددددا  

 الموهوىين مرمم. 

و دارمم  دب لاطفال حايي التعىيا  ما يدوا     بولمم من ط عاا و    قةوىمم وـددد يتيى األ

 من طحاسيس و مشا ا ىال ي مفمومي و ىفعا مر م. 

عراصا ـدددددددد يعتىا طدب األطفال من طهم المصدادا سديتب  مرما الطفل ل ت إ عما طر  من طهم ال

 و معتبدات  و الت  سيتبيما من آااا و ط عاا العىاا.  لتعوين ط عاا  و آااا 

ىراا لـدددددد يعمل طدب األطفال  ة  تعميي الو   الهبا      لدي األطفال و  ل  يعد  اوايا 

 شنصيي الطفل وم داد  لةحيا .

                                                           
سمير عبد الوهاب أحمد، أدب األطفال قراءات نظرية و نماذج تطبيقية، أستاذ المناهج و طرق تدريس اللغة العربية   1

جامعة المنصورة ـ دمياط، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، حقوق الطبع محفوظة للناشر، دار المسيرة للنشر و 

  .106ه(، ص 1426م ـ 2006) 1ن، طالتوزيع و الطباعة عما
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األطفال األسس والمفاهيماألدب   الفصل األول 

ـددددددد يعمل طدب األطفال  ة  تاسيق الشعوا ىا رتماا مل  األسا  والاو ي والوطن من قىل 

 1الطفل.

ال يمعن طدب األطفال الطفل  ة  الدقي    التفعيا  من ن ل البصي  ة  سىيل المهـدد يسا د 

تحةيةما وتمياي مواق  تعةيميي تسا د األطفال  ة  تر يم المعةوماع الت   معوها من البصي 

 وتفسياها ومباارتما واسترتاد الرتااة المراسىي    حدود قدااتمم وممعاراتمم.

 عوين هبا ي  امي لدي الطفل مما ي عة  مرسارا متميجا.ـ يساهم طدب األطفال    ت

ر  لدي ـدددددد يرم  األدب    األطفال اذحساس ى مال العةمي وقو  ت هياها عما يرم  الحس الف

 الطفل حت  يعون قاداا  ة  ت وى ال مال الة و .

ي من اسيـ يسا د طدب الطفل  ة  التعا   ة  الشنصياع األدىيي والتااينيي والديريي والسي

 ن ل البص  والمساحياع.

 ـددددددددد يعتىا األدب محفجا لةطفل  عتشدددا  عل  ديد ومعا ي نفايا  عمعوراع  سدددم اذرسدددان

 وآليات  ونةي الحيواراع واألاا والر وم وئياها ليعا  اىدا  النالي و  مت .

 ة  ـددددددد ي اس األدب البيم الديريي والمىادئ األن قيي ويرميما    رفوس األطفال مما يسا د 

 2نةي شنصيي قويي متمسعي ىمىادئ ديرما وتعاليم .

 ل نـدددددددددددد يم ب األدب و دان األطفال لما يهيا   يمم من العواط  اذرسددددداريي الرىيةي ومن 

 مواق  شنصياع البصي طو المساحيي  يردمة ما شنصياتما ويتفا ل معما.

 العةميي والت ايب.ـ يعجج األدب ئاس الاوح العةميي وحب ا عتشا اع والممااسي 

ل ـددددددد يسا د طدب الطفل  ة  اعتشا  المواياع والمواهب واعتساب مماااع  ديد  عما يعم

  ة  ترميي ا هتماماع الشنصيي لدي الطفل.

                                                           
م ( القاهرة، عالم الكتب  2006هـ ـ  1427) 1أمل خلف ، قصص األطفال وفن روايتها ـ قسم تربية الطفل كلية البنات جامعة عين الشمس ، ط  1

 .17نشر وتوزيع ، طباعة ، ص 
 .18ـ  17المرجع السابق ، ص   2
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األطفال األسس والمفاهيماألدب   الفصل األول 

ـدددددددددد يسددددا د األدب الطفل  ة  اسددددتعمال تة  المعاا  الت  اعتسددددىما من ن ل البصددددي طو 

و    ألطفال    حديب الطفل ما ئيا المساحيي طو الرشيد طو ئيا  من وساال و رون طدب ا

 ملباا .

وعةرددا يعةم مدددي  ددااددد  و عدداليددي طدب األطفددال لةطفددل  ددالر ا مل  األ  م المتحاعددي    

المدىة ي طو المرت ي  ة تما الفصدددددح  طعسدددددىع عهيا من األطفال ه   الة ي المحىىي واصدددددىى 

ىل ويتعةمون ىما طهراا حديهمم  العهيا من ططفالرا المتاىعين لما يعون ويفممون ل تمم الفصدح 

 1ما طقاارمم وطهراا  تااع الةعب سويا.

 * فلسف  ادب األطفال : 

 ةسدددفي  من طدب األطفال يسدددتمد مبومات  من  ةسدددفي الم تما و ادات  وتباليد إ وترىهي   

ادها طدب األطفال اليوم من  ةسدددددددفي التاىيي الحديهي الت  تعر  ىشدددددددنصددددددديي الطفل ىعا ي طىع

ويحيا  ي والعبةيي والرفسدددديي وا  تما ييإ وتاعج  ة  طهميي طن يعي  الطفل طفولت ال سددددمي

 حيا  سعيد  حت  يتمعن من العي     س م واطماران.

  و  وىالتال  ي ب طن تىر   ةسفي طدب األطفال  ة  طر  طدب مرسار  ا يا  ميي يىر   

 يمدم وطن تسيا  ةسفت  و با ألسس معيري ه    

د  طدب األطفال  ة  شددعل مشددع ع تهيا الطفل وتتحدي  بة  وتفتى الم ال ـدددددددد و ددا ما1

 طمام  ع  يفعا  ةميا وتفسى الم ال امام  لنيال مرطةي واسا الرطاى.

حا  ـ  اا مواد طدب األطفال  ة  طرما رتي ي تطوا   يب   رد حد ومتاحي الفاصي لةت2

 ن  ول الطفل وم طاا  الفاصدددددددي ىحهاالعبة  ىعاا المبدماع هم الرتااة ومهااا الىياي ح

 نىااع  ديد .
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ـدددددددد تدايب الطفل  ة  ا سددتما  الراقد والبااا  والمشدداهد  الراقد  وم طاا  الحايي لةتعىيا 3

 1 ن اطي  والد و  مل  التفسيا والتعةيل والمواجري ىين اآلااا والحبااي وعش  الع ماع.

يب ي ن  طفل م دادا مي اىيا    الم تما ىحـددددد ماد  طدب األطفال ي ب طن تسمم    م داد ال4

 معاري ويشي طايب  ويعا  دوا  ويعون مستعدا لتحمل مسىوليات  ا  تما يي.

ذسمام ـدددددد ي ب طن تبوي ماد  طدب األطفال    الطفل ا تجاج  ىوطر  وطمت  ودير  وتميا  ا5

 .مت  العاىيي   ىراا الوطن وتعايف  ىالبيم ا رساريي والبيم الح اايي النالد  أل

الهبا    د  ـدددد ا هتمام ىتاصيل المويي الهبا يي ما التطةا المستبىة  والت عيد  ة  التحصين6

 ال جو الهبا   وا ئتااب الفعا  والعولمي.

ـددددددددددد ا سدددددتفاد  من رتااة الىحوب والدااسددددداع العةميي الت   اع    ميدان طدب األطفال 7

الردواع والحةباع الدااسددددديي والمىتمااع وماجالع ت ا  من ن ل توصدددددياع ومبتاحاع 

 2و ل  لتىر   ةسفي تسايا طدب األطفال المعاصا.

 

  

                                                           
م ( القاهرة عالم  2006هـ  ـ  1427) 1ص األطفال وفن روايتها ، قسم تربية الطفل ، كلية البنات جامعة عين الشمس ، طأمل خلف ، قص  1

 .19الكتب نشر ، توزيع ، طباعة ، ص 
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األطفال األسس والمفاهيماألدب   الفصل األول 

 * رواد أدب األطفال الحديث : 

 " : 1939ـ  1882ـ "محمد الهراوي" 

شعا لاطفال وم شعااا األطفال الاواد  مل    داا العتبإ وات   لعتاىي ال ن رتا   من طهم 

 رم  ع  و   سدددددميا األطفال لةىرين  ول  اوايي   ال اب والالشدددددعا   سدددددميا األطفال لةىرا

 والديوان صدا  ن هياي العتاب    مصا .

 ـ "محمد أحمد برانق" : 

 ل  العديد من العتب لاطفالإ قااع  ة  المدااس لعد  سددرواعإ وه   ىاا   ن قصدد   

ل هى   و  األميا  حمامي قديم الجمان  و  الر  ا    ومن اشدددددددماتااينيي مرما  عان    

  جاا. 26مىلفات   م مو ي سيا  الاسول صة     ةي  وسةم  ن داا المعاا     

    1932ـ  1870ـ طحمد شوق  اميا الشعااا 

هو طميا الشدددددعااا    مصدددددا عتب البصدددددااد    عا ي م ا ع الشدددددعاإ وعتب    م ال   

   وحعاياع1984ا  األطفال ما صدددا طىعي حديهي  ديوان شددوق  لاطفال   ن داا المعا

  .1982 ن البط 

 " : 1970ـ  1897ـ "محمد عطي  اإلبراشي "

ست ا ىداا العةومإ وعتب  ديدا من العتب اذس مييإ وات   لعتاىي التاايق اذس م      مل ا

لاطفالإ ول  سددةسددةي  معتىي الطفل الجاقاا   ن داا المعاا إ وقصدد  من حيا  الاسددول 

 .1صة     ةي  وسةم

 " : 1959ـ  1897كامل كيالني " ـ

                                                           
م الناشر دار الوفاء لدنيا الطباعة  2014 1عريش" طمحمد فوزي مصطفى، أدب األطفال )الرحلة والتطور، جامعة قناة السويس كلية التربية "ال  1

 .49ـ  48والنشر ، ص 
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األطفال األسس والمفاهيماألدب   الفصل األول 

ا  هو اىاج عاتب لاطفال    مصدددددا والعالم العاى إ  مل ىالتدايسإ هم اشدددددت ل    وجا  

بصددصدديي األوقا إ واهتم ىتا مي األدب العالميي لاطفالإ وتىسدديط الحعاياع ومن ط مال  ال

يا لاطفال  حعاياع  حا  وقصدددددد  من  طل  ليةي وليةي  وقصدددددد    اا يي  و  اسدددددداط

 ط ايبيي  م ا ي مل  ديوار  الشعا  لاطفال.

 " : 2005ـ  1929ـ "الفريد فرج" 

وطرتة  حصدددل  ة  ليسدددارس السداب قسدددم الة ي الفارسدددييإ و مل ىالتدايسإ هم ىالربد الفر إ  

و   مسدددداح  وه   سددددبوط  ا ون  إ 1957لةمسدددداح البوم     مصددددا طول ا مال   ام 

حوا   و  احمي اميا ال اىي المس 1967إ والجيا سالم   1967األطفال عتب  ىبىي العس ن 

ن هم  هاديس الجمان  وقد قام عاتب ه   الدااسدددددددي ىع ااا دااسدددددددتين    عتاىين  ن هاتي

 المساحيتين طىعي داا الو اا لدريا الطىا ي والرشا اذسعردايي.

 ....1931ـ يعقوب الشاروني 

يدان م مل مدياا لةهبا ي ال ماهياييإ وحصدددل  ة   ديد من ال وااج رتي ي مسدددمامات       

إ اذىدا  لةطفل ومن طهم السدددددد سددددددل الت  عتىما لاطفالإ موسددددددو ي  طل  حعايي وحعايي 

ع وط مل الحعاياع الشدعىيي وسدىعي عتب  دمن  المعتىي الن دااا لاطفال وسدةسدةي  حعايا

 من عتب العاب .

 ....1942ويلم ـ أحمد س

شدددددا ا وعاتب مسددددداح  وعاتب مبالإ و حاصدددددل  ة  العديد من ال وااج الدولييإ و من   

إ و صدددددددداع 1980إ و  الناود مل  التما  1970دواوير   الم ا  من ال ماع األاىا  

 ن هياي العتابإ و ل  دااساع    طدب األطفال مرما  ططفالرا  1998األ مال العامةي ل   ام 

لشدددددددعااا إ و  الفعا اذسددددددد م     هبددا ددي الطفددل العاى  إ و  ديوان الطفددل     يون ا

 إ و  المساحياع الشعايي لاطفال . 1العاى  
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األطفال األسس والمفاهيماألدب   الفصل األول 

 .... 1935أحمد فضل شبول  -

حصدددددددل  ة  ىعالوايوس ت اا إ و من مىلفات     م ال طدب األطفال طشددددددد اا الشددددددداا  

ي ب الشددمس و البما  ن المياإ و  حدي1994طنوات   شددعا  ن داا الىشدديا لةرشددا األادن 

ىييإ إ و    م ال الدااسدداع األد1997العامي لبصددوا الهبا ي إ  سددةسددةي عتاب قطا الردع  

ب إ و  طد1996  مالياع الر  الشدددعا  لاطفال  من الشددداعي العاىيي لةرشدددا و التوجيا 

سددعردايي ال األطفال    الوطن العاى  ق ددايا وآااا    ن داا الو اا لدريا الطىا ي والرشددا 

1998. 

 :  2003ـ  1928ـ أحمد نجيب 

تشددا حصددل  ة  الما يسددتيا    األدب من  امعي الباها إ و مل    الىدايي مداسددا هم مف  

ىالماعج البوم  لةىحوب التاىوييإ هم تفاغ   ىالتو ي   يي والتعةيم هم  مل   1981ام ىالتاى

 امعاع ىال امعي المصددددايي و ىعا اللةعتاىي لاطفالإ و ارتدب لتدايس طدب هبا ي األطفال 

لشما و ل  العاىييإ وصل ارتا   األدى  مل  هةهمااي عتابإ و مرما   بةي األصىا    مديري ا

سددددةسددددةي  عتاىاع العصددددفوا األجاى  و سددددةسددددةي  ما ا تعةم إ و    ا الدين و المصددددىاح 

 السا  . م ا ي مل  ديوار  الشعا  لاطفال طىعي هياي العتاب.

 ....1928التواب يوسف ـ عبد 

إ  مل    الصدددحا ي و 1949تناد من  امعي الباها  قسدددم العةوم السدددياسددديي عةيي الت اا  

اذ ا يإ هم تفاغ ىعدها العتاىيإ و طرشدددد   معيي هبا ي الطفلإ و صدددداحب  عا  مصددددداا طول 

ا إ و جا1970محةيي مسددددددد ميي األطفال  الفادوس إ و اقام طول مىتما لهبا ي الطفل  ام 

طئةب دول العالم محا ددددددداا    طدب األطفال و هبا تممإ و حصدددددددل  ة   ديد من ال وااج 

إ و 1975المحةيي و اذقةيميي و الدوليي طهمما   ااج  الدولي التشدد يعيي    طدب األطفال  ام 

إ و  ااج  المة   يصل 1975طدب األطفال  ام  1   1991 ااج  المة   يصل العالميي  ام 
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   األدبإ و ل  طعها من هةهمااي عتاب و من طحداب ط  م  البصددصددييإ  1991 العالميي  ام

  طاا السمااإ حمل طم  ملإ سىا طم  ىاإ الطااا  الواقييإ رمةي ام رحةي. 
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 الفصل الثاني أدب األطفال السمات واألشكال  

 * خصائص أدب األطفال:  

بمااااا أم المفاااااو  البساااااط لاااابدبع  ااااو الاماااال ااباااادا ي ب شااااكال  الم   فاااا  الاااا      

ا اطااااب و اااادام الطفاااال و د اااا  ب ساااا وب أدبااااي جاا ا ناسااااب ماااا   دجا اااا  الو دانااااا ع 

واا ماااد الصااااوجة الفنااااا  بشاااك اا المبسااااطع واب اااااد ماااا أمكناااا   اااام  والاد اااا ع وال ةوااااا م

 1ال دجاجا ع والمباشجةع و م األ طاء ال ةوا .

فااااابم ادب األطفاااااال باااااا ا الماناااااص امكااااام أم ا ااااادد  ااااامم  صاااااا   ماانااااا    

 ن م اا فاما ا ي: 

 ك فااا   ـااا اص  صااااد الااا   ا مثااال فاااي  دااادا  األفكااااج بصاااا  أدباااا  ص  ج ااا  الطفااالع وص1

دا كباااااجةع  اااام طجااااا  اساااا  دا  ك مااااات أو  ااااااباج وا اااا   ص    ماااال أكثااااج ماااام  اااااو

ص ماناااص وا اااادع وأم  كااااوم الك مااااات وال ااااااباج مابااااجة ومو ااااا  ع ماااا   ااااد  ال  ااااوء  لاااا

ة ا الماااادااطناااابع فكثااااجا ماااا اشااااج األطفاااال باألفكااااج وال داااا   ال اااي   اااواجد فاااي ثنااااا

دج ااااا األفكااااج وال داااا    كاااوم  اااي م األدباااا    اااص أنااااا م ك فااا ع ومااام  ناااا فااابم أ ماااا 

   ص دف  الطفل   ص ال فكاج وال  مل.

 ـ وضوح األسلوب، وقوته، وجماله: 2

 م أباااااجئ  صاااااا   األسااااا وب فاااااي أدب األطفاااااال  اااااو: و اااااو  ع و و ااااا ع    

و مالااااا ع وا مثااااال و اااااوت األسااااا وبع وبسااااااط   فاااااي و اااااوت الك مااااااتع وو اااااوت 

 ال جاكااااب ال ةواااا ع و جابطاااااع وو اااوت األفكااااج ...وكااال بماااو  فاااي  ااا   ال وانااابع

 اشو  المادة األدبا ع و د افسد ا.

باااادت وا اااا  ع واكااااوم ال اااا ثاج الاااا    وال داداااا   كااااوم دا مااااا أكثااااج  ماااااص   ا   

 ل انبااا   دثاا   مادااام بداادج مااا اكااوم ال اباااج  ناااا بساااطاع وص نااد  لاا  ماام ال ااواطج ا

 ما اش ت   ن .

                                                           
سميح أبو معلي، مصطفى الفار، عبد الحافظ سالمة، دراسات في أدب األطفال مجموعة من األدباء، عمان، )د.ط(،   1
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 الفصل الثاني أدب األطفال السمات واألشكال  

أماااا  اااوة األسااا وب فبنااااا   مثااال فاااي المثااااجاتع أو المنبااااات ال اااي  اااو   أ اساااا     

فع   اااااف  الطفاااال ومشااااا ج ع و  ااااجت و ااااا  و ااص اااا ع و دفااااا   لااااص ال  ماااال وال ااااااط

 1 لص ما   فا   لص الفكجة مم  مال.

أمااااا  مااااال األساااا وب فبناااا  ا مثاااال فااااي ال ناااااب  بااااام األصااااوات والمااااااني  اااام    

ا ااافع طجاااا  اسااا  دا  ألفاااا  و اااااباج س سااا   مو اااا ع وفاااي ال اااوا   باااام األفكااااج والمو

ومااااا اثاااااج  ماااام   ساسااااات ومشااااا ج دومع اصااااطنا  أو  ك اااافع كمااااا أم ماااام م ماااا  

 ناااااا  ساااا وب: ال وافاااا  بااااام األساااا وب واألفكاااااج ألم األفكاااااج الم   فاااا  ا ولااااد مااااال األ

ااااا   اباااااجات م   فاااا ع   اااااف  ب ااااص  ااااوا   األساااا وب ماااا   اااادجات الطفاااال األدبااااا  والاد 

 والااطفا .

 ـ القاموس اإلدراكي: 3

ص اصاااا  اا  ماااااد   ااااص  ااااامو  الطفاااال ال ةااااو  و ااااد م ألم لبطفااااال ـ  لااااص    

  ـ  اموسااااا  دجاكااااااع و ااااو اانااااي  اااادجة األطفااااال   ااااص فااااا   انااااب  اموسااااا  ال ةااااو

 ا الك ماااات وال اااااباج األ اااججع مااام  ااااجي  اموساااا  ال ةاااو  الااا   ا  ااادثومع ولكااام  ااا

 ص ابجج   ا ال جوي   ص المدج ال   اجس   دجات األطفال   ص الفا .

 ـ توفر الخفة في اسلوب أدب األطفال: 4

دب األطفال...ب ااااس نسااا طا  الداااول: بااام وصباااد مااام  اااوفج ال فااا  فاااي أسااا وب أ   

 كل فدجة من  صبد أم   مل: فكجة واب سام .

 ـ الوظيفة اللغوية:5

 م ل ةااااا  و افااااا  صباااااد أم اااااادجكاا كا اااااب أدب األطفاااااالع أص و اااااي كونااااااا أداة    

 واصااال ا  ماااا ي وب اماااا   ااا   الو افااا ع ا امااا  ان مااااء الطفااال ل  ما ااا ع وا اااول بانااا  

                                                           
 .46ت  45المرجع السابق، ص   1



 
  

 
22 

 الفصل الثاني أدب األطفال السمات واألشكال  

الاا اتع وصبااد ل كا ااب أم ااااد الطفاال ماام اعم لكااي انشاا    ااص لةاا   وبااام اصنةاا ا   ااص

 1  ناسب والاصج ال   اااش فا .

 ـ وجود المقومات الفنية:6

 م و اااود المدوماااات الفناااا ع شاااجط أساساااي لكاااي  سااامي أاااا  ماااادة مك وبااا  أدباااا    

ص وفاااي  الااا  باااااب  ااا   المدومااااتع  ةااااب صاااف  األدب  ااام   ااات الماااادةع       اااول  لااا

 مادة  دجاجا .

 ـ األدب الهادف الملتزم: 7

 م  داااادا  أدب م  اااائ  و ااااادف اسااااا د   ااااص اصج داااااء بك مااااات ال اااا وا األدبااااي    

ت ماام ف ااا دنيع وال اااجا ي ماا  أ اا نا باص  باااج المساا واات الفنااا  لكاال ف اا والفكااج  والاا

 الامج.

 * أشكال أدب األطفال : 

 * األدب المرئي :

 (10ـاااااا  3ـاااااا مم األدب المج ي الك ب المصوجة و ك ب  ادة لبطفال الصةاج مم السم  1

 سنوات والك ب المصوجة نو ام : 

   ا   أو  باجة.أ ـ صوجة وب انباا ك م  أو ك مات 

ب ـاا  ص   ادا  م  صوج  مثل  ما   وادثااع و كوم الدص  المصوجة المد م  بك مات 

مم    ا   وا اا   وم لوف   الصااوج(ع ب اس اساا طا  الطفل أم افا  طباا  الدصاا  وأ دافاا

  ل الن ج  لص الصاااااااوجع و ا مد     الدصااااااا  المصاااااااوجة ا  مادا ك اا   ص الصاااااااوج 

 الصوجة في  ا  و و   الك م  أو ال م   مدابل الصوجة أو    اا.والجسومات ف و   
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 * أهداف الكتب المصورة : 

 ـ  صن  الصوجة  وا مم الوا اا  و سا د األطفال   ص اص  ماد   ص أنفسا .1

 ـ  سا د   ص  نما  ود   الم     و  ال الطفل افكج بالصوج واطال الن ج فااا.2

 فا .ـ  اطي الصوج مااني األل3

 * ومن فوائد الكتب المصورة : 

 أ ـاااااااا  م الصااوج والجسااومات  صااةج األ  ا  الكباجة و كبج األ  ا  الصااةاجة ب اس امكم

 ج ا  األشااء بو وت.

 1ب ـ  اطي الطفل شج ا وافاا ل مو ف ال ا امي أو الا مي.

 ي ـ  سال الصوج و بسط األشااء و   ب ا  ما  الطفل.

 ال  كج.د ـ  سا د الطفل   ص 

 ـ النوع الثاني من األدب المرئي المجالت وصحف األطفال : 2

جسااااا  و ي مم المصاااااادج ال ادة ألدب األطفال  اس  ا مد   ص ال :أ/ المجلة األسببببب و ية 

والصااااوجةع وبواسااااط اا نساااا طا  أم ندد  الدصاااا  والمسااااج اات واألباني م  أناا مدادة 

 المسا   ل ادد المواد والمو و ات فااا.

نشااج وم     صاادج  ادة كل اساابو  و  ا   مكانا  اساا دبال جسااا ل األطفال والجد   ااا وال

صاااوج   و ددا  األ ا ي واأللةائ و ج    ابا ا  ونشاااج المسااا سااا ت والمساااابدات و ي 

  ج ص  وااات األطفال وا  ماما ا  وموا با  و نماااع و س دبل ان ا ا  و و ا .
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   الب ببصداج ص ف اوما  لبطفال لكم لاست ال ا و د آجاء  ط :الصحف اليومية  ب/

 ف م    لاا ص  ماد الص اف  الاوما    ص ال بج الاوميع ولكم المط وب أم   ص  الص

 الاوما  ئاوا  أسبو ا  ثاب    اني بش وم األطفال وآدابا .

الكباجع  و ي األف   السااانما ا  سااواء أكانت كج ونا  أو ممث ام مم الصااةاج أو :ج/ األفالم 

و ا بج الف   سواء كج وني أو ممث ام وسا   نا    في أدب األطفال ألن  ا م  بام الصوجة 

والصااوت ببمكاناات ال صااواج ال ي  ساا طا  أم  دد  لبطفال م مو   مم المااجف والا و  

في  طاج مم اابدا  وال شوا  وال ا با ع م  أن  ا  اي  لص  بجات  اص  و مكاناات ماان  

 وال صواج والطب  والصوت. 1ال  لاف واا جاي وال مثال وال ال السانما ا   في

 * األدب المسموع : 

لع و ي شااكل فني مم أشااكال أدب األطفال فا  م ال وم ا  و اا الدصاا  في أدب األطفال :

د والدصااااا  مم أ ب ألوام األدب لبطفال ومم أ جباا  لص نفوساااااا  و ي  مل فني ل   وا 

 وأصول وماو ات و ناصج فنا   ي : 

 أ ـ ال بك  الدصصا  .

 ب ـ البا   الئمانا  والمكانا .

 ي ـ المو و .

 د ـ ال ش ا .

 ل   . ـ ـ الشكل وا

 * الح كة ماذا نعني  ها : 

 ي م مو   مم األ داس ال ئ ا  مج بط  ومن م    ص و    ا  و    األ داس ال ئ ا  

 د  ألفجاد مم الم  م  اانساني أو  اواناتع أو  م أو  ماد وو و  األ داس صبد أم اكوم 
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والمو اااو  ال   في ئمام ومكام ماامع ث  ا  ي األسااا وب ال    ساااجد بواساااط   األ داس 

اكشف  م و ا  ن ج الكا ب في ال ااةع وال بك  مام   دا في كل  مل  صصي فاألطفال 

أول ما اساا لوم  م  صاا  الكا ب فال بك   ي اا ااا  ط  الدصاا  واد ل فااا ما ا دس مم 

 الش صاات وما ا دس لاا.

 1* ال يئة الزمانية والمكانية : 

فئمام الدصاا   د اكوم في الما ااي أو  و  ا  نصااج ا صاال ب جكاب الدصاا  وبنا اا

الةمو   ال ا ج أو المس دبلع و د  د  أ داثاا م  اا أو في مكام آ ج والدص   د  امد  لص

 داد   في المكام ف   انا  و د ا  ي  كج المكام  ااااااامنا  ام ا كج الكا ب بناء ماجوفا أو

و مصاااط  ات  اما  مشااااوجة و د  كشاااف الدصااا   م المكام الاا  بواساااط  لا   م  ا  أ

 لسكام  لت المكام.

فئمام الدصااااا  ومكاناا ا ثجام في األ داس والشااااا صااااااات وفي المو اااااو ع ألم 

ت ج بط  بال جوف والاادات والمبادئ ال اصااااااا  بالئمام والمكام ال  ام و ا األ داس  

 فااماع واصج باط اا بج  جوج  ل اوا  الدص .

مكام م دد ا ب أم  كوم صاااااااد   و داد ع والدصاااااا  ال ي اجد فااا ئمام ماام أو    

  و  فا  الدصاا  و و ا الاا  ا ب أم اكوم صاا ا ام وساا امام ئمانا ومكاناع و  ص الدصاا

 أم  اطي  و البا   المكانا  واا سا  باا.
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 * الموضوع : 

و و األسااااا  ال   ادو    ا  بناء الدصاااا  الفنيع و و ال   اكشااااف  دف الم لفع    

ة  ي ال ي    و    ص صاادا وا اا  في المو ااو  مثل الكشااف  م ال دا   فالدصاا  ال اد

الا ما  أو ال اجا ا  أو اص  ما ا ع وا ب أم اكوم مو ااااااو  الدصاااااا  ال ادة  اما ومفاداع 

وا ب أم اكوم  ا ما   ص الادل والنئا   واأل   اات الساا ام  والمبادئ األدبا  والساا وكا  

الدا ع وأف ل الدص  ال ي  كوم مو و ا اا  ش مل   ص ال ي  جسخ ثد  األطفال في     

 دااا    و اا  الطفاال ن و ال اج والاواطف الصاااااااااد اا  و ا ماا  المشاااااااااجكاا  في الاواطف 

   1واأل اسا  و ئود  با  جا  ال ااة اانسانا  و ااة ال اوام والنبات.

 * التشخيص : 

الشااا صااااات بد   ب اس و و   م  مم   مات الدصااا  ال دادةع و و ااني جسااا     

  كوم الش صاات ال ي  صوج ا  ص  األطفال  دناا  ب ناا  دادا  أو  ماثل ال دا .

 * الشكل والحجم : 

وندصااااد بالشااااكل األساااا وب و و ا  ااج الم لف الك مات و جكاباا في  مل وفدجات    

  ص  ج اب ماامع فاألسااااا وب الدصاااااصاااااي ال اد  و ال   اناساااااب  بك  الدصااااا  واواف  

لمو و  واناسب األفكاج وا    ش صاات الدص ع و و ال   ااطي ل دص   و ا وا اج ا

 المشاااا ج المو ودة فااا و و ال   ااك  وا   م جاات الدصااا  واناساااب األطفال واناساااب

  اموسا  ال ةو .

س م اوم بالدص  ال ي اكثج فااا الوصف وااا ات المبال  فا  و    لكنا  واألطفال ص ا

 ما  ألن  ا جت لا  م اص ل  فكاج أو ال  ال.ا بوم ال  

أما مم  اس ال جكاب ال ةو  ف  بد أم ااك  الموا ف والبا   الئمانا  والمكانا  ل دصااااااا    

وك لت فا  ااج الكا ب لو ا  ن ج ماان  في ساااجد الدصااا  ا ثج بال اااجوجة في اصسااا وبع 
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األسااا وب ال   اا بج مم  ل لت فاألطفال ا بوم ال وادس والموا ف في الدصااا  واف ااا وم

ال جك  أكثج مم اصسااااا وب الوصااااافي ال   اشااااامل   ص كثجة ال فاصاااااالع و   اما وم  لص 

 1أس وب الم ادث  وال واج.

 * أهداف أدب الطفل: 

مااااا ماااام كا ااااب ب ااااو  بماااااج الك اباااا  دوم  اااادفع نا ااااات  اااام كا ااااب ا اطااااب    

  ـ ا المداااال ااماال ـ فااي  اا   ماااوجا فااي بداااا  نمااو  الاد ااي وال ةااو  والنفسااي لاا ا انبةااي

 بددج كباج مم الجئان  والبجا  .

فالكا اااب   م اصااابو بالدج ااا  األولاااص  لاااص بنااااء شااايء  دااااد    مدوماااات و اااا     

 صااا ب     ااادج الئماااام والمكاااام وكااا ا  لاااص  سااا ا   ااا ا ال اااال بكااال ماااا  اااد ا اااال منااا 

 أسا  الةد.

   م وج أ داف أدب الطفل  ول ما ا ي :

 تر وية : ـ األهداف ال1

ااااجج كا اااب أدف الطفااال نفسااا  أباااا ومجبااااا  بااال أم اكاااوم أدابااااع وااااجج ك ابا ااا     

 2أداة  جبوا   بل أم  كوم فنا.

فالطفااال كالا انااا   شاااك   با  ااا    اااص األشاااكال ال اااي  جااااد اع اا باااج الكا اااب  اااام     

ة فااائماماااا فاااي  جباااا  الطفااال  لاااص  اناااب الوالااادام واأل ااال والمدجسااا  واألصاااد اء وال  

لا  وصن جناااات وبا  باااااج الوالاااادام  مااااا المساااا ولام بالدج اااا  األولااااص  اااام  جبااااا  أطفااااا

ما مااام ا ااادج باماااا أم ا اااددا ماااا مااام شااا ن  أم اكاااوم األنفااا  ألطفالاماااا مااام الك اااب وصساااا

 ال انااااب ال جبااااو  ألم أكثااااج مااااا ا  اااااي  لااااا  الطفاااال فااااي  اااا   المج  اااا   ااااو ال جبااااا 

 الس ام .
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 اااادة فااااي ال اااا ثاج   ااااص الطفاااال مناااااا   ااااص البااااال ع  فال اااا ثاجات ال اج ااااا   كااااوم   

بوا  اداااول جساااول هللا صااا ص هللا   اااا  وسااا  : لماااا مااام مولاااود اولاااد  ص   اااص فطاااجةع فااا 

 ااودان  أو انصجان  أو ام سان ل.

وكاااا لت ادااااول   ااااا  الصاااا ة والساااا   لأكجمااااوا أوصدكاااا  وأ ساااانوا أدبااااا ل  جوا  

أ   ااا   واماا  و فاااد   ااااجات الفساااد  اباام ما اا   اام أناا (ع و لاات بةااا  ال   ااي ب ساا 

 1واصن جاف ال ي  فسد ال جبا  و اد  الفطجة الس ام .

فال انااااب ال جبااااو  ا مثاااال فااااي ال   ااااي بدااااا  الصاااابج والكااااج  والشاااا ا   وجوت    

وصااا    ال اااااوم وال  اااامم والنئا ااا  والصااادا وال ساااام  والدنا ااا ع واص  اااجا  والجأفااا 

ة اواة و ااااااادة الماااااجا ع وأدب األكااااال وأدب الئاااااااجالاااااج   والم بااااا  وال ااااا ئج والمسااااا

وال ااااااف  وال   اااااي باااااجوت الامااااالع وكااااا لت البااااااد  ااااام ال صاااااال الساااااا   كالكجا اااااا  

م ا  ااا  مااا والاناااف والكااا ب والساااج   والنمامااا  وال كباااج واص  اااداء...فالطفل المسااا   ماااث 

نفااجت ام والك ااب مااا   ااس   ااا   اااالا  الاادام ااساا مي وان اااي  مااا ناااص  ناا   اا ا الااد

 من  الفطجة الس ام .

ل  فاا  بااد لاا   الكا ااب( ماام فااا  مجا اال نمااو الطفاال و صااا   كاال مج  اا  ماام 

داف  ااا   المجا ااال ول  داااا  ماااا اناساااباا وص  اااااج األسااا وب الااا   اصااا   ل  داااا  األ ااا

 ال جبوا  الم  م  لاا.ل

الشااااج كماااا انبةاااي ااشااااجة  ص ام الطفااال بطباا ااا  ا  ااا  الاباااجة مااام الدصااا  أو    

ا  اكثااااج ممااااا  اااا ثج فااااا  الاااادجو  األ   ااااا  ال ااااي  دااااد  لاااا  ماااام  باااال والدااااا  أو مدجساااا

 بصااااة  افاااال وص  فاااال  ااال وص  دااال... وفاااي ساااااا ال اااداس  ااام  جباااا  الشااايء اداااول

 شا ج مم شاجاء ال كم .

 و م مم أدب   في الصبا          كالاود اسدص الماء في بجس .
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 ااد ال   أبصجت مم ابس    ص  جا  موج ا نا جا        

 والشاخ ص ا جت ا               ص اواجج في ثجج جمس .

 ـ األهداف التعليمية: 2

امكااام ألدب الطفااال أم اكاااوم مصااادجا  اماااا فاااي  ثاااجاء الجصااااد ال ةاااو  ل طفااال    

و لااات مااام  ااااس الن اااو والصاااجف والمفجدات...فاك سااااب ماااااجات لةواااا  مااام شااا ن  أم 

 1الدجاءة والفا  والك اب  ب سالاب ال اباج.انمي  دجة الطفل   ص 

أمااا ماام نا ااا  الماجفاا  فةالبااا مااا    ااو  النصااو    ااص الكثاااج ماام الما ومااات    

ال اااي  ثاااج  ثدافااا  وفكاااج الطفااال و شاااب  ف اااول  صك شااااف أساااجاج ال اااااةع فااااو  أم 

 اااااادج الطفاااال و  اااا  فااااي ال اااااب باأللااااااب االك جونااااا  امكاااام أم اساااا فاد ماااام الك ااااب

 اااا   شااااف الاداااااد ماااام الما ومااااات فااااي ماااااادام م   فاااا  كال ةجافاااااا أو ال اااااجاخ أو لاك 

 الف ت أو ال كنولو اا أو     النبات وباج ا.

كماااا ااااادف أدب الطفااال  لاااص  نماااا  فكاااج الطفااال و  فاااائ باااا  الام ااااات ال  ناااا     

  وااااال لدااااا  كاصن بااااا  وال اااا كج وال  ااااال وال جكااااائ و ساااام اصساااا اااب والفااااا  و  ااااص ال

كماااا مااام شااا ن  أم اساااا د الطفااال   اااص ال ااااجف   اااص الش صااااات األدباااا  والسااساااا  

 والبطوصت.والدانا  وأ    ال اجاخ مم   ل  ص  ال اجاخ 

 ـ األهداف الفنية: 3

 م  اااب ال ماااال  ناااد اانساااام أماااج فطاااج  اولاااد  ااا ا اصن ااا اب ن اااو ال ماااال    

بااااوصدة اانسااااام وانمااااو بنمااااو ع فمااااا أدب الطفاااال  ص  اااائءا ماااام األشااااااء ال ما اااا  ال ااااي 

 جافااا  اانساااام  ااا ل الف اااجة المبكاااجة مااام  اا ااا  فااااو اااا ثج بطجادااا  مباشاااجة أو بااااج 

 اااادام الطفاااال ب اااااس ا  اااا   نااااد   سااااا  مالاااااا فناااااا امكناااا  ماااام  اااا وا مباشااااجة فااااي و

األ مااااال األدبااااا  واك ساااااب مااااااجات فنااااا   ااااد   ااااال مناااا  أدابااااا ومبااااد ا صااااةاجا كمااااا 
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 وساااا   االاااا  و  ااااال  اااادود     شااااص و  ا اااا  أكثااااج اساااا  اب  ل كاااا   الاااا   ا اطااااب 

 الدجاءة.ع واأل اسا  والد ب  بل الادل فا د م ا   نمي  واا   في 1الشا ج

باا اااااف   لااااص ا ااااداف ثانوااااا  ألدب الطفاااال كال ساااا ا  وال جفااااا  و جساااااخ بااااا     

 لاااص  الااااادات وال دالااااد فاااي نفاااو  األطفاااال وكااا لت  باااااد    ااام الفاااجا  الااا   ااااد و  

لاااص  الدااااا  بااا موج ساااا    اااد   اااج   فاااي  ااا   الف اااجة ال ساسااا  مااام  ااااا ا ع باا ااااف  

 ل ي اااشوم فااا مم كل النوا ي.مسا د ا    ص ال كاف م  البا   ا

فاااا ا األدب  بااااجة  ااام وسااااط باااام الكبااااج والصاااةاج ان دااال كااال ماااا ااااود الكبااااج    

أم اند اااا  ل طفاااال بصاااااة  س ساااا  و ما اااا ع كمااااا ااااا د  دوج الااااا ي لاااابا  المشااااك ت 

 واألمجا  النفسا  ال ي اااني مناا األطفال.

مج   اااائ و اااال الدااااا   بمااااا   ااااا   م اانسااااام الما ااااد  بشااااج  هللاع الم  اااائ  باااا وا   

مااااام وا بااااااتع الم سااااام فاااااي سااااا وك ع الااااااد  فاااااي   ساسااااا  ن اااااو األشاااااااءع المدااااادج 

 لمس ولا   في ال ااة.

و م الن ااااج بمن اااااج ااامااااام لبشااااااء  ااااو الاااا   ا اااادد الصاااافات ال ما اااا  لااااا      

 ة.األشااءع الصفات ال ي ص   جي  م نطاا المناج الجباني الم اامل في ال اا

واساا ااج فاااي  اا ا المداااا  الاباااجات ال اااي صااوجت  اااا جة ال مااال لبسااا ا  صاااال     

ي فاااالشاااامي ألنااااا مو اااودة ود ادااا   ااااس اداااول  ااام ال صاااوج الك اااي ل  اااا جة ال مالاااا  

 ااس  :

 ـ ال مال  داد  ثاب   في  ااة   ا الو ود.

 ـ  و  ام  مم الدا  الا ااع  ا و   ص المنفا  وال  ة.

 ـ  و سم  باجئة في الصنا  االاا .
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 1ـ و م مم  صا ص  الامو  والشمول.

اااا  فااابم مااام  صاااا   الفااام فاااي ااسااا   الاماااو  والشااامول ولااا ا فال جباااا  ال مال

ل   نااااول  ماااا  المسااا مامع ولكااال مجا ااال الاماااج  صاااب  نفااا  اانساااام بصااابة ااع و  مااا

 وانااااب ال ااااااة  مااااا  نشاااااطا  ع وص  د صااااج   ااااص  انااااب وا ااااد باااال  ساااا ةجا كاااال 

 اانسانا .

وكااال ال و اااااات واألواماااج ااسااا ما    كاااد   اااص   داااا  ال ماااال ل وصاااول  لاااص    

ج باااا  ماا داااام ل م هللا ا اااب   ا  مااال أ ااادك   مااا  أم ا دنااا ل بااال  م اا ساااام أج اااص 

ل كااامااام مجا اااب الامااال واا داااام وال ماااالع و  ا  اااج  ااسااا     اااص  امااا  ال ماااال فاااي 

ماااال اانساااام ونشاااااط ع فبنااا   ااااا   فاااي فطج اااا   ا ااااا  ناااا   ااااب شااايء وصساااااما فاااي  

 ال مال فب ا ال ئ  المس   بسم  ال مال فبن  انس   م  المناج الشامل.

 ـ األهداف اإل تقادية: 

كااال  مااال مااام أ ماااال اانساااام ماااج بط بماااا اااا مم بااا  واا داااد ع اااااا كانااات طبااااا     

وثنااااا ع  جافااااا ع أسااااطوجا ع أ   اص  داااااد ونااااو  ااامااااام فسااااواء أكاناااات  دااااادة أجمنااااا 

 2كانت  دادة جبانا   لاا  مو دة.

ونااااجج أم كاااال نشاااااط بشااااج  فكااااج  أو فنااااي أو   مااااي أو  م ااااي اساااا ند  لااااص    

 دااااادة ماااااع ولاااا لت و ااااب   انااااا أم ن اااادد  اااادفنا بو ااااوت ماااام أدب الطفاااالع أل ما اااا  

 ول طوجة الن ا ج الم ج ب    ا .

  الطفااااال ـ   وئ ااااا  شااااا ص اص  ا اااااات وألنناااااا ص نجااااااد أم اكاااااوم الطفااااال ـ أ   

 هللا. والوصءات والمشا ج   ص اةدو سببا في  ال األم  أو  جاب مس دب اا ص  دج
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بااال نجااااد  طفااا  مسااا ماع أ  طفااا  م  اااججا مااام كااال الدااااود األج اااا  ال اااي   ااادد    

 مم نمو  وانط    و بدا   ونشاط .

اااااجف سااابا   المم اااد منااا  نجااااد  طفااا  مسااا ما واسااا  الن اااجة وا ااا  األ اااداف    

 أم     هللا سب ان  و االص آد  و  ص ااود النا   لص جب الاباد.

نجاااااد  طفاااا  ا ااااوب الكااااوم بن ج اااا ع طمو اااااع م وائناااااع اج اااااد اعفاااااا بثداااا     

لع وطماااوت وطم نانااا  واألماااج لاااا  ل مسااا مام  اااااج فاااا ع ألنااا   ك ااااف مااام هللا  ااائ و ااا

و ود اااا  الااا ام آمناااوا  اااوا أنفساااك  وأ  ااااك  نااااجاااأاااااا }ومسااا ولا  أماااا جب الااااالمام: 

 ع و ااال انفااا  شااايء مااا  الشاااجت أو فسااااد06ع ساااوجة ال  اااجا  اعاااا  {الناااا  وال  ااااجة

 الادادة؟

 ولبناء الادادة في نف  الطفل  دة أجكام و ي:   

 1ـ   دام الطفل  دادة ال و اد.

 ـ  جساخ  ب هللا  االص في نف  الطفل.

    ا  وس  .ـ  جساخ  ب النبي ص ص هللا

 ـ  ا ا  الطفل الدجآم الكجا .

م مااااـاااا  نمااااا   اااادجات الطفاااال و ف ااااا  و ااااا  لثبا اااا    ااااص الادااااادة واساااا اداد  ل   اااا ا  

 أ  اا.

ع ا الكااومـاا وماام األمااوج الم  داا  بالااادف الاداااد ع باااام  داداا  اانسااام ومكان اا  فااي  اا 

 سام.و      بجب ع و      بالكوم مم  ول  و      ب  ا  اان
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 * اللغة والفكر والمعنى: 

 م   ااادج ال صاااا   ال اااي  ماااائ اانساااام  ااام ال ااااوام  اااي  دج ااا    اااص  ا ااا     

ال ةااا  وماااا ااااجبط بااا لت مااام  ااادجة   اااص ال فكااااجع و اااد بااا لت م ااااوصت  داااادة و  ااااجب 

باااا   كثااااجة لااا ا   الشااامبا ج  ال ةااا   ص أم الصااااوبات كانااات كثااااجة جبااا  اسااا طاا  

ع فداااط 1الا مااااء  ا امااا  باااا  الجماااوئ ألم ال ةااا  ص  د صاااج   اااص الجماااوئ وااشااااجات

بااال   اادا اااا  لاااص ماااا  اااو أكثاااج مااام  لااات ب ااااس  اااج بط ال ةااا  باااالفكج والماناااص  ساااب 

 وا ااااد ال جكابااااات ال ةوااااا ع فال ةاااا  اشااااة ت   ماااااء الاااانف  ال ةااااواام با  باااااج أم ال ةاااا  

ال اااااائ الاصااابي وو ا فاااا  وال اااي   ااااد ل فااااي  اااا جة ساااااكولو ا   اااج بط بفساااااولو اا 

األداء ال ةااااو  ممااااا اساااا د ص دجاساااا  ال ةاااا  وال واصاااال والاواماااال الفطجااااا  وال شااااجا ا  

ال اااي  ااااد الطفااال لفاااا  ال ةااا  البشاااجا  وال ابااااج بااااا ودجاسااا  الفاااجوا باااام  م ا اااي الفاااا  

 والك   و م ا ي ال ة  وال فكاج  ند الطفل.

لم   فااا  ل ةااا  البشاااجا  وال صاااا   ال اااي   ماااائ بااااا كماااا  ااا  دجاسااا  ال واناااب ا   

 ال ة       م باج ا مم أدوات ال واصل مم  اس :

ل كاااشاااكل ففاااي      ماااائ ال ةااا  البشاااجا  بالدااادجة الاا  ااا    اااص ال  :أ/ الناحيبببة الصبببوتية 

ثااال لةااا  اعصف مااام الك ماااات الم   فااا  ال اااي   شاااكل مااام  ااادد مااام األصاااوات المفاااجدة م

األ ااااجف الساااااكن  واأل ااااجف الم  جكاااا  وال جكااااات و اااا ا ماااااص او ااااد  ص فااااي ال ةاااا  

 البشجا .

دا  الجمااااوئ ال ةوااااا  ال ااااي ص  اااااس أم اانسااااام اساااا طا  اساااا   :ب/ الناحيببببة الد ليببببة 

 د صااج فااي دصل اااا   ااص م ااجد ااشاااجة لمااا  ااو مو ااود باال ا ااادج  لاات  لااص مااا لااا  لاا  

و اااود وا ااااي أ  أم اانساااام ص اك فاااي بماااا  اااو مو اااود فاااي الم اااال ال ساااي بااال أنااا  
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اابااج  اام مفاااو  مااا  اام طجااا  ال ةاا  أو اابااج بال ةاا   اام أ ااداس با باا  لا اا كج أ  ام 

 ابااد ث ث  :  الدصل  لاا

 ـ ال اباج  م الما ي.1

 ـ ال اباج  م الةا ب.2

 ـ ال اباج  م الممكم.3

 1فال ةاااا  البشاااجا  و ااااد ا ال ااااي امكااام أم  صااااا  فااااااا  جكابااااات :ج/ التركيبببب اللغببببو  

لةواااا   ات دصصت اسااا طا   ااام طجادااااا اانساااام أم ااباااج  ااام  فكااااج   ساااب  وا اااد 

 وأصول لا مكم مم ندل الفكج والمانص  م طجا  ال ة  لآل جام. 

ل ماااال(ع      اااا   ال ةاااا  البشااااجا  ب دوا اااااا  ماااام الك مااااات وا :د/ الناحيببببة الوظيفيببببة 

شاااااء   الجماااوئ  أ  األلاااا  بالصاااف  الجمئاااا  ف سااابع بااال أم الماااااني ال اااي   م ااااا  ااا 

 د  والمفاااا ا (ع ا ااادد ا الم  مااا  الااا   ناااااش فاااا    ااااف   لاااص أم المو اااف الااا   اسااا 

 فا  ال اباج ال ةو  ا دد المانص ال   اجاد  الم ك  .

ن  ااا  مماااا  داااد  أم ال ةااا  البشاااجا  مج بطااا  بفكاااج وماناااص ولاااا  م اااجد  شااااجات    

 ماااي  ناااداااا  أ  باألسااا وب ال ابااااج  الك وجماااوئ بااال و اااج بط دصص ااااا بالنا اااا  ال اباج

 ال داس م  اع جام.  

 الكلمات  ا ت ارها رموزا أو إشارات:  /1

  ابااااج فأوص صباااد لناااا مااام ماجفااا  طاااجا ال ابااااج اانسااااني  ناااد اسااا  دا  الفاااجد ل ةااا    

 اانساني طجا م   ف   ي :

 . : كال  ت والبكاء وا مجاج الو  ...الخأ/ التع ير غير اإلراد 
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واشاااامل  مااااا  الوسااااا ل ال ااااي اابااااج باااااا اانسااااام  اااام ماانااااا   :ب/ التع يببببر اإلراد  

 ع و  فج      الوسا ل مم  اس ال اس   لص فج ام : 1وأ اساس 

لااا  د الدصو شااامل  ماااا  ااشااااجات ال اااي  سااا  د  ادصااا :ـببب التع يبببرات اإلراديبببة ال صبببرية1

 ااام طجاااا   اسااا  البصاااج و اااد  كاااوم  شااااجات مساااا دة أ   ساااا د   اااص لةااا  الكااا   

مناااا  ل وكاااد مانااص مااا أو لئاااادة ااا ااات و ااد  كااوم  شاااجات أصاا ا  و ااي ال ااي   كااوم

 لة  كام   و سمص للة  ااشاجاتل .

نااااا األصاااوات المجكبااا  مااام مدااااط    ااا لف م ـااا ال ابااااجات ااجاداااا  الساااماا : و شااامل2

 ك ماااات و ااا ا الناااو   اااو مااادلول ك مااا   لةااا ( و كاااوم  صا صااا ع أنااا   جاد  أ  مك ساااب

 وأناا  ا مثاال فااي أصااوات مجكباا  ماام مداااط    اا لف مناااا ك مااات و ماال وأناا  اابااج  اام

 مدجكات  د ا  أو انفاالا  أو  ناما ماا.

شااااجات والجماااوئ الدالااا  وص اكاااوم لااااا  م   ماااائ بدااادج اا الاا  ااا    اااص  اااوفاج اا   

شاااااج أو اااااا  فا اااادة  ص   ا كااااام اانسااااام  ااااادجا   ااااص  ماااااائ األشااااااء واأل ااااداس ال ااااي  

  جمئ  لااا.

واانسااااام  ناااادما اكبااااج و اااائداد  بج اااا  اك سااااب   اااااجة واسااااا  ماااام الساااا وت    

ت المااا ا   مماااا أا اااا سا اااا  أماااا  ماماااات  ا اماااا   داااادة وأماااا  ماماااات  شاااب  ماماااا

 دامااااا ع ساااااب  أم  ا ماااااااع لااااا لت نسااااا طا  أم نداااااول أم الماماااااات  ات الماناااااصع  اااااي 

مامااااات  ا امااااا  أو فكجااااا   دااااادة اسااااال  ا ماااااا ألناااااا    اااامم  ا مااااات سااااابد   أ  

ان دااااال اثااااج ال اااادجاب( لاااا ا فاااابم مانااااص الك ماااا  ااااائداد بائدااااااد  اااادد اصج باطااااات ال ااااي 

ك ماااااا ائداد  ااااادد اصج باطاااااات ائداد  م  كااااااا الك مااااا  با ساااااا   باااااجات الفاااااجدع أ  أنااااا  

مانااااص الك ماااا  و ااااو اع وك مااااا ائداد المانااااص و ااااو ا ائدادت سااااج   الاااا ا     سااااب 

 2ن جا  باف وف الشجطا (.
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وامكااااام أم ن  كاااااد مااااام و اااااود اصج باطاااااات  نااااادما ن ااااااول أم ن اااااال الكاااااا م    

  ط أ  :باالا و  افال شا ا ص اس طا  الداا  ب   ص   ا  كوم لدا  مثل   ا اصج 

أ/ أم اصج بااااااط  اااااو  م اااااا    اااااج  دا ااااال الكاااااا م  ااااااس اد اااااجم ال نباااااا  ب ااااائء مااااام 

 اصس  اب  أو ال دس اادجاكي ال سي.

 صااا ا  صب/ أم اص  اااجام أو الام اااا  النفساااا   اااد ص  شاااكل ساااوج  ااائء مااام اصسااا  اب  األ

 امكم م    اا.

نباااا  اط ااا    اااا  اسااا  ال ي/ أم أ ااا  شااايء  اااو أم  ااا   الام اااا  النفساااا   اااي نفسااااا ماااا 

 ال ةو .

   ك نبااا لاا ا فاابم ل نبااا  ال ةااو  مانااص  ناادما اساا ثاج  اائءا ماام اصساا  اب  فك ماا    ااب  

 لةااااو ( اكااااوم لاااااا مانااااص  ناااادما اساااا ثاج  اااائءا ماااام اصساااا  اب  ال ااااي  ساااا ثاج ا ج ااااا 

 ال  ب نفس .

امكاااام أم  كااااوم المااااااني مااااااني ف ساااابع فااااالجمئ امكاااام أم اساااا د ي المانااااص    

دوم أم ا ااااادس ا  شااااايء آ اااااج فك مااااا   باااااات(  سااااا د ي ماناااااص  م اااااا  دا  اااااا  لااااادج 

اانسااام فدااط  نااد  اا ا ال ااد  ص اناا  فااي أ ااوال أ ااجج و اصاا  لاادج ال فكاااجع فاابم ك ماا  

باااات  سااا د ي ماااااني أ اااجج م جابطااا  كااا م اسااا  اب اانساااام  نااادما اسااام  ك مااا  باااات 

 1فانط  ك مات مثل أب ع أ  ع أطفال...الخ.
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 معنى الد لي والمعنى الوجداني: * ال

مااااائ البااااا ثوم بااااام  ااااانبام ل مانااااص  مااااا ال انااااب الاااادصلي وال انااااب الو ااااداني    

وادصاااد بااااألولع ماااا  شااااج  لاااا  الك مااا  بشاااكل م اااددع فاااب ا سااا  نا  ااام  ماااا  اااو الكجساااي( 

فااابم الفاااجد اشااااج  لاااص كجساااي فاااي الةجفااا ع و  ا   ناااا ااااام الشاااجاام األبااااج فااابم المدصاااود 

م ااادد لااا  مكاااام مااااام فاااي ال سااا  وص اشااااج  ااا ا أو  ات ااااا  ماطااااات انفاالاااا  شااايء 

 1 ةاج مم المانص الدصلي.

أماااا فااااي ال ةاااا  الاوماااا  ف ما اااا  الك مااااات مااااااني و داناااا  وندصااااد باااا لت م اااااص    

ص أوساااا  ماااام األفكاااااج واصنفااااااصتع  ص اننااااا ن ااااد ك م ااااام  ااااد   ماااا م نفسااااي الماناااا

ناااااء وا ااااد منامااااا مانااااص و ااااداناا م   فااااا فااااال اباجام  اب الاااادصليع بانامااااا   ماااال كاااال

  ولكااام السااابال( و  أبنااااء الشاااواج ( ام  كاااام نفااا  الماناااص الااادصلي فالسااابال  اااو الشااااج

 اصنفااصت ال ي  ثاجاناما م   فام.

صباااد  مااام الداااول ام كثااااجا مااام الك ماااات اكاااوم الماناااص الو اااداني أكباااج أ ماااا     

 مم المانص الدصلي.

 المعنى :  * قياس

 امكم  اا  المانص بالطجا ال الا :

 أم نسااا ل    أم أبساااط السااابل لماجفااا  ماااا  اناااا  ك مااا  ماانااا   اااو :أ/ ا سبببتجا ة الحبببرة 

 ادااا  دالشااا   ماااا  ا  اناااي لااات ك مااا   كااا ا(ع وبااااد اسااا  اب   نسااا طا  أم نصااانفاا ب نااااا 

 أو   جادااااا  أو  سااااا  أو ص    اااا  لاااااا بالمو ااااو ...واا مد مااااا سااااب    ااااص  بااااجات

 الفجد.

ألشااااااء الماجو اااا    ااااا ع و انااااي  اااادجة الفااااجد   ااااص  ماااااائ  اااادد ماااام ا :ب/ التمييببببز 

و صااااانافاا  ساااااب مفااااااو  الك مااااا  المط وبااااا ع و ااااا ا المدااااااا  ااطاناااااا اسااااا  اب  أكثاااااج 
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مو ااااو ا ع ونساااا طا  ماااام   لاااا   اااااا  فااااا  المف ااااو  لااااادد ماااام المفااااا ا  دفااااا  

وا اادةع أو  اااا  ال  ااط بااام المفااا ا ع فمااث  لااو  ج اانا   ااص شاا   الك مااات ال الااا : 

ة وط بنااااا مناااا  أم ا  اااااج الك ماااا  ال ااااي  ن مااااي لااااا   مدجساااا  ع مابااااد ع مساااا د ع صاااا 

 الم مو   فب ا كام لدج الفجم  مدجس    ص أناا ص  ن مي لا   الم مو  ...الخ.

ي/ ال اااادا ي ال ااااج :  اااا      اااا   الطجاداااا  بالط ااااب ماااام المف ااااو  ام ا اااااب باااا ول 

 ك م   جد في   ن   م سما   مفاوما ماطص ل  مناا.

ل كشااااف  اااام ال وانااااب الم فااااجدة فااااي المفااااا ا  ال ااااي و ساااا امل  اااا   الطجاداااا     

 ا م اا األفجاد كما  كشف  م الفجوا في مفا ا  األفجاد.

لداااااا  المفااااا ا ع  1957د/ ال ماااااائ الاااادصلي: لدااااد اب كااااج  اااا   الطجاداااا  أوئكااااود  ااااا  

ف نف اااج  أنناااا نجااااد أم نداااا  الماناااص الو اااداني لك م اااي أب وأ   ناااد  ااادد مااام الط بااا  

م ااادج ا باااام نداااا   مثااال ساااااد ع  50ـ  20اااا    ساااب  ااا   الطجادااا ( باااام فبنناااا نداااد  ل

فااااي المكااااام ( ×  اااائام ع  ااااو  ع  ااااااف....الخع ونط ااااب ماااانا  أم ا شااااجوا بدصلاااا  

 1ال   اا ددوم أن  اصف الك م  المطجو     ص مدجي    سب  دج ات.

 * تطور الد  ت لدى الطفل: 

فااي ال ةاا  البشاااجا    مثاال فااي  اادجة الجمااائ   م الك ماا  لف اا  دصلاا  وطبااااا  الدصلاا    

ا أ  ال ةااااو    ااااص ال اباااااج  اااام مدلولاااا  سااااواء أكااااام  ساااااا أ   اناااااا أ  م ااااجدا أ  وا ااااا

م ااااا م ع و ااااا ا ااناااااي أم ماااااااني الك ماااااات ص  ك ساااااب  ص بااااااد أم اكاااااوم الطفااااال  اااااد 

ااااا اسااا طا  أم اكاااوم صاااوجا   ناااا  أو مفاااا ا   ااام األشاااااء واأل اااداس ال اااي  شااااج  لا

 مااااات و ااااج بط بااااااع و صااااب  الك مااااات فااااي النااااااا   باااااجة  اااام جمااااوئ  شاااااج  لااااص الك

و مفااااا ا  و   ااااات بااااام المفااااا ا  و ااااو مااااا ندصااااد   اااام المانااااص فااااالمانص والمفاااااو  أ

 الم  وج الدصلي شيء وا د.
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وااااجج باا اااا  أم الطفااال ابااادأ  كاااوام المفاااا ا  مااام بدااااا  الاااوصدة منااا  أم ابااادأ    

 ج اااب ا ااااط بااا  مااام مثااااجات فاااي البا ااا  ال اااي ااااااش فاااااا وماااا اا ااا ب ان باااا  الطفااال ماااا 

   ص  جك   مم ن ا ج.

وا اااااف باا ااااا  أم مفااااا ا  المكااااام والئمااااام والااااادد والنسااااب  وباج ااااا و نمااااا    

 نمااااو  اااادجا اا  سااااب ال ةاااااجات ال ااااي  طااااجأ   ااااص الطجااااا  ال ااااي ااااادجت باااااا الطفاااال 

 الا  ات بام األفاال والن ا ج.

ات أ اااجج أم  م ااااات اك سااااب الماااااني  ناااد الطفااال  سااااج و اااد  باااام فاااي دجاسااا

 1في  طوات  ي :

 ـ امائ الطفل الشيء ال داد وأم ل  ااطا  بال جوجة اسما.1

 ـ امائ الطفل با  الا  ات الو افا   ات الدصل .2

 ـ ان دي الطفل ال صا   الثاب   ال ي   دد أو  مائ الشيء.3

 ـ ااطي الطفل اسما ل شيء.4

أم الطفاااااال ادااااااا  مفا اماااااا   CLARK 1973االماااااا  النفسااااااانا  كاااااا جت و ااااااجج ال

أو  الدصلاااا    اااص أساااا  ادجاكااا  ل م ماااا  ا  لصااافات الشااايء ال اااي ص   ا ااا  بال جكاااا 

ل الو افاااا  و نمااااا اا ااااا ل صاااافات الشااااك ا  مثاااال الشااااكل وال  اااا  وال ااااومع فااااادجت الطفاااا

 الم مااا  األ ااا  ثااا  الم مااا  األ ااا  فداااد اامااا  ك مااا  ك اااب   اااص كااال  ااااوام    أجبااا 

ص  طاااوج بااا  األماااج فا ااااجف   اااص ك مااا  ك ااابع بداااجةع  صاااام...الخع   ااا اااوا    لاااص أم ا

ا   صاااب  ك مااااات الطفاااال مطابداااا  ل مااااااني ال ااااي اساااا  دماا الكباااااج ماااام النا ااااا  الصااااو 

 والدصلا  وال جكاب ال ةو .
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 لاادصصتولااال أول ساا ال ا بااادج  لااص الاا  م  ااو كاااف   كااوم الاادصصت فالطفاال ااا ا   ا  

 بطجا م   ف  و ي: 

 م  م ا اااي ال مااااائ وال دااااا   ماااا الام ا اااام المام اااا فاااي  كاااوام المفاااا ا   شبببتراط:ـببب اإل1

فاااال ا ا   اااو و ااا   ااادد مااام الااادصصت المنفاااجدة  ااامم الصااانف الوا اااد أو صااانف آ اااجع 

 1 ن جا  أوئكود(.

ا وماااات ام  ااات الفاااجد أ اااائة  دجاكاااا   اااادجة   اااص اسااا     الم :ـببب تحليبببل المعلومبببات2

 اااااا كمااااا اجا ااااا   شومسااااكي(ع أمااااا باا ااااا  فاااااجج أم  نااااات و  اااااف الباانااااات و   ا

والمواءماااااا   Assimiltion م ا ااااااام أساسااااااا ام فااااااي  كااااااوام المفااااااا ا   مااااااا ال مثااااااال 

Accomodation   وااناااي األول  ااادجة اانساااام   اااص اسااا  جاي الما وماااات مااام البا ااا

ا  فاااي ن اااال اااي  شااااب  الما وماااات ال اااي ساااب  أم  ئنااااا اانساااام وااناااي الثااااني  اااادال ال

بكاااي ال ااائام لاااا  ء  مااا  الما وماااات ال داااادةع فالطفااال ماااث   اااد ا صاااوج أم الشااا جة  

م والصاااا جة   اااا ل  ولكناااا   ناااادما ااااادجت الاااااال  بطجاداااا  م   فاااا  اةاااااج  اااا ا الن ااااا  ماااا

 ال فكاج.

ماااام     ااااا ا   الطفاااال  اااام طجااااا  ال فا اااال ال ف ااااي  ااااددا كباااااجا ـبببب التفا ببببل اللفظببببي:3

  .صت د اد  مم   ل اس امال األلفا  با   الطجاداألموج واس طا   كوام دص

لداااد ن اااج   مااااء الااانف  ل ك مااا  با  باج اااا  شااااجة وا  باااجوا و اف ااااا الم كام ااا  أماااجا   

مفجوباااا منااا ع ولكااانا  ان بااااوا مااا  جا  لاااص اناكاااا  ال ةااااج الناااو ي فاااي  فكااااج الطفااال 

 وانااااب ال ا امااااا    ااااص الاااادصصت ال ةوااااا ع و ااااد  اماااات  كول سااااوفا( بدجاساااا  ل طااااواج ال

 2لدصل  الك م  فو دت أناا  مج بالمجا ل ال الا :

 ـ   ساوج الك م  م  الصوجةع فك م  ماما اشاجة لش   ماام .1
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 ـااا الك مااا   ااادل   اااص  ااادد مااام الصاااوج فاسااا امل الطفااال ك مااا  وا ااادة لاااادد مااام ال ااااب2

 مث .

 ـ  وس  الدصل  ل ك م    ص  دد مم األشااء الم باان .3

و ااااود  امامااااات م اااااددة فك ماااا  شاااايء  شاااامل  امامااااات م بااناااا  كال اااااب واألثاااااس ـاااا 4

 والك ب والم ب .

دااااااد  م و ااااوت الساااامات الم مااااائة وان دااااال أثااااج ال اااادجاب وال و اااا  الاااااا  ل فااااجد وائ  

نساااام  باااجة الفاااجد  ااا د   لاااص ال ااا ثاج فاااي  كاااوام الااادصصت   ااااف   لاااص أثاااج دوافااا  اا

 اااش فا .و و اا   ن و الاال  ال   

 * مجا ت أدب الطفل: 

لوا  اااا  أدب األطفااااال صااااوجا م اااااددة  شاااامل الدصاااا  والمسااااجت والشاااااج واألناشاااااد   

 والطجا ف واألمثال وال ك  واأللةائ....ل

 1كما أم م اصت الك اب  لبطفال   باام و  فج  و     أشكاص  دادة مناا.  

 انا .ا  ع الدالفكا   ع ال اال  ع اصساطاج ال اجا ا  ع ال ةجافا  ع الا م :ـ القصص 

 :  ا اما  ع أ   ا  ع  ثدافا  ع  وما  ع فكا ا  ع  جفااا .ـ المسرحيات

 الشاج: األناشاد ع األوبجات ع المسج ا  الشاجا  ع الص اف  الشاجا .

 * ارهاصات أدب الطفل : 

 جفااات البشاااجا  منااا  و ود اااا أدب الطفااالع و م لااا  اكااام مك وباااا فااااو فاااي أدب  جاثااااا   

الشاافو ع الاا    اال ان داال مااام  ااال  لااص آ ااج  ااام طجااا   كااااات ال ااداتع و د ااادات 

األماااااااتع لف اثماااااا  و اااااد أمومااااا  وطفولااااا  آدماااااا ع او اااااد بال اااااجوجة أدب األطفاااااال 

                                                           
، 40الفسيح، عبد القدوس أبو صالح، نحو منهج إسالمي ألدب األطفال، مجلة األدب اإلسالمي، المجلد العاشر، العدد   1
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جي   اااص  ااا ا الداااانوم الطباااااي بدصصااا  و كااا ااا  و جانامااا  وأباناااا  وفكا ا ااا ع ص ا ااا

 لة ع وص اش   ن   ن ل.

لكااام أدب الطفااال وكن ا ااا  ا مالااا  مااام  ااااس ال ااادوام وال سااا ال لااا  اكااام وا ااا  

أدب الطفاال ااااود  لااص   اات الن ااجة ال ااي ن ااج باااا الداادماء  لااص  1الماااال ع و  مااال  اادوام

 دبلع او ألم مج  ااا  الطفولااا  و اااي أنااااا مج  ااا  ان دالاااا  لاااا  لااااا فاااي  ا ااااا و اااود مسااا

بالاااب أدب الطفاااال كااااام الااااادف األول مناااا  أم اكااااوم أدبااااا مو اااااا  لااااص الكباااااجع أو ألم 

 اائءا كباااجا ماام ان داال ماام األدب الشاافاي وبالباا   نمااا  اا   نا  اا  شاافواا ماام ال اادات  لااص 

 األماات.  

و  ماااال  ااادوام  ااا ا الناااو  مااام األدب واجد ألم ال ااادوام  نماااا كاااام  اصاااجا   اااص    

ت الطااااااااب  الاااااااداني والدصااااااا  الم  ماااااااا ع والنصاااااااو   ات الطااااااااب  األ ماااااااال  ا

ات الشاااجااي... م الك اباااات ال اااي  انااات مااام اا ماااال ال ااااجا ي  اااي فاااي الةالاااب ك ابااا

 ااااول األسااااجةع وأ اانااااا ك ابااااات وموسااااو ات أل مااااال  االااااا  و جبوااااا   ااااول الطفاااال 

 و م ا   و ا ام ع ون ج  لااا   ص أناا نو  مم ال  لاف.

ص ا صاااال   اااا  المااااجء  ااا ل  ااااجاءة الكااا  الاا اااال مااام  ااااواجاخ أدب  ناااات مانااا   

 2األطفال وندد ع و و أم  نات  داد  ثمان   ا ت منا  لص األبد.

وباااالجب  مااام اا ماااال الااا    ااااج  لااا  أدب الطفااال مااام  ااااس ال ااادوام فبنناااا    

ماام  ن ااد   اااءات   ا اا  ممااائة ألدب الطفاال مدوناا  وم فو اا   اادل   ااص  ااد   اا ا النااو 

ج ااااو  دبع ولنباااادأ بالباااادااات وال ااااج    ااااص فااااا  الباااادااات لاااا  مااااا اا  اااا ... ألم الاأل

اساااا أس المااصاااجة(بااااألدب المو ااا  لبطفاااال  لاااص ف اااجة  اجا اااا  مبكاااجة ا اااال  ماااا  بااال 

 لفا  أدب األطفال الماصج.

 

                                                           
)مصر المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،  1بريغش محمد حسن ، أدب األطفال تربية ومسؤولية، ط  1

 .92(، ص م 1992
 .93المرجع السابق، ص   2
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 خاتمـــــــــــــة

 منها:لى نتائج إخالل سري في هذا البحث البسيط والمتواضع توصلت 

أدب األطفاااال هاااو ناااوع مااا، أناااواع األدبر ييتبااار وسااايطا تربوياااا يتاااي  الفرصااا  أماااا   -

ومحاااااوالت االفتواااااا واسااااتخدا  الخيااااال  األطفااااال لميرفاااا  ان ابااااات  اااا، أساااائلته 

 وتقبل الخبرات ال ديدة التي يرفدها أدب األطفال.

الطفااال أماناااا  ولاااو  لينااااا حقاااوه أماناااا   نااااد والدياااو و لبااااو الطااااهر  ااااوهرة نفسااااي   -

 ساذ   خالي  م، فل نقش وصورة.

أدب األطفااااال ياااارتبط ارتباطااااا و يقااااا باألساااارةر وال اااادر واأل  واألب فااااانوا ينواااادو،  -

 اله  أل، هذه األناويد ترتبط ارتباطا و يقا بمها  التربي .أطف

تفمااا، خصاااائا أدب األطفاااال فاااي وضاااو  األسااالوبر و وتاااو و مالاااور تاااوفر الخفااا   -

 في أسلوب أدب األطفالر الوظيف  اللغوي ر و ود المقومات الفني .

 ألدب األطفال  دة أهداا منها تربوي ر تيليمي ر فني  وا تقادي . -

تفاااوي، المفااااهي  مااا، بدايااا  الاااوالدة مناااذ أ، يبااادأ ي اااذب انتبااااه الطفااال ماااا الطفااال يبااادأ ب -

 يحيط بو م، م يرات في البيئ  التي يييش فيها.

لقاااد أولااات الااادول والحفوماااات اليربيااا  اهتماماااا خاصاااا بااا دب األطفاااال مناااو اهتماااا   -

المفتباااات اليامااا  بااا دب األطفاااالر انوااااق اليدياااد مااا، موا اااع أدب األطفاااال  لاااى وااابف  

 ترنيت.األن

إ، أدب األطفااااال يسااااتمد مقوماتااااو الفلساااافي  ماااا، فلسااااف  الم تمااااع و اداتااااو وتقاليااااده  -

 وتنب ق اليو  م، فلسف  التربي  الحدي  .

الحمااااد ذ الااااذي بنيمتااااو تفماااا، الصااااالحاتر وصاااالى    لااااى ساااايدنا محمااااد أواااارا  -

 الفائنات و لى آلو وصحبو ن و  الهداي  وأ ل  الدرايات وسل  تسليما ف يرا.

 



 

 



 46 

 قائمـــة المصـــادر والمراجـــــع :

 31سورة النور اآلية    القرآن الكريم :* 

 67سورة غافر اآلية 

 05سورة الحج اآلية 

 المصادر والمراجع :

أاب األط ممماب فمممل اللمممال  اليلانمممر ترليمممة ن ايمممة  ح ي يمممة    اسممميا يب  اممما ال  ممما    -

    الناشر يك اة الاار اللراية ل ك اب. 2000 -هـ  142  ت01ط

  الشممممممركة 4أحيمممممما ألممممممط . أاب الط ولممممممة ىأنممممممولط وي اهييممممممط رل   را يممممممةى. ط -

 .1997اللراية ل نشر وال وأيع ال اهرة 

 1996 -همممممـ  1426ت 2طيحيممممما حسمممممأ امممممرنليه. أاب األط ممممماب أهاافمممممط وسممممميا ط.  -

     يلسسة الرسالة ل طاا ة والنشر وال وأيع.

سممممميي  أامممممو يلنمممممل  ينمممممط س ال مممممار   اممممما الحممممماف  سممممم ية. اراسممممما  فمممممل أاب  -

    ياأ.1992األط اب. تا ط  

 -هممممـ  1416ت 2 امممما الكممممري  الف ي ممممة و  ممممار ال ااايمممما .  طممممور ل ممممة الط ممممب. ط -

     ياأ  اار ال كر ل نشر وال وأيع. 1995

    ينمممممر   1992ت 1حيممممما حسمممممأ امممممرنليه. أاب األط ممممماب  رايمممممة ويسممممملولية. طي -

 اليننورة. اار الوفاء ل طاا ة والنشر وال وأيع.

   جييمممممع  1988ت 2 اممممما ال  ممممما  أامممممو يلممممماب. أاب األط ممممماب اراسمممممة و طايممممم . ط -

 األراأ. –الح وق يح و ة  اار الشروق ل نشر وال وأيع  ياأ 

 1األط مممماب اممممراءا  ن ريممممة ونيمممما    طاي يممممة. طسمممميير  امممما الوهمممماب أحيمممما. أاب  -

    أسممممم ا  الينممممماهج وطمممممرق  مممممارية ال  مممممة اللرايمممممة جايلمممممة  2006 -همممممـ  1426ت

اييمممممماط  جايلممممممة  يمممممماأ اللرايممممممة ل اراسمممممما   اار اليسمممممميرة ل نشممممممر  -اليننممممممورة

 وال وأيع والطاا ة  ياأ.
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 - همممـ 1427  ت1أيمممب ف مممر. انمممو األط ممماب وفمممأ رواي لممما. اسممم   رايمممة الط مممب. ط -

 طاا ة.   وأيع     ال اهرة   ال  الك ب نشر 2006

    2014  ت1يحيمممممما فمممممموأ  ينممممممط س. أاب األط مممممماب تالرح ممممممة وال طممممممور   ط -

جايلممممة انمممماة السمممموية ك يممممة ال رايممممة ىاللممممريهى  الناشممممر اار الوفمممماء لممممانيا الطاا ممممة 

 والنشر.

أامممو ال جمممب جيممماب المممايأ يحيممما امممأ يكمممر  امممأ ين مممور ال ري مممل الينمممر   لسممماأ  -

     يااة ر. .أ  ايرو . 1995  ت1للرب  طا

   نلجمممممة ينمممممر ل طاا مممممة  2003يحيممممما غنييمممممل هممممم ب  األاب الي مممممارأ  تا.ط   -

 والنشر وال وأيع.

نجممماة  يمممارة الليمممالل. النمممورة الريأيمممة فمممل الشممملر اللرامممل الحممماي  شممملر ف ي مممة  -

    الناشر يج ة ال  افة اللا . 2008ال  يشل نيو جا. تا.ط   

 المجالت :*

ال سمممي   اممما ال ممماوة أامممو نمممال . نحمممو يمممنلج ةسممم يل ألاب األط ممماب  يج مممة األاب  -

 2004 –هممممـ  1425  السمممملواية الريمممما  ت40اإلسمممم يل  اليج مممما اللاشممممر  اللمممماا 

.   
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