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 مدخل الى ادب االطفال 
 

الطفولة مرحلة اساسٌة ومهمة فً حٌاة االنسان ففٌها تتحدد معالم شخصٌته وٌكتسب 

للفرد  مختلؾ عاداته واتجاهاته ,فهً مرحلة نمو مستمرانماط قٌمه وسلوكه وٌتعلم 

كما انها مرحلة قابلٌة التشكل حسب الصورة التً ٌقدمها المجتمع له ومن هنا تحظى 

 هذه المرحلة من مختلؾ المجتمعات بعناٌة تتناسب قٌمتها واالمال المعقودة علٌها.

                      هم صانعو المستقبل ورجال الؽد واالهتمام بهم ورعاٌتهم انما هو  فاالطفال      

فً حقٌقة اهتمام بالحاضر والمستقبل وبتقدم المجتمع وتطوره , فهم ذخٌرة االمم لؽدها 

المأمول فهم عزها الحاضر وفخرها المقبل ولبنات البناء فً مستقبلها الذي تخطط له لذا 

 لى ان تولً اطفالها كل الرعاٌة بالػ االهتمام.تحرص الدول ع

واالن ونحن نعٌش فً عصر حافل بالتؽٌرات السرٌعة والتطورات المتالحقة تبدو الحاجة 

ماسة وملحة العداد الفرد القادر على استٌعاب التكنولوجٌا الحدٌثة وتوظٌفها لخدمة التنمٌة 

 فً المجاالت والمٌادٌن المختلفة كافة.

ت الحدٌثة التً مست الطفل والطفولة ادت فً المجال االدبً والفنً الى وجود إن التطورا

إنتاج ثقافً موجه لالطفال ٌتجلى فً كل االجناس االدبٌة والفنٌة من شعر وقصة ومسرح لذا 

ٌمكن الحدٌث فً المضمار عن ادب مختص بالطفولة , لكن االسئلة المطروحة هنا , ماهو هذا 

 االدب؟ وما خصائصه؟

 

 أدب االطفال ) المصطلح والمفهوم( :

االدب: هو تشكٌل او تصوٌر تخٌلً للحٌاة والفكر والوجدان من خالل ابنٌة لؽوٌة, وهو فرع 

من فروع المعرفة االنسانٌة العامة , وٌعنً بالتعبٌر والتصوٌر فنٌا ووجدانٌا عن العادات 

ا مصطلح ) ادب االطفال( فٌقصد امواالراء والقٌم واالمال والمشاعر وؼٌرها هذا بشكل عام .

به ذلك االدب الموجه الى الصؽار بالتعبٌر االصطالحً , فهو بصورة عامة ٌتوجه الى مرحلة 

الطفولة الى الصؽار التً ٌكتب لها من دون اي اختالؾ فً روح االدب نفسه فحٌن نتحدث 

لح , بل نكتفً بلفظة عن) ادب الراشدٌن( او االدب الموجه للكبار فاننا النستعمل هذا المصط

)االدب( من دون اضافة كلمة الكبار الٌها . وٌكتب االدب للكبار من جٌل الثامنة عشرة فما 

فوق من دون اي فصل بٌن مراحل هذا الجٌل , وهنا تبدو خصوصٌة ادب االطفال الذي ٌعد 

ة المتعددة االدب الوحٌد الذي ٌلتصق اسم نوعه باسم متلقٌه, فضال عن مالئمته مراحل الطفول

والمختلفة كما انه ٌراعً حاجات االطفال وقدراتهم وخضوعه لفلسفة الكبار فً تثقٌؾ 

 اطفالهم , وهذا ٌعنً ان الدب االطفال من الناحٌة الفنٌة مقومات االدب العامة نفسها.



وقبل ان نلج الى تعرٌؾ ) ادب االطفال( ٌنبؽً ان نقؾ اوال على مفهوم الطفولة . فمن 

عند العلماء ان مرحلة الطفولة عند االنسان هً اطول مراحل الطفولة عند الكائنات المعروؾ 

 . فمن هو الطفل؟ الحٌة , لكنهم الٌتقفون على تحدٌد هذه المرحلة من مراحل النمو االنسانً

 

 الطفل) لؽة(:

او المولود وجمعه اطفال, والطفل هو الولد حتى البلوغ وٌستوي فٌه  هو الصؽٌر من كل شئ

 المذكر والمؤنث .

 الطفل فً علم النفس, فكلمة الطفل لها مدولوالن:

 عام وٌطلق على الصؽار من سن الوالدة حتى النضج الجنسً .1

 خاص وٌطلق على الصؽار من فوق سن المهد حتى سن المراهقة. .2

الى وخة وٌقسمون مدة الطفولة لفرد الى : طفولة , ورشد , وشٌخوٌقسم بعض العلماء حٌاة ا

 مرحلة متعاقبتٌن :

 مرحلة ماقبل الوالدة وتنتهً بالوالدة .1

 مرحلة ما بعد الوالدة وتقسم الى ثالثة اطوار : .2

 الطور االول : ٌبدا بالمهد وٌستمر حتى الطفل قائما على رجلٌه ثم ٌتطور الى الطفولة المبكرة

 ً:الطفولة المتوسطة الطور الثان

  الطور الثالث: الطفولة المتأخرة

 وهناك من ؼاٌر هذا التقسٌم ونظر للطفولة من زاوٌة مؽاٌرة وهً:

 ( 5-3)    , أو مرحلة الواقعٌة والخٌال المحدود , من سن مرحلة الطفولة المبكرة

 سنوات .

 ( سنوات.8-6سن ) من,, أو مرحلة الخٌال الحر مرحلة الطفولة المتوسطة 

  ( سنة .12-9, أو مرحلة المؽامرة والبطولة , من سن ) مرحلة الطفولة المتأخرة 

  ( سنة .18-13, من سن) مرحلة الٌقظة الجنسٌة 

  ( سنة فما فوق18, من سن ) مرحلة المثل العلٌا . 

طفولة , وهناك العدٌد والعدٌد من التقسٌمات االخرى التً حاولت ان تضع تحدٌدا لمفهوم ال

من المراحل المذكورة خصائصها وسماتها وال ٌعنً  االانها تشترك جمٌعها فً ان كل مرحلة

هذا ان هناك حدودا وفواصل قاطعة بٌن المراحل المذكورة الن مراحل الطفولة كلها تشكل 

وحدة نمو متصلة ٌكمل بعضها بعضا , ومن الصعب الى تقسٌم دقٌق نمٌز منه بداٌة الرحلة 

 لتسهٌل البحث فحسب. ونهاٌتها, ؼٌر ان اللجوء الى هذه التقسٌمات انما كان



وكما ان هناك اختالفا فً تحدٌد مفهوم الطفولة فان هناك اختالؾ فً تحدٌد مفهوم ادب 

االطفال, وادب االطفال كما ٌرى زلط " ابداع مؤسس على خلق فنً ٌعتمد بنٌانه اللؽوي على 

ؼٌر  الفاظ سهلة مٌسرة فصٌحة , تتفق والقاموس اللؽوي للطفل, فضال عن الخٌال الشفاؾ

المركب, ومضمون هادؾ متنوع وتوظٌؾ كل تلك العناصر بحٌث تقؾ اسالٌب مخاطبتها 

لخدمة عقلٌة الطفل وادراكه كً ٌفهم النص االدبً وٌحبه وٌتذوقه , ومن ثم  وتوجهاتها

 ٌكشؾ بمخٌلته آفاقه ونتائجه.

و هارا كثٌرة , فوادب االطفال ادب واسع المجال , متعدد الجوانب , متؽٌر االبعاد طبقا العتب

ند حدود القصة او االنشودة او المسرحٌة وانما ٌتعدى ذلك لٌشمل المعارؾ االنسانٌة عالٌقؾ 

 كلها بصرؾ النظر عن الشكل او الفن االدبً الذي عرضت من خالله.

ولعل االختالؾ فً تحدٌد ماهٌة ادب االطفال انما جاء اختالؾ المهتمٌن من حٌث بٌئاتهم 

 وٌة التً ٌنظرون من خاللها لالدب , ومن تعرٌفاته :ثقافاتهم والزا

عاتهم والتً ٌعدها خبراء فً ادب االطفال وتمتاز بانه " الكتب المعدة لالطفال ومطال .1

 بجودة مادتها , واسلوبها, ومالءمتها لذوق االطفال ومستوى نضجهم"

جالت وسواء كل ماٌقدم لالطفال من مادة مكتوبة سواء اكانت كتبا ام موٌعرؾ بانه "  .2

 اكانت قصصا ام تمثلٌات ام مادة علمٌة"

وادب االطفال هو شكل من اشكال كتابة التعبٌر االدبً له قواعده ومناهجه سواء منها  .3

ما ٌتصل بلؽته وتوافقها مع قاموس الطفل ومع الحصٌلة االسلوبٌة للسن التً ٌؤلؾ 

 ومناسبته لكل مرحلة من مراحل الطفولة" . لها او ما ٌتصل بمضومنه

 واذا تأملت التعرٌفات السابقة ٌمكن القول انها اجمعت على ضرورة:

  ان ٌكون لالطفال نوع من االدب خاص بهم, وموجه الٌهم وفً هذا تاكٌد على

ضرورة اختٌار المادة المقدمة لالطفال بعناٌة امة لٌقبلوا علٌها وهم مدركون بان هذه 

 كتبت خصٌصا لهم. المادة

  ان تخضع الكتابات الموجهة لالطفال لمعاٌٌر محددة مناسبة تتمثل فً جودة المادة

 وجمال االسلوب ومالءمة لذوق االطفال ومستوى نضجهم ونموهم.

, وهو : "كل  ومن ما مر آنفا نستطٌع ان نخلص الى تعرٌؾ شامل لمفهوم ادب االطفال

اكان ذلك ؾ صورة قصة ام قصٌدة ام مسرحٌة , بحٌث ماٌقدم للطفل من نصوص ادبٌة سواء 

تشتمل على افكار واخٌلة وتعبر عن احاسٌس ومشاعر تتناسب ومستوى الطفل عقلٌا ولؽوٌا 

ووجدانٌا وتبعث فً نفسه الثقة والسرور وٌتفق مع مٌولهم واستعداداتهم وتسهم فً بناء 

ة وصوال الى بناء شخصٌة سوٌة ومتزنة االطر المعرفٌة الثقافٌة والعاطفٌة والسلوكٌة المهارٌ

 تتأثر بالمجتمع الذي تعٌش فٌه وتؤثر فٌه تأثٌرا اٌجابٌا" .

 

 



 لفروق واالختالؾ بٌن ادب الصؽار وادب الكبار:

ادب الكبار تبدعه القرائح فً ظل مطالب الحٌاة تتم عملٌة االبداع دون شروط سابقة  .1

وتوجهات خاصة .اما ادب االطفال فانه ٌصاغ فً ظل شروط سابقةٌنطوي على 

التوجٌه وبث التوجهات فً المتلقٌن وهو ٌصور حٌاة التضبطها قواعد وتقالٌد بقدر 

المبدع الٌعٌش تجربة بشرٌة كاملة وانما  ما ٌحٌط بها من متع وامال واحالم,كما ان

ٌعٌش موقفا تربوٌا وٌتسلح برؤٌة انسانٌة اخالقٌة وهذه الرؤٌة تحسن النظر لما 

 .حولها من اشٌاء

 

تقوم عملٌة االبداع للطفل على خصوصٌات االدب بعامة,وهذا االدب ٌخاطب الجمٌع  .2

هناٌتسم ادب االطفال حٌث درجات التأثر تختلؾ بٌن الكبار والصؽار , ومن 

بخصوصٌات تضبط المبدعٌن فً هذا المجال وتجعلهم فً حالة وعً بالمراحل التً 

 ٌمر بها االطفال.

 

ٌحتاج ادب االطفال الى مهارة عمٌقة فً فهم نفسٌاتهم واحوالهم , على عكس ادب  .3

تد الكبار الذي ٌعكس فً ؼالبه احوال كاتبه النفسٌة واحواله المزاجٌة وخالفها وتم

الفروق الى االسلوب , فبٌنما نجد ان ادب االطفال ٌحتاج الى اسلوب سهل بسٌط نجد 

 ادب الكبار مصحوبا عند تناوله بكثٌر من التكلؾ.

 

ادب االطفال ادب خٌالً ٌنمو بداخله حنٌن التوجهات االٌجابٌة واالدب الذي ٌقدم  .4

 للكبار ٌعبر عن ذاتنا تجاه الوجود والمصٌر.

 

اكثر بٌن ادب االطفال وادب الكبار فً عملٌة النقد فعملٌة النقد ٌتضح الخالؾ  .5

والتحلٌل والتوجٌه االدبً حٌث القٌم النقدٌة والجمالٌة والنظرٌة االدبٌةلكل من االدبٌن 

التلتقس على سواء وٌترتب على ذلك ان المعاٌٌر التً على اساسها ننقد ونحكم على 

  ة الدب الكبار.ادب االطفال تختلؾ عن مثٌالتها بالنسب

 

 

 

 

 


