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 ادب االطفال

  



 المحاضرة الثالثة

 اهتمام العرب وادب االطفال:

ٌصح ان نطلق علٌه  نصف الثانً من القرن التاسع عشر مافً االدب العربً النجد قبل ال

)ادب االطفال( بمعناه المعروف فً وقتنا الحاضر , ولكننا نجد فً ثناٌا االدب على امتداد 

لبعض مراحل الطفولة النها جاءت مصورة لالحداث والتجارب  العصور الوانا قلٌلة قد تصلح

 فً اسلوب قصصً ارٌد به التسلٌة والفكاهة.

ففً العصر الجاهلً كانت القصة عبارة عن حكاٌات واساطٌر شعبٌة تروى فً مضارب 

الخٌام للكبار والصغار , وكانت المراة تحكً لالطفال قصصا عن المعارك والفروسٌة واالمم 

 ة وكان هدفها تعزٌز السلوك القبلً واالنتماء الى القبٌلة.الماضٌ

وفً صدر االسالم ظهرت القصة الدٌنٌة إذ كانت االمهات ٌحكٌن لالطفال اخبار النبً )صلى 

هللا علٌه وسلم(واعماه وانتصاراته ومن معه من المسلمٌن فاقبل علٌها االطفال بشغف , وبعد 

االمهات ٌحكٌن عن اخالق النبً والقٌم االسالمٌة وفاته)صلى هللا علٌه وسلم( استمرت 

 والسٌرة واصول الدٌن.

وفً العصر االموي كانت القصص دٌنٌة وتارٌخٌة وسٌاسٌة وفً العصر العباسً ادى 

االختالط باالعاجم الى امتزاج اثقافة االسالمٌة بثقافات البالد المفتوحة كالفارسٌة والٌونانٌة 

ر امتالت البٌوتات بالجواري اللواتً كن ٌحكٌن القصص لالطفال والرومانٌة , وفً هذا العص

الضخم من التراث القصصً للشعوب  , وساهمت الفتوحات االسالمٌة فً التعرف على الرصٌد

االسبانٌة والهندٌة , وادت ترجمة قصص كلٌلة ودمنة والف لٌلة ولٌلة الى فتح باب واسع 

 ج على منوالها.امام الخٌال العربً  لٌضٌف الٌها او ٌنس

ومن المحطات المهمة التً ساهمت فً تاسٌس قاعدة  الدب اطفال عربً ٌذكر الباحثون 

انتشار فن المقامات حٌث كان الناس ٌجتمعون لٌستمعوا الى مقامة تروى لهم على شكل 

حكاٌة صغٌرة ٌسودها شبه حوار درامً وٌحتوي على مغامرات ٌروٌها راو عن بطل ٌقوم 

 ٌرة ذات الهمة / عنترة بن شداد(بها ك_) االم

وحكاٌات الخالء التً اوردها الجاحظ فً كتابه وهً وان كانت كلها تكتب للكبار اال انها شكلت 

 مصدرا الدب االطفال فٌما بعد.

 

 

 

 

 



 االدب الموجه لالطفال ) نظرة فً تطوره التارٌخً( :

من ادب  وما شابهها اغانً المهد بعدلعربً تعود البداٌات الحدٌثة الدب االطفال فً العالم ا

شفاهً الى مطلع القرن التاسع عشر مع نشوء حركة الترجمة ومع االنفتاح على الغرب , اذ 

-5085عرف العرب ادب االطفال على شكل بداٌات بسٌطة فً عهد محمد علً باشا)

او اكثر (الذي ارسل البعثات الدراسٌة الى اوربا ومن طرٌق الكتاب الذٌن اتقنوا لغة 5041

 فضال عن العربٌة.

تطور ادب االطفال العربً مع تاسٌس اجهزة التعلٌم العربٌة الحدٌثة للمسلمٌن والمسٌحٌن فً 

لبنان( خالل القرن التاسع عشر, بٌد ان النقاد -فلسطٌن-سورٌا -الدولة العثمانٌة) مصر

ي, ومنهم من ٌنسبه اختلفوا فً رٌادة هذا االدب ؟ فمنهم من ٌنسبه الى رفاعة رافع الطهطاو

الى محمد عثمان جالل , او كامل الكٌالنً , او احمد عبد المتعال.وهناك من ٌرى ان امٌر 

الشعراء احمد شوقً اول من اهتم بادب االطفال بمفهومه الحدٌث بصفته لونا ادبٌا متمٌزا عن 

 ادب الكبار وٌماثل ادب الطفل فً الدول المتحضرة وذلك ابان اقامته بفرنسا.

ان ادب االطفال العربً نشأ وتطور متكئا على ادب االطفال االوربً الذي اصبح فً اواسط 

القرن التاسع عشر جهازا مستقال ومنتظما بعٌدا عن جهاز التعلٌم . وكانت النصوص 

المقتبسة من ادب الكبار االوربً اٌة ذلك ان االعمال االوربٌة المخصصة لالطفال التً عدت 

جٌزة على طباعتها الول مرة من الروائع مثل) الٌس فً بالد العجائب(بقلم بعد انقضاء مدة و

االدٌب االنكلٌزي لوٌس كاروللم تترجم ولم تقتبس فً حٌنه الى اللغة العربٌة , كذلك فان 

الحكاٌات الشعبٌة التً القت رواجا كبٌرا فً البلدان االوربٌة اهملت واغفلت بسبب التدقٌق 

قدمة لالطفال فً اللغة العربٌة فً القرن التاسع عشر ولم ٌتبدل هذا فً اختٌار النصوص الم

الوضع اال فً الثالثٌنات من القرن العشرٌن حٌث عمل ادٌب االطفال كامل الكٌالنً على 

 اقتباس هذه الحكاٌات, وفضال عن غربلة هذه النصوص لتتالئم والثقافة العربٌة.

الذي نظم وترجم قصصا  رفاعة رافع الطهطاويوهناك من ٌرى ان اول بادرة ظهرت اٌام 

وكتبا للالطفال الى العربٌة بٌد ان هذا االدب لم ٌبدا بالطفل بل بدا بالٌافعٌن والشباب مع ما 

 نظمه من اناشٌد وطنٌة وحماسٌة حث فٌها على النهوض وحب الوطن.

احٌة اللغة ولم تكن النصوص االدبٌة فً القرن التاسع عشرمالئمة لالطفال الصغارمن ن

والمضمون وكان كتاب ) تعرٌب االمثال فً تادٌب االطفال( احد الكتب التً الفت للقراء 

المسلمٌن الصغار وهو كتاب اطفال ترجمه عن الفرنسٌة عبد اللطٌف افندي ونقحه وعدله 

(وٌتضمن 5045/5041رفاعة رافع الطهطاوي وطبع فً القاهرة طبعتٌن فً العامٌن) 

انت رواٌة )مواقع االفالك فً وقائع تلٌماك( من الكتب االولى التً ترجمت وكقصصا تربوٌة. 

الى العربٌة عربها الطهطاوي بعد سفره الى بارٌس مرشدا دٌنٌا ضمن بعثة طالبٌة مصرٌة 

تعرف من خاللها الى الثقافة الفرنسٌة وقرا خالل السنوات التً قضاها فً بارٌس كتبا من 

قفٌن الفرنسٌٌن وانعكست محبته الشدٌدة للغة الفرنسٌة الى ترجمة تالٌف كبار المفكرٌن والمث

 هذا الكتاب الضخم عندما كان منفٌا الى السودان.

 



 االطفال فً العصر الحدٌث ) اهمٌته( :شعر

ان حب الشعر عند االطفال قد ٌخلق عندهم الملكة االبداعٌة , فالشعر ٌشارك فً تنشئة 

فهو ٌزودهم بالحقائق والمفاهٌم والمعلومات فً مختلف  االطفال وتربٌتهم تربٌة متكاملة

المجاالت, كما ٌمدهم بااللفاظ والتراكٌب التً تنمً ثرواتهم اللغوٌة واحاسٌسهم وكذلك 

التذوق الفنً واالدبً عند االطفال , كما ٌساعد الشعر على انفتاح عقلٌة الطفل وفاعلٌته مع 

االنسانٌة وٌصف الطبٌعة وٌشرح الحٌاة االجتماعٌة ثقافة المجتمع كما انه ٌعبر عن العواطف 

الى المثل العلٌا فً االنفعاالت التً تساعد على تكوٌن اتجاهات واضحة وقٌم وٌرسم الطرٌق 

متعددة كما ٌنقل شعر االطفال االفكار بتقدٌم الخبرات البشرٌة فً صورة نقٌة مهذبة من خالل 

 وٌتجاوبون معه. التعبٌر اللغوي مٌالون الى االٌقاع دائما

والشعر سواء أكان نشٌدا او اغنٌة او قصٌدة شعرٌة مسموعة او مكتوبة ٌسهم فً تحقٌق 

 كثٌر من االهداف , منها:

 الشعر ٌعد وسٌلة لالمتاع والترفٌه وجلب السرور للطفل .5

 ٌمكن اعتباره وسٌلة للسمو بحس  الطفل الفنً .2

 قد ٌكون وسٌلة للتعبٌر عن انفعاالت الطفل .3

 وسٌلة لنمو الطفل وتكوٌن اتجاهاته وقٌمه ومثله العلٌاهو  .4

 ٌعلم الطفل كٌف ٌستعمل البالغة والتنغٌم فً الصوت والكالم .5

 ولتحقٌق ذلك ٌنبغً ان ٌخضع الشعر لمعاٌٌر معٌنة , منها:

ان ٌكون مالئما ومناسبا لهم من حٌث الموضوع وااللفاظ والعبارات والمزاج والحالة  .5

 من االطفال ونضجهم االدراك. لمتلقٌنالنفسٌة لمجموعة ا

االعتماد على المعانً الحسٌة الن الحواس الطفل هً ابواب معرفته وادوات نموه ,  .2

 والمعانً الحسٌة تتمثل فً المبصرات والمسموعات والملموسات.

ٌجب ان تكون الفكرة المقدمة للطفل جٌدة تشع منها السادة وتشبع حاجة نفسٌة من  .3

 كثٌرا عن بٌئته. حاجاته والتبتعد

البد للشعر  من مراعاة مستوى النمو اللغوي والعقلً للطفل , فالبد ان تراعً كلمات  .4

 االغنٌة كلمات معجمه اللغوي وان تكون سهلة غٌر معقدة االلفاظ والتراكٌب.

 محاكاة اصوات الطبٌعة والحٌوانات واالالت فً القصٌدة للطفل .5

 إذ ان االطفال مغرمون بالحركة فً شعرهم البد من وجود الحركة فً شعر االطفال .6

 

 تم بعونه تعالى                                                          

 مدرس المادة: م.م خولة ابراهٌم احمد                                          


