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 احملاضرة األوىل
 (املفهوم)مدخل إىل أدب الطفل 

 
 البد أن الباحث يف رلال األدب عندما يسمع أبدب الطفل من أول زلطة حبثو، يستغرب من 

ىذا اجملال ابلرغم من ارتباطو الواضح واجللي ابألدب وفنونو على العموم، وىذا االستغراب يدفع بو 
أحياان اىل االعتقاد بوجود اختالف بينو وبُت اآلداب األخرى والفنون ادلختلفة وادلتنوعة، غَت أن األمر 

 .ليس ىكذا، فأدب الطفل مكمل فٍت لألدب العام، كما أنو جانب من الثقافة األدبية والفنية
 :بني أدب الطفل واألدب العام -1

قد يتعثر أحد يف التفريق بُت أدب الطفل بصيغة ادلفرد وأدب األطفال بصيغة اجلمع، بيد أن 
. كالمها صحيح يقومان على معٌت واحد

متعة واىتماما، أو يغَت من وىذا ادلعٌت يتمثل يف األثر الذي يثَت فينا لدى قراءتو أو مساعو، 
، من ىذا ادلنطلق فأدب الطفل 1مواقفنا واجتاىاتنا يف احلياة، وإبجياز ىو الذي حيرك عواطفنا وعقولنا

جزء من األدب بشكل عام وينطبق عليو ما ينطبق على األدب العام من تعريفات ومفاىيم، ومسي 
 (األجناس األدبية)أبدب ألنو ىو كذلك رلموعة من النصوص ادلختلفة من حيث األجناس واألنواع 

تقوم على عناصر فنية كاللغة واألفكار واألخيلة والصور واألحاسيس وادلشاعر اليت حيتضنها النص، 
 الذي بدوره جيذب ادلتلقي 2تلك العناصر اليت يتفرد هبا كل أديب عن آخر يف بناء أثره األديب

. (القارئ أو ادلشاىد)أبنواعو
لكن من انحية أخرى ىناك بعض الفوارق بُت أدب الطفل أو األدب الذي يقم للصغار وبُت 

األدب العام مبعٌت األدب الذي يقدم للكبار، ومن أىم نقاط االختالف طبيعة الفئة من اجملتمع اليت 
يوجو إليها ىذا األدب وىي فئة األطفال اليت بدورىا ختتلف عن فئة الكبار من حيث طبيعة العقول 

. ودرجة اإلدراك ومنط التفكَت، كذلك الطبيعة البيولوجية ادلشكلة ذلذه الشرحية البسيطة من اجملتمع
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وابلتايل حىت يف طريقة الكتابة األدبية ادلوجو للطفل ختتلف، حيث على الكاتب أن يراعي الكثَت 
من اجلوانب النفسية والثقافية واالجتماعية اليت يتميز هبا الصغَت، وذلك مبراعاة طبيعة اختيار 

الشخصيات وادلوضوع إضافة اىل األسلوب والًتاكيب واللغة ختضع لضوابط سلتلفة واليت جيب أن 
. 3تتماشى مع حاجات الطفل وقدراتو

 وخضوعو وقدراتو، حاجات الطفل مراعاتو يف الراشدين أدب عن يتميز األطفال  وعليو فإن أدب
 النظام أو البعد وفق تسَت ال العملية اإلبداعية جيعل الذي األمر أطفاذلم تثقيف يف الكبار لفلسفة
 كما - منظوره إىل ادللتقي جذب إىل يسعى ال جيعل الكاتب شلا الكبار، أدب يف تتبعو الذي نفسو

  ادلتلقي مع يتالءم لكي وشكال مضموان منظوره تبسيط إىل وإمنا يسعى -الكبار مع الشأن ىو
 بينو وبُت الفرق جيعل الذي األمر وطبيعتو، مجهوره بنوعية يتميز األطفال أدب فإن وعليو..  الطفل
 وقدراهتم واىتماماهتم، األطفال أدب مراعاة وعلى أساسا، ادلتلقي خصوصية على يقوم الكبار أدب

. 4والذوقية واللغوية العقلية
 :مفهوم أدب الطفل -2

اختلفت اآلراء ووجهات النظر حول حتديد مفهوم أو تقدمي تعريف موحد ألدب الطفل من 
ابحث اىل آخر، وىذا لعلو راجع اىل اختالف اجملاالت اليت ينحاز إليها أو يشتغل فيها كل ابحث أو 

. ُمعرف، لكننا سنستعرض بعضا منها نراه مهما وجامعا
ليخاطب عقلية  ذلك اجلنس األديب ادلتجدد، الذي نشأ":على أنو" إمساعيل عبد الفتاح"يعرفو 

فهو أدب مرحلة ... أي رلتمع  الصغار، وإلدراك شرحية عمرية ذلا حجمها العددي اذلائل يف صفوف
وعقالنيتها، وإدراكها وأساليب تثقيفها أي يف  متدرجة من حياة الكائن البشري، ذلا خصوصيتها،

مبجايل الشعر والنثر، مبا حيقق ادلتعة والفائدة ذلذا اللون  ضوء مفهوم الًتبية ادلتكاملة اليت تستعُت
فمصطلح أدب األطفال يشَت إىل ذلك األدب ادلوروث، وأدب ... ولذلك .األديب ادلوجو لألطفال

. 5"وأدب ادلستقبل، ألنو أدب موجو إىل مرحلة عمرية طويلة من عمر اإلنسان احلاضر،
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 أما اذلادي نعمان اذلييت فيعرفو على أنو رلموعة من اآلاثر اليت تصور أفكارا وأحاسيسا تتفق 
مع مدارك األطفال، وتتخذ أشكال القصيدة وادلسرحية وادلقالة واألغنية، وذلذا جيد الطفل متعة يف 

األساليب الشيقة ادلثَتة ويف اللغة البسيطة ادلهذبة اليت تثَت رغبات الطفل النفسية والسلوكية 
. 6كما أنو على العموم فرع من فروع األدب ولو خصائصو دتيزه عن أدب الكبار... واالجتماعية

ىو األدب ادلكتوب والشفهي قصة : "قائلة" يف كتاهبا ادلتقن يف أدب الطفل" إميان البقاعي" تعرفو 
ومسرح وغناء وإذاعة وتلفزيون ، ادلوجو لألطفال يف مراحل منوىم ادلختلفة ويدعى أيضا أبدب الناشئة 

أو أدب الشباب الذي يقدمو الكبار للصغار يف مراحل منوىم ادلختلفة، وأن يتوافق مع متطلبات 
. 7"الطفولة

أدب األطفال بُت الثقافة " يف كتابو "عيسى الشماس"من أىم تعاريف أدب الطفل ما أورده 
أدب األطفال ىو األدب الذي يناسب " حيث يقول (Root روت)والًتبية عن الباحث الفرنسي 

 وادلنشورة خصيصا للصغار الذين مل ميتلكوا بعد مهارات القراءة ةاألطفال ويتضمن الكتب ادلكتوب
 ما يُنشر يف رلالت الصغار لالضرورية لقراءة واعية، ابإلضافة اىل شكل الكتاب يتضمن أدب األطفا

. 8"واليت من خالذلا يستطيعون فهم القصص ادلصورة ادلقروءة أو احملكية واالستمتاع هبا
وخالصة القول فإن أدب الطفل على العموم جزء من ثقافة اجملتمع ،وميثل كل ما يقدم لفئة 

الصغار من نصوص وأعمال أدبية وفنية تتضمن سلتلف األنواع األدبية من شعر ونثر كالقصة 
واألقصوصة واحلكاية وادلسرحية واألنشودة والرسوم ادلتحركة وبرامج التلفزيونية اخلاصة ابألطفال 

وغَتىا، شرط أن تتفق أو تتناسب مع األسس الًتبوية والنفسية واللغوية، مع مراعاة ادلراحل العمرية 
ادلختلفة وادلتفاوتة للطفل، ابإلضافة اىل طبيعة ادلواضيع اليت جيب االىتمام هبا حىت تتحقق األىداف 

األساسية ادلتمثلة يف تلبية وإشباع حاجات األطفال الًتبوية وادلعرفية والنفسية، وابلتايل تشكيل وجدان 
.    الطفل وحتقيق النمو السليم والسوي
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