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 احملاضرة الثالثة
 (أمهيته وأهدافه)أدب الطفل

 
ال تقل أمهية وفائدة أدب الطفل عن أمهية األدب العام، بل ديكن اعتباره أكثر أمهية من حيث 

أن لو مسامهة كبرية يف تكوين وصناعة اإلنسان منذ مراحل وجوده األوىل، واتريخ احلضارات القددية 
دليل قاطع على أمهية اإلنسان كفرد فعال يف اجملتمع حىت عصران ىذا الذي تطورت فيو رلاالتو احلياتية 

واالجتماعية وحىت األدبية والفنية، وىو اجملال الذي يدور فيو فلك أدب الطفل، لذا حظيت كتب 
األطفال ادلعاصرة ابىتمام كبري لدى ادلهتمني هبذا اجملال، حيث حققت تطورا كبريا يف الشكل 

وادلضمون على السواء وذلك نتيجة التقدم التكنولوجي الكبري يف وسائل الطباعة والذي ساعد بدوره 
 .  والتلفزيونا أو يف جعلها تتحرك من خالل شاشة السينم1يف إخراج تلك الكتب يف صور ملونة ورائعة

 
 أمهية أدب األطفال

الطفولة عامل وكيان مجيل ولطيف مصبوغ يف طابع الرباءة والبساطة، بيد أنو يعيش يف وسط 
اجتماعي وبيئة تتطلب منو ادلعرفة واالحتكاك وفق منظور عالئقي لتحقيق الًتابط األسري ابلتايل 

إدماجو يف اجملتمع، وىنا تكمن األمهية العظمى لألدب ادلوجو للطفل حيث يقدم رلموعة من اخلربات 
فيها حكمة اإلنسان وآمالو وطموحاتو وآالمو وأخطائو ورغباتو وشكوكو، واألطفال دييلون بصدق إىل 

أن يتذوقوا ىذا السجل احلافل، من خالل شغفهم ابالستمتاع اىل القصص اليت تروى عليهم أو 
 اىل ىذه األمهية ة، ابإلضاف2يقرؤوهنا، وزلاوالهتم اجلاىدة لفهم الكلمات ادلكتوبة الزاخرة هبذا السجل

 :الرئيسية تتفرع ىنالك رلموعة من الفوائد األخرى نوجزىا يف النقاط التالية
يساعد أدب األطفال يف تقييم سلوك الطفل وفق قوانني وأسس أخالقية ىي قيم ينبين  -

كاجملتمعات اإلسالمية اليت تقوم على ما ينص عليو الدين والشريعة وىو ما )عليها اجملتمع 
 .3(صلده مثال يف قصص كامل الكيالين
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أدب الطفل ديكن الصغار من التعرف على خربات كثرية شلن يكربىم سنا ويفوقهم جتربة  -
 .وجيد ذلك يف القصص واحلكاايت والسري وغريىا

ديكن أدب األطفال من تدعيم الًتبية الروحية الصحية وابلتايل النمو السليم يف العقل  -
والسلوك، كًتبيتو على اجلرأة والشجاعة اليت ىي غذاء النفس وىذه الصفات يتعلمها من 

 1.أبطال القصص وادلسرحيات
يكسب الطفل اللغة ومهارات التعلم والقراءة وىذا ما صلده يف ادلسرحيات ادلدرسية  -

 .والقصص التعليمية
هتذيب الطفل من خالل القصص ذات القيم األخالقية واإلنسانية وكذلك القيم  -

 .االجتماعية كالتعاون والقرابة والتعاطف
تقوم القصص وادلسرحيات واألانشيد واألغاين اليت ىي من ألوان اإلبداع األديب بدعم  -

الصفات واألسس الفعلية لعملية التفكري االبتكاري واإلبداعي من خالل ما تتناولو 
 .شخصيات القصص وموقفها يف التعامل مع الطبيعة واجملتمع

يساىم أدب األطفال يف إشباع رغبات الطفل ادلعرفية وتنوير شغفو وفضولو يف التعرف على  -
 .ادلخلوقات واحليواانت وغريىا من العلوم والثقافات وابلتايل تنمية عقلو وفكره

يساعد يف غرس حب الوطن لدى األطفال من خالل ما يقدم يف القصص وادلسرحيات  -
 .2من مشاىري وعلماء ورجال التاريخ

وخالصة القول ديكن النظر اىل أمهية أدب الطفل مبنظور عام وشامل من خالل ما تناولو 
.. إن أدب األطفال ديكن أن يزودىم بفهم ألسباب السلوك اإلنساين" الدارس أمحد طعيمة حيث يقول

أن لكل سلوك دوافع، ظاىرة كانت أو خفية، ومن ادلمكن عن طريق الكتب أن يتعرف الطفل على ما 
إن من ادلمكن للطفل عن .. يكمن وراء أشكال السلوك ادلختلفة من أسباب وما حيركها من دوافع

طريق األدب الذي يكتب لو، أن يفهم احلاجات األساسية اليت يشًتك فيها اجلنس البشري يف سلتلف 
". األعمار والشعوب
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أهداف أدب الطفل 

يف األدب العام الكاتب يسعى من أجل حتقيق ىدف أو أىداف متفاوتة ومتغرية بتغري 
اجملتمع،بيد أن الذي يكتب أداب موجها للطفل ينزوي ضمن أىداف متعددة ولكنها اثبتة ال تتغري 

واذلدف األمسى ىو بناء إنسان سوي وسليم اىل حد كبري، فالطفولة صانعة ادلستقبل، واألطفال ىم 
وأدب الطفولة يتضمن البعد ..الثروة البشرية الباقية، وىم شباب الغد، ورجال ادلستقبل جيال بعد جيل 

اإلنساين زمنو التقطت احلكومات وادلنظمات األىلية خيوط النسيج الصحيح، من الطفولة تبدأ الرعاية 
 ، هبذا 1"ادلتكاملة لبناء الشخصية وإعداد ادلواطن الصاحل الذي يسهم يف التنمية بوعي وانتماء متالزمني

: ادلنظور تتحدد األىداف األساسية ألدب الطفل وىي
واليت تقوم على غرس القيم الدينية احلميدة يف النشئ كالتوحيد : األهداف العقائدية -

والسالم واحملبة والصدق واألمانة واالحًتام، خاصة إذا ارتبط األمر ابلطفل ادلسلم فاألدب 
ىنا يسعى اىل تنمية قدرات الطفل وتفتيح وعيو لثباتو على العقيدة واستعداده للتضحية من 

... أجلها، على غرار األدب اإلسالمي الذي يسهم يف ذلك ابلقصة والعرض ادلؤثر 
 .2ومصادر ىذا كثرية جدا، من كتاب هللا وسنة رسولو، ومن السرية والتاريخ

وىي من األىداف األساسية اليت تتداخل يف فحواىا ابلعقائدية، فأدب : األهداف الرتبوية -
الطفل يسهم يف عملية البناء الًتبوي واحلماية من األخطار اليت هتدم الًتبية وتفسد الفطرة 

 :، لذلك فهناك جوانب وقيم ابرزة تعاجلها الًتبية يف اإلطار األديب ىي3السليمة
القيم االجتماعية وفيها يًتىب الطفل على التعاون والكرم ، التسامح وغريىا، وىناك القيم األخالقية 

. كالسلوك السوي والوفاء اإلخالص والًتبية الصاحلة
. القيم الوطنية كحب الوطن واحلرية والتضحية

وىي من األىداف اليت تعين ابدلرحلة ادلدرسية وتسبقها األىداف : اهلداف التعليمية -
الًتبوية، واذلدف التعليمي يف أدب الطفل ديثل ادلعلم الذي يعلم الطفل وديده ابلعلوم 
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والتجارب  ويكونو من الناحية العلمية وادلعرفية، ذلذا فألدب األطفال مهمة تعليمية كبرية 
يف ىذا الصدد جنبا اىل جنب توسيع آفاقو، وإثراء وجدانو، وزايدة خرباتو وصقل ذىنو، 

، وتتضمن األىداف التعليمية تنمية القدرات اللغوية للطفل بزايدة 1فضال عن إمتاعو
 .ادلفردات اللغوية لديو وتنمية قدراتو على القراءة واالستيعاب

كما يسهم أدب الطفل يف تعلم األرقام واحلساب وأمساء احليواانت وعناصر الطبيعة ويصقلو 
. (التارخيية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية)ابدلعارف اإلنسانية 

ابإلضافة اىل ىذه األىداف األساسية ىناك أىداف أخرى متعددة ومتنوعة ال تقل أمهية عنها 
: يسعى أدب الطفل لتحقيقها أمهها

. يسلي الطفل ويشعره ابدلتعة ويشغل فراغو وينمي ىواايتو- 
. يعرفو على البيئة اليت يعيش فيها من مجيع جوانبها- 
. يسهم يف اطالعو على أفكار وآراء الكبار- 
. يتعلم عن طريقو الًتكيز واالنتباه وادلالحظة الدقيقة- 
. يسهم يف تنمية الذوق الفين لديو من خالل ادلوسيقى واأللوان اجلميلة وادلشاىد احلية- 
يساعده يف التعرف على الشخصيات األدبية والتارخيية والعلمية والدينية من خالل قصص - 

. البطوالت وادلشاىري
 .    واذلدف البارز ىو إسهامو يف إشباع احلاجات النفسية والفيزيولوجية لدى الطفل- 
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