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حماضرة اثنية يف مقياس أدب الطفل 
  (نشأة وتطور أدب الطفل)عنواهنا 

 كمال علوات/األستاذ
 نشأة وتطور أدب الطفل -1

يعترب أدب الطفل من األنواع األدبية احلديثة النشأة يف العامل ككل ابدلقارنة مع اآلداب األخرى 
اليت توجو للكبار على العموم، وىذا راجع على األرجح اىل أتخر يف اىتمام الكتاب هبذه الفئة من 
الصغار اىل فًتة هناية القرن السابع عشر، حينما ظهرت بعض اإلرىاصات واحملاوالت األوىل على 

شكل ومضات ىنا وىناك، واعتمدت ابلدرجة األوىل على احلكاايت الشعبية واخلرافات اليت كانت 
تروى لألطفال شفهيا، ولكنها انطلقت يف منتصف القرن العشرين لتشكل مدى واسعا يف بلدان 

 خاصة بعد ازدايد االىتمام هبذه الفئة اذلامة واحلساسة للمجتمع وارتباطها الوثيق ابلًتبية 1العامل
 .وتكوين اإلنسان كعنصر فعال يسهم بشكل كبري يف صناعة وبناء احلضارة

 اتريخ أدب الطفل يف العامل الغريب
 يف فرنسا -

تعترب فرنسا من البلدان األوربية السباقة يف احتضان اآلداب ادلختلفة وابخلصوص أدب 
الطفل والتاريخ يسرد االلتفاتة الواضحة لكثري من شعراء وأدابء الفرنسيني الذين كانت ذلم زلاوالت 

رائد احلكاية " جان دي الفونتني"ابرزة يف الكتابة ادلوجو للطفل، أشهرىا مع الشاعر الفرنسي 
عام " حكاايت خرافية"اخلرافية يف األدب العادلي، حيث أصدر أول رلموعة قصصية مساىا 

م وكانت معظمها تتداول بني الناس شفاىيا وتدور على ألسنة احليواانت، ومن أشهرىا 1686
مع  "Charles Perraultتشارلز بريو " ، بعدىا تبعو الشاعر الفرنسي 2"الثعلب والغراب"حكاية 

سندريال واجلميلة :"م، وىي تضم عددا من القصص منها1697عام " حكاايت ماما وزة"رلموعتو 
، وبعد أن انلت شهرة واسعة أخرج رلموعة أخرى أمساىا "اجلنية والقط يف احلذاء الطويل"و" النائمة

سندريال، ذات القبعة ):وتضمنت حكاايت مشهورة منها3"أقاصيص وحكاايت الزمن ادلاضي"
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جون جاك "تبعو الفيلسوف " بريو"، بعد  (احلمراء، اجلميلة النائمة يف الغابة، عقلة األصبع وغريىا
الذي انتشرت آرائو واىتماماتو بتعليم الطفل كانسان قائم بذاتو، وأول زلاولة لو كانت بًتمجة " روسو

( م1747/1791)، مث ظهرت أول صحيفة لألطفال يف فرنسا ما بني عامي"ألف ليلة وليلة"كتاب 
 .1اىتمت أكثر بنشر قصص متنوعة من بلدان سلتلفة ولغات متعددة

 قد اعتمدوا يف صياغة (الفونتني ووشارل بريو)لكن من الوجهة التارخيية فان كال من 
قصصهم من حكاايت وخرافات قددية جدا تعود اىل احلضارات الشرقية األوىل مبا فيها اذلند 

 الذي (إيسوب)والصني، وابلرغم من أهنا أغلب تلك احلكاايت اخليالية تنسب اىل احلكيم اليوانين 
عاش خالل القرن السادس قبل ادليالد ومنها استلهم الكتاب الغربيون وحىت العرب قصصهم 

 اذلندية اليت (الباجناتنرتا)حكاايت ادلشهورة، إال أهنا مل تدون إال يف القرن األول ميالدي، وتعترب 
 ادلصدر األول والرئيسي للعديد من كتاب أدب الطفل يف العامل (برمهي)وضعها احلكيم اذلندي 

 وىي يف األدب العريب القدمي أصل حكاايت ،(اللغة السنسكريتية) يف (األسفار اخلمسة)ومعناىا 
، وأعاد صياغتها مبا يتناسب مع البيئة (البهلونية اللغة)البن ادلقفع الذي ترمجها من  (كليلة ودمنة)

 . 2االجتماعية يف بغداد إابن العصر العباسي
 يف اجنلرتا -
من الرواد األوائل يف رلال الكتابة ادلوجهة لألطفال يف " John Newberyجون نيوبري "عرف 

كتاب )بريطانيا واشتهرت أعمالو يف كوهنا شلزوجة ابلنصح واإلرشاد، وقد أصدر كتابو األول بعنوان 
م، ويضم بني ثناايه حكاايت بصياغة شعرية تعتمد على األحرف 1744عام  (جيب صغري ومجيل

كتاابت للبنني "و" التحدث لألطفال"و" وصية االبن"ومن أىم كتبو أيضا . 3األجبدية
 . صاحب أول مكتبة أطفال يف العامل مسيت ابمسو"جون نيوبري"،ويعترب "والبنات

وقصة " روبنسون كروزو"وقصصو ادلشهورة منها قصة " جونثان مسيث"كما صلد أيضا الكاتب 
 وىناك ،(لويس كارول)لصاحبها" أليس يف بالد العجائب"، ابإلضافة اىل قصة "رحالت جليز"
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 وشهد القرن (جورج اليوت)و (تشارلز ديكنز)و (بيرت ديكسون): كتاب آخرون يف اصللًتا مثل 
 .الذي يعترب العصر الذىيب ألدب األطفال حيث انتشرت ادلطابع ودور النشر اخلاصة ابألطفال 20

 الدامنارك -
تعترب الدامنارك من البلدان اجملاورة الصللًتا وقد قدمت أشهر الكتاب الذين أسسوا ألدب الطفل 

حكاية  (150)الذي بدوره قد أصدر حوايل مئة ومخسني (ىانس أندرسون)يف العامل وأشهرىم 
م 1830، أغلبها مجعت يف كتابو األول الذي صدر عام 1لألطفال على مدى حياتو

مجعت بني الشعر والقصص وتدور حول اجلنيات واألشباح  (خرافات حتكى لألطفال)بعنوان
والعفاريت، واعتربت من أشهر كالسيكيات أدب األطفال اليت ترمجت اىل العديد من اللغات 

احلورية "، "عقلة األصبع"، "األمرية وحبة الفاصولياء: "مبا فيها اللغة العربية وأشهر قصصو
 ".   البطة البشعة"، وقصة "ثياب اإلمرباطور اجلديد"، "الصغرية

 يف أدلانيا -
 اليت (يعقوب ووليم جرمي)عرفت أدلانيا واشتهرت ابحلكاايت اخلرافية خاصة مع األخوان 

تضمنت حكاايت وقصصا مجعت خصيصا لألطفال من خالل ما يرويو الكبار للصغار من 
حكاايت وقصص مت صياغتها ابللغة اجلرمانية ادلوحدة بعد أن جااب القرى األدلانية ادلختلفة   خاصة 

وفيو قصص شهرية منها  (حكاايت األطفال والبيوت)م بعنوان1812مع كتاهبما الذي صدر عام 
وتعترب أدلانيا من الدول اليت . 2"األمرية النائمة، ليلى والذئب، بياض الثلج، الساحرة الشريرة وغريىا"

كرست كل الوسائل لتطوير أدب الطفل والسباقة يف االىتمام ابإلصدارات اخلاصة ابألطفال حيث 
 200 دورا يصدر منها 20 كاتبا وعدد دور النشر 3500قدر البعض أن عدد الكتاب لألطفال بلغ 

 .كتااب سنواي
 يف روسيا -

برزت يف روسيا أقالم تكتب قصصا وخرافات لألطفال يف منتصف القرن الثامن والتاسع عشر، 
 رلموعات، 9الذي نشر قصصا على ألسنة احليواانت وقد قسمها اىل تسع  (إيفان كريلوف)وأبرزىم 
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، ونشرت أول رلموعة من (تولستوي)واألديب وادلفكر العادلي (بوشكني)ابإلضافة اىل كل من الشاعر 
 وكذلك الكاتب ،(إيفان الغيب) من أشهرىا قصة 1(أساطري روسية)القصص لألطفال بعنوان 

 .(الصياد والسمكة) يف قصتو الشهرية وادلعروفة (ماكسيم غوركي)القصصي 
 يف الوالايت ادلتحدة األمريكية -

اتسمت الكتابة األدبية ادلوجهة للطفل يف أمريكا بتناول قصص األبطال والقوة وادلغامرات 
 ،(األمريكي اخلشاب) صاحب أشهر الرواايت (بول بينيان)وقصص احليواانت، ومن أشهر الكتاب 

 عن ابقي الدول الغربية أمريكا وما ميز ،(جول ىايرس) للكاتب (العم رميوين)وىناك أيضا قصة 
ادلذكورة ختصيص قاعات للمطالعة لألطفال على حسب سنهم وأعمارىم، كما تعددت ادلطابع ودور 

 .2النشر وما ساعدىم يف ذلك استخدام التكنولوجيا احلديثة والسينما
 الكيان الصهيوين -

تطرقنا لدراسة أدب الطفل يف الكيان الصهيوين دلعرفة مدى خطره على اإلسالم وادلسلمني 
وكيف يستعمل العدو الصهيوين األدب كسالح الحتالل فلسطني والقدس، ذلذا فأدهبم ادلوجو للطفل 

يهدف اىل غرس مبادئ الصهيونية يف نفوس األطفال، وىو ما صلده يف بعض مؤلفات الكتاب 
 اليت تصور على األساس الطفل اإلسرائيلي البطل الذي (سرت عيدان)و (أون سريج)الصهاينة مثل 

. خيًتق معسكر العرب وينتصر عليو
م ـ كان يف 1951وأوضح أن كتاب الدكتورة سناء ـ وىى من مواليد اإلسكندرية مبصر سنة وىنا

األصل رسالة جامعية تقع يف أكثر من أربعمائة صفحة؛ وترى أن أدب األطفال اإلسرائيلي ادلعاصر يف 
وقد اىتم عدد من األدابء , م وكانت مصادره مستقاة من التوراة1905فلسطني بدأ يظهر منذ عام 

مث ظهرت يف فلسطني . ونقلوىا إىل اللغة العربية, اليهود بًتمجة الكثري من آداب األطفال العادلية
فلم يستمر وجودىا وقتا طويال؛ ألن ما فيها كان أداب , ولكنها كانت طفرة, صحف لتسلية األطفال

يعمل على تنشئة سياسية هتدف إىل خلق جيل ذي .. اليهودية القومية (القيم)مفعما بـ, صهيونيا للغاية
توجو اترخيي صهيوين، ابإلضافة إىل التنشئة العلمية العقالنية من أجل ترسيخ إحساس ابلشعب 
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يف نفسية األطفال وأن اضطهادىم كان من الضخامة - حسب الرؤية الصهيونية"- ادلضطهد"اليهودي 
. 1والشراسة حبيث ال ديكن أن يعادلو أي اضطهاد ألي جنس يف العامل

 
: لقد اختذ أدب الطفل الصهيوين اجتاىني مها

 .أدب موجو ألطفال العامل يدعو اىل ضرورة التعاطف اإلنساين مع الصهاينة يف العامل -
أدب موجو للطفل اإلسرائيلي يكتب ابلعربية ويرتكز أكثر على صناعة وتكوين عقل الطفل  -

شراجا )الصهيوين وفق معتقداهتم ومبادئ الكيان الصهيوين وىنا يقول الدارس للتاريخ العسكري 
حني تكون إسرائيليا جيب أن تتحمل مسؤولية عظيمة وضلن شعب أنبياء وجيب أن نكون : "(أغافين

 ".مثاال ومنوذجا وعلى الطفل أن يكون مثل بطل القصة دتاما كي يتعلم منو احلب والوالء للوطن
ديكن أن أقرأ لو كنت  ماذا: كنت أسأل نفسي ابستمرار“: كاتب أدب الطفل” البني“ يقول

العرب نعيش فيما ديكن أن يطلق عليو  طفالً  أعيش مثل ىذا الواقع ضلن نعيش يف زمن الصراع مع
 . 1"(حقول الدم)

انضجاً وصارخاً على عنصرية   مثاال ً “يوري ايفانز “ورمبا كانت قصة األمري والقمر للقاص العربي 
والذىاب هبا بعيداً إىل ما ال ديت للصدق بصلة،  ىذا األدب وقدرتو على تزييف احلقائق وقلبها بل

البندقية والرصاصة، فقصة األمري والقمر ىذه تعكس بوقاحة ال حدود  فالكلمة حتقق ما تعجز عنو
ضحية  البشع حلقيقة ما جيري فعالً على الواقع، فهي تقدم الكيان الصهيوين على أنو ذلا الوجو

القمر الذي ديكن أن يضيء  للممارسات اليت يقوم هبا العرب والذين حياولون حرماهنم حىت من ضوء
   :لياليو

   من الذي سرق القمر؟: قالت الصغرية يل
   .العرب: قلت
   ماذا يفعلون بو؟: قالت

                                                           
1
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   !يعلقونو للزينة على حوائط بيوهتم: قلت
   وحنن؟: قالت
   .حنولو إىل مصابيح صغرية تضيء أرض إسرائيل كلها: قلت

   .2"ومنذ ذلك الوقت والصغرية حتلم ابلقمر وتكره العرب ألهنم سرقوا حلمها وحلم أبنائها
 

أدب األطفال يف الوطن العريب 
لقد أتخر االىتمام أبدب الطفل يف البلدان العربية كما ىو الشأن يف البلدان الغربية، ابلرغم من 

أن اتريخ اآلداب العربية القددية زاخرة ببعض اإلرىاصات الفنية اليت تقًتب من ىذه الفئة وأشهرىا 
" مقامات احلريري"للجاحظ و" البخالء"، و1لألصفهاين واليت نقلت ابلعامية (أغاين ترقيص األطفال)

. وغريىا وكلها حتمل يف طياهتا ما يسلي األطفال وديتعهم" ومقامات اذلمذاين
 دلا يتضمنو من أساطري ل اىل األدب القدمي ادلوجو للكبار لكنو صاحل الن يُقرأ لألطفاةابإلضاف

عنًتة بن "وقصص  (ألف ليلة وليلة)و (كليلة ودمنة)وخوارق وخرافات يندىش منها الصغري كقصص 
، وىي قصص كان حيكيها احلكوايت يف األسواق وادلقاىي "حي بن يقضان"وسيف ذي يزن و" شداد

. 2"الشعبية يف أقدم البلدان العربية كبغداد واحلجاز ودمشق والقاىرة
، وابلضبط يف عهد دمحم 20وبداية القرن  19مل يظهر أدب الطفل عند العرب إال بعد هناية ق 

علي ابشا الذي أرسل بعثات علمية اىل الدول األوربية لالحتكاك ابحلضارة الغربية، وقد ظهرت البادرة 
الذي أمر بنقل أدب األطفال يف أورواب اىل اللغة العربية بصفتو مسئوال " رفاعة الطهطاوي"األوىل أايم 

، وأشرف على إصدار أول رللة عربية "عقلة اإلصبع"عن التعليم يف مصر، كما ترجم بنفسو قصة 
، 1875عام  (ادلرشد األمني يف تربية البنات والبنني)، كما أصدر كتاب (روضة ادلدارس)للطفل بعنوان 
، وضمنو حوايل مئيت حكاية (العيون اليواقظ يف األمثال وادلواعظ)بكتاب " عثمان جالل"تبعو الكاتب 

. 3"خرافية على ألسنة احليوان، كانت معظمها ترمجة بتصرف عن حكاايت الفونتني
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الذي بدورىا " أمحد شوقي"بعدىا جاء جيل آخر من األدابء الكبار على رأسهم أمسر الشعراء 
يف أدب اخلرافة واستوحى الكثري من قصصو وحكاايتو الشعرية منها، ليكتب " الفونتني"حاذ حذو 

وكان ذلك  (شوقيات)رلموعة من احلكاايت الشعرية لألطفال نشرىا يف اجلزء الرابع من ديوانو الشهري 
. م1898عام 

عندما حتصلت العديد من البلدان العربية على االستقالل، انتشر التعليم فيها وزاد االىتمام 
الكبري ابلطفل ووجد األدب الفرصة الن حيتضن الطفل وكان ىذا أكرب عامل ساعد على ظهور وتطور 

أدب األطفال عند العرب، وزادىم اإلقبال على تعليم وقراءة النصوص واحلكاايت، كما انبثقت أقالم 
الذي عرف  (سليمان العيسي)و(عبد الكرمي احلدري)و (خسرة سعيد)عربية تكتب للصغار مثل 

مبسرحياتو وشعره مثل كتاب  الذي عرف (دمحم اذلراوي)و(علي فكري)ابلشعر يف سوراي، وكل من 
نعمة ) ل، ابإلضافة"أغاين األطفال"وكتاب" مسري األطفال للبنات"و" مسري األطفال للبنني"

 يف (كامل الكيالين)والكاتب ادلشهور بقصصو واىتمامو البالغ أبدب الطفل، (أمحد جنيب)و(ابراىيم
 الذي اصدر كتبا متنوعة (دمحم األبراشي)، وصلد أيضا 20مصر وىو جيل النصف الثاين من القرن 

". أليس يف بالد العجائب"و" اجلميلة النائمة"لألطفال مًتمجة عن روائع األدب العادلي مثل 
أشعار "يف رلال الشعر الذي مجعو يف ديوانو لألطفال  (إسعاف النشاشييب)ويف فلسطني صلد 

" العريب يف حروبو" و" نساء خالدات"مثل قصة  (زلمود زايد)، كذلك الكاتب القصصي "عربية
. 1"الدنيا حكاايت"و

أم يف البلدان ادلغاربية فقد عرف أدب الطفل بشكر متأخر ابدلقارنة مع بلدان الوطن العريب، 
دمحم )ففي اجلزائر مثال صلد زلاوالت يف رلال الشعر ادلوجو للطفل أبسلوب تعليمي ووعظي كديوان 

دمحم الطاىر )،و الشاعر" األانشيد ادلدرسية ألبناء وبنات ادلدارس االبتدائية"  ادلعنون ب(العابد اجلياليل
اىل ىذين العلمني شاعر مجعية  إضافة، "منظومات تربوية للمدارس االبتدائية"يف ديوانو (التليلي

 الذي نظم رلموعة من القصائد الشعرية موجهة اىل أطفال (دمحم العيد آل خليفة)العلماء ادلسلمني 

                                                           
1
 .17نجالء نصٌر بشور، أدب األطفال العرب ، ص: ٌنظر.  
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بالل بن " اىل نصوص كثرية يف كتاب مستقل كمسرحية ةابإلضاف...ادلدارس وفتيان الكشافة اإلسالمية
 . 1"أنشودة الوليد"م، و1938اليت نظمها خصيصا ألطفال ادلدارس سنة " رابح

 الذي عرف (عز الدين جالوجي)كما صلد جيال جديدا من أدابء الطفل يف اجلزائر مثل 
، وقصص "أحالم الغول الكبري" و" التاعس و الناعس" بقصصو ومسرحياتو ادلوجو للطفل منها مسرحية

   .غريىا" الليث واحلمار"و "النخلة وسلطان ادلدينة"و" الفراشات والغيالن"أخرى أشهرىا
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. 13م، ص2009/2010مدل  الطاهر بوشمال، أدب األطفال فً الجزائر، رسالة الماجستٌر فً األدب الجزائري، جامعة باتنة، : ٌنظر. 


