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 دراسيتوصيف مقرر 

 نًقشس: إػذاد يؼهًح سٌاض األطفالانثشَايج انزي ٌرثؼه ا

 9191-9102انذساسً:  انؼاو 

 ذاسٌخ إقشاس انرىصٍف: انؼهىو األساسٍحانقسى انزي ٌرثؼه انًقشس: 

 معمهمات أساسية: -أ
وسائظ اسى انًقشس: 

 ذثقٍف انطفم

 دتهىو يهُى انشيز انكىدي:

انذساسٍح:  انساػاخ

3 

ػًهً/أو  0 َظشي ع.أ3315

 ذًاسٌٍ

 اإلجًانً 3

 معمهمات متخررة: -ب
بجراسة ىحا السقخر يتػقع أف تكػف الصالبة قادرة  . أىجاف السقخر1

 عمى:
ثقافة اكتداب السعخفة األساسضة بسفيـػ  .ٔ

 .الصفل ومرادر اشتقاقيا وأىجافيا
لصفل  الثقافةاإللساـ بالسفاىضع التي تشسضيا  .ٕ

 الخوضة.
 .ادر ومعايضخ أدب الصفلاإللساـ بسر .ٖ
 التعخؼ عمى دور التقشضة فى ادب وثقافة  .ٗ

 لصفل.ا
التجريب عمى معايضخ تقػيع وسائط تثقضف  .٘

 .الصفل
 . السخخجات التعميسية السدتيجفة من تجريذ السقخر:2
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السعمهمات  -أ
 والسفاىيم

 .أدب الصفل. تعخيف الصالبة عمى مفيـػ ٔأ.

سيارات التي . تحكخ الصالبة السفاىضع والٕأ.
 .الثقافةيجب أف تشسضيا 

تسضد الصالبة بضغ أدوار معمسة رياض  -ٔب. السيارات الحىشية -ب
 األشفاؿ.

ميارة صضاغة الفكخة بأسمػب عمسي  -ٕب.
 .ثقافضةلألنذصة ال

 لمصفل. الثقافضة. تخصضط الصالبة لألنذصة ٔج. السيارات السيشية -ج
السشاسبة  تشطضع الصالبة البضئة التخبػية -ٕج.

 لكل نذاط.
 ميارة استخجاـ التكشػلػجضا السعاصخة. -ٖج.

تصػره  -نذأتو  –أدب الألشفاؿ )تعخيفو  . محتهى السقخر3
 مرادره(

 أدب األشفاؿ وتأثضخه فى بشاء شخرضة الصفل 
 معايضخ اختضار فشػف أدب األشفاؿ 

 أىسضتيا ( -ثقافة الصفل ) تعخيفيا 
ألشفاؿ ودورىا فى فى ثقافة االعػامل السؤثخة 

 بشاء شخرضة الصفل.
 -سسعضة –وسائط تثقضف الصفل )برخية 

 حخكضة ( –فشضة  
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دور األسخة والسجتسع والسعمسة فى ادب وثقافة 
 الصفل.

. أساليب التجريذ 4
 والتعميم

 السحاضخات الشطخية. -.أٗ
 السشاقذات. -.بٗ
 التصبضقات العسمضة. -.جٗ

. أساليب التجريذ 5
طالب ذوي والتعمم لم

 القجرات السحجودة

 محاضخات إضافضة. -.أ٘
إتاحة فخصة أوسع لمشقاش أثشاء  -.ب٘

 الداعات السكتبضة.
 أنذصة إثخائضة. -.ج٘

 . تقييم الطالب6
األساليب  -أ

 السدتخجمة
اختبار نطخؼ في مشترف الفرل  -ٔ

 الجراسي.
 تقضضع التكمضفات البحثضة. -ٕ
 اختبار شفػؼ في نياية الفرل الجراسي. -ٖ
 اختبار نطخؼ في نياية الفرل الجراسي. -ٗ

 (ٕ×  ٗٔساعة ) ٕٛنطخؼ  التهقيت -ب
 درجة ٓٗنياية الفرل الجراسي                تهزيع الجرجات -ج

 درجة  ٖٓ   مشترف الذفػؼ               
 ةدرج ٖٓالتكمضفات البحثضة                  

 قائسة الكتب الجراسية والسخاجع: -7
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 محكخة السحاضخات السعجة تحت إشخاؼ القدع تمحكخا -أ
 ال يػجج كتب ممدمة -ب
االنتاج السصبػع : (ٖٜٜٔىجػ باشػيل ) . ٔ كتب مقتخحة -ج

 لمصفل فى السسمكة الخياض , مكتبة السمظ فيج. 
فى أدب  (:ٜٜٚٔىادػ نعساف اليضتى). ٕ

 األشفاؿ ,القاىخة اليضئة العامة السرخية لمكتاب.
, شاوؼ: الصفل وألعاب الخوضة. ىجػ دمحم قٜ

 .ٜٜ٘ٔ, األنجمػ السرخية, القاىخة
دوريات عمسية أو  -د

 نذخات
 ال يػجج

 سئٍس يجهس انقسى انؼهًً              أسرار انًادج 

 أ.د/ ػًشو أحًذ كًال انكشكً        والء طهؼد يصطفىد/ 
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 الفيخس
 الرفحة السهضهع

 الفرل األول: 
  خرائريا -أىسيتيا  –الثقافة تعخيف 

 وسائطيا -أىجافيا -أىسيتيا –ثقافة الطفل 
 السجتسع فى ثقافة  –السجرسة  –دور األسخة 

 الطفل
 خرائص ثقافو الطفل

 الفرل الثاني: 
 وتحجيج األطفال شخريات تكهين في الثقافة دور

  سمهكيم
التمفيديهن  –الكتب  –وسائط تثقيف الطفل الرحافة 

 اإلذاعة. -الديشسا –السدخح  –
 الشعخية التخبهية اإلسالمية لثقافة الطفل

 ثقافة لسزسهن  الفشي التجديج الفرل الثالث:
الرهر والخسهم  –األلهان  –الرهت .األطفال

 الستحخكة
 وسائل اإلعالم ودورىا فى تجديج ثقافة الطفل

 قرص األطفال
 لسخاجعا 

9-55 
9-14 
15- 22 
23- 31 

 
31-55 
56- 111 

57-65 
 

68-93 
 

93-111 
111- 112 

 
 

112- 151 
161-188 

189 
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 انفصم األول
 خصائصها. -أهًٍرها  –انثقافح أوال: ذؼشٌف 

 وسائطها. -أهذافها -أهًٍرها –ثقافح انطفم ثاٍَا: 

 انًجرًغ فى ثقافح  –انًذسسح  –دوس األسشج ثانثا: 

 انطفم.

 ساتؼاً: خصائص ثقافح انطفم .
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أىع السخاحل التي يسخُّ فضيا اإلنداف؛ لسا ليا تعتبخ مخحمة الصفػلة مغ 
مغ أثخ عطضع في بشاء شخرّضتو مغ الشػاحي الجدجّية والفكخّية 
االجتساعّضة, فيي السخحمة التي تتذكل فضيا السيارات والقضع األساسّضة 
واألفكار والقشاعات التي تطل مع الصفل شػاؿ عسخه, ومع تججد السفاىضع 

دركت األمع والذعػب قضسة ىحه السخحمة مغ حضاة أ .  في عالع الصفػلة
اإلنداف, فذخعػا بإيجاد األسالضب والصخؽ التي مغ شأنيا تعديد وتشسضة 
ثقافة وشخرّضة الصفل, حضث تعخؼ ثقافة الصفل عمى أّنيا مجسػعة 
األفكار, والسعارؼ, والدمػكّضات, والعادات, والتقالضج, والفشػف, واآلداب 

ل مغ بضئتو وأسختو ووالجيو والسحضط الحؼ يعضر فضو, التي يكتدبيا الصف
فتشذأ ثقافة الصفل نتضجة االحتكاؾ السباشخ بضشو وبضغ البضئة السحضصة 

 .وعشاصخىا السختمفة
 تعخيف الثقافة :

الثقافة لضدت مجسػًعة مغ األفكار فحدب, ولكشيا نطخٌية في 
و الصابع العاـ الحؼ الدمػؾ بسا يخسع شخيق الحضاة إجسااًل, وبسا يتّسثل فض

يشصبع عمضو شعٌب مغ الذعػب, وىي الػجو السسّضد لسقّػمات األمة التي 
ُتَسضَُّد بيا عغ غضخىا مغ الجساعات بسا تقـػ بو مغ العقائج والقضع والمغة 

 والسبادغ, والدمػؾ والسقّجسات والقػانضغ والتجارب.
سغ السعارؼ وفي الجسمة فإف الثقافة ىي الكلُّ السخكَّب الحؼ يتز

 والعقائج والفشػف واألخالؽ والقػانضغ والعادات.
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ىي مجسػع العقائج والقضع والقػاعج التي ا بأنيوكحلظ تعخؼ الثقافة 
يقبميا ويستثل ليا أفخاد السجتسع . ذلظ أف الثقافة ىي قػة وسمصة مػجية 
لدمػؾ السجتسع , تحجد ألفخاده ترػراتيع عغ أنفديع والعالع مغ حػليع 

جد ليع ما يحبػف ويكخىػف ويخغبػف فضو ويخغبػف عشو كشػع الصعاـ وتح
الحؼ يأكمػف , ونػع السالبذ التي يختجوف , والصخيقة التي يتكمسػف بيا 
, واأللعاب الخياضضة التي يسارسػنيا واألبصاؿ التاريخضضغ الحيغ خمجوا 
في ضسائخىع , والخمػز التي يتخحونيا لإلفراح عغ مكشػنات أنفديع 

 نحػ ذلظ .و 
 مغ ىحا التعخيف يتبضغ أف الثقافة :

: بسعشى أف الثقافة  ذات نسه تخاكسي عمى السجى الطهيل - ٔ
لضدت عمػمًا أو معارؼ جاىدة يسكغ لمسجتسع أف يحرل عمضيا 
ويدتػعبيا ويتسثميا في زمغ قرضخ , وإنسا تتخاكع عبخ مخاحل 

 شػيمة مغ الدمغ .
:  يل عبخ التشذئة االجتساعيةتشتقل الثقافة من جيل إلى ج - ٕ

فثقافة السجتسع تشتقل إلى أفخاده الججد عبخ التشذئة االجتساعضة , 
 حضث يكتدب األشفاؿ خالؿ مخاحل نسػىع الحوؽ العاـ لمسجتسع .

: أؼ أنيا لضدت صفة خاصة لمفخد  ذات طبيعة جساعية - ٖ
 وإنسا لمجساعة , حضث يذتخؾ فضيا الفخد مع بقضة أفخاد مجتسعو

 وتسثل الخابصة التي تخبط جسضع أفخاده .
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وىكحا تسضد ثقافة شعب ما نسط حضاتو عغ أنساط الذعػب 
األخخػ ولكشيا ال تعدلو وال تقػده بالزخورة إلى حالة خراـ مع الثقافات 

 األخخػ .
 وتذسل الثقافة عمى أنساط الشذاط اإلنداني التي يتسثل في جانبين:

مغة والجيغ والقضع والعادات والتقالضج . الجانب السعشػؼ: ويذسل الٔ
 وأنساط الدمػؾ السختمفة .

. الجانب السادؼ: ويذسل كل الجػانب السادية في السجتسع مغ ٕ
 وسائل وشخؽ مػاصالت ومداكغ وممبذ وصشاعات....الخ.

والثقافة سمػؾ مكتدب ال يػلج اإلنداف مدودًا بو, بل ىي إرث 
عمسو الفخد ويكتدبو لػجػده اجتساعي يشتقل مغ جضل إلى آخخ ويت

في الجساعة التي ولج فضيا وتشسضة التشذئة االجتساعضة التي 
اكتدبيا, والثقافة أيزا ىي وسضمة الفخد والسجتسع في الدضصخة 

 عمى مػارد السجتسع ووسضمة إلشباع حاجات الفخد األساسضة.
 الثقافة.. بين السزسهن والحاجة

ا لضذ حجيثا مغ باب إف الحجيث عغ ثقافة الصفل وأىسضتي
التخؼ الفكخؼ, وإنسا ىػ حجيث عغ ضخورة مغ ضخوريات 
الحضاة.. وفي ىحا اإلشار ال بّج مغ التصّخؽ إلى مفيـػ الثقافة في 
السجتسع قبل تعخيف ثقافة الصفل. فالثقافة ىي أسمػب الحضاة 
الدائج في أؼ مجتسع, حضث تذسل قضَسو الخوحضة والفكخية, 

, واتجاىاتو, وقضسو, وأدواتو, وأزياءه, ومشجداتو وعاداتو, وتقالضجه
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الفكخية والفشضة, وكلَّ ما يتسّضد بو أسمػب الحضاة الدائج في ىحا 
 السجتسع أو ذاؾ مغ الشػاحي السادية والسعشػية.

ثقافة أؼ مجتسع ىي قضسو الدمػكضة والحوقضة والخمقضة وغضخىا التي 
الرفػة مغ أفخاده في يدتسّجىا مغ عقضجتو الجيشضة ومغ إبجاعات 

مجاؿ الفكخ والعمع واألدب والفغ, ومّسا يدتسّجه أيزا مّسػا أنتجتو 
 العبقخيات األخخػ لخضخ اإلندانضة.

وقج تعّجدت تعاريف الثقافة إلى درجة صُعب فضيا السْدظ بتعخيف 
يسكغ الخكػف إلضو, إاّل أّف ىشاؾ تعخيفا بالكاد وقع عمضو إْجساٌع. 

عغ السؤتسخ العالسي بذاف الدضاسات الثقافضة صجر ىحا التعخيف 
جػيمضة و  ٙٓالسشعقج بسجيشة ػ مكدضكػ ػ بالسكدضظ ما بضغ تاريخ 

تحت إشخاؼ مشطسة الضػنضدكػ, جاء ما نّرو:  ٕٜٛٔأوت  ٙٓ
))إف الثقافة بسعشاىا الػاسع, يسكغ أف ُيْشطخ إلضيا الضـػ عمى أنيا 

فكخية, والعاشفضة التي تسّضد ُجساُع الّدسات الخوحضة, والسادية, وال
مجتسعا بعضشو, أو فئة اجتساعضة بعضشيا. وىي تذسل الفشػف, 
واآلداب, وشخائق الحضاة, كسا تذسل الحقػؽ األساسضة لإلنداف, 
ونطع القضع والتقالضج والسعتقجات.. وإف الثقافة ىي التي تسشح 

ت اإلنداف قجرتو عمى التفكضخ في ذاتو, والتي تجعل مّشا كائشا
تتسّضد باإلندانضة الستسّثمة في العقالنضة, والقجرة عمى الشقج وااللتداـ 
األخالقي, وعغ شخيقيا ػ الثقافة ػ نيتجؼ إلى القضع ونسارس 
الخضار. وىي وسضمة اإلنداف لمتعبضخ عغ نفدو, والتعّخؼ عمى 
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ذاتو كسذخوٍع غضخ مكتسٍل, وإلى إعادة الشطخ في إنجازاتو, 
عغ مجلػالٍت ججيجٍة, وإبجاع أعساٍؿ يتفّػؽ فضيا  والبحث دوف تػازفٍ 

 عمى نفدو.((
ىي الصابع العاـ الحؼ يسّضد والثقافة من خالل التعخيف الدابق 

شخرضة أية مجسػعة مغ الدكاف القاششضغ في رقعة جغخافضة 
معّضشة, ويخسع الّدسات الشفدضة لمفخد أو الجساعة, والتػاصل 

لقاششضغ داخل الػشغ الػاحج, السعشػؼ والفكخؼ بضغ األفخاد ا
السعبَّخ عشيع بالسػاششضغ. وأسالضب تفاعميع مع البضئة وشخؽ 

 استغالؿ ما في ىحه البضئة لرالحيع.
 : أىسية الثقافة 

وتتسثل أىسضة الثقافة في القضع والسعتقجات الخاسخة التي أثبتت 
 فاعمضتيا في الساضي, باعتشاؽ الشاس ليا وتقبميا.

ف تفضج الجولة بخمقيا لبضئة تداعج عمى تصػيخ والثقافة يسكغ أ
 األداء وتػفضخ إدارة التغضضخ.

 : خرائص الثقافة 
 الثقافة إندانضة . -ٔ
 الثقافة مكتدبة -ٕ
 الثقافة مثالضة وواقعضة -ٖ
 ثقافة مادية وغضخ مادية -ٗ
 الثقافة ثابتة ومتغضخة . -٘
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 الثقافة ضسشضة أو معمشة ) واضحة(. -ٙ
 ػعة السزسػف .الثقافة متش -ٚ
 الثقافة قابمة لالنتذار والشقل .  -ٛ
 الثقافة مدتسخة. -ٜ
 : وظيفة الثقافة 

تتحجد ثقافة أؼ مجتسع أسمػب الحضاة فضو سػاء مغ ناحضة 
وسائل اإلنتاج والتعامل واألنطسة الدضاسضة واالجتساعضة أو مغ ناحضة 

 ظ .األفكار والقضع والعادات والتقالضج وآداب الدمػؾ وغضخ ذل
 :ولمثقافة وظائف متعجدة لمفخد 

.  أنيا تسج األفخاد بسجسػعة مغ األنساط الدمػكضة حضث ٔ
يدتصضع أفخادىا أف يحققػا حاجاتيع البضػلػجضة مغ مأكل ومذخب 

 ومدكغ وتشاسل.
.  أنيا تسج أفخادىا بسجسػعة مغ القػانضغ والشطع التي تتضح ٕ

 السػاقف البضئضة. التعاوف بضغ أعزائيا مسا يشتج عشو تكضف مع
.  تقجـ الثقافة ألعزائيا الػسائل السختمفة التي تيضئ ليع ٖ

التفاعل داخل الجساعة مسا ييضئ قجرا مغ الػحجة يسشعيا مغ الدقػط 
 في أنػاع الرخاع السختمفة.

.  إنيا تسج األفخاد بسجسػعة مغ األنساط الدمػكضة حضث ٗ
جضة مغ مأكل ومذخب يدتصضع أفخادىا أف يحققػا حاجاتيع البضػلػ 

 ومدكغ وتشاسل



 وسائــظ ذـثـقـٍـف انطفم

 

 

 

  

       

 

04 

 : تعخيف ثقافة الطفل 
ثقافة الصفل ىي مجسػعة العمـػ والفشػف واآلداب والسيارات , 
والقضع الدمػكضة , والعقائجية التي يدتصضع الصفل استضعابيا وتسثُّميا في 
كل مخحمة مغ مخاحل عسخه , ويتسّكغ بػاسصتيا مغ تػجضو سمػكو داخل 

 سمضسا .السجتسع تػجضيا 
 : ثقافة الطفل وأىسيتيا 

تتبع أىسضة ثقافة الصفل مغ وضضفتيا األساسضة في تحػيل السػلػد 
الججيج مغ كائغ بضػلػجي إلى كائغ اجتساعي وتبجأ ىحه العسمضة مشح 
لحطة الػالدة وتدتسخ حتى السسات إال أف الثقافة بسا ىي تشذئة 

صػاًل إلى سغ الخشج اجتساعضة تحل مكانة ىامة خالؿ سشػات الصفػلة و 
فخالؿ ىحه الدشػات الحاسسة تتع عسمضة االنتساء االجتساعي بخرائريا 
وديشامضاتيا األساسضة كسا تذكل اليػية الحاتضة التي يمعب السحضط 
االجتساعي بسثضخاتو وأولػياتو ووسائصو الجور الحاسع فضيا كسا أف الثقافة 

عجاه إلى تكػيغ شخرضتو ال يقترخ دورىا عمى تكػيغ ىػية الصفل بل تت
بسجسميا وتحجد سمػكضاتو وتػجياتو وذلظ مغ خالؿ تقشضغ عسمضات الشسػ 
في مختمف أبعادىا العاشفضة والسعخفضة واالجتساعضة والدمػكضة والجسالضة 
وتػجضييا باإلضافة إلى ذلظ تقجـ الثقافة لمصفل خجمة التجامج 

الثقافضة وحق العزػية  االجتساعي والثقافي أؼ االنتساء وإكداب اليػية
 االجتساعضة والثقافضة الفاعمة .



 وسائــظ ذـثـقـٍـف انطفم

 

 

 

  

       

 

05 

وكحلظ الثقافة الذعبضة, أو الذفيضة, أو الستجاولة بالدمضقة 
والستػارثة..فيي مغ مالمح الثقافة الحقضقضة ألؼ شعب مغ الذعػب. 
والذعب العخبي لو تعجدية الميجات والثقافات السحمضة, إال أنيا في 

أشخ متفق عمضيا, وتحكسيا رؤػ مذتخكة..مثل مجسميا قج تكػف محجدة ب
الخؤػ الجيشضة, ورسػخ بعس التقالضج االجتساعضة الستفق عمى أىسضتيا مثل 

..وغضخ ذلظ.  الكـخ
 : أىسية ثقافة الطفل- 

تمعب الثقافة دورا اساسضا وىاما في تخبضة االشفاؿ ونسػىع الحخكي 
ىحا السقاؿ سػؼ والعقمي واألنفعالي واألجتساعي ونسػ شخرضتو , وفي 
 أذكخ لكع كل ما تقجمة الثقافة مغ فػائج كثضخة لألشفاؿ.

تقتخف أىسضة ثقافة الصفل باألحداس الستدايج بأىسضة الصفػلة  أواًل:
وذلظ النيا تعتبخ مخحمة أساسضة في تكػيغ شخرضة الصفل , وقج زاد 
أىتساـ العالع مؤخخا بثقافة الصفل عامة وبأدبة خاصة , و أصبح مغ 

لسعتخؼ بو تخبػيا وجػد ثقافة خاصة لالشفاؿ ,ثقافة تتشاسب مع كل ا
مخحمة مغ مخاحل نسػ الصفل ,فتقـػ الثقافو بفعل فعميا في تكػيغ 
شخرضة ىحا الصفل إلي جانب الخوافج التخبػية االخخؼ الشطامضة مشيا 

 والغضخ نطامضة لتحقضق التخبضة الكاممة .
ة ثقافة الصفل إلضة ىػ اف واألمخ الياـ الحؼ يسكغ إرجاع أىسض

بعس الذعػب قج سبقتشا في ذلظ ووصمت إلي أشضاء كثضخة وميسو في 
ثقافة الصفل لحلظ يجب عمضكع وسط ىحا العالع الستفجخ عمسضا وثقافضا 
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ومعخفضا اف نيتع بأداب االشفاؿ نطخا لكػنو رافجا قػيا وأساسا متضشا وال 
قج زاد األىتساـ بثقافة الصفل غشي عشو في تخبضة األجضاؿ السدتقبمضة , و 

وأخحت تصخح نفديا كحقضقة ال يسكغ اليخوب مغ وجػدىا , وقج أحتمت 
السدألو الثقافضة في تخبضة الصفل أىسضة خاصة لجؼ األفخاد والسؤسدات 
التخبػيو , وىي تيجؼ أساسا إلي ثقافة عخبضة تداىع في تشسضة شخرضة 

 ء الحضاة فضسا بعج.األشفاؿ وتكػنا عػنا ليع في مػاجيو أعبا
ثقاقة االشفاؿ ليا اىسضة كبضخة في نسػ خضاؿ األشفاؿ ,  ثانيًا:

وذلظ عشجما نزع السشاىح السالئسو ليع وخاصة ما يتعمق بأحجاث 
التاريخ والسعمػمات في العمع واألدب والفغ بسا يشدجع مع مخضمة الصفل 

لحاجو القادر عمي إعادة ترػر كل العشاصخ في تخاكضب خاصة دوف ا
إلي إعادة األحجاث إمامو مغ ججيج , او تخسع لو السعمػمات واألفكار 

 بذكل آلي.
ومغ خالؿ الثقافو يدتصضع الصفل إلي أؼ معشي أدبي أو فشي أو عمسي 
يخيج معخفتو , وتداعج أيزا في تصػيخ شخيقة التفكضخ وذلظ مغ خالؿ 

 تدمصي والمفطي.تشسضة الفكخ العمسي لجييع بجال مغ التفكضخ الخخافي وال
عشجما تمتـد ثقافة الصفل باألسذ والسبادغ العمسضو ستداىع  ثالثًا:

في تشسضة قجرات الصفل الثقافضو بحضث يدتصضع الصفل القضاـ بػضائف 
إيجابضو في حاضخة ومدتقبمة , وخاصة الثقافة الستػافقة مع العرخ 

 والستالئسو مع األماؿ السػضػعة لمسدتقبل .
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ورًا كبضخًا في الػصػؿ إلي تشسضة الحوؽ الفشي وتكػيغ عادات والثقافة ليا د
وتعسل أيزا عمي مداعجة األشفاؿ في معخفة قضع و معمػمات وأفكار 

 ججيجة وبحلظ تدتصضع أشباع خضاليع الػاسع.
تكػف التخبضو عسمضو ثقافضة وذلظ ألف الصفل يتمقي عمػمة  رابعًا:

مؤسدات السجتسع الشطامضة  ومعارفة وقضسة ومبادئو مسا يجور حػلو مغ
والغضخ نطامضة , ويدتسج مشيا السثل والسفاىضع والقضع والعادات اإلجتساعضة 
, وقج زاد إيساف السجتسعات السعاصخة بأىسضة ثقافة الصفل إنصالقا مغ 
السبجأ التخبػؼ الحجيث الحؼ يقػـ عمي التحخيس السبكخ الحؼ يثق في 

سا يزسغ لو نسػا جضجا وتػاصال مدتسخا قجرات الصفل الفكخية واألبجاعضة ب
مع السعصضات العمسضة والفكخية التي يفخزىا العرخ الحؼ يعضر فضو 

 الصفل.
وأف ما يكتدبة الصفل ويتأثخ بو مغ خالؿ الثقافة الال نطامضو 
يفػؽ كل ما يقجـ إلضو مغ الثقافة السػجيو السقرػدة والسخصصو وذلظ 

مببة حاجتو ورغباتة بجافع ذاتي بعضجا ألف الثقافة الشطامضة تعسل عمي ت
 عغ الػعع واالرشاد و األمخواألكخاه.

تعسل الثقافة عمي رفع مدتػؼ الصفل عمي السدتػػ  خامدًا:
العقمي ,وتدوده بالعمع والسعخفة ,وتثبضت القضع الخوحضة والدمػكضة والتخبػية 

ل في نفػس األشفاؿ لتكػف أساسا لدمػكيع مدتقبال ,وبيا يكػف تأصض
 القضع الػششضة واألنتساء واألعتداز بالػشغ.

 



 وسائــظ ذـثـقـٍـف انطفم

 

 

 

  

       

 

09 

 أىجاف ثقافة الطفل: 
ثقافة إلى تشسضة شخرضة الصفل مغ جسضع جػانبيا التيجؼ 

 الجدجية والعقمضة والعاشفضة .
 الجانب الجدجي: -ٔ

أؼ االىتساـ بالرحة الجدسانضة العامة لمصفل واالىتساـ بالغحاء 
 والػقاية مغ األمخاض .الرحي الجضج ومسارسة أنػاع الخياضة 

 الجانب العقمي: -ٕ
االىتساـ بشسػ عقل الصفل مغ حضث تشسضة استعجاداتو وميارتو 

 العقمضة كالتفكضخ والتحكخ والقجرة عمى االبتكار.
 البعج االنفعالي: -ٖ

تخبضة عػاشف الصفل في االتجاه االيجابي كحب اآلخخيغ 
 والدضصخة عمى ضبط العػاشف السفخشة.

 االخالقي:البعج  -ٗ
غخس األخالؽ الحسضجة في نفػس األشفاؿ التي تتخجع إلى سمػؾ 

 عسمي في حضاتيع الضػمضة.
 البعج االجتساعي: -٘

مغ خالؿ دمج الصفل بسحضصو االجتساعي وحدغ التعامل مع 
 اآلخخيغ وإكدابو ثقافة تخاث السجتسع الحؼ يشتسي إلضو.

 البعج الجيشي: -ٙ
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ضع الجيشضة اإلسالمضة وتشذئتو تشذئة ويتسثل في إشباع الصفل بالق
 إسالمضة مغ خالؿ تعمضسو تػحضج هللا واإلخالص لعبػديتو.

 البعج الجسالي: -ٚ
غخس القضع الجسالضة في نفدضة الصفل مغ خالؿ تشسضة الحذ 
الجسالي والحوؽ الخفضع وقجرتو عمى تختضب األشضاء وتشطضسيا 

 وتشاسقيا وتحوقيا.
 ل :مرادر اشتقاق ثقافة الطف 

 مغ القضع االسالمضة األصمضة. -ٔ
 مغ القضع العخبضة األصمضة. -ٕ
 مغ القضع والسبادغ الجيسقخاشضة. -ٖ
 مغ الشطخيات واألفكار الفمدفضة التخبػية . -ٗ
 مغ تجارب الجوؿ العخبضة في مجاؿ تثقضف الصفل. -٘
 السبادئ العخبية العامة لتثقيف الطفل : 

بضة العامة لتثقضف الصفل تتػقف مسا ال شظ فضو أف السبادغ العخ 
عغ سضاسة الجولة مغ تحجيج الغايات والسقاصج ونطختيا لإلنداف 

 ومكانتو في السجتسع وحقػقو وواجباتو.
 :عمضو يسكغ أف تتسثل في بعس السبادغ وىي كالتالي 

 الشطخ لإلنداف بعقل واعتبار التعمضع حقا واجبا عمى كل إنداف.• 
 تقجيخ العمع والعمساء.• 
 العشاية بالجػانب السختمفة لإلنداف.• 
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 التخبضة ىي أساس تشطضع السجتسع.• 
 العشاية بالصفػلة.• 
 التعمضع مفتاح التغضضخ وأداتو.• 
 التخبضة السدتجامة.• 

 :وسائط ثقافة الطفل 
إف الثقافة تؤثخ في الصفل مغ خالؿ مؤسداتيا السختمفة, وبعس 

د, أؼ أف ميستيا الخئضدضة ىي أثخىا التخبػؼ السقرػ  ىحه السؤسدات ليا
تخبضة الصفل وإعجاده اإلعجاد السشاسب لعزػية السجتسع, الحؼ يعضر 

 فضو, ونحكخ مغ ىحه السؤسدات:
األسخة والسجرسة إال أف معطع السؤسدات الثقافضة األخخػ 
كالرحافة والسجالت واإلذاعة والتمفاز وغضخىا, تتجو إلى الكبار 

ىا يبجأ مشح شفػلة السػاشغ, ويدتسخ خالؿ والرغار معًا, أؼ أف تأثضخ 
 مخاحل نسػه وحضاتو.

وييسشا ىشا معخفة وسائط ثقافة الصفل بأنػاعيا السختمفة, وتقدع 
 ىحه الػسائط إلى عجة فئات

 أبخزىا ما يمي:
: وتتزسغ أدب األشفاؿ مغ قرز الهسائط السكتهبة -ٔ

سضة والسعاجع ودوائخ السعخفة العم وحكايات, وكحلظ السجالت
 والتاريخضة, وكتب الدضخ والتخاجع.
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: وتتزسغ السدمدالت الهسائط السدسهعة والسخئية -ٕ
والحكايات والبخامج التي تعخض في اإلذاعة, وكحلظ بخامج التمفاز 
عمى اختالفيا: تخبػية, وتعمضسضة, ووثائقضة, وتخفضيضة, ومغامخات 

 وتاريخضة. -
دخح دمى, عمى : مغ مدخح أشفاؿ, ومالهسائط السجدجة -ٖ

 اختالؼ مػضػعاتيا ومدتػياتيا.
: وتتزسغ السػسضقى واألغاني لألشفاؿ الفشهن الجسيمة -ٗ

 وكحلظ الفشػف التذكضمضة.
: وىي تزع تذكضمو كبضخة مغ الهسائل التخبهية واأللعاب -٘

 األنذصة السعخفضة:
, تاريخ, جغخافضا, عمـػ الصبضعة  أرقاـ, حداب, رياضضات, عمـػ

 ألعاب فكخية, وألعاب ميارة.والحضاة, 
 دور األسخة في ثقافة الطفل: 

تعتبخ األسخة مجاال مخّكدا تشذج فضو التخبضة لتدتثسخ عػامل الثقافة 
وجػانبيا ,ولتتضح لمشاشئضغ تذّخبيا والتأثخ بيا, وحضثسا كانت الثقافة 
صادقة في تعبضخىا عغ خرائز األمة , وذاتضتيا مدتػعبة لقضسيا 

عّبخة عشيا كانت التخبضة في نصاؽ األسخة وسضمة صالحة اإلندانضة ,م
 لتشذئة األجضاؿ عمضيا.

ومغ خالؿ التصػر الحزارؼ الحؼ حققو السجتسع اإلنداني 
أصبحت األسخة قاصخة بسفخدىا عغ تأمضغ متصمبات الشسػ السعخفي عشج 
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األشفاؿ.ولكغ دور األسخة يربح فعاالً  عشجما تدعى األسخة إلى تػفضخ 
االتراؿ الثقافي الخاصة باألشفاؿ, وتكػيغ مجركات مختمفة  وسائل

اعتسادًا عمى الكمسات والرػر والخسـػ واألصػات , وكّل ما يجّدج 
السعاني والسػاقف .وبالتالي يشتقل الصفل إلى مدتػػ الفيع بشاء عمى ىحه 
الخبخات وتشطضسيا , ونجج أّف لألسخة دورًا في تشسضة ثقافة الصفل , ومغ 

يا تأتي تشسضة التفكضخ العمسي لجييع , وىحا يتصمب جيج األسخة خالل
الستػاصل عمى تشطضع خبخات األشفاؿ , وإتاحة الفخص ليع لمتعبضخ عغ 
أفكارىع, وتعديد التفكضخالعمسي السػضػعي لجييع , وتشسضة قجراتيع عمى 

 الحػار السشصقي .
لػجضة( ال إّنو مغ الديل الحرػؿ عمى األشفاؿ ألّنيا عسمّضة) بضػ 

تحتاج لسيارة أو ذكاء أو تجريب, ولكّغ التحّجؼ ىػ تشذئتيع, واليجؼ 
البعضج لكّل اآلباء واألميات ىػ تشذئة األشفاؿ تشذئة سمضسة معافاة, 
وغخس القضع والسفاىضع الثقافضة بحدب مدتػاىع الفكخؼ مغ خالؿ إشاعة 

 –بالثقافة  الجػ الثقافي في جػ األسخة ,وإذا نذأ الصفل في بضت مفعع
األب يقخأ ويبحث واألـ تقخأ وتتابع السدتجّجات, والكتب والرحف 
والسجالت الستػافخة في السشدؿ ,فإّف ىحا الصفل مغ غضخ شظ سضتأّثخ بيحا 
الجػ ويعػد عمضو بالخضخ . ويشبغي عمى اإلعالـ أف يقـػ بإنتاج بخامج 

اإلنتاج التيضئة  تثقضفضة لتشبضو األىل إلى ىحا السجاؿ وبحلظ يقّجـ ىحا
 واالرتقاء.
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صحضح أّف دور األسخة تخاجع في السدألة الثقافضة عشجما  -
أصبحت األـ تعسل , وتقزي الفتخات الصػيمة خارج البضت, وتخمخل 
التفاعل بضغ األـ واألشفاؿ وىػ حجخ الداوية في بشاء ثقافة الصفل ومع 

فل عبخ السخاقبة ذلظ يبقى دور األسخة لو األىسضة في تشسضة ثقافة الص
الجائسة لسدضخة أشفاليا وتخغضبيع بالسصالعة ,وبانتقاء السرادر الثقافضة 

 الخاقضة.
 دور السجرسة والسجتسع في ثقافة الطفل: 

تكتدب السجرسة دورًا ميسًا في السجتسع بذكل عاـ وفي حضاة 
الصفل بذكل خاص. فغضخ دورىا التعمضسي في مجالي القخاءة والكتابة, 

ط بيا مدؤولضة التخبضة أواًل ولحا سسضت الػزارات التعمضسضة بػزارات فيي يشا
 التخبضة والتعمضع.

لضذ ىحا فحدب وإنسا تداعج السجرسة الصفل عمى فيع الػاقع 
السحضط بو واالنجماج الدخيع والتفاعل معو وتداعجه عمى االكتذاؼ 

افضة وإشباع حاجاتو الحىشضة عبخ مػاد الجراسة, وإشباع حاجاتو الثق
 بسجسػعة السعارؼ السػجػدة السختمفة.

وإعجاده لالستدادة فضيا مغ أؼ حقل آخخ, وإشباع حاجاتو 
االجتساعضة عبخ العالقات مع الدمالء وىع يسثمػف السجتسع الرغضخ 
لمصفل الحؼ يتجرب فضو عمى االنجماج مع روح الجساعة والتسثل بقضسيا 

 إلعجاده لجخػؿ السجتسع الػاسع.
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لصفل دائسًا ىػ محػر التخبضة, فإف السجرسة يجب أف وبسا أف ا
تيتع بو أكثخ مسا تيتع بالسشاىج التعمضسضة وذلظ لتفادؼ تدخبيع مغ 

 السجارس أو عجـ تفاعميع فضيا.
إف السجتسع بحاجة ماسة إلى قادة في الدضاسة والفشػف والعمـػ 

زاء لسػاكبة ومدايخة عرخ التقجـ والتكشػلػجضا , عرخ الكسبضػتخ وف
االنتخنضت , والسجرسة ىي التي تكذف ىؤالء القادة والداسة وتذجعيع 

 وتعجىع حتى يتبػءا مكانتيع السشاسبة في السجتسع .
إف الحجيث عغ السجرسة ال يسكغ فرمو عغ الحجيث عغ 
السجتسع , إذ أف السجتسع يتكػف مغ مجسػعة أفخاد ليع عادات وتقالضج 

بشاء ىحا السجتسع وتيضئيع ألف يحتمػا وقضع مذتخكة , والسجرسة تتمقى أ
مكانتيع في السجتسع كأعزاء ومػاششضغ صالحضغ ألف يعضذػا مع 
غضخىع. وليحا تشطخ التخبضة الحجيثة إلى السجرسة باعتبارىا مجتسعا 

 صغضخا شبضيا بالسجتسع الكبضخ الحؼ تقػـ فضو .
 ويقهل جهن ديهي في ىحا : 

يخجع إلى إىساؿ مبجأ أساسي إف الفذل الكبضخ في التخبضة الضـػ 
ىاـ أف السجرسة ما ىي إال مجتسع صغضخ , وأف الصفل يجب أف يشذط 

 ويػجو في عسمو وتفكضخه عغ شخيق حضاتو في ىحا السجتسع .
 تشسية القيم التخبهية واالتجاىات العمسية لألطفال: 

إف لكل مجتسع مغ السجتسعات اإلندانضة نسصًا مغ أنساط التخبضة 
ع أوضاعو االقترادية , واالجتساعضة , والدضاسضة . وبالتالي التي تالئ
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فإف التخبضة ال تدتصضع تحقضق أىجافيا ما لع تكغ نابعة مغ واقع السجتسع 
, والسجتسع العخبي اإلسالمي يتسضد عغ غضخه مغ السجتسعات بأنو 
مجتسع يقػـ عمى عقضجة مشطسة لدمػؾ اإلنداف مع خالقو وسمػكو مع 

 مغ أبشاء جشدو . نفدو , وغضخه
 .فيي تخبضة نابعة مغ قضع القخآف الكخيع , والحجيث الشبػؼ الذخيف

وال شظ أف التخبضة الحقة ىي التي تدعى إلى تشذئة اإلنداف 
الرالح الكامل الستكامل مغ جسضع جػانبو , جدسضة , عقمضة , وروحضة 

ويختزضيا  وإعجاده لمسػاششة الرالحة . وإكدابو القضع التي يختزضيا الجيغ
 السجتسع الحؼ يعضر فضو .

ولمتخبضة مؤسدات متعجدة , تدعى مغ خالليا الي تػصضل رسالتيا 
 التخبػية .

 أواًل : األسخة :
فاألسخة ىي الػحجة االجتساعضة األولى التي يتفاعل معيا الصفل 
ويكتدب مغ خالليا العجيج مغ االتجاىات والسضػؿ , والقضع 

ساعي, وسائخ العادات والتقالضج وأنساط الجيشضة ,واإلنساء االجت
 .الدمػؾ االجتساعي

 ثانيًا : السدجج :
 يقـػ السدجج بجور بارز في تشسضة القضع اإلسالمضة.
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 ثالثًا : السجرسة :
السجرسة ىي السؤسدة االجتساعضة التي أوكل السجتسع إلضيا ميسة 
تذكضل األجضاؿ مغ خالؿ وسائصيا الستعجدة مغ معمع , وكتاب 

 مجرسي وجػ اجتساعي داخميا
بحضث تقـػ عمى بشاء القضع التخبػية والعمسضة مغ خالؿ مشاىجيا 
الجراسضة وخمق اإلنداف الرالح الكامل الستكامل مغ جسضع 
جػانبو , جدسضة , عقمضة , وروحضة وعمسضا وإعجاده لمسػاششة 

 الرالحة .
 رابعًا :السعمم :

التعمضسضة وىػ حامل القضع إف السعمع ىػ حجخ الداوية في العسمضة 
ومػصميا إلى األجضاؿ . فالسعمسػف يحتمػف مكاف الرجارة بضغ 
القػػ السؤثخة عمى الشاشئضغ وفي بشاء القضع واألفكار . وال شظ أف 
السعمع ال يكػف حاماًل لمقضع ومشذئًا تالمضحه عمضيا ما لع يكغ قجوة 

 لمستعمسضغ في سمػكو.
 خامدًا :وسائل اإلعالم :

العػامل السؤثخة في تشسضة القضع التخبػية اإلسالمضة العخبضة مغ 
وسائل اإلعالـ السخئضة والسقخوءة والسدسػعة فسا يقجمو التمفاز مغ 
بخامج متعجدة وما تقجمو الرحف والسجالت والكتب وما تقجمو 
اإلذاعة السدسػعة مغ بخامج ومػضػعات , كل ذلظ يسكغ أف 
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ية والعمسضة إذا استغل االستغالؿ يكػف وسضمة لغخس القضع التخبػ 
 األمثل وخصط لو التخصضط الدمضع .

 سادسًا: جساعة الخفاق :
اإلنداف بصبعو مضاؿ إلى االختالط بغضخه مغ بشي جشدو , وال 
شظ أنو عشجما يختمط بغضخه يتفاعل تفاعاًل اجتساعضًا مع مغ 
يعاشخ , وجساعة األقخاف ىي جساعة اجتساعضة يذبع فيا الصفل 

وافعو االجتساعضة األولى فبسخور األياـ, جساعة مؤثخة في سمػؾ د
الصفل وقضسو ومعايضخه فيؤالء األقخاف يألفيع السخء , فضحادثيع 
ويعضر معيع , ويبثيع أحالمو وآمالو , ويأخح مشيع ويعصضيع 
ويبادليع الػد , ويتعاوف معيع في الدخاء والزخاء, وىؤالء 

 وف أخخػ في نفػس مغ يرحبيع .األصجقاء يثبتػف قضسًا ويغضخ 
 أساليب وطخائق تشسية القيم التخبهية والعمسية لجى األطفال. 

يجب أف تكػف األسخة و السعمع و السخبي عمى دراية باألسالضب 
التخبػية التي يدتصضع مغ خالليا تعديد القضع التخبػية والعمسضة لجػ 

ألجضاؿ بصخيقة الصفل ألنو ال يسكغ تعديد القضع التخبػية في نفػس ا
عذػائضة , بل تحتاج إلى أسالضب عمسضة متشػعة , لكي تؤثخ في األجضاؿ 
بالصخيقة السصمػبة , ومغ األسالضب التي يتع مغ خالليا تػضضح القضع 
التخبػية وتعديدىا القجوة , والقرة , وأسمػب الػعع واإلرشاد , وأسمػب 

تسثضل األدوار ,  التخغضب والتخىضب , وأسمػب ضخب األمثاؿ , وأسمػب
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وأسمػب التخبضة باألحجاث , وأسمػب الحػار والسشاقذة , وأسمػب حل 
 السذكالت , واألسمػب االستقرائي .

  ويسكغ اإلشارة إلى أف تشػع األسالضب التخبػية لو أىسضة كبضخة
 يسكغ إيزاحيا فضسا يمي :

 ػ أف تعجدىا وتشػعيا عامل مذػؽ .ٔ
يشاسب واقع الحاؿ لمصالب , ػ تسكغ السخبي مغ اختضار ما ٕ

 والطخوؼ السحضصة بيع .
ػ اختالؼ تقبل الشاس لألسالضب التخبػية , يعدز أىسضة تشػعيا , ٖ

فالبعس يعتبخ ويتأثخ بالقجوة , والبعس يتأثخ باألسمػب العاشفي 
 , والبعس ال يججؼ فضو إال األسمػب الحػارؼ .

  أثخ الثقافة عمى الشسه العقمي لمطفل
قافة أيَّسا إسياـ في نسػ عجد مغ جػانب الصفل تديع الث

السختمفة, وعمى رأس ىحه الجػانب يأتي الجانب العقمي, والحؼ 
يعتسج أساسًا عمى الحكاء, والعسمّضات العقمضة؛ كالتخضُّل, واإلدراؾ, 
وغضخىسا. لػ تشاولشا أثخ الثقافة في ذكاء الصفل, لػججنا أّنو عطضع 

ل السختبط بقجرتو عمى حل ججًا؛ حضث يتأثخ ذكاء الصف
السذكالت, وبتكّضفو مع البضئة مغ حػلو, بسا يتمقاه الصفل مغ 
ثقافة سػاًء في السجرسة, أوالبضت, كسا يتأثخ ذكاؤه بالمعب؛ 
خاصة إذا كاف ضسغ جساعات. إلى جانب ذلظ, فإّف العسمّضات 
السعخفّضة لمصفل تتأثخ ىي األخخػ بالطخوؼ السحضصة بو, والتي 
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تيضئتيا مغ قبل اآلخخيغ. تشسضة ثقافة الصفل يجب أف يبجأ  تتعُّ 
االعتشاء بتثقضف الصفل قبل أف يأتي إلى الجنضا, وذلظ مغ خالؿ 
تجريب الػالجيغ, وتأىضميع, وتعخيفيع بصخؽ التخبضة الدمضسة التي 
يجب عمضيع اتباعيا. بعج أف يػلج الصفل, ويبجأ بالشسػ شضئًا 

امو الثاني, يشبغي االعتشاء باأللعاب فذضئًا, وعشجما يجخل في ع
التي سضتفاعل الصفل معيا, واختضارىا بعشاية فائقة, ومغ األفزل 
أيزًا في ىحه الفتخة أف يبجأ الصفل بالتعّخؼ عمى الكتب, وذلظ 
مغ خالؿ إحاشتو بالقرز السرّػرة ذات األلػاف الجسضمة. بعج 

خكضد يجب أف أف يكبخ الصفل, ويجخل في عامو الثالث, فإّف الت
يشربَّ عمى تجريب أعزاء الصفل, وأشخافو؛ إذ يداعج ذلظ في 
جعمو ُمِحبًَّا لألعساؿ الضجوّية. بالتػازؼ مع ذلظ, فإنو يجب إحاشة 
الصفل باأللعاب التي تداعجه في التعّخؼ عمى األدوات السختمفة 
التي سضرادفيا, وسضدتخجميا مدتقباًل, ومثل ىحه األلعاب التي 

بعس الجػانب التعمضسّضة الكثضخة ججًا, والسػجػدة في كل تتزّسغ 
مكاف. في الفتخة التي يمتحق فضيا الصفل بجار الحزانة, أو 
الخوضة, يسكغ االستعانة ببعس البخامج الستمفدة, والسخّررة 
لسثل ىحه السخاحل العسخّية, ومغ األفزل أف يقػـ الػالجاف 

يديج مغ ثقافتيع. إلى بسذاىجة ىحه البخامج مع أبشائيع, فيحا 
جانب ذلظ فإّف حرػؿ الػالجيغ عمى محرػؿ كبضخ مغ 
القرز التي تتشاسب وعسخ شفميسا يعتبخ أمخًا أساسّضًا في تشسضة 
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الثقافة لجييع. في ىحا الرجد, فإّنو مغ األججر االستعانة 
باألخرائضضغ التخبػّيضغ السذيػريغ بخبختيع, وسعة اشالعيع في 

كتب القرز السرّػرة, والبخامج التعمضسّضة  التعّخؼ عمى أكثخ
السشاَسَبة لمصفل, إلى جانب االستعانة بيع أيزًا في األمػر 

 .والقزايا التخبػية السختمفة
 خرائص ثقافو الطفل 

يشفخد االنداف عغ جسضع السخمػقات بقجرتو عغ صشع الثقافو 
داخل والحفاظ عمضيا ولكشو يذارؾ عجد كبضخمغ الحضػانات في السعضذو 

 .مجتسع صغضخ واخح يشسػ ويتدع بسخور الدمغ
 ومن اىم الخرائص الثقافيو .

 الثقافو اندانيو : .ٔ
انداف ىػ الكائغ الػحضج الحؼ مشحو الخالق جيازا عربضا  

خاصا وقجرات عقمضو فخيجه تتضح لو امكانضو ابتكار وافكار 
واعساؿ ججيجه ويتسضد ذلظ الجياز العربي كحلظ بقجره فائقو 

تغضخ الدمػؾ البذخؼ مغ وقت ال اخخ لمتكضف مع عمى 
الطخوؼ البضئضو واالجتساعضو الججيجه دوف الحاجو الى ضخوره 

 . حجوث تغضخات عزػيو
 : الثقافو مكتدبو .2

يكتدب االنداف الثاقفو مغ مجتسعو مشح مػلجه عغ شخيق الخبخه 
الذخرضو وبسا اف كل مجتسع انداني يتسضد بثقافو معضشو محجد 
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كاف معضغ فا االنداف يكتدب الثقافو السجتسع الحؼ زماف وم
يعضر فضو مشحو الرغخ واف الصفل بذخؼ ميسا تكغ الدالسو 
التي يخجع الضيا يدتصضع اف يتمقط ثقافو أؼ مجتسع الحؼ يعضر 
فضو فتخه زمشضو كافضو  واالنداف يشتقل مغ فخد الى اخخ ومغ جضل 

دا او غضخ الى جضل اخخ عغ شخيق التعمع سػاء كاف مقرػ 
مقرػد ويصمق عمى مجسػع الشطع الثقافضو التي تتخكع مغ جضل 
الى جضل اصصالح التخاث الثقافي واالجتساعي . وتختمف 
السجتسعات االندانضو في تخاثيا الثقافي سػاء مغ حضث الكع 

 والكضف .
 :الثقافو افكار واعسال .3

يقـػ االنداف في كل مجتسع با انذاء عالقات مع ثالث 
: العالع السادؼ والعالع االجتساعي والعالع الفكخؼ والخمدؼ عػامل 

فا العالع االجتساعي فضذسل عمى الشطع االجتساعضو التي تحجد 
عالقو االنداف باخضو االنداف فتػجج الشطع االقتراديو مغ تعاوف 

 .. وممكضو مذاعو وما الى ذلظ
 : ثقافو كل او نديج متجاخللا .ٗ

ؿ واالفكار السشعدلو عغ بعزيا ال تتكػف الثقافو مغ االعسا
 .وانسا تتكػف مغ كل متجاخل العشاصخ والقصاعات

 :الثقافو التخاكسيو  .5
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اف كػف الثقافو شخيقو لمحضاه تكتدبيا االجضاؿ الستعاقبو يعشي 
تسضدىا بخاصضو التخاكع ذلظ اف الحضاه كا جضل تعتسج عمى التخاث 

فضو مغ رصضج متخاكع  الثقافي الحؼ خمفتو االجضاؿ الدابقو وما يتسثل
 الخبخه  البذخيو في جػانب الحضاه الساديو والسعشػيو .

 انتذار الثقافو : .6
نتذار ىػ االنتقاؿ عشاصخ ثقافو داخل الثقافو نفديا مغ جدء اإلف

الى جداء اخخػ لتذسل كل الثقافو او انتقاؿ ىحه العشاصخ الثقافضو 
 داخل الثقافو نفدياا .

 :ىا و وجسهدفديشاميكيو الثقا .7
الثقافو الجيشامكضو عي الثقافو السفتػحو عمى الثقافات االخخػ 

 فتتاثخ بيا وتػثخ فضياا .
اما الجامجه  فيي التي تبجو في حالو استقخار واليطيخ فضيا أؼ 

 .اتجاه لمتصػر او حاجو لالصالح
إف الصفػلة مخحمة نسػٍّ يترف بيا األشفاؿ بخرائز ثقافضة, 

ا مغ مجتسعيع, وكحلظ مضػؿ وأوجو نذاط, وعادات, وتقالضج تذّخبػى
وأنساط سمػكضة أخخػ تسّضدىع عغ الكبار. إف شفل الضػـ إنداف لو جسضع 
حقػقو التي أقّخىا ديششا اإلسالمي بالجرجة األولى, ومػاثضق األمع الستحجة 
بالجرجة الثانضة. ومغ حّق الصفل إكدابو "ىػية" مدتسّجة مغ ثقافتو. 

صّمى هللا عمضو وسّمع أوؿ َمْغ أشار إلى دور األىل فالشبي الكخيع دمحم 
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والسجتسع في إكداب الصفل ىحه "اليػية" حضث قاؿ: ))كّل مػلػد يػلج 
 عمى الفصخة فأبػاه ُييّػدانو أو ُيسجػّدانو.((

إف األشفاؿ في أّؼ مجتسع ال يذّكمػف جسيػرا متجاندا, فيع 
ست مخاحل الصفػلة وكسا يختمفػف أوال باختالؼ أشػار نسّػىع.. لحا ُقدّ 

سبق إلى أشػاٍر متعاقبة, لكّل مشيا ثقافٌة خاصٌة تتػافق مع خرائز 
وحاجات الصفل في كل مخحمة. كسا أف ثقافة األشفاؿ تختمف في مجتسع 
ما عشيا في مجتسع آلخخ تبعا إلشار الثقافة العامة الدائجة والسػّجية 

التػاصل واالتراؿ لألفخاد والجساعات, وما يختبط بحلظ مغ وسائل 
الثقافي باألشفاؿ. كسا يديل عمى الباحث التعّخؼ في ثقافة األشفاؿ 
عمى السالمح الكبضخة لثقافة السجتسع, فإْف كاف السجتسع ُيػلي أىسضة كبضخة 

 لقضسة ما مغ القضع, فإنيا عادة تطيخ في ثقافة الصفل وسمػكو.
تيا تبقى نتاجا إف الثقافة ميسا كانت وسضمتيا, وميسا تشّػعت أدوا

اجتساعضا. والثقافة التي ُتقّجـ لمصفل مدؤولضة مجتسعضة, إاّل أف الجراسات 
واألبحاث التي تتشاوؿ ثقافة الصفل ما زالت شحضحة في العالع العخبي 
ومشعجمة عشجنا في الجدائخ. لع ترجر لحّج اآلف أعساٌؿ مصبػعة ببالدنا 

تشج إلى إحراءات دقضقة, تتشاوؿ ىحا الجانب برػرة عمسضة مشيجضة, تد
رصجت واقع ثقافة الصفل مغ مشطار تحمضمي نْقجؼ. وقج ال نعجـ وجػد 
أبحاث ودراسات في الجامعات قاـ بيا شمبة في مجاؿ تحزضخ رسائميع 
وأشخوحاتيع الجامعضة, إنسا في رأيشا شالسا لع ُتشذخ, ولع تتػفخ بضغ يجؼ 

 يداؿ الكتاب والباحثػف القارغ العادؼ فيي غضخ مػجػدة. بكّل أسٍف ال
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ييتّسػف بثقافة الكبار عمى اختالؼ وسائميا ومزامضشيا, متشاسضغ 
ومتجاىمضغ في آٍف واحٍج ما لتػجضو األشفاؿ وُحْدغ تشذئتيع, وُحْدغ 

 رعايتيع فكخيا مغ أىسضة وفعالضة.
 :بشاء اإلندان ثقافيا يبجأ مشح الطفهلة 

ف عشج سغٍّ معّضشة, إاّل إف عسمضة التثقضف عسمضة مدتسّخة ال تتػقّ 
أّف الّمبشة األولى في بشاء اإلنداف ثقافضا تبجأ مشح الصفػلة, وما ُيْعصى في 
ىحه السخحمة مغ مخاحل الشسّػ يعتبخ أكثخ أىّسضة مغ غضخه, فالصفػلة ُتْديع 
إسياما ىاّما, ورئضًدا, وحاسسا في بشاء الذخرضة مغ شّتى الشػاحي 

 لعقمضة, وبالصبع الثقافضة.االجتساعضة, والشفدضة, وا
 أسئمة تفخض نفديا ونحغ نتكّمع عغ بشاء الذخرضة لجػ الصفل: 

 كضف يشطخ السجتسع العخبي إلى أشفالو مغ خالؿ إنتاجو لثقافتيع؟
ىل يشطخ إلضيع عمى أنيع أشفاٌؿ ليع عاَلٌع مختمٌف؟ أـ عمى أنيع نساذج 

ذلظ؟السؤّسدات التي  مرّغخٌة أو ُصػٌر مرّغخٌة عغ الكبار؟ أـ أْدنى مغ
  يقع عمضيا عْبء القضاـ بيحه السيّسات؟

 ىل ِلثقافِة الطفل خرائُص؟ 
ولألشفاؿ في كل مجتشع مفخداٌت لغػيٌة خاصة بعالسيع, ورصضٌج 
لغػؼ يترمػف بو مع الغضخ, وكحا قضٌع ومعايضُخ وشخٌؽ خاصة في المعب 

خىع, وفي والتخفضو, وأسالضب خاصة في التعبضخ عغ أنفديع, ومع غض
إْشباع حاجاتيع, فزال عغ السػاقف, واالتجاىات, واالنفعاالت, 
والقجرات الخاصة... إضافًة إلى ما ليع مغ نتاجات فشضة ومادية وأزياء, 
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وأشضاء محّببة إلضيع وما إلى ذلظ... أؼ مغ ىحا وذاؾ كّمو, ليع 
ي خرائز ثقافضة يشفخدوف بيا, وليع أسمػٌب حضاة خاصٌّ بيع, وىحا يعش

 أف ليع ثقافة مسّضدة, ىي ثقافة األشفاؿ. 
كسا أف لمكبار ولمسخاىقضغ ثقافة خاصة في أسالضبيع الخاصة في 
الدمػؾ والسمبذ وشخؽ االتراؿ والتػاصل والقضع والسعايضخ واالتجاىات 

 .واآلماؿ وغضخىا
 لساذا يشفخد الطفل بثقافة خاّصة؟

ب والسيارات, ثقافة الصفل ىي مجسػعة العمـػ والفشػف واآلدا
والقضع الدمػكضة, والعقائجية التي يدتصضع الصفل استضعابيا وتسثُّميا في كل 
مخحمة مغ مخاحل عسخه, ويتسّكغ بػاسصتيا مغ تػجضو سمػكو داخل 

 السجتسع تػجضيا سمضسا.
ويقـػ بشقل ىحه السعارؼ والقضع صفػٌة مبجعٌة مغ السجتسع, 

واإلنجازات الفكخية والفشضة مدتخشجيغ بالسبادغ الخوحضة والجيشضة, 
لمسجتسع, مدتعضشضغ أيزا بالعمع فضسا يتعمق بخرائز الصفػلة ومخاحل 

 نسّػىا واحتضاجاتيا.
إذف ثقافة الصفل ىي إحجػ الثقافات الفخعضة في أؼ مجتسع, 
وىي تشفخد بسجسػعة مغ الخرائز والّدػسات العامة... ثع إف األشفاؿ 

يختمفػف اختالؼ أشػار نسّػىع ىحا في  ال يذّكمػف مجتسعا متجاندا, بل
السجتسع الػاحج, فسا بالظ إذا اختمفت السجتسعات وتبايشت البضئات, لحا 
ُقّدػست الصفػلة إلى مخاحل متعاقبة ومتجاخمة في بعزيا البعس وكل 
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مخحمة تؤثخ في األخخػ أّيسا تأثضخ سمبا أو إيجابا.. لكل مشيا ثقافة 
 ات الصفل في تمظ السخحمة الصفػلضة.خاّصة تتػافق مع خرائز وحاج

كسا أف ثقافة الصفل تختمف في مجتسع ما عشيا في مجتسع آخخ 
تبعا إلشار الثقافة العامة, وما يختبط بحلظ مغ وسائل االتراؿ الثقافي 
باألشفاؿ. كسا يديل التعّخؼ في ثقافة الصفل عمى السالمح الكبضخة لثقافة 

أىسضة كبضخة واعتبارا لقضسة معّضشة مغ  السجتسع, فإذا كاف السجتسع ُيػلي
القضع أو اتجاه محّجد مغ االتجاىات, فإف ذلظ يطيخ عادة في ثقافة 

 الصفل.
 -:ثقافة الطفل ومشجدات العرخ 

َأثّػػَخ في ثقافة الصفل خالؿ العقػد األخضخة مغ القخف العذخيغ 
خاصة وبجاية القخف الحالي عجٌد مغ الستغضخات والتحّجيات, مغ بضشيا و 

في مجاؿ التشذئة األسخؼ والسجرسي ولػ في نصاؽ ضّضق ولكشو آخٌح في 
االتداع.. ثقافُة الحػار والّدػساع واالستساع, والسذاركة, واإلبجاع, بجال 
مغ أسالضب الحفع وحْذػػ العقػؿ بالسعمػمات, والتمقضغ, والتدمط, واعتساد 

لسػروثة بسا يتساشى التعمضع بجال مغ التعّمع. وإعادة صضاغة الثقافات ا
ومشجدات العرخ, مع اتزاح الجور الخئضدي لمحػاس في تشسضة قجرات 
األشفاؿ خاصة الرغار مشيع بجال مغ االعتساد عمى الكمسة الذفاىضة 
وحجىا, ومشافدة البخامج التمفدية العجيجة, والكسبضػتخ, واإلنتخنضت في 

ببالدنا.. تحّجياٌت  العجيج مغ الجوؿ العخبضة, وفي نصاؽ ال يداؿ محجودا
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لمكتاب السجرسي, ومكّػنات أدب الصفل عسػما, لسا تتزّسشو ىحه 
 الػسائل العرخية مغ تفاعل بضغ الذاشة والصفل.

كسا تشبيت السجتسعات إلى قزايا األشفاؿ ذوؼ االحتضاجات 
الخاصة مغ السعّػقضغ جدسضا وعقمضا وحتى نفدضا, وكحا األشفاؿ ذوؼ 

ّخديغ.. أشفاؿ الذػارع, وضحايا الخالفات الطخوؼ الخاصة كالسذ
األسخية, والسرابضغ بأمخاض مدمشة.. تشػّبيت العجيج مغ السجتسعات إلى 
تدخضخ العمع لسداعجة ىحا الشػع مغ الصفػلة وحسايتو لضذ ىحا 
فحدب,ولكغ لجعل ىحه الصفػػلة تدتفضج بجورىا مغ ثسار العمع 

 اؿ األسػياء. وتكشػلػجضا كْدب السعارؼ عمى غخار األشف
وتعاونت في ذلظ اليضئات الخسسضة والسجتسع السجني بأغمب 
مكّػناتو مدتعضشة بالخبخاء, ومدتفضجة مغ الجعع السعشػؼ والسادؼ الُسقجـ.. 
حتى تيّضأت ضخوؼ مشاسبة جّجا ليؤالء األشفاؿ ذوؼ االحتضاجات 

يغ ساعجتيع عمى أف يكػنػا أحدغ حاال مغ حضث الخعاية الرحضة والتكػ 
 واالنجماج في السجتسع, مغ حاؿ األسػياء عشجنا.

 !!انفجار معخفي َنـّهَع.. وسائل التثقيف 
دْور العمع تعاضع ويتعاضع في حضاتشا مّسا يحّتع عمضشا تْخؾ التخّدد 
والذظ وولػج ىحه الفزاءات الججيجة ألْخح ما ىػ مفضج ونافع, واقتشاء 

اتشا أفخادا وجساعات لتشسضة التفكضخ الػسائل الستاحة والستػفخة, وبقْجر إمكان
 العمسي, والسعخفة العمسضة خاصة لجػ أشفالشا.
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ىحا االنفجار السعخفي وتعّجد وسائط السعخفة ساعج عمى ضخورة 
التأكضج عمى نْفػس الغبار عغ قضع إندانضة سامضة أكجت عمضيا قضسشا 

ضد بضغ الخوحضة, ولكغ تغافمشا عشيا جيال وعْسجا معا, مثل عجـ التسض
أىسضة أدوار الفتى وأدوار الفتاة, وقبػؿ اآلخخ, وتقػية الذعػر باالنتساء 
إلى الػشغ, وتأكضج قضسة الػقت والعسل, والحفاظ عمى البضئة مغ شخؼ 
الجسضع الكبار والرغار, وتشسضة روح اإلبجاع واالبتكار, واالعتساد عمى 

دّسضو "عرخ الشفذ في التعّمع الحاتي السدتسّخ في عْرخ أصبحشا ن
 انفجار السعمػمات". 

 وسائل االترال السعاصخة أداة التذكيل 
تدتغل وسائل االتراؿ الستصػرة في الجوؿ الستقجمة خرػبَة 
عالع الصفػلة, واستعجاد األشفاؿ لتقّبل كثضخ مسا يتسّضد باإلثارة والجاذبضة, 

التي ال  فُضػسصُخ األشفاؿ في البمجاف الستخمفة بفضس مغ العشاصخ الثقافضة
يتػافق الكثضخ مشيا مع سضاؽ عالع الصفل, وال تشدجع مع قضع مجتسعات 
ىحه البمجاف. وُيخاد البعُس مغ ىحا الفضس االّتراالتي زعدعَة 
خرػصضات الثقافات السحمضة ومشيا ثقافة الصفل, باعتباره عسجة 

 السدتقبل.
ىحه,  لكغ تمكع السعارؼ وتدارعيا كّسا وكضفا, وتجّفقيا في أيامشا

وىي في تدارع أكثخ بتػالي األياـ عْبخ العجيج مغ الػسائط, صار مغ 
العدضخ عمى أؼ مجتسع بسا في ذلظ الخمضة األساسضة في السجتسع 
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ونعشي بيا األسخة.. القجرَة عمى الحخاسة والتحّكع في دقة انتقاء وسائل 
 ثقافة الصفل.
 تكشهلهجيا السعمهمات وتثقيف الطفل 

نذيجه حالضا في جسضع السجاالت, وتأثضخات إف التقجـ الحؼ 
السعخفة الحجيثة واضحة فضو قج ضّضق السدافة بضغ الصفل وبضغ العمع 
والتكشػلػجضا برػرة تدتػجب تخبضة ججيجة مغايخة تساما لمتخبضة التي ال 
تداؿ سائجة في مجتسعاتشا ولع تتخؾ السكاف لمتخبضة الحجيثة والسعاصخة إاّل 

وبرعػبة. وعمى أية حاؿ فالعالقة متضشة بضغ التخبضة في نصاقات ضّضقة 
والثقافة.. والتخبضة ىي عشرٌخ ىاٌـّ مغ عشاصخ الثقافة باعتبارىا األداة 

 األولى في التشذئة االجتساعضة, ال بّج أف تكػف غاياتيا واضحة.
لقج أصجرت "الضػنضدكػ" دراسة قّضسة بعشػاف: "التعمضع ذلظ الكشد 

 السكشػف" وىي:
 عّمْع لتعخؼ.ت• 
 تعّمْع لتعسل.• 
 تعّمْع لتكػف.• 
 تعّمْع لتذارؾ اآلخخيغ.• 

وقج قاـ الجكتػر نبضل عمي الخبضخ في مجاؿ السعمػماتضة برضاغة 
ىحه الغايات األربع األساسضة فضسا يخّز تخبضة الصفل العخبي إلى أربعة 

 أىجاؼ أساسضة الستخجاـ تكشػلػجضا السعمػمات وىي:
 ت الصفل العخبي في اكتداب السعخفة.. تشسضة قجرأ
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 . تشسضة القجرات الحىشضة لجػ الصفل العخبي.ٕ
 . تشسضة القجرات اإلبجاعضة لجػ الصفل العخبي.ٖ
 . تشسضة ميارات التػاصل مع اآلخخيغ لجػ الصفل العخبي. ٗ

أيقشت كل السجتسعات ضخورة المجػء إلى تكشػلػجضا السعمػمات لسػاجية 
السعخفي, وىػ ما يدتػجب إكداب الصفل العخبي القجرة ضاىخة االنفجار 

عمى التعّمع الحاتي مجػ الحضاة, والتعامل السباشخ مع مرادر السعخفة 
. يتصمب ذلظ إكداب  دوف وسضط بذخؼ في ىضئة مجّرٍس أو كتاب مجرسيٍّ
الصفل ميارات البحث واإلبحار في الذبكة العالسضة " اإلنتخنضت ".. ومغ 

 نحغ الدؤاؿ التالي: حّقشا أف نصخح
أيسكغ أف يتحّقق ىحا عشجنا في األمج القخيب أو حتى 

 الستػسط؟.. )اآلتي مغ الدمغ عشجه اإلجابة.(
إف ميسة التعمضع لع تعج تشحرخ في تحرضل السادة التعمضسضة 
بالجرجة األولى, فأسمػب التمقضغ والتحفضع واستطيار السعمػمات حخفضا, 

خيا مع ضاىخة االنفجار السعخفي, بل الغاية أسمػٌب يتشاقس تشاقزا جػى
تشسضة ميارات الحرػؿ عمى السعارؼ وتػضضفيا, وأكثخ مغ ذلظ تػلضج 

 السعارؼ الججيجة وربصيا بسا سبقيا
 !!مرادر ثقافة الطفل تعّجدت 

إف مرادر ثقافة الصفل تتسّثل في األسخة, الجضخاف, 
لسدسػعة والسقخوءة, السدجج,السجرسة, جساعة األقخاف, وسائل اإلعالـ ا
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والسخئضة ويترّجرىا التمفديػف, أدب الصفل, الػسائط الحجيثة لمتثقضف. 
نكتفي ىشا بالحجيث عغ عػامل ثالثة مغ عػامل التخبضة والتثقضف أّوال, 

 وىي: األسخة,السجرسة, أدب الصفل.
 األسخة:

ىي أساس التشذئة ومرجر االستقامة أو االنحخاؼ في فصخة 
التي ىي مبعث ثقافتو. وفي مخاحل الشسّػ يتعّخض الصفل  الصفل وعقضجتو

لشساذج سمػكضة مباشخة في أسختو, والسحضصضغ بو, أو نساذج سمػكضة 
رمدية مغ وسائل اإلعالـ ومغ القرز والحكايات التي ُتقّجـ في األسخة 
مغ كبارىا وصغارىا معا. وفي ىحا الشػع مغ التعمضع يالحع الصفل 

ػغ ما يذاىجه ويختدنو, ويشتطخ الػقت السشاسب الذخز الشسػذج, وير
 لكي يشتج نفذ الدمػؾ.

األسخة ىي الػعاء التخبػؼ والثقافي الحؼ تتبمػر داخمو شخرضة 
الصفل تذكضال فخديا واجتساعضا وديشضا, وىي بيحا تسارس عسمضات تخبػية 

و تثقضفضة ىادفة مغ أجل تحقضق نسّػ الفخد نسّػا سمضسا... ومّسا ال ريب فض
أف الػْضع الثقافي والتعمضسي لألسخة يؤّثخ في تشذئة الصفل وتخبضتو تأثضخا 
مباشخا, وبخاصة في سمػكو الجيشي واالجتساعي والثقافي.. فالسضل إلى 
القخاءة, والسذاركة في األنذصة الثقافضة السحمضة والػششضة, وحزػر 

رسة السحاضخات والشجوات الفكخية, والسداىسة في السدابقات, ومسا
الحػارات الفكخية داخل األسخة, ووجػد السجّمة والكتاب والرحضفة الضػمضة 
وانكباب أفخاد األسخة عمضيا.. كميا عػامل ذات تأثضخ إيجابي في تشسضة 
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الػعي الثقافي لجػ الصفل, وكحلظ تداعج عمى الشسّػ الدمضع والتشذئة 
لسجرسي مغ التي تدسح بدخعة التكّضف االجتساعي والثقافي مع الػسط ا

 ناحضة, ومع الػسط االجتساعي الثقافي مغ ناحضة أخخػ.
دْور األسخة حّداٌس وخصضٌخ جّجا.. تمبضة الحاجات البضػلػجضة, 
تخبضة, تشذئة, تيحيب, غْخس الفزائل والقضع, إدماج في السحضط, تثقضٌف. 

 والتثقضف يجعػنا إلى استعخاض نقاط ميّسة مشيا:
 جرسي داخل األسخة متػفخة وتسّذ كل ىل حخكضة الكتاب الغضخ الس

 مجاالت السعخفة؟
 ػكضف ىي نطخة األبػْيغ وأفخاد األسخة إلى الكتاب؟ 
  ىل تػجج مكتبة مشدلضة؟ كسضة الكتب بيا؟ نػعضتيا؟ استثسارىا؟

 شخيقة العشاية بيا؟
 ما نرضب الصفل مشيا؟ 
  ىل ُعّػد وُيعّػد ىحا الصفل مشح صغخه عمى السصالعة خارج

 السجرسضة؟ الػاجبات
 ىل األسخة ليا ارتباط بالرحافة؟ وىل ىحه العالقة يػمضة؟ 

لّسا نصخح مثل ىحه األسئمة كي نؤّكج بأف السجرسة عشجنا عمى غخار 
العجيج مغ البمجاف التي تذابيشا عجدت عغ دورىا التثقضفي, بل وحتى 
 التعمضسي في بعس مخاحل التعمضع.. السصالعة ثع عادة السقخوئضة التي مغ

السفتخض أف تتعاضج األسخة والسجرسة عمى غخسيسا لجػ أبشائشا وبشاتشا 
كػسضمتضغ رئضدضتضغ لمتثقف وإثخاء السعارؼ واالنجماج في السحضط القخيب 



 وسائــظ ذـثـقـٍـف انطفم

 

 

 

  

       

 

33 

والبعضج, وأداتضغ لمبحث والتقّري ولضذ فقط في السؤسدة التعمضسضة.. 
 فذمتا في ذلظ وكمتاىسا تشحى بالالئسة عمى األخخػ.

د السجارس الشطامضة وتعّجد وسائل السعخفة وسيػلة وفي ضّل وجػ 
الحرػؿ عمى السعمػمات مغ مرادرىا الستشّػعة, نجج أف دْور السدجج 
بالشدبة لألشفاؿ قج تقّمز بذكل واضح, ولع يعج يقػـ بالجور الحؼ كاف 
يؤديو في الدابق.. لحا في اعتقادنا يشبغي التعاوف بضغ األسخة والسجرسة 

تحقضق نػع مغ التكامل ما بضشيا, فإذا كانت السشاىج  والسدجج مغ أجل
التعمضسضة في مادة التخبضة اإلسالمضة تػازف ما بضغ محاور القخآف الكخيع, 
األحاديث الشبػية, العقضجة, العبادات, الدمػؾ األخالقي, مغ السفتخض 
أف يخّكد السدجج عمى تحفضع القخآف الكخيع لألشفاؿ والّصاّلب برفة 

ػر أساسضة ف ي الُعصل, ألف ما يقجـ مشو في السجرسة يقترخ عمى الدُّ
 القرار, وعمى اآليات ذات األحكاـ.

  السجرسة:
امتجاٌد لألسخة وتكسضل لجورىا في تثقضف الصفل, وىي ُتْكدبو قضسا 
إيجابضة تؤّىمو لضكػف فخدا عامال مؤّثخا في مجتسعو. وقج ُتْكدبو قضسا 

حرائضات التعجاد فقط... ُتعتبخ سمبضة تؤىمو كي يكػف رقسا في إ
السجرسة مؤسدة اجتساعضة ثقافضة مغ أىجافيا إعجاد الفخد كي يكػف 
مػاششا مدتشضخا قادرا عمى القضاـ بجوره الثقافي تجاه نفدو وتجاه السجتسع, 
واإلسياـ في دفعو نحػ الخقّي والتحّدغ في عرخ يتسّضد بالتصّػر الدخيع 

يتصّمب كفاءات وميارات لجػ األجضاؿ  في جسضع مجاالت الحضاة, مّسا
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الججيجة لكي تدتصضع مػاكبة ما يصخأ مغ تغّضخ وتحجيث ونسػٍّ ال 
يتػقف.. فإف السجرسة بحكع وضضفتيا االجتساعضة واستسجاد أىجافيا مغ 

 مجتسعيا, تعسل عمى إعجاد الفخد الحؼ يتسضد بخرائز أىّسيا:
 والثقافضة في السجتسع. ػ الذعػر بقضسة كضشػنتو وأىسضتيا العمسضة ٔ
ػ الذعػر بأنو عْزٌػ فّعػاٌؿ مشتج لو قضستو في السجتسع الحؼ  ٕ

 يعضر فضو.
ػ اإلحداس بسذكالت مجتسعو, والدعي الجاد والرادؽ في  ٖ

حّل تمظ السذكالت بذكل إيجابي مع غضخه, وذلظ باستخجاـ 
 األسالضب العمسضة.

ومبشى ومخافق وكتاب  السجرسة بتذكضمتيا السعخوفة مغ مجرس وإدارة
مجرسي ووسائل تعمضسضة, وفزاء لمتعمضع والتعّمع مع الخفاؽ, تدتصضع أف 
تفعل الكثضخ, وإْف كانت إمكاناتيا محجودة وبخاّصة: السجرسة االبتجائضة 
التي تأنف وزارة التخبضة احتزانيا ماديا, وُتػلي البمجيات وجييا عشيا. 

تقغ السيارات, ويتذّخب القضع في السجرسة يكتدب الصفل السعارؼ, وي
 الدمػكضة التي تداىع في تذكضل شخرضتو.

والصفػل فػي حاجػة إلػى أف يػتعمع كضػف يشػجىر عمػى نحػػ فعػاؿ, 
وال يتحقػق ذلػظ إال مػغ خالؿ إتاحة السجاالت الستشػعة   عمسضا 

ضا   وفكخيا   وترػريا أماـ التالمضح الت أمػاـ وتشػػع ىػحه السجػا .وتكشػلػچ 
الصفػل يثضػخ لجيػو التدػاؤؿ, السحفػػؼ بالبحػث عػغ السعخفػة, وعغ 
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محاوالت اإلجابة عغ تداؤالت يصخحيا ثخاء ىحه السجاالت العمسضة 
  .الستشػعة

والدػؤاؿ ىشػا: كضػف يسكػغ إعػجاد معمػع لجيػو القػجرة عمػى الػػعي 
تذاؼ السػاىب لجػ بالعسمضػة اإلبجاعضػة لػجػ الصفل؟ وكضف يسكشو اك
 األشفاؿ؟ وكضف يسكشو رعاية مثل ىؤالء األشفاؿ؟ 

  - :إن إعجاد مثل ىحا السعمم يدتمدم 
أف يكػف لجػ السعمػع مخػدوف معخفػي متشػػع يستػج لضذػسل  .ٔ

 مػضػػعات شػتى فػي مجػاالت عمسضة وفكخية ومتشػعة.
أف يتستع بسعخفة مكثفة بسجاؿ أو أكثخ مغ مجاالت   .ٕ

 .السعخفة
 أف يكػف لجيو قجرة عمى التعخؼ عمى السذكالت واختخاعيا .ٖ
  .أف يكػف لجيو خضاؿ فعاؿ, وقجرة عمى إثارة خضاؿ التالمضح  .ٗ
أف يكػف لجيو ميارة تكػيغ عالقات إبجاعضة وأشكاؿ ججيجة   .٘

  .مغ التفكضخ اإلبجاعي
 أف يتستع بالقجرة عمى تضدضخ السعخفة وتػصضميا  .ٙ
 عًا عمى التجريذ, عاشقا لوأف يكػف معمسًا مبجعًا مصبػ  .ٚ
 أدب الطفل.. أداة جّيجة لمتخبية والتثقيف 

األدب ركضدة ثقافضة أساسضة, وىػ تذكضل أو ترػيخ لمحضاة والفكخ 
والػججاف مغ خالؿ أبشضة لغػية, وىػ فْخٌع مغ فخوع السعخفة اإلندانضة 

ضج, العامة, ُيعشى بالتعبضخ والترػيخ فشضا ووججانضا عغ العادات والتقال
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واآلراء, والقضع, واآلماؿ, والسذاعخ, وغضخىا مغ عشاصخ الثقافة, أؼ أنو 
 تجدضج فّشٌي تخّضمي لمثقافة.

ويذسل ىحا السفيـػ األدب عسػما, بسا في ذلظ أدب الصفل, لكغ 
أدب الصفل يتسّضد عغ أدب الكبار في مخاعاتو لحاجات الصفل وقجراتو, 

يع. وىحا يعشي أف ألدب الصفل وخزػعو لفمدفة الكبار في تثقضف أشفال
مغ الشاحضة الفشضة مقّػمات األدب العامة نفديا, غضخ أف اختضار 
السػضػع, وتكػيغ الذخرضات, وخْمَق األجػاء, واالستخجامات المغػية, 
وتحجيج األسمػب السشاسب في أدب الصفل تخزع لزػابط خاّصة 

اسضٌة في بشاء تشاسب قجرات الصفل ومدتػػ نسّػه. أدب الصفل أداٌة أس
ثقافة الصفل, إْذ ُيْديع في نْقل جدء مغ الثقافة العامة إلى الصفل برػرة 

 فّشضة. 
ذلظ أف التجدضج الفّشي عسمضة الزمة في التػّجو االترالي عسػما, 
واألدب فْخٌع مغ الثقافة والثقافة نْػٌع مغ االتراؿ سػاء كاف إلى الخاشجيغ 

دب األشفاؿ أشّج, ألف حّػاّس الصفل أو إلى األشفاؿ, غضخ أّف لدومو أل
 شجيجة االستجابة لعشاصخ التجدضج.

وال شّظ أف أدب الصفل مغ الػسائل الثقافضة والتخبػية الياّمة التي 
يشبغي تػضضفيا بفعالضة لتحقضق أغخاض بّضشة ومحّجدة. وإذا كاف البعس 

كتابة مغ الُكّتاب وكحا السيتّسضغ بأدب الصفل ما زالػا يعتقجوف أف ال
لألشفاؿ ىّضشٌة, لّضشٌة, سْيمة السشاؿ.. فإف ىحا االعتقاد خاشٌئ.. فسغ 
السّتفق عمضو أدبضا وتخبػيا أّف ما ُيكتُب لمصفل ال يكػف لمتدمضة واالستستاع 
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اآلني فحدب, بل لتقجيع خبخات وقضٍع ومػاقف سمػكضة ُتْديع في تيحيب 
إشار بشاء الذخرضة  شخرضتو وبْمػرة سساتو الحاتضة واالجتساعضة, في

الستكاممة.. وذلظ ألف كاتب ثقافة الصفل وأدبو ىػ ُمػػخبٍّ شاء أـ لع يذأ. 
وما ُيقجـ إلى الصفل مغ أعساؿ ثقافضة.. أدبضة ليا أبعاٌد تخبػية بسا 

 يتشاسب مع شبضعة كّل عسٍل شعخؼ كاف أـ نثخٍؼ.
وفة ثقافة الصفل مجاليا واسٌع جّجا وال يشحرخ في السرادر السعخ 

عشجنا كاألسخة, السدجج, السجرسة, أدب الصفل بسكّػناتو العجيجة, بل 
ىشاؾ السكتبات العامة والخاصة, الشػادؼ العمسضة,الجسعضات الثقافضة 
والذبابضة, الستاحف, وسائل اإلعالـ السختمفة, قاعات تعّمع الحاسػب, 

جيثة, قاعات اإلنتخنضت.. ولكغ انزافت ىحه الػسائط والتكشػلػجضات الح
فقّمبت عسمضة التشذئة والتثقضف رأسا عمى عقب, ومّكشت الصفل مغ أف 
يكػف مبجعا, مشتجا لمثقافة, مبجعا لمشرػص, متحّوقا لألدب والفّغ, 

 ناقجا..
كضف يسكغ لشا التعامل مع ىحا الباحث الرغضخ, مع ىحا السبجع؟ 

 تداؿ أَما كاف لشا مغ األفزل لو ولشا أف نصّمق تمظ السقػلة التي ال
تكّبمشا: بأف عسمضة التخبضة والتشذئة ىي إعجاد الشرء لمحضاة السدتقبمضة, 
لشحّل بجليا مقػلة: لشتخْؾ أشفالشا يشعسػف بحضاتيع اآلنضة, فاتحضغ السجاؿ 
أماميع الكتذاؼ السجاىضل دوف خْػؼ عمضيع مغ ناحضة, ودوف وصاية 

 تّتدع بالتدمط.
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مسعخفة ونحغ الحيغ نختار أنعتبخ ىحا السبجع الرغضخ متمقضا ل
ونقّخر؟ أـ نعتبخه مبجعا ومشتجا لمثقافة بجوره؟ ما ىي السجاالت التثقضفضة 
التي نعتبخه فضيا متمقضا, فشختار لو نحغ ما نخاه أصمح لو ولشا؟ وما 

 السجاالت التي نخاه فضيا مبجعا وناقجا ومشتجا لمثقافة؟
عرخية والتي فتحت ِلشتحّجْث قمضال عغ ىحه الػسائط التثقضفضة ال

آفاقا معخفضة واسعة أمامشا فاستفاد مشيا الصفل أّيسا استفادة وجعمت مشو 
في حاالت كثضخة لضذ الستمّقي الرغضخ لمسعخفة فحدب, بل الستمّقي 

 .والسشتج وحّتى السبجع
 الهسائط العرخية في تثقيف الطفل 

تديع تكشػلػجضا السعمػمات الحجيثة برػرة فّعالة في إْكداب 
الصفل القجرة عمى تػضضف معارفو عسمضا. وكسا ىػ معخوؼ ف ىشاؾ فْخٌؽ 
كبضٌخ بضغ تحرضل السعخفة وتصبضقيا عسمضا لحّل السذاكل. فالعمع في 
أيامشا ىحه ف ىػ مسارسة العمع. كسا اف الثقافة ىي االلتداـ بدمػكضاتيا, 

 ال مجّخد تخديج مُقػالتيا.
أف يْشُفح برػرة أعسق إلى  إف تػضضف السعخفة يحتاج مغ الستعّمع

ىضكمضتيا الجاخمضة, أؼ يجب أف يعضج بشاء السعخفة مغ عشاصخىا األولضة. 
وىشاؾ سػء فيع يخّدده البعس في عالسشا العخبي عغ "ثقافة الرػرة" 
عمى أساس أنيا تعشي عجـ حاجتشا إلى التعامل مع الشرػص, وىػ 

لة لمسعخفة الجاّدة, مفيـػ خاشئ, فسا زالت الشرػص وستطّل أداة فّعا
خاّصة في مجاؿ العمـػ اإلندانضة التي يدػدىا شابع الدخد. إف 
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الشرػص ما زالت ىي الػسضمة الفّعالة لتشاوؿ األفكار السجّخدة, إلى الحّج 
الحؼ جعل البعس يخّدد الذعار السعكػس: "الكمسة خضٌخ مغ ألف 

 صػرة." 
, ون جاح الفخد في عرخ إف حضاة البذخ تدداد تعّقجا يػما بعج يـػ

السعمػمات رْىٌغ بقجرتو عمى مػاجية تعّقج الحضاة مغ حػلو, سػاء عمى 
السدتػػ الفخدؼ أو األسخؼ أو االجتساعي. لقج كاف الستعّمع في الساضي 
يكفضو عجٌد محجوٌد مغ شخؽ التفكضخ كالتعمضل, والتدمدل السشصقي, 

شاصخ األولضة.. اآلف والتحمضل الستتالي, بجءا مغ الكمضات وانتياء بالع
أماـ الكّع اليائل مغ الطػاىخ السعّقجة, لع يعج ىحا العجد القمضل مغ 

 .أسالضب التفكضخ كافضا, ويجب أف ُيدّود الستعمع بُعػّجٍة معخفضة ججيجة 
 فعالية وسائط التثقيف الحجيثة 

لئغ كاف األمخ واقعضا يّترف بيحه الشطخة, فإنو لغ يفّت مغ 
غ ثقافة الصفل في شكميا التقمضجؼ, وشكميا الحجيث, عزجنا كي نتكمع ع

وشكميا السعاصخ مغ خالؿ الػسائط الججيجة, وتكشػلػجضا السعمػمات 
التي إذا ما ُوّضفت بػعي, ووفق خصة تتساشى وخرائز مخاحل نسّػ 
الصفل, لضذ في السجرسة فحدب ولكغ في كل ما لو دْوٌر في تشذئة 

 فة:الصفل في السجتسع.. مغ أجل معخ 
إيجابضات استخجاـ تكشػلػجضا السعمػمات في تشسضة القجرات  . أ

 الحىشضة.
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نجاعة الكسبضػتخ أساسا برفتو أداة مْثمى لسػاجية ضػاىخ   . ب
التعّقج, بسا يػّفخه مغ إمكانات ىائمة لمدضصخة عمى الكّع اليائل 

 مغ البضانات والعالقات.
ي أسمػب البخمجة الحؼ يداعج عمى تشسضة التفكضخ السشصق  . ت

السشيجي, حضث ُتعتسُج البخمجة أساسا عمى تدمدل الخصػات, 
وتحمضل السذكمة إلى عشاصخىا األولضة. يتػّفخ حالضا العجيج مغ 

 البخامج لتقػية ذاكخة السجػ القرضخ والصػيل.
أف األلعاب اإللكتخونضة تداعج عمى تشسضة التفكضخ الستػازؼ,   . ث

و أف يتعامل حضث يػاجو الصفل الالعُب عّجَة مػاقف, عمض
 معيا في ذات الػقت.

أف تكشػلػجضا السعمػمات تػّفخ إمكانات عجيجة لتجدضج   . ج
 السفاىضع السجّخدة, حتى يديل استضعاب الصفل ليا.

أف اإلنتخنضت تػّفػخ فزاءات رحبة في التعّمع واالكتذاؼ   . ح
والتػاصل مع الغضخ في مشاشق أخخػ مغ الكخة األرضضة, 

ر والفخوض, وإيجاد الحمػؿ وكحلظ اختضار صحة األفكا
السختمفة لمقزايا السصخوحة, وصضاغة تمظ الحمػؿ بػسائل 
اترالضة مختمفة قج تكػف لغة شفػية, وقج تكػف بضانضة, وقج 

 .تكػف رسػمضة, وقج تكػف لغة مكتػبة
 استخجاـ تكشػلػجضا السعمػمات في تشسضة ميارات التػاصل. -ٔ
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المغة األـ والمغات تػفخ العجيج مغ مجاالت التعمضع وتعّمع  -ٕ
 األجشبضة.

تكػيغ وتثقضف الصفل في التعامل مع الخمدية والتذكضمضة, حضث   -ٖ
تتضح تكشػلػجضا السعمػمات وسائل عجيجة لعْخض تقشضات عجيجة لقخاءة 

, والخخائط, وتشسضة اإلبجاع والتحّوؽ التذكضمي واألدبي.  الخسـػ
لتشسضة السػاىب  أف تكشػلػجضا السعمػمات تػّفخ وسائل عجيجة -ٗ

 الفشضة لجػ الصفل في جسضع مجاالت الفشػف: أدبا وتذكضال ومػسضقى.
إتاحة شبكة اإلنتخنضت فخصة اإلبحار عبخ مػاقع عجيجة خاصة  -٘

بالصفػلة, تدخخ بشػافح الثقافة العامة بسا في ذلظ مداعجة الصفل عمى 
بو  السداىسة العسمضة, وتغحية ىحه السػاقع بسا عشجه وبسا جادت

قخيحتو. الصفل في ىحه الحاالت مبجع, واإلنتخنضت يسّكشو مغ نْذخ 
 أفكاره.

التػّسع في استخجاـ الكسبضػتخ واستثسار تكشػلػجضا السعمػمات  -ٙ
مغ شأنو شْحح مػىبة الصفل السبجع, وتذجضعو عمى البحث 

 واالكتذاؼ, ومػاصمة التجخيب, وإعادة السحاولة.
ػ مْبحٌخ في تكشػلػجضا السعمػمات الصفل في كّل ىحه الحاالت ى

مغ خالؿ وسائصيا السختمفة, وباحث ومكتذف لمسعخفة في إشارىا 
الستجاوز لبضئتو السحمضة الزّضقة, وىػ مبجٌع لمحمػؿ واألفكار, بعبارة 

لقج ذىبَت بشا  مشتٌج لمثقافة ػ قج يقػؿ قائل: مّيال يا ىحا!أوضح ىػ ػ 
ػمات ووسائط السعخفة الحجيثة, تحّجثشا عغ تكشػلػجضا السعم بعضجا
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ومجارسشا تعاني األمّخْيغ في أغمب والياتشا, مسا يجفع في كثضخ مغ 
األحضاف السعمع أو السعمسة إلى شخاء الصبذػر مغ جضبو..((, بمى, ىحا 
مػجػد وال نشكخه.. لكغ بالسقابل تػاجج الكسبضػتخ )الحاسػب( آخٌح 

السخاحل, وإف كاف نسط التفكضخ بالتػّسع واالستعساؿ في مجارسشا في كل 
األبػؼ لجػ مخّبضشا اأُلحادؼ ال يداؿ ُيْمقي بطاللو عمى تقّبل الججيج, أو 

 تخكو في متشاوؿ األشفاؿ.
إف مجاؿ ىحه التكشػلػجضا الحجيثة واسع ومعّقج وىػ في اتداع 
مدتسّخ متدارع, نالحع ذلظ في ىحه الػسائل العجيجة السختمفة األشكاؿ 

ما ييّسشا كسخّبضغ وأولضاء  ي تستمئ بيا السحاّلت الستخّررةلتوالػضائف ا
مغ  ما كاف مشيا بدضصا وضخوريا كالحاسػب مثال, وال أحدب أف العجيج

وال في عْجد عغ إنذاء مكتبة ممحقة بو  األسخ في عْجٍد عغ اقتشائو
ى في تتكّػف مغ تمظ األقخاص السزغػشة التي بإمكاف أؼ شفل, حت

خاحل الصفمضة. مػسػعات وىي متػفخة لكل الس سخ تذغضمياالخابعة مغ الع
مشيا ما ىػ خاص بالمغة العخبضة وآدابيا, وما ىػ خاصٌّ بالقخآف  مختمفة

الكخيع وعمػمو, وما ىػ خاّص بالدضخة الشبػية, وما ىػ خاّص بالعمػـ 
الصبضعضة والخياضضات, وما ىػ خاّص بتعمع المغات األجشبضة, وما ىػ 

اإلنداف وأجيدتو ووضائفيا,وما ىػ خاّص بالحضػاف خاصٌّ بجدع 
والصبضعة والعسخاف وما ىػ خاصٌّ بأدب الصفل, وما ىػ خاصٌّ بالفغ 
التذكضمي, والسػسضقى واأللعاب الفكخية السختمفة. فْزاًل عغ بخامج كتابة 
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الشرػص ومعالجتيا, ىحا السقاـ ال يدسح لشا باستعخاض كل ىحه 
 إاّل الشدر القمضل ماديا.البخامج التي ال تكّمف 

أبْعػَج استعخاض ىحه الفػائج الجّسة ليحه الػسائط السعخفضة 
والتكشػلػجضات الحجيثة, ال يداؿ التخّدد والفكخ األبػؼ العسػدؼ واألفقي 

 يدتػلي عمضشا؟
العجيج مغ جسعضات الصفػلة والسشطسات الكذفضة, وُدور الثقافة 

امل مع ىحه التكشػلػجضات, بسا في فتحت السجاؿ واسعا لألشفاؿ في التع
ذلظ اإلنتخنضت, ورأيشا بأـ أعضششا أشفاال في مشاشق عجيجة مغ الػشغ 
شسالو وجشػبو, انجمجػا مع ىحه العػالع الدحخية بثقة في الشفذ عالضة.. 
تالمضح في الدشة الخامدة والدادسة مغ التعمضع االبتجائي, وشاّلب مغ 

احل أْعمى, يبحثػف عغ السعارؼ, مخحمة التعمضع الستػسط ومغ مخ 
ويكتذفػف, ويبجعػف في معالجة الشرػص تارة مدتعضشضغ بغضخىع, 
وتارات معتسجيغ عمى أنفديع. بْعج ألؼ نججىع يغادروف السكاف وما 
بحثػا عشو بضغ أيجييع مصبػعا, أو في أقخاص مخنة يفتحػنيا في 

ي أخضخا تقشضة مشازليع, أو في مجارسيع إّف كانت تذجع عمى ذلظ. وىاى
اإلنتخنضت الدخيع في التعسضع ببالدنا, مّسا شّجع الكثضخ مغ عّذاؽ الفكخ 
والسعخفة عمى ولػج الذبكة العالسضة مغ أبػابيا الػاسعة, وال غْخو أف نجج 
تالمضحنا وشاّلبشا يكتذفػف ىحه العػالع الدحخية في مخافق عسػمضة 

ولكغ  الجامعات وغضخىاات التخبػية, و وخاصة, وفي العجيج مغ السؤسد
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حّقا ىػ عالع واسع مغ السعخفة السختمفة السذارب, لكغ لشكغ ححريغ 
 .حّتى ال يشجّخ أبشاؤنا وبشاتشا إلى مػاقع تتشاقس وقضسشا وثػابتشا

وبالشياية ستبقي ثقافة الصفل لضدت عسال معخفضا وإنسا ىي عبارة عغ 
تعمضع القخاءة  إجتساع الحاجات األندانضة الستعجدة وذلظ مغ خالؿ

والكتابو , وتعجيل نطاـ القضع واالتجاىات بسا يتشاسب مع شسػحات 
السجتسع والتدود بالسعارؼ والسيارات والتيضئة لمتعامل مع الحضاة وكل 
 ذلظ يكػف في إشار إنداني شسػلي يجرؾ قضسة العمـػ والسعارؼ والثقافة.
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 ثاَىانفصم ان

 األطفال شخصٍاخ ذكىٌٍ فً انثقافح دوس: أوالً 

 سهىكهى وذحذٌذ

 ً  –انكرة  –وسائظ ذثقٍف انطفم انصحافح : ثاٍَا

 اإلراػح. -انسًٍُا –انًسشح  –انرهفٍزٌىٌ 

 ً  انُظشٌح انرشتىٌح اإلساليٍح نثقافح انطفم.: ثانثا

 

 خايساً : ذصٍُف انىسائم انرؼهًٍٍح.
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  :الثقافة وسمهك األطفال
ز ويػحػذ بػو ويػفػكػخ فػضػو, يتزسػغ الػدػمػػؾ كل ما يسارسو الذخػ

برخؼ الشطخ عغ اليجؼ الػحؼ تػشػصػػؼ عػمػضػو السسػارسػة أو اإلحػدػاس 
أو التفكضخ, وعمى ىحا فإف الدمػؾ يذتسل عمى ما يقـػ بو الفخد مغ 
أعساؿ أو أنذصة أو تعبضخات أو استجابات. ومغ الدمػؾ ما ىػ ضاىخ 

وقج  .ترعب عمى اآلخخيغ مالحطتو بديػلة ومػشػو مػا ىػػ مدتتخ
ويػخجػع ذلػظ الػتػبػايػغ إلػى ضعف  تبايشت الشطخيات التي تفدخ الػدػمػػؾ, 

مدتػيات نسػ مشاىج وشخؽ وأدوات البحث في العمـػ إضافة إلى أف 
مسا تسمضو عمضو  بعس الباحثضغ في ىحه السجاالت لع يدتصع التخمز 

مغ بعس أنساط الدمػؾ كػالػتػعػرػب والػتػحػضػد,  بضئتو العشػق إلػى الثقافضة
أو لػي العشق إلى الخمف. لحا ضيخت تأمالت عغ الدمػؾ لع تكغ غضخ 

 . انصباعات ذاتضة
الشطخيات التي القت شضػعا كبضخا في تفدػضػخ الػدػمػػؾ  ومغ بضغ 

ألمػج غضخ قرضخ تمظ التي تقػؿ بأف الغخائد ىي التي تكسغ وراء 
ػمػى أساس أنيا مضػؿ فصخية وراثضة دافعة لمقضاـ بدمػؾ ما الػدػمػػؾ ع

 .إلشباع حاجة حضػية
أوؿ مغ أكج ىحه الشطػخيػة.  وكاف عالع الشفذ البخيصػانػي مػكػجوكػل

أمػا الصبضب الشسداوؼ سضجسػنج فخويج فقج كاف يخػ أف شاقة نفدضة تػلج 
ة الدمػكضة وابتجع واشدػف الشطخي مع اإلنداف تتػلى تحخيظ الدمػؾ, 

التي اعتسجت عمى أبحاث سابقة عغ سػمػػؾ الحػضػػانػات. ومػخت السجرسػة 
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الدمػكضة بسخاحل عجة حتى ضيخت في الثالثضشات مجسػعة مغ الػبػاحػثػضغ 
الػحيػغ تػأثػخوا إلػى حج  أو الذخشضضغ الججد,  أشمق عمضيع اسع الدمػكضغ

الستجابة الذخشضة, ما بأفكار بافمػؼ . الحيغ يعدوف الدمػؾ إلى ا
  .ويشكخوف دور الجياز العربي في الدمػؾ

أما نطخية الرضغة فإنيا أدخمت اتجاىا ججيجا في دراسة الدمػػؾ 
حػضػث تػخكػد  مغ خالؿ تخكضدىا عمى الصابع السشطع لمخبخة والدمػػؾ, 

ىػحه الشطخية عمى دراسة اإلدراؾ عمى أساس عجة مػقػػمػات فػي مػقػجمػتػيػا 
  .جداء السجركة تتخح صضغتيا مغ خالؿ عالقتيا بالكلأف األ

 وتبع ذلظ ضيػر نطخية السجاؿ التي تختبط بشطخية الرضغػة, 
حػضػث ابتجعت مفاىضع ججيجة لتفدضخ الدمػؾ مدتشجة إلى التفكضخ الحجيث 

وعػشػضػت  في عمع الصبضعة والخياضضات في تفدضخ الطػاىخ الشفدضػة, 
فضو الفخد, واستبعجت الخبخات الساضضة في تحجيج بػالسػقػف الحؼ يتفاعل 

  .السجركات الججيجة
ويػجو نقج إلى ىحه الشطخيات في الػقت الحاضخ حضث تخجح 
الشطخيات الحجيثة اعتبار البضئة الثقافضة ىي نقصة البجاية في دراسة 

لحا يكتدب  ما داـ الذخز في تفاعل اجتساعي مع تمظ البضئة, الدمػؾ,
لدمػؾ, ويترخؼ عمى أساس ذلظ. وعمى ىحا فاف مشيا أنساط ا

الشطخيات التي تشدب الدمػػؾ إلى ذات الفخد وحجىا أو إلى البضئة وحجىا 
الذخرضة التي  ألف الدمػػؾ ىػ محرمة لمتفاعل بضغ لضدت صحضحة, 

حضث إف الذخز يحذ  عسمت الثقافة عمى بمػػرتػيػا وبػضغ الثقافة نفديا,
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ويػعػسػل بصخيقة تحجدىا عشاصخ الثقافة التي ويجرؾ ويدتجضب ويػفػكػخ 
 .يحضا في حزػشػيػا ويػتػذػكػل سػمػػكػو لضتالءـ معيا

يستز خالؿ أشػار شفػلتو أنساط  عمى ىحا األساس والصفل
لحا فإنو لػ عدؿ عغ الػثػقػافػة  الدمػؾ السختمفة الدائجة في السجتسع, 

وعمى ىحا لػ  ذج وبجائي,يسكغ أف يػصف بأنو سا ألتػبػع سػمػػكػا مختمفا
بعث إنداف مػغ العرخ الحجخؼ القجيع إلضشا لجىر لسا يخاه مغ أنساط 

إنيع بذخ,ومع ىحا »ولقاؿ عشا:  الدمػؾ الدائج في ثقافتشا الحالضة,
ولتجسعشا نحغ مغ حػلو وكل مشا يخيج «يتبعػف أسالضب غخيبة في الدمػؾ

ال يختمف عشا إال في أف يخػ سمػكا غخيبا إلنداف ىػ في حقضقة أمخه 
 حضث رسست لشا الثقافة أشخا ججيجة مغ شخؽ الحضاة, السدتػػ الثقافي,

والدمػؾ في مجسمو ال يخزع  .وجعمتشا بسقتزى ذلظ ندمظ سمػكا ججيجا
حضث إف  في الغالب لػمػعػقػل قػجر خػزػػع الػعػقػل لمسعايضخ الثقافضة,

لحا يقاؿ إف  إشػارىػا الثقافي, األشضاء والسعانػي تػفػقػج داللػتػيػا خػارج 
وتأكضجا  .الثقافة ىي نطخية في الدمػؾ أكثخ مغ كػنيا نطخية في السعخفة

نذضخ إلى أنشا لػػ حاولشا  عمى خزػع العقل لمثقافة في أكثخ األحايضغ
نػحػسػل مػغ أفػكػار ومػعػتػقػجات لػججنا  مسا التقري عسا يثبت صحة كثػضػخ 

ويخجع ىحا إلى أف اإلنداف يتقبل الكثضخ مغ  أنفدشا عاجديغ عغ ذلظ,
األفكار ومعتقجات ذات التأثخ في الػدػمػػؾ دوف أف تػتػػفػخ لػو أسػبػاب 

وكل ما ىشاؾ أنيا انتقػمػت أثػشػاء تػفػاعػمػو  مشصقضة تحسمو عمى ذلظ التقبل,
  .فأصبحت جدءا مغ بشضاف سمػكو بالسجتسع
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مغ الشطػخيػات حػػؿ السػضػػع وحتى العمساء الحيغ ابتجعػا كثضخا 
خػزػعػػا إلػى حػج مػا لػمػثػقػافػة الػدػائػجة « الػدػمػػؾ»الػحؼ نحغ برجده وىػ 

ػخ فػلضع مكجوكل الحؼ عدا الدمػؾ إلػى الػغػخيػدة تػأث فػي مجتسعاتيع,
حضث اعتبخ بعس  رغع تػجيو العمسي بػالػػاقػع الثقافي في مجتسعو

اف يسفي ذلػظ اإل بسا ة مجتسعو حقائق مدمسا بيااألفكار الدائجة في ثقاف
واتفاؽ نطختو مع الشطخة الذائعة في  بػتػفػػؽ عػشػرػخ إنداني عمى آخخ,

ضكانضكضة التي تشطخ إلى أؼ ضاىخة شبضعضة مغ لسعرخه ذات الرفة ا
خالؿ البحث عغ مكػناتيا األولضة. لحا كانت نطخيتو في الدمػؾ أقخب 

 اط الدمػكضة,نستفدضخ حضث وضع تقدضسات لألإلى الػصف مشيا إلى ال
وأشمق عػمػى كػل قػدػع مػشػو اسػع غخيدة دوف تفدضخ شبضعة الغخيدة نفديا. 

وكانت  أما فخويج فقج اتجو في تفدضػخ الدمػؾ إلى وجػد دوافع فصخية,
مشيا نذأتو في أسخة واجيػت  عػامل عجيجة قج أثخت في اتجاىو ىحا,

 والتدامو بالجيانة الضيػدية, ػذػكػالت العائمضة,لسلضة وااألكػثػضػخا مغ الرعاب 
وتعبضخه عغ شعػره إزاءىا  ضػة األولػى كصبضب,لسوإسيامو فػي الحػخب الػعػا

جعمو يشطخ إلى  ا بأنيا تعبضخ عػغ الػػحػذػضػة الػكػافػة فػي الشفذ اإلندانضة 
كخوىا أما الشطخيات الدمػكضة فقج تأثخ مف .اإلنداف نطخة متذائسة

لحا  ادية كالتصػر اآللي,لسػا حػرػل مػغ تقجـ في الجػانب ابس األمػخيػكػاف
ذىبػا في تفدضخ الدمػؾ عمى أساس مضكانضكي مغ خالؿ تحمضل الدمػؾ 

وعمى أؼ  ..إلى عشاصخ خػارجػضػة وداخػمػضػة واستجابات أو ردود أفعاؿ
شا نسال أحاؿ فإف سمػؾ األشفاؿ ىػ ولضج الثقافة حضث يتعمع الصػفػ
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ػاقف الججيجة التي لسمحجدة مغ الدمػؾ.. وتيضئ لو الثقافة مقابمة ا
ويشصبق ىحا  صا سمػكضا محجدا,نسيػاجييا ألوؿ مخة مغ خالؿ تعسضسو 

أو سمػؾ انفعالي مغ خالؿ ما يبجيو مغ  عمى ما ىػ سمػؾ عسمي,
 .قاربةالستساثمة أو السػاقف الستسمػكضة في  أنساط

 :فالالثقافة ونسه األط 
ػ األشفاؿ اخسمتمفة كالشسػ العقمي نسلمثقافة أثخىا في أوجو 

واالنفعالي والحخكي واالجتساعي. وىحا التأثضخ ال يتخح ندبا واحجة بل 
يتبايغ إلى حج كبضخ. فالبضئة الثقافضة ال تؤثخ في الشسػػ الجػدػسػي إال فػي 

 .الي واالجتساعيبضشسا تؤثخ تأثضخا كبضخا في الشسػ االنفع نػصػاؽ مػحػجود,
ففي مجاؿ الشسػ العقمي الحؼ يتسثل في الحكاء وكفاية العسمضات العقمضة 

يسكغ التػجلػضػل عػمػى  ونسػ المغة, كاإلدراؾ والترػر والتخضل والتفكضخ,
أثػخ الثقافة فضيا مغ خالؿ اإلشارة إلى ما تفعػمػو فػي ىػحه الجػػانػب. 

 تكضف مع البضئة الصبضعضة والثقافضة,فػالػحكػاء الحؼ يختبط بالشجاح في ال
أو بقػضػاس مػا لػجػ  ذكالت,لسوالحؼ يقاس عادة بالقجرة عمى حل ا

بسا يتعمسو اإلنداف مغ بضئتو  الػصػفػل مػغ مػيػارات تختبط في الػقت نفدو
فالػكاالت  الثقافضة. إذ يتأثخ بتمظ البضئة وبسجػ ما تقجمو مغ عشاصخ,

جرسة وجساعات المعب لسا الصفل كاألسخة وااالجتساعضة التي يحضا فضي
عخفضة فإنيا لسأما بالشدبة إلى العسمضات العقمضة ا .ذات تأثضخ في ذكائو

حضث إف  وما ييضئو لألشفاؿ مغ ضخوؼ, تتأثخ جػسػضػعػا بػالحػضػد الثقافي,
ما يكػتػدػبػو الػصػفػل مػغ خبخات وميارات تفعل فعميا في رسع العػالع 
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وفي  وفي تػجضو تخضالتيع نحػ اإلنذاء أو اليجـ, شفاؿ,اإلدراكضة لأل
يسكغ أف تكػف البضئة الثقافضة عامال  لحا .تحجيج أنساط ومجاالت تفكضخىع

مغ عػامل إنزاج ذكاء األشفاؿ وعسمضاتيع العقمضة أو عامل كبت ليا. 
عخفضة ىي خرائز شضعة أؼ لسإذ إف القػجرات الػعػقػمػضػة والػعػسػمػضػات ا

وفي  .أو يميبيا فتشسػ يسكغ لمسجتسع أف يصفئيا فتخسج, لمتغضخ لحا قابمة
ػتػسػثػمػة فػي قجرة السمجاؿ الشسػ االنفعالي الحؼ يعشي مدتػيات الػشػزػج 

فػإف الػثػقػافػة تػمػعػب دورىا  الصفل عمى استخجاـ انفعاالتو استخجاما بػشػاء,
ولػكػشػيػا تسضل  ضػاديػة,الكبضخ في ذلظ. فاالنفعاالت ىي ضػاىخ نفدضة اعتػ

إلى االنحخاؼ عشجما تتحػؿ إلى ما يدػسػى بػاالضػصػخاب االنػفػعػالػي 
أو عشجما تؤدؼ  عشجما تؤوؿ االستجابات إلى ما ىػ غضخ متشاسق,

بالصفػل إلى أف يدمظ سمػكا انفعالضا ضارا بشفدو أو باآلخخيغ حضث إف 
لسػقف مثضخ وإدراكو لو  االنفعاؿ ىػ استجابة يبجييا الصفل عشج تعخضو

واستجابات الصفل االنفعالضة ليا عالقة وثقى بتحجيج  بذكل مغ األشكاؿ,
 حػػؿ اتجػاىػتع الباحثػتع وال يعشضشا ىشا االختالؼ القائع بتع .نػع الدمػؾ

وثانضيسا  أحػجىػسػا يخػ أف الصفل يػلج فخدا مدودا ببعس االنفعاالت,
وعمى  .دتو سػػ نػع مغ التيضج العاـيقػؿ إنو لضذ لجػ الصفل عشج وال

يطل لمبضئة الثػقػافػضػة أثػخىػا فػي إكداب  أساس أؼ مغ ىحيغ االتجاىتع
وفي  الصفل نػع وشبضعة االنفعاالت وفي تصػيخىا أو تعجيل مطػاىػخىػا,

 .شخؽ الشدوع والتعبضخ عشيا
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جاندة كثضخا ما لستومعخوؼ أف مجسػعة مغ انفعاالت الصفل ا
مػقف ما يشتج في كل حالة مغ ىحه الحاالت ما يدسى تشتطع في 

وليحه  ضػؿ واالتجاىات الشفدضة,لسبالعادات االنفعالضة كالعػاشف وا
العادات ىي األخخػ تأثضخىا في الدمػؾ مغ جية وفي امتراص 

جاخل األساسضة لمسزسػف لساألشفاؿ لمثقافة مغ جية أخخػ باعتبارىا ا
وثقافة  السجتسعجػدءا مػغ بػشػضػاف ثقافة  الثقافي إضػافػة إلػى كػػنػيػا

زسػف لسويؤلف ما يتػافق مع عادات األشفاؿ مغ  ا األشفاؿ معا,
ويتخح الصفل مغ عػاشفو  .الثقافي مشبيا أو حافدا لقبػؿ األشفاؿ لو

ػاقػف أو األشضاء أو األشخاص في لسمعضارا يقضع عمى أساسػو بػعػس ا
ػقػػـ عػمػى أسػاس شخري ال عقمي وكحلظ حػضػث إف الػعػػاشػف ت الغػالػب,

ثل حالة استعجاد يس أما اتجاىات الشفدضة التي .ضػؿلسالحاؿ بالشدبة إلى ا
ذىشي نحػػ األشػضػاء أو األشخاص أو األفكار فإنيا ىي األخخػ تكتدب 

ػا بس مغ البضئة عغ شخيق الخبخة والتعمع. وىي تػؤثػخ فػي سػمػػؾ الػصػفػل
وىشا ال بج مغ  .ػا حػػلػو مػغ مثضخات ثقافضة واجتساعضةلس فػي ذلػظ إدراكػو

اإلشارة إلى أف ما يكتشف الثقافة مغ ضخوؼ غضخ اعتضادية كالقػة أو 
الخػؼ الذجيج أو القمق تؤثخ تأثضخا سالبا في الشػسػػ االنػفػعػالػي لألشفاؿ.. 
لحا فإف وسائل ثقافة األشفاؿ تعسل عمى إبعاد شبح ىحه الطخوؼ عغ 

أما بالشدبة إلى عالقة الثقافة بالشسػ االجتساعي لمصفل فضسكغ  .ألشفاؿا
القػؿ إنو ما داـ الصفل يحضا في ثقافة ىػي بػضػئػة اجػتػسػاعػضػة قػػامػيػا 

تسثمة باألسخة والجضخاف وجساعات المعب لسالػػحػجات االجتساعضة األولضة ا



 وسائــظ ذـثـقـٍـف انطفم

 

 

 

  

       

 

53 

ة وغضخىا مغ تشطضسػات جرسلستسثمة بالسوالػػحػجات االجتساعضة الثانػية ا
فػإف الصفل يتفاعل مع مفخدات ىحه الػحجات ويكتدب بعس  ػتػسػع,جسلا

يشقمو إلى  مسا عاداتيا وقػضػسػيػا ومعايضخىا وأفكارىا وأوجو سمػكيا األخخػ,
بقي أف نذضخ إلى عالقة الثقافة بالشسػ الحخكي.. وىحا  .كائغ اجتساعي

بدضصة االعتباشضة مخورا بالقبس الشػع مغ الشسػ يتجرج مغ الحخكات ال
 .تػافقةلسذي وانتياء بالحخكات القػية والدخيعة واالسعمى األشضاء و 

وتعتسج سضصخة الصفل عمى حخكاتو عػمػى مػجػ نػزػجػو الجػدػسػي ومػا 
 جارسلسلػحا فػإف دور الحػزػانػة والػخيػاض وا يكتدبو مغ مػيػارات حػخكػضػة,

تعسل عمى تػجضو أنذصة األشفاؿ الحخكضة مغ  كػحجات في البضئة الثقافضة
وتشسضة قجرة األشفاؿ  .شطسةلسخالؿ التجريب وإثارة دوافعيع إلى الحخكات ا

فقج كاف لقجرة اإلنداف  ,السجتسعذات أثخ كبضخ في حضاتيع وفي حضاة 
عمى تكضضف حخكات أشخافو وأعػزػاء جػدػسػو األخػخػ دور كبضخ في 

بخ الصفػلة فتخة خرضبة الكتداب وتعت .ع الثقافضةعاللسإنتاجو الكثضخ مغ ا
جػ الشزج حضث إف ىشاؾ ميارات حخكضة يديل ميارات الحخكضة تبعا الس

ولمثقافة عالقة  .بضشسا يػرػعػب ذلظ عمى الكبار عمى األشفاؿ إجادتيا,
ارسات معضشة ‹يسمي عمى األشفاؿ  إذ إنيا بالشػاحي الجدسضة األخخػ,

أو السحافطة  و الػجو لجػ بػعػس الجػسػاعػات,كالػشع عمى األيجؼ أ
 كغ القػؿيسو  وما إلى ذلظ ,لخشاقة أو العسل مغ أجل البجانةعمى ا

إف لمثقافة تأثضػخىػا مػغ خػالؿ ارتػبػاط ىحه العسمضات بشطع  إضافة إلى ذلظ
فالجياز الػتػشػفػدػي يػتػأثػخ بصخؽ الشاس بارتجاء  الشاس وتقالضجىع الثقافضة,
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والجياز اليزسي  الخياضة أو ما إلى ذلظ, ارسة دة أو التيػية أو األلب
فإف  وعمى ىحا كمو, ..يتأثخ بصخؽ شيي األشعسة وشخؽ تشاوليا.. وىكحا

ػ األشػفػاؿ عػقػمػضػا مػغ خالؿ تأثخ الشذاط نس لمثقافة دورىا الكبضخ في
ع عاشفضا وفػي نسػى بسا يدتسجه الصفل مغ الػبػضػئػة الػثػقػافػضػة, العقمي

وانفعالضا مغ خالؿ تشسضة استجاباتيع لمػسػؤثػخات اخسمػتػمػفػة وإكدابيع السضػؿ 
ػػىػع اجتساعضا مغ نس وفػي واالتجاىات وشخؽ التعبضخ عػغ انػفػعػاالتػيػع,

ػىع حػخكػضػا مػغ خالؿ تشطضع نسوفي  خالؿ بشاء يدبق عالقاتو باآلخخيغ,
ويػشػصػػؼ ذلػظ كػمػو عػمػى بػشػاء شخرضاتيع  حخكاتػو ونػذػاشػاتػو ومػيػاراتػو,

 .وتحجيج سمػكيع
 -االترال الثقافي باألطفال: 

مثمسا تيضأ لألشفاؿ الرغار أف يخضعػا الحمضب مغ األثجاء 
تيضأ ليع أف يخضعػػا شػضػئػا مػغ ثػقػافػة السجتسع مغ خالؿ امتراصيع 

  .الػتػجريػجػي لػبػعػس عشاصخىا
شػفػاؿ لػمػثػقػافػة اتػخػحت تدسضات عجيجة وعسمضة امػتػرػاص األ

إذ نجج مرصمحات مثل التعمع والػتػخبػضػة والػتػشػذػئػة الثقػافػضػة والػتػشػذػئػة 
االجػتػسػاعػضػة والتثػقػف  وغضخىا الػكػثػضػخ. والػحيػغ يتحجثػف عغ ىحه 

إنشا نخيج أف نخػ »في العادة, بالقػؿ:  السفاىضع يختتسػف أحاديثيع,
 «ال مثقفاجض

وأف ىػحه العسمضات ىي  لحا يبجو أف تكػػيػغ ثػقػافػة لػألشػفػاؿ ىػجفػا,
ػحاىػب لسوتعجد ىحه السفاىضع وضيػر ا .أسالضب نقل وتكػيغ ليحه الثقافة
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بل  أو حبػا فػي التدسضات, الػفػكػخيػة اخسمتمفة بذأنيا لع يأتشا بذكل عفػؼ,
ى اختالؼ مػضػعاتيا بالصفل يجالف عمى اىتساـ العمـػ اإلندانضػة عم

وثقافػتػو. حػضػث تشصػؼ ىحه العسمضات جسضعا عمى عسمضة أسػاسػضػة تتكضف 
وتحجث تعجيالت في سمػكيع  فضيا نساذج استجابات األشفاؿ مع البػضػئػة,

كػسػا تحػسػل مػعػشػى الػتػػكػػضػػف الػػشػػفػػدػػي  وإعادة تشػطػضػع ىػحا الػدػمػػؾ,
وإنساء  والشطع, كتداب خرائز كالقضع واألسالضبواالجتساعي, وا

 .األشفاؿ وتكػيغ شخرضاتيع
وىحه العسمضات في مجسميا تقػـ عمى االتػرػاؿ ..فالشدضج الثقافػي 
الستػسػثػل بػالحػقػائػق واآلراء واألفػكػار والسيػػارات والخػػبػػخات واألحػػاسػػضػػذ 

 تقل مغ شخز إلى آخخ,واالتجاىات والقضع وشخؽ األداء السختمفة يش
ومغ جضل إلى جضل  ومغ جساعة إلى أخخػ, ومغ مجتسع إلى آخخ,

 .عبػخ عػسػمػضػة االتراؿ
أشمق عػمػى مػجػسػل  وعمى ىحا فاف عمع االتراؿ قج حدع السػقف حضغ

 ,«اترػاال»عسمضات نقل الثقافة وتمقضيا مغ قبل األشفاؿ أو الخاشجيغ 
بل ىػ  ع أو يتجاوز ىجفا مغ أىجافيا,دوف أف يمغي أيا مغ تمظ السفاىض

استخمز أسدا عامة ليحه العسمضات استشادا إلى عجد مغ معصضات 
العمـػ اإلندانضة دوف أف يتجاىل االستشاد إلى بعس الحقائق الصبضعضة 

 .والخياضضة
 .واالتراؿ عمى ىحا األساس ىػ فغ نقل السعاني مغ شػخؼ إلػى شػخؼ
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ل يؤلف عسمضة اجتساعضة معقجة وىحا الشقل لضذ أمخا يدضخا ب
تشصػؼ عمى عسمضة أخخػ ىي التفاعل االجتساعػي حضث يعتسج التفاعل 
االجتسػاعػي عمى االتراؿ, وبجوف االتراؿ ال يحرل تفاعل 
اجتػسػاعػي, أؼ ال يػحػرػل تأثضخ متبادؿ في الدمػؾ مغ خالؿ الػكػالـ أو 

فاعل االجتساعي يتزسغ عػمػى أساس أف مػقف الت اإلشػارات أو غػضػخىػا,
عشاصخ ذات تشػطػضػع نػفػدػي واجتساعي لجػ األفخاد والجساعات. وعسمضات 
معخفضة متعجدة كاإلحداس واإلدراؾ والتسثضل والتفكضخ وما يتختب عمى 
ىحه العسمضات مغ تغضخات فػي سمػؾ الفخد والجساعة. واستشادا إلى 

عي استعاض بعس االجتسا االتراؿ والتفاعل العالقة الػثقى بضغ
العتساد التفاعل الخمػدؼ  أو االتراؿ مرصمح التفاعل الخمدؼ  الباحثضغ

ألػانا أو حخكات أو ػاء كانػت كػالمػا أو إشػارات أو عمى الخمػز س
  ..أصػاتا أو ألػانا

شخفي أو أشخاؼ  بضغويحسل مفيـػ االتراؿ معشى إقامة الرمة   
فإف  مة عمى أنيػا عػالقػةاالتراؿ, وإذا نطخنا إلى ىحه الر عسمضة

إذ , أشخاؼ العػسػمػضػة ضغاالترػاؿ ال يقػد بالزخورة إلى صالت حسضسة ب
ألف العالقات االجتساعضة ذات  ,قػج يػقػػد فػي حاالت عجيجة إلى الشفخة

وثانضيسا  ,بعجيػغ أحػجىػسػا إيجابي ويتسثل في الػد أو الػفاؽ أو الرجاقة
 .لعجاء أو الرخاعسمبي ويتسثػل فػي الكخه أو ا

ولالتراؿ بالشدبة إلى األشفاؿ وإلى الخاشجيغ مػعػا ثػالثػة مػدػتػػيػات 
 :رئضدة ىي
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  Communication Personal Intraالحاتي االترال -1
 ” االندان داخل مكانيا وتأخح تتفاعل التي االترالية العسمية وىه

 احجاثو يجب رالاالت من الشهع وىحا . لشفدو االندان مخاطبة أي ”الفخد
 التي الثقافة جخعات من الطفل يأخحه ما تاثيخ خالل من الطفل داخل

 عسمية في وتهظيفو الطفل عشج العفهي  االترال ىحا استغالل او . تدتيجفو
 .وغيخىا والخيال واإلبجاع التفكيخ

 -االترال الذخرـي: -2
 أو ثػالثػة أشخاص, شخػرػضغ ويسثل تفاعال متبادال بضغ

 .ػ ذلظ إلى مجسػعة صغضخة في مػقف ماأو يتعج
وىػ االتراؿ السباشخ او ما يعخؼ باتراؿ السػاجية 
ويسثل تفاعاًل متباداًل بضغ شخرضغ أو ثالثة أشخاص أو يتعجػ 
ذلظ الى مجسػعة صغضخة في مػقف ما وتدتخجـ فضو الحػاس 
الخسدة . ويشتج عشو التفاعل ما بضغ السخِسل والستمقي وفضو يسكغ 

وىحا االتراؿ يسكغ  ( feedback) ؼ عمى رجع الرجػالتعخ 
استخجامو في ثقافة الصفل مغ خالؿ المقاءات باالشفاؿ او مغ 
خالؿ الشجوات والسحاضخات والقخاءات األدبضة والسسارسات الفشضة 
التي يقسيا شخز او اشخاص متخررػف . ويدسح ىحا الشػع 

الصفل ومجػ مغ االتراؿ بسعخفة تأثضخ السادة الثقافضة عمى 
استجابتو ليا والتفاعل معيا . وبالسقابل يكذف العضػب الفشضة 
لمسادة السخسمة. مغ حضث جػدة صضاغتيا وشكميا وقجرتيا الى 
امتالؾ وعي الصفل ومجػ مػائستيا لقجرات تمقي الصفل وفيسو 
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ويتػسع ىحا االتراؿ لضرل الى ما يدسى   ليا, بديػلة ويدخ.
وىحا السدتػػ مغ االتراؿ يختبط بػ )االتراؿ السجتسعي( 

بسػاقف التفاعل بضغ عجد غضخ قمضل مغ األشخاص . ويحقق 
نفذ اىجاؼ االتراؿ بضغ االشخاص اال اف تحجيج رجع الرجػ 
فضو يكػف اصعب , وتزعف فضو القجرة عمى ايراؿ الخسالة عمى 
اكسل وجو وذلظ بدبب وجػد العجد الكبضخ مغ السذاركضغ فضو . 

 . في االحتفاالت الجساىضخية العامة حجث ىحا الشػع وغالبا ما ي
 -االترال السجتسعى: -3

 عجد غضخ قمضل مغ األشخاص. بسػاقف التفاعل بضغ ويختبط
 االترال الجساىيخي  -4

 عجد كبضػخ مػغ األشخاص, ويختبط بسػاقف التفاعل بضغ
ويػدػتػعػضغ  ويتجو عػادة إلػى جػسػيػػر كبضخ وغضخ متجػانػذ,

 .لشقل السزسػف  بػسائل
واالتراؿ الجساىضخؼ عبخ الرحف والكتب واإلذاعة 
والتمفاز والدضشسا اكثخ تعقضجا مغ االتراؿ الذخري ألنو يدتمـد 

كسا أنو يتػجو إلى أعجاد كػبػضػخة مػغ  قضاـ مشطسة بجور السخسل,
وال يدتصضع أف  وال يػعػخؼ السػخسػل عػشػيػع إال القمضل, الػشػاس,

فعاليع برػرة مػبػاشػخة بػضػشػسػا يػتػػجػو االتراؿ ردود أ يتبضغ
ي إلى عجد محجود مغ األفخاد الحيغ السجتسعالذخري واالتراؿ 

يعخؼ السخسل فػي الػعػادة مػعػمػػمػات كػثػضػخة عػغ تػكػػيػشػيػع أو 
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 ولكغ أوجو التذابو بضغ .خػرػائػرػيػع االجتساعضة والشفدضة
اىضخؼ اكثخ بكثضخ مغ أوجو االتراؿ الذخري واالتراؿ الجس

ويعتسجاف  حضث إنيسا يػاجياف معا معػقات نفدضة, االختالؼ,
 .معا عمى نفذ األسذ الشفدضة لالقشاع

وىػ اتراؿ يختبط بسػاقف التفاعل بضغ عجد كبضخ مغ 
واالتراؿ  ,السزسػف  ويدتعضغ بػسائل لشقل, األشخاص

والكتب الجساىضخؼ عادة ما يكػف غضخ مباشخ اؼ, عبخ الرحف 
واإلذاعة والتمفاز والدضشسا وىػ أكثخ تعقضجًا مغ االتراؿ 
الذخري والسجتسعي ألنو يدتمـد قضاـ دولة او مشطسة بجور 
السخسل, كسا أنو يتػجو الى أعجاد غفضخة مغ الشاس . ومغ أجل 
فيع شبضعة ىحا االتراؿ بثقافة األشفاؿ البج مغ معخفة ودراسة 

 اؿ وىي :األبعاد التالضة ليحا االتر
 السرجر .ٔ
 السخسل  .ٕ
 الخسالة .ٖ
 الػسضمة .ٗ
 الستمقي .٘
 رجع الرجػ .ٙ
 التأثضخات .ٚ
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والحجيث ىشا ال يتدع لحلظ . وسشكتفي باستعخاض سخيع لخصػرة 
واىسضة ىحا الشػع مغ االتراؿ في ثقافة الصفل .  وُتعج وسائل االتراؿ 

يا الجساىضخؼ باشكاليا كافة ىي الشاقل االكبخ لثقافة الصفل بسختمف انػاع
 وعمى مدتػػ العالع اجسع , ومغ اىع تمظ الػسائل :

 الرحافة )صحافة الطفل(  – 1
وىي عادة ما تكػف مجالت متخررة اسبػعضة وشيخية وفرمضة 
وسشػية او مالحق في الرحف العامة او الرحف ذات التخررات 
السختمفة . ورقضة كانت اـ الكتخونضة . وليحه الرحافة تاريخيا الصػيل 

في  ٕٕٜٔفي فخندا, وعاـ  ٜٔٚٔ – ٗٚٚٔؼ الحؼ بجأ عاـ  والسعخو 
العخاؽ عمي يج فيسي سعضج . و ُتعشى صحافة األشفاؿ بذؤوف الثقافة 
عسػمًا دوف أف تقترخ عمى جػانب معضشة, او مقضجة في بالسشيج 
السجرسي . وترجر الضـػ صحف األشفاؿ في العالع بأعجاد كثضخة ,وىي 

السمػنة وندتصضع تقدضع صحف األشفاؿ ندبًة في الغالب تدداف بالخسـػ 
إلى الذكل إلى : مجالت وجخائج . اما بالشدبة لمسزسػف فيشاؾ صحف 
مشػعات وصحف مدمدالت وصحف ىدلضة ,وصحف فشضة ,وصحف 
عمسضة , وصحف تخبػية , وصحف ىػايات وغضخىا . وبالشدبة لمجيات 

وغضخ  التي ترجرىحه الرحافة  فيي : حكػمات ومشطسات رسسضة
رسسضة وأحداب , وجيات تجارية , واشخاص, وتتشػع ىحه الرحف وفق 
الفئات العسخية لمصفل . وصحافة الصفل ىي االكثخ شضػعا بضغ وسائل 

 االتراؿ الجساىضخؼ التي ُتعشى بالصفل وثقافتو .
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 الكتب – 2
تعج الكتب مغ اىع وسائل االتراؿ السقخوءة وىي عمى انػع 

لعمسضة والفشضة وكتب السغامخات والدضخ والقرز مختمفة ومشيا الكتب ا
واالشعار والخوايات . وكتب التاريخ والكتب االجتساعضة . وكتب 
الخسػمات والدشاريػىات والحكايا واالمثاؿ وغضخىا الكثضخ مغ الكتب 
الستخررة والستشػعة . وقج فاؽ عجد الكتب السشذػرة لألشفاؿ خالؿ 

كتب األشفاؿ مجتسعة عمى مجػ  القخف الساضي مجسػعة ما نذخ مغ
القخوف الدابقة . وكاف ذلظ بفزل نطخيات التخبضة وعمع الشفذ التي 
أكجت عمى ضخورة القخاءة لألشفاؿ . وتسثل كتب الرػرة أوؿ تقجـ كبضخ 
في القخف العذخيغ في أدب األشفاؿ فقج اكتدبت الخسـػ أىسضة تعادؿ 

مة القرة خاصة أىسضة الشز او تديج عمضو في فيع الكتاب عا
 واالستستاع بيسا .

 التمفديهن  – 3
يعتبخ التمفديػف مغ اكثخ وسائل االتراؿ الجساىضخؼ تأثضخا 
واكثخىا جسيػرا والشطاـ التمفديػني يقـػ عمى اسمػب إرساؿ واستقباؿ 
الرػرة الحضة السخئضة والسدسػعة. وىػ بيحا ُيعج اقجر وسضمة اعالمضة 

و, النو يجسع الرػرة والرػت معا, عخفيا االنداف في ىحا التػج
ويدتصضع الدضصخة عمى حاستي الدسع والبرخ وىسا اىع الحػاس 
اإلندانضة  واشجىا اتراال بسا يجخؼ في نفذ االنداف مغ افكار 

كانت البجاية الخئضدضة الستخجاـ التمفديػف  ٖٜٓٔومذاعخ. وفي عاـ 
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بو في  بذكل واسع عشجما  اخحت التجارب في تأسضذ محصات خاصة
عجد مغ الجوؿ األوربضة . والتمفديػف الضـػ ىػ قبمة األشفاؿ لسا يعخض 
فضو مغ بخامج وافالـ وصػر متحخكة ومشتجات اخخػ تجتحب الصفل . 
ولمتمفديػف قجرات كبضخة ججا عمى التثقضف والتعمضع, المتالكو خرائز 

عغ جامعة ال تتػفخ في وسضمة اتراؿ غضخه, فقج اخح الحػار والتسثضل 
السدخح واخح عغ الدضشسا شاشتيا وشخيقة عخضيا واخح قجرات اإلذاعة 
في الػصػؿ الى كل بضت ومكاف . اضافة الى ذلظ فإف التمفديػف لو 
مؤثخاتو السخئضة االلكتخونضة التي يكثخ استخجاميا في مختمف البخامج 
وتدتعسل بيجؼ جحب االنتباه , ففضو القجرة عمى االنتقاؿ الدخيع مغ 

ة الى اخخػ لتتابع الَسَذػاىج واضيار صػرة فػؽ اخخػ لتجدضج صػر 
األفكار . وعمضو فاف التمفديػف اداة اتراؿ بإمكانيا لضذ السداىسة في 
نقل ثقافة الصفل الى متمقضيا وحدب بل ليا التأثضخ السباشخ والقػؼ في 
تػجضو الصفل, الف السؤكج عمسضا, اف االنداف كمسا كانت عجد حػاسو 

تتمقى السثضخات اكثخ كاف ادراكو أقخب الى أف يكػف صحضحًا التي 
ومتكامال , فالصفل الحؼ يتيضأ لو أف يخػ عرفػرا ويدسع زقدقتو يكػف 
إدراكو لكضشػنة ىحا السخمػؽ أكبخ مغ إدراؾ شفل آخخ تيضأ لو سساع 
الدقدقة  وحجىا او العرفػر بجوف زقدقة ,. وىحه الحاؿ جعمت خبخاء 

ف أف التمفديػف أكثخ قجرة عمى إيراؿ الخسالة االترالضة االتراؿ يقػلػ 
 مغ كافة وسائل االتراؿ.
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  اإلذاعة – ٘
وىي مغ وسائل االتراؿ ذات التأثضخ الكبضخ,  وتأتي بعج 
التمفديػف في مقجار قجرتيا عمى نقل ثقافة الصفل مغ خالؿ تأثضخاتيا 

 د والسدافات الصػيمةالدسعضة الكبضخة وقجراتيا عمى تجاوز الحجود والحػاج
وعادة ما تكػف اإلذاعة كأداة اتراؿ فاعمة في السشاشق الشائضة التي ال 
تتػفخ فضيا وسائل االتراؿ األخخػ ألسباب تقشضة او فشضة  او مػاصالتضة 
, واالذاعة ال تتصمب غضخ جياز راديػ يعسل بالبصاريات الجافة التي 

ق يرعب تػفضخ الكيخباء تكػف بجيال عغ الصاقة الكيخبائضة في مشاش
 .فضيا

 الديشسا – ٙ
وىي اداة اتراؿ تتصمب وجػد بضئة مشاسبة ليا: كقاعات العخض 
السالئسة والقشاعات واالنصباعات السدبقة لجػ السجتسع بأىسضتيا . وتػفخ 
االشخشة السشاسبة لمعخض . وسضشسا األشفاؿ ال تتستع بػجػد فاعل في 

تتعمق بذحة الُسشتج الدضشسائي الخاص معطع دوؿ العالع ألسباب كثضخة 
بالصفل  ومحجودية قاعات العخض الخاصة بيحا الشػع مغ الدضشسا وكمفة 
االنتاج مقارنة بالخبح البدط . ومحجودية استضعاب قاعات العخض لعجد 
كبضخ مغ األشفاؿ, مقارنة بسذاىجؼ التمفديػف ومدتسعي االذاعة وقّخاء 

ظ قجرات ىائمة في عسمضة الػصػؿ والتأثضخ الكتاب والسجمة . ولكشيا تستم
 عمى الصفل وشجه لسا تقجمو, ورفجه بانػاع كثضخة مغ الثقافة .
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  –االنتخنت  –الذبكة العشكبهتية  – ٚ
وىي اداة اتراؿ بإمكانيا جسع كل وسائل االتراؿ في ثشاياىا 
حتى التمفديػف ولكشيا ىي االخخػ تػاجو صعػبات متعجدة تتعمق بالبشي 

تحتضة, كتػفضخ شبكات اتراؿ قػية واجػر اشتخاؾ مشاسبة او مجانضة ال
وتػفخ اجيدة حػاسضب وقبل كل ىحا, وجػب حرػؿ الصفل عمى خبخة 
مشاسبة لمتعامل مع التقشضات السعقجة ليحه الذبكة  . وتشصػؼ اداة 
االتراؿ ىحه, عمى مخاشخ جدضسة يتعخض ليا الصفل . اذ يدتحضل 

ترالضة وبالتالي استحالة التحكع بشػع السشتج الحؼ التحكع بسداراتيا اال
يتمقاه الصفل , وفضيا يكػف الصفل عخضة لالستغالؿ واالندالؽ في 

 متاىات تجمخ وجػدوه بالكامل .
 التهاصل 

التػاصل يعشي االستسخار باالتراؿ وتقضضسو وتقػيسو مغ خالؿ 
أثضخاتيا في رجع الرجػ الحؼ يػفخ َفْيسا افزل وادؽ لعسمضة االتراؿ وت

الصفل . ما يعشي , العسل عمى التغضضخ باألسالضب والسػاد السخسمة ليحا 
الكائغ الرغضخ . والتػاصل يػشج العالقة بضغ السترل والسترل بو , 
ويديج حجع اإلدراؾ والفيع لمسادة مغ قبل متمقضيا ويسشح مخسميا قجرة عمى 

جيات الستمقي . تقضضع ىحه السادة مع قجرات ورغبات وإمكانضات وتػ 
والتػاصل ىػ جػىخ العالقات اإلندانضة ومحقق تصػرىا,  ويعتبخ 
التػاصل السعخفي في ثقافة الصفل ىػ الحؼ ييجؼ إلى نقل واستقباؿ 
السعمػمات, والتخكضد عمى الجػانب السعخفضة ومخاقبتيا, ونقل الخبخات 
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ع والتحمضل والتجارب إلى الستمقي وتعمضسو شخائق التخكضب والتصبضق والفي
والتقػيع برفة عامة. إنو ييجؼ إلى تدويج الستمقي بالسعخفة والسعمػمات 
اليادفة. ومغ ثع, يقـػ ىحا التػاصل عمى تبادؿ اآلراء ونقل السعارؼ 

 وتجارب االجضاؿ مغ جضل الى جضل .
يسكغ الحجيث عغ ىحه العسمضة  ولفيع شبضعة االتراؿ الثقافي باألشفاؿ

 - :تالضةمغ خالؿ األبعاد ال
 السرجر  -ٔ
 الخسالة  -ٕ
 الػسضمة  -ٖ
 الجسيػر -ٗ
 التغحية السختجة  -٘
 التأثضخات -ٙ

 :السرجر -ٔ
يتػلى السرجر االترالي أو السخسل أو القائع باالتراؿ أو 
السػخمػد صػػغ األفكار والسعاني والسعمػمات التي يدعى إلى إيراليا إلى 

خاد أو مشطسة والسرجر قج يكػف فخدا أو مجسػعة قمضمة مغ األف .األشفاؿ
فالستحجث إلى الصفل سػاء كاف أما أو أبا أو معمػسػا أو زمػضػال  .اترالضة

واالتراؿ الحؼ يكػف مرجره فخد أو مجسػعة قػمػضػمػة مػغ  ىػػ مػرػجر,
أما االتراؿ بجسيػر األشفاؿ  األفػخاد ىػػ فػي الغالب اتراؿ شخري,
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ومػحػصػات  فضتع في العادة عغ شخيق دور الشذخ ودور الرحػف,
 .واستػديػىات إنتاج األفالـ الدضشسائضة ,ومػحػصػات الػتػمػفػاز اإلذاعػة,

ويترل السرجر االترالي بجسيػر األشػفػاؿ عػبػخ وسػضػط 
ويمـد أف تتػفخ لجػ السرجر االترالي  اتػرػالػي ىػػ وسضمة االتراؿ,

 بحضػث يػحػجث ميارات تخمضد بحضث يدتصضع وضع السزسػف في رمػز,
وأف تتػفخ لو قجرة وضع ذلظ  فػي األشفاؿ, مسػكػغ أعػسػق تػأثػضػخ 

السزسػف. في رسالة تشدجع وقجرات األشفاؿ ومجػ نسػىع العقمي 
كسا تشدجع مع قجرات الػسضمة  والعاشفي والمغػؼ واالجتساعي,

يسكغ أف  حضث إف لػكػل وسػضػمػة مػغ وسػائػل االتػرػاؿ قجرات االترالضة,
 كػسػا سػشػػضػح ذلظ فضسا بعج.-مجػ واسع في إحجاث التأثػضػختدتغل إلى 

 .ويتصمب األمخ إضافة إلى ذلظ أف يحطى السرجر بثقة األشفاؿ 
ال بج مغ أف يخاعػي مجسػعة مغ الزػابط إضافة إلى وجػب 

تمظ الزػابط ما يختبط  تػفخ مؤىالت أو قجرات خاصة بو. ومغ بضغ
ػػسػضػمػة االتراؿ أو أسمػبو وبشػعو سػاء ومشيا مػا يػتػعػمػق ب باألشفاؿ,

إضػافػة إلػى الزػابط الفشضة التي تشتيي  أكاف شخرضا أـ جساىضخيػا,
 .ومؤثخة ومفيػمة بالسزسػف إلى صضغة جحابة,

 -:الخسالة -ٕ
أشخنا إلى أف السرجر يزع السعاني التي يخيج أف يشقميا إلى األشفاؿ 

السعانػي تػػضػع فػي رمػػز أؼ أف تمظ  كغ نقمو إلضيع,يس في شكل
كػالػكػمػسػات أو الرػر أو األصػات أو غضخىا مغ الخمػز فضسا يدسى 
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والذكل الحؼ يشتيي السرجر إلى  بالمغة المفطضة والمغة غضخ المفطضة,
وعمى ىحا يكػف  صضاغتو وإرسالو إلى األشفاؿ ىػ ما يدسى بالخسالة,

وسضمة االتراؿ في حالة لمخسالة مزسػف فػي شػكػل قػابػل لمشقل عبخ 
 .أو برػرة مباشخة في حالة االتراؿ الذخري االتراؿ الجساىضخؼ,

 :وىشاؾ عجة مصالب تدتمـد أف تتػفخ في الخسالة وىي
أف و  أف ترسع وتخسل إلى الصفل في صضغة تثضخ انتباىو,- ٔ 

وأف تحسل مغ العشاصخ ما يجعميا  ترل إلضو في وقت ومكاف مشاسب,
 جحابة لو
 أف تدتخجـ فضيا الخمػز التي يدتصضع الصفل فكيا دوف عشاء- ٕ  
وتقتػخح بػعػس الػصػخؽ  أف تثضخ الحاجات الذخرضة لمصفل,- ٖ 

وأف يخاعى في وضعيا مػقع الصفل في  لسػقػابػمػة بعس تمظ الحاجات,
أو يترل بيا نطخا لسا تمظ  الجسػاعػة أو الجساعات التي يشتسي إلضيا,

 سمػؾ الصفل االترالي الجساعات مغ أثخ في
أف يخاعى مجػ نسػ الصفل مغ الشػاحي االجتساعضة - ٗ  

أىجافيا األساسضة إنساء ىحه  وأف يكػف مغ بضغ والعاشفضة والعقمضة,
وتشصبق ىحه السصالب عمى الخسالة السخسمة إلى األشفاؿ عػمػى  .الشػاحي

 مػدػتػػػ االتراؿ الذخري ومدتػػ االتراؿ بجسيػر األشفاؿ. 
ولكػغ كػي يػرػبػح وصف رسالة ما بأنيا لجسيػر األشفاؿ ال بج مغ 

 تػفخ الذػخوط الػخئػضػدػة التالضة
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أف ترل الخسالة عبخ وسضمة مغ وسائل االتراؿ إلى عػجد كػثػضػخ مػغ -
 األشفاؿ في أماكغ مختمفة

أف تكػف الخسالة متاحة لجدء كبضخ مغ األشفاؿ دوف أف تقترخ عمػى –
 ععجد قمضل مشي

 أف تكػف الخسالة مفيػمة مغ قبميع -
 ويرضب الخسالة عشج انتقاليا إلى األشفاؿ -
شيء مغ االضصخاب أو -وكحلظ الحاؿ عشج انتقاليا إلى الخاشجيغ-

إذ إف الخسالة ال ترل كػسػا ىي إلى الجسيػر وال تتصابق معانضيا  البمبمة,
ويخجع ذلظ  ,في الغالب لجػ السرجر مع ما ىي لجػ جػسػيػػر األشفاؿ,

شبضعضة ومشيا ما ىي نفدضة واجتساعضة إلى عجة عػامل مشيا ما ىي 
 :وأبخز ىحه العػامل

 -التذػير فػي دالالت األلػفػاظ: -ٔ 
ػرػجر لكمسات ال يتدع ليا قامػس األشفاؿ لسويحرل عشج اسػتػخػجاـ ا

المغػؼ أو لتعابضخ ال تقػػ بعس مدتػيات األشفاؿ اإلدراكضة عمى 
أو  ,أو عشػج تػشػاوؿ مػػضػػعػات لػضػذ لػألشػفػاؿ معخفة بأولضاتيا ,فيسيا

رجر بضشسا تحسل لساستخجاـ كمسات تحسل معشى معضشا بالشدبة إلى ا
 .معشى مختمفا بالشدبة إلى األشفاؿ

 -:اختالؼ إشار الجاللة لمسرجر عغ إشار الجاللة لألشفاؿ -ٕ 
-شفال كاف أو راشجا-تقبلفقج أثبػت عجيج مغ الجراسات العمسضة أف السد

يفدخ الخسالة االترالضة استشادا إلى إشار الجاللة الخاصة بو. وتخسع 
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ذلظ اإلشار أفكار الذخز ومضػلو واتجاىاتو الشفدضة وأفكار ومضػؿ 
واتجاىات الجساعػة أو الجساعات التي يشتسي إلضيا ذلظ الذخز أو 

بو كل ما  خيس أؼ أف ذلظ اإلشار يؤلف مخشحا خاصا يختبط بيا,
وىػحا السػخشػح يػجػعػل األحاسضذ تجرؾ بأسمػب يختمف  يػدػسػعػو أو يػخاه,

 .باختالؼ األفػخاد وبػاخػتػالؼ ضػخوفػيػع وخبخاتيع الدابقة
افتقار بعس األشفاؿ إلى بعس السيارات االترالضة: يدتمـد  -ٖ 

االنتباه فيع الخسالة االترالضة عجدا مغ السيارات االترالضة كالقخاءة أو 
وما إلضيسػا مػغ العادات االترالضة. لحا فإف الشقز في ىػحه السػيػارات 

أو تفدضخات غضخ  تػقػػد األشػفػاؿ إلػى تفدضخات خاشئة لمخسالة االترالضة,
 مصػابػقػة لسػا يػخيػجه السرجر

واألشفاؿ قبل سغ السجرسة يتعخضػف عادة لالتراؿ السخئي  -ٗ
تى بعج دخػليع السجرسة فإنيع يطمػف أكثخ وح والسدسػع دوف السقخوء,

بسا ىػ مخئي. ومغ جانب آخخ فإف خبخات األشفاؿ بالتعخض  اىتساما
لمخسالة االترػالػضػة تطل مشقػصة عشج مقارنتيا بخبخات الخاشجيغ. لحا فإف 

 احتساؿ تفدضخىع السزسػف لمخسالة بغضخ معشاىا أمخ كثضخ الذضػع.
ميارات اترالضة فإف ىشاؾ ما وحتى الحيغ تتػفخ لجييع  -٘ 

يدػبػب لػيػع إدراؾ الخسالة بغضخ صػرتيا األصمضػة حػضػث إف الحػػاس 
 .نػفػدػيػا تػقػع فػي الخصأ في بعس األحضاف

 :الهسيمة -ٖ
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وسضمة االتراؿ بجسيػر األشفاؿ ىي الػسضط الحؼ يتضح  
لألشفاؿ أف يخوا أو يدسعػا )أو يخوا ويدسعػا في آف واحج( رمػز 

حضث تدتػخػجـ اآللػة  أؼ أنيا الػسضط الشاقل لمخسالة, الخسالة االترالػضػة,
فػي ىػحا الػشػػع مػغ االتراؿ إلنتاج السصبػعات أو السػاد السدسػعة أو 

والدضشسا في مقجمة وسائل والتمفاز  السخئضة. وتعتبخ الرحافػة واإلذاعة
اىضخية عمى ولكي يرح إشالؽ الرفة الجس .االتراؿ بجسيػر األشفاؿ

 .وسضمة االترػاؿ بػاألشػفػاؿ يشبغي أف يتػفخ شخشاف رئضداف ىسا
لسػعػطػع  -أف إنتاج الػسضمة متػاح بػدػيػػلػة بػالسػعػشػى السادؼ -ٔ  

 األشػفػاؿ فػي الجساعات السختمفة في السجتسع
أف تكالضفيا ضئضمة بالشدبة إلى الصفل بحضث تػكػػف مػضػدػػرة  -ٕ 

  .مغ الشاحضة السالضة بػرػفػة عامة
وىشاؾ مغ يزع شخوشا أخخػ لػسضمة االتراؿ بجسيػر األشفاؿ مشيا 
أف تكػف تمظ الػسضمة أداة نقل لمسزسػف بحضث ترل إلى األشفاؿ في 
وقت واحج أو في أوقات متقاربة. وعمى ىحايسػكػغ الػقػػؿ إف وسػضػمػة 

جد كػبػضػخ مػغ االتػرػاؿ بجسيػر األشفاؿ ىي األداة التي تبث إلى ع
 .األشػفػاؿ رسػائػل متساثمة في وقت واحج

 -:الجسيهر -ٗ
في العمـػ االجتساعضة لضعػشػي «الجسيػر»استخجـ مرصمح 

وتكػف  مػضػع مذتخؾ, مػجػسػػعػة مغ الشاس يتخكد اىتساميا حػؿ
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دوف اشتخاط أف يكػف أفخادىا  استجاباتيػا إزاءه معمشة أو غضخ معمشة,
 .إذ قج يكػنػف متباعجيغ ,مكانضا متقاربضغ

ولكغ ىحا السرصمح اكتدب مع ضيػر وسائل االتراؿ الػتػي 
والتي أصبح بإمكانيا الػػصػػؿ إلػى أعػجاد  أوجػجىػا التقجـ التكشػلػجي,

كػبػضػخة مػغ الشاس في األماكغ اخسمتمفة معشى محجدا ىػ أولئظ الحيغ 
 .يدتقبمػف وسائل االتراؿ الجساىضخؼ 

إلشارة إلى أف وسائل االتراؿ تتػجو إلى الصفل وال بج مغ ا
 وىي ال تدتصضع الفرل بضشيسا, كػذػخػز وإلى جسيػر األشفاؿ معا,

ولكشيا في تػجييا إلى الصفل الذخز ال تدعى إلضو باعتباره فخدا قائسا 
بل مغ خالؿ كػنو عزػا في ذلظ الجسيػر لو بعس ما  بحاتو,

 تخكة كالجوافع والسذاعخ والسعايضخ,لمجػسػيػػر مػغ خػرػائػز عػامػة مذ
في  سػائػل االتراؿ الجساىضخؼ ال يحذولكغ الصفل الحؼ يتػعػخض لػػ 

 بأنو جدء مغ جسيػر كبضخ بل يحذ برمتو بالسرجر. العادة
 :وفق أربعة مقايضذ ىي ويقاس جسيػر أؼ وسضمة اترالضة,

أؼ عجد األشفاؿ الحيغ يتعخضػف لمػسضمة  حجع الجسيػر, -ٔ
 .رالضةاالت

ويخاد بو الجساعات أو الفئات االجتساعضة  تخكضب الجسيػر, -ٕ
  .–التي يتألف مشيا جسيػر األشفاؿ
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أفػخاد  ضغويخاد بو مػجػ االخػتػالؼ بػ درجة تجانذ الجسيػر, -ٖ 
 ومجػ الشسػ, وفػئػات الجسيػر في عجد مغ الستغضخات كالسدتػػ العسخؼ,

 .والسدػتػػػ التعمضسي
ويخاد بو السجػ الدمشي الحؼ يقزضو أفخاد  عخض,شػؿ الت  -ٗ 

 .الجسيػر في االستساع إلى الػسضمة أو في السذاىجة أو القخاءة
 -:التغحية السختجة -٘

تخزع عسمضة االتراؿ اإلنداني لزػابط معضشة كي تحافع  
عمى سالمة سخياف السعاني إلى السدتقبل وتحقق اليجؼ السصمػب 

 .بكفاءة
لسختجة أبخز عػامل تحقضق ضبط العسمضة وتعتبخ التغحية ا

أو  يسكغ مغ خالؿ التحقق مغ نجاح العسمضة االترالضة, االترالضة, إذ
فذميا عغ شخيق ما يرل إلى السرجر مغ معمػمات مػخسػمػة مػغ 

يسيج لو ضبط الخسالة  السػدػتػقػبػل حػػؿ نجػاحػو أو إخفاقو في ىجفو,مسا
  .السقبمة

عغ مجػ إحداس السخسل بصبضعة استجابة  وتعبخ التغحية السختجة
حضث يدتجؿ السخسل مغ خالؿ التغحية السختجة  الصفل لخسالتو االترالضة,

 وفضسا إذا قػبمت بخضى أـ بتجيع, فضسا إذا وصمت الخسالة أـ لع ترل,
 وفػضػسػا إذا فيست أـ لع تفيع

وتػصف التغحية السختجة بأنيا إيجابضة عشجما يفيػع السػرػجر أف  
وتػصف بأنيا سمبضة عشجما يفيع  تسزي عمى ما يخاـ, عػسػمػضػة االتراؿ
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السرجر أف عسمضة االتراؿ يعتخييا إرساؿ إشارات إلى السخسل مغ 
  .السدتقبل تعبضخا عغ االستجابة لمخسالة األصمضة

تسضد االتراؿ  كسا تعتبخ التغحية السختجة إحجػ الرفات التي
حضث إف  عغ االتراؿ بالجسيػر,الذخري )الحؼ يقـػ وجيا لػجو( 

مغ السخسل إلى السدتقبل ومغ  االتراؿ الذخري يتخح شخيقتع
بػضػشػسػا يتخح االتراؿ بالجسيػر شخيقا واحػجا مػغ  السدتقبل إلػى السػخسػل,

وبدبب ضخامة عجد أفخاد الجسيػر في  .السػرػجر إلػى الجػسػيػػر فػقػط
 السرجر وبضشيع, ت تفرل بتعووجػد مدافا عسمضة االتراؿ الجساىضخؼ,

بالشدبػة لو. لحا يدتحضل تعخؼ السرجر  إضافة إلى أنيع غضخ مخئضتع
 .عمى ردود أفعاليع بذكل فػرؼ عمى رسائمو االترالضة

 :التأثيخات -ٙ
ييجؼ االتراؿ عادة إلى إحجاث تأثضخات في السدتقبمضغ, ويشجر  

تراؿ الجساىضخؼ وبعج أف ضيخت وسائل اال .أف نجج اتراال ال ىجؼ لو
الحجيثة إلى الػجػد تتابعت الجراسات حػؿ تأثضخات ىحه الػسائل في 

تسثمت الشطخة إلى تأثضخات وسائل االتراؿ  وقج .األفخاد والجساعات
حتى  بالجسيػر في البػجايػة في أف لتمظ الػسائل تأثضخات فعالة ومباشخة,

عمى أساس أف  شبو ذلظ التأثضخ بحقشة اإلبخة أو بالخصاصة الدحخية.
 .األفكار أو السذاعخ أو الجوافع تشتقل أتػماتضكضا )آلضا( مغ عقل إلى آخخ

وتشصػؼ ىحه الشطخيات عمى أف لالتراؿ الجساىضخؼ دورا في 
التأثضػخ في مجارؾ ودوافع واتجاىات ومدتػيات فيع واىتسامات وأذواؽ 
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ذلػظ اط سمػؾ األشفاؿ برخؼ الشطخ عػغ مػجػ نسووجيات نطخ وقضع وأ
ما كاف يتػقعو الكثضخوف أف يكػف األشفاؿ عػمػى  ضغومغ ب .الػتػأثػضػخ

ولكغ كثضخا مغ  ,درجػة عػالػضػة مػغ التأثخ بػسائل االتراؿ بالجسيػر
 .التػقعات في ىحا االتجاه لع تتحقق

 -الثقافة وخيال األطفال: 
يتستع الكائغ اإلنداني بقجرة عمى اسػتػحػزػار الحػادث والػقائع 

أؼ أنو يدتصضػع  دوف الحاجة إلى وقػعيا مغ ججيج, عسػما, السجركات,و 
ويكػف لتمظ  اسػتػضػحػاء الخبخات الدابقة في غضبػة الػتػشػبػضػيػات األصػمػضػة,

إال أنيا لضدت مػصػابػقػة  التشبضيات صػرا ذىشضة مذابية لمرػر األصمضة,
وىػي في  الػتػرػػر,ويصمق عمى ىحه العسمضة مرصمح:  .لػيػا فػي الػعػادة

 لػكػغ قػجرة اإلنػدػاف تػفػػؽ ذلػظ,و  الػاقع عسمضة قخيبة مغ عسمضة التحكخ
وأكثخ شسػال مغ  عسمضة عقمضة أكثخ تعقضجا, ارسة بػػحػػضػػث إنػػو يدتصضع 

ورسع صػر رمدية  مغ خالؿ قجرتو عمى التصػاؼ بحىشو, الترػر,
لى تكػيغ وتألضف ججيج إ تختمف عغ استػحػزػار التشبضيات الدابقة,

 .وىحه العسمضة ىي التخضل اما,تس مغايخ لألصل
وججنا ترشضفا  وبدبب الجور الكبضخ الحؼ يمعبو الخضاؿ في حضاة الصفل,

 :وىحه السخاحل ىي لسخاحل الصفػلة مدتشجة إلى الخضاؿ,
  >>سشهات 5- 3»مخحمة الهاقعية والخيال السحجود بالبيئة  -1

الصفل في بضئة تتذكل مغ أفخاد  في ىحه السخحمة يعضر
في ضغ مغ الجضخاف واألقارب والباعة الجائم األسخة وبعس معارفو,
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والسػالبػذ الػتػي  إضػافػة إلػى الجمى التي يػمػيػػ بػيػا, محضػصػو,
والحضػانات األلضفة التي تحضا  والػصػعػاـ الػحؼ يػتػشػاولػو, يػختػجيػيػا,

الجػية والطػاىخ الصبضعضة كالبخد فزال عغ السؤثخات  قخيبا مشو,
ويتأثخ الصفل بعشاصخ  .وما إلى ذلظ والحخ والزػء والطالـ,

مدتجضبا لتأثضخاتيا اخسمتمفة مذغػال بالكذف عشيا..  ىحه البضئة,
ألنو يدعى الكتذاؼ  شجيج الفزػؿ, لحا تخاه كثضخ التداؤؿ,

يجيو شيء ججيج  تعيقع ب تععالسو والػقػؼ عمى خفاياه. وح
وىػػ بػعػج  ويقمبو عمػى وجػيػو وقػفػاه, ويمػيو, وييده, ػتػصػمػع إلػضػو,ي

ويكػف  .ذلػظ يػحػاوؿ فػتػحػو أو تفكضكو لضتعخؼ عمى ما في داخمو
حػادا ولػكػشػو مػحػجود فػي إشػار  في ىحه السخحمة, خضاؿ الصفل,

كسا يكػف إييامضا.. فالصفل يترػر غصاء  البضئة التي يحضا فضيا,
ويترػر  وذات الذساؿ, تعجر مقػد سضارة يمف بو ذات الضسالق

فضصمق  أو يغزب مشيا, الجمضة كائشا حضا يحجثيا بخفق ونعػمة,
عمضيا سياـ الدب والذتضسة.. ومثل ىحه األنساط الدمػكضة التي 

ويحىب عمساء الشفذ «. المعب اإلييامي»يقـػ بيا الصفل تدسى 
ألنػو  مػيػسػة فػي نسػػ الػصػفػل,إلى القػؿ: إف لإليػيػاـ وضػضػفػة 

وأساس لسسارستو مياراتو  وسضمتو إلى تشطضع الكثضخ مغ نذاشاتو,
ومذخوعاتو  الحخكضة, وسبضمو إلى اتراالتو االجتساعضة,

 .وشخيقة إلى تشذضط عسمضاتو العقمضة الجساعضة,
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التي يتسضد بيا األشفاؿ في  واستشادا إلى الخرائز,
السزسػف الثقافي  إلى مجػ واسع حجديت عسمضػة الػتػخػضػل,

الحؼ يدكب فضو أيزا حضث  ويتحجد الذكل السشاسب لألشفاؿ,
الذكل القرري الحؼ  فػي ىػحه الػفػتػخة يدتسخ خضػاؿ األشػفػاؿ

فالذخرضات مغ  ,يشصػؼ عمى مػضػعات وشخػرػضػات مػألػػفػة
باء والذخرضات البػذػخيػة كػاألمػيػات واآل الحضػانات والشباتات,
التي تحسل صفات جدجية أو لػنضة أو  واألخػات واإلخػاف,

تجتحب األشفاؿ في ىحه  حخكضة أو صػتضة سيمة اإلدراؾ,
السخحمة.. وىحا يعشي أف أشفاؿ ىحه السخحمة مضالػف إلى القرز 
الػاقعضة السسدوجة بذيء مغ الخضاؿ ألف تخضالتيع محجودة 

والرػت مغ الطػاىخ ولسا كاف المػف والحخكة والحجع  .بالبضئة
لحا فإف  واألحضاء واألشضاء التي تالـز البضئة التي يحضا فضيا الصفل,
تكػف  تعالصفل يتأثخ بيا ما دامت ضسغ إشار واقعو وخضالو.. فح

ال بج مغ أف  في ىحه السخحمة, في قرػة شػفػل,« بصال»الججاجة 
تجدج لمصفل سسات الججاجة كمػنيا األبضس وعضشضيا الحسخاويغ 

 .وقخقختيا وىي تصارد نسمة وريذيا الشاعع,
وبػجو عاـ فإف اإليقاع والحخكة الدخيعة والمػف والرػت 

وتديج  تعج مغ العشاصخ التي تغشي السزسػف الثقافي واألدبي,
ػسضقى بس وييتع األشفاؿ في ىحه السخحمة .مغ ولع األشفاؿ بو

السػزونة وتيدىع العبارات  ويدتستعػف بالجسل السشغػمة, الكمسات,
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 ويشتذػف لألغشػضػات ذات اإليقاع الدخيع, أو السدجػعة,
وال يشاسب  .ولألصػات السخحة التي تصمقيا شخرضات قرريع

وفيع أو كل ما يشصػؼ عمى إثارة مخا في ىحه السخحمة, األشفاؿ,
 كقرز الجاف والعفاريت والدحخة, ,إيقاع الحضخة في نفػسيع

ه الخبخات بعضجة عغ ألف مثل ىح ة,يسوقرز العشف والجخ 
وتجدضج السػاقف  .كسا أنيا بعضػجة عغ آفاؽ خضاالتيع بضئتيع,

وتبعث القمق في  السحدنة أو السفجعة تثضخ أحداف األشفاؿ,
 في ىػحه السػخحػمػة ولضذ بالزخورة أف تشصػؼ قرريع نفػسيع,

ألنيع كثضخا ما يدتستعػف بقرز ذات  عػمػى عقج أو مذكالت,
 .شغع العباراتأسػمػػب وصػفػي م

 -سشهات(: 8- 6مخحمة الخيال السشطمق )-2
يبجأ الصفل بالتحػؿ مغ التخضل  في بجء ىحه السخحمة, 

أو  الشػع اإلييامي إلى الشػع اإلبجاعي, السحجود بالبضئػة, متجاوزاً 
إذ يكػف الصفل قج قصع مخحمة  التخكضبي السػجو إلى ىػجؼ عسمي,
ذلظ إلى ما ىػ أبعج..  صة بو,التعخؼ إلى بضئتو السحجودة السحض

ويػدداد حبو في  ػػضػػعػات جػجيػجة,بس لحا تتزح عشايتو
 ويكثخ مغ التداؤؿ عغ أشضاء وأسباب وعػامل, االستصالع,

في ىحه  ويتسضد الصفل .فزال عغ التداؤؿ عغ مدائل قضسة
لحا  تػصػمػعػو إلػى اآلفاؽ البعضجةوبذػجة  بدخعة نسػ تخضمو, السخحمة
خج في مزامضشيا عغ التي تخ ولعو بالقرز الخضالضة,يتبمػر 
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 بل ىػ يشجحب لإلنرات إلى القرز,, محضصو وعالسو
 ػا في ذلظ قرز الجاف والعفاريت واألعاجضب,بس الخخافضة,

ولكغ أكثخ القرز نفعا ليع ىي التي تشقميع إلى آفاؽ بعضجة 
حه في ى يتذبو األشفاؿو  خارج حجود معارفيع دوف أف تغفل الػاقع

لحا يػشػجػحبػػف إلى قرز , بالسغامخيغ األبصاؿ السخحمة
وىحا يدػتػػجػب أف تػخاعػى فػي مػثػل ىػحه  السغامخات الخضالضة,

زي الحػادث وفق عامل الدببضػة قػجر تس أف السغامخات,
حػتػى ال تبجو الحضاة أماـ األشفاؿ وكأنيا مجسػعة مغ  اإلمػكػاف,

 السقالب واألفخاخ
 -:(سشة 12- 8لة )مخحمة البطه -3

يشتقل الصفل مغ مخحمة الػاقعضة والخضاؿ  في ىحه السخحمة,
إذ يبتعج عغ التخضل الجامح  إلى مخحمة أقخب إلى الػاقع, السشصمق,

ويذتج مضمو إلى األلعاب التي  وييتع بالحقائق, بعس االبتعاد,
وتػطػيػخ عمى الصفل أنساط سمػكضة فضيػا  تتصمب ميػارة ومػشػافػدػة,

وتدتيػػ الصفل قرز  .السجتسعحػج لػألسػخة ولػبػعػس تػقػالػضػج ت
الخحالة  وسػضػخ والػعػشػف والسػغػامػخة, والسخاشخةالذػجػاعػة 

والػقػخاءات الػعػمػسػضػة  كسا تدتيػيو القرز اليػدلػضػة, تعوالسكتذف,
 .وكتب السعمػمات السبدصة,

 -سشة(: 15- 12مخحمة السثالية )-4
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ة يشتقل الصفل مغ فتخة تترف باالسػتػقػخار وفي ىحه السخحم
ضل يسو  إلى مخحمة دقضقة وشجيجة الحداسضة, الػعػاشػفػي الشدبي,

وتقل فضيا  تدج فضيا السغامخة بالعاشفة,تسإلى القرػز الػتػي 
وأكثخ السغامخات التي يتذػؽ إلضيا  .وتديج فضيا السثالضة الػاقعضة,

تػي تقـػ ببصػلتيا شخرضات ىػي الػ األشفاؿ في ىػحه الػفػتػخة,
وخاصة تمظ التػي تػػاجػو الرعاب الكبضخة  تترف بالخومانتضكضة,

أو  مغ أجل الػصػؿ إلى حقضقة مغ الحقائق, والعػائق السعقجة,
ويػتػذػػقػػف إلػى الػقػرػز الػبػػلػضػػدػػضػػة  الػجفػاع عػغ قػزػضػة,

لعالقات وقػػرػػز الجاسػسضة. أما السػضػعات التي تتشاوؿ ا
حضث إنيع يذارفػف عمى البمػغ  فإنيا تجتحبيع كثضخا, الجشدضة,
ضمػػف إلػى قػخاءة قػرػز ذات نػدعػة يس ومع أف األشفاؿ .الجشدي

 ضمػف أيزا إلى اختالؽ أقاصضز مغ الخضاؿ,يسسػخيػعػة فػإنػيػع 
وتتسضد ىحه السخحمة بدعة خضاؿ  .وىػحا مػا يػدػسػى بػأحػالـ الضقطة

وال ىي  ولكغ ىحه الدعة لضدت بالرضغة السشصمقة, الصفل,
 .وزخخفة تعإذ يتزح في أخضمتو تدي ,بالرضغة الفجة

 :-مزسهن االترال الثقافي باألطفال 
ويكػػف عػشػج والدتو  يػلج الصفل ولو خرائز وراثضة,

وسخعاف ما يبجأ بامتراص  مجخد كائغ بضػلػجي أو مجخد فخد,
ؿ اتراالتو اخسمتمفة فضكتدب عشاصخ مغ ثقافة مجتسعو مػغ خال

 .يتحػؿ إلى شخز لظوبح, عادات وتقالػضػج ومعايضخ ولغة
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أوالىسا والدة عزػية  وىحا يعشي أف الصفل يػلج مخت,يغ
حػضػث يتحػؿ في الػالدة  ثانضتيسا والدة ثقػافػضػة, ,«بضػلػجضة»

ومع أف الػالدة البضػلػجضة تختبط بعػامل  .الثانضة إلى كائغ ثقافي
 اثضة إال أف الػالدة الثقػافػضػة تحػرػل بػرػػرة تػجريػجػضػة ومدتسخة,ور 

وىي عسمضة معقجة ويداىع فضػيػا كػثػضػخ مغ الػكاالت االجتساعضػة 
الصفػل  الثقافة وبضغ والعالقة بضغ .إضػافػة إلػى الجػسػاعػات األولضة

حضث إف التكػيغ  تػكػذػف عػغ الصػاعضة الكبضخة لمكائغ العزػؼ,
 .يسيج لو اسػتػضػعػاب ثػقػافػة أؼ مجتسع يحضا فضو البضػلػجي لإلنداف

وعمى ىحا إذا كاف الػلضج البذخؼ في كل األزمشة واألمكشة قج زود 
فإف السجتسعات قج اختمفت فضسا بضشيا في  بػضائف بضػلػجضة,

حضث  تػفضػخ األجػػاء والػصػخؽ السػشػاسػبػة لػتػشػسػضػة تػمػظ الػضائف,
وضضفة ال تجج أماميا مشاخا مػشػاسػبػا لػمػشػسػػ فػإنػيػا تزسخ  إف كل
وبعج ىحا العامل واحجا مغ األسباب الجػىخية لسا نجج  وتيدؿ,

حضث إف السجتسع الحؼ يتعيج  الذعػب كثضخا مغ االختالفات, بضغ
يسكغ أف يختػمػف  تمظ الػضائف بالعشاية باستخجاـ أسالضب مشاسبة

عػغ مجتسع آخخ ال ييضئ لتمظ الػضائف أف تشسػ اخػتػالفػا واسػعػا 
وكانت نطخيات عجيجة قج حاولت أف تفدخ ذلظ  .بذكل سمضع

االختالؼ استشادا إلى أفكار نسصضة شائعة بعج أف شػعتيا 
وكػانػت في مقجمة تمظ األفكار  وأسبغت عمضيا صفات عمسضة,

 وأف الذعػب فػارؽ عشرخية أو جشدضة, الجعػة الداعسة أف بضغ
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ىشاؾ شعػبا راقضة جشدضا وأخخػ مشحصة. ولكغ تمظ األفكار التي 
احميا الفكخ الغخبي الخأسسالي في مػضع الشطخيات العمسضة 

حضث  سخعػاف ما أثبتت البحػث العمسضة السػضػعضة بصالنيا,
الذعػب مغ فػارؽ يعػد في أصػلو إلى أسباب  ثبت أف ما بضغ

 تكغ عسمضة االتراؿ الثقافي وفي األزماف البعضجة لع. ثقافضة بحتة
حضث كاف الشاس يكتفػف  يسثل ما ىي عمضو الضـػ مغ تعقضج,

لحا كاف األشفاؿ يسارسػف ميغ آبائيع ويتمقػف  بالخبخة وحجىا,
رغػع أف اآلبػاء فػي كػل جضل كانػا يذعخوف  أفكارىع إلى حج مػا,

ا حتى أف أبشاءىع لضدػا ندخا مكخرة مشيع. ومػا زلػشػا نػذػعػخ بيح
أف الػصػفػل -فػي بػعػس األحػايػضغ-الضـػ دوف أف نزع في حدابػشػا

ألف  الحؼ ندتقبمو الضـػ ىػ غضخ الصفل الحؼ ندػتػقػبػمػو غػجا,
ومعيا تختمف متصمباتو وبعس أنساط  األجػػاء مػغ حػلو تختمف,

ويرل  وبعس مغ ىحا يعػد إلى أنشا نشدى أياـ شفػلتشا, سمػكو,
 .بأشفاؿ الضـػ يـػ كشا أشفاال, نقارف أنفدشا, بشا الشدضاف أف
يقترخ االتراؿ الثقافي باألشفاؿ عمى نقل الثقافة  وحضغ

وال  دوف إثخائيا فإنشا نجعل أشفالشا يتأخخوف عغ مدضخة الحضاة,
يججوف فضسا يكتدبػف مغ العشاصخ الثقافضة ما يؤىميع ألف يعضذػا 

في ىحا  يطل األساسمى ىحا ع الف ما يػكػتػدػبػػنػو شفػلتيع,
لحا جاء التأكضج عمى أف  ,لسصالب حضاتيع عغضخ مم العالع الستغضخ

يتخكد ىجؼ االتراؿ الثقافي باألشفاؿ في إكدػابػيػع األسالضب 
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والػسائل التي تتضح ليع امتراص مزسػف االتراؿ اخسمصط 
يسارسػا عسمضات تفكضخ  وأف مع إعجادىع ألف يتثقفػا بأنفديع,

ا حل ما يعتخض حضاتيع مغ مذكالت بعضجا عغ يدتصضعػف بي
 .أنساط التفكضخ الخخافضة أو التدمصضة أو التخبصضة

 -:أثخ الثقافة عمى الشسه العقمي لمطفل 
تديع الثقافة أيَّسا إسياـ في نسػ عجد مغ جػانب الصفل  

السختمفة, وعمى رأس ىحه الجػانب يأتي الجانب العقمي, والحؼ يعتسج 
اء, والعسمّضات العقمضة؛ كالتخضُّل, واإلدراؾ, وغضخىسا. لػ أساسًا عمى الحك

تشاولشا أثخ الثقافة في ذكاء الصفل, لػججنا أّنو عطضع ججًا؛ حضث يتأثخ 
ذكاء الصفل السختبط بقجرتو عمى حل السذكالت, وبتكّضفو مع البضئة مغ 

ثخ حػلو, بسا يتمقاه الصفل مغ ثقافة سػاًء في السجرسة, أوالبضت, كسا يتأ
ذكاؤه بالمعب؛ خاصة إذا كاف ضسغ جساعات. إلى جانب ذلظ, فإّف 
العسمّضات السعخفّضة لمصفل تتأثخ ىي األخخػ بالطخوؼ السحضصة بو, والتي 

 تتعُّ تيضئتيا مغ قبل اآلخخيغ
 :الشعخية التخبهية اإلسالمية لثقافة الطفل 

التخبضة اإلسالمضة ىي تشسضة جسضع جػانب الذخرضة 
لفكخية والعاشفضة والجدجية واالجتساعضة وتشطضع سمػكيا اإلسالمضة ا

عمى أساس مغ مبادغ اإلسالـ وتعالضسو بغخض تحقضق أىجاؼ 
 اإلسالـ في شتى مجاالت الحضاة.
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وكحلظ ىي إعجاد الفخد السدمع إعجادا كامال مغ جسضع الشػاحي 
في جسضع مخاحل نسػه لمحضاة الجنضا واآلخخة في ضػء السبادغ والقضع 

 ي ضػء أسالضب وشخؽ التخبضة التي جاء بيا اإلسالـ.وف
أىتع اإلسالـ باألشفاؿ اىتساما كبضخا وحخص عمى تثقضف 
الصفل وتخبضتو اسالمضا فأف أوؿ شيء يفعمو األب السدمع بعج والدة 

 شفمو ىػ أف يؤذف لو فى أذنو.
ولقج حث اإلسالـ اآلباء عمى رعاية أبشائيع وحدغ تخبضتيع 

وأوصى اآلباء والسخبضغ بأف يتفيسػا مذاعخىع ويجخمػا والعصف عمضيع 
إلى عالسيع ويفيسػا نفدضاتيع ويشدلػا إلى مدتػاىع, وكاف الخسػؿ الكخيع 
ملسو هيلع هللا ىلص القجوة فى ذلظ فخآه الشاس يجاعب الرغار ويسازحيع وأوصى اآلباء 

خاد األمة واألميات بالعشاية بيع ورعايتيع وتخبضتيع عمى اإلسالـ ودعا أف
لتحسل مدئػلضاتيع تجاه مغ يخعػنيع ولكغ فى ضل الستغضخات الحجيثة 
التي تخكت برساتيا وأثارىا عمى العالع اإلسالمي الصفل السدمع أصبح 
يػاجو بتحجيات وأثار سمبضة مختمفة مسا يجعل مغ األىسضة بسكاف أف 

ات نعدز ثقافتو اإلسالمضة حتى تكػف الدالح الحؼ يتحجػ بو الثقاف
 الػافجة والعػلسة .

مغ أىع أىجاؼ التخبضة اإلسالمضة ىػ ترحضح الرػر االجتساعضة 
لجييع مثل حثيع عل حدغ الخمق واألدب في السشدؿ أو الذارع أو البضت 
واحتخاـ القضع االجتساعضة ذات السشطػر االسالمى والبعج عغ الترخفات 

ضع ثقافتشا التي تخجش الحضاء واإلساءة إلى اآلخخيغ وىحه مغ صس
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اإلسالمضة التي نحارب بيا الطػاىخ الجخضمة عمضشا أثخت عمى ثقافتشا 
 اإلسالمضة.

 
 : تتكهن الشعخية التخبهية اإلسالمية من السرادر اآلتية 

القخآف والدشة, ومشيسا تتدود الشطخية التخبػية بسجسػعة مغ  -ٔ
السبادغ السػجية, وىحه لضدت فخضضات تثبت عغ شخيق التجخبة, 

 بالتالي فيي لضدت قابمة لمخفس.و 
الجراسات التاريخضة والجراسات التخبػية آلراء العمساء  - ٕ

 السدمسضغ.
دراسة الذخرضات اإلسالمضة الالمعة في مجاؿ التخبضة  - ٖ

 كابغ خمجوف, والغدالي, وابغ تضسضة, وابغ القضع, وغضخىع.
 معصضات البحػث العمسضة الرحضحة التي تمقي الزػء عمى - ٗ

شبضعة اإلنداف, وشخيقة تعمسو, وكحلظ كل خبخات البذخ التي ال 
 تتعارض مع العقضجة اإلسالمضة.

 :انعكاسات الشعخة اإلسالمية عمى فمدفة التخبية 
إف لمشطخة اإلسالمضة إلى اإلنداف والكػف والحضاة والسعخفة 

 انعكاسات ومزامضغ تخبػية تتسثل في الشقاط التالضة :
نداف السدمع السؤمغ الرالح الحؼ يعخؼ هللا ضخورة إعجاد اإل. ٔ

تبارؾ وتعالى ويػحجه وحجه ويعبجه وحجه ويتحمى باألخالؽ 
 اإلسالمضة الدامضة.
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وجػب غخس االتجاه اإليجابي لمصالب نحػ العمع والسعخفة . ٕ
 والعسل واعتبخاىا واجبا وعباده.

ة وبضغ العسل عمى التكامل بضغ العمػـ الشطخية والعمـػ التصبضقض. ٖ
 اإليساف والعسل الرالح وبضغ العمـػ الجيشضة والجنضػية.

التأكضج عمى أىسضة العقل والحذ وضخورة استخجاميا معا في . ٗ
ضػء اليجػ الخباني واالنفتاح عمى عمـػ اآلخخيغ وتكضضفيسا بسا 

 يالئع السجتسع اإلسالمي وحاجاتو وقضسو.
ومػضػعضة  تعػيج الصالب عمى البحث عغ الحقضقة بتجخد. ٘

 لمػصػؿ إلضيا وتدخضخىا لخجمة اإلنداف والسجتسع.
 ربط التخبضة والتعمضع بالفخد والسجتسع واألمة السدمسة.. ٙ
العسل عمى إيجاد حخكة عسمضة وتكشػلػجضة إسالمضة أصمضة . ٚ

 وحجيثة وعجـ االكتفاء باستضخاد التكشػلػجضا واستيالؾ ثسارىا.
 :أىجاف ثقافة الطفل السدمم 

 تشسضة الخوح الجيشضة وتخسخ العقضجة اإلسالمضة لجػ األشفاؿ. - ٔ
االىتساـ بالعخؼ والسبادغ والقضع اإلسالمضة وتخسضخيا كثقافة  -ٕ

 لجػ األشفاؿ.
تشسضة الذعػر بالسدؤولضة حضاؿ تصبضق كتاب هللا تعالى  - ٖ

 وسشة نبضو صمى هللا عمضة وسمع .
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ؼ الستعمقة باإلسالـ إمجاد الصفل بحرضمة مشاسبة مغ السعار  - ٗ
عقضجة وشخيعة ومشيج حضاة, وحزارة بػصفو ديشًا عامًا صالحًا 

 لمبذخية في كل زماف ومكاف.
غخس العادات والقضع اإلسالمضة في مخحمة مبكخة في حضاة  - ٘

 الصفل.
فيع الحضاة فيسا إسالمّضا سمضسا, حتى يربح حمع الصفل ىػ  - ٙ

 إقامة السجتسع اإلسالمي الخشضج.
 تخسضخ حب العمع باعتباره فخيزة إسالمضة. - ٚ
شبع الدمػؾ بالصابع اإلسالمي في جسضع السػاقف الحضاتضة  - ٛ

 لمصفل.
تذكضل الػججاف السدمع تذكضاًل إسالمّضا مغ خالؿ القرز  - ٜ

 السؤثخ الحؼ يعخض لمبصػالت والشساذج الفخيجة في تاريخشا.
 : السعمم وثقافة الطفل السدمم 

السعمع ىػ الخكغ األساسي لمعسمضة التعمضسضة , فيػ الػاقع إف 
السرجر الحؼ يعتبخه األشفاؿ نسػذجًا يدتسجوف مشو الشػاحي الثقافضة 
والخمقضة , التي تداعجىع عمى أف يدمكػا سمػكًا سػيًا , مسا يكػف لو 
بالغ األثخ في نجاحيع لتمقي العمع بجيج أقل ووقت أوفخ , وبالتالي 

ف السعمع ىػ جلُّ العسمضة التعمضسضة , ومغ ىشا تكسغ يتزح لشا جمضًا أ
أىسضة إعجاد السعمع إعجادًا تخبػيًا ونفدضًا وإسالمضا فضكػف عمى دراية 
ومعخفة كاممة بخرائز الشسػ ومجرؾ لدمػؾ التالمضح في كل مخحمة 
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الصبضعي وغضخ الصبضعي الدمػؾ ػ بحضث يسضد ما بضغ مغ مخاحل الشس
السعخفة بصخيقة تتشاسب مع قجراتيع واستعجاداتيع  فضقجـ ليع لمستعمسضغ

ومضػليع , متفصشًا إلى ضخورة إثارة الجافعضة والتشافذ بضغ التالمضح , 
ويقجـ السعمػمة بصخيقة مثضخة ومذػقة , وذلظ يتصمب مشو معخفة ودراية 
بصخؽ التجريذ الخاصة والعامة ونطخيات التعمع, فإذا كاف السعمع بيحه 

ثقة التالمضح وحبيع لو , فضديل عمضيع التأثخ بو , وتقُبل  الرفات يكتدب
ما يقػلو ويفعمو بل قج يتخحونو قجوة يقتجوف بيا في الترخفات والدمػؾ 
وىحا قج ال يتحقق إاّل بتأىضل مدتسخ لمسعمع حتى يدتصضع متابعة 

 التغضخات الدخيعة .
الرػرة التي يجب أف يكػف عمضيا السعمع السؤمغ .. وفق ما 

ختزضو شخع هللا والفصخة الدمضسة ووفق ما يحتاجو السعمع مغ إمكانضات ي
ماديو وحاجات أساسضة لضؤدؼ رسالتو بالشيزة بتعمضع الصفل السدمع 
وتقػية ثقافتو .. وكل ذلظ انصالقًا مغ قػؿ هللا تعالى : " إف خضخ مغ 

 استأجخت القػؼ األمضغ "
 أركان أساسية : فيشبغي أن يكهن السعمم السدمم متدسا بثالثة

 اإليساف .. -ٔ
 األخالؽ .. -ٕ
 السيارة واإلتقاف .. -ٖ
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فإذا كاف السعمع عمى قجر مغ األيساف والرالح نقر مشو الصفل الرغضخ 
ىحا األيساف وىحا الرالح وعمى العكذ تسامًا إذا كاف السعمع ضعضف 

 .يساف أو بعضجًا عغ هللا تعالى أيزًا نقر الصفل مغ معمسواإل
ل الحؼ يخػ معمسو محافطًا عمى الرالة سضكػف ىػ أيزًا فالصف

محافطًا عمى الرالة وكحلظ الصفل الحؼ يخػ معمسو يجخغ سضحاوؿ 
الصفل أف يقتجؼ بسعمسو ويجخغ حتى وإف كاف ال يعخؼ لمتجخضغ معشى ! 
ف لمصفل ثقافة ديشضة عسمضة تقػؼ عالقتو باهلل  ولحلظ فالسعمع الستجيغ ُيكػِّ

 قًا إلى شخيق هللا تعالى ..وتجعمو سبَّا
 مسيدات ثقافة الطفل السدمم:

 تتػافخ الخرائز والسضدات لثقافة الصفل السدمع, التي تتسّثل في:
التسدظ بالجيغ واإليساف بالقضع األخالقضة, وعجـ التشكخ لميػية   .ٔ

 مع القجرة عمي التػفضق بضغ التػجو الخوحي والتػجو السادؼ.
 الستصالع والتداؤؿ السدتسخ.حب السعخفة والتعصر إلى ا

التحمي بسيارات التفكضخ السشصقي وإدارة األزمات والتعامل  .ٕ
الػاعي مع السذكالت والسخونة الفكخية دوف إىجار الثػابت, 

 وكحلظ القجرة عمى التشافذ الذخيف.
 ػ الثقة بالشفذ والسثابخة والسبادأة وحب التعمع الحاتي السدتسخ.ٖ
 ثار التعاوف عمى الفخدية.ػ حب العسل الجساعي وإيٗ
احتخاـ قضسة الػقت والػفاء بالػعج, وحدغ تشطضع األنذصة  .٘

 السختمفة خالؿ الضػـ بذكل متدق متكامل.
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إتقاف ميارات القخاءة والكتابة والتعامل مع التكشػلػجضا  .ٙ
الحجيثة, والقجرة عمى التحمضل والتفدضخ, واستخالص الشتائج, 

 الت.وإصجار القخارات, وضبط االنفعا
 تشسضة الخوح اإلسالمضة في الصفل. .ٚ
 فتح مشافح التعخؼ عمى الحضاة بخضخىا وشخىا.. ٛ
 تشسضة القجرة المغػية.. ٜ

 تشسضة العاشفة وإدراؾ الجساؿ.. ٓٔ
 تشسضة الخوح العمسضة.. ٔٔ
 القزاء عمى أسباب القمق والتػتخ.. ٕٔ

 : السدجج
تقّضج بالسػاعضج مغ أىّع مرادر ثقافة الصفل, حضث يتعمع مشو ال

واالنتطاـ في الرفػؼ, واحتخاـ الكبار والدالـ عمضيع, والتعّخؼ عمى 
الجضخاف وتفّقجىع, والسداواة والعجؿ بضغ جسضع أفخاد السجتسع, واالىتساـ 
بالصيارة مغ نطافة الجدع واليشجاـ, وتعّمع التالوة الدمضسة وحفع كتاب 

الجائع باهلل عّد وجّل, واالنقضاد هللا, وتذّخب السبادغ الخوحضة, واالرتباط 
 لمقضادة السدججية, ومخاعاة آداب الصخيق والسذي باحتخاـ وسكضشة
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وتصمق  وتتػألأل, وتتكحل, الصبضعة تتجسل إنيا تتصضب,
 واأللػاف, إنيا تعبخ عغ جساليا مغ خالؿ األصػات,, األصػات
 .كسا تعبخ مغ خالؿ ذلظ عشجما تشفعل أيزا ,والحخكة والطالؿ,
صبضعة في اإلفراح عغ اإلنداف بيحه كميا شأنو شأف ال ويدتعضغ

أؼ أنو يجدج تمػظ  نفدو أو التعبضخ عسا يػحػسػل مػغ معاف,
فضذكل لمسعشى أبعادا كي ال يطل السعشى  السػعػانػي تجػدػضػجا فػشػضػا,

وعمى ىحا فالتجدضج الفشي ىػ تحػيل السعانػي والحاالت  .مجخدا
 .أو واضحة إلى صػر وىضئات بحضث تبجو جسضمػة أو مثضخة,

خ تاريخ الفغ إلى أف اإلنداف حاكى الصبضعة وحاوؿ ترػر ويذض
 بعج ذلظ, وتجاوز ىحا, مػججاتػيػا وضػػاىػخىػا مػشػح عػرػػر شػيمة,

 .في عػرػػر الحػقػة مشصمقا مغ مجاؿ السحاكاة إلى اإلبجاع الفشي
واستعاف اإلنداف بالتجدضج الفشػي فػي حػضػاتػو الضػمضة االعتضادية 

وكاف بعس الفالسفة الػقػجامػى قػج  ػاسػسػة أيػزػا,وفي السػاقف الح
 .أفكارىع في صػر جحابة ,يعحػخصػػا عػمػى تقج

ضيخت وسائل االتراؿ الجساىضخؼ كالرحافة  وحضغ
واإلذاعة والتمفاز والدضشسا أوججت لإلنداف أدوات ججيجة الستخجاـ 

حضث ىضأ العرخ أسالضب عجيجة لالستفادة مغ  الفغ في التأثضخ,
ويسكغ أف يتحقق جانب مغ  .د مغ العشاصخ لتجضج األفكارعج

لحا تعج  عسمضة التجدضج الفشي عغ شخيق االستعانة بالمغة وحجىا,
مغ خالؿ المغة.. فالقرة  األعساؿ األدبضة تجدضجا فشضا لمسزامضغ
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 والذعخ والسقالة وغضخىا مغ األصشاؼ األدبضة تحسل مزامضغ
ولكغ االستعانة  .ي الشاس كبضخاوليحا كاف تأثضخىا ف مجدجة فشضا,

بالمغة وحجىا غضخ كاؼ العصاء السزسػف صفة الجاذبضة 
ويخجع ذلظ إلى عػامل عجيجة مشيا ما يتعمق  والػضػح والقػة,

بالمغة نفديا ومشيا ما يتعمق بصبضعة اإلنداف. فالػصف المفطي 
ويخجع ىحا  وفػي أحضاف أخخػ يكػف مزمال, يطػل غػضػخ دقػضػق,

كسا أف العالع  لمغة قجرات خاصة تعجد عغ تخصضيا, إلى أف
حػضػث مػغ غضخ السدتصاع  اإلدراكي لمذخز مقضج بجػسػمػة حػجود,

يسخ بيا في حضاتو  أف يجرؾ اإلنداف إدراكا كامال خبخات لع
تختمف باختالؼ  ليحا فإف مجارؾ األفخاد اخسمتمفضغ االعتضادية,

يشاـ  تعشي مفيػما متصابقا لحا فإف كل كمسة أو جسمة ال .خبخاتيػع
يشخ مغ  لحا يقاؿ إف لكل فخد مخشحا خاصا الشاس, التصابق بضغ

خاللو األفكار لتشتسي إلى شكل فضو كثضخ مغ السعالع التي لع تكغ 
وكانت إحجػ اجسمالت األمخيكضة قج نطست  .تحسميا في األصل

ونذخت  عغ السعشى, تجخبة عغ مجػ تعبضخ الخمػز المفطضة,
حضث كانت ىحه اجسممػة قج كمفت ثالثة  ٜٜٗٔا فػي عػاـنتائجي

رسع  بقجرتيع العالضة عمى التعبضخ بالخسع, السعخوفضغ مغ رسسضيا,
خػبػخة  ولع تكغ ليؤالء الػخسػامػضغ الحضػاف السعخوؼ بآكل الشسل,

السعمػمات  ليؤالء الخسامضغ الجسمةوقجمت  بػيػحا الحضػاف.
الحضػاف في السػسػعة البخيصانضة وكاف الػصػفػضػة الػػاردة عػغ ذلظ 
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أشخافو قرضخة  ضيخه أحجب, جدع آكل الشسل قػؼ,» -:الػصف
عشج القاعجة  وذيمو متضغ وأذناه شػيمتاف, ػخػالػب قػية,بس تشػتػيػي

أما رأسو فيػ مدتصضل. ويشتيي الخأس بقخص  رفضع عشج الصخؼ,
جاخمو لداف أما فسو فقػرػضػخ ولكشو مفمصح وب يبجو فضو مشخاراف,
ويبمغ شػؿ الحضػاف  .يسجه لسدافة غضخ قػرػضػخة شػيل يدتصضع أف

 .«ويكدػ جمػجه شػعػخ رقضق نحػ متخيغ. ولػنو رممي أو أصفخ,
الثالثة مغ رسع الحضػػاف  انتيى كل مغ الخسامضغ وحضغ

 يشت السقارنػة بػضغ اعػتػسػادا عػمػى تمظ السعمػمات الػصفضة,
فطيخ تبايغ  الػرػػرة الفػتػغخافضة لمحضػاف, ػضغالػخسػـػ نػفػدػيػا وب

كل مغ  الخسـػ الثالثة مغ جية إضافة إلى التبايغ بضغ كبضخ بضغ
كسا يؤكج عمى أف الػصف  تمظ الخسـػ والرػرة الفػتػغخافضة,

 يسكغ أف يعبػخ تػعػبػضػخا كػامػال, المفطي ميسا كاف دقضقا فانو ال
لمغة المفطضة وحجىا يحتاج وعمى ىحا فإف الػصف السعتسج عمى ا

أف  فمػ كاف قج تيضأ ليؤالء الخسامضغ في الغالب إلى ما يدانجه,
يشعشػا في صػرة فػتػغخافضة  أو أبرخوا وتذكمت لجييع خبخة عشو,

لػو لػكػاف بػػسػعػيػع أف يػزػعػػاً  رسساً  واضحاً  ومعبخا عشو 
الفشي  وتعتبخ العشاصخ السدانجة لمغة عشاصخ لمتجدضج .بديػلة

. وعمى ىحا فإف اإلنداف ال يدتعضغ  كاألصػات واأللػاف والخسـػ
بمغة أخخػ لضدت كالمضة بالسعشى  بل يدتعضغ بمغة الكالـ وحجىا,

حضث تداعج ىحه األخضخةً  عمى الترػيخ بذكل  السرصمح عمضو,
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أكثخ دقة ووضػحا وتجدضجا. وتعج ىحه المغة السدساة بالمغة غضخ 
مغ المغة المفطضة ألنيا ال -في حاالت عجيجة-المفطضة أكثخ مخونة

وبحا تتضح مجاال  تخزع لبعس ما تخزع لو المغة مغ قضػد,
وعمى ىحا إذا كانت المغة المفطضة وعاء لمفكخ فإف  .واسعا لمتفكضخ

حضث أتضح لإلنػدػاف  المغة غضخ المفطضػة تػعػج وعاء آخخ لو,
واإلشارات واألصػات بػفػزػمػيػا أف يػفػكػخ مػغ خػالؿ األشػكػاؿ 

والتجدضج الفشي يتضح مغ جانب آخخ  ..واأللػاف والحخكات
لمعسمضات العقمضة السعخفضة األخخػ أف تقػـ بجورىا في استقباؿ 

فاألشفاؿ عشج استساعيع أو  الخسالة االترالضة وفي فيسيا,
مذاىجتيع أو قخاءتيع لسزسػف لفطي تدانجه األلػاف أو األضػاء 

« ويتخضمػف « »خبخات سابقة« »يتحكخوف »الخسـػ أو الحخكات أو 
وإذا  .صػرا ججيجة مخكبة فضكػف إدراكيع وبالتالي فيسيع أكثخ دقة

كاف التجدضج الفشي عسمضة الزمة في التػجو االترالي عسػما 
فإف لدومو لألشفػاؿ  سػاء كاف إلى الخاشجيغ أو إلى األشفاؿ,

عشاصخ التجدضج. لحا ألف حػػاس األشفاؿ شجيجة االستجابة ل أشػج,
السزسػف  ,يععسمت وسائػل االتػرػاؿ الثقافي باألشفاؿ عمى تقج

إلضيع بأشباؽ مغ الحىػب فػازدادت مصبػعاتيع وأفالميع وبخامجيع 
وال تذكل عشاصخ التجدضج أدوات لإليزاح وإبخاز  .بيحه العشاصخ

وإثارة  بميي تذكل حػافد إلثارة انتباه الصفل, السعاني فحدب,
وخمق االستسخار لجيو في استقباؿ السزسػف مغ خالؿ  سامو,اىت
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ويعتبخ جحب انتباه  .ما تزفضو مغ عشاصخ التذػيق والجاذبضة
الصفل مدألة أساسضة في عسمضة االتراؿ الثقافي ألنو ييضئ ذىشو 

وإحالؿ تمظ السادة في  الستقباؿ الخسالة وتخكضد شاقتو العقمضة,
وتخخج عسمضة  .مخكد شعػره مع إبعاده عغ السؤثخات الجانبضة
التي تعج غضخ  التجدضج االتراؿ الثقافي عمى شخيقة التمقضغ

والتي عانى مشيا األججاد يػـ كانػا صغارا عمى  مشاسبة لألشفاؿ,
حضث كاف يخاد لألفكار أف ترب في العقػؿ  مجػ أجضاؿ شػيمة,

رغػع أنيا غضخ ميضأة ألف تكػف آنضة تحتسل كل ما  الرػغػضػخة
ويتضح التجدضج لمصفل أف يتػحج مع السػاقف الػتػي  .يدكب فضيا

يػحػسػمػيػا السػزػسػػف االترالي دوف أف يذعخ بأنو يتمقى مػاعع 
خرػصا وأف  وتػجضيات وإرشادات ثقضػمػة أو معمػمات جافة,

وىػ  عمى تمظ الذاكمة,الصفل شجيج الشفخة مغ كل ما يقجـ إلضو 
إذ سخعاف ما يتخمى  حتى إف استجاب ليا فإف استجابتو مؤقتة,

والتجدضج الفشي  .لو الفخصة تحضغ وقج يتسخد عمضيا حضغ عشيا,
يػخوا أو يػدػسػعػػا السػعػشػػيػات دوف االستعانة »ييضػئ لػألشػفػاؿ أف 
تػزػح كسا تػ حضث تبجو ليع وكأنيا محدػسة, بالعضػف أو اآلذاف,

ليع السحدػسات بذكل أوضح. وإذا كاف وقػؼ األشفاؿ عمى 
األشضاء الحدضة مغ خالؿ المغة أسيل مغ وقػفيع عمى 

فإف بالػسع  السػػضػػعػات السػعػشػػيػة كػالػذػجػاعػة والتعاوف والحب,
تقخيب ىحه السفيػمات إلى األشفاؿ مغ خالؿ تجدضج الرفات أو 
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 فممذجاعة صفات ومطاىخ مادية, ,السطاىخ السادية السختبصة بيا
يسكغ  وال وكحلظ الحاؿ بالشدبة إلى غضخىا مغ السعشػيات,

عػمػسػا أف  لألشفاؿ أف يتعخفػا عمضيا إال مغ خالؿ ذلظ التجدضج,
االكػتػفػاء بػإشػالؽ األوصاؼ العامة عغ ىحه السعشػيات قج يديجىا 

زفاضة ألف األوصاؼ تعصي مجلػالت ف تذػيػذػا فػي األذىػاف,
ويزفي جػا عمى  بضشسا يقػػد الػتػجػدػضػج إلػى مػجلػػالت خاصة,

السػقف أو السعشى. وبيحا يتجاوز التجدػضػج قػجرة الكمسات عمى 
وليحا فإف السجلػالت الخاصة واألجػاء الحؼ يزفضيا  الػصف,

ويبجو أف اإلنداف لع يكتف بالمغة  .تطل أكثخ حضػية وواقعضة
اره وعػاشفػو في أؼ عرخ مغ عرػر وحجىا لمتعبضخ عغ أفك

 وأنذج الذعخ وتغشصفي إلقاء الخصب, , وتخ لحا فقج غشى, التاريخ,
ومغ السحتسل أف يكػف  واستعاف بالحخكات واإلشارات واأللػاف,

والتجدضج  .كثضخ مغ ىحه العشاصخ قج سبق المغة في الطيػر
الفشي في تكػيشو لضذ مجخد تذكضل المغة المفطضة مع المغة 

 تف في تكػيغ اإلنتاج السدسػػع أو السػقػخوء فػقػط,اوال ىػ  المفطضة,
ىحه كميا مع شبضعة  مػاءمة بضغ بػل ىػػ إضافة إلى ذلظ,

ومغ أجل  .االتػرػاؿ فػي حػالػة كػػف االتراؿ غضخ وسضمة
يسكغ لكل عشرخ مغ عشاصخ التجدضج الفشي أف  الػقػؼ عمى ما

 والحخكػة, والمػف, رػت,ال يفعمو نتعخض ألبخز ىحه العشاصخ
 .والػرػػر الخسـػ
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  :الرهت
تتسضد الكمسة بإمكاف استخجاميا عمى حاليػا فػي الػتػعػبػضػخ الػفػشػي 

وفػي  فيي تدتخجـ في األدب والفشػف, وفػي أغخاض أخخػ غضخ فشضة,
يسكغ أف تجخل في ارتباشػات  أؼ أف الكمسة الػتػعػبػضػخ الضػمي االعتضادؼ,

يسػكػغ أف تػجخػل فػي  كسػا ػع كمسات أخخػ لتؤدؼ وضضفة فشضة,مػعػضػشػة م
الدضاؽ و  ارتػبػاشػات مػع كمسات أخخػ لتؤدؼ وضضفة بعضجة عغ الفغ

حضث إف لمكمسة  إلى حج كبضخ الحؼ تخد فضو الكمسة يحجد معشاىاالمفطي 
حؼ تخد فضو يحجد معاف متعجدة لكغ الدضاؽ المفطي ال أحضانا, الػاحجة,
نػع الجاللة. والمغة ىي سضاقػات أو أنػدػاؽ تػؤلػف  ػءأو القار لمدامع 

ويشثل الكمسات كألفاظ  .الكمسات والجسل وحجات بشائضة أساسضة فضيا
ولكغ الكمسة والمغة  رمػػز الػتػعػبػضػخ عػغ السػزػسػػف, السػقع األوؿ بضغ

ليحا فإف  كسا أشخنا مغ قبل عاـ تطل عاجدة عغ التعبضخ الجقضقبػجو 
وضع الكمسات في أسمػب فشي يعج أحج أسالضب تجدضج المغة لتعبخ عغ 

 فشا استعاف بالمغة الفشضة, السختمفةالسعشى. لحا يعج األدب بأجشاسو 
مغ أجل أف  ىػ مألػؼ إلى ما ىػ غخيب في ضػء ججيج, اموتحػؿ 

بقرج إثارة السذاعخ  تؤدؼ المغة إلى نقل األفكار والتعبضخ عغ العػاشف,
ومع أنيا تفقج  ولمكمسة في حج ذاتيا قػة,. خ في الدمػؾ اإلندانيوالتأثض

ىحه القػة في حاالت عجيجة إال أنيا بفزل ما ليا مغ وقع صػتي في 
وكاف الدحخ قج  التأثضخ العاشفي لمسعشى أحضاف كػثػضػخة عػامػال مػغ عػػامػل

قاـ في القجـ عمى استخجاـ قػة الكمسة خرػصا عشج تشطضع أصػات 
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‹وتخديجىا في أسمػب معضغ« تعاويح»سات في جسل الكم ا يجعل ليا مس 
ويغـخ األشفاؿ بكثضخ مغ  أحضانا الدمصاف الحؼ يفخض نفدو عمى الكائغ

وتتػسل بعس وسائل االتراؿ , األصػات التي يحسميا االتراؿ
بالرػت اإلنداني وبأصػات أخخػ غضخ إندانضة أو مؤثخات صػتضة 

يزػفػي عػمػى السادة السقجمة لمصفل قجرة  ا اء إضافة إلى السػسضقى والغش
 .أخخػ 

يذار إلى قػة الرػت تعاد إلى األذىاف خصب الداحات  ضغوح 
في السجف الضػنانضة القجيسة باعتبارىا مغ السػاد تع تقجيسيا العامة 

حضث  السشصػقة التي اعتسجت الرػت في التأثضخ في حضاة اإلنداف,
كسا تعاد إلى األذىاف أسػاؽ العخب  ,استخجمت فضيا األصػات ببخاعة

وضل لمكمسة السشصػقة دور كبضخ حضث لع  .في عكاظ وفي السخبج وغضخىسا
في  ومع أنيا فقجت بعس قػاىا, تدتصع العشاصخ األخخػ التصػيح بيا,

وقج ساعجىا عمى ذلظ  فتخة مغ الدمغ إال أنػيػا اسػتػصػاعػت استعادتيا,
وكانت الدضشسا تذعخ  .وسائل االتراؿضيػر اإلذاعة كػسضمة ميسة مغ 

استصاعت إدخاؿ الرػت تخبعت  وحضغ يـػ كانت صامتة, بأنيا كدضخة,
 وتدتقبل حاسة الدسع الرػت, .وسائل االتراؿ عمى عخش فخع بضغ

فػضػثػضػخ صػػرا ذىػشػضػة مػغ خػالؿ قػضػاـ العقل بػاحجة أو أكثخ مغ العسمضات 
رػت ىػ أنو يرشع الرػرة في تعبضخه السعخفضة. وأبخز قضسة دراسضة لم

وقج كانت السػسضقى  ..كسا أنو صفة تشبضيضو عغ السػقف أو الحالة,
 .مثضخا النفعاالت الصفل
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 :األلهان
يعج المػف عشرخا آخخ مغ عشاصخ التجدضج,لسا لو مغ تأثضخات  

نفدضة كاف اإلنداف قج أدركيا قبل أف يجخؼ العمساء بحػثيع في ىحا 
أو  أو التػجضو, أف لأللػاف تأثضخىا في جحب االنتباه, تبضغحضث  اجسالؿ,

وقج أجخيت تجارب عجيجة  .اإلثارة.. وما إلى ذلظ مغ عشاصخ السداج
 أقالـ مختمفة األصباغ,حضث أعصضت ليس عمى عضشات مغ األشفاؿ,

وأخخػ  وشمب إلضيع تكػيغ رسـػ تعبخ عغ مػاقف وحكايات محدنة,
إلى -في الغالب-لػحع أف األشفاؿ مضالػف  وثالثة مخضفة.. وقج مفخحة,

وأف مضػليع تختمف  استخجاـ ألػاف معضشة لمسػاقف االنفعالضة اخسمتمفة,
كػسػا تػخػتػمػف  وبالطخوؼ الشفدضة لمصفػل, باختالؼ مدتػػ الشسػ,

 وذىب بعس عمساء الشفذ, .باختالؼ جشذ الصفل ذكخا كاف أو أنثى
إلى تأكضج  رسة التحمضل الشفدي,وخرػصا أولئظ الحيغ يشحػف مشحى مج

خرػصا وأف ىشاؾ اتفاقا عمى أف األلػاف  أىسضو األلػاف في الشفذ,
 نػطػخا التراؿ المػف بالحذ, األشػكػاؿ بػصػخيػقػة مػؤثػخة, تداعج في تقػجيع

خػرػػصػا وأف اإلدراؾ الػبػرػخؼ يػقػػـ عػمػى وقػػع السػجات الزػئضة 
ورا ميسا في تحقضق االندجاـ والػتػػازف فػي وتمعب األلػاف د .عمى العضغ
وفي إرضاء مضمو نحػ  الصفل وفي كدب انتباىو, في عضغ األشػكػاؿ,

  .ألػاف معضشة
  :الرهر والخسهم والحخكة
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تعج الرػر والخسـػ أوعضة تعبضخ ذات أىسضة كبضخة بالشدبة إلى 
يع كسا أن فيع يعبخوف عغ أنفديع بالخسـػ مشح عسخ مبكخ, األشفاؿ,

وتػشػصػبػع  ويعشػف بكثضخ مغ تفرضالتيػا, يدتقبمػف التعبضخ مغ خالليا,
وتذضخ دراسات عجيجة إلى أف الخسع أو  .فػي أذىػانػيػع الػرػػرة السػحضة

الرػرة أكثخ إقشاعا مغ الكمسة في كثضػخ األحػضػاف.. لػحا فػإف وجػػد 
ما الحخكات فيي الػرػػرة أو الػخسػع أدعػى إلػى اإلقػشػاع والترجيق. أ

 فزال عغ ذلظ, وىي, عشرخ آخخ مغ عشاصخ الجاذبضة والتذػيق,
ويثار انتباه األشفاؿ  .تزفي عمى السػاقف واألفكار أبعادا ججيجة

فػيػع ال يصضمػف التسعغ في  ويخيجوف لألشضػاء أف تػتػحػخؾ, بالحخكات,
, لة يقػلػف: اقفدفػي ىػحه الحا إنػيػع مذيج تمفػازؼ يػطػيػخ فػضػو أسػج واقػف,

الخسـػ والحخكة ضيخ نػع ججيج مغ  ومغ خالؿ السدج بضغ, ازأر, تحخؾ
وتشتج عغ شخيق عجد مغ الخسـػ  وىي الخسـػ الستحخكة, أفالـ األشفاؿ,

بل تعجػ ذلظ إلى تحقضق  الستتالضة.. وىي لع تعج مجخد أشكاؿ لمتدمضة,
األشكاؿ  يسضد الخسـػ الستحخكة عغ والحؼ .أىجاؼ ثقافضة أكبخ

الدضشسائػضػة األخػخػ ىػػ أف التجدضج الفشي عبخ ىحه األفػالـ يػعػتػسػج عػمػى 
 وتذكضل عالع خضالي مثضخ, إدخػاؿ الحػضػاة فػي الػرػػر والخسـػ الجامجة,

إضافة إلى أف ما تػفخه مغ ججة تجعل األشفاؿ يخخجػف عغ رتابة 
وتشاسب  ألشفاؿ,خرػصا وأنيا تالئع رغبات ا السػاقف االعتضادية,

إضافة إلى أنيا قخيبة مغ حضث  شبضعة عسمضاتيع العقمضة واالنفعالضة,
تشقل الصفل مغ  واعتػسػادىػا عػمػى الخػضػاؿ واإلثارة, بشاؤىا الفشي والشفدي,
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حالتو االعتضادية إلى حالة تترف بالغخابػة الػتػي تذابو الحالة التي 
عضة الكبضخة في ىحه األفالـ وبفزل الصػا  .يخمقيا المعب إلى حج كبضخ

 وأسخار الصبضعػة, كالسغامخات, أمكغ تشاوؿ مختمف السػضػعات فضيا,
وىي كميا تفتح  وغضخىا, وعػالػع الحضػاف, والخػضػاؿ الػعػمػسػي والػتػاريػخػي,

 ويسكغ االستعانة بعشاصخ التجدضج الفشي ىحه, .أماـ الصفل آفاقا واسعة
يسكغ االستعانة بيا في االتراؿ بجسيػر  كسا, عبخ االتراؿ السػاجيي

أكثخ بكثضخ لسا تتػفخ لمػسائل االترالضة مغ  عبخ الػسائل, األشفاؿ,
 .قجرات تجعميا خضخ أوعضػة تجػدػضػج فشي فاعمة

 م قج تكهن ليا تأثيخات إيجابية وسمبيةاإلعالوسائل 
عخفة الستخاكسة لجيشا حػؿ دور وسائل فى الػاقع, تذضخ الس

فى حضاة األشفاؿ إلى أنيا يسكغ أف تكػف ليا تأثخيات ايجابضة اإلعالـ 
زعو فضيا, والدضاؽ الحؼ وسمبضة عمى األشفاؿ, وفقًا لمسحتػػ الحؼ ن

شفاؿ أللالفخدية  والدساتندتخجمو ليا, ستخجاـ الحؼ إلوا تعخض فضو
ضدت جضجة أو سضئة, حج ذاتيا ل ىف اإلعالـووسائل  .الحيغ يدتخجمػنيا

بحاث التي ألا ضخكغ استخجاميا بصخؽ متعجدة. وتذيسضات بل ىي تقش
أف مشتجات وسائل اإلعالع ذات  ىلإ العالعجسضع أنحاء  فىأجخيت 

الشػعضة الجضجة السشتجة لألشفاؿ البخامج التمفديػنضة واإلذاعضة والكتب 
ت التػعضة نت وخجمات معمػمات اليػاتف الشقالة, وحسالخ تومػاقع اإلن

كغ أف تكػف يسعخوض الجمى والسدخحضات وغضخىا, , و ت الذػارعالفتاب
فعالة فى تعديد مجسػعة مغ األىجاؼ اإلمشائضة .عمى سبضل السثاؿ, ثبت 
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األستعجاد  عمىأف الخبامج التمفديػنضة التعمضسضة تذجع أشفاؿ الحزانة 
لمسجرسة, وتجعع ميارات تعمع القخاءة والكتابة السبكخة وتجريذ السشاىج 

ل فعاؿ. ويختبط ىحا الشيج ارتباشًا وثضقًا مبجاؿ األتراالت الجراسضة بذك
ألغخاض التشسضة, والحؼ يصبق عسمضات واسختاتضجضات األتراالت بذكل 

 مشتطع مغ أجل تعديد التشسضة االجتساعضة والتغضخؼ االجتساعى.
ىشاؾ مبادرات قضسة عجة تقـػ بتذجضع القخاءة لألشفاؿ الرغار, 

بصخيقة صحضة. إف القخاءة لألشفاؿ مغ الكتب  وال سضسا لتحدضغ نسػىع
التػاصل بضشيع وبشي التي ترػر أو تعدز أنساط الحضاة الرحضة تقػؼ 

ػىع المغػؼ نسرعايتيع, وتجعع ثقتيع وتعمسيع, وتعدز  ىعم سضغئالقا
 ضغواستعجادىع لمسجرسة, وتعدز ميارات القخاءة والكتابة لجػ البالغ

ديج مغ التفكخؼ لسًا حاجة ئسذلظ, ىشاؾ داومع . سشًا  بخكألشقاء األوا
ألشفاؿ والتي فكار الججيجة حػؿ أفزل اسختاتضجضات التػاصل مع األوا

 .تعديد رفاىيع ىممغ شأنيا أف تداعج ع
ؿ تراالوسائل ا الؿنفذ الػقت نجج بعس الشجاح مغ خ ىوف 

ـ قج تكػف ليا العإلأف وسائل ا ىمالحجيثة, وىشاؾ أدلة متدايجة ع
, وجج أف السثاؿسبضل  عمىشفاؿ والذباب. ألا عمىات سمبضة ججًا تأثخي

 األفالـ  ىفعمى شاشة التمفديػف, العشف الحؼ يعخض بذكل روتضشي 
ـ يف جسضع العإلمحتػػ وسائل ا فىوألعاب الفضجيػ, وىػ أمخ شائع 

سمػكضًا زيادة  :مدتػيات متعجدة عمىشفاؿ ألا عمىأنحاء العامل, يؤثخ 
 ايغ, ونفدضًا الخػؼ والقمق اممتدايج مغ العامل الحؼ يعضذػف الدمػؾ العجو 
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فضو, وإجتساعضا انعجاـ الحداسضة لسعاناة البذخ وإضفاء الذخعضة عمى 
العشف باعتبارە الػسضمة األساسضة لحل الشداع البذخػ. وحتى العشف الحؼ 
يتع ترػيخە لتعمضع درس أخالقي أو تخبػؼ أو لتسثضل الرخاعات 

أو حقػؽ األشفاؿ التي يتع انتياكيا قج تكػف لو آثار سمبضة االجتساعضة 
 ىـ عمالعإلوسائل ا فىعخوض لسذاىجيغ. ويؤثخ العشف السعمى ا

ىع بحدب شخرضاتيع وجشديع وشبضعة أسخ  شفاؿ بذكل مختمف,ألا
افق مع تخ اتيع الحضاتضة. ولكشو, تخاكسضًا, قج يبخ عضة وخساجتالوبضئاتيع ا

 ػىع الرحي.سشفاؿ ونألتعدز رفاە ا الخة ضضة كثعساعسمضات عجوانضة اجت
 قجرات وسائل االترال في تجديج ثقافة األطفال

رغع أف اإلنداف مارس عسمضات التجدضج في إفراحو عغ نفدو  
وفي تعبضخه عغ الحاالت والسػاقف مشح القجـ مدتعضشا بالكمسات 

التراؿ واألصػات واإلرشادات واأللػاف والحخكات إال أف ضيػر وسائل ا
الجساىضخؼ الستسثمة في الرحافة واإلذاعة والتمفاز والدضشسا أتاحت إنتاج 

 الكمسات والرػر والخسـػ واألصػات وغضخىا مغ العشاصخ بالجسمة,
 وإرساليا إلى جسيػر واسع في وقت واحج أو في أوقات متقاربة.

واألشفاؿ يدتقبمػف ىحه الػسائل االترالضة وىع يعخفػف أنيع ال 
يسثميا في قػالب فشضة. ولػ كانت  بل يػاجيػف ما ػف الحضاة نفديا,يػاجي

ىحه الػسائػل تشقل وقائع وحاالت بشفذ مػاصفاتيا لكاف األشفاؿ أكثخ 
إحداسا مػغ غػضػخىػع بػالسػمػل.. لػكػغ األشػفػاؿ والخاشجيغ معا يختزػف أف 

ة عػػتػ تزاؼ عشاصخ ججيجة في عسمضة االتراؿ لتجعل مغ ىحه عسمضػة 
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بل  ووسائل االتػرػاؿ لػع تػعػج أدوات نػقػل األفػكػار والسعاني, .ولحيحة
المغة المفطضة والمغة غضخ  أصبحت أدوات تجدضج ليا مغ خالاللتألضف بضغ

  :ونعخض إمكانات وضخوؼ كل وسضمة مغ ىحه الػسائل .المفطضة
  :صحافة األطفال

 ػحػخرىػا الػكػبػار,صحافة األشفاؿ ىي التي تتػجو إلػى األشػفػاؿ وي
وتعشى بػجو  أمػا الرحافة السجرسضة فيي التي تتػلى إصجارىا السجارس,

بسادة صحفضة محجدة  وتمتـد في الغالب خاص بالحضاة السجرسضة,
وتػجضو التالمضح وتعمضسيع والتخويح عشيع.  تدتيجؼ إثخاء حضاة السجرسة,

ؾ صحف مجرسضة في تحخيخىا. وىشا-عادة-ويذارؾ السعمسػف والتالمضح
وتػزع عمى تالمضح  تتػلى إصجارىا جيات تعمضسضة أو معمسػف أو مخبػف,

وصحافة األشفاؿ أكثخ سعة مغ الرحافة السجرسضة فضسػا  .السجارس
كسا أف جسيػرىا يتخصى أسػار السجرسة  ثقافضة, تػتػشػاولػو مػغ مزامضغ

حافة األشفاؿ ولر .لضػذػسػل جػسػضػع األشفاؿ الحيغ يقبمػف عمى قخاءتيا
خرائز وإمكانات لترػيخ السعاني وتجدضجىا مغ خالؿ الكمسة 
السصبػعة والرػرة والخسع والمػف. وىػي فػي شػبػضػعػتػيػا كػفػغ ترػيخؼ 

 .قخيبة مغ األشفاؿ لكػف الصفل يفكخ تفكضخا صػريا قبل كل شيء
ولرحافة األشفاؿ خرائز تجعميا ذات تأثضخ فضيع حضث تضػدػخ لػيػع 

إذ يتاح ليع قخاءتيا في أؼ وقت أو أؼ ضخؼ  تحكع في الػقت,ال
أو  ويتيضأ ليع أف يشتقػا ويختاروا مشيا ما يخيجوف التسعغ فػضػو, يذػاءوف,

ولرحافة األشفاؿ ضخوفيػا  .مػا يػخيػجوف السخور عمضو مخور الكخاـ
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أسمػبا خاصا بيا -مػا تفخض بػضغ-وىػحه الػطػخوؼ تػفػخض الخػاصػة,
وتػحي لو الكمسة السصبػعة  وجسالو, وسيػلتو, لصفل بخفتو,يذعخ ا

وتغخػ  وتػتػضػح لخػضػالػو أف يشصمق, وتيحب الػرػػرة ذوقػو, بالفكخة السؤثخة,
 وىي تدتعضغ وتقجـ لو الفكخة دوف أف تتعبو أو تخىقو, األلػاف برخه,

 .مةبسختمف الفشػف األدبضة والتذكضمضة لتبجو أماـ الصفل مذػقة مغخية سي
 ولرحافة األشفاؿ دورىا البالغ في تشسضة الصفػػلػة عػقػمػضػا وعػاشػفػضػا,

 وتشسضة لمحوؽ الفشي, وإمتاع, وإعالـ, ألنيا أداة تػجضو, واجتساعضا,
وإجابة عغ كثضخ مغ أسئمػة  ونقل قضع ومعمػمات وأفكار, وتكػيغ عادات,

وىي بيحا تؤلف  وتشسضة مضػليع القخائضة, األشػفػاؿ,وإشباع لخضاالتيع,
في وقت أصبحت فضو الثقافة  واحجة مغ أبخز أدوات تذكضل ثقافة الصفل,

 .وىحا الذعب عغ ذاؾ يشضد ىحا الفخد عغ ذاؾ, أبخز الخرائز التي
فبالشدبة إلى مخاحل  وتقدع صحف األشفاؿ إلى أنػاع تبعا لعجة معايضخ,

السبكخة نسػ األشفاؿ ىشاؾ صحف خاصة باألشفاؿ في مخحمة الصفػلة 
 وىحه الرحف تعتسج عمى الرػر دوف الكتابة, سشػات(, ٙ -ٖ)

وصحف خاصة باألشفاؿ في مخحمة الصفػلة الستػسصة وأخخػ لألشفاؿ 
في مخحمة الصفػلة الستأخخة. ولكغ ىشاؾ صحفا ترجر ألعسار أكثخ 

كأف نجج صحفا لألشفاؿ في الدادسة أو الدابعة أو الثامشة مغ  تحجيجا,
وىي مغ  ومغ حضث السزسػف نجج صحفا جامعة, .كحاوى أعسارىع,

وتػعػشػى عػادة بػشػذػخ الػقػرػز  أكثخ صحف األشفاؿ شضػعا,
والسػدػمػدػالت السػرػػرة والػصػخائػف والسدابقات والسعمػمات واألخبار 
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وىحه الرحف تعتسج عمى التشػع بقرج  .واألعسجة القرضخة والتحقضقات,
لحا تحاوؿ أف تشقميع إلى ىشا  ػس األشفاؿ,أف ال يتدخب السمل إلى نفػ

والتشػع ال  وىشاؾ في أوقات قرضخة كي يطل تذػقيع في تججد مدتسخ,
 يسثل لػحة متكاممة بل يعشي االختػضػار االعػتػبػاشػي ألشػتػات متفخقة,

يشتدج فضيا األنػاع األدبضة والفشضة بػرػػرة متشاغسة يجعميا في مجسميا 
ويتجاوز التشػع في بعس األشفاؿ  .الصفل وخضالوقصعة فشضة تثضخ ذوؽ 

ويرل في بعس  عغ السزسػف إلى الذػكػل واألسػمػػب والمغة واإلخخاج,
أنػاع صحف األشفاؿ  ونجج بضغ .األحضاف إلى األلػاف والخسـػ والحخوؼ

مغ حضث السزسػف السدمدالت السرػرة أو اليدلضات وىحه الرحف 
كثضخا ما تكػف مقمبا أو خجعة أو محاولة  تعتسج عمى الشكتة الدخيعة التي

وقج تكػف مغامخة أو جخيسة. وقػاميا في العادة الخسـػ الستتابعة  يائدة,
 .كالـ مصبػع-يشثل كل واحجة مشيا مذيجا كامال يخافقو في الغالب التي

ورغع أف صحف اليدلضات السرػرة ىي مغ الرحف الذائعة كثضخا في 
إال أنيا تػاجو نقجا شجيجا يرل  ف الشامضة,أمخيكا وأوروبا وبعس البمجا

إلى حج القػؿ إنيا تفدج خضاؿ األشفاؿ. ومبعػث ىػحا الػقػػؿ ىػػ أف 
السػذػاىػج السحجودة التي تكػف في الغالب واضحػة كػل الػػضػػح يػدػيػل 
عػمػى الػصػفػل فيسيا دوف الخجػع إلى السادة السكتػبة إلى جػارىا والتي ال 

إضافة إلى أف  فضحج ذلظ مغ خضاؿ الصفل, أدبضافشضا, تتبع أسمػبا
اليدلضات قج تقػد الصفل إلى االعتضاد عمى القخاءات الدخيعة العابخة 

وتذضخ الكاتبة األمخيكضة  .مكتفضا بالسذاىجة دوف القخاءات الجادة السصمػبة
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السعخوفة بكتبيا ومقاالتيا الرحفضة ومحاضخاتيا عغ تخبضة األشفاؿ 
إلى أف األشفاؿ »في كتابيا دلضل اآلباء إلى قخاءات األبشاء  نانذ الرؾ

يقخؤوف صحف اليدلضات السرػرة ألنيا تمبي رغباتيع في الحخكة 
ويدتصػضػع  كسا أنيا سيمة القخاءة, يشزي بدخعة, وألف حػادثيا والسغامخة,

ا التعخؼ عمى مزسػنيا حتى إذا كاف الصفػل قػادرا عػمػى الػقػخاءة كػسػا أنػيػ
 وبعس األشفاؿ يججوف أنفديع مدػقضغ متاحة بديػلة لخخز أسعارىا,

إضافػة إلػى أف ىػشػاؾ أشػفػاال ال  بفعل تأثضخ عقمضة الجساعة إلى متابعتيا,
يججوف شضئا آخخ يقخؤونو ألنيع ال يعخفػف كضفضة الحرػؿ عمى مجالت 
أو كتب أفزل. وقج أخحت صحافة السدمدالت السرػرة باالنتذار 

ل واسع بعج أف ضيخت أفالـ الكختػف والقت إقباال مغ األشفاؿ.. بذك
ولكغ الشجاح الحؼ تحقق ليحه األفالـ لع يتحقق لرحف السدمدالت 

ويخجع ذلظ إلى اختالؼ شبضعة وقجرات الفمع الدضشسائي  السرػرة,
وقج أخح كثضخ مغ صحف  ..والتػمػفػازؼ عػغ شػبػضػعػة وقػجرات الرحضفة

 شغ الػعػخبػي فػي تػخػرػضػز صفحات لميدلضات السرػرة,األشفاؿ في الػ 
أنػاع الرحف  ومغ بضغ .مشيا ما ىػ متخجع ومشيا ما ىػ مؤلف

الرحف اإلخػبػاريػة التي تعشى عشاية خاصة  حدب السزسػف, األخخػ,
بعخض الشذاشات اخسمتمفة لألشفاؿ في شتى السضاديغ إضافة إلى أخبار 

ذكل أو بآخخ مثل: أخبػار الخياضة أخخػ تختبط بحضاة األشفاؿ ب
وقج لػحع أف كثضخا  .والدضاسة والعمـػ والفشػف وشؤوف البضت والسجرسة

مغ صحف األشفاؿ األخبارية في بخيصانضا وفخندا والػاليات الستحجة 
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األمخيكضة لع يحقق الشجاح فاضصخ إلى التػقف بعػج أف صارع مغ أجل 
اؤه إلى إجخاء السدابقات واعتساده ولع يشتذمو التج البقاء سشػات عجيجة,

ومع ىحا فإف ىشاؾ صحف أشفاؿ  .مغ األشفاؿ والكبار عمى مخاسمضغ
مشيا ما يرجر  إخبارية في عجيج مغ بمجاف العالػع تحطى بحب األشفاؿ,

عمى شكل مجالت أسبػعضػة أنػضػقػة,ومشيا ما يرجر عمى شكل جخائج 
ت واألعسجة والػقػرػز نرفضةىي تتشاوؿ إضافة إلى األخبارالتعمضقا

والسػدػابػقػات والػمػقػاءات مػع الػذػخػرػضػات االجتساعضة والفشضة واألدبضة التي 
وإلى جانب ذلظ  .يعخفيا األشفػاؿ أو الػتػي يػشػبػغػي لػيػع أف يعخفػا عشيا

 ولػكػغ إعػجاد ىػحه الرحف محجود, ىشاؾ صػحػف ريػاضػضػة لػألشػفػاؿ,
إصجار مثل ىحه الرحف استشادا إلى رأؼ يقػؿ  وتتخدد دور الشذخ في

وأسذ  إف األشفاؿ ال يذعخوف بحاجة إلى متابعة شؤوف الػخيػاضػة,
الخياضة  ارسة التسخيشات الخياضضة بقجر ما يذعخوف بالحاجة إلى 

يشخيشات وألعابا رياضضة مرحػبة بالخسـػ  وتقجـ ىحه الرحف ..نفديا
ديشضة كثضخة تتػلى إصجارىا إضافة إلى أف ىشاؾ مجالت  والرػر,

وتعسل ىحه الرحف عمى غخس  الصػائف والسحاىب الجيشضة اخسمتمفة,
وىشاؾ صحف  .الػعي الجيشي في نفػس األشفاؿ مشح نعػمة أضفارىع

لحا  ذات شابع ديشي لكشيا تعشػى بػجػػانػب أدبػضػة أو فػشػضػة أو عمسضة,
 .ػحه الػرػحػف بديػلةيرعب في حاالت عجيجة اكػتػذػاؼ ىػػيػة مػثػل ى

وبعس الرحف الجيشضة ال تعبأ بالخدائخ السادية التي تشفقيا ما دامػت 
وفزال عغ ذلظ ىشاؾ صحف  .جسيػر األشفاؿ لػجو هللا تعسل بضغ
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خاصة بالبشات فقط. ويعدػ إصجار مثل ىحه الرحف إلى أف سخعة 
أف كسا  الشسػ الجدسي والعقمي والعاشفي لمبشات تختمف عغ البغ,يغ

وعمى األخز لسغ ىع في مخحمة  تختمف عغ مضػؿ البشات, مضػؿ البشضغ
لحا نججىا  الصفػلة الستػسصة والستأخخة. وىحه الرحف تمبي أوال البشات,

ذات جاذبضة خاصة في قرريا ومػقػاالتػيػا ورسػػىػا. وىػشػاؾ مجالت 
 .ومجالت أخخػ لمرع لمعسضاف تعتسج عمى شخيقة الكتابة البارزة,

زح التجدضج الفشي في صحافة األشفاؿ في صضاغة السزسػف فػيً  ويت
أما بذأف االستعانة  .وفي إخخاج الرحضفة إخخاجاً  مذػقا شكل فشي,

بعشاصخ التجدضج الفشي األخخػ فإف ذلػظ يػتػزػح في إخخاج ىحه 
الرحف استشادا إلى خرائل الفغ التذكضمي مغ جية وعمع نفذ جسيػر 

وبػرػػرة خػاصػة مػا يػتػعػمػق بحاسة  األعزػاء,األشفاؿ وعمع وضائف 
بػل ىػي عػسػمػضػةعزػية  ألف القخاءة لضدت ميارة تخبػػيػة فػحػدػب, البرخ,

ويحخص مخخجػ صحف األشفاؿ عمى تحػيل السادة السكتػػبػة  .أيزا
إلػى مػادة مصبػعة نابزة بالحضاة والجاذبضة عغ شخيق تػزيع الػحجات 

 ومعشى, والتحػؿ بيا إلى لػحة فشضة ذات جساؿ, ء,عمى الرفحة البضزا
وتضدخ ليع  وشخرضة تشاسب قجرات األشفاؿ عمى استخجاـ أعضشيع,

وتداعجىع عمى تكػيغ صػرة  وتشسي قابمضاتيع عمى التحوؽ الفشي, القخاءة,
ويشضد الػحجة الفشضة التي يشذخىا مخخجػ صحػافػة األشػفػاؿ  .ذىشضة إيجابضة

 سػاء أكاف متسػاثػال أـ مػتػبػايػشػا, سضة مشيا: التػازف,عػشػاصػخ ذات أى
 الكمسات والدصػر, واإليػقػاع الػحؼ يديل انتقاؿ عضشي الصفل بضغ
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والتشاسب  والسداحات المػنضة والرػر والعشاويغ دوف تعثخ أو ممل,
واالندجاـ مغ خالؿ تػافق الػحجات الصباعضة وتشاغع بعزيا مع البعس 

صحف األشفاؿ بالخسـػ التي تػعػج  وتدتعضغ .ي تطيخ بياومع األلػاف الت
بل ىي  وحػجة شػبػاعػضػة أسػاسػضػة وىي ال تؤلف عشرخا إخخاجضا فحدب,

مادة صحفضة حضة ليا قضسة جسالضة وثقافضة. وىشاؾ رسـػ تفػؽ السادة 
كسا أف مشيا ما يفػؽ األشضاء التي ترػرىا في  السكتػبة في تأثضخىا,

وتدتخجـ صحافة  .ػػيػخ كػثػضػخ مػغ األجػػاء واألفكارقجرتيا عمى تر
 حػضػث يػخاد بػو تحقضق التسضضد بضغ األشفاؿ األلػاف كعشرخ لػمػتػجػدػضػج,

وزيادة واقعضة  وتػدػيػضػل إدراؾ الػعػالقػات, السكػنات وإبخاز العشػاصػخ,
جسمخد  لػحا ال يػدػتػعػاف بػالػمػػف  الخبخات وجحب االنتباه والتػذػػيػق,

ًً وتمػف كثضخ مغ الخسـػ بغضخ ألػانيا االعتضادية  ..الشػاحي الجسالضة
وبػجو عاـ  .تبعاً  لمزػء أو تعبضخا عغ حاالت وضخوؼ نفدضة معضشة

يعج المػف عشرخا ميسا مغ عشاصخ التجدضج فػي صػحػافػة األشفاؿ.. 
 تدتعضغبػشػفػذ مػا  ويسكغ القػؿ إف كتب األشفاؿ ىي األخػخػ تػدػتػعػضغ

 .بو صحافتيع مغ عشاصخ التجدضج إلى حج كبضخ
  :بخامج األطفال اإلذاعية

كاف األشفاؿ يخاشبػف مغ خالؿ بخامج السخأة أو بػخامػج األسػخة 
أو مػغ خالؿ البخامج التعمضسضة. وقبل أف تجخل اإلذاعات بخامج لألشفاؿ 

الثػضػشػات فػي بالذكاللحؼ نعخفو الضـػ كانت ىشاؾ إذاعات مجرسضة مشح الػثػ
وقج أريج بيحه اإلذاعات أف تكػف مكسمة  .عػجد غضخ قمضل مغ دوؿ العالع
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ولكغ اإلذاعة انتبيت إلى أف قجراتيا تتضح ليا مخاشبة  .لجور السجرسة
لحا وججنا بخامج لألشفاؿ في كثػضػخ مػغ  الصػفػل بػرػػرة خاصة,

الصفل إلضيا. ومع  وال تػداؿ ىػحه البخامج تدعى إلى لفت نطخ اإلذاعػات,
أنيا لع تدتصع أف تحقق ما تخيج إال أنيا ارتزت بالقدط الحؼ يتحقق 

وارتزت بالعجد غضخ الكبضخ مغ األشفاؿ الحيغ  مغ خالؿ بخامجيا ىحه,
وقج استسجت بخامج األشفاؿ األولى  .يصضقػف االستساع إلى ىحه البخامج

ذخ فضيا فكانت تح يسضد البخامج التعمضسضة مغ سسات, ما كاف
ولكشيا  وتتشاوؿ مػضػعات قخيبة مغ السقخرات السجرسضة, السعمػمات,

بحضث تػفخ  أخحت خالؿ الدشػات األخضخة تشصػمػق مػشػصػمػقػا جػجيػجا,
لألشفاؿ مزسػنا ثقافضا ومتعة في الػقت نػفػدػو. حػضػث وجػو الشقج إلى 

عغ التجدضج الصخؽ القجيسة التي تكتفي بإلقاء السػضػعات برػرة بعضجة 
 أؼ أنيا تعتسج عمى حاسة الدسع, اإلذاعة بالرػت, وتدتعضغ .الفشي

§ لػحا تػفػ وقج قمل ىحا مغ إمكانضة استخجاـ عشاصخ التجػدػضػج األخػخػ,
مػخػخجػػ بخامج األشفاؿ اإلذاعضة فػي بػعػث قػػة الػرػػت فػي الػكػمػسػات 

حػار بحضث يتاح لػمػصػفػل والسػػسػضػقػى الترػيخية والسؤثخات الرػتضة وال
ويخػ  .أف يػتػخػضػل وأف يتحكخ وأف يفكخ مغ خالؿ ىحه األصػات

الكثضخوف أف اعتساد االتراؿ باألشفاؿ عبخ اإلذاعة عمى الرػت يؤلف 
أحج جػانب القػة في ىحه الػسضمة االترالضة حضث إف صضاغة األفكار 

كػخوا بػرػػرة حػخة دوف مغ خالؿ األصػات تتضح لألشفاؿ أف يتخػضػمػػا ويػفػ
 التقضج بالخسـػ أو الرػر التي تحسميا الرحافة أو الػتػمػفػاز أو الػدػضػشػسػا,
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إذ إنػيػا تػخسػع الػرػػرة  والتي قج تذكل قضػدا عمى انصالقة ذىغ الػصػفػل,
جاىدة بضشسا يتضح الرػت لمصفل أف يخسع بعقمو الرػر اعتسادا عمى 

عسمضاتو  ارسة االستساع استعجاد الصفل ويتصمب  .السزسػف السدسػع
كسا أف الصفل نادرا ما يدتصضع  العقمضة أؼ أنو يتصمب شضئا مغ الجيج,

االنرخاؼ إلى االستساع دوف أف يجج نفدو قج انذغل بشذاط مخئي. 
 ومغ أجل أف تحػالإلذاعة دوف انذغاؿ الصفل بعضجا عشيا, وعمى ىحا,

خالؿ األصػات الحضة والكمسات  تدعى ألف تدتػلي عمػى مػذػاعػخه مغ
السثضخة. لحا فإف الرػت  السعبػخة والسػؤثػخات الػرػػتػضػة الػجافػقػة والسزامضغ

اإلذاعي يتحسل أعباء ثقضمة مغ أجل أف يذج أذني الصفل إلضو بدبب 
وأفزل الرضغ الفشضة لصخيقة  .افتقاره إلى األضػاء والجيكػر والحخكات

عبخ اإلذاعػةً  ىػ الذكل القرري سػاء  االتراؿ الثقافي باألشفاؿ
 كسا أـ عمى شكل ديالػج قرضخ مثضخ, أـ مدخحا, ,ثال أكاف مخوياً  أـ 

 .األخػبػار والسػعػمػػمػات والحػػادث فػيً  شكل قرري أيزا يسكغ تػقػجيع,
 وتخاعى في بخامج األشفاؿ شبضعة األشفاؿ في مخاحل نسػىع اخسمتمفة,

كػسػا  لألشفاؿ فػي كػل مػخحػمػة مػغ ىػحه السػخاحػل, يسكغ أف نجج بخامج لحا
لحا تكػػف  يشضد الصفػلة كقرخ مجاؿ االنتباه, تخاعى الدسات العامة التي

ويجج الصفل في كل فقخة ما يػذػج انػتػبػاىػو ومػا  مدامع البخنامج مػجدة,
ػة وتقع عمى عاتق اخسمخج اإلذاعي ميػس .يجعػه إلى متابعة الفقخة التالضة

إذ يػخاد مػشػو نػقػل السػادة السكتػبة إلى كمسات وأصػات أو بعث  ثػقػضػمػة,
الحضاة في الشز السكتػب وتحػيمو إلى لػحة فشضة تشبس بالقػة واإلثارة 
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والبخنامج اإلذاعي الجضج ىػ الحؼ يشقل األشفاؿ إلى أجػائو  ..والتذػيق
ثارة تفكضخىع وتػذػػيػقػيػع لضعػضػذػػا فضيا. وىحا ال يتحقق إال بالعسل عمى إ

أداة »ولسا كانت اإلذاعة قج وصفت بأنيا  .ودغػجغػة خضاالتيع
بعج ضيػر التمفاز فػإف ميسة اخسمخج ال تدتيجؼ وضع عكازه «عخجاء

 فيػ متضشة بجيمة عغ الداؽ السذػمػػلػة بػل مشحيا ساقا ججيجة معافاة,
ثقافي في مػكب مزسػف  بإمكانات اإلذاعة لتقجيع, يسكغ أف يدتعضغ

يسكغ ليحه اإلمكانات إف استخجمت بكفاءة أف يربح  حضث ميضب,
وقج بمغ األمخ  .البخنامج اإلذاعي أداة سحخية في تأثضخىا فػي األشػفػاؿ

يسػكػغ أف تػكػػف أشػجً  تأثضخا مغ  لػإلذاعػة إلػى الػقػػؿ إنػيػا بالستحسدضغ
سحياع وتجافعػيػع أماـ التمفاز في األشفاؿ.. وإف عدوؼ األشفاؿ عغ ال

بل يخجع إلػى عػجـ  التمفاز ال يعػد إلى خمل في اإلذاعة كأداة اتراؿ,
وإخخاج  ..استثسار قجراتيا الكبضخة بالذكل الكفؤ في التػجو إلى األشفاؿ

 البخنامج اإلذاعي لألشفاؿ أصعب بكثضخ مغ إخػخاج الػبػخنػامػجالتمفازؼ,
غ الحاسػة الػشػاقػرػة وىػي ألف عمى اخسمخج اإلذاعي أف يعػض ع

ويسجه بالعػػامػل الػتػي  وأف يخمق الرػر في ذىغ الصفل, البرخ,
لمسخخج التمفازؼ -تػدػاعػجه عمى تخضميا ورسسيا في الػقت الحؼ تتػفخ

إمكانات أخخػ أكبخ.. ولكغ السذكمة الكبضخة التي تدػد عمى مجػ واسع 
 د وضع فػاصل صػتضة,ىي في الشطخ إلى أف اإلخخاج اإلذاعي ىػ مجخ 

 .السدامع المغػية بضغ
 :بخنامج األطفال التمفازية
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لمتمفاز قجرات كبضخة تجعمو في مقجمة وسائل االتراؿ باألشفاؿ 
سػاء أكانت  ويسزي األشفاؿ فتخات غضخ قرضخة في التصمع إلى شاشتو,

وقجرة التمفاز عمى  .تمظ الذاشة تعخض مػاد مخررة ليع أـ لمخاشجيغ
سزسػف الثقافي عالضة ججا بفزل إمكاناتو في االستعانة بكل تجدضج ال

حتى  العشاصخ الدسعضة والبرخية إضافة إلى سيػلة التعخض لو,
 بالشدبة إلى األشفاؿ الرغار الحيغ لع يرمػا إلػى مػدػتػػػ تػعػمػع القخاءة,

لػحا فإف  إضافة إلى إمكانضتو في عخض السذاىج الػاقعضة والخػضػالػضػة,
التمفاز تؤلف بجيال عغ الخبخة الػاقعضة مغ جية كسا تشبو خضاؿ  مذاىج

 والتمفاز لضذ إذاعة مرػرة, .الصفل وتعاونو عمى تشسضة قجرتو التخضمضة
بػل ىػػ وسػضػمػة اتػرػاؿ متسضدة تتصمب بخامجو وأفالمو  وال سضشسػا بػضػتػضػو,

حضث -لغالبفي ا-كػسػا أف مػذػاىػجتػو لضدت فخدية اعتساد أسذ خػاصػة,
وبحا يتذاركػف فضسا بضشيع  يتحمق أشفاؿ األسخة الػاحجة قبالة الذاشة,

ذوييع في السذاعخ واالنفػعػاالت. إذ تػدػػد في العادة أجػاء األلفة  وبضغ
إضافة إلى أف األشفاؿ الحيغ يجمدػف أماـ  التي تحضط بالجػ األسخؼ,

ؼ تتػفخ لإلذاعة وفي الػقت الح .الذاشة يكػنػف عمى استعجاد لمتقبل
 ثالثػة عػشػاصػخ ىػي الػرػػت الػبػذػخؼ والسػسضقي والسؤثخات الرػتضة
 يستمظ التمفاز إضافة إلى ذلظ عشاصخ أخخػ مشيا: السؤثخات البرخية,

 .ومدج الرػر وما إلى ذلظ وتػزيع اإلضاءة, والخجع الدضشسائضة,
ألف  ,وبفزل الرػرة أحطى التمفاز بثقة مذاىجيو وترجيقيع إياه

تختبط  وىي حضغ الرػرة مغ الػسائل التي قمسا يخقى إلضيا الذظ,
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يزاؼ إلى ذلظ أف  بالحخكة والرػت فإف ذلظ يكػف مجعاة إلى الثقة,
وال  .يديج في قجرتو عمى اإلقشاع ا بػسع التمفاز التخكضدعمى التفاصضل 

فزال بػل تػخجػع  تخجع قجرة التمفاز إلى كثخة عشاصخ التجدػضػج فػحػدػب,
عغ ذلظ إلى ما يحجثو تكامميا مغ قػة حضث إف كل عشرخ يديج مغ 

والػرػػت يػديػج مػغ قػجرة  فالرػرة تديػج مػغ قػجرة الػرػػت, تأثضخ اآلخخ,
واعتساد استقباؿ التمفاز عمى حاستي الدسع والػبػرػخ  .الرػرة وىكحا

الشدبػة حضث إف  السخسمة مغ خاللو, يػؤدؼ إلػى دعػع وتثبضت السزامضغ
ويضدخ . الحاستضغ الػعػمػضػا مػغ الػثػقػافػة يتمقاىا الفخد عغ شخيق ىاتضغ

 الكمسة السدسػعة والرػرة السخئضة, بػدػبػب جسعو بضغ التمفػاز لػمػصػفػل,
إذ يػبػجو التمفاز وكأنو يحػؿ اجسمخدات إلى  استضعاب السػزػسػػف,

آثار كثضخة بفعل وقج ميج ذلظ كمو ألف تطيخ في األشفاؿ  .محدػسات
ومشح أف ضيخت ىحه الػسضمة االترالضة ضيخت معيا  .مػذػاىػجتػيػع التمفاز

يسكغ أف تحجثو في حضاة  آماؿ متفائمة إلػى جانب مخاوؼ حػؿ ما
وقج أثبتت األياـ أف أحجا لع يكغ مخصئا مػغ أؼ مػغ  .األشفاؿ مغ آثار

األشػفػاؿ إلػى جػانػب  فػقػج ضيخت لمتمفاز آثار إيجابضة في الػفػخيػقػ,يغ
أخػخػ سػمػبػضػة.. وبػجأ الباحثػف مشح وقت غضخ قرضخ يخزعػف األمخ 

وىع يقػػلػػف: إف التمفاز نرب نفدو عمى مشزجة في أكثخ  لمجراسة,
كع يؤثخ في األشفاؿ وفي أؼ اتجاه..  وإزاء ىحا ال بج مغ تبضغ البضػت,

ويربح تأثضخه الدمبي  كبضخ,يسكغ أف يكػف تأثضخه إيجػابػضػا إلى حج  وكضف
قػج أشػارت إلػى أف قػجرة الػتػمػفػاز  وكانت آماؿ الستفائمضغ .بجرجة خفضفة
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الػكػبػضػخة عػمػى التجدضج الفشي تجعل مشو وسضمة اترالضة بالغة التأثضخ في 
 األشفاؿ وتجعل مغ عسمضة اكتدابيع الثقافة عسمضة جحابة ومذػقة,

وجج األشفاؿ في الذاشة الرغضخة نافحة  إذ وبعس مغ ىحا تحقػق فعال,
ويصمػف  كبضخة يصمػف مغ خالليا عمى األمكشة قخيبة كانت أو بعضجة,

ويتسشعػف في األفكار  عمى األزمػشػة مػاضػضػة كػانػت أو حاضخة أو مقبمة,
دوف « األجداد»و « اليضئات»والسعاني ويخونيا عمى شكػل قػخيػب مغ 

عمى العكذ فيع يشفعمػف مع األشخاص  بل أف يتصمب مشيع ذلظ جيجا,
يشدظ الستصخفػف بالتفاؤؿ بشطخية الخصاصة الدحخية أو  وقج .والسػاقف

نطخيػةمحقشة اإلبخة التي كانت تخػ أف لػسػائػل االتػرػاؿ الجػسػاىػضػخؼ 
تػأثػضػخات فعالة ومباشخة حتى إنيع شبيػا انتقاؿ األفكار والسذاعخ بانتقاؿ 

بخ السحقشة أو دخػؿ رصاصة البشجقضة فضو. أؼ السرل إلى الجدع ع
أنيع كانػا يخوف أف االتراؿ يحجث تأثضخات مباشخة بذكل أوتػماتضكي 

حضث إف  )آلي(.. ولكغ البحػػث الحجيثة أثبتت خصل ىحه الشطخية,
في تمقضيع وسائل  األفخاد سػاء أكانػا صغارا أـ كبارا لضدػا سمبضضغ

في التفاؤؿ لع يزعػا  فإف الستصخفضغ وبػجو عاـ .االتراؿ الجساىضخؼ 
فقج أغفمػا أف األشفاؿ لضدػا صفحات  في حدابيع بعزا مغ الجػانب,

وغاب عشيع أف  بديػلة,-إلى حج ما-يسػكػغ أف نػخػط عمضيا بضػزػاء
وأنيع يقبمػف ىحا -إلى حج ما-األشفاؿ ايجابضػف في تفػاعػمػيػع االترالي

كسا  ىي خافضة عمى الكبار حتى اآلف, ويخفزػف ذاؾ ألسباب مػشػيػا: مػا
ولع  األشفاؿ, لع يمتفت أولئظ الستفائمػف إلى الفػارؽ الفخدية الكثضخة بضغ
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أف األشفاؿ يختمفػف في  -إلى جانب ذلظ كمو-يزعػا في حدابيع
بل ندػا أف أؼ  وبالتالي في قجراتيع عغ الخبح, قجراتيع العقمضة السعخفضة,

 ايجوف أو الجعاة أو الباحثػف عغ الخبح الثسضغيسكغ أف يجخمو السد  مضجاف
يسكغ أف يحػؿ دوف تكػف ثقافة لألشفاؿ بالذكل الحؼ يزعو  بأؼ ثسغ

,  السخبػف. وقج دخل ىؤالء عالع األشفاؿ فعال مغ خالؿ التمفاز الضـػ
وأنذأوا شخكات وأجيدة لضذ مغ أغخاضيا تثقضف األشفاؿ بالثقافة 

فػبػجأ الحػجيػث بػفػعػل  رب وأغخاض أخخػ,بل مغ أجل تحقضق مآ السشاسبة,
وانتيى األمخ إلى « جشاية التمفاز عمى ثقافة األشفاؿ»ذلظ كمو عغ 

وىػ -أو نمعشو-ولضذ لشا إال أف نقبمو القػؿ إف التمفاز دخل البضػت عشػة,
في كل األحػاؿ غضخ آبو بقبػلشا وغضخ مكتخث لمػعػشػاتػشػا.. لػحا تػخاه يػػاصػل 

أنو سضبجأ اإلرساؿ في الضػـ -دوف خجل-يتػقف يعجنا وحػضغاإلرسػاؿ 
نعدؼ عغ  حضغ ثع يمقى عمضشا التحضة وىػ غضخ ممتفت إلضشا, التالي,

في أفالـ وبخامج في «كل شيء»ويعخض التمفاز الضـػ لألشفاؿ  !ردىا
, وحتى الدضاسة.. وقضل الكثضخ عسا  والجخيسة, والفشػف واآلداب, العػمػـػ

وحتى الحيغ أكجوا عمى ما  ىحه الجػانب لألشفاؿ, يدببو عخض كل
يػثػبػتػو الػتػمػفػاز فػي عقػؿ ونفػس األشفاؿ مغ جػانب إيجابضة حاولػا أف 
يشفػا عشو أنو يػذػضػع الدمبضة في األشفاؿ ويؤثخ في عالقاتيع االجتساعضة 

ويرخفيع عغ المعب السفضج ومتابعة دروسيع. بل إف الحيغ  تأثضخا سالبا,
الكثضخة مالػا أماـ اآلثار الدالبة التي ضيخت  جوا عمى حدشات التمفازأك

إلى -الحيغ كانت شاشات التمفاز تتألق أماميع مشح صغخىع-في األشفاؿ
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تفدضخ ضيػر تمظ اآلثار إلى عػامل أخخػ غضخ التمفاز كالقػؿ إف أشفاؿ 
حضث إف حخكة التغضخ  ىحا العرخ يتعخضػف لسؤثخات خارجضة عجيجة,

جتػسػاعػي السػفػاجػئػة والػدػخيػعػة والػعػػامػل الدكانضة ووقػع أحجاث عشضفة اال
 وتفكػظ الػعػالقػات االجػتػسػاعػضػة وارتباؾ األوضاع االقترادية, كالحخوب,

وضيػر أنساط عسل مختمفة.. كل ىحا لو وقع كبضخ في حضاة األشفاؿ. 
ػغ دـ يػسف فإف تأثضخه وأف التمفاز إف لع يكػغ بػخيػئػا بػخاءة الػحئػب م

وإف حجػع ونػػع تػأثػضػخاتػو الػدػمػبػضػة تتزاءؿ أماـ  الدمبي كاف شفضفا,
وحتى الجراسات السقارنة التي كانت قج  .تأثضخاتو اإليجابضة الكبضخة

أخزعت مجسػعات مغ األشفاؿ الحيغ يتعخضػف لمتمفاز مشح صغخىع 
 لع تثغ الستحسدضغ ومجسػعات أخخػ لع تتعخض لو في بضئات متقاربة

حضث بخروا ذلظ مغ خالؿ القػؿ إف  لحدشات التمفاز عغ حساسيع,
وإف قضاس التأثضخات أمخ  دراسات األثخ ال تداؿ مغ الجراسات الػلضجة,

يشػتػمػظ الكفاءة الالزمة  عدضخ ألف مشػاىػج وشػخؽ وأدوات الػقػضػاس ال
وإنشا حتى لػ  ج,لمحكع عمى صحة ما انتيت إلضو تمظ الجراسات مغ نتائ

سمسشا برحة عجد مغ تمظ الجراسات فإنيا تطل تفتقج شخشا جػىخيا مغ 
يسكغ أف  حضث إف التعسضع ال« التعسضع»شخوط التفكضخ العمسي وىػ 

والتساثل في حج ذاتو لضذ لو حزػر إال في  يصمق إال في حالة التساثل,
 لمتمفاز,ويالحع مغ مجسل الجراسات عغ تعخض األشفاؿ  .حاالت نادرة

أف األشفاؿ في الجوؿ اخسمتمفة يقزػف فتخات أماـ التمفاز تديج عغ 
وىحا يعشي أنيع  ررة ضسغ فتخات بخامجيع الخاصة,السخالسداحة 
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وفي ىحا مخاشخ عمى  يتعخضػف لبخامج وأفالـ لضدت معجة ليع,
ويالحع أيزا أف كثضخا مغ »األشفاؿ.. وفي بعس آخخ مػشػافػع ليع 

لكبار أكثخ جحبا لألشفاؿ مغ البخامج واألفالـ السػجية بخامج أفالـ ا
ويعػد ىحا في أغمبضتو إلى جػػانػب نػقػز في بخامج وأفالـ األشفاؿ  إلضيع,

التمفازية. ويذار إلى أف األشفاؿ الحيغ يتعخضػف لبخامج الخاشجيغ التي 
تتشاوؿ مذكالت الحضاة األسخية خرػصا واالجتساعضة عسػما كثضخا ما 

يع القمق مغ السدتقبل إذ إنيع يذعخوف بأنيع مقبػمػػف عمى مذاكل يشتاب
 .مغ ىحا القبضل

كسا يالحع أف أغمب األشفاؿ يذاىجوف بخامج التدمضة وبخامج 
العشػف والجخيسة والخسـػ الستحخكة وكػمضجيا السذاكػل الػعػائػمػضػة ودرامػا 

التي تخيج أجيدة  وأقمضة قمضمة مشيع تعشى بالبخامج التعمضسضة الحػضػػاف,
وال نػعػخؼ لسػاذا ال تحػاوؿ السػجرسػة  التعمضع أف تكػف مداعػجا لػمػسػجرسػة,

بسداعج واحج واالتكاء  بجؿ االكتفاء أف تجػج لػشػفػدػيػا مداعجيغ اثشضغ
ولضذ بالػسع  .عمى التمفاز لضكػف ليا بجيال عغ مداعجىا الثاني الفقضج

ضة في عسمضة إمجاد األشفاؿً  بالثقافة وفي إغفاؿ ما تؤديو البخامج التعمضس
إال أف الشقج كثضخا ما يػجو إلى الصخيق  معاونة الصالب والسجرسة والسعمع,

إلقاء يذعخ  -فػي الػغػالػب-حضث تمقى الجروس التي تقجـ بيا ىحه البخامج,
يسػكػغ فػضػو مدخحة  األشفاؿ وكأنيع في قاعة الجرس في الػقػت الػحؼ

يسكغ لألشفاؿ أف يشجحبػػا إلػضػو  اجو بذكل دراميالسزسػف وإخخ 
ومغ السالحطات التي انتيت إلضيا الجراسات أيزا أف  .ويتػحجوا معو
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أنو  إذ تبضغ أغمب ما يكتدبو األشفاؿ مغ التمفاز ىػ وقتي في تأثضخه,
األشفاؿ الحيغ يتعخضػف لمتمفاز واألشفاؿ  رغع الفػارؽ التي تطيخ بضغ

ػػف لػو فػي البضئات الستذابية فإف مدتػياتيع الجراسضة الحيغ ال يػتػعػخض
 ا بسا في ذلظ ذخضختيع المغػية  بعج الدشػة الػثػالػثػة أو الػخابػعػة تبجأ بالتقارب

يؤكج آنضة تأثضخ ىحا الجياز في تذكضل ثقافة األشفاؿ وآنضتو في تػفضخ 
المو وبذأف ما يعخضو التمفاز مغ مػاقف عشف وإجخاـ في أف .الستعة

الخوائضة والتدجضمضة وفي رسػمو الستحخكة وأخباره ال يػداؿ الجػجؿ قػائػسػا 
حػػؿ مػا يقػد إلضو ذلظ مغ أضخار في الصفل الحؼ تخبط فضػو بػعػس 

ضيػر ىحه األعخاض حتػى قػاؿ السػتػصػخفػػف  التمفاز وبضغ الػبػحػػث بػضغ
ضة التي يتعمسػف فضيا ىػ الكم إذا كػاف الػدػجػغ بالشدبة إلى السخاىقضغ»

لكغ الجراسات لع «. الجخيسة فإف التمفاز ىػ السجرسة الستػسصة لالنحخاؼ
لحا تقػؿ اآلراء التػفضقضة إف ىشاؾ  تشتػو إلػى نػتػائػج قػاشػعػة الرحة,

مبالغة عشج الحجيث عغ تأثضخ بخامج العشف واإلجخاـ عمى أساس أف 
 رل ليع مثل ذلظ التأثضخ,كثضخا مغ األشفاؿ يتعخضػف ليا دوف أف يح

فزال عغ أشفاؿ وصفػا بأنيع عجوانضػف وكاف لمتمفاز أثخ واضح في 
التقمضل مغ عجوانضتيع ألف بخامج العشف والجخيسة أوججت ليع متشفدا يمبي 
دوافعيع ويذبع ندعاتيع العجوانضة حػضػث تػذػكػمتمظ البخامج بجيال عغ 

أف تمظ البخامج تثضخ مذاعخ قضاميع بالعجواف. وأشارت بحػث أخخػ إلى 
وعمى ىحا  .الخعب لجػ األشفاؿ بػحػضػث تجػعػمػيػع يػختػجعػػف عػغ القضاـ بيا

فإنشا نجج دراسات تقػؿ إف ألفالـ وبخامج العشف دورا مباشخا في انحخاؼ 
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إذ ىي تداعج عمى بمػرة  وأخخػ تقػؿ إف ليا تأثضخا ثانػيا, األشفاؿ,
ة تخػ أنيا تحرغ األشفاؿ مغ االندػضػاؽ وثالث بعس السضػؿ السشحخفة,

ىحه األفالـ  والجراسات التي تؤكج العالقة السباشخة بضغ .نحػ االنحخاؼ
االنحخاؼ تقجـ مجسػعة مغ السعصضات مشيا: أف األشفاؿ  والبخامج وبضغ

أو أف  يحاولػف التذػبػو بالذخرضات التي تقـػ بأعساؿ إجخامضة أو عشفضو,
الخاصة تجفع  السجخمضغالحؼ تخسسو األفالـ لحضاة  عالع الشعضع الخضالي

واألسالضب التي يتبعػنيا في تشفضح  ة اإلجخاـ,ػارسػمساألشفاؿ إلى 
العػسػمػضػات اإلجػخامػضػة تػذػكػل مفاتضح لألشفاؿ ألف يكتدبػا شخقػا فػي 

يسػكػغ أف تػخػصػخ فػي أذىانيع لػ لع تتيضأ ليع الفخصة  الػتػشػفػضػح ال
أما الجراسات التي تخػ أف ليحه األفالـ والبخامج تأثضخا  ..تيالسذاىج
يسػكػغ أف يػحػرػل إال إذا  فػإنػيػا تحىب إلى أف ذلظ الػتػأثػضػخ ال ثانػيا,

 فالصفل الحؼ يحضػا حػضػاة بػائػدػة, كػاف الػصػفػل عػمػى استعجاد لالنحخاؼ,
االنجماج مع الػسط والحؼ لع يتيضأ لو  أو يػحػذ بػالػبػؤس مجخد إحداس,

وربسا تكػف تمظ األفالـ والبخامج أدوات دفع لكي يشداؽ  االجتساعي,
ومع ىحا فيشاؾ كثضخ مغ الجراسات الػتػي تػخػ أف  .نحػ االنحخاؼ

والجانح بالحات لو أصػؿ أكثخ عسقا في أغػار  الػدػمػػؾ السػشػحػخؼ,
 يجة في تذكضمو,وتػمػعػب عػامل اجتساعضة ونفدضة عج شخرػضػة الػصػفػل,

وإذا ما  .وأف أفالـ العشف واإلجخاـ قج تكػف واحجا مغ تمظ العػامل
تخصضشا ىحا الجانب في بخامج وأفالـ التمفاز وعجنا إلى الحجيث عغ دوره 

فإنشا ال بج مغ أف نعتخؼ بأف لو دورا كبضخا  في تجدضج الثقافة لألشفاؿ,
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اصة القضع والعادات وخ في إكداب األشفاؿ كثضخا مغ عشاصخ الثقافة,
ومع أف التمفاز يػفخ لألشفاؿ إشباع  .والسضػؿ واألفكار وشخؽ المعب

يسػثػل فػي الػػقػت نفدو وسضمة لشقل الخبخات الػاقعضة عغ  خػضػاالتػيػع فػإنػو
 وىحا ما دفع التخبػيضغ شخيق تقجيسيا في صػر واضحػةومعبخة ومػحضة,

أو دفع بيع إلى  خالؿ الذاشة الرغضخة,البخامج التعمضػسػضػة مػغ  إلى تقجيع,
اإلكثار مغ السعمػػمػات والحػقػائػق, رغع أف ىشاؾ رأيا يؤكج أف الصفل 

يسزي ساعات في السجرسة وساعات أخخػ في أداء واجباتو  الحؼ
البضتضة يطل في حاجة ألف يذاىج في التمفاز عشػج السداء ما ىػ 

 از قج تجاىل ميستو الثقافضة,تخفضيي.. . وىحه الجعػة ال تعشي أف التمف
بػل ربسػا تػكػػف السػادة التخفضيضة  ىػ ثقافي, اال تخمػ  ألف السادة التخفضيضة

مادة تخبػية أو »أكثخ في غشاىا التخبػؼ والثقافي مغ مادة يقاؿ إنيا 
يستمظ قجرات واسعة عمى التجدضج الفشي  ومع أف التمفاز «ثقافضة خالرة

مػاكبة الدخعة التي تقجـ بيا الرػر وخرػصا إال أف الصفل ال يدتصضع 
في السػاد التي تقجـ إلى الكبار ويتعخض ليا األشفاؿ ويقػد ىحا إلػى 

وقج اتدعت قجرات التمفاز  .عػجـ فػيػع األشػفػاؿ بعس السػاد فيسا صحضحا
لحا تقجـ بعس محصات  إلى نقل الثقافة حتى إلى األشػفػاؿ الػرػع,

ؤالء األشفاؿ اعتسادا عمى والحخكات واإلشارات التمفاز بخامج خاصة لي
مع االستعانة  )لغة الذفاه حخكات شفاه ووجػه الستحجثضغ)األخخػ 

بالكمسات كي ال يجج السذاىجوف غضخ الرع في ذلظ ما يجعػىع إلى 
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السمل عشج مذاىجتيع ىحه البخامج. ويتع التخكضد في مثل ىحه البخامج 
 ...خعمى إضيار الفع بذكل واضح وكبض

 :نذأة أدب األطفال- 
 تعخيف أدب الطفل

األدب ىػ تذكضل أو ترػيخ تخضمي لمحضاة والفكخ 
وىػ فخع مغ أفخع السعخفة  والػججاف مغ خالؿ أبشضة لغػية,

ويعشى بالتعبضخ والترػيخ فشضا ووججانضا عغ  اإلندانضة العامة,
ػشػاصػخ العادات واآلراء والقضػع واآلمػاؿ والسذػاعػخ وغػضػخىػا مػغ ع

بعجد -عادة-أؼ أنػو تجدضج فشي تخضمي لمثقافة. ويمتـد الػثػقػافػة,
مغ السقػمات التي اصصمح عمضيا في كل عرخ وفي كل بضئة 

بسا في ذلظ أدب  ويذسل ىحا السفيـػ األدب عسػما, .ثقافضة
لكغ أدب األشػفػاؿ يػتػسػضػد عػغ أدب الخاشجيغ في  األشفاؿ,

ػفػل وقػجراتػو وخزػعو لفمدفة الكبار في مػخاعػاتػو حػاجػات الػص
وىحا يعشي أف ألدب األشفاؿ مغ الشاحضة الفشضة  .تثقضف أشفاليع

أؼ أف مػقػػمػات أدب األشفاؿ وأدب  نفذ مقػمات األدب العامة,
الخاشجيغ تكاد تكػف واحجة. فالقػؿ إف مقػمات القرة في أدب 

خة وشخػرػضػات الخاشجيغ تتػسػثػل فػي بشاء قرري يشصػؼ عمى فك
وجػػ وحبكة يشصبق عمى أدب األشفاؿ أيزا. والقػؿ إف الذعخ 
يدػتػمػـد وزنػا وقػػافػي فػي أدب الػخاشػجيػغ يشصبق ىػ اآلخخ عمى 

وخػايشػة  لقػؿ بأف السقاؿ األدبي ىػ صجرأدب األشفاؿ أيزا. وا
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 .معا يشصبق عمى األدبضغ مغ المسدات الحاتضة والخضالضة, ونػدػضػج
 وتكػيغ الذخرػضػات وخػمػق األجػػاء, غ اختضار السػضػع,لك

والتخاكضب واأللفاظ المغػية في أدب األشفاؿ  واسػتػخػجاـ األسمػب,
وتقخر ىحه الزػابط  تػخػزػع لػزػػابػط مختمفة إلى حج ما,

وعمى ىحا  .حاجات الصفل وقجراتو ومدتػػ نسػه برػرة أساسضة
اجضات األدبضػة السػقػجمػة فإف أدب األشفاؿ ىػ مجسػعة اإلنت

 التي تخاعي خرائريع وحاجاتيع ومدتػيات نسػىع, لألشفاؿ,
أؼ أنو في معشاه العاـ يذسل كل ما يقجـ لألشفاؿ في شفػلتيع 

يسكغ أف  مغ مػاد تجدج السعاني واألفكار والسذاعخ.. لحا
يدسى بالقخاءات  ا مػا يػقػجـ إلضيع -في حػجود ىػحا السػعػشػى-يتجاوز

لحخة. ويجخل ضسغ ىحه الحجود األدب الحؼ تقجمو الخوضة ا
وما يقجـ إلضيع شفاىا في نصاؽ األسخة والحزانة ما  والسجرسة,

نرف األدب بأنو تجدضج  وحضغ .دامت مقػمات األدب بادية فضو
فشي تخضمي لمحضاة والػفػكػخ والػػجػجاف فإنشا نخيج بحلظ أف مزسػنو 

إسػتػبػخؽ دوف أف يطيخ السزسػف يختػجؼ ثػضػابػا مػغ سػشػجس و 
إذ يأتمف السزسػػف مػع ثػػبػو في  وكأنو ألبذ تمظ الثضاب عشػة,

ويؤلف السزسػف ما يحتػيو الشز األدبي مغ  .قالب فشي قذضب
بضشسا يؤلف الذكل مػطػيػخا  آراء أو عػاشف أو قضع أو مػاقف,

بضشسا -ادةفي الع-باأللفاظ حػدػضػا. والػذػكػل فػي األدب يػدػتػعػضغ
يتخح فػي الػفػشػػف األخػخػ ألػػانػا أو خػصػػشػا أو حخكات أو مػاد 
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وألدب  .أو كال مخكبا مشيا كميا أو مديجا مغ بعس ىحا وذاؾ,
األشفاؿ دور ثقافي حضث إنو يقػد إلى إكػدػاب األشػفػاؿ الػقػضػع 

لػو إضػافػة إلػى مػا  واالتجاىات والمغة وعشاصخ الػثػقػافػة األخػخػ,
مػغ دور معخفي مغ خالؿ قجرتو عمى تشسضة عسمضات الصفل 

فإف  الستسثمة بالتفكضخ والتخضل والتحكخ. وبػجو عاـ, السعخفضة,
يديع في انتقاؿ -باعتباره تجدضجا لثػقػافػة األشفاؿ-أدب األشفاؿ

ويديع في إقشاع  جدء مغ الثقافة إلى األشفاؿ برػرة فشضة,
 .لحا فيػ أداة في بشاء ثقافة األشفاؿ األشفاؿ باآلماؿ الججيجة...

إال أنػو ال  رغع أنو يتسضد بالبدػاشػة والػدػيػػلػة, وأدب األشفاؿ,
ألف ألدب األشفاؿ خرائرو  ألدب الخاشجيغ,«ترغضخا»يػعػتػبػخ 

كسا سبق -الستسضدة التي تدبغيا شبضعة األشفاؿ أنفديع. فالصفل
 يذاع مغ قبل,كسا كاف « رجػمرغضخ»لضذ مجػخد -أف أوضحشا

 إذ إف األشفاؿ يختمفػف عغ الخاشجيغ ال في درجة الشسػ فحدب,
حضث إف حاجات األشفاؿ  بل في اتجاه ذلظ الشسػ أيزا,

يسضد  وقجراتيع وخرائريع األخخػ تختمف في اتجاىيا عسا
 فيشاؾ صفات معضشة تختز بيا الصفػلػة وحػجىػا, ..الخاشجيغ

ذب أولئظ األشفاؿ. لحا فإف الداد وىػي تػدوؿ أو تػشػسػحػي عشجما ي
ىػ زاد متسضد ما دامت الصفػلة  أدبضا كاف أو غضخ أدبي, الثقافي,

ترغضخا أو  بالزخورة, مخحمة نسػ متسضدة.. وىحا الداد ال يذكل,
فمضذ كل عسل أدبي  وعمى ىحا, .تبدضصا لداد الخاشجيغ الثقافي
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ؿ.. . إذ ال بج أدبا لألشفا بسجخد تػبػدػضػصػو, مقجـ لمكبار يربح
ألدب األشفاؿ مغ أف يتػافق مع قجرات األشفاؿ ومخحمة نسػىع 

وال بج مغ أف يدكب مزسػنو في  العقمي والشفدي واالجتساعي,
 وكتابة األدب لألشفاؿ مغ الفشػف الرعبة, .أسمػب خاص

مغ أبخزىا ما يتسضد بو أدب  وتتأتى الرعػبة مغ جػانب عجة,
أف أبدط الفشػف األدبضة عمى  األشفاؿ مغ بداشة.. ومعخوؼ

يػػـ بجأ  أصعبيا عمى الكاتب. وكاف تػفضق الحكضػع, ػءالقار 
قج أشار إلى ذلظ  ٜٚٚٔيدجل بعس الحكايات لألشفاؿ عاـ,

وإنو لسغ الديل أف  إف البداشة أصعب مغ التعسق,» :بقػلو
ولكغ مغ الرعب أف أنتقي وأتخضخ  أكتب وأتكمع كالما عسضقا,

دػيػل الػحؼ يػذػعػخ الدامع بأني جمضذ معو ولػدػت األسػمػػب الػ
والرعػبة  «.وىػحه ىػي مػذػكػمػتػي مػع أدب األشفاؿ مػعػمػسػا لػو,

ىي أف األديب الحؼ يكتب لألشفاؿ ىػ أسضخ عجد مغ  الثانضة,
مغ بضشيا وجػب تػافق اإلنتاج األدبي مع قجرات  الذخوط,

الرعػبة إذا ما تحكخنا مجػ ىحه  ويسكغ تبضغ .األشفاؿ وحاجاتيع
أف الصفل ال يداؿ غامزا أماـ الكبار. ولع تشتو البحػث العمسضة 

ىحا في وقت يكػف فضو  .إلى تفدضخ كثضخ مغ جػانب سمػػكػو بػعػج
حضث إف ىحا  حخا إلى حج بعضج, الحؼ يكتب لمخاشجيغ, األديب,

فػي األخضخ يكتب فػي الػغػالػب دوف أف يػزػع جػسػيػػرا مػعػضػشػا 
أو يكتب دوف أف يعخؼ  أو أنو يكتب لجسيػر مفتخض, حدابو,
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وىشاؾ مدألة عامػة  .مغ سضكػػف الجسيػر الحؼ يدتقبل ما يكتب
وتػذػكػل فػي الػقت نفدو  تػػاجػو أدب األشػفػاؿ فػي كػل مػكػاف,

 وىي أف أدب األشفاؿ, إحجػ مذكالت الكتابة لألشفاؿ,
يكتػدػب تػقػالػضػج عػامػة بػعػج.. وقػج لحا لع  ال يداؿ ججيجا, كشػعفشي,

ىػضػأ ىػحا التفكضخ لكثضخ مغ االجتيادات واألحكاـ الستعدفة أف 
ال لدبب إال ألنيا  وأف تالقي بعس القبػؿ, تصخح في الداحة,

مػع أف كػػف أؼ أمػخ معقػال ال يعشي أنو صحضح  تبجو مػعػقػػلػة,
ي كي يتقخر فضسا إذا إذ ال بج مغ أف يخزع لمتحمضل العمس عمسضا,

مشح أف ساد الذعػر بأف األدب  :البجاية .كاف صحضحا أو خاشئا
لضذ حكخا عمى الخاشجيغ وحجىع راح السعشضػف يقمبػف صفحات 
كتب األدب لضشتقػا مشيا بعس الحكايات والقرز والقرائج 

يسكغ أف يقبل عمضيا األشفاؿ ويفيسػىا ويتحوقػىا. بػل إف  التي
أقبمػا عمى كثضخ مغ اإلنتاجضات األدبضة التي لع  األشفاؿ أنفديع

التي تعج الضـػ مغ  وأكثخ اإلنتاجضات, .تكػغ لػيػع في األساس
كػاف كتابيا قج أبجعػىا كإنتاج أدبي  كالسػضػكػضػات أدب األشػفػاؿ,

ولكغ األشفاؿ  لمخاشجيغ دوف أف يخصخ األشفاؿ في أذىانيع,
ا يػمػبػي بػعػس حػاجػاتػيػع وججوا فضيا ما يذبع خضاالتػيػع ومػ

ولع يكغ لألشفاؿ أدب خاص بيع بالسعشى الرحضح  .االترالضة
ولكغ إرىاصات واضحة كانت قج سبقت  قبل القخف العذخيغ,

وميػجت ألدب األشػفػاؿ أف يكػف ضاىخة فشضة كبضخة. وقج  ذلظ,
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 درج مؤرخػ أدب األشفاؿ عمى عجـ استبعاد أسساء السبجعضغ
رغع أنيع لع يكػنػا كتاب أشفاؿ  ئسة أدباء األشفاؿ,األوائل مغ قا

باألساس بقجر ما كانػا معجؼ أو جامعي حػكػايػات القػت ىػػػ 
أو اعتسجىا كتاب األشفاؿ فضسا بعج إلنذاء  فػي نفػس األشفاؿ,

قرز أشفاؿ بعج إجخاء تحػيخات فضيا. وبمغ األنراؼ ببعس 
ائل ألدب األشفاؿ األو  السؤسدضغ أف وضػعػػا بػضغ السػؤرخػضغ

أولئظ الحيغ تأثخت كتاباتيع بحكايات شعبضة كانت تخوػ لألشفاؿ 
يسػكػغ الحػكػع بػأف أدبػا كػاف يخوػ  حضػث وأخخػ لمخاشجيغ,

وكاف األشفاؿ يػقػخؤوف بػآذانػيػع..  لألشفاؿ مشح أقجـ األزمشة,
ضيخت الكتابة وججوا ليع ما ىػ مكتػب يخاد بو تعمضسيع  وحػضغ

ضيخت الصبػاعػة ضػيػخت لػيػع بػعػس  وحضغ فكػف الحخؼ,كضف ي
 .الػكػتػب ذات األىػجاؼ الػجيػشػضػة واألخالقضة

بعضجيغ كل  قبل نذأة أدب األشفاؿ لع يكغ األشفاؿ وبػجو عاـ,
إلى الحكايػات واألمػثػاؿ -أحضانا-فقج كانػا يدتسعػف  البػعػج عغ األدب,

اف يتشاقميا الشاس أو يخوونيا في والػخوايػات والحكع والخحالت التي ك
 اجساللذ بقرج التدمضة والتػجضو ومغ األدب ما ىػ مغ التػخاث الػجيػشػي,
 ومػشػو مػا ىػػ مػغ التخاث الذعبي الحؼ يحسل القضع واألفكار.. ومغ بضغ

اآلثار األدبضة  ومغ بضغ .التخاث الجيشي ما ىػ أدب حكسة أو أدب تيحيب
والتي حاوؿ بعس  لكػبػضػخ فػي حػضػاة الػشػاس,ذات التأثضخ ا الذعبضة,

أو  حػكػايػات البانجاتشتخا, الكتاب صضاغة بعس الحكايات عمى غخارىػا,
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أو األسفار الخسدة.. وىي حكايات ىشجية قجيسة  خدائغ الحكسة الخسذ,
وكػانػت تػمػظ الحػكػايػات تدتيجؼ  تخجست إلى عجيج مغ لغات العالػع,

حكاياتيا مشثػرة.. أما أمثاليا وحكسيا فقج كانت  وكانت غايات عسمضة,
ؽ. ـ بالمغة الدشدكخيتضة ونقمػت  ٓٓٔ-ٓٓ٘ وقج وضعت بػضغ»مشطػمة 

وقج وضع حكايات البانجاتشتخا بخىسي  .«ألوؿ مخة إلى المغة البيمػية
وأراد أف يعمسيع  معخوؼ بالحكسة تمبػضػة لػصػمػب ممظ كاف لو ثالثة أوالد,

ػعػيػج بػاألمػخ إلػى ذلظ البخىسي الحؼ وضع حكايات حضػاف ف فغ الدضاسػة,
وإلى جانب حكايات البانجاتشتخا  .لضفرح عغ أفكاره في شكل فشي واضح

انتذخت حكػايػات كػمػضػمػة ودمػشػة الػتػي تخجسيا عبج هللا بغ السقفع مغ 
وتخجست مغ العخبػضػة إلى لغات أخخػ عجيجة..  البيمػية إلى العخبضة,

 .ا تعخؼ األوروبضػف إلى نػع أدبي ججيج فػي بث الحكسة والتيحيبومشي
وتعج اجسمسػعة الخخافضة السشدػبة إلى ايدػب مغ أقجـ السأثػرات األدبضة 

وكانت مغ أوائل الكتب التي ال يدتصضع  التي القت الذضػع في أوروبا,
أنػيػا  رغػع أحج إال أف يحكع بأف األشفاؿ قج وججوا فضيا مػتػعػة كػبػضػخة,

وبدبب إقباؿ األشفاؿ  ـ, ٓٛٗٔ- ٘ٚٗٔعػامػي  شػبػعػت لمخاشجيغ بػضغ
وتذضخ بعس السرادر  .عػمػى قػخاءتػيػا عجت أوؿ كتاب يصبع لألشفاؿ

وعاش فتخة مغ  ؽ. ـ, ٕٓٙولج عاـ  إلى أف ايدػب حكضع يػناني,
نضل واستصاع  فػي مػجيػشػة سػامػػس, عػجة مػالػكػضغ حضاتو عبجا رقضقا بضغ

بل استػصػاع بػيػسػا الػتػحػخر مػشخواسب  حخيتو بفزل ذكائو وحكستو,
أعساؿ رفضعة مشيا: انتجابو في  وتشقل بضغ العبػدية ونضل الذيخة واجسمج,
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سفارات سضاسضة عجيجة.. ووضع حكايػاتػو لػتػيػجئػة الخػػاشػخ وإخػسػاد الف 
ػبػضػخة مػغ الػحىػب وقج حسمو السمػظ كػسػضػة ك في بعس السجف الضػنانضة,

ولكشو ما إف احتظ بالشاس حتى ىالة  ,«دلفي»لضػزعيا عمى أبشاء مجيشة 
عـد عمى عجـ تػزيع الػحىػب عػمػضػيػع  ما كانػا عمضو مغ جذع.. وحضغ

ولكغ ىشاؾ مغ  .فقتمػه تػآمػخوا عمضو واتيسػه بذتى التيع؛ وأباحػا قتمو,
ػعػتػخؼ بػجػده ولكشو يجـد وىشػاؾ مػغ ي يشفي وجػد شخز باسع ايدػب,

وأف  أيجيػشػا مػغ خػخافػات لػضػدػت ىػي خػخافػات ايدػب نفديا, بأف ما بضغ
حضػث مػشػيػا مػا يػخجػع إلػى آخخيغ عاشػا قبل  الكثضخ الكثضخ مشدػب إلضو,

 وعمى أؼ حاؿ, .شػيمة مغ قتمو ومشيا ما ندب إلضو بعج سشضغ عرخه,
والفضمدػؼ ديستخيػس  كدقخاط, ػب,فقج اىتع كثضخوف بخخافات ايد

وقج جسعت خخافات ايدػب بعج بػزػعػة  .وفضجروس وغضخىع فاكضخوس,
ولكغ بعس  قػخوف مػغ مػرػخعػو مػغ قػبػل الخاىب مكدضسػس بالنػدس,

السرادر تذضخ إلى أف بػالنػػدس اعتسج عمى ندخة مذػىة لخخافات 
ة مغ أؼ مغ ايدػب.. وتذضخ مرادر أخخػ إلى أنو لع يخ قط ندخ

 بػل قػاـ ىػػ بجسع حكايات شائعة, الخخافات السشدػػبػة إلػى ايػدػػب,
واف خخافات بالنػدس  واختخع حكايات أخخػ وندبيا جسضعا إلى ايػدػػب,

وعمى  .كانت السرجر األوؿ الحؼ أخحت عشو الشدخ السصبػعة اليدػب
حضث  ئل,فإف ىحه الخخافات كانت معضشا لكتاب األشفاؿ األوا أؼ حاؿ,

ومشيا ما أدخل ضسغ مقخرات  صضغ الكثضخ مشيا في أشكاؿ قررضة,
حتى ذىب البعس إلى تأكضج أىسضػتػيػا بػالػقػػؿ. إنػو لػضػذ ىػشػاؾ  السجرسة,
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وكتب  .مثقف في العالع الضـػ لع يتأثخ في شفػلتو بخخافات ايدػب
مجسػعة (  ٖ٘ٚٔ- ٖٖٔٔالقاص اإليصالي جضػفاني بػكاشضػ )

وتبجو أنيا عمى غخار  أؼ األياـ العذخة, بعشػاف دؼ كامضخوف,قررضة 
ألف لضمة ولضمة مغ بعس الػجػه.. وقج تػلى البصػلة فضيا عذخ 

كانػا قج ىخبػا مغ  بضشيػع سبع سضجات وثالثة رجاؿ, شخرضات رئضدة,
وراحػا  وأقامػا عشج سفح جبل بعضج, فمػػرنػدػا خػػفػا مػغ مػخض الصاعػف,

حضث  اية القرز كي يبعجوا عغ أنفديع شبح السخض,يتبادلػف رو 
واستسخ  كانت تخوػ في كل يػـ عذخ قررتتذابو في مػضػعاتيا,

 األمخ عذخة أياـ. وقج ورد في تمظ القرز ذكخ كشػز السمظ سمضساف,
ويذار إلى  .إضافة إلى شخرضات خضالضة وبصػلة صالح الجيغ األيػبي,

وعمػضػو فيي لضدت  ل بػكاشضػ,أف قرز الجيكامضخوف كانت معخوفة قب
لكغ بػكاشضػ قج رفعػيػا مػغ صضغتيا  مغ وضعو ألنيا نتاج عقػؿ كثضخة,

ومعطع حكايات الجيكامضخوف  .البجائضة وأجاد تذكضميا وبعث الحضاة فضيا
وىي تذضخ إلى األحجاث بكمسات مػجدة وترل إلى الشياية  قرضخة,

امضخوف مخضاة لحبضبتو وكاف بػكاشضػ قج وضع الجيك .برػرة مفاجئة
إال أف الذعب اإليصالي وجج فضػيػا  ولتدمضة ممظ وممكة نابػلي, فضامتضا,
وكتب الخساـ والشحات  .وأصػبػحػت مػضع اىتساـ الكبار تػدػمػضػة,

والسعسارؼ والسػسضقي والسيشجس اإليصالي لضػناردو داقشذي حكايات 
ػاف والشبات قرضخة ذات معاف عسضقة جاء بعزيا عمى ألدشة الحض

وكاف كثضخ مغ  .ويبجو أف أكثخ حكايات دافشذي قج فقجت والجساد,
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ولكشو أضفى عمى بعس  الحكايات التي وضعيا دافشذي مغ إبجاعو,
وضل الشاس في عرخه يتداءلػف عغ  الحكايات القجيسة لسدات ججيجة,

 عػجػدوا عػغ وحػضغ السرجر الحؼ كاف دافشذي يدػتػقػي مػشػو حػكػايػاتػو,
الػصػؿ إلى ذلظ لع يججوا إال أف يعتخفػا بأف دافشذي لع يكغ فشانا 

ويبجو أف حكايات دافشذي قج  .بل كاف قاصا مبجعا وعالسا فحدب,
لحا لع يجخمو أؼ مغ مؤرخي أدب  الخاشجيغ, شاعت في عرخه بضغ

األشفاؿ ضسغ قائسة أدباء األشفاؿ.. ويطيخ أف قمضال مغ كتاب األشفاؿ 
كتاب  ولكششا نجج بضغ ذي بعج أف ضيخ أدب األشفاؿ,قج قمجوا دافش

يسكغ أف نجج في قرريع بعس قدسات قرز  األشفاؿ الضـػ مغ
اآلبػاء األوائػل ألدب  لحا يػرػح أف يػعػج دافػشػذػي مػغ بػضغ دافشذي,
 .األشفاؿ

ووضع الكاتب جػف بشضػاف كتاب رحمة السدافػخالحؼ يعج مغ كتب 
إال أف الكاتب استشج في كثضخ مغ األفكار  التخاث الجيشي السدضحي,

الػاردة فضو إلى ما انتيت إلضو حخكة التقري العمسي التي بجأت 
 إرىاصاتيا في تمظ الفتخة في أوروبا. وقج كاف بشضاف كاىشا غضخ مجاز,

 ,ارس الػعػع الػجيػشػييس اثشي عذخ عاما وىػ وأمزى في الدجغ نحػ
ولع يزع بشضاف كتابو  .وجشجيا ,كخياوكػاف قػبػل ذلػظ قػج اشػتػغػل سس

كتب األشفاؿ  ضغولكغ صضاغات قج أجخيت لو فجعمتو مغ ب ,لألشفاؿ
وكانت  ,خرػصا وأنو كاف باألسػاس قػج وضػع بػأسػمػػب سيل ,األولى

كسا احتػػ عمى مغامخات  ,حخكة األبصاؿ قج صػرت فضو ترػيخا درامضا
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ا يعج ىحا الكتاب بجاية لشسػ لح ,وأسفار قادت األشفاؿ إلى االىتساـ بو
 .كتػب في إنكمتخالسأدب األشفاؿ ا

مجسػعة مغ  ونطع الذاعخ الفخندػي جػاف دؼ الفػػنػتػضغ
أىجػ بعزيا إلػى ولػي عػيػج  الحػكػايػات الخخافضة في اثشي عذخ كتابا,

. وجاء في كمسة اإلىجاء الخقضقة -ممظ فخندا آنحاؾ-لػػيػذ الػخابػع عذخ
 .«فػي تدمضة األمضخ وأف يقجـ لو دروسا جادة يتمقاىا بمحةأنو يخغػب »

ألحق  قج أصجر أوؿ األمخ ستة فرػؿ مغ مشطػماتو, وكاف الفػنتضغ
 ٕٖٓبيا بعج عجة سشػات خسدػة فػرػػؿ أخػخػ احػتػػت عػمػى 

أف أسمػبو بات  الثانضة, السجسػعةفي مقجمة  مشطػػمػة.. وقػج أوضح,
ألنو استقى معانضيا مغ مػارد  جسمسػعة الثانضة,مخػتػمػفػا عػغ أسػمػػب ا

ويذضخ مؤرخػ األدب إلى  .وخرػصا كمضمة ودمشة أغشى وأكثخ تقجما,
وأنو استػقػى مزسػف أعسالو مغ الخيف  بخخافات ايدػب, تأثخ الفػنتضغ

ومغ الحضػانات التي كثضخا ما استحػذت عمى البصػلة  والصبضعة الحضة,
عمى أساس أف  عمى غضخىا مغ األبصاؿ,والتي فزميا  في قرائجه,

جػسػيػػرا  واكتدب الفػنتضغ .تقالضج الغابة ىي تقالضج الحضاة البذخية نفديا
الجسيػر العخيس أو »واسػعػا مػغ األشػفػاؿ الػحيػغ كػاف يػخػ أنػيػع 

وقج  .«السدتقبل الحؼ يشبغي لكل كاتب عاقل أف يعسل عػمػى كدبو
وتخجست  شبعة, حضاتو أكثخ مغ ثالثضغشبعت حكاياتو السشطػمة في 

وكاف جاف جاؾ روسػ قج  .إلى لغات عجيجة.. وال تداؿ تصبع مخة تمػ مخة
وأكج عمى أف البعس مشيا يجعػ  انتقادا الذعا, انتقج مشطػمات الفػنتضغ
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واستذيج بعجة مشطػمات مشيا: مشطػمة  إلى ما يشاقر الخراؿ الحسضجة,
ػتػجح صػتو مجحا شجيجا يس ب بػأف راحالثعمب الحؼ احتاؿ عمى الغػخا

مغ فسيفالتيسيا الغخاب..  ªبجأ الغشاء سقصت قصعة الج وحضغ لضغشي,
 .وأشار روسػ إلى أف تمظ القرة تجعػ إلى األخح بالخجعة والخياء

أف بعزا مغ تمظ  كغ أف يجج الستسعغ في مشطػمات الفػنتضغيسو 
 .السشطػمات تحسل تخجضحا لمذخ واألثخة والسكخ

التي  ٜٔٚٔ واصجر دانضػاؿ ديػفػػ قرة روبػشػدػػف كػخوزو عػاـ
والتي تحسل الجعػة إلى الربػخ  تػعػج بجاية الفغ القرري في إنكمتخا,

وتبجو بجاية القرة  .والخغبة في ارتضاد اجسميػؿ وتحػسػل الرعاب,
ثع سخعاف ما تشصمػق في عالع الخضاؿ..  وكأنيا تتشاوؿ وقائع حقضقضة,

إال أنو  ؿ رجل يعضر في جديخة ميجػرة وتشقصع صمتو بالشاس,وتجور حػ 
تقع  برضغتيا األصمضة, وقرة روبشدػف كخوزو, .يدتصضع قيخ الرعاب
فأصبحت  إال أنيا صضغت مغ ججيج لألشفاؿ, خارج أدب األشفاؿ,

وقج أحػبػيػا األشفاؿ لسا فضيا مغ السفاجآت واألسفار  واحجة مغ روائعو,
بعس مؤرخي األدب إلى أف ديفػ تأثخ بألف لضػمػة  ويذضخ .واخسالشخات

البغ شفضل.. بضشسا يذضخ آخخوف إلى أف -وتػأثػخ بحي بغ يقطاف ولػضػمػة,
الػقػرػة اعػتػسػجت عمى قرة واقعضة لخجل حقضقي مغ اسكػتػمػشػجة وجػج 

فأصبح بحارا في سفضشة مغ سفغ  بسغامخة, نػفػدػو مػجفػػعػا إلػى القضاـ
قائج الدفضشة خالؼ حاد فمع يجج القائج إال  وحرل بضشو وبضغ القخاصشة,

أف يمقػى بػو فػي إحػجػ الجدر.. ولكغ ذلظ البحار استصاع الرسػد 
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إلى أف مخت سفضشة قخصاف بخيصاني  ىشاؾ أربعة أعػاـ وأربعة أشيخ,
واصصػحػبػو مػعػو إلػى بػالده.. وعػشػج عػدتو لع يصب لو أف يعضر الحضاة 

 اثال فابتشػى لشفدو كػخا عمى الذاشئ  يحضاىا قبل مغامختو,التي كاف 
وقج اشمع ديفػ عمى حضاة ذلظ  .لحاؾ الحؼ ابتشاه في الجديػخة الػشػائػضػة

فكتب  السغامخ مغ خالؿ السحكخات التي نذخىا قائج الدفضشة الحؼ أنقحه,
وسػاء أكانت ىحه القرة مػغ نػدػج خػضػاؿ  .قرتو روبشدػف كخوزو

فإف ذلظ ال يشفي تأثخه بحي  أـ ىػي تػرػػيػخ فػشػي لػاقعة حقضقضة, ,ديػفػػ
أو كمضيسا. عمسا بأف قرة ابغ شفضل  أو ألف لضمة ولضمة, بغ يقطاف,

وكاف ديفػ قج وضع عذخات  .باإلنكمضدية ٙٛٙٔكانت قج شبعت عاـ 
وىي: روبشدػف  ولػكػغ ثػالثػة كػتػب ضػمػت مػػضػػع االىتساـ, الكػتػب,

 .وصحضفة عاـ الصاعػف  ومػؿ فالنجرس, و,كخوز 
ولع يكغ أمضػشػا  واشتغل بالدضاسة, وقج اشتغل ديفػ في الرحافة,

إذ لع يجغ  كسا أنو وجج نفدو قج تػرط في الدضاسة, فػي عسمو الرحفي,
ولكشو عاود  لحا اختفى فتخة غضخ قرضخة عغ الشاس, ما كاف يبتغي,

وبشدػف كخوزو.. وقضل عشيا وضع ر  حضغ الطيػر بعج أف شارؼ الدتضغ
إف الدضاسي والرحفي ومدتذار األمخاء أصػبػح راويػة »في حضشػيػا: 

 ,«يتحجث فضيا عغ مغامخات بحار تحصست سفضشتو قػرػز لػمػصػاىػضػات,
ويذضخ متخجسػ  .حضث لع يقجر الكثضخوف في زمانو روعة ما وضعو ديفػ

 مختمف األدوار,بعج تذتت شخرضتو وانتحالو  حضاة ديفػ إلى أنو,
وقج  .استصاع بعج وضع روبشدػف كخوزو أف يحجد حقضقتو باعتباره قاصا
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ممظ  :مشيا وضع ديفػ قررا أخخػ لع تالؽ ما القتو روبشدػف كخوزو,
 .وتاريخ الذضصاف وذكخيات فارس, ومغامخات دنكاف كامبل, القخاصشة,

والػحؼ شػب  ػ,يغالحؼ ولج في إنكمتػخا ألبػػيػغ إنػكػمػضػدي وأصجر الكاتب,
رحػالت »دػسػاة لسجػناثاف سػػيػفػت قرتو الخضالضة ا وعاش في ايخلشجا,

الحؼ راح يشذج الدعادة  وصف فضيا حضاة جمضفخ, ٕٙٚٔ, عاـ «جمضفخ
وىػبػط فػي  فمع يحل لػو الػعػي. فيبط في بالد األقداـ, فضيا وراء البحار,

أنرافيػع  جتسع ثالث,وحل في م قاـ,لسفمع يصب لو ا بػالد العسالقة,
فمع يجج الدعادة في  وأنرافيع الدفمي مغ الحضػانات, الػعػمػضػا مػغ البذخ,

وكاف جػ  .شاؿلسا ضل ما يشذجه مجخد حمع بعضج اجوب عالسجتسذلظ 
وكاف سػيفت  ..القرة مذحػنا بالتذاـؤ والتيكع والدػخػخيػة مػغ اإلنػدػاف

ي أف يػبخ الشاس ال أف يذضخ إلى أف غايتو مغ كتابة قرتو ىحه ى
إذ إنيع يدتستعػف بحلظ  ولكغ الشاس وججوا فضيا تدمضة ومتعة, يدمضيع,

ألف كل  خيخ الحؼ ششو سػيفت عمى أبشاء الجشذ البذخؼ,لساليجـػ ا
, ¦قػار بل شخرا  مشيع كاف يحدب نفدو غضخ مقرػد بيحا اليجـػ
لػكػغ مػا و  بػاألسػاس, ولع يكتب سػيفت ىحه القرة لألشػفػاؿ, .آخخ

انػصػػت عمضو مغ رحالت ومغامخات وعجائب ومػاقف مثضخة لمخضاؿ 
ولع تربح في عجاد أدب األشفاؿ إال بعج أف  جعمتيا قخيبػة إلى األشفاؿ,

صضغت بػذػكػل ججيج مغ قبل جػف نضػبخؼ. ومع ىحا فإف مغ يؤرخ ألدب 
حا ل ؤسدضغلساآلباء ا يسكغ إال أف يزع ىحا الكاتب بضغ األشفاؿ ال

-ٓٛٚٔ»وأصجر الكاتب الدػيدخؼ يػىاف رادولف فايذ  .األدب
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عغ بصل  ٖٔٛٔ, عاـ« أسخة روبشدػف الدػيدخية»باسع  .رواية»ٖٓٛٔ
 عمى غخار قرة روبػشػدػػف كػخوزو, ألقت بو األمػاج في جديخة مشعدلة,

 ولكغ عجدا مغ الكتاب أجخوا عمضيا التبدضط, وكػانػت قػج وضػعػت لمكبار,
ضػدا جػضػتػػود واريغ.. وكانت ىحه القرة باألساس قج ضيخت في مشيع الػ

وقج «.. جيشة والخيفلسإرشادات لألشفاؿ وأصجقائيع في ا»كتاب بعشػاف 
وقج أعاد  .«أسخة روبشدػف الدػيدخية»لضربح   بعج ذلظ اخترخ العشػاف

وألف الشذضج الػششي  فايذ كتابة القرز الذعبضة الدػيدخية,
 .عجدا مغ القرز الحؼ كاف والجه يقريا عمضوونذخ  الدػيدخؼ,

واصجر الذاعخ اإلنكمضدؼ ولضع بػمػضػظ مجسػعة شعخية ىي 
إذ إف  التي كاف ليا تأثضخىا في حخكة أدب األشفاؿ, ,«أغػانػي البخاءة»

الفػتػخة الػتػي ضيخت فضيا شيجت حخكة نقج واسعة بدبب تبايغ التضارات 
لجاف جاؾ «أمضل»عج صجور كتاب وخرػصا ب في الشطخ إلى الصفػلة,

 الحؼ انتقج فضو كثضخا مغ األسالضب الدائجة في تشذئة األشفاؿ,« روسػ
  .وقجـ بجائل ججيجة

وصجرت بعجىا  ٜٛٚٔ, قج صجرت عاـ «أغاني البخاءة»وكانت 
وكاف بمضظ يشحت بعس مقصػعاتػو  «أغاني التجػخبػة»بخسذ سشػات 

في أشعاره الخوحانضة العسضقة. ومع الػذػعػخيػة عمى الشحاس.. وقج ضيخت 
أنو لع يكغ كاتب أشفاؿ إال أف بعس قرائجه جحبت األشفاؿ بفزل ما 

- ٛٙٚٔايفاف كخيػمػػؼ  ونذخ الكاتب الخوسي, .فضيا مغ خضاالت
حكايات عجيػجة فػي تدع مجسػعات. وأضيخ في حكاياتو  ٓٗٛٔ
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 القضرخؼ, وكاف يخيج بيا إبخاز مطالع الحكع شخرضات مغ الحضػانات,
وكاف كثضخ مغ حكاياتو ذا  .في وقت كانت تدػد فضو الخقابة الذجيجة
مػثػل اليدائع واالنترارات أماـ  صمة بأحجاث واقعضة وأشخاص حقضقػضػ,يغ

وحكايػات كػمػضػمػة  وتتسضد حكايات كخيمػؼ عغ حكايات ايدػب, ..نابمضػف 
إف البصل إذ  بأف فشو صعب التخجسة, وحكايات الفػنتضغ ودمػشػة,

الحقضقي في حكايات كخيمػؼ ىػ المغة الخوسضة نفديا.. ومع ىحا فقج 
إذ تخجست  ضة,لسكاف كخيمػؼ أوؿ الكتاب الخوس في إحخاز شيخة عا

وتخجست بعج ذلظ  حكاياتو إلى الػمػغػات األوروبػضػة الخئضدة خالؿ حضاتو,
ف كخيمػؼ كاتبا وكا .بسػا فضيا المغة العخبضة الى عجيج مغ لغػات الػعػالػع,

فعصمت  وصحفضا بارزا.. إال أنو واجو عشت الدمصة, مدخحضا ساخخا,
وقج وجج أف وضع الحكايات ىػ الدبضل  مجالتو الػاحجة بعج األخخػ,

الػحضج الحؼ يدتصضع بو التعبضخ عغ مػكػشػػنػات نػفػدػو دوف أف يتعخض 
 لخوسي,وكاف كخيمػؼ رائجا سباقا في األدب ا .لدصػ الحكع القضرخؼ 

وكاف  .«بأنو أكثخ شعخائشا وششضة وأعطسيع شعبضة «وقج وصفو بػشكضغ
كسا أف الكبار يججوف فضو  األشفاؿ يججوف متعة بالغة في حكاياتو,
مػضع اىتساـ  مثمسا كانت, معاني كبضخة.. لحا ضمت ىحه الحكايات,

األشفاؿ والكبار معا.. وبفزل ىحا يعج كخيمػؼ واحػجا مػغ اآلبػاء 
 .ألدب األشفاؿ ؤسػدػضغػلسا

تذارلػد بػضػخو بعس  وجسع الذاعخ الفخندي واألكاديسي,
وأضفى عمضيا شكال كالسضكضا  الحكايػات الذائعة في الخيف الفخندي,
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« حكػايػات مػغ األزمػشػة الػقػجيسػة»وأصجرىا تحت عشػاف  بأسمػب رقضق,
ضمة الشائسة.. والجس وذو المحضة الدرقاء, سشجريمال, :مشػيػا ٜٚٙٔ, عػاـ

وكاف قج أصجر «. حكايات أمي اإلوزة»وقج عخؼ ىحا الكػتػاب باسع 
 .وحكايات األماني الباىتة مشيا: حكاية جمج الحسار, مجسػعات شعخية,

بػقػرػج الػتػدػمػضػة  وكانت حكايات بضخو بجاية حخكة التألضػف لػألشػفػاؿ,
وكاف قج وضع  ؿ,إذ يعج مغ أوائل مغ كتبػا خرضرا لألشفا واإلمتاع,

مخافة أف ييد صجورىا باسسو  اسع ابشو كسؤلف عمى مجسػعتو األولى,
حضث لع تكغ الشطخة إلى أدب األشفاؿ عمى أنو إبجاع  مكانتو األدبضة,

 .الثانضة السجسػعةولػكػغ بضخو ثبت اسسو عمى  فػشػي,
بعج أف  جػف نضػبخؼ كشاشخ لكتب األشفاؿ, ع اسع اإلنكمضدؼ,لسو 

حضػث شػجػع  مخدنا صغضخا لبضع الكتب الخاصة باألشفاؿ, كاف يجيخ
أو تبدضط بعس  عػجدا مػغ الكتاب عمى وضع أو تخجسة كتب لألشفاؿ,

ًً فشذخ نػحػػا مغ مأتي كتاب كانت في مقجمتػيػا  األعساؿ األدبضة,
إضافة  ٜٕٚٔ, بػعػج تخجستيا إلى اإلنكػمػضػديػة عػاـ حػكػايػات أمػي اإلوزة,

ونذخ  .ورحالت جمضفخ خخػ مػثػل قػرػة روبشدػف كخوزو,إلى قرز أ
 جػف نضػبخؼ مغ إنتاجو الخاص عجدا مغ األعساؿ األدبضة لألشفاؿ,

الػصػضػب ذو »ثع كتابػو  ٗٗٚٔ, عػاـ« كتػاب الجػضػب الجػسػضػل»أوليا 
 .الحػحاءيػغ الجسضمضغ

أو األب  ,وبيحا يعج نضػبخؼ أوؿ كتاب األشفاؿ في إنكمتخا
ذ ألدب األشفاؿ فضيا.. وال يداؿ العالع يعتخؼ بجوره الكبضخ في ؤسلسا
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وقػج استحجثت مشح العذخيشات مغ ىحا القخف جائدة باسسو  ,الجساؿىػحا 
 .ػشػح ألفزل كتاب لألشفاؿيش في أمػخيػكػا

مغ  ارندت تضػدور امادوس ىػفساف ,انيلسوصاغ الخوائي األ
 الفغ القرري الخضالي, الحكايات الذعبضة قررا خضالضة تحسل سسات

إذ إنو سبق انجرسػف في تحػيل  وبحا عجت أعسالو رائجة في ىحا اجسالؿ,
تمظ الحكايات إلى قرز.. ومغ ىشا جاءت اإلشارة إلضو فػي تػاريػخ 

التي « كدارة البشجؽ»وكػاف أبخز قررو الخوائضة  أدب األشػفػاؿ,
 .ٙٔٛٔأصجرىا عاـ 

ػاكػػب كػخيع وفضػمػيػع كػخيع أشػيػخ ج وجسػع األخػػاف األلسػانػضػاف,
والتي يحكػضػيػا اآلبػاء لػألبػشػاء فػي  الحكايات التي تذضع عمى ألدشة الشاس,

وكاف  .وكاف ىجفيسا األوؿ الحفاظ عمى ذلظ التخاث مغ الزضاع ألسانضا,
يمتقصاف الحكايات مغ أفػاه الخواة ويدجالنيا كسا ىي  ,,يعكخ  األخػاف,

ولكشيسا كانا ييحباف في أسمػبيا ويخخجػاف  زسػنيا,دوف تحػيخ في م
مغ أصميا الذفيي الكمػسػات األجػشػبػضػة والػكػمػسػات الػقػجيسػة الػتػي لػع تػعػج 
مدتخجمة في المغة إال في حجود ضضقة.. واستسج األخػاف بعس 

وضيخ أوؿ جدء مغ كتاب  .الحكايات مغ مخصػشات ألسانضة قجيسة
وضيخ الجدء «حكايات األشػفػاؿ والبضػت»بعشػاف  ٕٔٛٔاألخػػيػغ عػاـ
وقج  ..وتزع اجسمسػعتاف أكثخ مغ مأتػي حكاية, ٗٔٛٔالثاني عاـ 

ىي الصبعة التي  ٚ٘ٛٔالرادرة عاـ, كانت الصبعة الدابعة لمحكايات,
ومع أف األخػيغ لع يكػنا يقرجاف  .شاعت وتخجست إلى لغات متعجدة
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مغ  ,يعبل أرادا الحفاظ عمى تخاث قج أف تكػف ىحه الحكايات لألشفاؿ,
وأرادا في الػقت نفدو أف تكػف في متشاوؿ مختمف الشاس عمى  االنجثار,

إال أف كثضخا مػشػيػا القػى القبػؿ لجػ األشفاؿ. وعمى  اختالؼ مجاركيع,
أساس ذلظ يؤلف ذلػظ الجػيػج الػحؼ قػامػا بػو جدءا مغ تاريخ أدب 

يخيجاف  مغ وراء التقاشيسا ىحه الحكايات, وقج كاف األخػاف, .األشفاؿ
الػكػذػف عغ أصالة الثقافة األلسانضة. ولكغ التسعغ في بعس الحػكػايػات 

وعمى  يػكػذػف أف بعزيا مذابو لبعس الحكايات الذعبضة الذخقضة,
وال بج مغ  .وبعس حكايات ألف لضمة ولضمة الخرػص الحكايات العخبضة,

لػع تػكػغ تقترخ  ,«األشفاؿ والػبػضػػت حكايات»اإلشارة إلى أف شبعة 
لحا يعج  بل كانت تزع ىػامر وتعمضقات لألخػيغ, عمى الحكايات,

 .الكتاب محاولة لجراسة الحكاية الذعبضة األلسانضة
ىاند كخيدتػاف أنػجرسػغ الحؼ انذغل  ولسع اسع الكاتب الجانسخكي,

لكشو و  في صباه بشطع الذعخ ووضع القرز السدخحضة بأسمػب فج,
والذعخاء وأكسل تعمضسو  والسدخحضضغ التقى بعجد مغ السػسضقضضغ حػضغ

إذ صجر لو أوؿ كتاب عاـ  الثانػؼ بجأ بشذخ بعس األعساؿ األدبضة,
كتابا وصف رحمة عمى  ٜٕٛٔونذخ عاـ  باسع مدتعار, ٕٕٛٔ

األقجاـ.. . ولكغ كتابا نذخه وأعضج نذخه في جسضع أنحاء العالع عذخات 
الجدء األوؿ مغ الحكايات الخخافضة. وأثارت حكايات ىحا السخات ىػ 

وكاف  .واألجداء األخػخػ نػفػػس األشػفػاؿ والكبار في كل مكاف الجدء,
لقج شخعت في كتابػة بعس »قج قاؿ  بجأ وضع حكاياتو, حضغ انجرسغ,
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وبمغ  .«ألنشي أريج أف أكدب الجضل القادـ الحكايات الخضالضة لألشفاؿ,
وقج اعػتػسػج عػمػى  حكاية,» ٓٛٔ»أنػجرسػغ أكػثػخ مػغ عجد حكايػات 

ولكشو أسبغ عمضيا سسات الكساؿ  بعس الحكايات الذائعة آنحاؾ,
كسا اعتسج عمى بعس األحجاث التي مخ بيا في  القرري الفشي,

حضث كاف في العرخ الحؼ عاش فضو انجرسغ اىتساـ بالحكايات  حضاتو,
واأللساني  «,يعكخ »يات األخػيغ وكانت حكا ..الذعبضة في الجانسخؾ

وقج أدخل انجرسغ البذخ والحػضػػانػات والػشػبػاتػات  .شائعة ىشاؾ« ىػفساف»
حكايات انجرسغ  ومغ بضغ .واألشػبػاح والجػسػاد كأبصاؿ في حكاياتو

إال أف بعزا مشيا يشصػؼ  ويتغمب فضيا الخضخ عمى اثخ, حكايات متفائمة,
, ي تتشػاوؿ بػعػس مذكالت اإلنداف. وخرػصا تمظ الت عمى التذاـؤ

ويبجو أف انجرسػف يخيج أف يتقبل األشفاؿ الحضاة عمى ما ىي عمضو وما 
وال تداؿ حكايات أنجرسغ مػضع اىتساـ األشفاؿ في  .فضيا مغ حمػ ومخ

رغع مزي أعػاـ شػيمة عمى تمظ المضمة التي سقط فضيا مغ سخيخه  العالع,
 .وفارؽ الحضاة

جضسذ فضشسػر كػبخ, مجسػعة مغ  مخيكي,وقجـ الخوائي األ
القرز والػخوايػات الػتػي تػجور حػػؿ مػغػامػخات رجػاؿ الحػجود مػع 

 .الػيػشػػػد الحػػسػػخ والرضاديغ والقباششة والجػاسضذ
يشخد ضج الصخؽ  حخكة ٙٓٛٔتذارلػد الـ, عاـ  وأحجث,

لحا أخح يكتب بعس القرز  التعمضػسػضػة في بعس قرز األشفاؿ,
  .كسا تخجع إلى اإلنكمضدية بعس قز ىاند أنجرسػف  بذكل متسضد,
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الكاتب اإلنكمضدؼ الحؼ عخؼ بمقب  أما تذارلد لػدفضجج دوجدػف,
وقػج اسػتػعػار  لػيذ كػاروؿ فقج كاف واحجا مغ أدباء األشػفػاؿ الػكػبػار,

عشج نذخه ما كاف يخاه بعضجا عغ اختراصػو فػي « لػيذ كاروؿ»لػقػب 
جسػة والخياضضات والجيغ.. وكاف يػقع كتبو في ىحه السػضػعات الػيػشػ

بضشسا كاف يػقع بعس كتبو ذات الرفة الخضالضة  األخضخة باسسو الرخيح,
 يخوؼ إلخػانو الرغار واألشفاؿ, وكاف في البجاية, .باسسو السدتعار

ومغ كتبو الذيضخة قرة  .بعس حكاياتو الػحيػغ عػقػج مػعػيػع صجاقات,
وقج جعل البصػلػة فضيا إلحجػ صجيقاتو  ,«ي بالد العجائبألضذ ف»

 ٘ٙٛٔ, وىي. ألضذ.. وكػانػت ىػحه الػقػرػة قػج نذخت عاـ الرغضخات,
ىي ال تحسل مزسػنا فكخيا بقجر ما تحسل مغ الغخائب والسفاجآت 

 يسػكػغ إدخػالػيػا ضػسػغ أدب األشفاؿ, الصخيفة. ولػو أعػسػاؿ أدبػضػة أخػخػ 
 .ٙٚٛٔوقج صجرت في كتاب عاـ « ا وججت ألضذ ىشاؾماذ»مشيا 

وكاف كثضخ مغ زمالئو مغ أساتحة إحجػ السجارس في أكدفػرد يشطخوف 
وقج تخجست قرة  .إلى ما يكتبو كاروؿ عمى أنو ىحر ال معشى لو

وأخخجت لمتػمػفػاز والدضشسا مغ خالؿ  إلى مختمف لغات العالع,« ألضذ»
 !يشثضل أبشاء آدـ وبػشػات حػاء ومغ خالؿ أفالـ آدـ الكارتػف,

سامػئضل.. »مارؾ تػيغ  ووضع الخوائي األمخيكي الداخخ,
و  ٙٚٛٔ, سػشػة« تػػـ سػػيػخ»مػشػيػا:  قررا لألشػفػاؿ, (كمضسانذ

ارؾ تػيغ لسو  .ٕٛٛٔعاـ » ىاكمبضخؼ فضغ»و  ,«األمضخ والػفػقػضػخ»
وما يحسمػف ومجتسع البذخ  نطخات تأممضة في مدائل الدضاسة والحخب,
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ويقػؿ:  ..يسقت العجواف والصغضاف والمرػصضة والبغزاء مغ قضع. وكاف
إف تاريخ البذخ زاخخ بتمظ المرػصضة الغادرة التي تشتػحػل دائػسػا ثػب »

اليجؼ الشبضل.. إف قرة البذخ ال تعجو أف تكػف سخدا مػجدا لقرػة 
 .«سفظ دماء البذخ

 إال أف روح الػفػكػاىػة, شػفػاؿ,ومع أف مارؾ تػيػغ لػع يػكػغ كػاتػب أ
جعمت الذباف يقبمػف عمى قخاءتيا.. كسا  الػتػي أدخميا في قررو,

جعمت بعس األشفاؿ يقمبػف صفحات كتبو ويتسعشػف في بعس 
كاف  التي أخخجت لمدضشسا, فقخاتػيػا.. ولػكػغ إقػبػاؿ األشفاؿ عمى قررو,

عضػنيع تػارد األفكار حضث إف األشفاؿ يعشضيع كثضخا أف يخوا ب كبضخا,
 .وتعاقب الحػادث في سخعة

لػػيػدا مػاؼ الػكػػت قرػرػا وروايات  ووضعت الخوائضة األمخيػكػضػة,
وتحت الدنبق. وتقخب  تفتحة,لسمشيا رجاؿ صغار والػردة ا لألشفاؿ,

قرريا مغ ذلظ الشػع مغ القرز الحؼ يدسى قرز الحضاة 
ومغ الكتاب الحيغ أحب  .جاال لياالتي تتخح مغ أجػاء البضت م العائمضة,

األشفاؿ واحجة مغ قرريع الذيضخة الكاتػب االسكتمشجؼ جضسػذ مػاتػضػػ 
قرة بضتخ  ٜٗٓٔبػارؼ الحؼ عخؼ ككاتب لألشفػاؿ عػشػجمػا ضيخت عػاـ 

والتػي قػجمػت لمسدخح وال تداؿ تقجـ حتى  ,«الػلج الحؼ ال يكبخ أبجا»باؾ 
. وتشصػؼ ىحه القرة عمى ولكغ  .الكثضػخ الػحؼ يثضخ خضاؿ األشفاؿ الضـػ

فقج كاف قبل إخخاج قرة بضتخ باؾ قج  بارؼ لع يشرخؼ لمكتابة لألشفاؿ,
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 ضغوكاف قج وضع عػجدا مػغ الػكػتػب مػغ بػضػشػيػا كتاب كتب عجة مدخحضات,
  .وعغ حضاة والجتو التي كاف يحبيا حبا جسا عغ بمجتو,

اد صضاغة عجيج مغ أ. أف. افاناسضف قج جسع وأع وكاف,
الحكايات الذعبضة الدػفضضتضة. وقج ابتجع حكايات ججيجة مذابية 

وقج  انجروالنظ حكايات خخافضة, وأعج االسكتمشجؼ, .لمحكايات الذعبضة
واعتسج عمى بعس ما جاء في  استسج البعس مشيا مغ لغات أخخػ,

 يمال,سشجر  ألف لضمة ولضمة.. ومغ بعس اآلثار األدبضة الذعبضة األخخػ,
ولكشو كاف  وىػ باألساس دارس معشي بالتخاث الذعبي, .والجسضمة الشائسة

يتسشى أف يدتصضع األشفاؿ قخاءة الحكايات التي أبجعتيا الذػعػػب 
.. وكػاف يػخػ أف أولى القرز كانت قج وضعت في بابل وفي السختمفة

 .مرخ القجيسة
مشيا  جػؿ تذانجلخ ىاريذ قرز مغامخات عجيجة, وكتب,

ػس وقج اعتسج في كثضخ مغ قررو عمى ما كاف يسرز العع ر ق
األفارقة في  ضغا فضيا الحكايات الذائعة ببس يتشاقمو الشاس مغ حكايات

  .أمخيكا
فضعج مغ رواد قرػز  «جػػؿ فػضػخف »أما الخوائي الفخندػي 

ثضمضة يشوكاف في بجاية حضاتو األدبضة قج وضع مدخحضة و  الخػضػاؿ العمسي,
حتى بمغ عجد  ثع بجأ بإصجار العجيج مغ قرز الخضاؿ العمسي, شعػخيػة,

مشػيػا  قرة ورواية, ضغما صجر لوً  في ىحا اجسالؿ نػحػػا مغ ثسان
مغامخات  «,«مغ األرض إلى القسخ»و « خػسػدػة أسػابػضػع فػي مشصاد»
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حػػؿ »و  ,«عذخوف ألف فخسخ تحت البحخ»و  ,«القبصاف ىاتخاس
 ,«مصاردة الشضازؾ»و « الجػديػخة الغامزة»و  ,«يػػمػا ضغالػعػالػع فػي ثػسػانػ

و « عاماف في إجازة»و  ,«نجسة الجشػب»و  ,«الذعاع األخزخ»و 
وبحا يكػف قج وضع قرػرػا فػي الخحالت والجػالت «. شتاء فػؽ الثمػج»

وفي  وفي جػفيا, الفزائضة والدضاحة الخضالضة عمى سصح األرض,
 .الكػاكب ضغوعػبػخ الػفػزػاء بػ ضي القػصػبػضػة,واألرا البحار والسحضصات,

وكػاف  وقج تشبأ جػؿ فضخف بكثضخ مػغ اخسمػتػخعػات الػتػي تحػقػقػت فػعػال,
وقج  .«كغ آلخخيغ تحقضقويس كل ما يدتصضع أف يتخضمو إنداف»يقػؿ: 

ومػع أف  العمع والخػضػاؿ فػي مػجػسػل قػرػرػو, ضغمدج جػؿ فضخف ب
فضخف لضدت لألشفاؿ إال أف الفتضاف وججوا فضيا  قرز وروايات جػؿ

والقخف العذخوف اىتساما  وشيج أواخخ القخف التاسع عذخ, .متعة شائقة
حضث ضيخ كتاب احتمػا مػقعا في تاريخ ىحا  كبضخا بأدب األشفاؿ,

لضػنذ  األسساء الالمعة التي ضيخت في فخندا مثال, ضغومغ ب .األدب
حكايات أبي »مشيا:  حكايات لألشفاؿ,الحؼ وضع قررا و  بػرلضاغضو,

وقج شبعت كتبو مخارا أثشاء حضاتو وبعج  ,«أربعة تالمضح»و « لػجار
 وريشضو غضػ الحؼ وضع عجيجا مغ قرز األشفاؿ, ٜ٘ٙٔ, وفػاتػو عػاـ

شح يش جائدة ىاندكخيدتضاف انجرسغ التي :مشيا ضة,لسوحاز عمى جػائد عا
 ٜٜٙٔقج تػفى غضػ عاـ و »لكتاب األشفاؿ البارزيغ  ضغكل عام

وأجخػ  الكاتب الفخندي الحؼ أقػاـ في كشجا, وتػمي اوبخضخيخ,.»
وكاف  وأسبغ عمضيا شابع الجعابة, تحػيخات كثضخة في الحكايات الذعبضة,
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المرػص »قػرػرػو الػذػيػضػخة  ضغيخسع بعس الحكايات بشفدو. ومغ بػ
قج وضع ىحه  ,«خالكبض ضغحضػاف رأس»و « األجضخ الداحخ»و  ,«الثالثة

أواخخ الخسدضشات وأوائل الدبعضشات. وبػؿ بضخنا الحؼ ال  ضغاجسمسػعات ب
قررو  ضغومغ ب يداؿ يػاصل الشذخ لألشفاؿ مشح أواسط الخسدضشات,

ضو مارسضل الحؼ وضع حكايات يسوا«. حراف بجوف رأس»الذيضخة 
وقج تخجست قررو إلى العجيج مغ  ,«حكايات القط»عجيجة, مشو: 

وقج تػفى عاـ »وتحسل أغمب قررو شحشات حدف  ات الػعػالػع,لػغػ
« ايػشػضػج بػاليػتػػف »نجج أسساء عجيجة مشيا الخوائػضػة  وفي إنكمتخا, ».ٜٚٙٔ

 «ضغخاىقلسالػتػي وضعت نحػ مائة قرة بػلضدضة القت إقباؿ األشفاؿ وا
 القاص آرثخ راندـػ الػحؼ وضػع عػجة قػرػز,.» ٜٛٙٔتػفػضػت عػاـ .
 ٜٚٙٔتػفي عاـ»وتخجست إلى عجة لغات.  ,«سػػالػػ وأمازوف »شػيػا مػ

والكاتب كضشضث غخاىاـ الحؼ قرخ نذاشػو األدبػي عػمػى الػكػتػابػة .»
القرز الذيضخة.  ضغمغ ب« الػخيػح والرفراؼ»وتػعػج قػرػتػو  لػألشػفػاؿ,

والقاص كمضف ستابل لػيذ الحؼ بجأ نذاشو .» ٕٖٜٔتػفي عاـ »
وقج كاف معطع أبصاؿ  . ..وناؿ جائدة كارنضجي شح الخسدضشات,األدبي م

والقاصة فضمضب بضخس .» ٖٜٙٔتػفى عاـ »قررو مغ الحضػانات. 
حجيقة تػـ »مشيا:  التي وضعت لألشفاؿ بزع مجسػعات قررضة,

قرة  ٜٛ٘ٔالتي نالت عمضيا جائدة كارنضجي مضجاؿ عاـ  ,«المضمضة
تحجة لسوفي الػاليات ا .شاتالتي نذخت في أوائل الدتض «الجخو»

مشيع مارؼ مابذ دودج  األمخيكضة التسعت أسساء كتاب أشفاؿ عػجيػجيػغ,
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 ,«الححاء الفزي» :مشيا التي أصجرت مجسػعات قررضة لألشفاؿ,
والقاص فخانظ. ؿ. .» ٜ٘ٓٔتػفضت عاـ»كسا أنذأت صحضفة لألشفاؿ. 

, إذ ضيػخت  الػكػبػار, ضغػكػتػاب األشػفػاؿ األمػخيػكػض ضغالحؼ يعج مغ بػ بـػ
وال تػداؿ « ػجىػذػةلسبػالد اإلوز ا»لػو مػجػسػػعػات قػرػرػضػة بػعػشػػاف 

والقاص جضسذ .» ٜٜٔٔتػفى عاـ »مجسػعاتو تصبع برػرة مدتسخة. 
 أولضفخ كػروود الحؼ كتب حكايػات لػألشػفػاؿ عػمػى الػدػشػة الحػضػػاف,

تػفى «. »وادؼ اليجوء»و  ,«الباحثػف عغ الحىب»مػشػيػا: قػرػة 
النكل التي ضيخت ليا قرز  ضغعاصخة مادللسوالكاتبة ا.» ٕٜٚٔعاـ

الضشػر  ضغوالكاتبة فخج«. أورنكمي عبخ الدمغ»و « االنصػاء»مشيا:  عجة,
 .التي وضعت قرائج ومدخحضات لألشفػاؿ إضافة إلى عجد مغ القرز

حؼ كتب لمذبػاب مشيا: الكاتب ال وفي إيصالضا يذار إلى أسساء عجيجة,
واألشفاؿ وىػ ادمػنجو دؼ امضدذ الحؼ وضع كتابا شعػخيػا وآخػخ 

أشيخ ىحه  الحؼ نذخ قبل نحػ مائة سشة, ,«القمب»ولكغ كتابو  نػثػخيػا,
جرسضة.. وىػ ال لسالحضاة ا عمى شكل محكخات, إذ إنو صػر فضو, الكتب,

عجيج مغ وقج تخجع إلى  في إيصالضا, ضغخاىقلسيداؿ مػضع اىتساـ ا
  .مشيا المغة العخبضة المغات,

ػجية لسضدت كتاباتو ايش والكاتب فامبا الحؼ. »ٜٛٓٔتػفى عاـ »
خغػب لسفزال عغ عشايتو بإبخاز القضع ا إلى األشفاؿ بصابع الجعابة,

كتاب األشفاؿ  ضغويعج مغ ب فضيا... وساىع في صحافة األشفاؿ,
تػفى »ج شباعة مؤلفاتو. وال تداؿ دور الشذخ تعض يغعخوؼ,لسالصمضاف ا
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الحؼ  ,»ٜٓٔٔ- ٕٛٛٔ»وفي روسضا كاف لضػ تػلدتػؼ  ».ٕٜٓٔعاـ 
 مشيا: ثالثضة عغ الصفػلة والربػا والػذػبػاب, كتب روايات عطضسة لمكبار,

واألشفاؿ ودعا إلى  ضغقج أحب الفالح وآنػاكػارنػضػتػا والحػخب والدالـ,
سضة كبضخة في اختضاره وأولى أى ووضػع قػرػرػا لمسجارس, تعمضسيع,

وحػخص عمى صضاغتيا بأسمػب رقضق شجيج  لألفكار التػي تحػسػمػيػا,
ولع يكغ مضاال إلى رسع مطاىخ الػذػخػرػضػات دوف الػجخػػؿ فػي  البداشة,

وعخؼ  .ودوف اإلتػػضػػاف بالذخرضات الخارقة ػضػػؿ,لستحػمػضػل الػعػػاشػف وا
 . -ٜ٘ٓٔ»الكاتب لضف كاسضل  أدب األشفاؿ في االتحاد الدػفضضتي,

 ػجية إلى األشفاؿ والذباب,لسإذ وضع عجيجا مغ القرز ا ,»ٜٓٚٔ
وتبجو فػي بػعػس «. الخحمة الخخافضة»و « شػاـ بخاني»قرة  :مشيا

لكشو كاف يحخص حخصا واضحا عمى  كػتػابػاتػو صػػر أسمػبضة ساخخة,
تقج لضف كاسضل وقج ان .ػا يشصػؼ عمضو أسمػبو مغ أفكاربس عجـ التزحضة

كتاب األشفاؿ الحيغ يرػروف شخرضات األشفاؿ في قرريع في 
وقج أشػار  أو في مدتػيات مثالضة ال نقز فضيا قط, مدتػػ يفػؽ الػاقع,

ولػو آثػاره الدمبضة في  كػاسػضػل إلػى أف ذلػظ االتجػاه ىػػ اتجػاه خػاشػئ,
في دنضا « كاممةالشساذج ال»األشفاؿ ألنيع يألفػف أثشاء شفػلتيع تمظ 

لكشيع ما إف يتجاوزوا مخحمة الصفػلة حتى يججوا أنفديػع في  القرز,
 تختمف عغ تمظ الشساذج القررضة, ,«نساذج بذخية واقعضة حضة»الػاقع 

لػحا فػسػغ  وقػج يػجاخػمػيػع يػأس وسػػء ضػغ, فترضبيع مغ جخاء ذلظ خضبة,
وكػضػف  اقػز فػي األشػفػاؿ,الخضخ أف يعخفػا مشح الصفػلة كضف تػكػػف الػشػػ 
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إلى جانب قػػ إندانضة خضخة تدتصضع محاربة  وكضف تشسػ, تعالج,
ويخػ لضف كاسضل أف مغ الخصأ  .الشقػز والقزاء عمضو رويجا رويجا

« نسػذج»أو  جعل قرز األشفاؿ قائسة عمى بصل مخكدؼ واحج,
 بل يشبغي أف تذتسل ىحه الخوايات عمى عجة أبصاؿ مغ بذخؼ واحج,

 .وعجة نساذج شفػلضة بذخية تتسثل فضيا عػجة نػاح مغ الحضاة األشفاؿ,
- ٔٗٛٔ»وعشضت بالكتابة لألشفاؿ معمسة روسضة ىي فػرو فػنخوفا 

وقج حخصت عمى تخكضد جيػدىػا فػي ىػحا اجسمػاؿ إلػى  ,»ٖٕٜٔ
جرسة.. ووضعت إلى جانب ذلظ كتبا تحسػل أفػكػارا لساألشػفػاؿ قػبػل سػغ ا

- ٛٙٛٔ»أما مكػدػضػع غػػركػي  .ػمػات عػمػسػضػة برػرة مبدصةومػعػمػ
وانرخفت  .فقج تػػجػو إلػى األشػفػاؿ ودعػا إلػى الكتابة ليع» ٖٜٙٔ

 إلػى الػكػتػابػة لألشفاؿ, مشػح أواسػط الػثػالثػضػشػات, الذاعخة آنضا بارتػ,
غ وىشاؾ أسساء عجيجة م .وقجمت عجيجا مغ األعساؿ الذعخية والقررضة

-ٚٛٛٔ»ففي سػيدخا يعخؼ بمضد سانػجرارس  كتاب األشفاؿ الضػـ,
 ,«حكايات صػغػضػخة زنجػضػة ألبػشػاء البضس»وىػ شاعخ نذخ » ٜٔٙٔ

وأعػاد صضاغتيا  معتسجا عمى مجسػعة مغ الحكايات اإلفخيقػضػة الػذػعػبػضػة,
ال يداؿ اسع الذاعخ مػريذ  وفي بمجضكا, .في قالب شعخؼ لألشفاؿ

ويقخؤوف قررو بذغف  معخوفا لألشفاؿ,» ٜٜٗٔ- ٕٙٛٔ»ظ ماتخلش
 ضغرغع أف شخرضات قررو كانت مغ الجاف والعفاريت. ومغ ب كبضخ,

وفضيا ضيخت أعساؿ خارقة  ,«العرفػر األزرؽ »قررو الذيضخة 
وفي الدػيج يقخأ األشفاؿ لعجيج مغ الكتاب مشيع القاصػة  .لمصبضعة
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إذ إنيا وضعت كتابا  ,»ٜٓٗٔ- ٛ٘ٛٔ»الػدػػيػجيػة سضمسا الجضخلػػؼ 
الحقضقة والخضاؿ في عسل أدبي عجت  ضغومدجت ب وصفت فضو بالدىػا,

ويقخأ األشفاؿ ىشاؾ لمقاصة ماريا  .بدببو كاتبة أشفاؿ مغ شخاز عاؿ
شح كل يش وقج حازت عمى جائدة ,«ابشة بابا بضمضخ»غخيب التي وضعت 

عغ  لألشفاؿ, كتبات العامةلسمغ أصحاب ا ٜٓ٘ٔ, مشح سشة عاـ,
كتاب األشفاؿ  ضغومغ ب .أفزل كتاب خضالي لألشفاؿ بالمغة الدػيجية

الخحمة »الحؼ وضع عجة قرز مشيا:  اف,لسفي الدػيج أيزا ىارؼ كػ 
وقج حاز  ,«مػيػاجػسػة االسػتػخاحػة البخيجية «,«فػخنػانػج نػاثػاف»و « الدخيػة
إسبانضا عخفت  وفي .عمى الجائدة التي حازت عمضيا مارياٜٜٙٔعاـ 

ووضعت  القاصة ماريا ماتػث التي انرخفت كمضا نحػ الكتابة لألشفاؿ,
  .ٜٔٚٔعاـ « أنػار المضل»مشيا  عجيجا مغ الحكايات ليع,

الحؼ » ٕٜ٘ٔ-ٛٚٛٔ»يتألق اسع فضخنضظ مػلػشػار  وفي ىشغاريا,
وقج تخجع عجيج « أشفاؿ شارع ىػؿ»مشيا:  وضع عػجة روايات لألشفاؿ,

وفي البخازيل ال يداؿ اسع مػانتضخو لػباتػػ  .و إلى لغات عجيجةمغ قرػرػ
وأسذ دارا  معخوفا حضث انرخؼ لمكتابة لألشفاؿ,» ٜٛٗٔ-ٕٜٛٛٔ»

 .ا انصػت عمضو مغ خفة وسخخيةلسلمشذخ.. وقج أحب األشفاؿ قررو 
 -:قرص األطفال

 وىي تدتعضغ ,تعج القرة أبػخز نػػع مػغ أنػػاع أدب األشػفػاؿ
فػي -حػضػث تتخح الكمسات فضيا مػاقػع فػشػضػة ,في التجدػضػج الػفػشػيبالكمسة 
كػسػا تتذكل فضيا عشاصخ تديػج فػي قػػة الػتػجػدػضػج مػغ خالؿ خمق -الػغػالػب
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وىػي بػيػحا ال تػعػخض  ,ػػاقػف والحػػادثلسالذخرضات وتكػيغ األجػػاء وا
ف وانفعاالت لجػ الصفل بل تقػد إلى إثارة عػاش ,مػعػانػي وأفػكػارا فحدب

 .عخفضة كاإلدراؾ والتخضل والتفكضخلسإضافة إلى إثارتيا العسمضات العقمضة ا
إال  ,ومػع أف ىػشػاؾ مػػغ يػػخػ أف وضػػضػػفػػة الػػقػػرػػة األساسضة لضدت ثقافضة

األشػفػاؿ ألف مػغ  أنيا في جسضع األحػاؿ تذكل وعػاء لػشػذػخ الػثػقػافػة بػضغ
يحسل أفكارا ومعمػمات عمسضة وتاريخضة وجغخافضة وفشضة القرز ما 

 ,فزال عسا فضيا مغ أخضمة وترػرات ونطخات ,وأدبضة ونفدضة واجتساعضة
وقج تػسل  .اط سمػؾ أخخػ نسودعػة إلى قضع واتجاىات ومػاقف وأ

إذ ركػغ إلػضػيػا كػأسػمػػب أراد بػو  ,اإلنداف بالقرة مشح فجػخ الحػضػاة
 ,وإشاعة الحكسة برػرة جحابة وأسمػب مؤثخ ,ػػالؽ والدمػؾتػيػحيػػب األخ

وعبخ مغ خاللػيػا عػغ نػطػخاتػو إلػى جػػانػب الحػضػاة وإلػى الػكػػف 
وفػي نػقػل  ,وضػػاىػخه.. أؼ أنػػو اسػػتػػعػػاف بالقرة في التعبضخ عغ نفدو

حيب واستخجميا أيزا كأسمػب لمتي ,أفػكػاره وخػضػاالتػو إلػى اآلخػخيػغ
 ,ات الذخقضة عسػما فضزا مغ القرزالسجتسعًً وقج أبجعت  .والتثقضف

حضث أراد اإلنداف ببعس تمظ القرز مػاجػيػة مػا يػشػتػابػو مػغ مػخػاوؼ 
في « األرواح الخضخة»عػغ شػخيػق يشجضج أعساؿ البصػلة وإبخاز دور 

ي االنترار عمى قػػ الذخ.. وكاف اإلنداف يجج في ذلظ ما يػبػعػث فػ
نػفػدػو االشػسػئػشػاف عػمػى أساس أف ما يقمق اإلنداف ويثضخ مخاوفو لضذ 

 .أدوات القػة والعشف نفديا بل الرػر التي يتخضميا عغ تمظ األدوات
فسع أنػيػا  ,كغ إغفاؿ الجور الثقافي لمقرة في الصفليس وبػجو عاـ ال
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افة في الثق لحا فإف الباحثضغ ,نػع أدبي فيي تحسل مزسػنا ثقافضا
والذخرضة يعتبخوف تحمضل القرز الذائعة عسمضة تقػد إلى تحجيج 

وتحمضل قرز األشفاؿ  ,الحؼ تذضع فضو السجتسعبعس سسات روح 
بالحات يقػد إلى الػقػؼ عمى سسات عجيجة مغ بضشيا تحجيج ما يخيجه 

 .الكبار ألشفاليع
 تعمق األطفال بالقرص 

ىع يدتسعػف و  ,ويالحع أف األشفاؿ شجيجو التعمق بالقرز
ويتجاوبػف مع أبصاليػا  ,إلضػيػا أو يقخؤونيا بذغف ويحمقػف في أجػائيا

ا فضيا مغ أخضمة ويتخصػف مغ خالليا أجػائيع االعػتػضػاديػة بسويػتػذػبػعػػف 
خرػصا وأنيا تقػدىع  ,ويػشػجمػجػػف بأحجاثيا ويتعايذػف مع أفكارىا
فة إلى أنيا تػفخ ليع إضا ,بمصف ورقة وسحخ إلى االتجاه الحؼ تحسمو

لحا فيي  ,فخصا لمتخفضو في نذاط تخويحي وتذبع مضػليع إلى المعب
باعتبارىا عسمضة  ,جارؾ واألخضمةلسذاعخ واألمدجة والستخضي مختمف ا

والقرز بتخصضيا أبعاد الدماف تشقل  .مدخحة لمحضاة واألفكار والقضع
 ,دتقبللسالحاضخ إلى ااألشفاؿ عبخ الػجىػػر اخسمػتػمػفػة كسا تتجاوز بيع 

كاف تشقمػيػع إلػى مختمف األمكشػة وبػتػجػاوزىػا الػػاقػع لسوبتخصضيا أبعاد ا
تجػعػل األشػفػاؿ أمػاـ حػػادث ووقػائػع وشخرضات وأجػاء خارج نصاؽ 

وتػيػضػئ لػيػع الصػفاف عمى أجشحة الخضاؿ في  ,الخبخة الذخرضة لػألشػفػاؿ
 .عػالع مختمفة
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دخحضتيا لمحضاة وما فضيا مغ معاف أصػبػحػت والقرز بفزل م
وعػاء تجدضج لمثقافة ما دامت الثقافة أسمػبا لمحضاة إذ إنيا تجعل لمحضاة 

فتبجو معقجة أو مذػقة أو غخيبة أو قخيبة إلى حضاة الصفل  ,أبعادا ججيجة
أو  ,كغ أف يتخكد اىتساـ الصفل حػليايس أو بضئتو أو ذات مداس بقزضة

 .و إزاء عقجة ال بج لو مغ أف يشتيي بيا إلى حليجج نفدو وكأن
وفكخة القرة لضدت مجخد لسحة عابخة ألنيا تطل تتصػر 

زي في القرة دوف أف تتزاءؿ أو تصغى عمػضػيػا لسباستسػخار مػع ا
تػفػرػضػالت فػخعػضػة أو استصخادات أو أفكار جانبضة. وىي تخد في صضػغػة 

وتؤلف حػادث القرة جدءا  .باشخةلسح اتػمػسػضػح أكػثػخ مػغ صػضػغ الترخي
ويتخابط  ,مغ الشدضج البشائي ليا في شكل متدمدلً  ومتشاسق ومشداب

دوف افتعاؿ أو حذػ لتتكامل معا وتتأـز مذكمة أو عقجة يجج األشفاؿ 
وتجدج الذخرضات في  .أنفديع إزاءىا في شػؽ لمػقػؼ عمى الحل

ػقف لس يتخحوف ا ً ػاقف واألفكار بذكل تجعل األشفاؿلسالقرة ا
ويرػل األمػخ باألشفاؿ إلى  ,العػاشػفػي إزاءىػا تػعػمػقػا أو نػفػػراً  أو عصفػا

ثل يشو  .فضحدنػف لحدنيع ويفخحػف لفخحيع ,التقسز الػججاني مع األبصاؿ
 ,الحبكة في القرة قسة تشسػ فػضػيػا الػفػكػخة والحػػادث والػػقػائػع األخخػ 

دظ بشدضج القرة يس ضصا غضخ مشطػروتتحخؾ الذخرضات مؤلفة خ
يجفع الصفل إلى متابعة قػخاءتػيػا أو االسػتػسػاع إلػضػيػا ألف ذلػظ  ا وبشائيا 

ويؤلف جػ  .الخضط يدتمـد تفكضخا أو تخضال أو تحكخا أو يدتمـد ىحه كميا
القرة مػقفا ميسا في خمق الحالة الشفدضة إزاء ما يحرل في القرة مغ 
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مفضة أو مػقف زمػانػي أو مػكػانػي سػػاء أكاف ذلظ خالؿ ما فضيا مغ خ
أما أسمػب القرة فيػ يؤلف بشاء فشضا يعبخ  .ػقف واقعضا أـ مفتخضالسا

 ,عغ فكخة القرة وحػادثياً  وشخرضاتيا تعبضخاً  واضحاً  وجسضالً  وقػيا
دتػػ الصفل لسحضث يتسثل الػضػح في مالءمة األلفاظ والتخاكضب 

وتتسثل القػة في قجرة األسمػب  .عانيلسضخ الجقضق عغ اوفي التعب ,المغػؼ 
عمى إيقاظ حػاس الصفل وإثارتػو وجػحبػو كي يشجمج بالقرة عغ شخيق 

وتكػيغ الرػر الحدضة  ,نقل انفعاالت الكاتب في ثشايا عسمو القرري
شاسبة. ويتسثل جساؿ األسمػب في سخيانو في تػافق نغسي لسوالحىشضة ا

ويجج األشفاؿ في بعس القرز  .مػسضقي وتألف صػتي واستػاء
إضافة إلى أنيا تداعجىع  ,ا يػذػعػخوف بػو مػغ رغػبػات مكبػتةلسمتشفدا 

كغ أف يفيسػا القرة مغ خالؿ يساء ثػخوتػيػع الػمػغػػيػة. فػاألشػفػاؿ نسفي إ
تكػيغ صػرة عامة عغ حػادثيا ومزسػنيا رغع جيميع ببعس معاني 

ولمقرة  .ؽ يتعخفػف عمى معاني كمسات كثضخةومغ خالؿ الدضا ,كمساتيا
دخح أو مقجمة لسعمى ا ثمة شػاعضة في أف تكػف مقخوءة أو مخوية أو 

وىي تكتدب مغ خالؿ كل شخيقة  ,عبخ اإلذاعة أو التمفاز أو الدضشسا
 .أبعادا فشضة ججيجة

 أنهاع قرص األطفال: 
ػاؿ. يرعب االعتساد عمى معضار واحج في تػقػدػضػع قػرػز األشػف

أو حدب  ,أو حدب الذخرضات ,ػضػعلسلػحا نجج تقدضسات حدب ا»
لكغ التفدضخ األكثخ شػضػػعػا ىػػ الػحؼ «.. عالقتيػا بالػاقع أو الخضاؿ
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وقرز بصػلة  ,يػقػدػسػيػا إلػى حكايات وخخافات وقرز حضػاف
 .وقرز فكاىة ,وقرز خضاؿ تاريخي ,ومغامخة وقرز خضاؿ عمسي

 :الحكايات
الدخد القرري الحؼ يتشاقػمػو  ,عشى العاـلسبا ,كاياتيخاد بالح

ومشيا ما ىي خخافضة مشدػبة إلى  ,ومغ الحكايات ما ىي شعبضة .الػشػاس
وتغمب عمى الحكايات سسة البداشة ندبة  .مؤلػف أو مجيػلة الشدب

ًً ولكغ بداشة الحكاية ال تعشي بالزخورة  ,إلى أنػاع القرز األخخػ 
ف الحكاية فيً  الغالب تحسل مزسػنا ثػخيػاً  إذ إ ,عشىلسفقخا في ا

حضث تخمػ  ,وعسضقػا. وتتزح سسة البداشة فػي األسػمػػب والمغة والبشاء
الحكاية مغ التعقضجات المغػية ويصغى عمى األسمػب الجساؿ والػضػح. 

 .ويخمػ بشاؤىا مغ التفرضالت التي ترػخؼ الػحىػغ عػغ تخكضد االنتباه
كاف مكتفضة لسعج في مقجمتيا عغ تحجيج الدماف أو اومغ الحكايات ما تبت

كػسػا أف الحػكػايػة  ,ومشيا ما تمتفت إلى ذلظ إلتفاتة عابػخة ,يغفتاح معبس
وال عػمػى الحػػادث.  ,ال تحاوؿ إسباغ صفات محجودة عمى الذخرضػة

حضث إف الحكايات ىػي ولػضػجة عػيػػد عػجيػجة  ,ولػيػحا االتجاه ما يبخره
وأسبغ عمػضػيػا الػرػفػات  ,ضػيػا اإلنداف وأخخجيا عغ واقعيا األوؿشػػع فػ

الػعػامػة الػتػي أتاحت ليا أف تدتسخ عبخ األزمشة وأف ترػجؽ فػي مػخػتػمػف 
‹,األمػكػشػة ػا يجعػ إلى االعتقاد أف ىحه الحكايات يـػ إبجاعػيػا لػع تػكػغ  

نت لرضقة بدماف ومكاف إذ يحتسل أنيا كا ,بػالػرػضػغ الػتػي وصمت إلضشا
كغ أف نجج يسو  .ولػع تػكػغ فضيا التعسضسات التي نججىا فضيا اآلف ,يغمعػضػشػ
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وأخػخػ تدتيجؼ  ,أف بعػس الحػكػايػات كػانػت تػدػتػيػجؼ اإلقػشػاع
 ,ػػاقػع إلػى عػالػع خػضػالػي أرحبلسوثالثة أريج بيا الػيػخوب مػغ ا ,التثقضف

ػػاجػيػة لسأربػعػة أريػج بػيػا اخػتػالؼ سػبػل و  ,أو أكثخ عػجال ,أو أجسل
قبالت. وبػعػس مػشػيػا أريػج بػو تػفػدػضػخ لسصعاب الحضاة ومذكالتيا ا

 .بػعػس الطػاىخ
 :الحكايات الذعبية

ىى نػع قرري لضذ لو مؤلف ألنو حاصل ضخب عجد كبضخ 
مغ ألػاف الدخد القرري الذفيي الحؼ يزفي عمضو الخواة أو يحػروف 

لحا  ,وىػ يعبخ عغ جػانب مغ شخرضة الجساعة ,و أو يقتصعػف مشوفض
نػعا مغ االنتحاؿ ولكغ يطل في شبضعتو  ضغيعج ندبة إلى مؤلف مع

وتجور الحكايات الذعبضة حػؿ أحجاث وأشخاص أبجعيا خضاؿ  .شعبضا
وىي تختبط بأفكار وأزمشة ومػضػعات وتجارب إندانضة ذات  ,الذعب

وىي في العادة ال تخخج عسا ىػ سائج في الحضاة عالقة بحضاة اإلنداف. 
وتدتيجؼ الحكايات الذعبضة تأصضل القضع والعالقات  .إال في حجود

ممتدمة. ولحا نجج أف كل حكاية تشصػؼ -في الغالب-االجتساعضة لحا فيي
 .ط سمػكي تخيج لو أف يتحقق أو آخخ تخيج لو أف يشبحنسعمى معشى أو 

 ,خوية قبل عرخ التاريخ بآماد بعضجةسلوضيخت الحكايات الذعبضة ا
 ضغوبحا احتمت مػػقػع الػرػجارة بػ ,وضمت الذعػب تتشاقميا جضال عغ جضل

وعبخ فضيا عغ عػاشفو وأفكاره وخضاالتػو  ,الػفػشػػف التي تحوقيا اإلنداف
عغ مزسػف العاشفة والفكخ -إلى حج ما-لحا فيي تفرح .ونػطػخاتػو
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ا بسور  .ػسع ترػر شعب ال حكايات شعبضة لوولضذ بال ,والخضاؿ والخؤيػا
كانت الحكايات الذعبضة أقجـ األنػاع األدبضة التي قجمتيا البذخية 

قج تخددت عمى لداف كل « احظ لي حكاية»وقج تكػف عبارة  ,لألشفاؿ
وال عجػب إزاء  ,شفل مشح أف وججت الحضاة اإلندانضة عمى ىحا الكػكب

 الذعبضة اسع الدحخ القجيع. ىػحا أف يصمق الضـػ عمى الحكايات
ال نجج تخاثػا مغ الحكايات الذعبضة التي كاف يقػجمػيػا األقػجمػػف 

ويعػد ىحا إلى أف الكبار كانػا يتشاقمػف حكاياتيع ويعشػف  ,إلػى األشفاؿ
بيا ألنيا تعبخ عغ حضاتيع وحجىع بضشسا كانت حكايات األشفاؿ تطيخ 

ولػع يػبػق إال القمضل  ,فتسػػتًّ ولكشيا سخعاف ما تشدى  ,في كل عرخ
ومع  .كغ القػؿ إف اإلنداف صاغو ألشفالويس ذلظ الفػضػس الحؼ ضغمغ ب

خ بو اإلندانضة الػضػـػ جػعػل الػبػعػس يػشػطػخ إلػى يش أف التصػر الحؼ
إال أف  ,الحكايات الذعبضة وكأنيا غضخ متػافقة مػع إيػقػاع الحػضػاة الجػجيػجة

أف بعس الحكايات استصاعت أف تشاؿ ما عجد  ىشاؾ اتجاىا آخخ يخػ 
ورغع ذلظ فإف الكبار  .عغ نضمو انكضجو في ممحسة كمكامر وىػ الخمػد

وأصبح تشاقميع ليا نادرا. إذ تخكػا الكثضخ  ,الضـػ أىسمػا الحكايات الذعبضة
الحيغ يتشاولػنيا بالجراسة.  ضغمغ الحكايات الذعبػضػة لػألشػفػاؿ ولػمػسػخػتػرػ

ألنشا في عرخ  ,ؿ الكبار لمحكايات الذػعػبػضػة لػضػذ دلػضػل عافضةوإىسا
لحا يطػل اإلنػدػاف فػي أشػج الحاجة إلى كل األنػاع  ,يدسػنو واقعضا وماديا
واقعضة »عايضخ األخالقضة الخفضعة الػتػي تتصمبيا لسالتي تحسل القضع وا

الذعبضة ونحغ إذ نذضخ إلى ىحا ندمع بأف الحكايات  .العرخ« ومادية
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 ,كانت ولضجة حضاة وعادات ومعتقجات وعػاشف الشاس في أزمشة بعضجة
ولكغ الحكايات التي اكتدبت الخمػد مشيا تذضخ إلى أف عادات 

أؼ أنيا  ,ومعتقجات وعػاشف كثضخة ضمتً  تالـز اإلنداف حتى الضػـ
 الحكايات الذعبضة ما ضغوعمى ىحا فإف مغ ب .اكتدبت صفة الخمػد أيزا

ا يحسمو مغ لسف يرمح لألشفػاؿ ومشو ما يشبغي إبعاده عشيع كغ أيس
 ضغوح .كغ إعادة كتابتو في مزسػف وشكل قذضبيس ومشو ما ,أضخار

بجأت حخكة تجويغ الحكايات الذعبضة في بعس البمجاف وجج أف ىشاؾ 
ووجج في بعس  ,كغ أف يذكل زادا ألدب األشفاؿيس جدءا قمضال مشيا

أعقبت حخكة تجويغ الحكايات الذعػبػضػة حػخكػة لحا  ,آخخ قدػة أو خذػنة
أخخػ مكسمة وىي تحػيخ بعس تمظ الحكايات التي قضل عػشػيػا إنػيػا 

إضافة إلى تصػيخ بعس الحكايات األخػخػ الػتػي كػاف  ,كػانػت لألشفاؿ
وعمضو أمكغ  .يػتػشػاقػمػيػا الخاشجوف وذلظ بقرج أف تكػف مشاسبة لألشفاؿ

غ قراصي األشفاؿ استسجوا مغ الحكايات الذعبضة القػؿ إف كثضخا م
وسعجوا  ,والقت تمظ القرز ىػػػ فػي نػفػػس األشػفػاؿ ,أفكار قرريع

وأندػا بالحضػانات التي  ,بأبصاليا الحيغ يتحخكػف دوف حػاجد أو قضػد
وبالشباتات التي تتػحػخؾ وتػصػضػخ  ,ترخفا إندانضا-في الغالب-تترخؼ

وباألدوات الجامجة التي تخوح  ,تقخأ الذعخو  ,وتزحظ وتحرؼ الجمع
وتجيء وتقخع الصبػؿ وتغشي.. وأثارت ىحه الحكايات مذاعخ األشفاؿ 

حضث يشترػخ  ,أو العجؿ ,أو الرجؽ ,وسط أجػاء التزحضة أو البصػلة
ويالحع أف كثضخا مغ الحكايات  .الخػضػخ واألخػضػار ويخحؿ الذخ واألشخار
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ومع أف ىشاؾ تفدضخات  ,تمفة مغ العالعالذعبضة تتذابو في أنحاء مخ
إال أف ما تعشضشا -لدشا برجدىا في ىحهّ  الجراسػة-عجيجة ليحا التذابو

اإلشارة إلضو ىػ أف الشطػخة الػدػخيػعػة إلػى أغػمػب الحكايات الذعبضة التي 
إذ إف معطسيا كانت  ,جسعت في أوروبا تػضح أف ليا أصػال شخقضة

أو حمػا فضيا  ,يغاألوروبػضػػف مػدػتػكػذػفػ معخوفة في بقاع جاؿ فضيا
 .لدشػات مدتعسخيغ

 :الخخافات
 ,ىى حكايات يتزح فضيا دور البصل الحؼ يجػاىػج أو يػكػابػج

ويقػـ بدمدمة مغ اخسالشخات حتى يدتصضع بيا تحقضق ىجفو. وتجخل 
في الخخافات قػػ خارقة غضخ مخئضة كالعفاريت والجاف والكائشات 

فيي تكافئ الخضخ  ,تجو الخخافة اتجاىا أخالقضا عادالوت .دحػرةلسا
وليا ىجؼ يختمف  ,وىي تشتيي عادة نياية سعضجة ,وتقتز مػغ الذخيخ

كالحكايات الػعطضة أو التعمضسضة أو  ,عسا تيجؼ إلضو الحكايات األخخػ 
لحا فيي تطل  ,وال تكذف الخخافة عغ ارتباشيا بدماف أو مكاف .العقضجية

ففي الػقت الحؼ يبجو في الكثضخ مغ الحكايات  ,يفي جػ غضخ واقع
فإف الخخافات تػخػمػػ  ,الذعبضة بعس ما يشع عغ سسات السحمضة واإلقمضسضة

مػغ ىحه الدسات. وقج يخجع ذلظ إلى أف أغمب أفكارىا -الػعػادة-فػي
لحا  ,الذعػب اخسمتمفة ضغعتقجات الحائعة بلسمدتسجة مغ األساشضخ وا

الخخافات تفدضخات لطػاىخ شبضعضة واجتساعضة تبجو في العجيج مغ 
مختمفة. وىحا الشػػع مػغ الخػخافػات يقتخب بعػس االقػتػخاب مػغ األسػاشػضػخ 
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الػتػفػدػضػخيػة. وفػي بػعػس آخػخ مػغ الخخافات كاف اإلنداف يجج تدمضة 
 .ومتعة أو تشفضدا عسا يعتسل في نفػدػو مغ مكبػتات

إذ يكافأ الخضخ  ,تجو اتجاىا أخالقضاالخخافات كع ىائل ي ضغومغ ب
ومشيا ما ترػر ما يشبغي لمحضاة أف تكػف  ,فضيا بالخضخ والذخ بالذخ

أو ترػرىا  ,كػأف ترػرىا خمػا مغ األلع بجيال عغ واقع مؤلع ,عمضػو
أو  ,ا رفضعا بجيال مغ واقع خفضسلسوعا ,ا غشضا بجيػال مغ واقع فقضخلسعا

لحا فيي تتػسل باألحجاث واألفكار  ,خصأ سعضجا بجيال مغ حع تعضذ
ا ىػ بس ومغ ىشا جاء التجاؤىا إلى االستعانة ,لكي تشتيي نياية متفائمة

إذ ال  ,وشخرضات الخخافات تبجو مدصحة .غضبي أو سحخؼ أو عفػؼ 
 ,وتختفي فضيا األبعاد الدمانضة ,يػزػفػي عػمػضػيػا واضػعػػىػا سسات مجدسة

حضق ويػاصل حضاتو في الحاضخ اضي الدلسفقج يعضر البصل في ا
وقج  ,ػتيس وىػ في كثضخ مغ األحضاف ال يتعب وال ييـد وال ,دتقبللسوا

كاني. فقج يؤدؼ لسيػصف برفات عامة. ويختفي فضيا أيزا البعج ا
ًّ ومع أف مالمح نفدضة ال  .البصل دورا في األرض وآخخ في الفزاء

تتحكع بالبصل وتشقمو مغ تطيخ عػمػى أبػصػاؿ الخػخافػات إال أف أفكارىػا 
كسا يتزح التحكع في  ,حاؿ إلى حاؿ في سيػلة تحقضقا ليجؼ الخخافة

وتشتيي  ,قجمات متػكػخرة في الغالببس الحػادث أيزا. وتبجأ الخخافات
ويخجع تعمق األشفاؿ بالخخافات إلى أسباب عجيجة مشيا  .نيايات سعضجة

يجج األشفاؿ فضيا  لحا ,كػنيا تشصػػؼ عمى خضاؿ وأعساؿ سحخ وخػارؽ 
كسا  ,سبضال لػتػحػقػضػق كثضخ مغ الخغبات الشفدضة الحبضدة في جػ خضالي



 وسائــظ ذـثـقـٍـف انطفم

 

 

 

  

       

 

072 

أنيػع يػجػجوف لػحة في انترار األبصاؿ األخضار الحيغ يتحجوف ما 
ويججوف فضيا  ,عاونة شخػص غضخ آدمضةبس يعتخضيع مغ صعاب

ومغ  .عجائب وغخائب ومذاعخ وأمثمة لمرجؽ والعجؿ والتزحضة والػفاء
الحطات تثبت أف األشفاؿ ال يكتخثػف كثضخا في لسجانب آخخ فإف ا

حػضػث إف عػشػايػتػيػع  ,القرز لمػسط االجتساعي الحؼ تجور فضو األحجاث
وىحا ما يججونو في الحكايات  ,تالحقة الدخيعة أكبخلسباألحجاث ا

ػشػح يشػكػاف و لسوتتخصػى الػدمػاف وا ,الخخافضة التي تغفل الػسط االجتساعي
ومغ ىحا فإف كثضخا مغ الخخافات تعج عدضخة  .لػإلنػدػاف قجرات إضافضة

لحا يعشى عشج اختضار  ,الفيع عمى األشفاؿ ألنيا تختبط باألفكار اجسمخدة
 .الخخافات لألشفاؿ أف تكػف أفكارىا وحػادثيا واضحة

وقج وضع عجيج مغ الكتاب أنػاعا قررضة عمى غخار الخخافات 
 .لكثضخ مشيا الضـػ مغ روائع أدب األشفاؿويعج ا ,ةيسالقج

 
 :قرص الحيهان

القرز التي تقػـ الحضػانات بجور الذخرضات فضيا يصمق عمضيا 
سكغ ترشضف ىػحه الػقػرػز إلػى لساسع قرز الحضػاف رغع أنو مغ ا

ا تحتػؼ عمضو مغ أفكار وحػادث إذ نجج أف مغ لسأنػػاع عجة وفقا 
ت أو قرز بصػلة أو قرز قرز الحضػاف ما ىي قرز مغامخا

ويتعمق األشفاؿ بالقرز  .خضاؿ عمسي أو حكايات شعبضة أو خخافات
ولضذ في ىحا ما  ,التي تقػـ الحضػانات بأداء أدوار الذخرضاتً  فضيا
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 ضغاألشفاؿ وب ضغيجعػ إلى الجىذة إذ يبجو أف ىشاؾ نػعا مغ الرمة ب
ا األشفاؿ في كسا قج يخجع ذلظ إلى الديػلة التي يججى ,الحضػانات

أو في  ,أو رغبتيع في قضاـ ألفة مع بعزيا ,تقسز أدوار الحضػانات
ػارسػػا يس كسا أنيػا تػتػضػح لػألشػفػاؿ أف ,الدضصخة عمى بعزيا اآلخخ

التخضل والتفكضخ دوف عشاء العتسادىا عمى الػرػػر الحػدػضػة فػي 
ارىا خالضة مغ وأفك ,خرػصا وأف شخرضاتيا في العادة قمضمة ,الػتػعػبػضػخ

فاستداغ أف  ,ويبجو أف اإلنداف قج وجج في الحضػاف عفػية .التعقضج
يجعمو في مخضمتو صشضعو يدبغ عمضو ما يذاء أو يطػيػخه بػالػكػضػفػضػة الػتػي 

أو  ,أو شضبا أو شخيخا أو قػيا أو ضعضفا ,فػيػػ يطيخه ذكضا أو بمضجا ,يػخيػج
فضدبغ عمضو صفات روحانضة  ويتجاوز اإلنداف ذلظ .وفضا أو غادرا

خارقة. ووجج اإلنداف نفدو أكثخ وضػحا عشجما استصاع أف يذخز 
أؼ وجج  ,دتقبح مغ خالؿ مخمػقات غضخ إندانضةلسدتسمح أو السسمػكو ا

في الذخرضة اإلندانضة أو « األسػأ»و «األحدغ»فضيا خضخ مثاؿ عمى 
اء العالع وقج شاعت قرز الحضػاف في جسضع أرج .غضخىا مغ الطػاىخ

ولع يقترخ تجاوليا عبخ الذفػاه  ,وكػنت جدءا كبضخا مغ أدب األشفاؿ
دخح والدضشسا والتمفاز لسبػل تجاوز ذلظ إلى ا ,والػكػتػب واجسمػالت

قرز الحضػاف ما تتزسغ أعساال حقضقضة حضث تجور  ضغومغ ب .واإلذاعة
أو قضاـ  ,رىاكقضاـ القصة بخعاية صغا ,أحجاثيا في العالع الػاقعي لمحضػاف

أو مالحقة القصط لػمػفػئػخاف. وكػل ىػحه األنػػاع  ,العرافضخ ببشاء أعذاشيا
 .فإف الشدعة القررضة تبجو فضيا باىتة ,تػشػدع إلػى الػصف برػرة عامة
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ومشيا ما تتجاوز العالع الػاقعي لمحضػاف إلى تفدضخ مطاىػخ الػصػبػضػعػة 
تمظ التي تفدخ سبب  مثل ,بػجو عاـ وسمػؾ الحضػاف بػجو خاص

أو أسباب وجػد العخؼ عػمػى رأس الػجيػظ.. ومػشػيػا  ,اسػداد لػف الغخباف
يػحبػة لسمػا تػقػـػ الحضػانات فضيا بجور البذخ كقضاـ الغدالة بجور الصفمة ا

وضيخت قرز حضػاف تشقج  .مظلسوقضاـ األسج بجور ا ,الػشػذػضػصػة الححرة
 ,ػرة كاريكاتضخية مثضخة لمزحظبعس عادات ووجيات نطخ البذخ بر

ويؤلف  ,البذخ ضغكسا ضيخت قرز أخخػ تعبخ عغ أوجو الرخاع ب
وعمى  .ىحا الشػع مغ القرز حضدا غضخ صغضخ في أدب األشفاؿ الضػـ

أؼ حاؿ فإف كثضخا مغ كتاب األشفػاؿ أضػيػخوا الحػضػػانػات بػأنػيػا تفكخ 
يع مغ أكدبيا إضافة ومش ,اثل تفكضخ وأحاديث البذخيس وتتحجث بذكل

بضشسا حافع آخػخوف عػمػى  ,إلى ذلظ صفات إندانضة أخخػ وألبديا ثضابيع
ومع أف جسضع األشفاؿ  .صفات وخرائز ىحه اخسممػقات إلى حج ما

إالً  أف أشفاؿ  ,في مختمف فئاتيع العسػخيػة يػتػعػمػقػػف بػقػرػزّ  الحضػاف
ت دراسات عخبضة قج انتيت وكان ,جرسة االبتجائضة ىع أكثخ شغفا بيالسا

إلى ىحه الشتضجة متفقة في ذلظ مع نتائج كثضخ مغ البحػث األجشبضة في 
 .ىحا اجسالؿ إلى حج كبضخ
 :قرص البطهلة والسغامخة

غامخة مجسػل الػقػرػز الػتػي لسيجخل ضسغ قرز البصػلة وا
 ومغ ىحه ,أو الحكاء الحاد ,تػشػصػػؼ عمى القػة أو الذجاعة أو اجسالزفة

القرز ما ىي واقعضة مثل القرز التي تعبخ عغ بصػلة شعب أو 
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أو القرز البػلضدضة  ,جساعة أو فخد في مػاجية خصخ مغ األخصار
التي يؤدؼ فػضػيػا رجػاؿ الذخشة أدوارا شجاعة مغ أجل أداء ميساتيع في 

وىي تمػظ الػتػي  ,ومشيا ما ىي خضالضة ,والقبس عمضيع ضغمالحقة اجسمخم
مشح « البصػلة»وكانت  .ػى إيػخاد بػصػػالت ال وجػد ليا في الػاقعتجػشػح إل

ويعدػ استستاع األشفاؿ  ,عطع الحكايات والخػخافػات واألسػاشػضػخلسالقجـ 
أف بعس األشفاؿ  :غامخة إلى عػامل عجة مشػيػالسبقرز البصػلة وا

أو يعػضػف عسا يذعخوف بو مغ حخماف  ,يخمعػف البصػلة عمى أنفديع
 ,ػر في حضاتيع الػاقعضة ما تخسسو ىحه القرػز مػغ عػالع خضالضةأو قر

أو أنيع يشفدػف عسا تحسمو نفػسيع مغ رغبات أو يبػعػجوف عغ أنفديع 
 .ما يذعخوف بو مغ خػؼ أو شػظ أو تػخدد فػي مػػاقػف الحػضػاة اخسمتمفة

ػه العقمي نسفي نطخ الصفل باختالؼ مدتػػ « البصل»ويختمف مفيػـ 
ي واالجتساعي. وباخػتػالؼ الػثػقػافػة الػتػي يػحػضػا فػضػيػا. والجػسػاعػة والشفد

االجتساعضة التي يشتسي إلضيا. فقج يخػ الصفل الرغضخ في قخية معدولة 
ػ وجػ ثقافػي نسويخػ آخخ في مدتػػ  ,في فخد مغ أفخاد الذخشة بصال

ومة قالسوتشجرج قرز ا .آخػخ في القائج الدضاسي أو العدكخؼ بصال
بل  ,وىي ال تجشح في العادة إلى الخضاؿ كثضخا ,ضسغ قرز البصػلة

وكػسػثػاؿ عمى ذلظ القرز  ,ىػادفػة وواقػعػضػة ضغتحسل في العادة مزام
وتجعميع  ,التي تحفد حساس األشفاؿ إلى أشخاص أو أفكار معضشة

غامخات لسكسا تعج قرز ا .يقفػف عشج حقائق تكذف ليع أفاقا واسعا
غامخوف أعساال متسضدة تثضخ لسحضث يؤدؼ ا ,لبصػلةضسغ قرز ا
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األشفاؿ فضججوف أنفديع يخػخجػػف مػغ خػاللػيػا عػمػى ركػد الحضاة. وقج 
ضيخت قرز بصػلة يقـػ األشفاؿ أو الكبار االعتضاديػف بأداء األدوار 
دفاعا عغ حق أو قزضة إندانضة نبضمة أو مغ أجػل إنجػاز فػي مجاؿ ما. 

وتتجخل فضيا اآللية إلى جانب  ,مغ قرز البصػلة األولىالحع لسوتعج ا
وبصل  .ويتحػؿ فضيا مخكد الحجث مغ اآللية إلى اإلنداف البصل ,البصل

وتتجدج فضو أعطع الخرائز الفكخية  ,محسة ىػ بصل ثقافي أو وششيلسا
وقمضل  ,الحع مكتػب باألصل في شكل شعخؼ لسوكثضخ مغ ا .في زمانو

وقج  ,عخوفة في التاريخلسالحع السكمكامر أولى ا وكانت ,مشيا كاف نثخا
وقػج  ,الشيخيغ قبل اختخاع الكتابة ضغكانت بالغة الذضػع في بالد ما ب

وتعج القرز  .جج القػةيش الحع األولىلسوكانت ا ..دونػت بػعػج اخػتػخاعػيػا
البػلضدضة مغ قرز البصػلة ألنيا تطيخ رجاؿ الذخشة كأبصاؿ 

 ضغيعسمػف مغ أجل القبس عمى الجشاة مدتعضشو  ,يجافعػف عغ الحق
مدتعجيغ  ,الرعاب دوف كمل ضغاألسمحة أو األدوات األخخػ متحسم

تخجسة لسولكغ كثضخا مغ القرز البػلضدضة الغخبضة ا .التزحضات ,يعلتقج
إلى لغتشا العخبػضػة تغخؽ أذىاف األشفاؿ بعالع مذحػف بالعشف وأعساؿ 

ة التي تثضخ أسبابيا وأسالضبيا حضخة يسالقتل وغضخىا مغ أنػاع الجخ 
المرػص والجػاسضذ خاصة  ضغإضافة إلى أنيا تطيخ اجسمخم ,األشفاؿ

 ,ويختجوف أردية أنضقة ويختادوف األنجية الخاقضة ,وىع يشعسػف بحضاة رغضجة
فػضػكػػف ليحا كمو أثخ في بعث الجوافع الشفدضة  ,ويتشاولػف األغحية الػذػيػضػة

أما قرز  .ضغفػاؿ نػحػػ الػتػذػبػو بأولئظ اجسمخملػجػ بػعػس األشػ
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وىي تبجو  ,الجاسػسضة فيي ال تقل عشفا وتيػيال عغ القرز البػلضدضة
ػكػغ الشطخ يس في وجو آخخ مغ وجػىيا قررا بػلػضػدػضػة أيػزػا. كػسػا

ا يقـػ بو رجاؿ الذخشة لسإلضيا مغ جانب آخخ عمى أنيا قرز بصػلة 
وتتخح القرز البػلضدضة والجاسػسضة شعارا ليا  .مغ أدوار-عادة-فضيا
ويتخح مؤلفػ ىحه القرز مغ ىحا الذعار « ة ال تججؼيسأف الجخ »ىػ 

 .ذريعة لتبخيخ ما تصفح بو قرريع مغ أعساؿ عشف وقدػة خجاع وإيياـ
ا يراحب أحجاثيػا لسويعتخض الكثضخوف عمى بعس القرز البػلضدضة 

خضػف عمى زج األشفاؿ كسا يعت ,وترخفات أشخاصيا مغ شحوذ
شطسة لسومذاىجيغ وقخاء في زحسة عالع تكتشفو الجخائع ا ضغكسدتسع

والتي تبجو أسبابيا في كثضخ مغ األحضاف تافية أو مجيػلػة  ,والسحبػكة
وتخسع في  ,عػمػى أسػاس أف ذلػظ يقػؼ ندعة األشفاؿ لميخب مغ الػاقع

ػة يستطيخ ليع الجخ إضافة إلى أنيا  ,أذىانيع صػرا مػىػمة عغ الحضاة
وكػأنػيػا أمػخ اعػتػضػادؼ قػج يديل القضاـ بو. وليحا اتجيت بعس 

ؤسدات الثقافضة إلى وضع ضػابط محجدة عشج انتقاء ىحه القرز لسا
قرز البصػلة أيزا  ضغكغ اعتبار قرز الخػارؽ مغ بيسو  .لألشفاؿ

فعال.  ا ىػ غضخ قابل لمتحقضقبس رغع أنيا تتجاوز البصػلة إلى اإلتضاف
وبعس قرز رعاة  ,وكسثػاؿ عػمػى ذلظ قرز الخجل الخارؽ لمصبضعة

والبصل الخارؽ  ,عجداتلسوالقرز الخضالضة التي يأتي أبصاليا با ,البقخ
لمصبضعػة يػتػخػح لػو أسساء كثضخة الضـػ في قرز األشفاؿ. وما سػبخماف 

 .إال واحج مغ أولئظ
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وقػاه  ,وال يقيخويطيخ البصل في ىحه القرز خالجا ال يغمب 
ػاقف الرعبة بديػلة كأف لسوىػ يدتصضع التخمز مغ ا ,غضخ اعتضادية

 ,وتكفي نطخات عضشضو لخحالف أعجائو ,باني والجدػر بضجيولسيقتمع ا
ػاقف مع األسذ لساستخجاما ال يتفق في اكثخ ا«العمع»ويدتخجـ قػػ 

فسو  ومغ ,وتشبعث مغ رؤوس أصابعو أشعة قاتمة ,والشطخيات العمسضة
ويؤخح  .وال يشعع بحضاة خاصة ,ػػتيس وىػػ ال يػيػـخ وال ,يشصمق الػذػخر

أنيا تجفع -رغع إقباؿ األشفاؿ عمضيا-عمى ىحا الشػع مغ القرز
ولجػئيع إلى  ,إلى محاكاة أبصاؿ ال وجػد ليع أصال-أحضانا-األشفاؿ

ويذػب التصػر  .يعتخض حضاتيع مغ مذكالت ا الحمػؿ اليخوبضة 
ي ىحه القرز كثػضػخ مػغ االفػتػعػاؿ حػضػث تتالحق الػقائع القرري ف

وتشػتػيػي بتسكغ البصل  ,العشضفة كالحخوب والقتاؿ والفضزانات والحخائق
ة ىي أقخب يسوحكايات الجاف القج .مغ الشجاة واالنترار في آخخ لحطة

ما تكػف إلى قرز الخػارؽ الحجيثة ألف تمظ الحكايات تصغى عمضيا 
لكغ البصل في حكايػات الجاف ال يتػلى القضاـ بالحجث  ,خارقةاألعساؿ ال

 ,بػل يػعػتػسػج عػمػى شػخػرػضػة خػارقػة أخخػ كالعفاريت والدحخة ,بشفدو
 ,إلى تأكضج جػانب قضسضو وفكخية قبل كل شيء-في الغالب-وىي تيجؼ

خغػب لسوالقضع ا ,خغػب فضيا بشتائج شضبةلسلحا نجج أنيا تكافئ القضع ا
لػحا فػيػي تػعػبػخ عػغ صػخاع فػي الػقػضػع اإلندانضة قبل  ,بشتائج سػضػئػة عشيا

كل شيء إضافة إلى تعبضخ البعس مشيا عغ صخاع اإلنػدػاف ضج 
يتقسرػف بعس أدوار  ,ويشجمج األشفاؿ مع أبصاؿ القرز .الصبضعة
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وال غبار عمى ىحا األمخ إذا كاف رسع  ,أولئظ الحيغ يتأثخوف بيع
ي قرز األشفاؿ سمضسا. حضث إف التقسز ىػ عسمضة ال الذخرضات ف

تز مغ خالليا الفخد الرفات السحببة إلى نفدو مغ شخرضة يس شعػرية
أو الحب سػاء أكانت تمظ الرفات شضبة أـ  ,أخخػ يكغ ليا اإلعجاب

سضئة. ويداعج التقسز الػصػفػل عمى اكتداب الكثضخ مغ العادات والتقالضج 
اط التقسز ضارة نسوقج تكػف بعس أ .اخسمتمفة اط الدمػؾنسوالمغة وأ

أو شائر أو صاحب شيخة  ,كتقسز الصفل شخرضة مشحخؼ أو مجـخ
أو تقسز شفل ال تتالءـ شخرضتو وضخوفو مع شخرضة  ,زائفة

تقسز عشو. ومغ ىشا جػاء الػتػأكػضػج عػمػى وجػب ترػيخ لسوضخوؼ ا
لػيػع مػغ الخرائز  ػغ األبصاؿ لألشفاؿ مغ عالع الػاقع أو الخػضػاؿ 

في تثقضف  السجتسعتػافقة مع خرائز الصفػلة وأىجاؼ لساألخالقضة ا
  .أشفالو

  :قرص الخيال التاريخي
 ,«القرة التاريخضة»حتى وقت غضخ بعضج كاف يتخدد مرصمح 

لضذضخ إلى ذلظ الشػع مغ القرز الحؼ يدتػحي أحجاثو أو شخرضاتو 
وحل  ,صمح أخح يتػارػ شضئا فذضئارلسأو أجػاءه مغ التاريخ. ولكغ ىحا ا

 آخخ ىػ قرة الخضاؿ التاريخي. محمو مرصمح
ذلظ التدجضل لحضاة اإلنداف  وكاف يخاد بالقرة التاريخضة,

وأريج ليا أف تكػػف أداة يػفػيػع مػشػيػا  ولػعػػاشػفػو في مجاؿ تاريخي مع,يغ
 .ندانضةإضافة إلى فيع الذخرضة اإل السػتػمػقػي روح التاريخ وحقائقو,
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يفرح أنيا تخخج عغ  وفي ىجفيا, ولكغ الستسعغ في القرة التاريخضة,
ألف األدب عسػما لضذ  وبالتالي عغ كػنيا قرة, كػنيا أدبا قررضا,

وما يختبط بو مغ  تدجضال لمحضاة بقجر ما ىػ تجدضج فشي لحضاة اإلنداف,
آماؿ وآالـ وأخصار ومذكالت.. وعمى ىحا يبجو استخجاـ مرصمح 

وقج ضيخ  .وكأنو يعشي درسا في التاريخ إلى حج ما «قرة التاريخضةال»
فأشمق عمى  كتػب لػألشػفػاؿ فػي ىػحا اجسمػاؿ, ا ىحا واضحا في عجيج 

أنػاع مغ الدخد األدبي الحؼ يتشاوؿ أحجاثا ووقائع وأشخاصا في أزمشة 
 ضة,بسقػمات العػسػل الػقػرػرػي األساس رغع عجـ التدامو تاريخضة مختمفة,

بل بمغ األمخ أف نطخ البعس إلى الدضخ الذعبضة والدضخ الحاتضة عمى 
أنيا قرز تاريخضة. وليحا كانت االنتفاضة عمى استخجاـ مرصػمػح 

إذ قاـ عمى أنقاض تمظ االنتفاضة  مذخوعة,« القرة التاريخضة»
لضذضخ إلى القرة التي تجور حػؿ حجث تاريخي  السرصمح الججيج,

أو  وضيػر مرصمح الخضاؿ التاريخي, .لعسل القرريبسقػمات ا وتمتـد
ال يعػشػي أف ىػحا  باألحخػ شضػع أستخجمػو بػكػثػخة خالؿ الدشػات األخضخة,

فقج ضيخت قرز الخضاؿ  الػشػػع مػغ الػقػرػز ىػػ حػجيػث الشذأة,
 وتزسشت تمظ القرز ما يبخز العالقة بضغ التاريخي مشح وقت بعضج,

ضػسػغ أبعاد تاريخضة محجدة عشجما  ة االجتساعضػة,الحضاة الخاصة والحضا
ويرػغ األحجاث  يخزع القاص السزػسػػف الػتػاريػخػي لسػشػطػػره الخضالي,

وىػ ال يقرخ ذلػظ عمى األحجاث التاريخضة  واألجػاء وفق ذلظ السشطػر,
وبيحا فإف الخضاؿ  ..بل يتجاوزىا إلى التشبؤ بأحجاث مقبمة الساضضة,
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 ي لسدات خضالضة عمى األحجاث والػػقػائػع والطػاىخ,التاريخي يزف
فإف  وعمى ىحا, .ماضضة كانت أـ حاضخة أـ مقبمة في تشاوؿ قرري

بل  قرز الخضاؿ التاريخي ال تدتيجؼ نقل الحقائق إلى األشفاؿ,
واإلحداس بأحداف وأفخاح  تيجؼ إلى مداعجتيع عمى تخضل الساضي,

 ضل اإلحداس بأوجو الرػخاع بضغإضافة إلى تخ األجضاؿ التي سبقتيع,
فخص الخػص في عسار -مغ خالليا-حضث تتيضأ لمصفل البذخ,

رؤية »والذعػر باستسخارية الحضاة مع  السذاركة في حضاة الساضي,
في مػقعيع الحاضخ في مدضخة الدمغ. ويتزح أف قرز « أنفديع

 بكل ما ىي مثضخات لإلحداس بالتاريخ, في مجسميا, الخضاؿ التاريخي,
لحا تجج قرة مغ قرز الخضاؿ  فضو مغ نجاحات واخفاقات ومعاناة,

مغ  مغ بشي جشدو, التاريخي لألشفاؿ تفرػح عػسػا يػدػبػبػو إنداف لغضخه,
فضكػف ذلظ حافدا ألف يشبح األشفاؿ الطمع  يطمسو أو يدتعبجه, آالـ حضغ

ة واالستعباد. وقرة أخخػ تخيج أف تػكػذػف لألشفاؿ عغ أف التغضخ مدأل
يعمػ نجسيا فإنو قج يأفل مغ  حػضغ¬ وأف األ أساسضة غضخ قابمة لمتػقف,

ال تدتسخ عػامل الرعػد. وقرة ثالثة تكذف عغ أف  ججيج حضغ
يػبػحػثػػف عػغ الجؼء والذعػر  فػي كػل مػكػاف وفػي كػل زمػاف, األشفػاؿ,

كغ أف يحضا العائمي. ورابعة تحكي روح الفػكػخة الػقػائػمػة إف اإلنػدػاف ال يس
وأف لضذ ىػشػاؾ إنػدػاف ىػػ جػديػخة قائسة بحاتيا.  في معدؿ عغ اآلخخيغ,

عاشػا في الساضي.  يشجج شجاعة أو رفعة خمق أناس اعتضاديضغ وخامدة
وسادسة تتشاوؿ قضاـ أشفاؿ مغ بالد هللا الػاسعة بخبط سبائظ الحىب 
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 شػد الشازؼ,يغتحت عضػف الج تحت زالقاتيع وتيخيبيا إلى مضشاء مجاور,
مع اإلفراح عغ درجة االنزباط العالضة  أثشاء الحخب العالسضة الثانضة,
 .التي يشدظ بيا أولئظ األشفاؿ

 :قرص الخيال العمسي
تتعامل قرز الخضاؿ العمسى مع اإلمكانات العمسضة والتغضخات 

وىجؼ ىحه القرز اقتخاح فخوض واقعضة  ,السجتسعالتي تحرل في 
أو عغ شبضعة الكػف وىحه القرز وثضقة الرمة  عغ مدتقبل البذخ,

,  وىي تقػـ عمى التشبؤ إلػى حػج بػعػضػج, بالتػصػػر الػدػخيػع في العالع الضـػ
حػضػث كػاف الخػضػاؿ العمسي قج رسع تخضالت عغ اكتذافات واختخاعات 
كثػضػخة أمػكػغ وقػػعػيػا فعال بعج التشبؤ بيا بآماد. لحا تدسى ىحه القرز 

وتقػـ  .أو قرز االستباؽ أو قرز السدتقبل, ا قرز التشبؤ,أحضان
بالتخكضد عمى  استشادا إلى حقائق مثبتة, قرز الخضاؿ العمسي,

بسا في ذلظ شؤوف الدضاسة  ,السجتسعتأثضخالعمع في أوجو الحضاة في 
ويشتػج ىػحا الػشػػع األدبػي عػمػسػاء وقػعػػا  .والجيغ والخياضة والتعمضع والتدمضة

 .وأدبػاء استصابػا التصفل عمى حقائق العمع أسػخ ىػػايػة األدب, فػي
وتيضئ بعس قرز الخضاؿ العمسي نذخ حقائق عػمػسػضػة بػأسػمػػب فػضػو 

ونذخ أفكار مختمفة عغ صػر  كثضخ مغ جػانب التجدضج الفشي,
ومع ىحا فإف ىجؼ ىحه القرز لضذ إيراؿ السعمػمات إلى  .السدتقبػل
اع مخضالتيع ودفع عقػليع إلى التفكضخ في آفاؽ أكػثػخ بل إشب األشفاؿ,
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سػعػة. لػحا تػعػج تشسضة قجرة الصفل عمى التخضل والتأمل والسخونة أحج 
 .أىجاؼ ىحه القرز

وتختمف األساشضخ عغ قرز الخضاؿ العمسي في أنيا لع تعػتػسػج 
ضػيػا ولع تدتخجـ وسائل عمسضة.. وإذا كانت تػمػػح فػ عػمػى نطخيات عمسضة,

التي أصبحت في عجاد السػضػػعػات  بػعػس السػضػعات أو الػسائل,
فإف ذلظ كاف قج جاء برػرة عفػية. فػسػػضػػعػات  أو الػػسػائػل العمسضة,

التي وردت في عجيج  الػتػحػمػضػق فػي الفزاء والتجػاؿ في مجاىل الكػف,
الخضاؿ  التي ىي أساس كانت تعػزىا الػسضمة العمسضة, مغ األساشػضػخ,

 إضافة إلى أف األسصػرة كانت تؤدؼ وضضفة اجتساعضة ىامة, العمسي,
ولع  في تعبضخىا عػغ عػقػضػجة اإلنداف؛ وىحا لع يتيضأ ألدب الخضاؿ العمسي,

يشضدىا عغ  في وما يقاؿ عغ األساشضخ, .يكغ الخضاؿ العمسي يخيجه لشفدو
ػت عمى التي انص يقاؿ أيزا عغ بعس الخخافات, الخضاؿ العمسي,

حضث إف ذلظ ال يؤىميا  بعػس السػػضػػعػات الػتػي تػبػجو عػمػسػضػة الضػـ,
فخغع غايتيا  أما الضػتػبضات, .ألف تكػف مغ فرضمة الخضاؿ العمسي

كسا أف ما يكتب الضػـ  بالسدتقبل إال أنيا لع تػعػتػسػج عػمػى أسػذ العمع,
أو  لخضاؿ التاريخي,يسػكػغ أف يػعػج ضػسػغ مػجػاؿ ا فػي ىػحا اجسمػاؿ

ولع يعج الخضاؿ العمسي يقترخ عمى  .أو التأمل الفمدفي الخضاؿ الجيشي,
بػل ضػيػخ فػي الػغػخب فػي الذعخ وفي األغاني. ونجج قرز  القػرػة,

وفي اإلذاعة والتمفاز  الخضاؿ العمسي في كتب ومجالت عجيجة لألشفاؿ,
 ثخ تأثضخا في األشفاؿ,ويعتبخ الخضاؿ العمسي في األفالـ أك .والدضشسا
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وتتع االستػعػانػة  حضث تتيضػأ ليحه األفالـ إمكانات إخخاج واسعة,
يسا في ذلظ  والخجع الدضشسائضة إلى مجػ واسع, ,السختبخةبػالسػؤثػخات 

ويذضخ الفشاف جػرج  .استخجاـ الكسبضػػتػخ فػي إبجاع الرػرة السصمػبة لمفمع
في إجابتو عغ أسباب  ,«حخب الكػاكب»الحؼ أخخج فمع  لػكاس,

لػقػج انتيت »االىتساـ البارز بأفالـ قرز الخضػاؿ الػعػمػسػي بػالػقػػؿ: 
مػضة أفالـ القػخاصػشػة ورعػاة الػبػقػخ والػقػرػز الػتػي تػبػحػث عػغ 

,يغ ولحلظ فقج فكخت في إحضاء ىحا المػف مغ األفالـ العمسضة التي  اجسمـخ
 .«يعخؼ الذباب عشيا إال القمضلوالتي ال  تعتسج أسمػب الخضاؿ,

مػشػيػا: مػا  ويخجع تعمق األشفاؿ بيحه األفالـ إلى عػامل عػجة,
إضافة إلى ما في  تػشػصػػؼ عمضو مغ سخعة وحخكة ومؤثخات أخخػ,

مػضػعاتيا مغ غخابة. والصخيف أف الرحف كانت قج نقػمػت فػي 
قامت أوؿ  ع,في ستػكيػل :خبخا يقػؿ ٖٜٛٔاألسػبػػع األوؿ مػغ عػاـ 

فػقػج تجػسػعػػا أماـ إحجػ دور الدضشسا  مطاىخة مغ نػعيا لألشػفػاؿ,
الحيغ تقل أعسارىع عػغ  يسشع دخػؿ األشفػاؿ, احتجاجا عمى قخار الخقابة

شاىجة فمع الخضاؿ العمسي ! ألنو ممػيء بكثضخ مغ مشاضخ  سشة,لع ٔٔ
وقج  ..«شػكػل شفلوتجور أحػجاثػو حػػؿ مػخػمػػؽ عػجػضػب عػمػى  العشف,

عمى  تخررت شخكات كبضخة في إنتاج أفالـ الخضاؿ العمسي لألشفاؿ,
فػي  أشخشة الفضجيػ.. وىشاؾ دراسات تذضخ إلػى أف بػعػس األشػفػاؿ,

يقزػف جدءا مغ ساعات يػميع في مذاىجة ىحه  أمخيكا وأوروبا,
 األفالـ.



 وسائــظ ذـثـقـٍـف انطفم

 

 

 

  

       

 

085 

 :القرص الفكاىية
 ذكل ممفت لمشطخ,إلى القرز الفكاىضة ب يشجحب األشفاؿ,

وفي الصخائف والشػادر ما يزحكيع. لحا تخررت  حضت يججوف فضيا,
وال يعخؼ عمساء  .صحف وشخكات أفالـ في إنتاج القرز الفكاىضة

لحا  الشفذ أو غضخىػع مػغ الػعػمػسػاء الػدػبػب فػي اسػتػعػجاد األشفاؿ لمزحظ,
خؼ أغمبيع أسباب بػضػشػسػا يع فيع يحىبػف في تفدضخ ذلظ محاىػب شػتػى,

ومغ القرز الفكاىضة ما تخسع عمى شفاه األشفاؿ  .بكاء األشفاؿ
¦ ىحه وتمظ ما تحسل مثال ومباد ومشيا ما تزحكيع.. ومغ بضغ ابتدامة,

 ا تشبو أذىاف األشفاؿ وتجفعيع إلى التخضل أو التفكضخ, أخالقضة. ومشيا 
حضاتيع السخح  وتدبغ عمى ومشيا ما تذضع فضيػع رغبات إندانضة نبضمة,

 .ثخوتيع المغػية-فزال عغ ذلظ كمو -ومشيا ما تشسي واالنذخاح,
 حدب مدتػيات نسػىع, ويختمف األشفاؿ في استسخائيع ليحه األنػاع,

وىشاؾ قرز فكاىضة ال تبعث عمى  .وحدب البضئة التي يحضػف فضيا
 .ولكشيا تتخح ليا دوما جػا مخحا إذ إنيا تحسل مزػسػػنػا جادا, الزحظ,

بػعػج  فإف إشالؽ األشفاؿ الزحػكػات, ومغ جانب آخخ,
ال يعشي بالزخورة أف  اسػتػسػاعػيػع أو مذاىجتيع ليحه القرة أو تمظ,

يجج في  وكحلظ الخاشج, ألف الصفل, القرة مغ القرز الفكاىضة,
حضث  وسضمة لضقي نفدو مغ آالـ السذاركة الػججانضة,-أحضانا-الزحظ

وفي ىحا اجسالؿ يذضخ والت  شاعة ضج اآلالـ,ييبو الزحظ شضئا مغ الس
الشاس كثضخا ما يتعاشفػف حضشسا يزحكػف. ولسا كاف » :ديدني بالقػؿ
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األشفاؿ يتعاشفػف بذكل زائج عغ الحج فإنيع يججوف أنفديع مزصخيغ 
واإلنداف  .«إلى أف يغمقػا عضػنيع حضشسا يكػنػف إزاء السػاقف السخوعة

ا يؤكج ‹ والقمق واليمع بأف يشفجخ ضاحكا, كثضخا ما يػاجو مػاقف الخػؼ
أف الزحظ ال يشع عغ الفخح في جسع األحػاؿ. وال أخفػي أنػشػي أفعل 

وتعتسج  .وبضشي-,يعقارئي الكخ -ىحا راجضا أف يطل ىحا األمخ سخا بضشظ
القرز الفكاىضة عمى السفارقػات الػشػاتجػة عػغ الػتػشػاقػس فػيً  الحضاة 

 .في جػ بعضج عغ التػتخ ء غضخ السباشخ أسمػبا,وعمى اإليحا مزسػنا,
بل ىي تثضخ خضاؿ الصفل  وعمى ىحا فيي لضدت مبعث ىدؿ عابخ,

وتتسضد قرز الفكاىة بالقرخ  .وتذضع في نفدو البيجة وتفكضخه,
وتدتسج مػضػعاتيا مغ الحضاة  ..وتكػف عقجتيا في الشياية والبداشة,

 قع مغ خالؿ شخرضات شػاذة,وفي أحضاف أخخػ تبتعج عغ الػا الضػمضة,
وتخجع  .يسػكػغ لػيػا أف تػكػػف فػي الحضاة االعتضادية أو أحػجاث غػخيػبػة ال

بعس أصػؿ قرز الفكاىة إلى الحكايات الذعبضة السخحة التي 
وتذضخ الجراسات الػفػػلػكػمػػريػة إلػى أف أجػضػاال  تجاولتيا الذعػب اخسمتمفة,

وبمغ مغ  ات السخحة مئات الدغ,يغمتعاقبة ضمت تخدد بعس الحكاي
رغع تباعج السدافات وقمة  انتذارىا أف رددىا أكثخ الذعػب في العالع,

 وتعج الشكتة مغ األشكاؿ القررضة الفكاىضة, .االتراؿ في تمظ الفتخات
أما الشادرة فيي حكاية  وىي تمسضحة ذات معشى تشصػؼ عمى مفارقة,
وىي أشػؿ ندبضا مغ  ة,قرضخ تتخكد حػؿ مػقف يبعث عمى الفكاى

والحكايات والقرز الفكاىضة تذابو في بعس جػانبيا قرز  .الشكتة
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في -اليدلضات السرػرة. ومغ اليدلضات قرز فكاىضة تعتسج في حػادثيا
برجفة -في الغالب-كسا تشتيي عمى السرادفات الشادرة السثضخة,-الغالب
ويالحع  .القرري لػحا تػبػجو في أكثخ األحضاف مختمة في البشاء غخيبة,

تعصي  أف كثضخا مغ األفالـ واجسمالت والكتب اخسمرػرػة لػألشػفػاؿ,
مػدػتػغػمػة مػضػل  نرضبا وافخا لمقرز الفكاىضة واليدلضات السرػػرة,

 .األشفاؿ إلى السخح
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 السخاجع:
ف مصبعة لجشة التألض , قرة الفمدفة الضػنانضة, : وزكي نجضب محسػد أحسج أمضغ .ٔ

 .القاىخة  ٗ, والتخجسة والشذخ ط
تخجسة مكتب  التخصضط لخعاية الصفػلة وتخبضتيا في البمجاف الشامضة,  :االستضخ ىضخوف  .ٕ

 الضػندكػ
 .مكتب التخبضة العخبي لجوؿ الخمضج الخياض, اإلقمضسي لمتخبضة في الجوؿ العخبضة, .ٖ
مكتبة الشيزة  القاىخة, قػاعج السشيج في عمع االجتساع,) : ٜٗٚٔ (امضل دوركا .ٗ

 .السرخية
دمحم  ,تقامػس مرصمحات االثشػلػجضا والفػلكمػر ) : ٕٜٚٔ (ايكة ىػلتكخانذ .٘

 .دار السعارؼ الجػىخؼ , حدغ الذامي,
 تخجسة مػريذ شخبل ومضذاؿ أبي فاضل, عمع الشفذ التجخيبي, ( :ٜٗٚٔبػؿ فخيذ ) .ٙ

  .مشذػرات بضخوت,
دار مكتبة  بضخوت, ؼ في العرخ الحجيث,التصػر التخبػ  جساعة مغ أساتحة التخبضة :   .ٚ

 .ٜٗٚٔ الحضاة,
 الػقػاىػخة. ونجػضػب إسػكػشػجر, تخجسة دمحم رفعت رمزػاف, الخبخة والتخبضة, جػف ديػؼ :  .ٛ
 .دار الجساىضخ بضخوت, تخجسة عجناف جامػس, اإلنداف واالرتقاء, جػف لػيذ: .ٜ

مػكػتػبػة  القػاىػخة, ر,تخجسة دمحم سامي عاشػ  نحػ تخبضة سمضسة, جضخـو س. بخونخ: .ٓٔ
 .الػشػيػزػة السرخية

 القاىخة, تخجسة د. أحسج زكي, مػاقف حاسسة في تاريخ العمع, جضسذ ب. كػنانت: .ٔٔ
 .دار السعارؼ

 .اإلدارة العامة لمثقافة القاىخة, الفمدفة اإلسالمضة, ( :ٕٜٙٔأحسج فؤاد االىػاني) .ٕٔ
 .دار العػدة رنة؛ بضخوت,دراسة حزارية مقا األساشضخ, ( :ٜٜٚٔأحسج كساؿ زكي) .ٖٔ
 .مصبعة لجشة البضاف العخبي القاىخة, التفكضخ العمسي, مشضخ كامل:  الجمخداش سخحاف, .ٗٔ
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 .اإلسكشجرية السكتب السرخؼ لمصباعة الدمػؾ اإلنداني, ( :ٜٚٙٔانترار يػنذ) .٘ٔ
 بغجاد, تخجسة يػسف عبج السدضح ثخوت, التحمضل الشفدي والفغ, (:ٜٜٛٔأؼ. ششايجر) .ٙٔ

 إلعالـ,وزارة ا
 .ٜٛٙٔدار السعخفة  في بشاء البذخ, حامج عسار, .ٚٔ
 .ٜٚٚٔبسرخ  دار السعارؼ-الثقافة والتخبضة حدغ الفقي, .ٛٔ
 .ٜٚٚٔبسرخ  دار السعارؼ الثقافة والذخرضة, حدغ الفقي, .ٜٔ
 .ٜٚٚٔ دار السعارؼ, القاىخة, أسذ التفكضخ العمسي, زكي نجضب محسػد, .ٕٓ
 .ٜٚٚٔ ,الثقافة والذخرضة سامضة حدغ الداعاتي,  .ٕٔ
 مكتبة األنجمػ, التصبضع االجتساعي, ٔج عالع الشفذ االجتساعي, سضج أحسج عثساف, .ٕٕ

ٜٔٚ٘. 
 .ٖٜٛٔ دار التشػيخ, بضخوت, فمدفة العمع, صالح قشرػه, .ٖٕ
دار  الذخرضة السرخية ومحػجداتػيػا الػثػقػافػضػة, الثقافة والذخرضة, عاشف وصفي, .ٕٗ

 السػعػارؼ
 فخغمي فخاج, الدمػؾ اإلنداني: نطخة عمػسػضػة, دار الػكػتػبعبج الدتار إبخاىضع و د. دمحم  .ٕ٘
 دار الػكػتػب نػطػخة عػمػسػضػة, الدمػؾ اإلندػانػي, عبج الدتار إبخاىضع و د. دمحم فخغمي فخاج, .ٕٙ
 مكتبة مرخ, أسذ السشاىج, عبج المصضف فؤاد إبخاىضع, .ٕٚ
ممذ الػششي لمثقافػة الكػيت اجس سمدمة عالع السعخفة, التفكضخ العمسي, فؤاد زكخيا,  .ٕٛ

 .ٜٛٚٔ-والػفػشػػف واآلداب
شسذ,  مكتبة عضغ القاىخة, عمع الشفذ, و د. دمحم خمضفة بخكات, دمحم أبػ العال أحسج,  .ٜٕ

.ٜٕٔٚ 
 .ٜٓٛٔ األنثخوبػلػجي: أسذ نطخية وتصبضقات عسمضة, دمحم الجػىخؼ, .ٖٓ
 تبة األنجمػ,مك األصػؿ الفمدفضة لمتخبضة, في أصػؿ التخبضة, دمحم اليادؼ عفضفي,  .ٖٔ

ٜٔٛٙ. 
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مكتبة االنجمػ  القاىخة, ٕ, ط السشيج في عمع االجتساع, (:ٜ٘ٚٔ)دمحم عارؼ .ٕٖ
 .السرخية,

الشسػ الشفدي واالجتساعي لمصفل فػي  ,السجتسعاألشفاؿ مخآة  دمحم عساد الجيغ إسساعضل, .ٖٖ
السجمذ الػششي لمثقافة والفشػف -الكػيت سمدمة عالع السعخفة, سشػاتو التكػيشضة,

 ..د-ٜٙٛٔآلداب وا
األسذ البضػلػجػضػة والػدػضػكػػلػػجػضػة  مجخل لمشطع االجتساعضة, (:ٜٚٚٔ)دمحم دمحم الدلباني .ٖٗ

 .ٜٚٚٔ السصبعة العالسضة, ٔج, فػي اإلنداف وعالقتيا بانتاج الحزارة,
الجياز السخكدؼ  القاىخة, عمع الشفذ االجتساعي, (:ٜ٘ٚٔ)محسػد الدضج أبػ الشضل .ٖ٘

 , .لمكتب الجامعضة
مكتبة  القاىخة, عمع الشفذ االجتساعي, , (:ٜ٘ٚٔ)مرصفى فيسي ودمحم عمي القصاف .ٖٙ

 .األنجمػ,
 .مكتبة مرخ القاىخة, سضكػلػجضة الصفػلة والسخاىقة, مرصفى فيسي,  .ٖٚ
 بػغػجاد, دراسات في عمع الشفذ مغ األقػصػار االشػتػخاكػضػة, (:ٜٔٚٔ)مػفق الحسجاني .ٖٛ

 .وزارة اإلعػالـ, 
السخكد الػقػػمػي لػمػبػحػػث  بغجاد, جتسع وأسذ دراستو,لسا اليضتي, ىادؼ نعساف .ٜٖ

 .االجػتػسػاعػضػة والجشائضة

 


