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أدب األطفال :نظرة ثاقبة نحو التربية اإلبداعية
أ .فاطمة فؤاد أحمد
كاتبة أطفال
إن التربيةة الفرريةة ألطفال ةةا بةا بةئ البيحةةة الم،يوةة لمةةا ،لبةئ ثةا يةةان ل ابةا ي ةةا
العمل ى ميحة ك البيحة؛ لرى تسا ل شمل اختالفا ما لأفرارها بعا ،لبذات الوقة رةون
فى حدلد القيا األخالقية بئ أجل رويئ جيل يتمتا ب،س إبدا ى ميق يخ د بعه ب ةذ نعوبةة
أظافره.
لبةةا يبةةوب بةةه أدب الوفةةل ب ةةىت بعةةوالا بتعةةددة الفرةةر لادبةةداع ،لهةةو يسةةعى دا مةةا
ديباد نواق لاسا المدى؛ ليرسا خريوةة ببتمةا جديةد ير قةى بججيةال بسةتقب ية ن،ةو طريةق
ادبداع.
فإن القة ادبداع لاألدب القة لاسعة ال واق رمةئ فةى ييفيةة عميةق ببةدأ القةراتة
لاالطةةالع ةةد أطفال ةةا ب ةةذ ال شةةجة ل ةةج ى فيمةةا بعةةد بسةةحولية تبسةةد فةةى نو يةةة األدب المقةةدم
ألطفال ا ،ليذلك ال،ال بال سةب ة ل و يةة األدب األج بةى الةذى يختةاره المتةرجا .لن،ةئ نت،ةد
ئ ادبداع لأطفال ا لا يرئ األدب لحده لسي ة لخ ق جيل بةئ المبةد يئ فةى المسةتقبل ،لإنمةا
ال و ية المقدبة بع ا أبام بسحولية يبيرة لت،قيةق بةا نوةبو إليةه يرتةاب لببةد يئ لبمتمةيئ
بخ ق جيل بئ المبد يئ الوغار ،بل رويئ الفرر لالتربية الفررية لادبدا ية لما ب ذ البداية.
لمذا ي بغى ى األديب المختص بت ك الفحة العمرية بئ الوغار أن يرون ى دراية
لاسعة بع ا نفس الوفل؛ ألن دا ما با يان األدب ير قى ب شجة الوفولةة بةئ خةالل ا بةاع بة م
التربية ادبدا ية لبا ي،تويه بجشراله المخت فة بةئ أشةرال التعبيةر الف ةى بةدتا بةئ الر مةة التةى
ةةج ى فةةى ةةورة قوةةة أل رلايةةة أل حرايةةة أل بسةةرحية أل قوةةة اريخيةةة سةةتموى األطفةةال
ل متعما ل ،قق المبتغى بتو يل الرسالة أل القيمة األخالقية بوريقة جمالية ،ليرجةا ل قوةة
التاريخية الموجمة ل وفل أنما بئ نو ية الف ون ادبدا ية التى مى فةيما ادبةداع لادحسةا
بالبمال ل ذلقه.
ليرمئ أدب األطفال أيضا فى أنه يتيح الفر ة أبابما لمعرفة ادجابات ةئ أسةح تما
لاستفسارا ما لب،اللتما الدؤلبة لالسترشاف لاستخدام الخيةال لحةب االسةتوالع لم يةد بةئ
المعرفة ال،قيقية التى مى سمات ادبداع لديه.
لإن حاجت ا لتربية ال شت ربية د ا ألا ل المبتما ربويا لإبةدا يا؛ ل ،قةق ميةة
فى قدرات التفرير الع مى لادبدا ى لألطفال يمدف بئ أسمى أهداف التربية الشمولية.
ليرجةةا كلةةك الةةى أن ببتمع ةةا لةةئ يسةةتويا أن يفةةرم نفسةةه بةةيئ األبةةا لالمبتمعةةات
األخرى إال بئ خالل و ية ال شت ل ربيته ربية ابترارية لإبدا ية.
للةةئ يت،قةةق كلةةك إال بةةئ خةةالل ميةةة بةةوارده االقتوةةادية ليةةذلك قيمةةه االجتما يةةة
بجسةةاليب ميةةة ،لإ مةةام كلةةك يةةج ى بةةئ خةةالل قةةول أفةةراد ببترةةريئ قةةادريئ ةةى بواجمةةة
األزبات التى ضرب ببةذلر المبتمةا ،لةذلك أ ةبح لدبةداع برانةة بالغةة فةى حيةاة الشةعوب
التى تو ا إلى التقدم لاالزدهار؛ لت،قق لاقا أفضةل ديبةاد سةي اريوهات لتوقعةات األحةدا
التى ي تظرها األفراد فى المستقبل.
ليؤدى كلك لسر ة حل المشرالت لإيباد ح ول فع ية ةد ا المبتمةا ل قةوى ب يانةه،
بل سما فى ب ات المبتما لب ة و األخرى دلن خبط أل إ وار فى المستقبل.
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لإن القدرة ى ادبداع لاالبترار لدى األطفال ج ى بئ الثرلة ال غوية التى شج لديه
بةةئ اخةةتالف اختيةةار األدب البةةا بمعانيةةه البياشةةة ل ذلقةةه لفةةرلع األدب المخت فةةة لبرادفا ةةه
المعبرة.
ثا إن التر ولوجيا ال،ديثة التى جاب المبتمعات ل اق بئ لسا ل رفيمية للسا ل
ا وةال بخت فةةة لألعةاب ل تسة ية بةر الشةةبرة الع ربو يةة لةةا عتبةر بجسةةا لالبترةار لادبةةداع،
لر ما لسا ل شيوية غ ل أطفال ا ل ستمويما ،با ضرلرة التجييد ى أنما ليسة باألسةا
المترابل ل شر االبترار لخ ق جيل ببدع ،ليبقى الرتاب هو الدا ا الر يسى الةذى يقةدم ل وفةل
ببتغاه ن،و طريق ادبداع ال،قيقى ،له اك لسةا ل بخت فةة ل ت،ايةل يةه لبذبةه ل،ةب القةراتة
لالرتاب بئ خالل الرتب التةى يةتا قةديمما بوريقةة ببترةرة ،بةئ أبث ةة كلةك التةى يةتا ،وي مةا
لمبسمات يالقوارات أل العمارات ،لأيضا بئ أبث ة كلك يتب ب مةا ع يميةة ببترةرة ةمم
لبذب الوفل ي،فظ ال،رلف األببدية ئ طريق بسيمما.
ليعتبةر األدب ف ةةا راقيةةا بةةئ أشةرال الف ةةون المخت فةةة التةةى بةذب الوةةغير ن،ةةو ةةالا
ب ةىت بالخبايةةا لاألسةةرار التةةى بذبةةه ل شةةده؛ ليمتة ب بةةذلك العةةالا ليوةةبح بجلوفةةا بال سةةبة لةةه
لي،ةةرك يةةل روي ةةه ال،سةةى لالوجةةدانى ،فتخةةت ط يةةه األبةةور ةةارة ل تبةةايئ ثةةا ترش ة لةةه
ال،قةةا ق فةةى ال مايةةة ،بعةةد أن يب،ةةن لي ق ةب ليفرةةر ليتفا ةةل بةةا العمةةل ادبةةدا ى ،ليتوةةور
ليتخيل ليت،قق ليدقق أحيانا أخرى ،لقد ال عببه ك اآلرات ليبةد نفسةه اختةار طريقةا يةر
الذى اختاره األديب ل،رايته أل رلايته ،لربما يختار وانا آخر لي خرط فى األحدا ليشرل
له حدثا فى المه الخاص به يور يه ليتفا ل بعةه أيضةا ثةا يقةرر أن ي بةذب ن،ةو البوةل
ليتعةاط بعةةه أحيانةةا ،لربمةا ال يتعةةاط فةى أحيةان أخةةرى ليتق ةةب بةا األحةةدا فةةى بو قةةة
لاحدة فيب ح بخياله المتسا الخوب.
فاألدب ،بقرلت أل بسم وع أل بر ى بئ خةالل لسةا ط قةديا الف ةون األدبيةة يتفا ةل،
بعه الوفل ليترك اثرا لجدانيا لس وييا ل ق يا فيؤثر فيه ليتجثر به ليسا د ى نمةوه ،ليعةد
أدب األطفال بمثابة الترويئ الفررى لادبدا ى األبثل ل عقل البشرى بال سبة لألجيال القادبةة،
فمئ أجل أن ر قى المبتمعات ال بد بئ االهتمام الباد الذى ال يقيد حرية الوغار؛ ليفتح لمةا
آفاقا ى الا آخر ب ىت بةالو ى الفرةرى لالتربيةة العق يةة المبد ةة التةى ،قةق ل ةا ببةدأ بةئ
ببادئ التو ية المخت وة برلح ادبةداع لالتفريةر لاالبترةار ،ف ةا رةئ األنشةوة التةى يمارسةما
الوغار لحدها يفي ة بةجن ،قةق ال مةوم بالتربيةة الفرريةة لادبدا يةة كا مةا ،لإنمةا الو ة
ال،قيقى ديباد جيل يعتمد يةه لي،قةق الشةمولية الفرريةة لادبدا يةة لير قةى بب ةات المبتمةا
ب ةةات جديةةدا بةةل ب ةةات ابتراريةةا بمضةةابيئ رفعةةه ن،ةةو أطةةر بسةةتقب ية لبعرفيةةة شةةابخة جاكبةةة
لالستثمار البشرى ،لبئ خالل جيةل جديةد يعتمةد ةى الةو ى لاالبترةار فةى يةل شةىت ليعةد
ثرلة بشرية حقيقية.
لي با كلك بر اية الوغار ر اية ابتراريةة إبدا يةة َ
خالقةة ن،ةو ربيةة طموحةة ،ةتا
ى المؤسسات المخت فة أن ر ى ل تب ى ك األفرار لتتضافر البمود بجيم ما ،ف ا يرةئ يقةا
العا ق فقط ى ال،روبات لالدلل فى ب ى ك الفررة لخ ق جيةل بةئ المبةد يئ إنمةا يتو ةب
كلك ل يا ببتمعيا لشموليا أيضا ،حتى تقى البمود فى يل اال باهات بةئ بؤسسةات لدلر
ر اية لجمعيات برز دلر المبتما المدنى ،ليتو ةب بةا كلةك ي ةه جمةدا أسةريا بشةتريا بةا
المؤسسات؛ حتى ر تمةل أريةان الب ةات ن،ةو التوةوير األساسةى الةذى ي بةا بةئ التقةات يةل هةذه
البمود بعا.
ف ا يرئ أدب األطفال لحده ي،قق ببتغاه بالوورة التى يق بالمبتمعات إال اكا يان
البيحةةة الم،يوةةة بجيم مةةا دا مةةة لةةه ،فةةإكا ي ةةا بوةةدد بوضةةوع فةةى ايةةة األهميةةة لي،تةةاب إلةةى
دراسات لب،و بئ أجل التعمق أيثر ،فإن ا ال بد لأن ن تف ل و ية األدب المقةدم أيضةا لرةل
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فحة مرية ،تاب إلى ،قيق أيبر ب فعة ابترارية لإبدا ية ،لإن يةان األديةب فةى كا ةه ببةد ا
فمةةو يسةةتويا أن ي،قةةق بةةئ خةةالل بةةا يقةةدم جةةيال نفخةةر بةةه ،بةةل أجيةةاال يسةةتويا أن يفخةةر بمةةا
ببتمعه لالمبتمعات األخرى ،فة ،ئ ال ن ظةر إلةى األدب نظةرة ضةحي ة أل إلةى األديةب نفسةه
لبا يقدبه ،بةل إن ةا نع ةى بةئ شةجن األدب لاألدبةات بوةوره المتعةددة لف ونةه المخت فةة ،لأدب
األطفال باألخص الذى ن،ئ بودد ال،دين ه أنه فةى ا تقةادى الشخوةى بةا ي،ققةه األدبةات
فى الم ا المعا ر هو طور بئ التقدم.
لدليةةل كلةةك بةةا ل ةةل إليةةه أدبةةات الخيةةال الع مةةى بةةئ وقعةةات أ ةةب ،اآلن حقيقةةة
ب موسة للاقا نعيشه ،لإن يان األدب ي،ن األجيال ى بتسا بئ الخيال فإن كلك يسةتد ى
دها ب رات يثيرة فى فا ما با با يقدم ل وورا ما التى ب ى ى وقعةات ب موسةة بةئ
خالل با ا قديمه ،بل يخترق لاقعما أيضا ألبعد بئ كلك؛ حتى يتسرب بداخ ما لي،قق نو ا
بئ االبترار المر ةون الةذى يوةل ب ةا إلةى بةا ي،ققةه أدب األطفةال لبةا يقةدم ببةدأ بترسة فةى
إ مةال العقةل لالتفرةةر حتةى يخةةت ط ليمتة ب بةةرلح ادبةداع لاالبترةةار التةى تربةةى يمةا ةةك
األجيال.
ف ستويا أن نب م أن الف ون ادبدا يةة التةى يقةدبما المبةد ون بةئ شةعر أل قوةة أل
فئ شري ى ،يل هذه ف ون إبدا ية ،قق جيال ببتررا بةل ببةد ا يسةمو لير قةى بةالعقول حتةى
ي،قق ببتمعا بتقدبا ،لإن يان أدب األطفال أدبا بوجما لفحة الوغار فمو يعد بئ أرقى أنواع
األدب لأيثرها حساسية؛ ألنه يربى قوال ألجيال تو ا إليما المبتمعات فى الغد القريب ،بل
ليتدخل فى بعتقدات لل ى فحة مرية بئ أخور بةا رةون ،لةذلك يانة المسةحولية التةى قةا
يه هى بسحولية عبة ل غاية ليس فقط فى ،قيق الرسالة السابية التى يوبو إليما يل أديب
بما يقدبه فقط ،بل فى ،قيق با هو أيثر بئ كلك.
لا رئ األخالقيات لالمثل التى قدم فقط بمثابة طور بما بئ أطر كلك األدب ،بل إن
يةةان فةةى المقدبةةة فةةال بةةد أن ي،قةةق األدب ببانةةب كلةةك أ ةةوال بةةئ أ ةةول االبترةةار لالتفريةةر
ادبدا ى؛ ألن الم وق الذى يوور ل ا جةيال بجيم ةه يخبرنةا أن ةا ب،اجةة باسةة لوجةود ادبةداع
لاالبترار ببانب الرسالة المبد ية فى أ ول أدب األطفال بئ عاليا لبفاهيا ،ي،ة ي،ققمةا
بئ خالل با يقدم.
ليظل أدب األطفال إطاللة بئ الف ون ادبدا ية التى رس قوى بئ القةوى الدا مةة
ل مبتمةةا ،حيةةن إن قةةوة األدب ل قدبةةه أد ةةى لتقةةدم األبةةا لرقيمةةا ،لال ن رةةر فضةةل األدب
لاألدبات بمخت ف ونه؛ فم اك وور زاخرة برت باألدب ل مث فى األدبات الذيئ ساهموا
فى ب ات المبتمعات ل قدبما ،بئ أبث تما:
إحسان بد القةدل  -ي،يةى حقةى  -نبيةب ب،فةوظ  -نمةاد شةري  -يوسة إدريةس
لالسبا ى ...لالرثير بئ األدبات الذيئ أثرلا ال،ياة األدبية لالثقافية فى بور لالعالا العربةى.
لأهةةا بةةا بي ة ةةك ال،قبةةة ال ب يةةة أن األدبةةات يةةان لمةةا دراسةةات أخةةرى لبقةةاالت سياسةةية
لاجتما ية لنتاب فررى بت وع ،لبرز كلك فى أدب يل بئ :العقاد ،طه حسيئ ،ب،مد حس يئ
هيرل إلى جوار وفيق ال،ريا ل يره؛ ف قد حققةوا ل ةا وةويرا ببتمعيةا ب موسةا ،ليتمثةل كلةك
فةةى فةةوز أديب ةةا نبيةةب ب،فةةوظ ببةةا ة نوبةةل بةةاألدب يةةجلل أديةةب ربةةى بوةةرى يفةةوز بت ةةك
البا ة ،لكلك لا يرئ تويبا ألدب نبيب ب،فوظ ف،سب ،بل يان تويبةا ألدب كلةك العوةر
بوفة ابة.
لإن األدب ـ فى ببم ه العام ـ يستويا أن يعمق جيال بئ األدبات ،ليخرب بئ بات ه
أجياال بئ األدبات الممي يئ لالمبد يئ ،فإن األديب بوفة ابة با دام يتمتا بفرةر بمية لق ةا
ببدع أيضا يستويا أن يرتب ل وغار لليس ل ربار ف،سب ليبدع بةئ أج مةا ،لال نسةتويا أن
ن رر فضل أدبات األطفال بئ القدابى لالرلاد ،ومن أمثلتهم:
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يابةةل ييالنةةى  -ب،مةةد المةرالى  -أحمةةد نبيةةب  -أحمةةد شةةوقى فةةى ديوانةةه لألطفةةال -
يعقوب الشارلنى  -بد التواب يوس .
لإن يان لرل ب ما أدبه الخاص به ل المه أيضا إال إنما اجتمعوا ى نشجة جيل بةئ
المبةةد يئ لالمسةةاهمة فةةى ربيةةة الة شت ربيةةة سة يمة، ،قةةق كلةةك بةةئ خةةالل بةةا قةةدبوه طي ةةة
الس وات الماضية ،ل خ ص إلى أن األدبات لاألدب فى حد كا ه قوى بئ القوى العمالقة ،ل عيةد
ما لرقيمةا
التجييد برارا أن ك القوى سما فى غيير األبا غييرا جذريا ميقا ي،قق لما
ليبع مةةا فةةى المقدبةةة ةةى خريوةةة التقةةدم لفةةى طريةةق االزدهةةار ،ليت،قةةق لمةةا الريةةادة فةةى
المستقبل.
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