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 عرض كتاب موسوعة أدب األطفال

 سيدة حامد عبد العال د.عرض                                                     

             أستاذ متفرغ بكلية اآلداب ـ جامعة حلوان                                       

مبوععو:: ععووعاد ( ال7م(: )9171ـوو 7111مصور)فو  موسووعة ُكتاواب أدب األطفووال     

: سواير مففوو ر اعايوة:  سيعة حامع عبع العوال، ماوا مومووم ؛ ورر ع ورا  عممو وتوثيق:

أدب األطفووال  ووـ جامعووة حموووا:: اادااة العامووة لمممتبوواح، ومعموو   فووو  7ماجووع م.ـ ووـ ط 

 سـ  01صر 117ـ م 9172 .امعة حموا:، 

ووا لمتوواب     : م("9171، 7111ر)فوو  مصوو"موسوووعة ُكتاوواب أدب األطفووال  مقووعم عرا 

ععوعاد وتوثيوق كوو  مود: الوعكتواة سوويعة حاموع عبوع العووال أسوتا  متفور   مميووة  ( المبوععو::7)

اآلداب ـ جامعة حموا:، والعكتواة ماا موموم ؛ ر استشواا  ايويا المراكول العمميوة  وعاا 

 المتب 

 صفحة( من القطع الكبير. 174)فى تقع هذه الموسوعة     

مد أهـ عصعاااح العول، والايئاح العممية والثقافيوةر ألماوا ت.مو   تعتبر الموسوعاح    

أد ية، أو دينية، أو تاايخية،  ، أو كتب  عممية، أو ا؛تراعاح   أمتج الم.تم  مد ثقافة   ؛الصة ما

هوو  أو عممية، أو جغرافيةر فإمنا م.ع الممتباح تفف   المثير مود هو ا الموسووعاحر ومناوا موا

 …لعموم ام  لم  الثقافاح وا

ا سو.ا ي.وب أ: يُ الو   وه ا الموسوعاح تؤاخ وتوثق لمعمـ والعمموا  ودواهوـ       تقوعير 

ا مد التمريـ ال  اـ يلعطا  واألد عمم  لم.اوداتاـ، وتقعم موع 

ا عمو  حقيقوة   م.ع أ: التوللي  الموسووع ،م.ال أدب األطفالف  و    يمواد يموو: صاصور 

البفوو    أتوو   عووعهار ولاوو ا كووا: موود ال ووروا مووا زمنيووة معينووة، والتغااووق عمووا صبماووا، أو

ير ال اتية، واألعمال المامموة، والمؤلفواح لمود صواموا  تقوعيـ الثقافوة والمعرفوة  والتنقيب عد السِّ

حيو   م،9171  علو  خ؛ور عوام من  عاع افاعة الطاطاو م،7111والمتعة ألطفالنا من  عام 

ا( مؤلِف ا وم 962 مغ ععد المبععيد المصرييد فقط )  بعع 

تمتفت عل  ُكتااب  ومد أسباب كتا ة ه ا الموسوعة أمنا وجعما أ: معوـ كتب التراجـ ال   

يقومو:  ه مد َجاع ت.اا ثقافة األطفال، وسالمة تنشئتاـ، وتفقيوق  أدب األطفال عم  ِعوـ ما

 أهعا  أدب الطف : النفسية، والنمايية، والترفياية، والفنية، والمغوية، والثقافية 

 

 منهج الموسوعة:
 سبق مد تس.ي  لُمتااب أدب األطفال مث : تـ البف  واالطالع عم  ما

: مفمود صاسـ ـ الايئة العامة لممتواب،  الوطد العر ف  ـ موسوعة ُكتااب أدب األطفال 7

 م 9111

وتشووتم  عموو  المبووععيد  ،ـوو صاعووعة  ياموواح الايئووة العامووة لووعاا المتووب والوثووايق القوميووة9

 أدب الطف  ف   والباحثيد

م( ـ الايئة العامة 7221ـ 7161مصر) بميوجرافيا ف  ألدب األطفال   ـ اامتاج الفمر0

 م 7226أدب األطفال،  و فو  لعاا المتب والوثايق القومية: مركل توثيق
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ـوو دليوو  الخبوورا  والماتموويد  م.ووال أدب األطفووال: ععووعاد معموو   فووو  أدب األطفووال 1

 م 9111 .امعة حموا:، 

 أدب األطفال م  توثيق ه ا المعموماح ف  تبف  الت  مواص  اامترمت   ـ1

كا: مد الماـ البف  عد الُمتااب ال يد لـ ت كرهـ الموسوعاح، أو كتب  ،سبق لم  ما    

ا، واسوتطعنا  فموع ل التوصو  علو  ُكتاواب مقورأ كتوباـ، وال اامتاج الفمر    وكا: البف  جواد 

 والرمـ مود كتا توه    سبي  المثوال "مفموع أحموع  راموق"وعم ،ائ   يية معر  عد سيرتاـ ال ات

وا يةالقصص العين لألطفال، والتاايخيوة أي  
(7)

و عوع طباعوة الموسووعة توصومنا علو  السويرة  ،

 ال اتية له عد طريق ا نته 

ه ا األممو ج يواح أهمية تس.ي  السيرة ال اتية، واألعموال األد يوة اا عاعيوة لُمتاواب    

و؛اصوة ُكتاواب  ،تاوتـ  ُمتاا اوا، ومؤلفياواالتو    دب األطفال المصرييدر فإ: األمـ الراصية هوأ

 أدب األطفالر ألماـ يُشممو: اجال المستقب  

ا دصيق ار وهو أال يق  عم  الماتوب  حصمنا عم  أععاد      كثيرة مد الُمتااب، وواعنا معياا 

 ة( يقصة، المسرحية، الشعر، األمن) ال فنو: أدب األطفالف   عد ثالثة أعمال  

ا )711 ؛اللف     مغ ععد اامتاج الفمر ثالثة عشر أل  ومئتيد و؛مسيد  70911عام 

 ه ا الموسوعة ف   ع عاعي ا( تـ تس.يماـ عمال  

كموا توـ ، ليسوا  االسوتفادة مناوا ره ا الموسوعة مرتبة ترتيب ا ه.ايي ا دصيق ا السوـ المؤلو  

 ر، وتاايخ النشر ع ا كا: معوم ا عم  اامتاج توثيق اامتاج  النا 

 

 :على النحو التالىواشتملت هذه الموسوعة على إحصاء ألكثر المبدعين إنتاًجا 
  ع عاعي ا( عمال  121) ـ عبع التواب يوس 7

  ع عاعي ا( عمال  177)  ـ مفمع عطية األ را 9

 (  ع عاع عم  111)  ـ كام  ع راهيـ كيالم0

ا  (ر وما عم  ع عاع111) ماير و عم   ـ يعقوب الشااوم1  زال عطاؤا مستمر 

  ع عاعي ا( عمال   001) ـ مالك لوصا1

 ( ةل ع عاعياعمأ 071ـ أحمع مفمود م.يب )6

  ع عاعي ا( عمال   911) ـ ع راهيـ علوز1

ا  وما ، ع عاعي ا(عمال   901) عة حامع عبع العاليـ س1  زال عطاؤها مستمر 

  ع عاعي ا( عمال   997) ـ م.ع  صا ر2

  ع عاعي ا( عمال  721)  خل وصفف  ـ وص71

  ع عاعي ا( عمال   721) ـ مفمود سالـ77

  ع عاعي ا( عمال   717) ـ مفمع حسد أ و دميا79

  ع عاعي ا( عمال   717) ـ مفمع أحمع  رامق70

  ع عاعي ا( عمال   701) حسد  ـ  وص71

 ( أعمال ع عاعية 716) ـ مفمود صاسـ71

  ع عاعي ا( عمال   711)  بع البااـ عفا  ع76

ا(  91كما  مغ ععد المبععيد ال يد يق  عمتاجاـ عد المئة )  مبعع 

ا(  711و مغ ععد المبععيد ال يد يق  عمتاجاـ عد العشريد )  مبعع 
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)سمسمة صصص ف     عأها كام  كيالمالت   تشتم  ه ا الموسوعة عم  القصص العممية

 لفليد، زهرة البرسيـ، أصعصا  الر ي  العنمب ا :مناا ،عممية(

ووا عممي ووا     ا ع: هوو ا الموسوووعة سوو.مت ألحمووع فووؤاد  ا ووا عمتاج   فقووط لألطفووال مناوواواحووع 

، اجوب  "لما ا تمطر السما "  وك لك دينا الغمر "ال و  والفياة"  وعم  مصطف  مشرفة

   مراد ع راهيـ العسوص سعع، زينب  فاتة،

، أحمووع  مفمووع الاووراو :وهووـ ،عرا  الوو يد كتبوووا لألطفووالكمووا سوو.مت الموسوووعة الشوو   

 ، أحمع زازوا، سمير عبع الباص  وص
(9)

موال مانو ، أحموع سوويمـ،  ، سيعة حامع عبع العال،

   ، مشلح المصر  ريفة السيع، صالح جاهيد، عبع المنعـ عواد، عبعا اللااع، فؤاد  عو

منه أدب األطفالر   يعامال   قص الشعيع وه ا الععد القمي  مد الشعرا  يبيد الخم  والن 

 ما لمشعر مد ثماا: ثقافية، وعممية، وترفيايةر و لك لععم اهتموام الشوعرا   المتا وة لألطفوال، 

 وا النشر عم  مشر الشعر الفصيح وععم عصبال دُ 

ووا ديني ووا، وتووراجـ لمصووفا ة واألمبيووا  فقووط:    ،  حموولة النشوورتالُمتاوواب الوو يد كتبوووا صصص 

 ، السيع  فاتة، مفمع عم  صطب، مرزوق هالل  حعاد، مفمع صبر ؛مي 

حسويد أحموع أمويد مبسطر فوص  الطف   تراثه:   شم     ساط الترا  العر ومناـ مد  َ    

ل  حماية وحماية" ط  هيئة تراثي ا  عنوا:"أ مختااة مد اثنيد و؛مسيد كتا  ا م حماياح  صعا ال   

  المتاب

 ماا موموم ؛ ر  ، عنايت، اؤو  وصف  ااجفقط: عمم  لومد ُكتااب الخيال ا  

عسووماعي  عبووع الفتوواح، مفمووع سووعيع العريووا:، حسووام ومموود كتبوووا كتا ووة موسوووعية:     

، مفموع  عبع التواب يوس ، سيعة حامع عبوع العوال، كامو  كيالمو العقاد، سعيع جودة السفاا،

   ، مفمع فريع أ و حعيع، يعقوب الشااوم عطية األ را 

اهتمت  طب  معوـ عمتاج هؤال  الُمتاابر عما لممميتاـ لا ا  وا مشر  ومالحظ أ: هناك دُ     

داا المعووواا   وا النشووور:ومووود دُ  ،المطوووا  ، أو ايموووا: هووو ا المطبعوووة  لهميوووة كتووواب الطفووو 

 ،الايئوة المصورية العاموة لممتواب ،ممتبوة مصور ،كتوب األطفوال  مقعموة ما ورفو  المصريةر 

 داا الصفا ة    ،العاا المصرية المبنامية ،سسة العر ية الفعيثةالمؤ ،ما ة مصر

 الممتبة العر ية:ف  صيمة الموسوعة 

اامتاج ف    عيع   تعاميه ممتبة الطف  مد مقص   مع  ما ه ا الموسوعة تمش   واوح     

صوعا لمطفو   مولال معتموع عمو  موا عم  ا؛تال  فنومه، ووسايط أدب الطف   وعمنا ما  الفمر

ا، وما مد ا ال أكثر مد ؛مسيد عام   العوعد المبيور فو  ي يصعا حعيث ا مد كتب األطفال صمي  جوع 

حي  يبمغ ععد األطفال  ،عع عم  أصا   اليعتُ   التمصر، وك لك م.الح األطفال ف  لألطفال 

مطموووب تشوو.ي  الُمتاوواب عموو  المتا ووة، وعجوولال الممافوو ح لوو لك   مفووو ؛مسوويد مميووو: طفوو   

 تش.ي  األطفال عم  القرا ة والمعرفة لتش.يعاـ، و

 هوو و ،صميمووة، ومقوواط ال ووع  والوونقص هوو و ،هوو ا الموسوووعة كشووفت عوود مقوواط القوووة

  ، أدب األطفوالفو  مفتواج عليوه  لعمنا مد هو ا التفميو  مموو: صوع واوعنا أيوعينا عمو  موا ،األكثر

األطفووال الوو يد  ، وُكتاوواب أدب وممووو: صووع تممنووا موود عوورذ السووير ال اتيووة، واامتوواج الفموور

 تميق  اـ  موسوعة  ف  يستفقو: ك  التقعير، وتس.ي  م.اوداتاـ 
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 الهوامش:

المبووععو:: ععووعاد وتوثيووق: سوويعة حامووع  (:7موسوووعة ُكتاوواب أدب األطفووال:) :( امووور7) 

 ،م9172اادااة العاموة لمممتبواح،  عبع العوال، ماوا مومووم ؛ ر وـ القواهرة: جامعوة حمووا::

      911ص

    02-01 ص ص ،المرج  السا ق :ور( ام9)

 

 


