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 ماراتي وسائط أدب األطفال في الواقع المعرفي والثقافي اإل
The modes of children's literature in the UAE knowledge and cultural 

reality 

 د. عمر بوقروره

 هللا سيف الوهيبي  ساره عبد

 جامعة واصل  

                                        
 الملخص  

ّلدددد ،ّهددددل  ّفدددداّيضدددد  ّومدددد ّلدددد ،ّمضدددد ّفدددداّهللاّيهدددد  ّمدددد ّأعملل ددددل،ّسدددد  ل ّومدددد ّأن سدددد لّشدددد و ّمدددد ّبددددلهّون دددد  ّونسدددده،   ،ّونسدددده    ّنحمدددد  ّهلل،ّالحمدددد ّإنّ 
ّ.ب  ّوصحب ّ...أملّآل ّوع ىّع ي ّوسام ّهللاّص  ا ّو س ل ،ّعب  ّمحم اّ ّأنّوأشه ّل ،ّش يكّالّوح  ّهللاّإالّإل ّالّأنّوأشه 

لّاجمدددد ّال  دددد  ّ،ّإالّأن ددددلّلدددد ّن ددددتّلهددددلّإالّب دددد ّمدددد ّحلجل هددددلّ،والّي دددد  ّهددددومدددد  حّالّحدددد و ّلهمددددلّ،ّويح دددد ّل ددددلّأنّنسددددب ّع  ّةّح لنددددلمددددنّان ددددلّنحمدددد ّل    لدددد
  سدددديةّوال  يددددةّواالجهملريددددةّ،ّوي افدددد ّالج انددددتّال لددددكّإلددددىّ  قدددداّم ددددلّبجدددد  ّمددددلّي دددد  ّإلددددىّجه  ددددلّبتي دددد ّمدددد ّ  ددددكّالحلجددددل ّ،ّو لصددددةّ،ّ  ددددكّالهدددد ّ هميدددد ّفدددد ّ

ب ددددددل ّ لددددددكّجهدددددد ّب سددددددلل تّوف دددددد نّاشددددددبلعهلّ،ّوي ددددددةّأ طّالة ددددددلتّأ احّف يددددددةّمدددددد ّأ وا ّ   دددددد ةّال   لددددددةّ،ّالهدددددد ّ  هبدددددد ّ   دددددد حّالمسددددددهجب ّ،ّلندددددد ّيسدددددده ّفدددددد ّ
ّشخص ههلّاله ّ ج مّع  هلّف ّال، ّشخصيةّالمجهمنّالج ي ّ.

ومدددد رّألدددد ّال سدددل دّالهدددد ّلهددددلّ و ّبدددل  ّفدددد ّةدددد كّال ددددي ّا سددداميةّواليجل يددددةّفدددد ّفقدددد ّ،ّفجددد ّ هدددد ّهددددخاّال طّمهددد   اّفدددد ّ ولددددةّا مددددل ا ّال   يدددةّالمهحدددد حّ
ّ،ّوهخاّملّج    ّأق مّبتهلبةّهخاّالبحثّالمه اضنّلهم ه ّ،ّوق ّ قم ّأهم ه ّف ّ:ّالة لتّلنه ّه ّأب ل ّال  مّوقل حّال، ّ

ّ.لة لتّا مل ا ّإب ا ّأهميةّوسل  ّا عامّو  ل  هلّع ىّال ي ّاالجهملريةّم ّ اتّإب ا ّأهميةّا عامّّّّ-1

ّ.ا مل ا    ّج مّ ؤيةّمب  يةّع ّ  ل  ّأفامّالق   نّع ىّالمه،  ا ّاالجهملريةّع ىّالة لتّيم ّال لحيةّال م يةّف ّأنهلّسّّّّ-2

ّ  يةّم ض ع لّح يي لّبسبتّق ةّال  اسل ّال   يةّوالمح يةّاله ّ  لولتّالم ض ع.سهضيفّإلىّالمتهبةّال ّأن ّّ-3

أهميدددددةّال سدددددل دّفددددد ّال اقدددددنّالم  فددددد ّا مدددددل ا  ّ،ّوقددددد ّبددددد أ ّّعددددد ّهدددددخاّبحيددددد ّفددددد ّأ حددددد  ّوقدددد ّا ب دددددتّفددددد ّبحيددددد ّالمددددد ه ّسّالهدددددل يخ ّال صددددد  ّسّّ،ّوسددددد  ّ
عدددد ّأهميددددةّال سددددل دّّ،ّأمددددلّال صدددد ّّبحيدددد ّبهمه دددد ّبدددد ّ   ي ددددلّعدددد ّاليجلفددددةّال   ليددددةّ،ّوقدددد ّقسددددمتّهددددخاّالبحددددثّإلددددىّلالددددةّفصدددد تّ،ّ حدددد لتّفدددد ّال صدددد ّالوت

تّ يدددد ّعدددد ّالمجدددد مّال  دددد ّوالم ضدددد ع ّفدددد ّال سددددل دّ،ّالحجهدددد ّبخل مددددةّاليددددلن ّ:ّ حدددد لتّ يدددد ّعدددد ّالحضدددد  ّال  مدددد ّفدددد ّال سددددل دّّ،ّأمددددلّال صدددد ّاليللددددثّ حدددد ل
ّّم ضحةّاب  ّال هل  ّ،ّوفه كّل مصل  ّوالمحه يل ّ.ّّ

ّوق ّاسه  تّف ّ هلبةّهخاّالبحثّع ىّب  ّالم اجنّوم ّأهمهلّ:ّّ

 أ طّال   ّوحلجل  ّسّ صل ص ّوو ل   ّف ّال م يةّاله  يميةّسّّّ -1
 ،ّووسل   ّ.ّّأ طّالة لتّف س ه ّ،ّوف  ن  -2

ّ

ّوأمّو  ّم   ّوم   ّ،ّو  ّم ّي  بدّبلل   لةّب  ّ ابدّّ.ّالة لتّفجدّ،ّولق  ّمه ّلق ّأطّّوهخاّالبحثّالّيه 

ّالمجلتّّ.لبحثّإالّأن  ّس   حّب ّ،ّ اجيةّم ّالم لىّع ّوج ّأنّي هحّل ّلقهلبةّالم ي ّم ّالبح  ّف ّهخاّهخاّاو ة ّملّواجهتّم ّص   ل ّ اتّ هلبه ّل

http://www.madjalate-almayadine.com/


  almayadine.com-www.madjalate        فرع مجلة الميادين للدراسات المقارنة       اإلنسانيةمجلة الميادين للدراسات في العلوم 

  2021 األولـ العدد  األولالمجلد        

 

69 

 ا طّاالة لتّ،ّلجلفةّ،ّالهجس  ّ،ّال   ّ.:ّّمفاتيح الكلمات 

Summary 

Praise be to God, we praise Him, seek His help, and seek forgiveness, and seek refuge in God from the evils of ourselves and 

from the bad deeds of our actions, whoever God guides, does not lead him astray, and he who leads astray is not guided to 

him. He and his family and companions ... as for now . 

Although we carry childhood with affection and limitless affection, and we like to attribute to it the most beautiful attributes, 

but we did not meet her except for some of her needs, and this is not due to the delay of us as much as it is due to our 

ignorance of many of those needs, especially those that are represented in Psychological, technical and social aspects, and 

that is accompanied by ignorance of the methods and arts of its fulfillment, and children's literature wraps an artistic tool of 

childhood upbringing, which is considered the pillar of the future, because it contributes to building the personality that 

underpins tomorrow the personality of the new society . 

This literature appeared late in the United Arab Emirates, and the extent of the impact of media that has a prominent role in 

instilling Islamic and cultural values in the minds of children because they are children of today and leaders of tomorrow, and 

this is what made me write this modest research of its importance, and its importance may lie in : 

1- Highlighting the importance of the media and its impact on social values by highlighting the importance of the media to 

the children of the Emirates. 

2- In practical terms, it will provide an initial view of the effect of cartoon films on social variables on Emirati children . 

3- It will add to the Arab library a modern topic due to the lack of Arab and local studies that dealt with the subject . 

 In my research, I followed the "descriptive historical" approach, and I will speak in this research about the importance of 

media in the Emirati knowledge reality, and I began my research by paving it with an introduction to childish culture, and I 

divided this research into three chapters, I talked in the first chapter about the importance of media, as for The second 

chapter: I talked about the scientific presence in the media. As for the third chapter, I talked about the technical and objective 

ingredient in the media. I attached it to a conclusion explaining the most prominent results and an index of sources and 

contents . 

I have used this research to write some references, the most important of which are : 

1- Children's literature and needs "characteristics and functions in the educational process" 

2- Children's literature, philosophy, arts, and media . 

 

This research does not only concern children, but it is important for every father, mother, every teacher and educator, and 

everyone who is connected to childhood with any link . 

Despite the difficulties I encountered while writing this research, I am happy with it, and I hope to the Almighty to open it to 

me to write more research in this field . 

Keyword words: children literature, culture, embodiment, artisti 
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ّ

ّ

ّ مه ّ 

 ثقافة األطفال 

اليجلفددةّ  مددةّأ يدد ّبهددلّم ددلنّمه دد  حّم ددخّأ مددلنّب  دد حّلقدد ّالني و  لدد ج ّا نج  دد  ّسّ:ّّتعريففف الثقافففة
ّمّ:1871ّإ وا  ّ لي  ّسّع فهلّعلمّ

سّإنّاليجلفددددددةّهدددددد ّ لددددددكّالم  ددددددتّالددددددخ ّي ددددددهم ّع ددددددىّالم  فددددددةّوال جل دددددد ّواف دددددد نّوال ددددددا ّوالهجلل دددددد ّ
نسدددددلنّبلعهبدددددل  ّعضددددد اّفددددد ّالمجهمدددددنّوالجددددد ان  ّوجميدددددنّالمج مدددددل ّوال دددددل ا ّال ددددد رّالهددددد ّيتهسدددددبهلّا 

ّسّ.ّ

كمددددلّع فهددددلّب دددد ّالبددددلحي  ّب ندددد ّمجم عددددةّال  امدددد ّالم دددده  ةّبدددد  ّأفدددد ا ّالمجهمددددنّالهدددد ّ هميدددد ّفدددد ّ
ال دددددي ّ،ّواال جلهدددددل ّوالهجلل ددددد ّوال دددددل ا ّوالم هجددددد ا ّوةددددد  ّالسددددد   ّالهددددد ّيهم   هدددددلّمجهمدددددنّعددددد ّة ددددد  ّ

ّم ّالمجهم ل ّال  رّ.ّ

  ّبتدددددد ّمددددددلّيحهددددددللّإليدددددد ّليسدددددده ينّ،ّالهقيددددددفّوال ددددددي ّب م ن  ددددددةّفدددددد ّفلليجلفددددددةّهدددددد ّالهدددددد ّ دددددد و ّال دددددد
بددددددل ها ّالمجهم ددددددل ّالهدددددد ّالمجهمددددددنّالددددددخ ّهدددددد ّ يدددددد ّ،ّولددددددخلكّندددددد رّالفدددددد ا ّيخه  دددددد نّفدددددد ّلجلفددددددل ه ّ

ّي هم نّإل هلّ...ّوال ج ةّالمهمةّاله ّيجتّماحظههلّه لّ،ّه ّاله يةّم ّج  ّإلىّج  ّ.

ّلفةّال   يةّ:ّيجال

ل   لدددددددةّم ح دددددددةّيهصدددددددةّبهدددددددلّالة دددددددلتّبخصدددددددل  ّوعدددددددل ا ّو جلل ددددددد ّوأوجددددددد ّن دددددددل ّلجددددددد ّ أي دددددددلّأنّا
ّوأنمل ّس   ّأ  رّ.

فهددددد ّإحددددد رّاليجلفدددددل ّّال  ريدددددةّفددددد ّالمجهمدددددنّ،ّ مدددددلّأنّل مددددد اهج  ّلجلفدددددةّ لصدددددةّبهددددد ّفددددد ّأسدددددلل به ّ
الخلصددددةّوفدددد ّالسدددد   ّوالم ددددبوّوالم دددد  ا ّال ، يددددةّوال ددددي ّواومددددلتّوة دددد ّ لددددكّفهدددد ّ ه دددد  ّبمجم عدددددةّ

مدددد ّالخصددددل  ّوالسددددمل ّال لمددددةّو  دددده  ّفدددد ّمجم عددددةّأ دددد رّم هددددلّإلددددىّحدددد ّمددددلّ،ّفللة ددددلتّّ لصددددة
الّي ددددت  نّجمهدددد  اّمهجلنسددددلّبدددد ّيخه  دددد نّبددددل ها ّأةدددد ا ّنمدددد هه ّ،ّولددددخلكّقسددددمتّم ح ددددةّال   لددددةّ

فقددددد ّم ح دددددةّإلدددددىّأةددددد ا ّمه لربدددددةّهددددد ّسّم ح دددددةّالمددددد ا ّوال   لدددددةّالمبتددددد حّوالمه سددددد ةّ،ّوالمهددددد   حّسّ
ّّّال  رّف ّ    ّلجلفههلّوحلجههلّإلىّا شبلعّال ،  ّوالم  ف ّ.ّ خه ةّع ّ

 أهمية الثقافة لدى األطفال : 
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الب  ددددددةّاليجل يددددددةّّلهددددددلّ و ّبددددددل  ّفدددددد ّالهدددددد ل  ّع ددددددىّالة ددددددلتّمدددددد ّالب  ددددددةّال بي يددددددةّ،ّو  دددددد ّال لمدددددد ّ
ال لمدددددد ّالسلسدددددد ّفدددددد ّ قدددددد ي ّشخصدددددديةّال  دددددد ّو ح يدددددد ّسدددددد    ّ،ّفلل  دددددد ّأوّا نسددددددلنّالددددددخ ّيحيددددددلّ
بم دددد تّعدددد ّاليجلفددددةّلدددد ّيتدددد نّ ل  ددددلّاجهملريددددلّبدددد ّمجدددد  ّ ددددل  ّعضدددد  ّ،ّفدددد ل ّاليجلفددددةّفدددد ّالة ددددلتّ

اضددددددددحلّفدددددددد ّ قدددددددد ي ّشخصدددددددديل ه ّو ح يدددددددد ّأنمددددددددل ّسدددددددد   ه ّ،ّونمدددددددد ه ّالح  دددددددد ّوال ج دددددددد ّيهج ددددددددىّّو
1ّواالن  لل ّواالجهملع ّ.ّ

ّ

ّ

 التجسيد الفني لمضمون ثقافة األطفال : 

الهجسدددد  ّال  دددد ّهدددد ّ ح يدددد ّالم ددددلن ّوالحددددلال ّإلددددىّصدددد  ّوه  ددددل ّبح ددددثّ بدددد واّجم  ددددةّأوّمي دددد حّأوّ
الجدددد امىّقدددد ّح صدددد اّع ددددىّ جدددد ي ّأفقددددل ه ّفدددد ّصدددد  ّج ابددددةّ،ّوحدددد  ّواضددددحةّ،و ددددلنّب دددد ّال اسدددد ةّ

 هددددد  ّوسدددددل  ّاال صدددددلتّالجمدددددله   ّ للصدددددحلفةّوا  اعدددددةّواله  دددددل ّوالسددددد  ملّأوجددددد  ّل نسدددددلنّأ وا ّ
ج يدددددد حّالسددددددهخ امّال دددددد ّفدددددد ّالهدددددد ل  ّ،ّوقدددددد ّديدددددد ّال صدددددد ّأسددددددلل تّع يدددددد حّلاسدددددده ل حّمدددددد ّعدددددد  ّمدددددد ّ

ّال  لص ّلهجس  ّالفقل ّ.

ال  دددد ّعدددد ّة يدددد ّاالسدددده لنةّبلل ،ددددةّوحدددد هلّ،ّلددددخاّ  دددد ّّيهحجدددد ّجددددلطّمدددد ّعم يددددةّالهجسدددد ّ  ّأنّويمتدددد
العمدددددلتّال بيدددددةّ ج ددددد اّف يدددددلّل مضدددددلم  ّمددددد ّ ددددداتّال ،دددددةّ،ّو  ددددد ّال  لصددددد ّالسدددددل  حّل ،دددددةّع لصددددد ّ
ل هجسدددددد  ّال  دددددد ّ للصدددددد ا ّواللدددددد انّوال سدددددد مّوهدددددد ّ سددددددمىّبلل ،ددددددةّة دددددد ّال  ظيددددددةّ،ّولهددددددخاّإ اّ لنددددددتّ

وعدددددل ّل  قددددد ّ،ّفدددددلنّال ،دددددةّة ددددد ّال  ظيدددددةّ  ددددد ّوعدددددل ّآ ددددد ّلددددد ّ،ّح دددددثّأ ددددديحّل نسدددددلنّّال ،دددددةّال  ظيدددددة
ّب ض هلّأنّي ق ّم ّ اتّالشتلتّوا شل ا ّوالص ا ّوالل انّوالح  ل ّ.ّ

وممددددددلّهدددددد ّجدددددد ي ّبللددددددخ  ّأنّوسددددددل  ّاال صددددددلتّلمه دددددد ّأ وا ّنجدددددد ّالفقددددددل ّوالم ددددددلن ّبدددددد ّأصددددددبحتّ
ال ،دددددددةّال  ظيدددددددةّوة ددددددد ّال  ظيدددددددةّ،ّومددددددد ّه دددددددلّف  سدددددددل  ّّأ وا ّ جسددددددد  ّلهدددددددلّمددددددد ّ ددددددداتّالهددددددد ليفّبددددددد  
2ّاال صلتّق  حّواضحةّف ّ جس  ّلجلفةّال   ّ.

وفدددد ّهددددخاّالبحددددثّالمبسدددددّسدددد   يّأهدددد ّال سددددل دّاليجل يددددةّالهدددد ّع يددددةّبلل  دددد ّواههمددددتّبدددد ّاههملمددددلّ
ّبلل،لّبلعهبل  ّن احّالمجهمنّواه ّب اعم ّاله ّسهب  ّالمسهجب ّو ج  ّالم ّ.ّ

 
 52-38دمشق ، ص  -م ، دار الفكر  1995  -هـ 1416 1ينظر : أدب األطفال والقيم التربوية ، د . أحمد علي كنعان ، ط 1
 54أدب األطفال والقيم التربوية ، ص ينظر :  2
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ّ

 الفصل األول 

ّ

ّأهميةّال سل دّف ّأ طّالة لت

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 توطئة  

ّت ال   يددددددةّم ددددددخّريلمهددددددلّعبدددددد ّالماسسددددددل ّوالن يددددددةّوم اكدددددد ّال   لددددددةّوال سددددددل  ّا مددددددل ا ّّ ولددددددةّ  دددددد 
الهي يفيددددةّواله  يميددددةّمسددددهيم حّال سددددل  ّا عاميددددةّمدددد ّصددددحةّومجددددا ّسيلسدددديةّ   ددددىّبلل   لددددةّمدددد ّ

ع ليددددددةّفل جددددددةّ،ّوالّّج انبهددددددلّوأولددددددتّ عليددددددةّال   لددددددةّو  ميددددددةّم اهددددددتّالة ددددددلتّوال قدددددد ّب جدددددد له كلفددددددةّ
ّهيةّ.ّ ف ّال ولةّالّن،لل ّإ اّق  لّأنهلّ لنتّهلجسلّل  يل حّالسيلسيةّف ّ  ّمجلال ّالحيلح

الدددددبا ّفه دددد   ّالن ددددد ةّاليجل يدددددةّرال سدددددل دتّمددددد ّبددددد ام ّإ اريدددددةّو    ي نيدددددةّومه جلندددددل ّع دددددىّةددددد تّ
ال ج دددددد ّّوّ  ّوسددددددخ  ّالقي دددددد ّمدددددد ّا متلنيددددددل ّل  هدددددد يّبلل   لددددددةّوسددددددامةّنم هددددددلّالب  ددددددّوع ضددددددهلّ،
ّوالحضل  ّ.

ولجدددد ّ م دددد  ّالهج  ددددةّا مل ا يددددةّعدددد ّة  هددددلّةدددد ّمجددددلتّلجلفددددةّالة ددددلتّوأ بهدددد ّب نهددددلّاسدددده ل  ّمدددد ّ
السيلسددددديةّومددددد ّ   هدددددلّاله   يدددددةّاله ددددد عّاليجدددددلف ّوالحضدددددل  ّل م يمددددد  ّفددددد ّال ولدددددةّ،ّو  لم دددددتّال يدددددل حّ

واليجل يدددددةّمدددددنّهدددددخاّاله ددددد عّب وعدددددةّالح يجدددددةّوجمدددددلتّ  ددددد عّأ هل هدددددلّ،ّف نهجدددددتّالحيدددددلحّاليجل يدددددةّبلقدددددةّمددددد ّ
ّ ابةّبه  عهلّ.ّّ،ّّأ طّالة لتّمسح حّبجمللهل
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همددددلّفدددد ّ  دددد عّالهي يددددفّمإنّاالن هددددلىّع ددددىّال دددد  طّوالمدددد ّال دددد رّعبدددد ّاال صددددلتّالحضددددل  ّ و اّ
لة ددددلتّفدددد ّا مددددل ا ّ،ّفسدددد تّال ولددددةّوحيددددتّم اة  هددددلّوالم يمدددد  ّف هددددلّإلددددىّ ب دددد ّشدددد ل ّالخلصددددةّبل

3ّم ل حّيحهخرّبهلّ.ّّال   ّوإع ا  ّليت نّماهاّلص لعةّمسهجب ّحضل  ّم نّحهىّة ا

فلههمددددددتّبلل  دددددد ّاههملمددددددلّبلل،ددددددلّ،ّوهددددددخاّييبددددددتّع ددددددىّأنّالة ددددددلتّهدددددد ّأة ددددددلتّال دددددد مّو جددددددلتّال،دددددد ّ
ال  ددددددد ّاله  ددددددد ةّا سددددددداميةّّ   ددددددد ة ّالددددددد ة ّوحمدددددددلحّ  ابددددددد ّ،ّف مددددددد حّع دددددددىّوأمهدددددددل ّالمسدددددددهجب ّوج دددددددّ 

الصددددددحيحةّعمل هددددددلّالح ددددددل ّع ددددددىّال ددددددي ّوال ددددددا ّالحم دددددد حّ،ّوهدددددد ّبدددددداّشددددددكّأوتّب يددددددةّفدددددد ّصدددددد ىّ
مدددددددنّالسددددددد ي ّ،ّفه  عدددددددتّوسدددددددل  ّاالههمدددددددلمّبلل  ددددددد ّفددددددد ّ ولدددددددةّا مدددددددل ا ّال   يدددددددةّالمهحددددددد حّومددددددد ّهالمج

4ّس خ  ّب ضلّم هلّ.ّّل ق الص تّج اّحص هلّول

ب دددلل ّال   لدددةّالّبددد ّل دددلّأنّنه ددد  ّع دددىّأهددد ّوأبددد  ّال سدددل دّاليجل يدددةّالهددد ّاههمدددتّومددد ّهدددخاّالم  ددد ّ
ّوأولتّج ّاههملمهلّف ّ سب ّمخه ةّالم ل  ّوال   مّ.

 :المتعددة الوسائط مفهومأوال :  

ّوّمه ددددددد  حّ   ددددددد ّوMultiّّ  مدددددددةّمج  ددددددد  ّمددددددد ّ هقددددددد ّنMulti_Mediaّّأنّ  مدددددددةّّنجدددددددّ ّال ،دددددددةّفددددددد 
ّميدددددد ّاال صددددددلتّوسددددددل  ّمدددددد ّمجم عددددددةّاسددددددهخ امّ   دددددد ّوّوسددددددل دّأوّسددددددل  ّوّ   دددددد ّوMediaّّك مددددددة
تّ،ّ  ددددد  ّإلدددددىّصددددد ةّمددددد ّب مجيدددددل ّالقمب ددددد   MultiMediaّةةّأوّالددددد   ّ،ّوال بدددددل حّ لم دددددةّرالشدددددّ 

 ّيددددد ف ّالم   مدددددل ّب شدددددتلتّف  يل يدددددةّميددددد ّالددددد  ّوالصددددد  حّوال  ددددد ي ّوالح  دددددةّ،ّوهدددددخاّيهميددددد ّفددددد ّّخوالددددد
واق  ددددددلّبلل سددددددل دّالهلليددددددةّوهدددددد ّ:ّّرّا  اعددددددةّ،ّواله   يدددددد نّ،ّوالمسدددددد ىّ،ّوالجصددددددةّ،ّوال دددددد  ّال، ددددددل  ّ،ّ

ّوالهج يةّال قميةّتّاله ّ سهه  ّالة لتّبصةّ لصةّ.ّ

 ّ،ّفمدددد ه ّمدددد ّع فهددددلّع ددددىّأنهددددلّ:ّسّاالندددد مللّبدددد  ّّ لفددددةّع لصدددد ّقدددد ّ   عددددتّاله  ي ددددل ّلدددد رّالبددددلحي 
الهج يددددددةّأوّبصدددددد  حّأوضددددددحّهدددددد ّالبدددددد ام ّالهدددددد ّ جمددددددنّبدددددد  ّالصدددددد  ّوالصدددددد  حّوال  دددددد ي ّوال سدددددد مل ّ

5ّوال  ّبج  حّعلليةّ.ّ

 
 313األردن ، ص –لهلوب ، وزارة التربية والتعليم   ينظر : أدب األطفال وثقافتهم ، د. قدرية البشري و د. سماح الخالدي و د. ناديمان   3
 177صم  ،  1989مارس  7-4ينظر : ندوة أدب الطفل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " الدوحة "   4
 ينظر : فعالية برنامج بالوسائط المتعددة قائم علـ  منحنـ  الـنظم فـي تنميـة مهـارات توتـيل التمديـدات الكهربائيـة لـدل طالبـات التـ  التاسـ   5

 11م ، ص2008هـ /1429األساسي ، إعداد الطالبة  ) آالء سميح محمد شاهين ( إشرا  أ . د . محمد عبد الفتاح عسقول ،  
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ّ سدددده ّلجلفددددةّأوّفقدددد حّأوّم   مددددةّنجدددد ّفدددد ّاسددددهخ امهلّيمتدددد ّأ اّحّ دددد ّهدددد ّالة ددددلتّأ ّطّفدددد ّفلل سدددديد
ّأنّاّ ّ،ّالة ددددددلتّأ ّطّنجدددددد ّفدددددد ّأهميددددددةّيهضددددددحّالم هدددددد مّهددددددخاّوفدددددد ّال سدددددديدّوّ،ّال  دددددد ّ   دددددد  ّفدددددد 

ّفددددد ّال  ددددد ّأ ّطّأنّح دددددّثّ،ّال  ددددد ّال ددددد ّنّهدددددخاّل جددددد ّبددددد ّيسددددده   ّوسددددديدّ وّنّالة دددددلتّل ّطّالوجددددد ّ 
ّوّ    يددددددةّوّاجهملريدددددد ّوّن سددددددي ّوّف يدددددد ّبضدددددد ابدّي هدددددد مّالددددددخرّال  دددددد ّال دددددد ّن:ّسّهدددددد ّ   ي ل دددددد ّب ددددددّ 
ّسّ.الة لتّإلىّال ص تّف ّالح ييةّاليجلفةّب سل  ّيسه   

ّهدددد :ّسالة ددددلتّأ ّطّأنّال سدددديدّأهميددددةّع ددددىّاله دددد  ّفدددد ّيسددددلع نلّال  دددد ّل ّطّأ دددد ّ   يددددفّوه ددددل 
:ّرّّأشدددددددتلتّ هخدددددددّخّوّالة دددددددلتّمدددددد ا  ّّمدددددددنّ ه ددددددد ّإحسلسدددددددلّ ّوّأفقددددددل اّ صددددددد  ّالهددددددد ّال  يدددددددةّاللددددددل 
ّتّوالمجدددددا ّ،ّوالسددددد  ملّ،ّاله  دددددل ،ّالحلسدددددتّاولددددد ّ،ّالقهدددددلطّّاالة يدددددةّوّالمجللدددددةّ-ال ددددد  ّ–ّالجصدددددة

6ّ.ّّولق ّوسيدّ صل ص ّ

 :  ثانيا : عناصر الوسائط الثقافية المتعددة 

  ددددد ّال سدددددل دّمصددددد  اّمددددد ّمصدددددل  ّلجلفدددددةّال  ددددد ّ،ّولهدددددخاّالسدددددبتّبددددد  ّمصددددد  حّرّال سدددددل دّتّوقددددد ّ
 سددددمىّبمسددددمىّوهدددد ّا عددددامّاليجددددلف ّالخددددليّبللة ددددلتّ،ّوهدددد ّا سددددهلمّفدددد ّ ي يددددفّال  دددد ّالحلضدددد ّ

7ّ.ّلخلكّأمّم ّّأه ّال  لص ّوأب  هلّوإع ا  ّل مسهجب ّ

 :ّّ(Voice Or Audio) الصوت أو اللغة المنطوقة  -1
صددددد ا ّأنّب ددددد ّال سدددددل دّو  ددددد ّبددددد ام ّالحلسددددد طّرّالهج يدددددةّالح ييدددددةّتّ متددددد ّمددددد ّالدددددهحت ّفددددد ّاال

المخه  دددددةّو ،   هدددددلّمددددد ّشدددددت ّإلدددددىّآ ددددد ّ،ّبددددد ّوإلحدددددل ّب ددددد ّالمدددددال ا ّالصددددد  يةّبللصددددد  ّلج  هدددددلّ
 و ّبدددددل  ّهددددد ّهدددددخاّال  صددددد ّ ّلنّلقددددد ّل،دددددةّّأنّال ،دددددةّوالسددددد  طّلهددددد ّلأكيددددد ّإلدددددل حّوح  يدددددةّ،ّ مددددد

ال مددددد ّال بددددد ّ،ّأوّنسدددددم  ّ،ّفلن دددددلّّل،ددددد  ّ،ّفح  مدددددلّنجددددد أّلنل هدددددلّ،ّوال مددددد ّال بددددد ّلددددديوّإالّب دددددل إمت
نجددددد ّبددددد  ّأن سددددد لّو ددددد  ّصددددد  ّالحيدددددلحّالمخه  دددددةّعاقدددددل ّوة ددددد حّ ي ددددد حّ،ّوج يددددد حّ،ّفلل مددددد ّال بددددد ّ
يصدددد  ّالحيددددلحّولقدددد ّلدددديوّصدددد  حّم لبجددددةّلهددددلّ،ّفللحيددددلحّهدددد ّالصدددد ّالددددخ ّي  دددد ّعدددد ّال مدددد ّال بدددد ّ

ّأقص صددددددةّنجدددددد ّفدددددد ّاسددددددهخ ام ّيمتدددددد ّالددددددخرّ للم   دددددد ّّمه ق ددددددةّمسددددددهجب ي ّ دددددد   ّحدددددد ييلّوسددددددل د،ّّو
ّفددددداّالميدددددةّعدددددل  ّ هخ دددددىّال اّحّهدددددخ ّأنّ احددددد ّوّ سدددددل  ّمددددد ّي سددددد  ّمدددددلّعبددددد ّمصددددد   ّأوّل، يددددد 

 
" فلسفته ، وفنونه ، وسائطه " ، بقلم هادي نعمان الهيتي ، الهيئة المترية العامة للكتاب باالشتراك م  دار الشؤون الثقافية  ينظر : أدب األطفال  6

 300م ، ص  1977بغداد ، –العامة 
 191م ، ص 2007ينظر : أدب الطفل وثقافتهم ، د . سمر روحي الفيتل ، دائرة الثقافة واإلعالم ، حكومة الشارق ،   7
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ّالهميدددددةّإلددددىّال ظددددد ّن  ددددّتّوّ،القهلبدددددةّوّالجدددد ا حّم  فدددددةّالمصدددد  حّأوّالمسدددددم عةّالقلصدددديّ ّفددددد ّي دددد م
ّوّ هددددددددبه ّوّالة ددددددددلتّ صددددددددحلفةّقددددددد يملّل ددددددددلّالم  وفددددددددةّالة دددددددلتّأ ّطّل سددددددددل دّالمسددددددددهم حّوّال ا مدددددددة

ّجمي ددددددددلّفهدددددددد ّّاله ي  ي نيددددددددةّوّالسدددددددد  مل يةّأفامهدددددددد ّوّواله ي  ي نيددددددددةّا  اريددددددددةّبدددددددد امجه ّوّمسددددددددل حه 
8ّّ..الخلّيّمجلل ّف ّ  ّ،ّّفلع  ّسهظ ّوّسهبجى

 :ّّ(Text)   النصوص  -2
المسددددددد حيةّ،ّّورّالجصدددددددةّ،ّال صددددددد يّوهددددددد ّ:ّوّمددددددد ّأهددددددد ّال  لصددددددد ّفددددددد ّال سدددددددل دّاليجل يدددددددةّّّّّّ

 ّإضدددددددلفةّّهددددددخ ّال صددددددد يّمددددددد ّهتّوفددددددد ّب دددددد ّالحيدددددددلنّّ ددددددّ،ّوالصددددددحلفةّّالقهدددددددلّطّو،ّّوال دددددد  
ب ددددددد ّالمدددددددال ا ّع  هدددددددلّ،ّّّضدددددددلفة  ددددددداتّاسدددددددهخ امّالهج يدددددددةّالح ييدددددددةّل  دددددددتّانهبدددددددل ّالة دددددددلتّ ّ

سددددبتّمدددد ّّل ّندددد عّالخدددددّوحجمدددد ّول ندددد ّ ّلندددد ومدددد رّ دددد ل ّالة ددددلتّبهددددلّ،ّوالّبدددد ّل ددددلّمدددد ّم اعدددد
يسددددده   ّمددددد ّّفلل يدددددتّ،ّ،ّواله   ددددد ّع دددددىّالجلندددددتّالم سددددديج ّرّا يجدددددلعّتّّأسدددددبلطّالهددددد ل  ّأيضدددددلّ

وضدددددد  ّل  صدددددد يّمدددددد ّاسددددددهخ امّالصدددددد  ّالحسدددددديةّالهدددددد ّي جدددددد ّإل هددددددلّليحجدددددد ّالم ددددددلع ّوالم ددددددلن ّ
ال ج دددد ّاسددددهخ ام ّل سدددده ل حّ،ّ مددددلّأندددد ّ اعددددىّالجلنددددتّلصدددد  ّفدددد ّصدددد  حّم م سددددةّمددددال حّ،ّميدددد ّوا

هددددد ّنجددددداّح  يدددددلّ،ّولق ددددد ّي جددددد ّّبددددد ّع ددددد ّفهددددد ّالّي جددددد ّل دددددلّالحيدددددلحّ مدددددلم ضددددد ع ّالدددددخ ّي ّل ب ددددد 
،ّوسددددد ج مّب  ضدددددهلّم صددددد ةّفددددد ّال صددددد ّ،ّمدددددنّم اعل ددددد ّال  صددددد ّال دددددلة  ّوالخيدددددلل ّحيدددددلحفهمددددد ّل 
ّاليلن ّ.

ّمدياّاجهملريدةّ لندّتّسد ا ّالمحديدّالظ و ّوحسّتّ ي ّوجّ ّالخرّال ص ّّحسّتّّال سيدّيه،  ّّ -3
ّالخرّهخاّة  ّال ؤوكّف ّ ّعلليلّ لنّالخرّفلل ا ي ّّ،ّّالهق  ل جيةّّال لحيةّّم ّّه ّّبه    ّّ لصةّأو

ّال خصددد ّالقمب ددد   ّة ددد ّ للددد والّطّالضدددخ ّالقمب ددد   ّوّ،ّ هدددّتّأي مدددلّصدددلحبةّمدددنّيحمددد ّأصدددبح
ّهدد ّة دد ّ هددلّطّ فهدد ّبدد  ّالمج مددةّفللمددل حّ،ّلألة ددلتّالمج مددةّالمددل حّشددت ّع ددىّبدد ل  ّي جددىّوال سدديد

ّسد  ل ي ّوفد ّمه اليد ّم ي دةّص  ّف ّ ج مّاله ّن سهلّة  ّ،ّه ّّ ل يتل   يةّّ  س مّّ ج مّّاله ّّن سهل
ّو حجد ّوسديدّمدنّن سدهلّهد ّ   د ّقدّ ّالمهج مةّفللمل حّالل  ،ّعب ّ خاعّاله ّن سهلّه ّليسّتّّم   
ّي جدنّإنمدلّوّالمج مدةّالمدل حّألد ّإلدىّي جدنّالّال جدلىّو لدكّ،ّال  د ّفهدخاّأ د ّوسيدّمنّبله اّّنجلحل
ّ.ّل ّالنسّتّل مل حّالنسّتّال سيدّا هيل ّم لّيجهضىّوهخاّال سيدّن ري ّإلى

 
 70ينظر :ندوة أدب الطفل ، ص  8
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ّجلندّتّإلدىّنسدبيلّيهضدل  ّالحد وّ ّعبد ّالقهلّطّف ل ّالمج مةّالمل حّانه ل ّّع ىّّف لتّّأل ّّل  سيدّ -4
ّوّاليجدددلف ّال،ددد وّقضدديةّإلدددىّشددكّوالّيح   دددلّوهددخاّالنه ندددت،ّشددبتةّأوّال ضدددل يلّ ّ حدد   ّالدددخرّاللدد 

ّال جد تّ  ت  ّم ّإلي ّ س ىّملّعب ّال  ّرّاليجلفلّ ّع ىّانهصل اّ ّإح ا ّإلىّّب   هلّّلجلفةّّمحلولة
ّسدداحةّ دد فامّالمسدد ّأفددامّوّ،ّمددلنّبددلّ ّوّمددلنّالسدد   :ّّرّ دد فامّالجدد حّ مجددّ ّبدد فامّ ضدد   هلّأو

ّعبددد ّ  ددد ّيّالهددد ّالددد ي ّعدددا ّوّب مبدددلّوّ يمددد ّنّوّ ي نددد ّأم ددد اّ ّوأفدددامّن هددد وّنّجيمددد ّوّال   جدددل
ّ.إل ...mbc3ّّّوّنيتلل  ي :ّّق  اّ 

ّندد اّ ّمدلّوهددخاّ،ّالمه جد ّمدد ّانهبدل ّو وّنّن  مددةّفد ّشددت  ّمد ّي، دد ّقدّ ّفلل سدديد:ّال سديدّّ حد ي ّ -5
ّالقدلم  اّف د ّرّح  يدةّم   دةّأوّإج اميدةّحل لدةّعد ّمصد  اّحد للّ دخينّوهدىّال بل ّن  اّ ّب ّ ّّف 
ّالدخي ّوعد ّالم   دةّحد وّ ّ يفيدةّعد ّل دلّليحتد ّال  دلمّ حدّتّم ّ  لّالخرّال   ّّع ىّّس  ّتّّوقّ 
سّم اربدةّة د سّّ ي يدةّقصدّ ّمد ّال  د ّيهاقدل ّومدلّ،ّنجل  ّ يفيةّوّعلنلهلّاله ّالم لنلحّوّف هلّّقه  ا
ّ  هدد مّالّف يدةّوألد انّأةددلن ّوّّصدلّ ّاقصد ّوّحتليددلّ ّ حمد ّم مجدةّواسدد  انلّ ّ لسد ّتّشد ا دّمد 

ّال  يدددةّاللدد انّ ، سدد ّممددلّأكبددد ّ  مددلّ-اجهملريددةّّم ددلدي ّ يدد ّ ،ددد كّولق هددلّلألة ددلتّف يددةّبضدد ابد
 9ّ.ّال   ا يةّهخ ّنهيجةّال بلّطّس ّف ّس بيةّوم ل  ّري ّل لّويظه ّّ-ال  يةّبللض ابدّالم ه مة

 ثالثا : حضور أدب الطفل في اإلمارات :
بدل ّبهدخاّّ نمل لّ ل يدةّ  د  ّإلدىّاههمدلمّالّالّنقل ّنج ّف ّأ ب لّال    ّالج ي ّوعب ّعص   ّالمخه  ةّ

ب ّالخ ّيج مّإلىّال   ّ،ّم ب اّع ّحد و ّم   ل د ّال ج يدةّوأفقدل  ّوسديلقل  ّالمجلتّم ّاالن ،لتّالّ 
م   جدل ه ّّيحمد ّ ؤيدةّالقبدل ّواله ب  يةّفق ّملّب  ّأي ي لّال  مّم ّ د ا ّأ بد ّهد ّفد ّح يجهد ّأ طّ

10ّف ّاله ق  ّواله ب  ّ.ّ
ّ ولدةّوإ اعدةّوإعاملّوس  اّوصحلفةّوش  اّمس حلّالة لتّب  ّطّاههمّتّاله ّّالخ يجيةّّال وتّّأه ّّم ّو

ّال  سددددد ّالمسددددده ّرّع دددددىّج ددددد ّع ليدددددةّبللخصددددد ّيّة  لههدددددلّأولدددددّتّالهددددد ّالمهحددددد حّال   يدددددةّا مدددددل اّ 
ّ بختّّأنّوج  ّّوقّتّّف ّواسه لعّت،ّوال اق ّّوال ي  ّوالجملل ّوال   ّّواليجلف ّواله   ّ ّّواالجهملع 
،ّّعلمددةّبصدد ةّال   يددةّوال   لددةّ لصددةّبصدد ةّالخ يجيددةّال   لددةّمسدده ّرّمدد ّل  فددنّ بدد ّرّمجهدد  اّ 

ّوم ّأه  بللهلل ّأ طّالة لتّل ّ و ّبلل  ّف ّال ه يّوه ل ّع حّماسسل ّأههمتّبهخاّالمجلتّ،ّ
ّه ّ:الماسسل ّّ  كّ

 
 (http://emadhelal.blogspot.aeمقال كتبه عماد هالل ) 9
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 أوال: المؤسسات الرسمية : 
:ّ نّالمهمةّالسلسيةّلد  ا حّاله  يدةّواله  دي ّ   د ةّالجيدلتّو  دل ّال جدلتّ،ّّوزارة التربية والتعليم -1

وقدد ّأولددتّال ولددةّعظددي ّاههملمهددلّبلل  دد ّم ددخّأوتّ    دد ّفدد ّال وضددةّوحهددىّالجلم ددةّ جدداّيحمدد ّ
 ،ّ ملّأنّل م ا كّ و اّمهملّله ج ّشهىّالم ل  ّوال   مّ.ّساحلّف ّي  ّوه ّال   ّ

:ّ ج مّو ا حّا عامّبد و ّ ب د ّفد ّمجدلتّاالههمدلمّبلل  د ّفه دل ّال  د ا ّّاإلعالم والثقافةوزارة   -2
الهدد ّ صدد  هلّّعدد ّال  دد ّ،ّواله   يدد نّالددخ ّيجدد مّب دد يّبدد ام ّالة ددلتّأسددب ريلّ،ّ مددلّأنّل  اعددةّ

وّآلل هددلّ و اّمهمددلّفدد ّ   دد ةّالة ددلتّ،ّوالّن سددىّالمهددلحةّالهدد ّ حهدد  ّع  هددلّ و حّا مددل ا ّو  تدد
،ّ مددلّأنّ ا دد حّا عددامّاليجل يددةّبلل ددل قةّ  بدد ّمدد ّأهدد ّالماسسددل ّالهدد ّ هدده ّالم   يددةّلدد رّالة ددلتّ

مّوه ّ  دي ّمه جدلنّسد  يلّل   د ّ،ّومد ّأهد ّمدلّيجد مّلألة دلت1981ّب  طّال   ّ،ّوق ّأن  تّعلمّ
لتّ،كملّةب تّال ا  حّب د ّلألة لتّ،ّ ملأنهلّ ج مّفج ا ّف يةّو قصل ّلألة الق ن لال ّوالمس  ا ّّ

القهتّوالجص ّوال واوي ّال   يةّاله ّ ه ج ّلألة لتّمي ّرّ ي انّق ل ّل  ىّتّل  لع حّهللد ّحم د ّ
م ه  ّ،ّوأيضلّاليجلف ّف ّأب  ب ّ،ّاهه ّبتلفةّال   نّواو اطّبهدلّم اكد ّل    لدةّم هد ىّع دىّمد ا ّ

 مددددلّأندددد ّ جدددد مّبهجدددد ي ّ و ا ّفدددد ّال سدددد ّوالم سدددديجىّال ددددلمّيجدددد مّلألة ددددلتّالمدددد ا ّاله  يميددددةّالم  دددد حّ،ّ
 11.ّوالقمب    ّو  عىّالم اهتّو  ج هلّ

:ّ جد مّب  دلةل ّ ب د حّاالههمدلمّبلل  د ّو لصدةّالم د ق  ّفهد ّوزارة العمل والشؤون الجتماعية   -3
لّلددد ّ  سدددىّهدددخ ّال  دددةّ،ّإ ّأنهدددلّأن ددد  ّعددد حّمددد ا كّلهددد  يبه ّو ددد ه  ه ّوا  دددلله ّفددد ّمجدددلال ّا نهدددل

ل جضل ّع دىّال ظد حّالج يمدةّبد نّال  د ّالم د  ّهد ّعضد ّة د ّف دلتّفد ّالمجهمدنّوقد ّافههحدتّو ا حّ
 ال م ّع حّو شّعم ّاسه بتّأع ا ّ ب  حّم ّالم  ق  ّأصبحّانهلجه ّّيبلعّف ّالس ا ّ.

فدد ّمجددلتّ عليددةّالة ددلتّفه ددل ّم اكدد ّالم مددةّوال  ةلددةّالهدد ّّلهددلّحضدد  ّبددل  وزارة الصفف ة :  -4
 هه ّبللمّوال   ّو  ف ّله ّ لفةّال عليةّواالههملمّ،ّ ملّانه ّ هه ّبلص  اّالقه بل ّال شل يةّال الدةّ

 ع ىّم اع  ّاله  ي ّوأن اعّالةخيةّاله ّ ج ّل    ّ.
 ثانيا : المؤسسات الص فية بالدولة : 

الهدد ّ هدده ّبجضددليلّال ددةّوم ددلك  ّ،ّمدد ّ دداتّابففويبي : –د للصفف افة والنشففر موسسففة االت ففا -1
إص ا هلّال  ي ّم ّالصحةّوالمجا ّوالج ا  ّال  ميةّوم هلّج ي حّاال حل ّوالج ي حّاليلنيدةّب  د انّرّ
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أوال ّو  ل ّتّ هه ّب   ّالجص ّله ّوأيضلّ هه ّب   ّالن  ةّاله ّ جلمّف ّالمد ا كّوعد يّف هدلّ
1979ّال  بدةّالمه د ق  ّون د ّصد  ه ّ،ّوه دل ّمج ددةّأ د رّمج دةّسّ هد حّالخ دي ّسّصد  حّعددلمّّاسدمل

،ّو ه  ّمج ةّأ  رّوهد ّسّمج دةّملجد ّسّوصد  حّوه ّمج ةّنسل يةّو هلّجلنتّيهه ّب اونّال   ّّ
ّلهلّب ّال    ،ّال لل ّأة لتّب  ّهلمةّّمتلنةّلهلّّ،ّّنلجحةّمج ةّّأصبحّتّاله م1979ّّف ّن وّال لمّّ

المه  عددة،ّ مددلّانهددلّّالم سدد ريةّالم ددل  ّإلددىّالمه   دد  ّوالميج دد  ّالقبددل ّالجدد ا ّبدد  ّمحمدد  حّحظدد ح
    ّصحلفل ّبلس ّسّأحبلطّهللاّسّ ب  ّأ  لنّا سامّوحيلحّالصحلبةّو بد  ّضد و حّالهمسدكّبللد ي ّ

  و لل ا ّالحس ةّ.
 صدد  ّج يدد حّي ميددةّبلسدد ّسج يدد حّالخ ددي ّسّوهدد ّالشففارقة :  –مؤسسففة الخلففيط للط اعففة والنشففر  -2

ومددد ّضدددم ّأب ابهدددلّع ددد انّسب  ددد انّالم،دددلم ونّسّ مدددلّانهدددلّ   ددد ّقصصدددلّوأ بدددل ّل  دددلةل ّالة دددلتّ
  الم  سيةّوص  ه ّو س مل ه ّون  ّالم   مل ّالم   حّ.

:ّلجد ّأصد   ّصدم ّصد حل ّج يد  هلّصد حةّ -دبفي –مؤسسة البيفان للصف افة والنشفر  ففي  -3
ة لتّب   انّسّنل  ّالة لتّسّوه ّص حةّ هده ّبلل  د ّ،ّ مدلّأنهدلّن د  ّمج دةّسّأو ا ّسّ لصةّلأل

وهدد ّمج ددةّأسددب ريةّمدد ّضددم ّأب ابهددلّ   دد ّأ بددل ّالة ددلتّوصدد  ّلألصدد قل ّالصدد،ل ّو سدد مل ه ّ
مّّو هددلّال  يدد ّمدد ّالجصدد 1977ّون ددلةل ه ّ،ّوه ددل ّمج ددةّأ دد رّب  دد انّسّال هدد  ّسّصدد   ّعددلمّ

 12.ّوالم،لم اّ 
هددخ ّأبدد  ّالماسسددل ّالهدد ّحضدد ّبهددلّأ طّال  دد ّواههمددتّبدد ّبلعهبددل  ّالقددل  ّالم دده ّال دد مّوةدد اّوفدد ّ

ّ هلبددةّالة ددلتّبدد  ّطّيههمدد ّنّالددخي ّالمهحدد حّال   يددةّا مددل اّ ّ هددلّطّعدد ّ ّصدد ّوالمسددهجب ّّ،ّ مددلّأندد ّ
ّالمصد ّ ّل قل دّتّ"العربفي الفوط  ففي األطففال كتفاب موسوعةسّّحسدّتّ هلّط10ّّّّإلىّّو  ج هلّّوإب اعل
ّوهخاّمج  ّإحصل ّيمت ّأنّيهب تّمنّ ه  ّ هلطّج  ّع ىّالسلحةّال  مّ.ّّقلس ّمحم ّ 

 رابعا : ضروب أدب األطفال في اإلمارات :
وتّالخ ي ّم ّالص تّ هبنّأعملتّأ طّالة لتّف ّ ولةّا مل ا ّال   يةّالمهح حّبم  تّع ّبي يةّالّ 

فد ّ ي د ّمد ّج انبهدلّ،ّح دثّّح  ل ّاجهملريةّم ّح ثّاله ا  ّواالند مللّّ  هّ ال    ّاله ّ لنتّّ
    ّالمصل  ّالهل يخيةّأنّاله ا  ّاالجهملع ّب  ّربل  ّالم  جةّ ج  ّم ّالص تّأنّنسم ّقب  ةّ
أوّع   حّليوّلهلّامه ا ّف ّبدلق ّالم دلة ّومد ّه دلّألد ّالحد يثّعد ّالشدتلتّال  يدةّل طّالة دلتّ
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ص ّالح يثّفجدّليوّل  مّوج  ّالج ي ّولق ّالمجلتّالّيهسنّلههبنّالشتلتّال بيةّووسل  هلّف ّال 
ّف ّالم  جةّب ت ّ لم ّ.ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 الفصل الثاني
 الحض  ّال  م ّف ّال سل د
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ّ

  :الشعر  أوال :
ك، دددددددد  ّمدددددددد ّصدددددددد   ّأ طّالة ددددددددلتّفدددددددد ّال ددددددددلل ّعم مددددددددلّوفدددددددد ّالم  جددددددددةّال   يددددددددةّوالخ يجيددددددددةّ
 ص صدددددلّ،ّومددددد ّأكيددددد ّضددددد وطّال ددددد  ّانه دددددل اّبددددد  ّال ددددد  طّوالمددددد ّ لندددددتّالنلشددددد  ّالخلصدددددةّ
بللة ددددددلتّ،ّوالهدددددد ّهدددددد ّربددددددل حّعدددددد ّ ددددددامّ وّجدددددد كّم سدددددديج ّ،ّوهدددددد ّم ظ مددددددل ّلهددددددلّإيجلعهددددددلّ

 لددددةّح ددددثّأنهددددلّ دددد اني ّ اقصددددةّوم   ددددةّل   دددد ّو اف ددددةّالخددددليّ،ّو  سددددج ّهددددخ ّالنلشدددد  ّمددددنّال  
ّال   يدددددةّا مدددددل اّ ّّتههمدددددأنلشددددد  ّال وضدددددةّتّفل–أنلشددددد  ّالل ددددلطّّ–وم هدددددلّرّأةدددددلن ّالمهددددد ّل ح  ددددةّ
ّع ددددىّ ي دددد اّ   دددد ّالهدددد ّاله  يميددددةّوالمجدددد  اّ ّال  اسدددديةّالبدددد ام ّ دددداتّمدددد ّالة ددددلتّب دددد  ّالمهحدددد ح
ّوال صدددددددفيةّوال اريدددددددةّواله  يميدددددددةّوال ة يدددددددةّالج ميدددددددةّال ددددددد  يةّوالمج  عدددددددلّ ّوالجصدددددددل ّ ّالنلشددددددد ّ 
 13.والب  ية
ّأوّ ي يددددةّم لسددددبةّه ددددل ّ لنددددّتّ  مددددلّم دددد انيلّال   يددددةّوالنلشدددد ّ ّالشدددد ل ّهددددخ ّ حضدددد ّلدددد ،ّومدددد 
ّال ددددد  يةّالمح   دددددلّ ّمجددددد  اّ ّفددددد ّو   يميدددددلّ    يدددددلّا بددددد اعلّ ّهدددددخ ّو همظهددددد ّق ميدددددة،ّأوّوة يدددددة

 
هـ  1424 1أدب الطفل وحاجاته ختائص ووظائ  في العملية التعليمية ، أ . د . هدل محمد قناوي ، مكتبة الفالح للنشر والتوزي  ، طينظر :  13
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ّلقبدددددل ّوال  دددد  يةّال دددد  يةّالقهلبددددلّ ّمدددد ّمجم عددددةّةيل هدددددلّفدددد ّ سددددهجمنّالهدددد ّال بيددددةّوال صدددد ّي
ّ.ال    ّال ة ّوش  ا ّالمهح حّال   يةّا مل اّ ّش  ا 

ّ:األطففففال سرديففات ثانيا :
ّلهدددلّال   يدددةّوا مدددل اّ ،ّالحتل يدددةّوّوال وا يدددةّالجصصددديةّا نهلجدددلّ ّهددد ّالسددد  يلّ ّأنّالم ددد و ّمددد 

،ّفج ّ ه  ّمجم عةّم ّالجص ّوه ّسّج يد حّالق د ّسّمد ّ د ليفّإبد ادي ّّّالة لتّّبس  يلّ ّّاههملم
له ظي ّاالحه دلال ّبمجد مّالجد نّالخدلموّّمّأص   هلّال ج ةّال ة ية1981الصبلغّ،ّوق ّص   ّعلمّ

ّ–الدد ا ّال ضددلتّّ–الجدد  ّو ددل نّال ددب ّّ-ع دد ّالهجدد  ّ،ّو ضددم تّعدد حّقصدد ّوهدد ّسّج يدد حّالق دد 
وه دل ّقصدةّسّال دي ّوالج يدةّسّمد ّ د ليفّمحمد ّحسد ّالح  د ّالحد ّي د  ّله د ّسّ.ّّ–الحد ّالسد   ّ
مّ،ّوق ّ ه  ّقص ّع ي حّف ّمج ةّسّملج ّسّن  هلّال يتّع د ّبد ّمحمد 1985ّكلنتّف ّعلمّّ

جففا ت ليلففة العيففد والطريفف  الصفف يح  وحلففم لففم  –م 1986حكايففة صففالح الكنففد  بدد ّ اشدد ّوهدد ّسّ
الطنطل و غريب ففي قريفة و مسفعود والتفاجر المفاار  والبئفر المهجفورة و واحفة   –م  1986يت ق   

سّهخ ّالجص ّ حت ّواقدنّالحيدلحّفد ّالخ دي ّقبد ّ هد  ّالد  دّ،ّ مدلّ هحد  ّعد ّم1987في خطر  
 ّوالهجلل د ّالج يمدةّوأل دلطّالة دلتّوال خصدديل ّال دل ا ّوالهجلل د ّالسدل  حّفد ّالم  جدةّ،ّو ه ددلوتّالمهد

الخ ا يددةّالهدد ّ سددهخ مّله ه ددتّالة ددلتّّ،ّ مددلّ دد ع ّإلددىّالهح دد ّبللصددب ّو ددلل ا ّّالحسدد ةّ،ّوأنّ
اله لونّب  ّال لكّه ّأح ّالسوّاله ّيجد مّع  هدلّالمجهمدنّ،ّو هد  ّقصدةّأيضدلّب  د انّسّيهد   ّ

ملجد ّو د و ّقصددةّّةمّون د  ّفد ّمج دد1987م سدد ّق د ي ّسّفد ّبدا ّال  مدلنّسّمدد ّ د ليفّمحمد ّال
وقصددد ّ،ّّالم ددكّابدد ّال  مدددلنّابدد ّالم ددخ ّو سدددل وّيهدد   ّفدد ّباةددد ّأ  ّإلددىّريددلمّحددد طّ ّقددل 

م  ووطفف  1987" القلففم األحمففر ل يبددةّسّهللددةّحم دد ّم هدد  ّسّالهدد ّن دد  ّفدد ّمج ددةّأو ا ّوم هددلّ
سّ،ّوه دل ّقصد ّلأل يدتّحسد ّّوحفلة ال روف موأيضا م  في الدنيا مثل جدتي ، 1988ال جارة  

،ّوهدد ّقصددةّ حتدد ّقصددةّج يددةّ ددلنّال ددلكّي هجدد ونّب ج  هددلّو  نهددلّ ظهدد ّّ" أم دويفف الم  وقدد ّس
وهففي سّّ" خاي ففة حلففومل صدديل ي ّع ددىّشددت ّفهددلحّب  مددلّهدد ّعجدد  ّقبيحددةّالم ظدد ّ،ّوالجصددةّال دد رّ

 وتضع البيض في زير وذات يوم جا  قصة تت دث ع  امرة عجوز تدعى حلوم تقوم بتربية الدجاج
بائع الما  وااتشف وجود البيض وأراد أن يسرقه ولكنفه تعفرل للدغفة ثن فان مخت فا ففي الايفر ممفا 

14ّ.ّسّّأدى إلى وفاته
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أمددلّفدد ّال صدد ّالحددلل ّفجدد ّ هدد ّ هددلطّبددل  ونّفدد ّهددخاّالمجددلتّومدد ه ّالقل بددةّالمه لجددةّوالجلصددةّّّ
 ّمددسّ،ّّوّال  عدد ن ّأسددمل سّإمل ا يددةسّّالجلصددةّهددلّوهدد ّ هلبل ّفدد ّواضددحلّ لددكّيهج ددىّ مددلالمه لجددةّ،ّ

 –غاية السعادة  –العصفورة والوط   –أحمد السمكة  –م 1995لشواطئ هم  اأب  ّقصصهلّسّّّ
ّ،ّوال اريددةّواله  يميددةّاله   يددةّب ب ل هددلّقصصددهلّّ هم دد ّالحددلتّو  بي ددةسّّسففالمة –دانففة والجففدة 

،ّوه ددل ّّالقل بددةّالمب عددةّّوال لن لسددهيتيةّالخ ا يددةّوالسددملّ ّال دد بيةّالحتل يددةّبللخلصدديةّأيضددلّو هسدد 
و،ّوأيضدلّصدللح ّةدلب ّفد ّقصدههلّسّالخ رّوه ّسّم يل ّالخيل ّسّف ّقصههلّسّة يجهد ّالخلصدةّسّ

15ّ.بلبلّ اي ّ،ّوأيضلّسّ .ّنس ب ّحس  ّال  يب ّسوقصههلّسّأم ّة  ياّوأب ّف  ّسّ
ّيدلن سّّ مج دةّلهدلّلسدلنلّ يةا نج  ّال ،ةّ هخّخّالمهح حّال   يةّبل مل اّ ّلألة لتّّأ  ّرّّصحةّّو  جّ 
ّ.ّسن   ّج ن   سّومج ةّ،سYoung Timesّّ ليم 

 :األطففففال مسففرحثالثا :  
ّالد مىّومسد ىّالة لت،ّومس ىّاله  يم ،ّوالمس ىّالم  س ،ّالمس ىّالمهح حّال   يةّا مل اّ ّّع فّت

ّ.ال   ّاله  يدّومس ىّ،ّوال  ا و
ّ ج  دةّالخصد ّيّسدب  ّع دىّنسهحضد ّالة لتّّبمس ىّّاههم اّّالخي ّّا مل ا    ّّالمس ح   ّّأه ّّوم 

ّقد مّوقدّ ّ،ّلألة دلتسّل  ىّمس ىسّّ  بةّف ّ ّالهج يب ّالمس ىّّإةل ّّف ّّج اّ ّّس لّ ّّمنّّمحمّ ّّمحس 
 أنفففاسّ مسددد حيةّة  يدددةّمسددد حيةّعددد وّيّلالدددةّم1982ّعدددلمّاله ددد ّال دددل  ّفددد ّالهج يبددد ّالمسددد ى

ّالددد ة  ّالمسددد ىّقددد مّأ ددد ر،ّجهدددةّومددد ّ،ّّسالرحمفففةسّومسددد حيةّ،"الطيفففورسّومسددد حيةّ،سّوالعفريففف 
ّحد  ّفد ّ،سالمهجفور البئفر" ومسد حيةّم1989سّّبطفو  الشفجا ومسد حيةّسّّّ،سالسعد  طيورسّّمسد حية
ّبلل  دد ّ ددلّيّمسدد ىّ  سددوّم،1982ّسدد ةّوفدد ،  "الغابففة حارسففوسّمسدد حيةّ   فقددلنّمسدد ىّعد ّي

16ّس.الح  انلّ ّب ّتسّومس حيةسّب اك  سّّمس حيةّق م
ّال  جلّ ّ ي ّّو ج مّال   ية،ّّالمس حيةّّال  وّيّّ ي ّ   ّيّلألة لتّ لّيّّمس ىّّع ّالح يّثّّويمت 
ّلألة دلتسّليلفى مسفرحسّّطّيسدمىّالة دلتّعد وّيّفد ّالمهخصدّ ّالمسد ىّّوهدخاّّ،ّّالمه  عدةّّال  امية

،ّالدخ ّق مدةّ يد ّمسد حيةّو  حّفد ّّافهخدل ّأيملّالح ييةّالمهح حّال   يةّا مل اّ ّ ولةّب ّ  هخ ّّالخ 
وال يمدددةّالهددد ّي، سدددهلّف  دددلّهدددخاّالمسددد ىّهددد ّم  فدددةّوةددد ّال صدددلف  ّ،ّومسددد حيةّالهددد  ّال ضددد ّ،ّ

 
  وت  عل  تضفي  التي التورةدارسي وهي   تعبير  حد عل  القتيرة القتة في  البالغية التور أشكال  إحدل  إنها،    ”الفانطاستيكية“ التورة  15

 خيالية.   لمسة  الحقيقية األشياء
 185ينظر ندوة الطفل ص 16
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ّالعمدددلتّةددد ىّ ددداتّمددد ّالجددد اّ ّيصددد نّ دددلنّمدددلّإلدددىّول ه ددد  ّالجل مدددةّاليجدددلف ّلألجيدددلتّالمخددد وّن
ّوإنّم ح  لّ ّ  لبهلّ ّيجّ ّال    ّل ه اّ ّوالم لهّ .ّح ييةّو ق  ل جيلّ ج مّّم ّّبلل اقنّّو   هلّّالمس حية
17ّ.وآ  ّب ّ ّب  ّمسميل  ّا ه  ّت

ّ
ّ

 :والموسوعففات المعففارف كتففبرابعا :  
ّو هددّتّاله  يميددةّوالمجدد  اّ ّالم  سدديةّالقهددّتّمدد ّ ي دد ّع ددىّالمهحدد حّال   يددةّا مددل اّ ّمتهبددلّ ّ هدد ف 

ّو ظهدد ّ،ّوا عاميددلّ ّوالهج يددلّ ّوال  دد ّنّال  دد مّومصدد  لّ ّوالم ددلج ّوالم سدد علّ ّواو اّطّالم ددل  
ّم ونددةّبتدد ّا مددل ا  ّال  دد ّيجه  هددلّأنّيمتدد ّ،ّالدديم ّو  يصددةّوفخمددةّأنيجددةّةبلعددةّفدد ّالقهددّتّهددخ 

ّ.ويس ّوسه لة
ّمد ّ حد تّالخ سّ غراندايارسّ هلّط:ّّالمهح حّال   يةّّا مل اّ ّّف ّّالم  وضةّّال   يةّّالقهّتّّأه ّّوم 
ّالد ة ّع دىّفجددّ  همدلّ ّع د ّبخمسدةّم هدلّال احدّ ّيبدلعّومصد  ح،ّم ب عدةّمج د اّ ّّإلدىّّمهس س ّّف   
 الرجفففلسّوّ"الفففريح بسفففا سّّلقهدددلّطّبلل سدددبةّالحدددلتّو دددخلكّ،ّ مسددد  ّعددد ّي يدددّ ّال سدددمىّسددد   ّأنّمددد 

ّ.أوسه  ّلسهيفسّاإللكتروني الرجلسّوّ،سوالعنكبوت
ّا عدامّوسدل  ّببيدنّ   دىّالهد ّالمهحد حّّال   يدةّّا مدل اّ ّّفد ّّوال لمدةّّالخلصةّّالمتهبلّ ّّ قي ّّوهتخا،

ّال   لددةّمسدده ّرّمدد ّال فددنّأجدد ّمدد ّ ه دد حّب لم ددةّالة ددلتّإلددىّالم جهددةّوالم  يددةّوالمجدد و حّالسددم ية
18ّ.وح  يلّووج انيلّ ه يلّعلمةّبص ةّال   يةّوال   لةّ لصةّبص ةّا مل ا ية

 :والط اعفففة النشفففر دور : خامسا
ّأ ّطّوصدددحةّم ب عدددلّ ّب  ددد ّ هددده ّالهددد ّالمهحددد حّال   يدددةّبل مدددل اّ ّوال بلعدددةّال  ددد ّ و ّأهددد ّمدد 

ّمج ددةّب بددنّ هدده ّالهدد ّوال  دد ّل  بلعددةّالمهحدد حّوال دد  ةّل عددام،ّا مددل اّ ّماسسددة:ّنددخ  ّالة ددلت
ّ.الخص ّيّسب  ّع ىسّملجّ س

ّ ا دد ّالة ددلتّ هددّتّم ددل ّيّمدد ّمجم عددةّ   دديدّع ددىّالمهحدد حّال   يددةّا مددل اّ ّ ولددةّسدده ّ ّوقددّ 
ّم د ّيّم2009ّعدلمّأة جدّتّالهد ّمتهد مّآتّ اشدّ ّّبد ّّمحمّ ّّماسسةّّش نّّه ّّ ملّّو ل جهلّّا مل اّ 

 
 ، مجدي محفوظ " مقال "     نموذجا   الطفل مسرح.. الطفل أدب في الشعبي   التراث أثرينظر :  17

 

 
 " مقال " .   حمداوي جميل  الدكتور،   المتحدة العربية اإلمارات في  األطفال أدب ينظر  :  18
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ّالهدددل  ّال خصددد ّوالددده   ّالخا يدددةّالجددد ا حّع دددىّا مدددل ا  ّال  ددد ّلهح  ددد ّال  ددد ّلقهدددلّطّالددد ول ّ بددد 
ّ.والجلّ 

ّمظه هددلّ صددمي ّسدد ه ّوالهدد ّا مددل ا ،ّ ولددةّفدد ّل   دد ّمهخصصددةّمتهبددةّأولددىّإةددا ّوسدد ه ّأيضددل
ّ د ف  ّع دىّالمتهبدةّهدخ ّ داتّم ّالماسسةّسهح ّيّح ّثّال للمية،ّالم لي  ّل قىّوفجلّّومضم نهل

ّال اويدددةّحجددد ّيمي ددد ّنّالدددخي ّالة دددلتّعجددد تّب دددل ّفددد ّ سدددله ّالهددد ّوالهي يفيدددةّاله ف هيدددةّالقهدددّتّأفضددد 
ّالهل فدة،ّالجد ا حّحدّتّع دىّال لشد ّالد اع ّال دبلّطّمد ّج د ّإيجلّ ّّل ّوم .ّاله ميةّمس  حّّف ّّال  يو

ّ.الب ل ّالم  ف ّوالهحص  ّ،ّالصحيحّال  م ّواالسهق ل 
ّالم   مددلّ ّل جد ّوسد  ةّهد :ّفدل عامّاألعمفال الدراميفة والتلفايونيففة التفي قدمفة ل:طفففال : سادسفا :
ّنهددددد ّ  سدددددي ّمددددد ّ-ّوالم  يدددددةّوالمسدددددم عةّالمجددددد و حّ-ّالمخه  دددددةّوأشدددددتللهلّأن اعهدددددلّبتلفدددددةّوالفقدددددل 

ّوسد  ةّفهد ّوالم  فدة،ّبدلل   ّو حصد  هلّّم اهبهدلّّوصدج ّّالجيدلتّّشخصديةّّب ل ّّف ّّيسله ّّل مجهم لّ 
ّعدلم،ّب دت ّال  د ّحيدلحّمد ّأسلسديالّجد   اّي دت ّال د مّفلله  ل ّّال لش ةّ،ّّو  ل ّّ ع اّ ّّمم  حّّحضل ية
ّ د  اّ ّو  مدلّال د م،ّأة لل لّي له  ّملّن ريةّف ّاله ق  ّّوجّتّّفجّ ّّولخلكّّ لي ّّب ت ّّال    ّّوال   
ّ.الة لتّم ّاو  ّالب ّ ّوحيلحّلجلفةّم ّ ب   اّج   اّلي  تّالب ام ّو  كّاله  ل ّهخاّ  ل  ّمسلحة

ّ–مس س ّسّسمس ّوسمسمةّسّربل حّع ّلال  ّح جةّم ّ  ليفّس ل ّج ا ّوأش ل ّأحد ّال دل ل ّ -1
 مّ.1985 مي  ّعب ال ّالسهل ّوس ل ّج ا ّق مّعلمّّّ-ا  الّحس ّحس  ّ

مّ،ّوه ل ّقص ّلألة لت1985ّ:ّلال  ّح جةّأ اهلّأحم ّم ج شّعلمّّسندباد والمرأة الس رية -2
مهسد   ّح جدةّمد ّ د ليفّسد ل ّجد ا ّوإ د الّعبد هللا1987ّ  ّ قدل  ّقد متّ،ّوح جل ّإ اريةّم  هلّع

وشل  ّب  ّالة لتّف ّ مي  هلّ،ّوم ّالب ام ّالمسهح لةّاله ّ  ع ّإلىّال قلهةّوالضحكّسّّّالسهلّ 
ّولهجدلّ ّج سديلّ ّمد ّال د ب ّالحد ّشخصديلّ ّمدنّمهجد  حّو ؤيدةّج ي حّح جلّ سوه ّّّّالق   ّنّّش بية
ّ اتّ لبنّالخ ّالجمه  ّسيمهنّة يف،ّ  م   ّّبجللّتّّوالمجللّتّّال  ي ةّّالم اقةّ ه الىّّح ّثّّمخه  ة

ّال  ي ددةّوالحتليددلّ ّالج يدد حّبللهج يددلّ ّسددي لج ّوالددخ ّالمم دد ،ّا مددل ا  ّال مدد ّهددخاّالملضدديةّالسدد  اّ 
 .ّ  هه ّالّاله 

ّالم  فدددةّشددد ل هلّاله جددد ّعللميدددةّاالنهمدددل ّع  يدددةّإعاميدددةّ  هبددد ّ  مدددةّ:ّالكرتفففون  امفففا أن أففففالم -3
 ماسس ّعلل ّ.ّإةل ّف ّا ساميةّالمبل ئّوي ه مّال ي ّم لن ّي  ّ ّ     ّم ب ّوه ّلألة لت،
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وهد ّربدل حّ:ّسّّعيال الففريطسّّم  األعمال ال ديثة التي عرض  على قنوات التلفايون اإلماراتي -4
ّيخد لّالّالدخ ّالحد ،ّبد ّ اشدّ ّا مدل ا  ّالقل دّتّ-ّوصد  ّب   يدةّّ-ّّي سدمهلّّالملض ،ّّم ّّل حةع ّّ
ّالصد،ل ،ّال فدل ّإلدىّبدللح   ّمه عدةّبت مدلّ ّال دلل ّهدخاّ  لصد  ّّسدل  اّ ّّال م يدة،ّّالح ّّستكّّإةل ّّع 

ّب سدمل ّ،«ال د ي ّريلت»ّأب لتّ،ّ  ّ«ال اق  »ّال  ي ّّهخاّّج بلّ ّّب  ّّالب ي ةّّوّم لغبل ه ّّوي ميل ه 
ّصدبيلنّمد ّوة د ه ّ،تو مدلكّوم د  ّوحسد ّنّو د و ّوحمد ّ ّوعبد ّ ّ شد ّ :ّرالصدبلّ م ّ  ب ّّم ل ة،
ّفيمددةّاليلنيددة،ّال لحيددةّعدد ّالقل ددّتّعدد  ّ ، دد ّوالّواحدد ح،ّعل  ددةّبميلبددةّ ددلن اّالددخي ّالج دد انّوأوالّ ّالحدد 
ّوة  همدل،ّيسد ّ ّ،توع د و ّعلشد  :ّروعللمد ّال د ي ّأجد ا ّيتم د ّحلضد اّ ّولقد ه ّّم دلغبة،ّّأقد ّّفهيلّ 

ّفدد ّوجدد ّ ّلدد ّي ددّ ّلدد ّمددلّالدد  ّ ّع ددىّويب دد ّ،« شدد ّ »ّب دد  ّو   يل دد ،ّ،«ال دد ي »ّ  لصدد  ّالحدد ّبدد 
ّالهج   يدةّبللل دلّطّوال د ىّ،«الم  عدة»ّ مد ّأيدلمّم دل ت،ّالج د ّطّفد ّلهدلّأولدىّوم دل تّّفضل اّ :ّّال اقن

ّبهددلّف ددل ّا نج  دد ،تّالجملمددةّك مددةرّصدد  يةّفدد ّال هيددلنّأحددّ ّع  هددلّعيدد ّصدد،  حّبسدديل ح»ّأوّالبسددي ة،
19ّ.ّ«أق ان ّبهلّمبلديلّ ّالح 

 جوائا أدب األطفال : سابعا :   
ّ لددددكّع ددددىّوالدددد ل  ّ،ّ لصددددلّواههملمددددلّ ب دددد حّع ليددددةّالة ددددلتّأ ّطّالمهحدددد حّال   يددددةّا مددددل اّ ّأولددددّت

ّأ ّطّمسددددلبجلّ ّفددد ّل  دددل  ي ّالهج ي يدددةّوال ددد اهّ ّوالم   يددددةّالمل يدددةّالجددد ا  ّمددد ّمجم عدددةّ خصددديّ 
ّحد حّع دىّأ بد ّجد وّ  ّف ّج ىّ  مةّالة لتّّأ ّطّّ  م اّّال  ّّوال بل ّّالمب ع  ّّو ق ي ّّالة لت

ّ.ال    ّال ة ّ ا  ّأمّالمهح حّال   يةّا مل اّ ّ ا  ّّس ا 
ّإحددد رّ خصدددّ ّالهددد ّل قهدددلّطّ ايدددّ ّال دددي ّجدددل  ح:ّ  ددد ّمددد ّالبدددّ ّالمهم ددد حّالقبددد ّرّالجددد ا  ّهدددخ ّومددد 

،ّوجدددل  حّال ددديخةّفلةمدددةّب دددتّهددد اعّلجصدددةّأ طّال  ددد ّال   ددد ّالدددخ ّّالة دددلتّل ّطّال دددل  حّج ا  هدددل
حص تّع  هلّالقل بةّج  يةّالحلجةّلجصههلّاله ّع انهلّسّعلشد ّالبحد ّسّوهد ّمد ّالجصد ّالم   دةّ

20ّبللم،لم ا ّالمي  حّالجم  ةّ.ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 
 2016:  النشر  سنة،   والتوزي  للنشر مداد:  دبي:  الناشر،  الحج  بن راشد ، تألي   عيال الفريجينظر : 19
 337ينظر : أدب األطفال وثقافتهم.  20
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ّ
ّ

 الفصل الثالث 
ّوالم ض ع ّل  سل د  المج مّال   

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

ّ

 أوال : المجال الديني : 

ّو  ددددم ّ يدددد ّي ددددي ّالددددخ ّالمجهمددددنّ ا دددد ّاله   يددددةّالماسسددددلّ ّمدددد ّالم جبددددةّال ددددي ّال  دددد ّيتهسددددّت
ّا عدددددامّووسدددددل  ّوالددددد ي ،ّوالق يسدددددةّوالمسدددددجّ ّوالم  سدددددة،ّالقددددد ان،ّوجملعدددددةّالسددددد ح،ّالماسسدددددلّ ّهدددددخ 
ّ.الم ب عةّالص حةّعلل ّإلىّالم لبنّ خ ج ّومل

ّبه ددددكّالسدددد حّو ،خيدددد ّة دددد  ّ جددددل ّسدددد    ّ  جدددد ّالهدددد ّوال ددددي ّالم ددددلي  ّمدددد ّ  دددد  ّوهدددد ّي لددددّ ّفلل  دددد 
ّمسدددد قلّ ّلدددد ّو ضددددنّال ددددي ّهددددخ ّلدددد ّ  سدددد ّوهدددد ّواله ق دددد ّالحيددددلحّفدددد ّ سددددلع  ّوالهدددد ّ  ه جهددددلّالهدددد ّال ددددي 

ّأوّاالحهدددددد امّالهجبدددددديح،ّأوّالهحسدددددد  ّة يدددددد ّعدددددد ّال ددددددي ّهددددددخ ّالسدددددد حّمدددددد ّيمددددددهّ ّوال  دددددد ّله بيجهددددددل،
ّفدددددد ّ ددددددال ّالهدددددد ّال ددددددي ّيمددددددهّ ّهددددددخاّ دددددد ّفدددددد ّوهدددددد ّي لهددددددل،ّالهدددددد ّواليجلفددددددةّالسدددددد   ّلنمددددددل ّاال   ا 
ّ.م تا  ّوح ّأحتلم 

ّفدددددد ّ ل جدددددد ّيجضدددددد هلّالهدددددد ّ  ددددددكّمدددددد ّأةدددددد تّفهددددد حّالب ددددددّتّفدددددد ّيجضدددددد ّال  دددددد ّلقدددددد ّنّي دددددد ّ ّوهدددددخا
ّ.أق ابل  ّمنّأوّّالم  سة
ّال ددددي ّأف ا هددددلّ قسددددّتّأنّ حددددلوتّإّ ّاله  يددددةّبهدددد  ّالمجهمددددنّأوجدددد هلّن يددددةّب  ددددةّفهدددد ّالم  سددددةّوأمددددل

ّ  دددددد ّوهددددددخاّالم  سدددددة،ّوإ ا ّ ّالم  مدددددد  ّمدددددنّالمه  مدددددد  ّ  لعدددددد ّومددددد ّالم ددددددله ،ّ ددددداتّمدددددد ّا يجلبيدددددة
ّال ب يددددددة،ّاال هافددددددلّ ّ هخ ددددددىّمحدددددد  حّوا جلهددددددلّ ّوم ددددددلي  ّرددددددي ّفدددددد ّالمه  مدددددد  ّإ مددددددللّفدددددد ّيسددددددلعّ 
ّ.المه  م  ّل رّم ة  لّ ّريميلّ ّنسجلّ ّو ب  ّج ي حّري ّوة كّي   هل،ّمملّال ي ّ   يةّف ّو سلعّ 
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ّوال ددددددي ّأ دددددد ر،ّ وّنّوجهددددددةّال  دددددد ّأ ا ّ  جدددددد ّوهدددددد ّوعم دددددد ،ّال دددددد ّ ّلسدددددد   ّمح  ددددددةّقدددددد حّفددددددلل ي 
ّن سددددد ،ّل  ددددد ّ ّوم قدددددلّ ّشخصددددديةّ لندددددّتّلددددد ّ مدددددلّ بددددد وّأنهدددددلّب دددددّ ّاالجهملريدددددة،ّالحيدددددلحّمددددد ّال ددددد ّ ّيهمي هدددددل
ّ.وال  ّوالخ  ّوال بحّالجملتّع ىّالحت ّف ّل   ّ ّم ج لّ ّال ي ّو ق ّن

ّرددددي ّه ددددل ّوإنمددددلّإيجلبيددددةّبمجم هددددلّليسددددّتّالمجهمددددنّفدددد ّالسددددل  حّال ددددي ّأنّبللددددخ  ّجدددد ي ّهدددد ّوممددددل
ّالمجهمدددنّفددد ّ  دددينّإنهدددلّالجددد تّيمتددد ّالهددد ّالسددد بيةّال دددي ّمدددلّهددد ّه دددلّن  حددد ّأنّيهم دددلّوالدددخ ّسددد بية
ّبهدددددلّاالههمدددددلمّيمتددددد ّوالهددددد ّالم  سدددددية،ّوة ددددد ّالم  سددددديةّاله  يدددددةّإل هدددددلّ  ه دددددّتّأنّإلدددددىّ حهدددددللّوالهددددد 
ّلألة لت؟ّالقهلبةّع ّ 

ّ:ي  ّبملّالس بيةّال ي ّم ظ ّنجم ّأنّيمت  لّإن 
ّ.ال   ّ جل ّوالجس حّالهس دّع ىّالجل مةّالمسهب حّالب يةّال ي ّ-
ّ.او  ي ّحسلّطّع ىّالمه لديةّوالل حّوال سلّ ّال   يةّالنلنيةّري ّ-
ّ.ال م ّوا   ا ّالم ه ّة  ّوال م ّاالسهها ّري ّ-
ّفدددددد ّالم دددددد تّو ددددددل لّالم دددددد تّفدددددد ّالمدددددد أّحّأهميددددددةّ ةدددددد ّوال ددددددبلط،ّالمدددددد أّحّل لقددددددلّ ّالمتب ددددددةّال ددددددي ّ-

ّالقبددددل ّلخبدددد حّافهجددددل ه ّبحجددددةّال ددددبلّطّقدددد  اّ ّمدددد ّالحددددّ ّو ددددخلكّوقدددد  ا هل،ّ ه لسددددّتّالهدددد ّالمهدددد ّب ددددّ 
21ّ.وال   خ

ّل   دددد ّالمدددد    ّنظدددد حّيحجدددد ّممددددلّوالم  سددددةّالم دددد تّع ددددىّقصدددد اّ ّبللضدددد و حّليسددددّتّاله   يددددةّوال ددددي 
ّيه  ددددددّتّوال ج انيددددددةّوالح  يددددددةّالم   يددددددةّاليالددددددةّالج انددددددّتّمدددددد ّال  دددددد ّو   يددددددةّ قلم يددددددة،ّ  يددددددةّنظدددددد ح

ّهددددددخ ّومدددددد ّحيل دددددد ،ّب ايددددددةّم ددددددّخّال  دددددد ّلدددددد رّاالنسددددددلنيةّال ددددددي ّ قدددددد ي ّفدددددد ّمه دددددد  حّجهددددددلّ ّمسددددددلهمة
ّ:الجهلّ 

ّفددددددد ّالمددددددده   ّوضدددددددنّيه  ددددددّتّوهدددددددخاّوالم هدددددددللّاله  ددددددد  ،ّوالم ددددددلخّوالم  ددددددد ،ّاله   يدددددددة،ّالماسسددددددلّ 
ّبددددددلل ي ّالمددددددام ّاالنسددددددلنّ قدددددد ي ّإلددددددىّ ه  ددددددنّالهدددددد ّاله  يددددددةّهدددددد  ّلهحج دددددد ّح يجدددددد ّإنسددددددلن ّوسددددددد

ّم دددددلخّو ددددد م  ّاله  يدددددةّ  دددددكّمه  بدددددلّ ّ ددددد ف  ّمددددد ّواوبدددددل ّل مددددد    ّفابدددددّ ّولهدددددخاّالسددددد مية،ّواال جلهدددددلّ 
ّ.ما  ّإنسلن 

ّمسدددحّوإجددد ا ّواليجلفدددةّا عدددامّمجدددلتّفددد ّو للدددخاّ ّلددد ي لّمدددلّنه ددد  ّأنّهددد ّنحهلجددد ّمدددلّأهددد ّول ددد 
ّ.وأ اريلّ ّوق ميلّ ّ ي يلّ ّالب ل ّ    ةّإلىّالم    ّه ّ لكّليت ّنّقل  ّه ّلملّشلم 

 
 130-128ص   م2014/ هـ1435،    1ط  ،  حراء غار  دار ،   نبهان محمد يحي  .  أ ،   واالغتراب االجتهاد بين التربوي الفكرينظر :  21
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ّال دددد ّ ّيه جلهددددلّالهدددد ّال ي يددددةّاله ددددللي ّالم  سددددةّقبدددد ّمددددلّة دددد ّع ددددّ ّال ددددي ّاكهسددددلّطّوسددددل دّأهدددد ّومدددد 
ّ.وس    ّال  ّ ّري ّف ّوأل  ّاالسام ،ّال ي ّع ّ ّبليجل ّول جةّأ  ل  ،ّن  مةّم ّخ

ّب دددددل ّإلدددددىّاله  دددددنّمدددددنّوال اق يدددددةّالميلليدددددةّبددددد  ّال  يدددددّ ّالمددددد لّاسددددده لعّالدددددخ ّالسدددددمل ّ يددددد ّاالسدددددام
ّالسددددملويةّال يددددلنّآ دددد ّاالسددددامّ ددددلنّواله ددددلل ّ،ّوقددددّ ّالل ديددددةّ دددداّمدددد ّال ددددلل ّفدددد ّال اريددددةّال ددددي 
ّأيضددددددلّ ّ ولددددددةّنظددددددلمّلب دددددل ّالسددددددوّويضددددددنّيصددددددححهلّبدددددللح ّرّأوّيتم هددددددلّأنّالمسدددددد م ّنّي هجددددددّ ّالهددددد 
تّصدددددد ّهللاّع يدددددد ّوسدددددد  ّرّمحمددددددّ ّال سدددددد تّوي ددددددّ ّوضدددددد هل،ّّالهدددددد ّاالي ي ل جيددددددةّالسددددددوّع ددددددىّيجدددددد م
ّي دددددّ ّبللدددددخاّ ّل  ددددد ّطّو لل سدددددبةّال دددددلل ّأ جدددددل ّفددددد ّالمسددددد م  ّلقددددد ّالخا يدددددةّالسددددد  حّفددددد ّالع دددددىّالميددددد 
ّ.م ه ّل مسيح   ّبلل سبةّحهىّق ميلّ ّب اّ 

ّوقدددددّ ّالم ددددد تّهللاّ دددددامّوي دددددّ ّالقددددد ي ّالجددددد آنّهددددد ّالوت:ّأسلسددددديةّفددددد وعّلالدددددةّإلدددددىّاالسدددددامّي جسددددد 
ّل  سدددد تّعمدددد ّأوّقدددد تّ دددد ّوهدددد ّال ب يددددةّالسدددد ةّهدددد ّاليددددلن ّالحيددددة،ّال ،ددددلّ ّم ظدددد ّإلددددىّ  جمهدددد ّ مددددّت
22ّّ.ّل  ي ّالمخه  ةّالج انّتّفس ّ ّاله ّواالجههل اّ ّال  اسلّ ّمجم ّه ّاليللّثّّ،تّيرّمحمّ 

و  بي ددددددةّالمجهمددددددنّا مددددددل ا  ّوال   دددددد ّعم مددددددلّيحهدددددد ّمجددددددلتّاله  يددددددةّال ي يددددددةّح دددددد اّمهمددددددلّلددددددد رّ
السددددد حّوالمجهمدددددنّع دددددىّحددددد ّسددددد ا ّومددددد ّه دددددلّالّنقدددددل ّنجددددد ّأ يبدددددلّ هدددددتّلألة دددددلتّإالّو دددددلنّاالههمدددددلمّ

اسدددددددهي ل  ّ،ّويمت  دددددددلّالجددددددد تّأنّ هدددددددتّالم دددددددله ّالم  سددددددديةّبلله  يدددددددةّال ي يدددددددةّمحددددددددّاههمدددددددلمّ دددددددليّّو
 هضدددددم ّفددددد ّ ددددد ّم اح هدددددلّأشددددد ل اّ ي يدددددةّ   ددددد ّالة دددددلتّريمدددددلّوسددددد   يل ّ ي يدددددةّإسددددداميةّ،ّوقددددد ّ دددددلنّ
ل مبددددد عّال دددددلع ّعدددددل  ّال دددددي ّال صددددد تّالددددد اف ّمددددد ّالمج  عدددددل ّالهددددد ّ جددددد مّفددددد ّالم احددددد ّاله  يميدددددةّ

 ّنجددددد ّلددددد ّمج  عدددددةّجم  دددددةّب  ددددد انّسّال ظلفدددددةّسّقدددددلتّالمخه  دددددةّ،ّف ددددد ّم دددددله ّالصدددددةّالوتّاالبهددددد ا 
ّ ي ّ:ّ

ّ  ظ  اّ  ظ  اّيلّأمةّالج آنّ
ّف ي  لّي ع ّإلىّنظلفةّالب انّ
ّ  ظ  اّف ّالم بوّف ّالمتلنّ
ّنظلفةّا نسلنّعامةّا يملنّ
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و دددددخلكّه دددددل ّال  يددددد ّمددددد ّالجصددددد ّميددددد ّقصدددددةّسّالمدددددام ّالّي،ددددد ّسّالهددددد ّضدددددم تّفددددد ّ هدددددلطّ
االبهددددد ا  ّ،ّوهدددددخاّلددددديوّبب  دددددد ّعددددد ّالمجدددددلتّالددددددخ ّيحظدددددىّبلنه دددددل ّ ب دددددد ّومهلب دددددةّج ددددد حّوقدددددد ّالوتّ

23ّق متّمج ةّملج ّم ل ّالمجلال ّأنّل ّنج ّاوال ّاله ّعللجتّالجلنتّال ي  ّ.
 ثانيا : المجال الوطني : 

 ّلالصدددددل قةّ،ّو  جمدددددةّلمتلندددددةّالددددد ة ّفددددد ّال  ددددد كّو ح يجدددددلّلانهمدددددّالم اة دددددةوح صدددددلّع دددددىّب دددددل ّ
ة  ّفددددد ّن ددددد كّال  بدددددةّ،ّّ اله  يميدددددةّع دددددىّةددددد كّردددددي ّاالنهمدددددل ّوالددددد ال ّالدددددالددددد ة  ّ،ّ أبدددددتّالم دددددله ّ

مددددنّالة ددددلتّاسدددده  ا اّليت ندددد اّب ددددلحّوحمددددلحّّوج  ددددتّحددددتّالدددد ة ّوا  ددددايّفدددد ّ  مهدددد ّريمهدددد ّ  مدددد 
ل ددددد ة ّفددددد ّالمسدددددهجب ّ،ّول حددددد ّنجددددد ّأنّالم دددددله ّاله  يميدددددةّفددددد ّ ولدددددةّا مدددددل ا ّفددددد ّ ددددد ّح صدددددهلّ

ع دددددىّهدددددخ ّالمسددددد لةّ لندددددتّب  ددددد حّعددددد ّاله صدددددتّنّو دددددخلتّجهددددد  اّمهمدددددةّفددددد ّج ددددد ّاالنهمدددددل ّّال ددددد يّ 
ّال ة  ّم سجملّوأ ضيةّلانهمل ّالج م ّوا نسلن ّ.

 ثالثا : المجال التعليمي : 
ع دددددىّ  دددددىّال طّال دددددللم ّوال   ددددد ّفجددددد ّ دددددلنّأ طّالة دددددلتّفددددد ّا مدددددل ا ّمههمدددددلّ:ّالشفففففعر  -1

إلدددددىّحددددد ّ ب ددددد ّبددددد نّ حمددددد ّالعمدددددلتّال بيدددددةّو ص صدددددلّال ددددد  يةّ  نهدددددلّال طّإلدددددىّال  ددددد ّ
مددددددد ّالمجدددددد ي ّفددددددد ّهدددددددخاّّهالفففففففة معتفففففففو  م   مددددددل ّع ميدددددددةّمخه  ددددددةّ،ّوقددددددد ّ لنددددددتّال دددددددلع حّ

 دددددا ّأ طّالة دددددلتّفددددد ّا مدددددل ا ّالمضدددددمل ّ،ّو لصددددد ا ّمجم عههدددددلّال ددددد  يةّعبددددد  ّعددددد ّان
لهجدددددد مّنم  جددددددلّجمدددددد اّل  دددددد  ّّّرهففففففف الم ففففففار ،ّولدددددديوّ   هددددددلّبدددددد ّإلددددددىّجلنبهددددددلّال ددددددلع حّ

ّاله  يم ّ،ّف  ّقص  حّّسّ  كّف ّالمخهب ّسّم ّ ي انهلّسّأو ل ّال موّسّ:ّ
ّكلنّس   ّف ّالمخهب ّ

ّهبتّ يحّ..ّة  ّالبلطّ
ّهتّس   ّي فنّ...ّي فنّ

ّم ظمةّش  يةّمهمةّع  ملّ هبتّ:ّّيمة عيسىالشاعرة حلكملّأنّ
ّنح ّةاطّالم ا كّّّّّّّجمي  لّل    ّحل ّك
ّق ّة ونلّل م لن ّّّّّّّّّّّّمي ّاس اطّال  ا ك
ّمض  لّف ّليلطّّّّّّّّّّّّّّ ونّي كّأوّ جلعّو
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ّنمألّالف ّابهسلملّّّّّّّّّّّّّّليوّف  لّأ ّعلبوّّ
ّ

فلل ددددد  ّي مددددد ّع دددددىّإمهدددددلعّال  ددددد ّبمدددددلّي جددددد ّ يددددد ّمددددد ّن،ددددد ّوم سددددديجىّوان  دددددلال ّ،ّ دددددا  ّإلدددددىّ
   يدددد ّان  ددددلال ّال  دددد ّفههدددد أّن سدددد ّب دددد ّأنّ خدددد لّشددددح ل هلّاالن  لليددددةّ،ّوالقددددامّالمدددد ، ّع دددد ملّيجدددد مّ

لبددددلّمددددلّيهمي دددد ّال  دددد ّويه حدددد ّم دددد ّويتدددد نّ دددد ّهددددخاّقدددد ّ دددد ّل   دددد ّفقدددد حّأوّريمددددةّأوّا جددددل ّم ة  ددددلّةل
ّم ّ اتّا مهلعّوليوّا  شل ّوالم ّالخ ّيجلوم ّال   ّ.

فللنلشددددد  ّالم ح دددددةّةللبدددددلّمدددددلّ دددددخ  ّالحمدددددلكّفددددد ّن ددددد كّالة دددددلتّف  سددددد نّأن سددددده ّ،ّوي ددددد مج نّ
و ددددد نه ّفددددد ّمدددددنّالددددد ، ّيددددد ق نّبددددد  ج ه ّع دددددىّال يّفددددد ّقددددد حّوي  حددددد نّب يددددد يه ّفددددد ّعددددد مّوإصددددد ا ّ

حملسدددهه ّهددددخ ّسدددد  ّيجه  دددد نّالظ دددد ّوال دددد ّّو دددد ّمددددلّهدددد ّسدددد  ّفدددد ّال جدددد  ّوي مدددد نّبدددد ّفدددد ّأعمددددل ّ
البحددددد ّ،ّو ددددد نه ّّيهخ صددددد نّمددددد ّ ددددد ّآالمهددددد ّوم دددددلك ه ّ،ّلددددده  ّع ددددد ه ّالسددددد ل حّوال ددددد ىّبددددد الّمددددد ّ

 حيددددةّّالمدددد ا حّواللدددد ّبدددد ّويسدددد  ّالخ دددد ّوالسدددد ل حّن  سدددده ّال  يددددةّ،ّومدددد ّأمي ددددةّهددددخ ّالةددددلن ّأة يددددةّس
ّ:24ّّال لمّالج ي ّلألمّسّل ه ا  ّ

ّأم ّيلّن  ّحيل  ّّّّّّّّّةبتّبلل لمّالج يّ 
ّفخخ ّم  ّوهل  ّّّّّّّّقب ةّال   ّالس  ّ 

ّ:ّالشعبية والفكاهية وأهميتها بالنس ة ل:طفالالقصص  -2
فهددددخ ّالندددد اعّمدددد ّالجصدددد ّ سددددلع ّع ددددىّ  ميددددةّ  ميددددةّ يددددلال ّال  دددد ّ:ّ:ّّالقصففففص الشففففعبية -أ

 يددددددلتّالة ددددددلتّ مددددددلّ  مدددددد ّع ددددددىّ  ميددددددةّم دبددددددةّا بدددددد اعّواله ق دددددد ّلدددددد يه ّ،ّوهددددددخاّيجهضدددددد ّأنّ
نحسدددددد ّا هيددددددل ّالجصدددددد ّالما دددددد ّلقدددددد ّم ح ددددددةّمدددددد ّم احدددددد ّال   لددددددةّبمددددددلّيه دددددد ّمددددددنّقدددددد   هلّ

وا عجدددددددلطّال ج يدددددددةّوال  سددددددديةّالهددددددد ّ سدددددددلو ّبددددددد  ّم ح دددددددةّالخيدددددددلتّال   ددددددد ّ،ّوم ح دددددددةّّال اقدددددددنّ
بللب  لددددةّفدددد ّإةل هددددلّالم جدددد تّ،ّويا دددد ّع دددد ّالدددد  وّأهميددددةّالجصدددد ّال دددد ب ّبلل سددددبةّلألة ددددلتّ

يهددددددلم ّالددددددخ ّيحهددددددلج نّإليدددددد ّاحهيلجددددددلّشدددددد ي اّاال،ّإ ّي هبدددددد ّهددددددخاّالجصدددددد ّن عددددددلّمدددددد ّال  ددددددتّ
نظددددددد اّله ددددددد به ّب  صددددددد ّالخيدددددددلتّ،ّوقددددددد   ه ّع دددددددىّالهجسددددددد  ّ،ّوي سددددددد ّب ددددددد ّع مدددددددل ّالددددددد  وّ

ال دددد عّمدددد ّالجصدددد ّالددددخ ّيدددد و ّحدددد تّالمخ  قددددل ّال، يبددددةّ،ّأوّيصددددةّإعجددددلطّالة ددددلتّبهددددخاّ
 حدددددددا ّأب دددددددلتّالحتليدددددددل ّال ددددددد بيةّبحيدددددددلّعددددددد ّال وا ّالسدددددددح يةّوهددددددد ّيهح  ددددددد نّفددددددد ّعدددددددلل ّّ
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 يدددددلل ّمم ددددد ّفددددد ّالخيدددددلتّ،ّفهدددددخ ّالحتليدددددل ّ جددددد مّبددددد و ّاله فددددديوّعددددد ّ غبدددددل ّال  ددددد ّوهددددد ّ
سددددد   ياّسّال ددددده  حّالهددددد ّ ميددددد ّبلل سدددددبةّلددددد ّنددددد عّمددددد ّأنددددد اعّالح ددددد ّ،ّوميدددددلتّع دددددىّ لدددددكّقصدددددةّسّ

الب ددددتّالمظ  مددددةّالمضدددد ه حّالدددد ّلج ددددتّشددددجل ّ ب دددد ّمدددد ّ وجددددةّأب هددددلّ ةدددد ّمددددلّ همهددددنّبدددد ّمدددد ّ
جمدددددلتّ ا دددددنّّ...كمدددددلّأنّهدددددخ ّالجصددددد ّ ي ددددد ّفددددد ّالددددد  وّحدددددتّاالسددددده اعّ،ّوالهسددددد يةّوالمددددد ىّ

 25لاقه ا ّبهلّ.والمه ةّ،ّ ملّأنهلّ ، كّال ي ّالخ  يةّو هخطّالس   ّ
:ّفددددد ّال اقدددددنّأنّالجصددددد ّال قدددددله ّوال  ا دددددةّوال ددددد ا  ّواللددددد انّال قلديدددددةّّفكاهيفففففةالقصفففففص ال -ب 

ال دددد رّالّ سددددهه  ّالة ددددلتّفحسددددتّبدددد ّهدددد ّي    دددد نّويهدددد ل ونّبهددددلّجدددد اّ،ّويا دددد ّأحدددد ّع مددددل ّ
الددددد  وّأنّه دددددل ّعاقدددددةّبددددد  ّالضدددددحكّّواله دددددلةةّأوّالم دددددل  ةّال ج انيدددددةّ،ّو لدددددكّلمدددددلّ دددددلنّ

 ّالحيدددددددلحّال  سددددددديةّ،ّفجددددددد ّ  ددددددد ّهللاّفددددددد ّا نسدددددددلنّ لصددددددديةّلان  دددددددلال ّال ريجدددددددةّ و ّمهددددددد ّفددددددد
الضدددددحكّ ددددد ّ  يددددد ّمددددد ّآلدددددل ّالم دددددجةّالمبلل،دددددةّواله دددددلةةّال ا ددددد ّعددددد ّالحددددد ّ،ّممدددددلّيمتددددد ّأنّ
يه ددددد يّلددددد ّبسدددددبتّمدددددلّل يددددد ّمددددد ّقددددد  حّع دددددىّالهددددد ل  ّاالن  دددددلل ّ،ّواالحسدددددلكّبدددددلوالمّاو ددددد ي ّ

وإ  ددددددددل ّإحسلسدددددددد ّ،ّو  ددددددددثّواوالمّالدددددددد  وّ،ّفهدددددددد ّيسددددددددهه  ّ  ق دددددددد ّال  دددددددد ّو  ميددددددددةّ وقدددددددد ،ّ
 26ا ش ا ّواله لؤتّإلىّن س ّ.ّ

ّمددددد ّواحددددد اّالة دددددلتّمسددددد ىّ:ّي دددددّ  الطفولفففففة تنميفففففة ففففففى الطففففففل مسفففففرح أهميفففففةالمسفففففرح :  -ت 
ّواجهملريددددددةّوفق يدددددةّعج يدددددةّ  ميدددددةّال  دددددد ّ  ميدددددةّفددددد ّ سددددده ّالهدددددد ّواله  يميدددددةّاله   يدددددةّال سدددددل  
ّمدددد ّم ظ مددددةّيحمدددد ّلألة ددددلتّم جدددد ّ مي  دددد ّ  امدددد ّفدددد ّوهدددد ّوجسددددميةّول، يددددةّوع ميددددةّون سددددية
ّ ددددددددداتّمدددددددد ّبللحيدددددددددلحّنددددددددلبّ ّنحدددددددد ّع دددددددددىّوال  سدددددددديةّواله  يميددددددددةّوال اريدددددددددةّاله   يددددددددةّال ددددددددي 

ّو  ميددددةّال  دددد ّ   يددددةّوسددددل  ّمدددد ّهلمددددةّوسدددد  ةّيج  دددد ّممددددلّالمسدددد ىّع ددددىّمهح  ددددةّشخصدددديلّ 
ّالولددددددىّعمدددددد  ّسدددددد  اّ ّم ددددددّخّالهمي دددددد ّفدددددد ّج ه يددددددلّا  بلةددددددلّيدددددد  بدّال  دددددد ّوإنّسدددددديملّشخصدددددد ه 

ّويمي دددددد ّويخ جدددددد ّيال دددددد ّإيهددددددلم ّمسدددددد ىّهدددددد ّل ددددددّتّإلددددددىّا يهددددددلم ّ يللدددددد ّيحدددددد تّ ددددددلنّع دددددد مل
ّالمسددددد ىّأهميددددةّ قمدددد ّوه ددددلّان ملجيدددددةّعاقددددةّبللمسدددد ىّال  دددد ّعاقدددددةّ قدددد ّنّلددددخلكّ ا دددد ّال  دددد 

 27.و      
 :  ل:طفال المقدمة التلفايونية البرامط واقع -3
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ّو  مدددددلّالة دددددلت،ّ خدددددّ ّبددددد ام ّلبدددددّثّأوقل دددددلّا سددددداميةّالددددد وتّفددددد ّاله   يددددد ّنّمح دددددلّ ّ خصدددددّ 
ّالة دددددلتّأنّمددددد ّان اقدددددلّ ّو لدددددكّبهددددد ،ّ لصدددددةّمح دددددلّ ّا سددددداميةّالماسسدددددلّ ّب دددددّ ّ صصدددددّت
ّاليجلفدددددة،ّون ددددد ّبهددددد ع هه ،ّاالههمدددددلمّجلندددددّتّإلدددددىّالسدددددتلن،ّمددددد ّ ب ددددد حّنسدددددبةّالمجهمدددددنّفددددد ّي دددددت  ّن
ّإلددددىّال ظدددد ّ وّنّال دددد اغ،ّوشدددد، ّوالهسدددد ية،ّبلله  يدددد ّالبدددد ام ّهددددخ ّم ظدددد ّب دددد ه ،ّو هصددددةّوالم  فددددة
ّالمددددددد اّ ّهددددددخ ّافهجددددددل ّإلددددددىّي ددددددد  ّممددددددلّالة ددددددلتّن دددددد كّفددددددد ّا سدددددداميةّالم ددددددلدي ّ  م دددددد ّجلنددددددّت

ّالم هجددددةّالة ددددلتّ،ّوالبدددد ام ّشدددداوّنّفدددد ّمهخصددددّ ّمسدددد  ّ   دددد ّ ّإعامدددد ّجهددددل ّإلددددىّا عاميددددة
ّافهجل هددددلّجلنددددّتّإلددددىّا سدددداميةّالهدددد ا ّإلددددىّ-ّال دددد ّرّهدددد -ّ  هجدددد ّال   يددددةّالدددد وتّب ددددّ ّفدددد 
ّاالنهدددددللّنحددددد ّالقب ددددد ّاله جددددد ّإلدددددىّأ رّممدددددلّانهلجهدددددل،ّةللدددددّتّفددددد ّوالجدددددخط،ّاله ددددد ي ّأسددددد  ّطّإلدددددى

ّيدددددام ّالهددددد ّوال دددددا ّال ج ددددد حّمدددددنّومضدددددلم   ّم   جل ددددد ّفددددد ّيدددددها  ّالّالدددددخ ّالجدددددخاط،ّالج بددددد 
ّ وحهدددددل،ّ سددددده ح ّال   يدددددةّالددددد وتّفددددد ّالم هجدددددةّالبددددد ام ّا سددددداميةّ،ّو  دددددّ ّالم  جدددددةّأب دددددل ّبهدددددل

ّفب نددددددلم ّالم دددددد  ،ّوأسدددددد   هلّشدددددده  هل،ّمدددددد ّاالسدددددده ل حّبهدددددد  ّة  دددددد ّوإنهددددددللّبدددددد ام ّمدددددد ّوفق  هددددددل
ّال دددددد ر،ّال   يددددددةّالدددددد وتّو  ددددددّ ّالخ ددددددي ،ّم  جددددددةّفدددددد ّي دددددد ّيّ ددددددلنّالددددددخ سّسمسدددددد ّيددددددلّافددددددهحس

ّع  ددددد ّإنهدددددللّمددددد ّأنددددد ّو ةددددد ّ،ساسددددده يّتّسيسددددد سّالم يتددددد ّالب ندددددلم ّمددددد ّوأسددددد    ّفق  ددددد ّيسددددده حى
ّإلدددددىّاله  يميدددددة،ّالهددددد ا ّع يددددد ّو ، دددددّتّا سدددددامية،ّاله   يدددددةّالهددددد ا ّمددددد ّ ج يبدددددلّ ّيخ ددددد ّأنددددد ّإال

ّّ.ال،  يةّوال ل اّ ّل  ي ّإب ا  ّجلنّت

ّالصددددد  ّفدددددهخّ ّالة دددددلتّلبددددد ام ّبلل سدددددبةّالوسدددددنّا عاميدددددةّوالمسدددددلحةّالكبددددد ،ّال صددددد ّتّأمدددددل
ّم هظمددددددةّأوقددددددلّ ّفدددددد ّمسددددددهم حّبصدددددد  حّ  دددددد ّيّح ددددددّثّالق  دددددد ن،ّبدددددد فامّيسددددددمىّمددددددلّأوّالمهح  ددددددة،

ّال سددددد ّو قدددددةّالصددددد  ح،ّوصددددد ل ّا  ددددد ال،ّبحبتدددددةّالفدددددامّهدددددخ ّا صددددد ّتّوقدددددّ ّال ددددد م ،ّالبدددددّثّأل دددددل 
ّالم سددددددددديجىّواسدددددددددهخ امّالمي ددددددددد ح،ّالجصدددددددددّ ّا هيدددددددددل ّجلندددددددددّتّإلدددددددددىّاللددددددددد ان،ّوجمدددددددددلتّوالهصددددددددد ي ،
ّإنهدددددللّمدددد ّالفددددامّهددددخ ّوم ظددددد .ّالصدددد،ل ّعدددد ّفضدددداّ ّالقبدددددل ّيسددددهه ّ ّممددددلّالجخابددددة،ّالهصدددد ي ية

ّيتددددد ّنّفهدددددل حّوالجهدددددلت،ّوالحددددد ط،ّالصددددد اع،ّع صددددد ّحددددد تّ وايل هدددددلّأحددددد اّ ّم ظددددد ّو ددددد و ّأج بددددد ،
ّقدددددل  ّالفدددددامّهدددددخ ّفددددد ّوالصددددد اعّوهتدددددخاّال ضدددددل ية،ّالم  بدددددلّ ّبددددد  ّوأ ددددد ّرّوال  ددددد ان،ّالج ددددددّبددددد  
ّممدددددلّوح يجهدددد ،ّال دددد ّهددددخاّوةبي ددددةّوح يجهدددد ،ّالخ ددددد ّهددددخاّل بي ددددةّ ح يددددّ ّ وّنّوال دددد ،ّالخ دددد ّبدددد  
ّ  ددددد ّالخ ددددد ّأنّي ددددد  ّأنّبدددددّ ّالّإّ ّال  ددددد ،ّن دددددوّفددددد ّالحضدددددل ّ ّالصددددد اعّوح يجدددددةّالجضددددديةّيميدددددن

ّ.س اّ ّ يملّ   ّوال  ّ ي  ،ّف 

ّعج دددد حّ حمدددد ّفلنهددددلّوال  ددددة،ّالصدددد اعّمدددد ّ ح يدددد ّبمددددلّالخيلليددددةّوالفددددامّال ضددددل ،ّأفددددامّأنّكمددددل
ّالقدددددد ّنّو دددددد نUّّهللاّعدددددد ّب  دددددد اّ :ّالصدددددد اعّوأندددددد اعّوال وايددددددلّ ّالجصدددددد ،ّهددددددخ ّ  دددددد ّيّإّ ّول يددددددة،
ّفدددد ّوهم دددد  ّأعدددد ا ّوجدددد ّ ّقضدددديةّع ددددىّ     هددددلّجلنددددّتّإلددددىّوم دددد  ه ،ّ  ددددللىّبجدددد  حّمحتدددد مّة دددد 

http://www.madjalate-almayadine.com/


  almayadine.com-www.madjalate        فرع مجلة الميادين للدراسات المقارنة       اإلنسانيةمجلة الميادين للدراسات في العلوم 

  2021 األولـ العدد  األولالمجلد        

 

95 

ّوجددددد ّ ّمددددد ّالجددددد آنّبهدددددلّأ بددددد ّالهددددد ّالمسددددد م  ّعج ددددد حّيخدددددللةّوهدددددخاّالب ددددد ،ّيهددددد  وّنّالقددددد ّنّهدددددخا
ّوي ب دددددد ّال  دددددد ،ّع دددددّ ّاله ق دددددد ّمدددددد ه ّي سدددددّ ّالخ افددددددةّمددددد ّال دددددد عّوهددددددخاّوالجددددد ،ّوا نددددددوّالما قدددددة
ّإلدددددىّواههملمددددد ّال  ددددد ،ّنظددددد ّل دددددّتّجلندددددّتّإلدددددىّالصدددددحيح،ّال  ددددد ّعددددد ّب  ددددد اّ ّجدددددلمحّ يدددددلل ّب دددددلبن
28ّ.ل نسلنّالح يج ّال  وّال ي لنّة  ّالق ّنّهخاّف ّوهم ّع و

ّالحدددددددلتّهددددددد ّ مدددددددلّوال،ددددددد امّالحدددددددّتّحددددددد تّو وايل هدددددددلّقصصدددددددهلّ ددددددد و ّالق   نيدددددددةّالفدددددددامّو  دددددددّ 
ّة اميدددددلّ ّع دددددىّالفدددددامّهدددددخ ّب دددددّ ّأحددددد اّ ّ ددددد و ّح دددددّثّالقبدددددل ،ّو مي  يدددددلّ ّلمس سددددداّ ّبلل سدددددبة

ّمدددددد ّأحيلنددددددلّ ّيحدددددد ّ ّمددددددلّجلنددددددّتّإلددددددىّالح دددددد ا ،ّأوّالح  انددددددل ،ّأوّالب دددددد ،ّمدددددد ّوأنيددددددىّ  دددددد ّبدددددد  
ّبلل لح ددددددة،ّو  دددددد يّ ّال لدددددد ،ّل دددددده حّ ح يددددددكّ يدددددد ّوهددددددخاّال  ددددددل ،ّهدددددداال ّبدددددد  ّوال،مدددددد ّالجددددددبا ،
ّ.ا نلّ ّم ّالج يبلّ ّمنّوال، امّالحّتّعاقلّ ّ ق ي ّع ىّو ح يّ 

ّواضدددددحةّوالهح ددددد ّال  صددددد يةّعامدددددلّ ّ يددددد ّ ظهددددد ّالج بيدددددةّالقددددد ا   ّهدددددخ ّمددددد ّاو ددددد ّوالدددددب ّ 
ّوال دددددد   ّال ل حددددددة،ّاللدددددد انّلصددددددحلّطّإالّانهصددددددل ،ّوالّب  لددددددة،ّوالّ  دددددد ،ّوالّحدددددد ،ّفدددددداّج يددددددة،

ّأصددددحلّطّالم لندددد ون،ّالشدددد يل ّأمددددلّالح دددد انّأوّا نددددوّمدددد ّ ددددلن اّإ اّعمددددلّال ظدددد ّب،ددددّ ّال ددددج ا ،
ّقصددددددةّالميددددددلتّسددددددب  ّف  ددددددىّالسددددددم ا ،ّالب دددددد حّأصددددددحلّطّالم دددددد ن  ،ّمدددددد ّ ا مددددددلّ ّيظهدددددد وّنّالبلةدددددد ،

ّمدددددنّالمسدددددهم ّوصددددد اع ّال،  ددددد ،ّبلل جددددد ّول نددددد ّشدددددت  ّالمددددد حىّالخ ددددد   ،ّالبددددديّ ّالبحدددددل سّب  دددددل س
ّبلل جدددددد ّول ندددددد ّشددددددت  ّالمدددددد ح ّالسدددددد  ا ّوال حيددددددةّالسدددددد  ،ّال دددددد  ّ  ّال دددددد ي ّالسددددددم ّ صددددددم 
ّصددددلحّتّالسددددم ّع ددددىّالحدددد ّصددددلحّتّلألبدددديّ ّالصدددد اعّنهليددددةّفدددد ّالمددددا  ّاالنهصددددل ّلدددد ّال   دددد ،
ّ مج ددددّ ّهدددد ّبدددد ّصدددد ةّبدددد  ّال   يددددةّالم  جددددةّأب ددددل ّإلددددىّ مددددّتّالّالخيلليددددةّالب دددد الّ ّفهددددخ ّالبلةدددد 
ّوال، اميدددددددل ،ّالصدددددددل بةّوا لدددددددل حّال  دددددددةّمددددددد ّف هددددددلّمدددددددلّجلندددددددّتّإلدددددددىّالبيضدددددددل ،ّل  ددددددد  ّطّواضددددددح
ّ.ال سل ّع ىّوالص اع

ّن دددددوّفددددد ّالبدددددلل ّأل هدددددلّالق   نيدددددةّالفدددددامّلهدددددخ ّأنّيددددد   ّأنّلدددددألّطّالبدددددّ ّ جددددد مّمدددددلّع دددددىّو  دددددل 
ّهددددخ ّميدددد ّلدددد ّممددددلّأكيدددد ّمضددددم ّنّإليدددد ّفق  هددددلّووصدددد تّجدددد ا ،ّسدددد ينّعج دددد ّفدددد ّ  ل  هددددلّفددددلنّال لددد ،

ّوإنّ  دددددد ا ،ّالهدددددد ل  ّ ددددددلنّالخ دددددد ّمدددددد ّالم دددددد وّيّ ددددددلنّفددددددلنّعددددددل ي ّنّأشددددددخلّيّوال وا ّالم اقددددددة
.ّسددددد  ّشدددد ي ّ دددد ل  ّشددددكّبدددداّالهدددد ل  ّفددددلنّ-والة دددددّتّال اقددددنّوهدددد ّ-ّال دددد ّمدددد ّالم دددد وّيّكددددلن
ّاالجهمدددددددلع ّالة دددددددلتّسددددددد   ّفددددددد ّيدددددددال ّأنّيسددددددده ينّاله   يددددددد ّنّأنّع دددددددىّالبحدددددددلّ سّّ لدددددددّتّوقدددددددّ 

ّوأقددددد ّمحللدددددة،ّالّالوالّ ّفددددد ّوحلصددددد ّواقدددددنّالفدددددامّهدددددخ ّألددددد ّأنّ يددددد ّشدددددكّالّفممدددددلسّوا جلهدددددل ه 

 
 ينظر : موق  الدكتور عدنان با حارث  للتريبة اإلسالمية .   28
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ّأكيدددد ّالق  دددد ّنّأفددددامّأنّع ددددىّالبحدددد ّ ّ لددددّتّفجددددّ ّوال  ددددة،ّا لددددل ح،ّال لددددّ ّفدددد ّ هحدددد ّ ّأنّيمتدددد ّألدددد 
ّ.ع  لّ ّالفام

ّإالّالم ددددله ،ّع ددددىّو دددد ل   ّعم دددد ،ّوةبي ددددةّفق  دددد ،ّنلحيددددةّمدددد ّل ه   يدددد ّنّ ددددلبنّفلندددد ّال  دددد ي ّأمددددل
ّفدددد ّالم ددددلهّ ّ حتدددد ّفدددد ّوأب دددد ّاله   يدددد ن،ّمدددد ّالمخه  ددددةّا عاميددددةّالمدددد اّ ّلندددد اعّ  ددددلوالّ ّأسدددد عّأندددد 

ّب دددددّتّفددددد ّ دددددلنّإ اّاله   يددددد ّنّمددددد ّ  ددددد اّ ّأقددددد ّال مددددد مّفددددد ّوي هبددددد ّوالم دددددله حّ،ّّال ددددد ّيّأوقدددددلّ 
ّأمدددددل.ّاله   يدددددةّالهل فدددددةّالبددددد ام ّو  هجددددد ّال ددددد ي،ّأوقدددددلّ ّ هحددددد ّ ّإّ ّصدددددل مة ّ قلبدددددةّو حدددددّتّمسددددد  ،

ّبتي ددددد ّأ  ددددد ّالجهدددددل ّهدددددخاّفدددددلنّال ددددد ّيّأوقدددددلّ ّيددددد ظ ّوالّي هجددددد ،ّالّم حددددد ،ّب دددددّتّفددددد ّ دددددلنّإن
ّ هددددددد مّالهددددددد ّالجددددددد وّ ددددددد فامّم ح فدددددددةّإعاميدددددددةّمددددددد اّ ّ يددددددد ّ  ددددددد ّيّأنّيمتددددددد ّإّ ّاله   يددددددد ن ّمددددددد 

ّع ددددىّهددددخاّميدددد ّي دددد ّيّالّفلندددد ّ-االنح افددددلّ ّمدددد ّ يدددد ّمددددلّ ةدددد -ّاله   يدددد ّنّأمددددل.ّواو اّطّال ددددا 
ّ.ا ساميةّالباّ ّف ّالق 

:ّالة ددددلتّإل هددددلّيم دددد ّالهدددد ّال  دددد ي ّبدددد ام ّأندددد اعّم  فددددةّحدددد تّ ولددددةّا مددددل اّ ّفدددد ّأجدددد ّ ّبحددددّثّوفدددد 
ّالمخصصدددددةّال ددددد ّرّوالفدددددامّالق  ددددد ّنّأفدددددامّأمدددددلّوالق ا يددددد ّ،ّال عدددددت،ّأفدددددامّ  دددددل  ّأكيددددد ّأنهددددد ّوجدددددّ 
ّأفدددامّبهدددلّواسدددهب ل اّال  ددد ح،ّاووندددةّفددد ّع  هدددلّإربدددلله ّقددد ّفجدددّ ّب ددد ح،ّع  هدددلّيجب ددد ّنّ دددلن اّوالهددد ّلهددد 

ّع دددددىّوإربدددددلله ّالهجل يدددددةّا عاندددددلّ ّم دددددله حّنحددددد ّال ددددد يّ ّمددددد  ه ّلددددد ح ّ لدددددكّمددددد ّوالعجدددددّتّالقبدددددل ،
ّ.المسج ةّأش ةههلّش ا 

ّالوال ،ّ ضددددد ّالبحدددددّثّإل هدددددلّأشدددددل ّالهددددد ّال  ددددد ي ّمددددد اّ ّمددددد ّالنددددد اعّهدددددخ ّإنّإّ ّ   ددددد ّماشددددد ّوهدددددخا
ّوأفدددددامّالبحددددد  ،ّ لدددددكّع دددددىّ لدددددّتّ مدددددلّال  دددددةّإلدددددىّالم ددددد ّ سدددددبب ّمدددددلّأقددددد ّوالق ا يددددد ّال عدددددّتّفددددد فام
ّمدددد ّف هددددلّبمددددلّالهجل يددددةّا عانددددلّ ّأمددددل.ّ  دددد  ّ جدددد مّ مددددلّيخ دددد ّالّ   هددددلّال قلبددددةّعدددد ّالب  دددد حّالقبددددل 

ّفدددد ّو  دددده ه ّاالنهبددددل ّوجددددخّطّاليبددددل ،ّوعدددد مّالسدددد عة،ّع ددددىّ  همددددّ ّفلنهددددلّوالخدددد اع،ّوالقددددخط،ّالسددددخلفة،
ّم ددددل  ّب دددد ّيّال دددده حّلمتددددلم ّ ح يددددكّمدددد ّف هددددلّعمددددلّفضدددداّ ّجددددخاط،ّم سدددديج ّجدددد ّفدددد ّال قددددّتّن ددددو

ّوقدددددّ .ّاله   يدددددةّالهددددد ا ّمددددد ّ ملمدددددلّ ّ   هدددددلّمدددددنّالهجل يدددددة،ّالم هجدددددلّ ّلهددددد وي ّجسدددددمهلّوابهدددددخاتّالمددددد أح،
ّ مدددددلّاله   يددددد ّنّوإعاندددددلّ ّبددددد ام سّب  ددددد انّبمصددددد ّأج يدددددّتّالهددددد ّالم  انيدددددةّالبحددددد ّ ّأحدددددّ ّنهدددددل  ّ لدددددّت
ّم هظمددددددددةّبصددددددد ةّا عاندددددددلّ ّي دددددددله وّنّالة ددددددددلتّمددددددد %98.6ّّّأنسّوالم   ددددددد ّنّالم دددددددله وّنّي اهدددددددل

ّ.   هلّالمهج مسّالجلم ةّ سللةسّصحي ةّنهل  ّيا ّ ّوهخاّومسهم ح
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ّجدددد ا ،ّ ب دددد ّاليللددددّثّال ددددلل ّ وتّفدددد ّانه ددددل  ّأنّنجددددّ ّال  دددد ي ّأجهدددد حّمدددد ّالمه قددددنّالخ دددد ّهددددخاّو ةدددد 
ّفددددد ّف ددددد ي ّجهدددددل ّمايددددد  ّ مسدددددةّحددددد ال ّبهدددددلّي جدددددّ ّالسدددددبنّال   يدددددةّالخ دددددي ّ وتّالميدددددلتّسدددددب  ّف  ددددى
ّمجهم ددددد  ّو  ي لنيدددددلّو  جيتدددددلّف نسدددددلّمددددد ّ ددددد ّفددددد ّي جدددددّ ّالّال  ددددد ي ّأجهددددد حّمددددد ّال ددددد ّ ّهدددددخاّأنّحددددد  
ّ.    حّأ اريةّانح افلّ ّإلىّشكّباّيا  ّاالسه ملتّس  ّمنّال اسن،ّاالنه ل ّّفهخا

ّعدددددد ّالم لصدددددد ّال ددددددلل ّي ي دددددد ّالددددددخ ّالقب دددددد ّا عامدددددد ّاالن هددددددلىّب ددددددّ ّاله   يدددددد ّنّ  دددددد ّويه مدددددد 
ّمددددد ّاله  ددددد ّ ّالب دددددل ّ هددددد ّ ّمجم عهدددددلّفددددد ّأصدددددبحّتّالهددددد ّاالنه ندددددت،ّوشدددددبتلّ ّالمبلشددددد ّالبدددددّثّة يددددد 

ّا سدددداميةّاله  يددددةّأهميددددةّع ددددىّيا ددددّ ّممددددلّوال قلبددددة،ّالضددددبدّ ب دددد ّحددددّ ّإلددددىّم هددددلّويصدددد ّتّأسلسدددد ،
ّ.واالن هلىّال  لمةّعص ّف ّالمس  ّحص ّلهق ّن

وع ددددىّالدددد ة ّمدددد ّ لددددكّمضددددل ّاله  ددددل ّومددددلّيبددددثّ يدددد ّإالّأندددد ّيسدددده ّفدددد ّب دددد  حّو ،  دددد ّاال جلهددددل ّ،ّ
مددددد ّ ددددداتّ جددددد ي ّ  امددددد ّوالّيددددده ّ لدددددكّبلالسدددددلل تّالمبلشددددد حّ،ّبددددد ّبللدددددل حّ  و ّأف دددددلتّلددددد رّالة دددددلتّّ

  ددددددددد ّ،ّعددددددددد ّة يددددددددد ّم ا ندددددددددةّالفقدددددددددل ّالمج مدددددددددةّو ج يددددددددد ّمددددددددد رّجل ب ههدددددددددلّون ع ههدددددددددلّ،ّوةبي دددددددددةّ
لهدددددد ّ جدددددد مهلّ،ّمددددددنّال  دددددد ّأنّلقدددددد ّة دددددد ّقلب  هدددددد ّالخلصددددددةّل هدددددد ل ّبددددددلله   ي نّ،ّفهددددددد ّال خصدددددديل ّا

يتسددددتّالة ددددلتّانملةددددلّمدددد ّالسدددد   ّاالجهمددددلع ّفددددد ّحيددددل ه ّاالعهيل يددددةّو   ددددهه ّالمحدددد و حّ دددد ّأنددددد ّ
يدددد و  ّبخبدددد ا ّواق يددددةّوأ دددد رّمهحدددد  حّمدددد ّال اقددددنّ مددددلّو  ّسددددلبجلّ،ّلددددخلكّالّبدددد ّمدددد ّمهلب ددددةّالة ددددلتّ

الددددخ ّيبددددثّع ددددىّمدددد ا ّالسددددلعل ّمددددلّالبدددد ام ّالهدددد ّيهلب  نهددددلّلهج ددددتّمددددلّيحمدددد ّع بددددل ّ.ّّلهددددخاّالجهددددل 
29 

أنّسّالنّ   دددددد ّقبدددددد ّال دددددد  ّ لجدددددد ّقددددددلتّال ددددددلع ّال   دددددد بففففففرامط األطفففففففال  فففففففي اإلذاعففففففة :  -4
،ّلنّال نّأ احّاسددددددهملعّف دددددد ّ ا ّشدددددد نّ،ّو  نددددددلم ّالة ددددددلتّفدددددد ّأحيلنددددددلّسّفجدددددد ّ ددددددلنّع ددددددىّحدددددد ّ

مسدددددم عّ،ّي همددددد ّع دددددىّال نّفددددد ّالسدددددلكّ،ّوحددددد  ّيحمددددد ّمضدددددم نلّل يدددددلّويهخدددددخّا  اعدددددةّهددددد ّفددددد ّ
يسدددده ّندددد ّالّشددددكّلشددددتاّف يددددلّجمدددد اّوي دددد  ّآ نّالة ددددلتّبهدددد و ّو حّ،ّويه ددددلة ّمددددنّاحسلسددددل ه ّ،ّف

 30ف ّ  ت  ّوج انه ّوم لونهه ّع ّال م ّالس ي ّ.ّ
وحددددد  ّ    ددددد ّالصددددد ا ّالصددددد  ّفجددددددّ،ّانهدددددلّ  همدددد ّع دددددىّحلسدددددةّالسدددددمنّ،ّ  همددددد ّع دددددىّّفل  اعددددة

عبددددد ّالل ددددد ّ،ّفدددددلنّحلسدددددةّالبصددددد ّقددددد ّ   ددددد ّالمجدددددلتّلدددددأل نّاللهجلةهدددددلّلههحددددد تّ يمدددددلّب ددددد ّإلدددددىّ
صدددد  ّحسدددديةّو ه يددددةّ  سددددمهلّالمخ  ددددةّ،ّلددددخاّفللصدددد  ّا  اعدددد ّيهحمدددد ّأربددددل ّلج  ددددةّمدددد ّأجدددد ّأنّ

 
 356-354، ص ووسائطه  وفنونه فلسفته األطفال  أدبينظر :  29
 337، ص   : المتدر السابق ينظر  30
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ا ّي دددددد ّبدددددددل ن ّال  ددددددد ّإليددددددد ّ ةدددددد ّافهجدددددددل  ّإلدددددددىّالضددددددد ا ّوالدددددد يت  ا ّوح  دددددددل ّالممي ددددددد  ّو  ب دددددددّ 
وجدددد هه ّ،ّومددددنّهددددخاّ دددد ف ّلدددد ّ جدددد ي ّألدددد انّف يددددةّ ا دددد حّمدددد ّأ طّالة ددددلتّو هددددخاّاسدددده لعّأنّيسدددد ّ
مددددلّي لنيدددد ّمدددد ّنجدددد ّبدددددلب ا ّصدددد  ّصدددد  يةّ ه دددد ّل   دددد ّأنّي هددددد ّمددددلّيجدددد  ّ  ددددةّالميت ف ندددددل ّ

و ددددد اف  اّمددددد ّوقدددددل نّ،ّولقددددد ّلألسدددددةّال ددددد ي ّلجددددد ّعددددد  ّالة دددددلتّعددددد ّال ا يددددد ّواسدددددهب ل  ّبلله  دددددل ّ
خاّلدددديوّبددددل اتّفدددد ّالمددددل حّولقدددد ّالخ دددد ّيتمدددد ّفدددد ّة يجددددةّإ  اجهددددلّ،ّومهددددىّمددددلّ هيدددد  ّع يدددد ّ،ّوهدددد

لألة دددددلتّبددددد ام ّإ اريدددددةّ هقلمددددد ّف هدددددلّاالب دددددل ّالسلسددددديةّفدددددلنه ّوالّشدددددكّسددددديج ونّف هدددددلّضدددددللةّمددددد ّ
 ّضلال ه ّ.ّ

ّال يدددددلم ،ّسدددددلم ّال م ددددد ّ«ال ددددد مّا مدددددل اّ »ّ ح يددددد ّ  ددددديوّأكدددددّ جددددد ّلّوالمجففففففالت :الصففففف افة  -5
ّو  مددددددي ّال ة يددددددة،ّاله يددددددةّ   يدددددد ّفدددددد ّالجدددددد ا حّأهميددددددةّمدددددد ّان اقددددددلّ ّ،«ل جميددددددنّالجدددددد ا ح»ّمبدددددد أّع ددددددى

ّوقدددددلتّال ددددد  طّ،ّّلجلفدددددلّ ّع دددددىّواالن هدددددلىّالحددددد ا ،ّولجلفدددددةّالددددد ع ّ   يددددد ّو دددددخلكّل جميدددددن،ّالم  فدددددة
ّو سدددددددهه  ّالجدددددددل  ،ّال دددددددلمّةددددددد اتّ سدددددددهم ّمبدددددددل  اّ ّلددددددداّ ّ   ددددددد تّال ددددددد مّا مدددددددل اّ رّصدددددددحي ةّإن

ّالح ييدددددددة،ّالهج يدددددددةّ   يدددددددفّ ددددددداتّمددددددد ّالمجهمدددددددن،ّف دددددددلّ ّوعمددددددد مّوال دددددددبلّطّوالمت ددددددد ف  ّالة دددددددلت
ّالق مدددددددةّبددددددد  ّ جمدددددددنّالهددددددد ّ،«يجددددددد أّة  دددددددك»ّمبدددددددل  حّأنّ،ّوأوضدددددددح«االجهمدددددددلع ّاله اصددددددد ّووسدددددددل  
ّلدددددداّ ّف هددددددلّو  ددددددل  ّالم احدددددد ،ّمخه ددددددةّفدددددد ّالة ددددددلتّ سددددددهه  ّأحدددددد ،ّيدددددد مّ دددددد ّو    دددددد ّوال سدددددد ،
ّلجدددددخّطّمخدددددهّ ّل  دددددلنّ سددددد مّالددددد ّ ّوسددددده اكّتّلألة دددددلت،ّقصدددددّ ّبتهلبدددددةّ م ددددد ّنّإمل ا يدددددلّ ّكل بددددلّ 
 31.الج ا حّإلىّال   

جدددد ّإن ددددلّمددددلّ ل ددددلّفدددد ّا مددددل ا ّنع ددددىّصدددد   ّاله دددد عّواالنه ددددل ّل سددددل دّأ طّالة ددددلتّّو ةدددد ّمددددلّأنجدددد 
،ّوأنّالسدددددلحةّال بيدددددةّ حهدددددللّإلدددددىّأضددددد ل ّمدددددلّانددددده ّ ددددداتّال جددددد  ّالملضددددديةّ،ّفددددد ّب ايدددددةّال  يددددد 

لّلدددديوّق دددد اّمدددد ّال طّالم دددده ّفدددد ّ ولددددةّا مددددل ا ّو ص صددددلّالم جدددد ّل   دددد ّ ومدددد ّالماحدددد ّأنّ مدددد 
ي ددددده ّعددددد ّة يددددد ّالم يمددددد  ّولددددديوّمددددد ّمددددد اة  ّال ولدددددةّ،ّومددددد ّه دددددلّن هجددددد ّأنّالمخ  ددددد  ّاله  ددددد ي  ّ

  جيددددد ّم قدددددل ّالة دددددلتّنحددددد ّا بددددد اعّال  ددددد ّوال بددددد ّ،ّوّإقلمدددددةّالددددد  شّع ددددد ه ّأنّي ه ددددد اّبه ددددد ي ّّو
ّاله ّ    ّالة لتّف  نّالقهلبةّ.ّ

ّ

ّ
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 الخاتمة 

لجدددددد ّ بدددددد  ّأنّبدددددد ام ّالة ددددددلتّفدددددد ّاله   يدددددد نّلهددددددلّمجددددددلال ّواسدددددد ةّ ، دددددد ّالة ددددددلتّلجل يددددددلّو يدددددد  ّ

ل ّوالمسدددددد حيل ّوال دددددد  ّوالم سدددددديجىّحيددددددل ه ّ،ّو  يدددددد ّفدددددد ّمه ددددددهه ّ،ّفللجصدددددد ّوالحتليددددددل ّوالهمي  يدددددد

وال بدددددددل ّوة  هدددددددلّ،ّ  هدددددددلّ هددددددديحّليجدددددددلفهه ّأنّ  مددددددد اّو هب ددددددد  ّ،ّو سددددددده ّفددددددد ّ  ميدددددددةّقددددددد  ا ه ّال ، يدددددددةّ

وال لةفيددددددةّواالجهملريددددددةّوال  سدددددديةّ،ّو  ددددددل  ّفدددددد ّ دددددد   هه ّالخ  يددددددةّ،ّو  ددددددينّفدددددد ّن  سدددددده ّالبهجددددددةّ،ّ

ّ.و  ف ه ّإلىّاله ق  ّاالن ل  ّ

الة ددددددلتّالج دددددد ّ،ّهدددددد ّالددددددخ ّي ددددددينّشدددددد  لّمدددددد ّ يددددددلال ّالة ددددددلتّويج  هدددددد ّأكيدددددد ّإحلةددددددةّّلم نددددددبّ ف

ّبب  هه ّوعللمه ّالخ ّي ي  نّ ي ّ.

،ّوأنّ  اعددددىّ يدددد ّالخصدددددل  ّال  يددددةّلقدددد ّلددددد نّّبددددد ام فدددداّبدددد ّمدددد ّأنّيهسدددددنّالمجددددلتّلهددددخ ّالّ -1

 أ ب ّ.

ال  دددددد ّ،ّّأنّ سددددددهخ مّإمتلنيددددددل ّاله   يدددددد نّب ددددددت ّف دددددد ّو ق دددددد ّبمددددددلّيه دددددد ّمددددددنّم احدددددد ّنمدددددد  -2

 .كلسهخ امّالمال ا ّالبص يةّوالح  ّالس  مل يةّ،ّوأنّ  ينّالح  ةّوالح  يةّف ّال سل دّ  هل

 أنّيتهستّال   ّم  فةّأشم ّوأعم ّل  لل ّالمل  ّواالجهملع ّ. -3

 مسلع حّال   ّع ىّ ق ي ّا جلهل ّس يةّنح ّفق   ّع ّ ا  ّ. -4

 ّّه دددددددل ّّبددددددد ام ّ دددددددال ّع دددددددىّعجددددددد تّالّبددددددد ّل دددددددلّم اعدددددددل ّمدددددددلّيجددددددد مّلألة دددددددلتّ ّلنددددددد ّ  جدددددددّ -5

 الة لتّ  ل ّل يه ّال غبةّف ّال  ةّوالهس دّوحتّالخا ّواالنلنيةّ.ّ

 .ّم لونةّال   ّع ىّ  ق ّالضم  ّوال ا ّو ق ي ّم يلكّم  لّم ّال ي ّا ساميةّ -6

ّ
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ّ

 المصادر والمراجع 

  م ّ ّ-ّّال ق ّ ا ّ،ّم1995ّ-ّّهد1ّ1416 ّ،ّ   لنّع  ّأحم .ّّ ّ،ّاله   يةّوال ي ّالة لتّأ ط -1

ّّال لمّةّّاليجل يةّّال اوّنّّ اّ ّّمّنّّبلالشه اّ ّّل قهلطّّال لمّةّّالمص يةّّاله  ةّ،ّّاله ه ّن ملنّّهل  ّّبج  ّّ،سّّّّوسل   ّّ،ّّوف  ن ّّّ،ّّف س ه سّّّّالة لتّأ ط -2
ّّّم1977ّ،ّب، ا –

ّّم2007،ّال ل ّ ّحت مةّ،ّوا عامّاليجلفةّ ا  حّ،ّالفيص ّ وح ّّسم .ّّ ّ،ّولجلفهه ّال   ّّأ طّّّ -3
 ال  نّّ–ّواله  ي ّاله  يةّو ا حّ،ّله  طّّنل يملن.ّ ّوّالخلل  ّسملى.ّ ّّوّالب  ّ ّق  ية.ّ ّ،ّولجلفهه ّالة لتّأ ط -4

ّّّّأّّّّ،ّّاله  يميةّّال م يةّّف ّّوو ل ةّّ صل  ّّوحلجل  ّّال   ّّأ ط -5 . ّّّّّ ّّ-ّّهد1ّّ1424ّ ّّ،ّّواله  ينّّل    ّّال اىّّمتهبةّّ،ّّق لوّ ّّمحم ّّه ّر.

 ّم2003

 2016:ّّال  ّ ّس ةّ،ّواله  ينّل    ّّم ا :ّّ ب :ّّال لش ّ،ّالح ّب ّ اش ّ  ليفّ،ّال  ي ّريلت -6
ّّّ،ّّالسلس ّّالهلسنّّالصةّّةللبل ّّل رّّالقه  ل يةّّالهم ي ا ّّ  ص  ّّمهل اّ ّّ  ميةّّف ّّال ظّ ّّم ح ىّّع ىّّقل  ّّالمه   حّّبلل سل دّّب نلم ّّف للية -7

ّّّم2008/ّهد1429ّّّ،ّعسج تّال هلىّعب ّمحم .ّّ .ّّّأّإش ا تّّّشله  ّمحم ّسميحّآال رّّّّال للبةّإع ا 
 ّم2014/ّهد1435ّّّ،1ّ ّ،ّح اّ ّةل ّ ا ّ،ّنبهلنّمحم ّيح ى.ّّّأّ،ّواالةه اطّاالجههل ّب  ّاله   ّ ّّال ق  -8

ّّم1989ّمل ك7ّ-4سّّال وحةسّّال   يةّالخ ي ّل وتّاله لوّنّّمج وّ وتّف ّال  ّ ّأ طّن وح -9

ّال و يل ّ

ّسّّمجلتسّّمح  ّ ّمج  ّ،ّّنم  جلّ ّال   ّمس ى..ّّال   ّّأ طّف ّال  ب ّّاله ا ّأل  -1

ّسّّّّمجلتسّّحم اوّ ّجم  ّال  ه  ّّ،ّالمهح حّال   يةّا مل ا ّّف ّالة لتّأ ط -2

 ال  ّمّا مل اّ ّّج ي ح -3

ّّا ساميةّل ه يبةّّحل  ّبلّع نلنّال  ه  ّم قنّ -4

ّّم2018ّ،ّب ب ّ–ّوال   يةّا ساميةّّال  اسل ّ  يةّف ّمحلض ّ،ّب ق و حّعمّ .ّ .ّتسّّّال   ّأ ّطسّّف ّّمحلض ا ّ -5

 ّتhttp://emadhelal.blogspot.aeرّهاتّعمل ّ هب ّمجلت -6

 

ّ

http://www.madjalate-almayadine.com/
http://emadhelal.blogspot.ae/

