
 أدب الطفل

 پوهیالی سوما نظری: نویسنده

 (تمهید)خالصه 
مجموعة آثار وکتابات بسیطة وسهلة للفهم التی ترفع مستوی علم األطفاا     :  عبارة عن أدب الطفل 

أدب الطفل قد ساار ماسیرام مملاوبا بالمرتفعاات           .  وثقافتهم دون تعلیم المباشر، وتربی ذوقهم وقدراتهم
والمنحدرات وُتری أو  نوایاه فی الدو  الغربیة  خاصة فی فرانسا وأما فی الشرق فأظهر وجها  أکرار         

 .تأخرام
تعتنی المجتمعات الیوم إلی تنمیة أدب الطفل ألن  وسیلة لتنمیة القادرات اللغویاة لادی األطفاا ،            

عندما نقاو    .  وتکریر المعلومات، وتنمیة العالقات اإلجتماعیة وسعة الخیا  و مأل فراغهم وما إلی ذلک   
أدب الطفل علینا أن ننتب  بنکتة وهی أن کلما تأتی تحت هذا االسم؛کلما یکون للطفل من أثار، فلیکان    

فلیراعِ کاتب الطفل فی کتابات  لألطفا  األسلوب الطفولی، ومالئمة    .  متناسبام بمستوی الطفل من کل جهة
األثر بالحاجات و المقدرات الذهنیة لدی الطفل و أیضام بلغتهم، وثقافتهم و خیالهم، ولتکُ تلاک اثثاار    

 .ذات جاذبیة وجدة ولیهدف إلی أهداف عقیدیة وتعلیمیة وترفیهیة
الطفل، األدب، نشأة أدب الطفل، أهمیة أدب الطفل، میزات أدب الطفل، أهددا      :  الکلمات الرئسیة 

 .أدب الطفل



 المقدمة
الطفل أحد األرکان الرئیسیة للمجتمع القرن الواحد والعشرین، إلی أن هذا القرن والقارن العاشرین          

 .، و اإلنتباه بتعلیم  و تربیت  أشغل أذهان کریرین من الکبار و عبااقرة المجتماع     (قرن الطفل)سمیا باسم 
کان جهد البشر لنمو الطفل موجد أدب الطفل و أحیانام سبب تطوره فی المجتماع، کماا أن أدب الطفال        

 .تطور و نما مسایرام لتطور الجوامع اإلنسانیة و وطأ فی وادٍ أوسع
الیوم أدب الطفل من أهم اثداب و أجدرها انتباها، ففی بعض الدو  اتسع ووجد موضاع  فای کال          

و العنایاة باالطفال کالعنایاة بالاشباب و           ...  النشاطات الرقافیة، و اإلجتماعیة، و التربویة، و التعلیمیة، و  
بصانعی مجتمع المستقبل، و فی بعض الدو  أدب الطفل فی ضعف شدید إلی أن حتی الیوم بقی خامال     

 .الذکر و مغمورام و هذا یبین تخلف تلک الجوامع
 الطفل ومراحل الطفولیة

بنی أساس کل المخلوقات سوا اهلل علی التغییر والتحو ، فاإلنسان یعرض للتغیر والتحو  اساتمرارام     
طو  حیات ، وکل تغییر مقدمةم لتغییر التالی ونتیجةم من تغییر الماضی، هذه التغییرات تشاهَد بوضوح فای  

کل واحادة مان هاذه       .  النطفة، المولود أوالصبی، الطفل، المراهق، الشاب، الکهل والشیخ   : مراحل اثتیة
المراحل کما قلنا تتأثر بمرحلة قبلها وتؤثر فی مرحلة بعدها، وأسس الرئیاسیة لشخاصیة کال إناسان         

المرحلة التی یبحث عن  أدب الطفل های المرحلاة         (  22:  2991عطاران؛ . )ترتبط بکیفیّة مرحلة شباب 
 . الطفولة والطفل فی هذه المرحلة
 ما هي المرحلة الطفولة ؟

الطفولة مرحلة من حیاة اإلنسان التی تستمر من الوالدة إلی سن المراهقة ولهاا مواصافات خاصاة       
الطفل ینمو مان الناحیاة الجاسمیة، واألخالقیاة، والعاطفیاة، والهیاجیاة،               .  بالنسبة للمراحل التی قبلها

واإلجتماعیة والمعرفیة فی هذه المرحلة، وشخصیة الطفل تکوّن فای هاذه المرحلاة ویتعلاام العاادات،          
واألخالق والسلوک أوالتعامالت اإلجتماعیة والعاطفیة، تنمیة الطفل سریع فی هذه المرحلة فیتعلاام کال    

 .األشیاب تقلیدام ممن یراهم
الطفل فی الخامسة من عمره نسخة من شاب المستقبل، ألن اإلناسان بالناسبة إلای          ”    :جز یقو  

سائر المخلوقات یقضی مرحلة کاملة من التعلق بغیره، وکریرام مان األعماا  والناشاطات توجاد فیا                
تدریجیام خالفام لسائر المخلوقات، إذن کل المذاهب الفکریة والروحیة توافق علی أن مرحلاة الرضااعة     

 (21: 2991عطاران؛ )“ .والطفولة یهمّ اإلنسان فی تکوین سلوک  وتعامالت  فی المستقبل
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یختلف األطفا  فی مقدراتهم، وعالقاتهم وحاجاتهم، ویتفاوت نمو کل واحد عان غایره، ماع هاذا        
الفروق الفردیة فای األطفاا  تحاد         . التیار لتنمیتهم یقضون مرحلة الطفولة علی السواب بصورة طبیعیة

ألسباب عدیدة کالعوامل الوراثیة، واألوضاع اإلقتصادیة واإلجتماعیة، والفروق المدنیة والقرویّة، کیفیاة       
 (21: 1002کو ؛ .)المدرسة أوعدم وجودها، اثداب والسنن وغیرها من العوامل

 من الطفل ؟
علی رغم الدراسات الخاصة حو  الطفل؛ الطفل کائن متنکار ومجهو  بعدُ، ومن الظواهار الاتی لماا      
یستطع محققوا علم النفس ومتخصصوا التعلیم والتربیة أن یقدموا تعریفام مناسبام بکون  جامعام ومانعاام لا ،    
ولکن الدکتور شعاری نجاد یعد الطفل عضوام من المجتمع، شخصیة فریدة التی لها مواصافاتها ومیزاتهاا      
الخاصة بها، صاحب مستقبل األرض وخالق المستقبل، راغب فی عیشٍ راضیة ومسرورة، حاادّ النظار،      

 (00-99: 2092شعاری نژاد؛ .)متفائل ومرجو
عضومن المجتمع الذی ال دور ل  بعد فی منظامة المجتمع لعدم التجهیز بالخُبرات اإلجتماعیة  الطفل أو

 . الضروریة
لنمیز بین المعنی البیولوجیکی والمعنی اإلجتماعی لمصطلح الطفل، ولنعرف أن الطفل لما ترک حجر   
أم  ال یخرج من دائرة الطفولة، ألن الطفل یحتاج إلی التعلق بالکبار وال سیما بوالدی  لمدة طویلاة وإن     
لم یقضَی هذه الحاجة لیدخل الخلل فی تکوین  وتنمیة شخصی ، کما أن فی بعض الدو  الطفل لما عرف  
یده الیمنی والیسری لیفکر فی اکتساب الرزق والحصو  علی قوت  ولیعمل من الصباح إلای الماساب، ال      

فی هذه الصورة ال  .  قیمة لحاجات  وعالقات ، هوممتلَک الکبار ومغصوبهم، لیبذ  جهده لمستقبل  ال لحال 
 .نستطیع أن نعدّ هذا الطفل طفالم وال هذه المرصلة طفولة م بمعنی الحقیقی

 أدب الطفل
 :قبل أن نعالج أدب الطفل، لنعرف مااألدب

.هومجموعة من اثثار المکتوبة التی یتجلی فیها العقال اإلناسانی بشناشاب أوالفان الکتاابی          االدب
 (43: 2902حکیمی؛ )

 (1: 1004برزین مهر؛ .)فن إلظهار وبیان النیات واثما  بالکلمات األدبأو
.                          أو األدب عبااارة عاان مجموعااة مظاااهر الفنیااة الااتی صاایغت فاای قالااب الکااالم لکاال أمااة                 

 (21: 1000علی پور؛ )
 

 أدب الطفل



 هل هناک فرق بین أدب األطفال وأدب الکبار ؟
.                        الفاارق الوحیااد بیاان أدب األطفااا  وأدب الکبااارهو االختااالف بیاان إمکانیاااتهم وحاجاااتهم             

 (23: 1000علی پور؛ )
ال ینبغی لکتاب وشعراب األطفا  أن یفکروا بأنهم یکتبون لألطفا ، إذن ال یهمُّهم ماذا یکتبون وکیف   
یکتبون، کال؛ إن عمل کاتب الطفل أثقل بکریر من غیره ألن علی  أن یکتب للطفل من لسان ، وعلیا  أن     
یعرف أی إمکانیات لدی الطفل لمعرفة أثره، إلی أی مدی ینمی خیال  وعاطفت ، ما ذا یحتاج لقرابة هذا  

 ...األثر، وبقرابة أثره أی حاجات  ترفع، وکیف یلتذُّ ویتمتع من قرائت  و
مجموعة آثار وکتاباات باسیطة      :  عبارة عن أدب الطفلنظرام إلی هذه الحاجات نستطیع أن نقو  أن 

ساذجة وسهلة للفهم، التی ترفع مستوی علم األطفا  وثقاافتهم دون تعلیام المباشار، وتربای ذوقهام                
أوأدب الطفل یطلق علی مجموعة اثثار والکتابات التی یکتبها کتاب (   10:  2002حکیمی . )  وقدراتهم

 (19: 2992شعاری نژاد؛ . )األطفا  لمطالعات الحرة لألطفا ، نظرام إلی مستوی نموهم ومتناسبام بذوقهم
فی األخیر نستطیع أن نقو  أن األدب  مرآة حیاة الناس فی المجتمع وأدب الکبار  ینعکاس صاور     

 . حیاة الکبار، وأدب الطفل ینعکس صور حیاة األطفا 
 نشأة أدب الطفل في العالم

مع أن تحدید تاریخ أدب الطفل أمر مستحیل وبالغ الصعوبة، ولکن االنتباه بتعلیم وتربیة الطفال قاد     
کان ظاهرة ملحوظة وجدیرة بالعنایة من القدیم إلی اثن بین أمم الشرق والغرب ولکن ال ناستطیع أن         
نعد کل ما کان یکتب فی هذا المجا ؛ أدب الطفل بالمعنی الحقیقی،  وبما أن أدب الطفل قد سار ماسیره  

 :غیر مساو فی الشرق والغرب، نعالج  فی الشرق منفصالم عن الغرب
 أدب الطفل في الغرب

أدب الطفل قد سار مسیرام مملوبا بالمرتفعات والمنحدرات وُتری أو  نوایاه فی دو  مرال فراناسا،         
 .وروسیا، واإلنجلترا، والدانیمارک، وألمانیا، وأمریکا، وإیتالیا، ویابان وبولندا

وفای سانة    .  بدایة هذه الظاهرة ألو  مرة تری قلیل الظهور فی القرنین السادسة عشر والسابعة عشر 
انتشرت أو  مجموعات التعلیمیة الخاصة لألطفا  فی أروبا، مع أن هذه المجموعات لم ترزق   .  م 2141

.میزة من میزات أسلوب الکتابة لألطفا  ولکن تعد من أو  المجموعات الخاصة لألطفاا  فای الغارب      
 (44: 2902فاریابی؛)

 أم األوزةو أیام القدیممن قصص .   م 2199هوالذی نشر ألو  مرة فی فرنسا سنة شار  بیرو  :فرنسا
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، وفای   باألطفاا  والرجاا    نشر کتبام جمیلة سمیت   بل هازارد بعد ذلک (  43:  2902فاریابی؛. )لألطفا 
بدأ عصر جدید ألدب الطفال وأثایروا         جان جاک روسوالذی کتب   اإلمیلبانتشار کتاب .  م 2991سنة 

صادیق األطفاا     کتاابین آخارین ساماهما         برکنکتاب کریرون بالکتابة لألطفا ، فی نفس السنة کتب 
أعادّ    بیری کاساتور  فی أوائل القرن العشرین رجل سمی  (  221:  2992شاعری نژاد؛)  .وصدیق الشباب

بعاد ذلاک ظهار فای        (  11:  1021؛ (فراهانی)حجازی. )دفاتر بیری کاستورکتبام مصورة بسیطة سماها 
 . صدیق األطفا وجرائد خاصة باألطفا  کجریدة  الفونتینفرنسا کتااب نحو
، کتب هذا   هانس کرستین اندرسنفی قرن التاسع عشر ظهر فی الدانیمارک رجل اسم   :الدانیمارک

علی پور؛  ).  بوالد أدب الطفلالرجل قصصام لألطفا  وأوجد أدب الطفل بالمعنی الذی نقصده الیوم ولقب 
1000 :10) 

-2021قاصص الاشعبیة بیان الاسنین           (فیلیام ویاکوب)جریم   إخوةفی هذه البلدة جمع   :ألمانیا
: 1021؛  (فراهاانی )حجاازی . )، استقبل األطفا  والمراهقین من تلک القصص استقباالم حاارام     .م 2023

 الغاباة ، کتااب    لوئیز الکوت   النساب الصغیرة ، کتاب شارلز واجستن  آلیس فی أرض العجائبکتاب (  13
 (41: 2902فاریابی؛ . )وکتب آخر قد انتشرت واحدام بعد آخر لألطفا  فی هذا البلد رودیارد کیبلینک

 تاذکار لألطفاا    ربما نستطیع أن نقو  أن أو  الکتاب الذی کتب خاصام لألطفا  هوکتاب       :انجلترا
فی إنجلترا، أصبغت بصبغة دینیاة،     .  م 2191-2192عالم نصرانی بین سنین  جانی فی  جیمزالذی کتب  
وفی القرن الرامن عشر ألفات وترجمات بعاض             .رقی زوارکتاب  جان بانیانکتب . م 2190وفی سنة 

شاعاری  . )اإلنجلیزی اشتهرت شهرة عالمیة  ماین رایدوقصص (  221:  2902فاریابی؛ . )الکتب لألطفا 
 (49: 2992نژاد؛ 

أسست أو  بیوت لقرابة األطفا  الذین یکونون فی التاسعة إلی السادسة   .  م 2004فی سنة  :أمریکا
، ثام کتاب     بیاتر باارلی   کتب ألو  المرة کتبام لألطفا  ساماها    جودریتشعشر من عمرهم فی أمریکا، 

عدد من الرحالت للصغار، بعد ذلک قد کرر مدی انتاشار الکتاب والمجاالت الخاصاة            جاکوب آبوت
األمریکیون کانوا یبحرون عن طارق وأساالیب جدیادة        ( 221: 2902فاریابی؛ . )لألطفا  یومام بعد یوم

.لتعلیم وتربیة األطفا ، والمکتبات قد کررت فی المدارس، والحضانات وغیرهاا مان أمااکن التعلیمیاة        
أمریکان المبرجااک، وجاو  هااریس،       :  من الکتاب فی هذا المجا  فی أمریکا(  40:  2902فاریابی؛ )

 ...و وهارییت بیتشر
؛   العازف األعمی وأحاالم الماکاار     بکتابة کورولینکوفی هذه البلدة و فی القرن التاسع عشر  :روسیا

 أدب الطفل



فاریابی؛ .)أصبحا محبوبان عند الصغار  الجمیلة الرلجیة والطائر الناریّبکتابة أثری  القیمة  آفانیسفوبعده 
بوشکین، وجوکوفاسکی، وتولاستوی     بعد ذلک أبدع بعض الکتاب آثارام قیمة لألطفا  نحو ( 40: 2902

... و  مایاکوفسکی، وسمویل بعض الکتاب  والشعراب نحو . م2929، وبعد الرورة فی روسیا سنة وجورجی
؛ (فراهاانی )حجاازی . )بدأوا بخلق آثار جمیلة  ومتناسبة لألطفا  من القصص، واألسااطیر واألناشاید        

1021 :19-10) 
 أدب الطفل في الشرق

علی اإلجما  أدب الطفل فی الشرق أظهر وجه  أکرر تأخرام من ظهوره فی الغرب وحاتی اثن لام      
یظهر أدب الطفل فی بعض الدو  الشرقیة بالمعنی الحقیقی وال ُیدرَک الطفل وحاجاتا  کماا یاستحق؛            
الطفل فی أدب الکالسیکی الفارسی کائن ینبغی العنایة بمستقبل ، وأوضاع  حاالم  ال یهتم ب  أبدام، وکال      

اورنا   . )الکبار کانوا یسعون مبلغ سعیهم بأن یجعلوا الطفال خبایرام، وبارعاام ومجرباام فای ماستقبل               
 (4: 1001هشتم؛

ولکن الیوم أدب الطفل فی الشرق یسیرة مسیر التطور واالزدهار، إذن ألکارر التبییان نعاالج أدب             
 :الطفل فی بعض الدو  الشرقیة
 أدب الطفل في إیران

أدب الطفل فی ایران قبل النظام الدستوری لم یکن شیئام إال أدبهم الشعبّی وکل ما کاان فای هاذا           
 . الوقت من األدب المکتوب ال یعد أدب الطفل بالمعنی الحقیقی

أدار روضةم لألطفا  فی تبریز من بالد ایاران    (باغچ  بان)جبار عسکر زاده ش .ها 2912وفی سنة 
. وکتب بعض األشعار و القصص لألطفا ، وبهذه الصورة  أصبح واضع أدب الطفل الحادیث فای ایاران         

 (30: 1000علی پور؛ )
حرکة دعاة النظام الدستوری قد أثرت تأثیرام عمیقام علی أدب الطفل فی ایران ومان کتااب الذیان          

ایرج میرزا، حاجی میرزا یحیی دولت آبادی، مهادیقلی خاان هادایت،           :  کتبوا لألطفا  فی هذا العصر 
 (41: 1021؛ (فراهانی)حجازی....) و محمد تقی بهار
 2912سببت تطورام آخر فی أدب الطفل، وفی سنة    ( سپیدة فردا)صحیفة ضیاب الغد 2914وفی سنة 
 (30: 2499علی پور؛ . )ألو  المرة فی ایران اصو  أدب الطفلکتاب  شعاری نجادألف الدکتور 
ش أساس المعهاد التنمیاة       .ها 2911ش أسس شوری کتاب الطفل، وفی سنة .ها 2912وفی سنة 

ومن بعاد ذاک الیاوم الناشاطات لألطفاا          .  الفکریة لألطفا  وولای قوی النشیطة فی هذا المجا  للعمل
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 (32: 1000علی پور؛ . )أخذت تنموسریعام وحتی الیوم تعمل بقوة ونشاطٍ
الیوم یعتنی االیرانیون بأدب الطفل إعتناباجادام، حتی أن هناک من یستخدم قواه الشعریة فی الکتاباة  
للطفل فقط، وهناک دورالنشرتنفق مبالغ کریره من الما  للطفل لنشر الکتب واثثار الطفولیاة، وتختاص     
بعض المکتبات للطفل، ربما کل هذه األعما  والنشاطات  تکون إلدراک االیرانیون بأن الطفل ذا قیماة      

 . وجدیر باالنتباه أکرر من کل جیل من أجیا  المجتمع
 أدب الطفل في أفغانستان 

إن قصرنا أدب الطفل باثثار المکتوبة فقط، ال یری أثر من أدب الطفل فی آثار کتابنا القادامی وإن    
کان شیئام لیس إال اشعارام مملوبة باألوامر والنواهی، وإن لم نقید أدب الطفال باثثاار المکتاوب، بال             

تحت أدب الطفل فنری لمحة من أدب الطفل فای آثاار    (  غیر المکتوبات)أدخلنا المکتوبات والمرویات 
القدامی، وتلک اللمحة تشمل بعض الهدهدات، والقصص، واألساطیر، واألناشید وکریر من أناواع األدب     

 . الشعبیّ األخری التی تکون مالئمة بذوق ومستوی الطفل
ولکن أو  االنتباه والمالحظة  بنوع المکتوب ألدب الطفل والکتابة ل  فی افغانستان یرجع إلی زمن  

کانت أولای جریادة  انتاشرت ملحقاام         )(  سراج األطفا   ؛(2190-2100)حکومة أمیر حبیب اهلل خان 
ش وبعد نشر ثمانیة مجلدات توقف طباع، بعاد    .ها 2199من میزان سنة  21فی  سراج األخباربجریدة 

 عبادالهادی داوی بریاشان    ذلک عند حکومة أمیر أمان اهلل خان جریدة امان افغان بدأت تنتشر برئاسة 
مجلدات توقاف     21وبعد نشر    .امان افغانملحقام بجریدة  سراج األطفا ولمرة األخری انتشرت جریدة 

 (44-42: 1009شریفی؛ )المرة الرانیت  . نشر
وهاذه    مکتب ومعارف معاارف    فی العقد األو  والرانی من قرن العشرین انتشرت جرائد أخری نحو 

 (44: نفس المرجع. )أدبیة وبعض المعلومات العامة -الجرائد تحتوی علی مقاالت وموضوعات علمیة
فی ذاک الوقت کانت تنتشر بعض الموضوعات التعلیمیة واألدبیة لألطفا  فی بعض المجلادات مان     

 . طلوع افغانجریدة 
: 1009شاریفی؛   ))(  :  وها هی نماذج من أشعار الشعراب الذین کانوا یکتبون لألطفا  فی هذا الوقت     

43-49) 
 محمود طرزی

 من هذا الجسم مع الروح، ومن هذه العین مع النور
 إن ابتعدت ستبقی بعیدام 

 أدب الطفل



 استمع إلی تلک األشیاب أوامرام لک 
 أعد ها واحدا واحدا، حتی تطلع علیها 

*** 
 أعد الشخص ضاالم 

 إذا کان أعمی، لم یر الطریق
 أ تعرف ماذا تحد  فی النهایة 
 یسقط فی البئر ویجلس ذلیالم
 (43: 1009شریفی؛ ...) األعمی العاجز، الضا  العاجز

فی هذه األنشودة نری أن الشاعر یرید أن یعلم عددام من الموضوعات للطفل مباشرة، دون أن یهتام     
بمستوی الطفل، ال یستطیع کل طفل أن یدرک ماذا أراد الشاعر، أعنی أن المراد من هاذا الاشعر لیاس        
واضحام کما  فی سیاق األبیات، وکذلک استفاد الشاعر من کلمات غیر مأنوسة للطفال، واساتفاد بعاض      

 .اإلختصارات واالیجازات إقتضابا لألبیات الشعریة
 :القارئ عبداهلل 

 اإلحترام لقواعد المدرسة
 واجب عند کل أهل األدب

 الطفل الخبیر الذی یتعلم الفنون 
 یکون حظ  وطالع  ساطعة 

*** 
 یا أی  الطفل، من کان ل  سیرة حسنة

 یعد األستاذ کاألب
 إذا أصبح المعلم مرشدک 
 (41: 1009شریفی؛ . ..) أحب  کحبّک ألمک وأبیک

هذا الشعر قد  یکون أکرر قربام إلدراک الطفل، ولکن لغتا  تبانی علای األوامار والنواهای وبعاض             
 . الکلمات فیها ال تتناسب بمستوی الطفل

 عبدالعلي مستغني
 حضن المدرسة یکون صانع الکمیا
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 کم من أزهار تنبت فی بستان المدرسة
 بفضل المدرسة، الجاهل یصبح فاضالم 

 ماذا لیحسن إلینا المدرسة أکرر من ذلک
 اجتهد أی  االبن، لتکون عالمام بدقائق العلوم

 (41: نفس المرجع... )وتکون فردام فی المدرسة بین أقرانک
کما شاهدنا فی أشعار النشأة، هذا الشعر کذلک یحتوی علی األوامر والنواهای، وبعاض الکلماات           

 . تکون بعیدة عن إدراک األطفا 
 :داوی بریشان

 إلی متی یا ذریة األفغانی، إلی متی 
 إلی متی،  أال إلی متی، إلی متی

 یسمع تغرید طائر السحر
 إلی متی التغطیط فی النوم یا ثقیل الجسم

 المدرسة  روحی وروح األمة 
 إلی متی نکون دون الروح، إلی متی 

 المدرسة لألطفا  
 إلی متی اللعب مع التراب فی الصحراب 

 نور االنتباه أشرق عالمام 
 (41: 1009شریفی؛ ...) إلی متی نوم الراحة أیها القرناب إلی متی

فی هذا الشعر نظر الشاعر إلی الطفل کما ینظر إلی رجل صاغیر  ویطلاب منا  أن یاترک اللعاب                 
والراحة،  یُری الطفل أن المدرسة تأخذ من  مجا  اللعب، وعندما یذهب الطفل إلی المدرسة ال راحة ل    
إذن عندما یقرأ الطفل مرل هذه األشعار، یحصل علی أفکار وعقائد متناقضة لما یقا  لا  مان صافات           

 . المدرسة
 األستاذ خلیل اهلل خلیلي

 یا زهرة الجدیدة النبت من آمالنا
 یا ختم الباهرة من حظنا 
 حالنا ومستقبلنا حیّ بک

 أدب الطفل



 عظمتنا وإجاللنا متعلق بک 
 عین الوطن مرجوّة إلیک
 (49: نفس المرجع) . ..قوة هذا القوم تربت بک

عندما نری أسلوب نظم هذا الشعر، فنراه بعیدام عن روح أدب الطفل ویظهر فی  بعض الکلمات غیار     
  . مأنوسة للطفل،  وال یهتم الشاعر فی هذا الشعر بحاجات الطفل بل ینظر إلی مطلوب الکبار من الطفل

وهذا االسلوب یبین لنا أن فی القدیم وحتی قبیل الیوم، األدباب لم یکونوا یلفتون النظر إلای الطفال       
 .حق اإللتفات ولم یدرکوه حتی یخلقوا ل  آثارام متناسبام لمستواه الجسمی والروحی

بعد عقَدی العشرین والرالثین فی القرن العاشر ظهرت بعض المجالت والجرائاد الاتی کانات تقاوم         
( انیس کودک )أنیس األطفا  :  بنشاطات حو  أدب الطفل و من تلک الجرائد والمجالت فی ذاک الوقت

تکون جدیرة بالذکر، مع أن فی کل هذه المجالت یخیل الطفال رجاال     (کوچنیانوغژد ) صوت األطفا و
وال تتصور من  صورة تصورها المتقدمون من الطفل ولکن  یجب النظر إلیها نظرة اإلکرام والتعزیاز ألن        
.                   کل هاذه الجرائاد تعاد مان  الناشاطات النفیاسة والقیماة حاو  أدب الطفال فای ذاک الوقات                               

 (49: 1009شریفی؛ )
انتشرت أو  جریدة الخاصة باألطفا  والمراهقین فی مدیناة هارات بششاراف میار           2939فی سنة 

و فی نفس السنة توقفت نشرها بأسباب وعلل لم تعرف بشتفاق اإلطفا ، عزیزالحق الضعیفی التی سمیت 
فی الندوة األدبیاة فای مدیناة هارات           (  کودک)الطفل بعدُ، ثم بعد إحدی وأربعین سنة انتشرت جریدة 

 . ش وتوقف نشرها فی زمن طالبان.ها 1000سنة  گل أحمد نظریبششراف  
بعد تلک السنین ظهرت شخصیات أدبیة عرفت أدب الطفل حق المعرفاة وأناشدوا موافقاام باذوق           
األطفا  و رغبتهم  أناشیدام و أغانیام جمیلة وکتبوا  قصصا أعجبت األطفا  وأثارت رغبتهم بالقرابة، مان   

الذی أدرک ذهان األطفاا  ولاسانهم وباادر بتألیاف           آصف مایلتلک الکبار والوجوه المشرقة محمد 
وتدوین الکتب الدراسیة فی مرحلة اإلبتدائیة وألف کتبام مفیدة و قیمة لتعلیم الحروف  والقارابة للاصف      
األو  االبتدائی إلی لصف السادس، ونظم أناشیدام وأغانیام متناسبة بمستوی األطفا ، من أناشیده الجمیلة   

 (40: نفس المرجع: )هذه األنشودة
 أنشودة الربیع 

 جاب الربیع! البشری
 مع الخضرة وکریر من األزهار 
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 ماب الکریر فی البستان 
 تجری فی کل النواحی 

 الخطاف والفراش
 حییا بشم الربیع

 العندلیب األزرق 
 أثار الضجة فی الجدو 

 برعمت فی البستان 
 أشجار التفاح والرمان 

 جوار الماب الجاری
 ظال  الصفصاف والدلب

 الفواخت هدالنة
 جالسة علی األغصان 

 علی أغصان السروالعالی
 یئن بالتضرع 

 النملة والجراد أقبال
 من البیت إلی العمل 

 أنت کذلک أقبل العمل 
 یا أی  االبن الداهی

 (49: 1009شریفی؛ )آصف مائل
بعد تلک السنین من الرالثینات إلی السبعینات؛ قد انتشرت  بعاض الروایاات، والقاصص التعلیماة           
.واألناشید الشعبیة وبعض المجموعات الشعریة لألطفا  بااللغتی الفارسایة والباشتویة فای أفغاناستان           

 (30: 1009شریفی؛  )
فی ندوة کتااب أفغانستان أنشأ قسم سمی أدب الطفال      29920-2902جدیر بالذکر أن فی السنین 

 (34: 1009شریفی؛  .)وبدأ بالعمل والنشاطات األدبیة لألطفا  ونشر بعض اثثار فی مجا  أدب الطفل
ماشیرق، الکاشاف وعالام      فی تلک الحقبة الزمنیة کانت تنتشر بعض الجرائد لألطفا  مرل جریدة      

 (33: نفس المرجع.  ))( الطفل



فنماا وترعارع،      2992-2912وأما التاریخ الرئیسی ألدب الطفل فی أفغانستان قد بدأ من السنین     
ومن جانب آخر فی نفس السنین عملوا آثار أدبیة لألطفا  لفتوا النظر بأعمار األطفا   وسنهم وخلقاوا      

 (33: 1009شریفی؛ . )آثارهم موافقام بهم
قاوس  بعد السبعینات تلک الجرائد فی بلدنا قد توقفت من النشر شیئا فشیئا وأما بعض الجرائاد ک     

 (31: 1009شریفی؛ . )کانت تنشر من بالد المجاورة ویخاطب األطفا  فیها إلهام األطفا وقزح 
مهد الطریق لبعض الناشاطات  الرقافیاة         1002بعد التطورات  والتغییرات التی طارت فی بلدنا سنة 

فای  )  الطفلاستأنف نشرها، و رغم لک جرائد أخری کجریدة  فأنیس األطفا ولنشر وطبع بعض اثثار، 
وغیرها من الجرائد    طیران، والمعرفة، أفغانستنان بیتی، وثقب الحیاة، والضیاب، و(الندوة األدبیة فی هرات

التی بدأت العمل فی ذاک الوقت، وبجانب ذلک فی تلک الحقبة ناشرت بعاض المجموعاات الاشعریة        
فی أفغانستان ولکن النظرة إلی الطفل فی بعض   ...   و ألطفا  جیدین  کقصص جیدةوبعض کتب القصص 

 (31: نفس المرجع .)تلک الجرائد نظرة القدماة إلی  بعدُ
وفی عقد األخیر الذی نما فی  وسائل اإلعالم وازدهر، أدب الطفل لم یترعرع حق الترعارع وعادد       
الکتب والکتاب والجرائد لألطفا  کانت أقل من عدد األصابع، وهذا القلیل کذلک فی حدود خرج مان      
دائرة أدب الطفل، الکتاب ینصرفون عن الکتابة والجرائد تتوقف عن العمل، ألنا  ال یحمای أحاد أدب        
الطفل وال یدرک أهمیت  حق اإلدراک، ال یخططون الکبار لتعلیم وتربیاة الطفال وال ینفقاون لبرناماج             
 .الطفولیة نفقة وإن أراد أحد أن یالطف أدب الطفل ال یسایره آخر، إذن یضعف أدب الطفل یومام بعد یوم

سیدة ثریا رحیمای، وعبدالقادوس      ا :  علی کل حا  و من الکتاب النشیطین لألطفا  فی أفغانستان
توکل، وگل أحمد آریانا نظری، والسید عبدالقادر رحیمی، وسرور رجائی، وباروین بجاواک، ومحماد        

 . وغیرهم من کبار أدب الطفل حسن محمدی، والدکتور محمد أعظم
 الطفل األفغاني

الیوم مع مضّی السنین من الحروب الرامیة فی أفغانستان، الطفل و أدب الطفل لم یتقدم ولام یاصل         
إلی ما حق   الوصو  ب  من وضع مناسب، و الطفل فی قاع اإلهما ، نصف أطفالنا یتحملون المشاق من    
الصباح إلی المساب حتی ینالو لقمة خبز ألسرهم؛ طفل اخز بأصابع  الصغیرة والمشققة أخذ قماشام مبللة   
بدالم من أن یأخذ القلم، وترب عینیاه من جانب إلی جانب آخار لیزیال وینظاف الهبابالجالاسة علای            
السیارات ویحصل علی فلوس قلیل، واثخر ینشد األنشودة الحرملی بادالم مان أن یتغانی بأناشایده              

 . الخاصة
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طفل آخر بسبب الفقر والتقشف بأخذ الفلوس فی یدی  الصغیرتان یقع فی أیادی المحتالین واألشرار   
 . ةالذین یسیؤون إلی  ویعلمون  قتل الناس أویستخدمون  الستکشاف األلغام وغیرها من الوسائل الحربی

 ... واحد یتجاوز علی  واثخر  یصبح مدَخن التبع، و 
 !هذه هی قصة الطفل األفغانی؛ بدالم من أن یفرح بشرشرة الفرح، والسرور، والضحک  
 !ولکن یوم الطفل یحتفأُ فی أفغانستان 
 !کیف مع کل هذه القصص المرة فی أشد المرارة؟ 

 أهمیة أدب الطفل
الیوم نظرام إلی النتائج المأخوذة من أدب الطفل فی التعلیم والتربیة انتب  کبار المجتمع الی أدب الطفل 

 :انتباهام شدیدام، واثن نعالج بعض القیم ألدب الطفل
تنمیة اللغویة لألطفا ؛ وتعرفهم بالکلمات، والحروف وطریقة التکلم، إذن  یسرع أدب الطفل تکلام      

 .األطفا  بهذه الصورة
تکریر معلوماتهم؛ أدب الطفل یتعرف باال طفا  الی موضوعات مختلفة دینییة، أوتاریخیة، أوثقافیاة،    

 . أوالعلوم الطبیعیة وغیرها من المعلومات
تنمیة اإلجتماعیة أثناب تعلم  السلوک والعادات اإلجتماعیة السلمة عند معاشرتهم ماع الغایر؛ أدب          

، والمناقرة، والبغض وغیرها مان   الخجل، والحسادة:  الطفل یعالج بعض األمراض النفسة فی األطفا  مرل
 ...األمراض

تنمیة العالقات اإلجتماعیة والمساعدات الودیة بین األطفا  عن طریق القصص التی تفلح فیها عادد   
 (42:  2992شعاری نژاد؛ .) من األشخاص  أوالحیوانات نتیجة لمساعداتهم وعالقاتهم الودیة

تربیت ذاکرتهم؛ یقوی أدب الطفل ذاکرة الطفل عن طریق االستماع بالکلمات والماصطالحات وماا         
 .إلی ذلک

 .تنمیة رؤیة الطفل البصریة، بحیث أن  یتعرف علی األشکا  واأللوان
تنمیة قوة خیا  الطفل، الطفل یستمع قصصام خیالیة التی تنَجز فیها کل عمل ماستحیل ،إذن یوساع          

 . خیال  ویفعل أعماالم مستحیالم فی عالم خیال 
معرفة النفس عن طریق الکشف علی مواهب الخاصة با  الخاصاة، ومعرفاة الخاالق عان طریاق              

 .االستماع الی القصص الدینیة
 .تنمیة الفروق االدبی والفنی وحس النقدی فی األطفا 



 .تعریف األطفا  ببیئتهم
عرض شخصیات تکون أسوة وعرض آراب سدید من خال  القصص واألناشید وغیرها مان أناواع         

 .أدب الطفل
تجهیز األطفا  وتمهیدهم لیکونوا شخصیات نشیطة، مبدعة وقادراة علی التفکیر، والتخطیط واتخااذ   

 .القرارات المناسبة فی مجاالت مختلفة
 . تنمیة عادة القرابة و مطالعة الکتب فی األطفا 

 (400: 2400فسایی رستگار ؛. )امالب الفراغ مأل حسنام
 . تنمیة الطفل  مستقالم، متولی المسؤولیات، جادام ومتفائالم فی المستقبل

 (400: نفس المرجع. )إشباع غریزة الفضو  والتجسس فی األطفا 
 (400: نفس المرجع. )انتقا  التجارب المختلفة إلی حیاة الشباب

 (42: 2992شعاری نژاد؛ ).إرشاد الطفل بحُسن الخُلق دون اإلکراه واإلجبار ترغیب  الی ذلک والتشویق
 میزات أدب الطفل

عندما نقو  أدب الطفل علینا أن ننتب  الی نکت  وهی أن کلما یخلق تحت هذا االسم؛ یکون للطفال،    
کاتب الطفل لیعرف کل هذه النکت والمیزات ألدب الطفال        . فلیکن متناسبام بمستوی الطفل من کل جهة

 :ولیراعِها فی کتابات  لألطفا  حتی یفید الطفلَ أثره
( 31:  1022نعمات اللهای ؛      .)  األسلوب هوطریقة یختارها الکاتب لیبین کالم    :  األسلوب الطفولی 

کاتب الطفل لیختر أسلوبام سهالم ورقیقام ومتناسبام بمستوی قارئ  وال ینبغی ل  أن یاأتی بألفااغ غاماضة       
 .وبعیدة عن السهولة حتی یظهر مقدرت  األدبیة

 .تناسب األثر بالحاجات، والتجارب والمقدرات الذهنیة لدی األطفا 
اللغة فی اثثار التی تکتب لألطفا  لتکان متناسابام ماع ماستوی الاسنی               :  تناسب اللغوی والبیانی

 .لالطفا 
تناسب األثر بالعادات والشرائع الموجودة فی المجتمع الذی یعیش فی  الطفل؛ تعلیم وتربیاة األفاراد    

شریعتنا (  31:  1022نعمت اللهی ؛   .)  فی کل مجتمع تبنی علی مبانی العقیدی والعملی الخاصة لشریعتهم
 .اإلسالم، إذن کلما نعلام أطفالنا عن طریق أدب الطفل لتکن موافقام لالسالم

 . الموضوعات التی تکتب لألطفا  لتکن جدیدة وحدیرة، مطابقام بعصرهم وبیئتهم: الجدة والطراوة
کررة الخیا ؛ الطفل یعیش فی عالم خیال  إلی حقبة معینة ویحب أن یتناساب کلماا یقارأه بعالما             

(پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  1395، ت2ش 64    



 66 سال پنجم  أدب الطفل

الخیالیة، ولکن لنعرف بأنا هذه الحقبة قد تتمُّ بعد موعده وبعد ذلک الطفل یحتاج الای قاصص تماتزج       
 .بالواقعیة أکرر من الخیا 

أدب الطفل لیعجب األطفا  فی کل أنواع  وال سیما فی نوعها المقاروب لیجاذبهم باالقرابة      :  الجاذبیة
 .واالستماع إلی 

المیزة الخلقی  لتکن من میزات  الهامة، ولکن ال بطریقة المواعظ العنیفة والجافاة بال باصورة غیار              
 (12: 1009شریفی؛ . )مباشرة

 أهدا  أدب الطفل
أدب الطفل من أحسن الوسائل للتعلیم، والتربیة، وتعلیم العقیدة والترفی  أوالتسلیة لألطفاا  باصورة      

 .غیر مباشرة
قد تغوفل عن أدب الطفل فی بعض البالد قدیمام وحدیرام وهذا التغافل قد أدی إلی أصحاب التعلیام      
بالتعنیف والتربیة بالعقاب الکریر أوغیر المناسب، والیوم بعد إدراک قیمة أدب الطفال یمکان أن نعاده             

 :وسیلة لتحقیق أهداف اثتی
 الهد  العقیدی

صفحة روع الطفل وفکره تکون نقیة ومصقولة، و یدخول  الی العاالم اثخارون یاصورونها کیفماا             
 .کل مولود یولد علی الفطرة فأبواه یهودان  أوینصران  أویمجسان (:  ص)یشاؤون، قا  الرسو  

إذن فطرة کل طفل تُصور وتخلق مطابقام لعقائد مجتمع ، عقیدتنا اإلسالم؛ وأدبنا لیکن مبینام لعقائدناا    
 . اإلسالمیة

اإلسالم یفضل أن یکون أو  کلمة ینطق بها الطفل الشهادتین، وأن یعرف رب ، ویادرک قادرة ربا           
 . حتی یرسخ حب  فی قلب ؛ أدب الطفل خیر وسیلة لتربیت هذه األمور فی أذهان األطفا 

الکتب الدینیة التی تشمل قصص األنبیاب، واألصاحاب الکارام والاصالحین، واألناشاید اإلساالمیة            
وغیرها من الکتب تؤثر فی تعلیم العقیدة لألطفا  تاثیرام عمیقام وفضالم علی ذلک یسلیهم ویجعلهم راغباام  

 . إلی المطالعة و القرابة
 الهد  التعلیمي

هذه الظااهرة   .  التعلم إحدی الغرائز والحاجات البشریة التی یسعی اإلنسان الی إشباعها منذ الطفولة   
أعنی وجود الغرائز وإشباعها تری فی األطفا  أکرر من الکبار، الطفل متجسس، یحب أن یتعارف علای     

 . -مفیدام کان أوغیر مفید –کل ما یراه وینجز کلما یشاهده من األعما  



إذا أمعنا النظر فی هذه الظاهرة لدی األطفا ، فی الحقیقة هذا یؤدی إلی تنمیة قدراتهم وموهباتهام      
 .الذاتیة

هذا الهدف من أدب الطفل قد کان ینتب  إلی  کبار األمة من القدیم ولکن بفرق، وهوأن فی القدیم کان 
 .الطفل یتعلم بطریق  مباشرة وأما الیوم من خال  أدب الطفل یتعلم بطریق  غیر مباشرة بشنتاج أحسن

 الهد  التربوی 
لیست التربیة التی یحصل علیها الطفل عن طریق أدب الطفل غیر مباشارة أقال مان التربیاة التای            

ألن کل األنواع األدبیة للطفل مقروبام کانت    .  یحصل علیها عن طریق المدرسة واألسرة والمجتمع مباشرة
أومسموعام أومشاهدام ترسخ فی أذهان األطفا  رسوخام شدیدام؛  ألن الطفل راغب فی التقلید فطرتام، إذن    
عندما یری فیلمام أویسمع أویقرأ قصة یسعی أن یقلد دور بطل القصة أوالشخصیة التی یحاب أن یکاون     

 . مرل  وال سیما إذا کان عن طریق المشاهدة
 .بهذه الصفة أدب الطفل لیکن مدرب الطفل مدرب أخالق  علی وج  الخصوص

 الهد  الترفیهي
الطفل یحب الترفی  والتسلیة ویمل الجد، إذن هذا الهدف لیدخل فی جمیع ما یخلق لألطفا  ساوابا      
کان للتعلیم أوالتربیة، ألن الطفل إذا نشأ وترعرع بهذا األسلوب بادالم مان أن یؤمار وینهای سایکون                 

 .شخصیة أفید فی المستقبل
ولکن علینا أن ننتب  الی هذا األمر أن ال ینبغی لهذا الهدف أن یکون موضوعام رئیاسیام ألدب الطفال     

 . دون النظر إلی األهداف األخری
 :وها هی اهداف آخر  تدخل تحت تلک األهداف األربعة

  أدب الطفل لیرِر رغبة المطالعة عند األطفا. 
 لیعراف األطفا  بمسائل مختلفة فی حیاتهم. 
 أدب الطفل لیُزِ  النقص الموجودة فی الکتب الدراسی  من قلة المعلومات. 
 ولیفد األطفا  فی فراغهم . 
 لیظهر مقدرات األطفا  المختلفة ویوسعها . 
 لیعرف األطفا  بعالم المعرفة الواسع  والرقافات المختلفة. 
 (19: 2992شعاری نژاد؛ .)لیساعد المعلمین فی التدریس والتربیة 
  (99: 2990فاریابی؛ .)تنمیة الشخصیة الفردیة واإلجتماعیة عند األطفا 
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 ( 20: 1021؛ (فراهانی)حجازی. )تجهیز الطفل للمعرفة، والحب وعمران البیئة 

 النتیجة
أدب الطفل تطورت أکرر سرعة فی المجتمعات المتطورة ووقعت منتجات  فی متناو  أیدی األطفا      

فی تلک البالد فی وقت باکره، و فی المقابل الدو  المتخلفة عرفوا قیمة أدب الطفل الحقیقیة متاخرام عن   
وأما أدب الطفل فای بلادنا فای شادة            . غیرهم فوضعوه فی نظامهم التعلیمی و التربوی لترقیف األطفا 

و “  لنختر السکوت فی هاذاالمجا  “  :  –الکاتب النشیط فی هذاالمیدان  – بویا فاریابیالضعف کما یقو  
مع أن أدب األطفا  ضرورة وطنیة وقومیة وشرط الزم مان شاروط التنمیاة الرقافیاة             .  ال نتکلم حول 

المنشودة فی عقدها الدولی، لألدب الطفل أهمیة بارزة، التی جعلت منا  موضاوعام شاغل العدیاد مان            
الکتااب واألدباب فی العالم، وقد أخذ على عاتق  مسایرة الرکاب الحاضاری والتطاور األدبای بأشاکال           
وألوان  المختلفة، فقد آمن عدد کبیر من الکَتااب واألدباب والمفکرون بأدب األطفاا  وضارورة الترکیاز          

حتى یقف إلى جانب أدب الکبار، وحتى یسهم فای خدماة       الخاصة ب ،علی ، وإظهاره بشکل  وممیزات  
 .الجیل الصاعد الذین هم أطفا  الیوم ورجا  الغد المرتقب، فهم بناة المستقبل المأمو  ورجال 

 

 .(هذه المقالة جمعت من کتب فارسیة ثم ترجمت إلي اللغة العربیة)فهرس المراجع 
 (. ش.ها 2402)، انجمن ادبی هرات، شماره او ، بهار(نشری  انجمن ادبی هرات)اورنگ هشتم .1
 . انجمن نشراتی دانش: پشاور. کلیات مسائل ادبي (.ش.ها2401(. )غ.ع)برزین مهر، عبدالغنی. 1
(. ویژگیها و جنبده هدا     )  ادبیات کودکان و نوجوانان .(.  ش.  ه 2492. )، بنفش (فراهانی)حجازی. 4

 .روشنگران و مطالعات زنان : چاپ یازدهم، تهران
چااپ دوم،   .  سخني در باره ادبیدات کودکدان و نوجواندان          (.  ش.ها 2410. )حکیمی، محمود.  3
 .دفتر نشر فرهن  اسالمی: تهران
او ، چااپ   .  ج.  نگاهی ب  ادبیات کودکان قبل و بعد از انقاالب    (.  ش.ها 2410. )رهگذر، رضا.  1

 .حوزة هنری سازمان تبلیغات اسالمی: او ، تهران
اناستیتیوت گویتا     :  کابال   .ادبیات کودک در افغانستان  (.  ش.ها 2400. )شریفی، محمد فاضل.  1

 (.دفتر فرهنگی آلمان)
چاپ پانزدهم و چاپ بیست و شاشم    .ادبیات کودکان (.ش.ها 2490. )شعاری نژاد، علی اکبر.  9

 .اطالعات: ، تهران(ش.ها 2409)همراه با تجدید و اضافات  



چاپ سوم،  .  آراء مربیان بزرگ مسلمان در بارة تربیت کودک (.ش.ها 2492. )عطاران، محمد. 0
 .مدرس : تهران
 .تیرگان: چاپ او ، تهران .آشنایي با ادبیات کودکان(. ش.ها 2499. )علی پور، منوچهر. 9

 . عرفان: کابل .درباره ادبیات کودکان و نوجوانان(. ش.ها 2410. )فاریابی، پویا. 20
سازمان مطالعا    :  چاپ او ، تهران  .انواع نثر فارسي(.  ش.ها 2400. )فسایی رستگار، منصور. 22

 .و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه سمت
ترجما     .برنامه آموزش و پدرورش در دوره پیدا از دبدستان          .  (ش.ها 2400. )کو ، ونیتا.  21

 .سازمان مطالع  و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه سمت: تهران. فرخنده مفیدی
شناساایی، ارزشایابی،    )ادبیدات کدودک و نوجدوان      (.  ش.هاا   2490. )نعمت اللهی، فرامارز   .  24

 .مدرس : چاپ پنجم، تهران (.ارزشگذاری
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