
 مفهوم أدب الطفل :

يثيررمصطلررطدبصاألطصالطكرررلص ثيررماسصطررنصاخاصرررالنصبة رلررحصةرخفصررةحصخدةررر ثينص رر ص

هرااصاخطارررلصظصفظررماسصلنصطلررطدبصاألطصالطكرررلصابصأللخررحصطصررا ألثحصظص يرر صخررمصياةدرربمص

 رر صاألةفرررصاخ مةرر صاخ ررألي صعلص رر صاخ  رربألصالمة ررحصال يررميصطررنصاخ ررمنصاخ  ررمينصظص درر ص

اإلمهرلرنصالبخ صخهااصاخدبنصالألة صظصاخا صا بألصعخ صةألايحصاخ منصاخ رخ صظصاخمغمصطنص

عاصانصاألطصالطكرلص كنصطاطيزصخمصياألصطمي هصعخ صالألطصاخ مة صقةلصا طألص ربق ص ر ص

اخ رررررر مصاخ مةرررررر صظصبقةررررررلص رطررررررلص يالفرررررر ص رررررر صاخ لررررررحصظصمصظهرررررربمصطاررررررالنصاخطكررررررلص

صاخطا للحصظصبا لصصة ضصالألةرءص  صاخ ارةحصخدطكلص.

بفظررماسصلنصاألطصالطكررررلص طرررلصعةرررألا  صةطةي ارررهصظصبهررربص ررر صاخبقرررنصفكصرررهصا ارررزالصص

خدث ر رنصباخطكرهيمصباخ يمصباخططب رنصاخطصا ةديحصظص  ألصا ادفصاخطهاطربنصةربألطصالطكررلص

 رر صا أليررألصطرهياررهصظصببلررفصطةي اررهصظص ا ررألألنصا ميكراررهصظصبافب ررنصطكهبطراررهظصباخرركص

ص د صاخف بصاآلا ص:ص

ائيررلصفارررمصبن ررمبنصاألطصالطكرررلصةبفررهص:صمصاخ اررطصاخط ررأليصخ طكرررلصي ررمفص ميررألصاةمص

صردبةهرصبططرخ راهمصظصباخا صي ألهرص ةماءص  صاألطصالطكرلصظصباطاررزصةاربأليصطرألاهررصظصبا

صبطصابىصفضاهمص.صصظصبطالءطاهرصخابقصالطكرل



بي م ررهصط طررألصط طرربألصمضرربانصةبفررهصاخ ررالمصاخايررألصاخرراألصي ررأل ص رر صفكررب صالطكرررلص

صباءصا رنص  ماسصامصفثماسصظصبصباءص ررنصا ةيرماسص ركهيرسصامصا ميميررسصظصبيرأل لص ر صصطا حص فيح

صهااصاخطكهبمصقلصصالطكرلصظصبطصم يراهمصبافر يألهمص.ص

بي م هصط طبألصم ألألص رطمصةبفهص:صمص لصطرصي رألمصخ طكررلصطرنصطررأليصط ابةرحصصرباءص

صيص دطيحصمص.صا رفنص اةرسصامصطاالنصظصبصباءصا رفنصقللرسصامصاطثيديرنصامصطرأل

ص امىصانصاألطصالطكرلصياطثلص  ص:صصC.Huckاطرص رمخبنصهركص

مص رلصطرررصي ررمافصالطكرررلصابصيصرط بفهصظصصررباءصا رررنص رر صلربميص رر رمصامص رر صلرربميص

قلصص يرخيحصابصباق يحصظصبصرباءصا ررنصهرااص ر صلربميصاطثيديررنصبطصرم يرنصظصامص ر ص

 رمبءيصابصاخطصرطب حصطفرصرةحصلبميص اطصبطاالنصظصة مطصانصا بنصهافصاخط ارمانصاخط

صخكهمصالطكرلصب ةمااهمصبافك رلاهمصمص.ص

بيرررمىصا طرررألصفايرررطصانصلألطصالطكررررلصطكهررربطينصظصا رررألهطرص ررررمصبي فررر صمصاإلفارررر ص

اخ  دررر صاخطرررألبنص ررر ص ارررطصطباهرررحصخهرررالءصالطكررررلص ررر ص رررا ص رررمبعصاخط م رررحصمصبثرفيهطررررص

لطكررررلصطا رررحص فيرررحصظص ررررصصظصبي فررر صمصخ رررالمصاخايرررألصاخررراألصي رررأل ص ررر صفكرررب صهرررالءصا

صصباءصا رنص  ماسصامصفثماسصظصبصباءصا رنص كبيرسصةرخ المصامصا ميميرسصةرخ ارةحصم.

بي م ررهص ا رر صاخفطررمصةبفررهص:صمصاخ ارةرررنصاخارر ص اةررنص ليلرررسصخ طكرررلص رر صضرربءص

صط رييمصافرصطصطصاباهمصب لرئصصفطبهمصبطاطدةراهصمص.ص



يطرمصص–خهررص ر لص فر صص–بصررميصصصبا م هصهألىصقفربألصةبفرهصمص رلص ةرميصخةبيرحصططا رح

هرصاخطكلصبياكر لصط هرصظص اصر ألص د صعمهرفص صرهصاخكفر صبي طرلص در صاخصرطبصةابقرهص

الألةرر صظصبفطرربفصاخطا رطررلصظصباصررهمص رر صةفرررءص  لررياهصظصبا أليررألصهبياررهصظصبا ديطررهص ررنص

صاخ يريصمص.ص

ظصاخار صصبي م هصهرألألصاخهيا صةبفهص:صمصطاطب حصاإلفاراررنصالألةيرحصاخط ألطرحصخ طكررل

اما ررر ص لرئلرررهمصب رارررراهمصبطصرررابيرنصفطررربهمصظصابصهررربصاآلثررررمصاخكفيرررحصاخاررر صالررربمص

ا  رماسصبا  صرصرنصبا يدحصااكقصبطألامكصالطكرلظصباا اصا  رلسصطا ألأليصظصطثلصاخ لرحصظص

صباخ  مصاخطصم  صظصباخط رخحصظصبالغفيحصظصبغيمهرص.ص

مصظصي ررررطلص ررررلصطرررررصي ررررألمصبب  رررررسصخهررررااصاخا ميررررفص رررر نصاألطصالطكرررررلص رررر صط فرررررفصاخ ررررر

خ طكررررلص ررر صطكررربخاهمصطرررنصطرررباألصااصرررألصاخط ررررف صبال  ررررمصباخط رررر مصظصخرررااصيط رررنصانص

طررررصي رررألمصعخررريهمصططررررصيصرررط صةررررخ ماءانصاخ رررميصظصص– ررر صص رررألبألصهرررااصاخط فررر صص–ياارررربزص

ص–بيررأل لصضررطنصهررافصاخ ررألبألصالألطصاخرراألصا ألطررهصاخمبضررحصباخطألمصررحصظصبطرررصي ررألمصعخرريهمص

صصميصباخ ضرفحصطرصألاطنصط بطرنصالألطصةرأليحص يهص.ص  صفطرقصالص– كرهحص

بهفررركصطررنصي لررمصاألطصاخطكررلصاخ مةرر صعخرر ص ررألص لررمفص رر صألائررماينص:صألائررميصاخ رر مص

اخاررر صااضرررطنصالطهررربألانصبالغررررف صاخطبزبفرررحصبالفر ررريألصبالماايرررزصباخةرررزصاخ ررر ميحصظص

فحصبألائرررررميصصاخفثرررررمصاخاررررر صاضرررررمصاخ  ريررررررنصاخ للررررريحصاخطافب رررررحصباخ  ريررررررنص دررررر صاخصررررر



اخ يبافررررنصباخطيرررمصبالطثررررلصباخبلرررريرصبال ررررا صاخدةبيرررحصظصةيفطررررصيضررر صةررررق صاإلفارررر ص

صاخط م  صظصصباءصا رنصارمي رسصامصث ر يرسصامص طديرسصا نصاصمصث ر حصاخطكلصةط فرفصاخباص ص.ص

بي م ررهصم رررألألصط يطرررحصةبفررهص:صالألطصاخطبارررهصعخررر صاخطكررلصابصال طررررلصاخكفيرررحصاخاررر ص

 رنصطميرقصبصررئلصالالررلصاخط ادكرحصظصباخار صا رطلص در صا  ررمصصافا لصعخ صالطكررلصظ

صبا يدحصظصبا ةمص نصا رصي صبط ر مصااكقصبطصابيرنصفطبصالطكرلص.ص

بي اةررررمصاألطصالطكرررررلصبصرررريطرسصامةبيرررررسصيارررريبصاخكملررررحصاطرررررمصالطكرررررلصخا  يررررقصاخث ررررحص

صةرررخفك صبمباصاخط رررطميص رر صطبالرردحصاخة رر صباخ  ررفصب ررطصال ا رررفصباخا ميررمصطررن

الصرررخيطصاخط ارررأليصخداك يررمصبالصا  رررفصطررنصااررلصطزيررألصطررنصاخط م ررحصظص طرررصافررهصيفطرر ص

صصطرنصاإلةألاعصظصطنص اللصاخاكر لصباخاطثلصبالطالرصصباصاثرميصاخطباهطص.ص

بي م هصاةبصط رلصةبفهص:ص لصط ابىصخةبألصياربا مص يرهص فلرماصالألطصبهطررص:صاطررلص

ثرخررر ص ررررصصةررربألطصالطكررررلصبهررربصصاخدكرررظصبصرررطبصاخط فررر صظصعخررر صارفرررطصاررربا مص فلرررم

اخافرصررررةيحصظصاألصطفرصررررةحصهررررااصاخط ارررربىصطررررنص يرررر ص رررر دهصبطضررررطبفهصخ ررررلصطررررنصقررررألمانص

الطكرلصبطيبخهمصبطصابيرنصفطبهمصبفةضصةيئاهمصظصبهبصعانصياكرقصطر صاألطصاخ ةررمص ر ص

صاطرلصالصدبطصبصطبصاخك ميص.

طصالطكررلصيرمىصب  صضربءصاخفظميرحصالألةيرحصاخ أليثرحصي رألمصط طرألصاخهم ر صا ميكررسصلأل

افهصاقمطصخطةي حصالألطصببظيكاهص ي بلص:صعفهصا  يلصخةربىص فر صيفاطر صخفربعصطرنصافرباعص

الألطصصررباءصا رررنصقلررحصامص رر ماسصطصررم يرسصامص رر ماسصغفرئيرررسصظصي ألطررهص راررطصا ررأليطرسصايررألاسص



 ررر صعطررررمصطالرررلصةطةي رررحصالألطصببظيكارررهصاالررررلسصبثي ررررسصبياكرررقصب ررررخمصاخطكبخرررحصااكرقررررسص

 صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص.صص طي رسص

ص
لقد عرَّف بعضهم أدب األطفال، بقوله: )إذا أردنا بأدب األطفال كل ما يقاال لططفاال 
بقصاااد ياااو يههم، ديناااه لاااديم لاااد اليااااريم الباااارف، ةياااث يميااازم بضاااوابط نف اااي  

الثقادا  الةديثا ، دال الوصاول إلاف األطفاال، وا يماعي  ويربوي ، وي يعين بو االل 
ص دينااااااااه داااااااال اااااااااذ  الةالاااااااا  مااااااااا ياااااااازال ماااااااان أةاااااااادث الفنااااااااون األدبياااااااا  

 
ص

ومااام عموميااا  ااااذا الااارأف وانيااااار ، ثمااا  يأكياااد عماااف أن ااااذا الفااان ابيااادأ من ماااا  
ومضاابوطا  بقواعااد وأصااول، داال أوروبااا عمومااا ، وداال درن ااا عمااف األ اا ، ومنهااا 

بااات أدب األطفااال ياااكل  اااارة ثقادياا  وا يماعياا   عماات بقياا  دول العااالم، ةيااف
واليصادي ، من ةيث ينوع موضوعايه وأة امه وأصناده، وعم يقريبا  كال مكاان دال 
  العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم 

)وألدب األطفااال نوعااان ماان الممار اا ، األول : منيااوج أدب األطفااال، الااذف يصاانعه 
باااداإل ااع ااااب، الكباااار بالباااا ، ويقيصااار مااااارك  األطفاااال دياااه عماااف اليقمياااد، أو إ

والثااانل: نااااط الطفاال األدباال والفناال، ويعيمااد اااذا المنيااوج عمااف إ هااار المواباا  
صالمبكااااااارة، أو عماااااااف ماااااااا يصااااااانعه األطفاااااااال  ااااااا ل أداإل المناااااااااط األدبيااااااا  

 
وأدب األطفال لديم لدم لدرة اان ان عمف اليعبير، وةديث ةداث  القص  أو األبني  

بااذاعاا  الم ااموع  والمرلياا ، أو ي اارج ماان  الياال ي اامم اليااوم داال باارام  األطفااال

http://1.bp.blogspot.com/-0MnsyEnvJnc/T5Y0Z-Tyx0I/AAAAAAAAADo/R7s25Z2kFzg/s1600/jjj.jpg


أدااوا  المعممااين داال لاعااات الدرا اا ، أو يةكيهااا الاارواة داال النااوادف، ين اا ون أدبااا  
  ي اااااااااااااااااااااااااايميم بااااااااااااااااااااااااااه األطفااااااااااااااااااااااااااال ويصاااااااااااااااااااااااااامهم بالةياااااااااااااااااااااااااااة 

وبذلك دين أدب األطفال ال يمكان أن يكاون لاه يعرياف م ايقل، بال ينادرج دال إطاار 
ارئ، داألدب يمكن أن يعرف بأنه ي رب  القاارئ األدب العام، واو مريبط بالكياب والق

صص. ةاااااين ييفاعااااال مااااام الااااانفس طبقااااااا  لمعانياااااه ال اصااااا  ومقاصاااااد  ودالاليااااااه
ص
ص

صررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ص
ص

ص:صاخ لرئصصالصرصيحصلألطصالطكرل

ص
  أدب األطفااااااااااااااااااااااااااااااال بال صااااااااااااااااااااااااااااااال  اليالياااااااااااااااااااااااااااااا  :يمياااااااااااااااااااااااااااااااز 

  يااااااااااااااااااكل دعاليااااااااااااااااا  األطفاااااااااااااااااال إبداعيااااااااااااااااا  لالمااااااااااااااااا  باااااااااااااااااذايها  -1
ييطمااب مواباا  ةقيقياا ، اااأن أف إبااداع أصاايل، دهااو  اانس  ديااد داال ال اااة   -2

  العربيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ، إن صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  اليعبيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 
ييبم من صمب العمل اليربوف، الذف يهدف إلف ينمي  معاارف األطفاال، ويقويا   -3

بنااااااااااااااإل ة اااااااااااااهم ال ماااااااااااااالل والو ااااااااااااادانل مةاكماااااااااااااايهم العقميااااااااااااا    ، وا 
يعيماد عمااف المااا  ال اصاا  باألطفااال،  اواإل أكاناات ك مااا  أم كياباا  أم صااورة أم  -4

  مو اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايقا أم يمثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي   
يامل  ميم ال وانب الميعمقا  باألطفاال، مان األااياإل المممو ا  والمة و ا ،  -5

ص إلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف القاااااااااااااااااااااااااااااااااااااايم والمفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايم الم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااردة 

http://2.bp.blogspot.com/-6Qf7wXH7I1E/T5Y0mMgvSwI/AAAAAAAAADw/WIYZsOW7pYY/s1600/imagesCA50CJFB.jpg


 
امي  البارزة ألدب األطفال، اليل  عمت منه موضوعا  وياير اذ  ال صال  إلف األ

اااال العديااد ماان الكيألاااب واألدباااإل داال العااالم، ولااد أ ااذ عمااف عايقااه م ااايرة الركااب 
الةضارف واليطور األدبل بأاكاله وألوانه الم يمف ، دقد آمن عدد كبيار مان الكيَّااب 

 هار  بااكمه ومميزاياه، واألدباإل والمفكرين بأدب األطفال، وضرورة اليركيز عميه، وا  
ةيف يقف إلف  انب أدب الكبار، وةيف ي هم دل  دم  ال يال الصااعد، الاذين اام 
 أطفااااال اليااااوم ور ااااال الاااااد المريقااااب، دهاااام بناااااة الم اااايقبل المااااأمول ور الااااه 

 
                                                               

ص 
 ارميررررررخصاألطصاخطكررررررررل

 
صاخ ةرم.صعنصاألطصالطكرلص د صاخمغمصطنصقألطهصخمصي ظصةرخاألبينصباخألماصحص بألط

األطصصبط ظمصاخ ضرمانصبالطمصاخ أليطحصخمصاهامصةاصايلص يريصاخطكبخحص فألهرظصاب
صاخ ةرم.صااهرظصبطرصبلدفرصهبصقديلصفرألمصب رنصطالالسصة طلصطنصا طرلاطكرخهرصخا

صمئيصيحصبيمىص د صاخ أليألألصانصاألطصالطكرلص اللصطصيميصاطبمفصطمصةثالثحصاطبام
ةلألبمصابلص ارطصاألة صةرلطكرلص اةهصص7961اطرصاخطبمصالبلص يةألاص رمص

البزيظصباضطنصصة فبانص  ريحصاط ص(Charles Perot مفصرصما رمخزصةيمبم)ص ر م
  ريرنص  ةيحظصبقألصلألمصا نصاصمصطصا رمصبهبصاصمصاةفهصاخلةيمصصهااصاخ ارط

اثرمنصهافصاخطاطب حص  ص مفصرصباخةالألصالبمبةيحصال مىظصصمةيمبصألامصطرف بممظصبقأل
 م حصاألةيحصف طحظصأل  نصالألةرءصعخ صاخة  صباخاف يطص  صصة ألصانصاماطنصعخ صخةراهرظ

خ صالهاطرمصة  ريرنصالطكرل.صبطنصفر يحصا مىصصمبةيحاآلألاطصاخ  ةيحصالبص با 
 Antoine)صابمبةرصة ألصانصاماطهرصافطبانصارلنصااار نص  ريرنصماخفصخيدحصبخيدحم

Galan)ابثمنصةهرصقلصصالطكرلصابثيماسص ةيماسظصص(ظ7171-7171ةينصال بام)صص 

http://alsaaid.blogspot.com/2012/04/blog-post_2648.html


ل يكحصل يكحصخ طكرلصبه صص(صظهمنص  ص مفصرصابل7111-7116بة ألص رط ص)
صاخطصا رم.صلأليقصالطكرلصب رنصهااصايضرسصاصمصط ممصاخل يكح

اض صصب  صافاداماصخمصا نص اطصالطكرلص  صاخ مفينصاخصرة ص  مصباخثرطنص  م
اهاطرطرنصالطكرلصطبض صال اةرمصةلص رنصهأل هرصا أليمصاخفلبصباإلم رأل.ص

ةطصر أليصص(John Neuburyالطكرلصاخ  ي  صةألاص فألطرصقألمصمابنصفيبةمألمص)صباألط
اخط الينصاألةرسص ي رسصبطكيألاسصخ طكرلص ر المصمبةفصبنص مبزصبم النصص ألألصطن

ظهمنص  صافاداماصا همصطاطب حصقلليحصص7691اخلةرم.صب  ص رمصصاديكمصخافرصط
 Lewisةالألصاخ ارئطصخد راطصمخبي ص رمبلمص)ص اةنصخ طكرلصبه صاخي ص  

Carrol.)ا اطصخد ةرمص ا صارءصال بانصمي  بطصصاخ ما يحصب  صاخطرفيرصظدنصاخ  ريحص
 بلألماص ارةرسصة فبانص  ريرنصالطكرلصص(Jacob- Wilhalm Grimmببخيمصاميممص)

ب  صاخألفطرمكصظهمصص(.7671-7671)صباخةيبنظصبارءص  صازئينصلألماص  صال بام
-1805) (Andersenافألمصبنم)صمائألصاألطصالطكرلص  صابمبةرصمهرفزص ميصايرن

 (Pushkinمةب  ينم)صمبصيرص  ألص ألص رخمصالطكرلصاخ ر مصاطرص  ص(.1875
اخاألص اطصخ طكرلصا  رماسصافرصطصا  رمهمصبصفهمظصص(1799-1837)

صاخاألص اطصاخ ثيمصطنصاخ لصصخ طكرل.ص(1828-1910)(Tostoyمابخصابألم)صب
ص

اخثرف ص  صطصيميصارميخصالطكرلص ظهمصة ألصاخ مطصاخ رخطيحصالبخ ظصبقألصصاطرصاخطبم
هاهرخطم دحصاخألماصرنصاخطفهايحص بلصم دمصفك صاخطكلمظص طرصةمزصالهاطرمصصما ق

طصا لظصبةألاصالهاطرمصةرخطكبخحص د ص ر حصاخطصابيرنصبخألىصاطي صصةرخطكلص  فصرن
صاخهيئرن.

اخ مطصاخ رخطيحصاخثرفيحصةألاصاخاطبمصاخثرخ ص  صطصيميصاألطصالطكرلصاخ رخطيحظصصبة أل
خاهة ص  صاخ رخمصاخطا ألمظص ك صاطمي يرصطثالسصافب نصاألطصالطكرلصعخ ص لمفصاصبافطدق
اخا ةيمصببصرئلصطنص اطصبل فصبطاالنصبطصم يرنصبط اةرنص رطح...بزاألصصا  رل



خ طكرلص  صط ظمصألبلصاخ رخمظصباألم صاألطصالطكرلصضطنصطفرهجصص ألألصاخفر مين
هصبقبا ألفصاخ ديرظصبةألانصاما  هص م رنصف أليحصاألمصهصبا ألألصطالط صاخألماصحص  صاخط رهأل

صبااارهراه.
ازألهمصاألطصالطكرلصة ألصاخ مطصاخ رخطيحصاخثرفيحصةصةطصاخ راحصعخ صعقرطحصث ر حصصبقأل

  صةدألانصاخطفظبطحصال اما يحصبة ضصألبلصابمبةرصباطمي يرصاخالايفيح.صب رنصصخ طكرل
الصرص صطنصبماءصاخكص دهصهبصالاارفصاخ رمصخةفرءصبم ريحصايلصطرصة ألصصاخهألف

 د صامةياهصطنصاأليألصب قصطفظبمص دط صقرألمص د صافطيحصاخألا  صصخام يزاخ مطظصبا
صصدب ه.صاإلفصرف ص  

ص
صاطرصمابمئيلصاب كمص ي صمصاطبمصاألطصالطكرلصعخ ص طصحصاطبام:

اخكاميصاخ أليطح:صباضمصهافصاخكاميصاخفلبصصاخا ص اةنص  صاخ ضرميصاخ أليطحظصصا.
األنص د صابماقصاخةمألىصاخ ثيمصطنصااالءمصط صاألطصالطكرلص  صايرطفر.صبقألصبصصباخا 

صاخطاة يحصطفاصزطنصاخ ضرميصاخ أليطح.صهافصاخفلبص
الأليميصةاط صاخ لصصاخ أليطحصطنصصط.صاخ لبمصاخبصط :ص  صهافصاخكاميصقرمصمهةرن

اخ لصظصاخا صضطنصايضرسصصاطر نصة يأليصب ر ظباص ديهرظصبةباصطاهمصامصف مصهاف
خ صارفطصطرصقرمصةهصاخمص ةرخ لصصاخ  مألص  صصهةرنصخب ظصاهاطرمقللرسصخ طكرل.صبا 

صهافصاخكامي.
اخ رط ص  مظصاألصة ألصص .ص لمصاخطةر ح:صباةألاصهافصاخكاميصة ألصطفالفصاخ من

ب  صصفحصصا اماعصاخطةر حظص ي صةألانص  صابمبةرصطةر حص اطصاضمصقللرسص  ةيح.
مصصلألمنص  صعفاداماصاخ اطصالبخ صاخططةب حصاخط للحصخ طكرلصصطينص7117

Horn Bookمظصبخمصاا اصاخ اطص  صادكصاليرمص  لصبا  ما صاخ ارطص  صايرطفرظصةلص
اخ اطص ةرميص نصلك حصططةب حص ديهرصاخ دطرنصطنصاهحصبا ألي.صبة ألصص رفنصهاف

اا اص  لصاخ مامي صاخطا رمفص ديهرص  صايرطفر.صب  صاخ منصصاخكصةألانص اطصالطكرل



 ) (Charles Perotيمبمص)البزيصخطاخكهصم رملصةصاخصرة ص  مصظهمص ارطصاط 
ا ابنصاصرطيمص اةنص ليلرسصص(ظصبه صاخطاطب حصالبخ صاخا 1628-1703

صفألميالظصاخ طصاةبصازطحظصصخ طكرلظصبقألصا ابىصاخ ارطص د صثطرفيحصاصرطيمظصطفهر:
بمهرفزص ميصارنصصخيد صاخ طماء.صب  صاخ منصاخثرطنص  مصةمزصمال بانصاميممظ

ص ين.افألمصبنمظص  ارطصاطكرلصط مبص
(صاخاألص7191اخكاميصط صلألبمص ارطصمعطيلمصخمبصبص)صأل.صاخ لمصاخا ديط :صباةألاصهاف
الطكرلص صطصاايرخهم.صبااطيزصهافصاخكاميصةلألبمصص ألألص يهص د صاهطيحصاخا رطلصط 

اخطباألصاخ دطيحصباخاث يكيحباخطبصب رنصاخ رلحصةرلطكرلظصب  صطفالفصاخ منصاخثرطنص
ألةرلطكرلصة فلمألصاخا بيقصباخطا حظصبمائألصهااص  مصفاألصاهاطرطرسصخألىص ارطصا

ص(.1713-1767) (John Neuburyالاارفصمابنصفيبةمألمص)
  مصط صصهر.صاخ لمصاخ ألي ص)اخاهة (:صةألاصهااصاخ لمص  صطفالفصاخ منصاخارص 

(ظصبقألصLewis Carroll)صلألبمص ارطصاخي ص  صةالألصاخ ارئطصخطاخكهصخبي ص رمبل
يمصطنصاخ اطصخ طكرلظصبةألانصااارهرنصطا ألأليص  صة ألصهااصاخ ارطصاخ ثصلألم
صخ طكرل.صاخ ارةح

الطمصاخةمةيحص  ألصصبطنصاخاأليمصا مفصافهصخطرص رنصاألطصالطكرلصلصيزالصفر ئرسصبخيألاسص  
 فرلمصصاصا رنص ثيمصطنصطاخك صقلصصالطكرلصةطرصارءص  صاخفصخيدحصبخيدحصطن

(ظص طرصبالة نصAndersen)صبن ي حصخ طكرلظصبطنصهالءصاخطاخكينصهرفزصافألمص
اخفصخيدحصبخيدحصازءاسصطنصث ر حصالطكرلص  صابمبةرصة ألصظهبمصاماامصاخفصخيدحصصقلص
  ألصزبألنصاخديرخ صاألطصالطكرلصاخ رخط صةطلرألمصب  صاأليأليص رنصابثيمهرص د صصبخيدحظ

 رص رسظصبالةبصاخصفألةرألظصب د صةرةرظصب الءصاخألينظصباخةصرطصاخص مألظصصهااصالألط
بالطماءظصباخ لرنصاخطرئمظصباخ بامقظصمطبزاسصاصةبص  ص ضرءصاألطصالطكرلصصطيمانبال

بخهرصط رفحص رلحص  ص رخمصالطكرل.صبطنصةبا يمصاخطاطب رنصاخ لليحصصاخ رخط ظ
خيدحصبخيدحصباصاب نصاخ ثيمصطفهرصطاطب حصمألامصلمب مصاخط مب حصصاخا صابثمنصةبخف



 د ص ئاينصطنصاخ اط:صم اطصاخفر ئحصاخزمقرءمصاخفر ئحمصاخا صا طلصصا نصاصمصمطاخكرن
بمص اطصاخفر ئحاخبمأليحمصبا ابنصهرارنصاخطاطب ارنص د ص  ريرنصطنصاخديرخ ظصبه ص

بمطرمألمب مصص(Galanاهايطصباقاةر صخد  ريرنصاماطهرصمارلنمص)صاطي هرص ةرميص ن
(Mardross)نصهااصاخابثيمصطصاطماسصصبامصع ألاألهرص  ا صيبطفرصصةلبميصاالئمصالطكرلظصبا 

يفطك ءصة ألصباطاألصعخ صاخصيفطرصباخادكزيبنص فاألص  ريرنصاخديرخ صصهااظص ص مصاخديرخ صخم
صطا م حصخ طكرلص  صط طرنصاخة صاخ مةيحصبالافةيح.صا مضص ب المصبلبم
صاخ مة :صاطبمصاألطصالطكرل

 مصالطكرلظصبااصعااص ألفرصعخ صاخاما صاخ مة صاإلصالط صصفاألصاخبافرسص ثيميصطنصاألط
باإلصالمظصاخا صا ألصصاخطلرألمصاخارمي يحصبالألةيحص ألألاسص ةيماسصطنصال  رمص  صاخارهديح

غف صةرخفلبصصصطنصالفر يألصابصال  رمصباخةرف صاخ رلحصةرلطكرلظص طرصانصاخاما 
صصاخفثميحص ميطحصانصف ض هرصخظمبفص لمهرصبطةي اهصبقيطاهصب رألااه

اا  حصخمصي مفص فرسصاألةيرسصفرضارسص رلرسص رنصالألطصاخ مة ص  صاخ لبمصاخصرةصبا 
يفكمألصةاخكصب ألفظص  ألصطيزصهااصاخف صصنألاطصاخطمصال مىظصبخ ففرصف ثمصصةرلطكرلص ال

 د صة ضصاخطا مانصاإليارةيحصاخا صافكمألصةهرصالألطصاخ مة ص نصص  صالألطصاخ مة 
صغيمفصباطيزصةهر

صصأليرسصطفاصطا ءصاإلصالمالهاطرمصاخطة مصةرخامةيحصاخ رطدحصخ طكرلصمب يرسصباص.7
صبابألصامضيحصاماثيحص لةحصاضطفهرصاخاما صالألة صاخباص .ص.1

الطكرلصاخ مة صقأليمصبة ضهصط طبلص  صاألطصصبقألص دصصاخة ضصعخ صانصاألط
نصة ضصاخ ألطرءصبض باص اةرسص نصصاخ ةرمظصبا  خ طكرلصبفلباص  صاخط ألطحص د صاخكظصبا 

مص رنصطدطرسص7416-هر117اخطبخبألصصفحصص  ةرميصماألطصالطكرلمص ةرميصقأليطح.صبالام 
صفح.صبي ادفصاخةر ثبنص بلصص741ةبألطصالطكرلصاألصقةلصاألطصالطكرلصالبمبة صةر

هبيحصابلص ارطص مة ص هفركصطنصيمىصانصابلص ارطصاطكرخ مة ص ألي صهبصاخفكثر ص
صص7691خمزقصاهللص صبنصطنص دطظصب رنصلألبمفصصفحص



اخ طيطرنصاخ زازصخط طألص طألألصبابم صصفايطص  ألص دصصعخ صانصقلحصاطرصا طألص.
ه صابلص ارطصاطكرلص مة ظصبانصطرصص7671اخط رمفصصفحصصمبطصاخا صف ماهرصألام

صة هصطنص اطصلصاا د صةرخلكرارخططدبةحص  ص ارطصاخطكلظصمغمصاباهصال رةهرصةهرص
اخاباطصيبصفصانصاقألمصقلحص مةيحصه صالصألصصعخ صاخطكلصاخ مة صةيفطرصيمىص ةأل

صباخةباص.
نص رفنصاابمفصاطاألصعخ صطلمصاخ أليطحظصصألطصالطكرلص  صاخ رخمصاخ مة با  ألي ظصبا 

اخ أليثحظص ي ص طدنصطلمصط ر لصاخميرأليصصباابمفصاخ أليثحصايضرسصاطاألصعخ صطلم
صخهااصاخكنص  صالألطصاخ ألي .

(صاامصط طألص7611-7616اخ منصاخارص صاخ  مصاخطيالألألصةينصا بامص)صص ك صطفالف
اماطحصط ظمصاخ  ريرنصاخ  ميحصاخ ما يحصاخةمةيحصعخ صص(7666-7616 ثطرنصاالل)

صص(.1621-1695) (Lafontaine)صاخ ر مصاخكمفص صل بفاينصاخ مةيحصف السص ن
 د ص ارةهصاخطامام:صاخ يبنصاخيباقظص  صالطثرلصصبقألصاطدقصط طألص ثطرنصاالل

مهرصبف ص7617اخطألام صاخطلميحص  ص رمصصباخطبا ظص.صبي اةمصعلألامصطادحصمبضح
صطصةبقحص  صف مصاخ ارةرنصالألةيحصخدفر ئينصاخطباألصالألةيحصخدطالطصباخ ّارطصطم دحصغيم
ظص ةألايحصخف بيص7611األطصالطكرلصة رمصصبيمىصة ضصاخألامصينصاخاينصافربخباصابميخ

علألامصم ر حصاخطهطربألصخ ارةحصصاألطصاخطكلص  صاخألطصاخ مة صاخ ألي ظصبألخيدهم
صاخصفحصنصباخةفينص  صادكاخطم ألصالطينص  صامةيحصاخةفر

بطنصقللهصاخطاماطحص  ريرنصالطكرلظص  دحصاللة ظصبقألصاأل لصاخطهطربألص
صاخ لصص  صاخطفهجصاخطألمص .صقماءي

اخ لحص  ألصافازصصب  صاخ لمصاخ ألي ظص رنصخ ألطصاخ مة صألبمصةرمزص  صطيألان
ينص نصط ةمصصة ضصاخ  ماءصاخمباألظصاطثرلصما طألص بق مص  ماسصقلليرسص ظيطرسصخدطكرل

 د صصطيبلصهااصاخصنصاخطة مصبمغةراهظص ارءنصا  رمهمصاخا صا   صقللرسصبمبايرن
خصرنصاخ يبانصباخطيمصمب رنص بق صةبغفيراهصبقللهصاخ  ميحصاخا ص اةهرص د ص



اخطيمصباخ يبانصخدلةرمصمائألاسصلألطصالطكرلص  صاخدةحصاخ مةيحصبابلصطنص اطصصاخصفح
صبياابقبفهماخ مطصاألةرسصيصاطا بنصةهصصخ  ألا 

أل رصاخ  ماءص  صص7666اخ بقيرنص رمصصب فألطرصالألمصاخ ر مصا طألص بق صأليبان
ةبصدبطصمل بفاينمص طرصارءص  صصط ألطحصاخأليبانص  صاخ ارةحصخ طكرل.صبقألصابثمص بق 

اخ  ميحص د صاخصفحصصط ألطحصاخأليبان.صبقألصاضطفنصاخ بقيرنص ألألاسصطنصاخ  ريرن
صاخ مةيح.صمائألاسصلألطصالطكرلص  صاخدةحصاخ يبان.صبي اةمصا طألص بق صةاخك

 اامةحصصبي بلص بق ص نصاخ  ريرنصبالغفيرنصاخا صقألطهرصخ طكرلص  صاخبطنصاخ مة 
  ميحصمائألي:مصبامةنص رطمألص  صفظمصاخ  ريرنص د صاصدبطصمل بفاينمظص  فنص

 مغنصطنصبض صاصطبماينصابصثال صاااط صةب ألا صاخطلميينصباقماص ديهمص يئرسصصعاا
 يكهطبفهصلبلصبهدحظصبيبفصبنصعخيهصبيض  بنصطنصا ثمف.صبافرصاصاة مصخاخكظصصطفهر

ب  ف صاهللصلا لصخ طكرلصاخطلميينصطثدطرصا لصاخ  ماءصخ طكرلص  صصبااطف صخب
طفظبطرنصقميةحصاخطافربلصيب ابنصاخ  طحصبالألطصطنص الخهرص د صصاخةالألصاخطصا ألثحظ
صقألمص  بخهم...م

ةهرص بق صخ طكرلصاهأليفرصعخ صاخ  مصةبنصاخ ر مص رنصيألمكصانصاخ لصصاخا ص اصمصعن
فهصبصيدحصصمصاألط الطكرلمصاقبىصصةيلصي مفصةهصاخلةرمصاخ يريصةبة رألهرصاخط ادكحظصبا 

اخا ديمصباخاصديحظصباصدبطصي ا فصةهصاخطكلصطباطنصاخ طبصباخلباطص  صصطنصبصرئل
ص د ص  ي حصطرص  صاخ يريصطنص يمصب ممصاخطااط ظصبيب  ه

اخ  مصاخ مة ظص رخ لصي مفصانص ارطصصباخ لحص د صخصرنصاخ يبانظصخيصنصاأليأليص د 
اخدةرنصالبمبةيحظصبانصالأليطصاخكمفص صصم ديدحصبألطفحمصامامصعخ صاخ مةيحصقةلصيامامصعخ 

 نص ديدحصبألطفحظصباخا صا دنصطنصصمل بفاينمصقألصةمعصبةمزص  صقللهصاخا صاقاةصهر
 بق ص فألطرصقدألبفص  صص  ماءصاخ مطظصاطثرلصا طألمل بفاينمصلر طص ضلص د صاخ

 نصقلصصصهااصاخكنظصبفا باص  صا أليمصاخ لصصباخ  ريرنصاخا صلصا لصابألي
صب  ريرنصل بفاين



الطكرلصط طألص ثطرنصصيط نصاخ بلصانصطنص طرصاخ طبانصالبخ ص  صطارلصاألط
طألصاخهمابألصط صااللصثمصاةماهيمصاخ مطظصبا طألص بق صبثالثاهمص  ماءظصباة ص بق 
اخفص د ص  مألص رمصصاخاألصفظمصالفر يألصبالغرف صخ طكرل.صب  صطارلصاخ ارةحصاخفثميح

اخفلبصص ارةرسصن مصخدةفينصصطرفص7679 ارةهصطصرطمانصاخةفرنظصب طرصبض صص7674
خد ثيمينصخيارة باصصاخطةينص  صط كبظرنصاخةفين.صباخط ربلنصاخطا بميصصرة رسص رفنصط كزاسص

اةماهيمظصباب يقصص طمانصاخاطلصب ريزصاخاطلظصب صنصاب يقظصبف طهصاخطميقظصاطثرل:
باالصايلصاخمباألصصة مظصبط طألص ةألصاخططدطظصبقألصغدطص د ص اةهمصاخطرة صاخا ديط .

 ألاألظصصايلصةمزص  صاخثد صاخثرف صطنصاخ منصاخ  مينصاطثرل:ص طمص مب ظصب ةبةح
  صصبميرظصبة ضهمصبمبزصغميطص  صخةفرن.صب ةألصاخ ميمصاخ يألمألظصبفلمصص يألص

 هماهص ألبألصةالألفظصطثل:ص رطلصاخ يالف صبط طألصص يألصاخ ميرنصب طيحصصااربزن
 زبزظصبا طألصفايط.صبقألصاطيزنص ارةرنصهافصاخطم دحصةرلقاةر صصالةما  ظصباةماهيم
الافةيحظصابصاخاةصيطصخ اطصاخ مطصاخ ألاطرظصيضرفصعخ صاخكص ألمصصباخف لصطنصاخدةرن
كبخحص  صطما دهرصالبخ ظصب ربلصطاخكبصهافصاخطم دحصع يرءصةرخطصاهاطرمصال رةهر

عخ صاخفصخيدحصبخيدحظصب ديدحصبألطفحظصباخ  ريرنصاخ  ةيحظصخيزبألباصصاخاما صاخ مة ظص داببا
طنصهااصاخاما .صبي اةمص رطلصاخ يالف صطنصاةمزص ارطصهافصصالطكرلصةبطا صاخ لص

لألطصالطكرلص  صاخدةحصاخ مةيح.صبقألصصبي اةمصاخمائألصاخك د صباخ  ي  صاخطم دحصخ طكرلظ
ا ثمصطنصطرئا صقلحصبطصم يحصخ طكرلظصب رفنصابلصقلحصخهصه صص اطصاخ يالف 

 رفنصاخاماطحصطلألماسصمئيصيرسصطنصطلرألمصاألطصالطكرلص  صاخ رخمصصاخصفألةرألصاخة م.
 صةينصاخ مةينصاخ رخطياينظصةألانصااماا صخلرخبصاخابخيفصاخ مة صعخ صابخيفصفب صاخ مة 

اخصة يفرنظصألبنصانصا اك صاخاماطحصبألبنصانصااط نصطنصاخط ر ظحص د صط رفاهرصص  
عضر حصعخ صانصاطبمصاألطصالطكرلص  صاخطنصاخ مة صاطبمصغيمصطا ر  ء.صصاخصرة حظ

 ك ص ينص رفارخاماطحصاصرصرسصخهااصالألطصاخكميألص  صطلمص  فهرصخمصا نص  صصبميرص
رلص  صألبلصاخ ديجصاطبمصهااصالألطصةصم حصاب مصظهبمصاألطصالطكصباخ ماق.صبط رةل



بطلمصبابف .صبامىصصطمصاخكيللصانصاخ القحصةينصاألطصص  صخةفرنصبصبميرصباخ ماق
زاخنص  صةألايراهرصالبخ ظصلنصط  دحصالصادهرمصطنصاخاما صصالطكرلصباخاما صاخ مة صطر
يصطنصيال ظهصاخطمءصطنصقلصصبا  رمصبطصم يرنصطصاطألصطرصزاخنصقيألصاخألماصح.صبطر

طألىصطالءطاهصخدطكل؟صبهلصهبصاةصيطصصاخاما ظصياطصانصي ض صخصاالصهرمصهم
ص.صخداما ؟صامصاصادهرمصطفه؟

ص
اخثد صاخثرف صطنصاخ منصاخ  مينظصاداهصطم دحصةألاصاألطصالطكرلص الخهرصصبط صاف ضرء

ةرفازاعصا اما رخهيئرنصاخ دطيحصبالألةيحصةهظصبصدكصطمي هصخيلةبصطرأليصطنصطباألصاخاألمي ص
صاخارط رن.ص  
ص

ةرلطكرلصباألةهمصطنصصاثمص ةيمص د صالهاطرمص7691بخ ألص رنصخ مطص زيمانص رمص
اخدةفحصالصرصيحصص اللصمايحصاهألفصعخ صةفرءصطااط صصديمصقبألظصباخاألصي  لصالطكرل
ةرخطكلصباألةهظصص يهظص لرمنصا  ألصاخفألبانصباخطااطمانظصبا رمصاخطما زصطنصاالصاخفطب

بز ميرصارطمصص ارةحصخ طكرلصة ألص مطص زيمانصصديطرنصاخ يص بطنصاةمزصطنصاهاطباصخد
صطنصصبمير.

ص
طارلصاألطصالطكرلظصطثل:صصب  صاخبقنصاخاألصقط نصة ضصاخألبلصاخ مةيحص بطرسص  

ظصاطرص  ص7614ةرخ رمصصطلمصبصبميرظصفاألصألبخحصاخيطنصيا ألألصطيالألصاألطصالطكرلص يهر
البخ .صبقألصما  هصص طبص طبااهاخطةمطص  ا صصفبانصاخثطرفينص رنصاألطصالطكرلصي

صخألىصخةفرن.صاماطرنصطنصاألطصالطكرلصاخكمفص صاخطامامصباخاألص رنصطفا ماسص
ص

طاطب رنصصبياطيزصاخثد صال يمصطنصهااصاخ منصةرخافر  صةينصألبمصاخف مصإللألام
باخ ارطصصطدبفحصاطيدحصاانصطةر حصاااةحصخ طكرلظصبقألصااربزصاخافر  ص ألبألصاخ دطح



جصاخ طةيبامصاخ رلحصة لصصالطكرلصبقلرئألهمظصب طرصافهصخيللصعخ صةماط
اصاةاللصاخ ثيمصطنصاخةماطجصاخام يهيحصباخا ديطيحصخ طكرل.صبفال ظصطفاصاخصة يفرنصصيام

اآلنصغزاميص  صاخ ارةحصخ طكرلظصبقألصصر ألص د صاف يطص م حصاخ ارةحصبصم اهرصص ا 
 د صاةييمصطبق صاخطكلص  صاخ دطيحصاخا صطمانص د صاخةفيحصاخ  ديحصاخامةبيحظصبصصاخاةيمان
 اخكص  ص طديحصاخاطبيمصالااطر  ظصبا  يقصاطد رنصاخطصا ةلظصبيضرفصصاخامةبيح

عخ صاخكص دهرهاطرمصاخهيئرنصاخث ر يحصباخامةبيحصةطرصي اطصخدطكلصبا اي هرص د صف مف.ص
صاخمغمصطنصالفاةرفصاخاطرهيمألصاخطازايألصلألطصالطكرلص فاياحصطةر ميصبخ نظص د 

  نصاخطاصصرنصال رأليطيحصباخف أليحص  صاخ مقصخمصا م صة ألصاهبألصصخفار هصاخاارمألظ
نصباألصة ضصاخةر ثينصاخاينصةألاباصياباهبنصخة  صاألطصص ر يحصخة  صهااصالألطظ با 

صالطكرل.
ص

اخابليرنصاخامةبيحصباخف أليحصباخ دطيحصاخا صا ربلصابايهصاألطصالطكرلص  صصبطنصاهم
صخفهبضصةهصقألطرسصطرصيد :اخ مة صطنصاالصاصاخ رخم

ص
اخا صا ألمصقيطرسصصدةيحصخ طكرلصبالهاطرمصص.صالةا رألص نصاخ لصصباخ  ريرنصا

طنص بفهرصانصاةم صقيطرسصعيارةيحص  صصةرخطباضي صاخطصاب ريصطنصةيئحصاخطكلظصباخا 
صفكصه.

ص
اصادهرمصاخ ثيمصطفهصخ لبةاهص  صاخطااط صص.ع اطرألصاخاما ص طلألمصهرمصيط نصط

عي رءصخد ّارطظصبيصا هألصصطنصطبايكرنصبفلبصصطط نصانصا  لصطلألمباخطكيألص
ة  لص رصظصصال رطصهااصاخاباهظص د صصةيلصاخطثرلصة ارطصمصاخفصخيدحصبخيدحم

اخكف صهبصصباخ  ريرنصاخ  ةيحصة  لص رمص طلألمصهرمصخهااصالصادهرم.صبخمصي نصاخة أل
 د صص بط صيباههمصايضرسصب ألفصاخاألصيباهصهالءصخداف يطص  صاخاما ظصعاصانصاخك مصاخ



ا اةرمصانصاخاما صاامصطنصاخب  صاخ بط صاخاألصياطصامصي هصةينصاةفرءص
صاخ مةيح.صالطح
اخ مة صص.الهاطرمصة لصصاخ يرلصاخ دط ظصبهفركصاخ ثيمصطنصاخط ربلنص  صاخ رخمصن

ا أليمصصخامصيخصاابمصهااصاخ يرلص  صاألطصالطكرلصاخ مة صضطنصاصاماايايحص رطحص  
ص دطيحص  ص رخمصيصيطمص ديهصعفارزصاخط م ح.طباضي ص

ةرإل ما صاخكف صخد اطصباخمصبطرنصاخألا ديحصخد ارطصة ي صااالءمصط صص.صالهاطرمص 
صاخط ألطحصخه.صطضطبنصاخ لحصباخايل

ازطحصاخب ظصص.صاطبيمصالصرخيطصاخكفيحص  صاخفلبصصاخط ألطحصخ طكرلصخدا كيفصطنص 
 خ طكرل.صمانصاخط ألطحاخا صةرانصاصيطمص د صاخ ثيمصطنصاإللألا


