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                                          تىاتً نىرة

 كلمت شكز
ٚسعذَٙ بعذ حًذ هللا ٔشكشِ أٌ أحقذو بخانص انشكش ٔانخقذٚش، ٔبأخهص آٚاث 

 انز٘ أَاس نٙ انطشٚق بعهًّ 'علىاث كمال'االحخشاو ٔانعشفاٌ بانجًٛم نألسخار انفاضم 

انغضٚش ٔحٕجٛٓاحّ انسذٚذة، ٔانز٘ كاٌ إلسشاداحّ انقًٛت ٔسٔحّ انطٛبت انفضم األكبش 

 .فٙ إَجاص ْزا انبحث



 

 بانبٕٚشة ’قُذاص اعًش‘كًا أحقذّو بخانص انشكش ٔانخقذٚش إنٗ يذٚش انًذسست االبخذائٛت 

 'السٍدة قداش' عهٗ انخسٓٛم ٔانخشجٛع انًخٕاصم، ٔإنٗ انًعهًِّّت 'دراٌفً'األسخار  

 .جضٚم انشكش ٔٔافش انخّقذٚش نهًساَذة ٔانذعى انهزٍٚ حظٛج بًٓا

 بعٍٛ بساو ’خهفٙ عًش‘ٔكزا ٔافش انخقذٚش ٔااليخُاٌ إنٗ يذٚش انًذسست االبخذائٛت 

السٍدة ' ٔجضٚم انشكش عهٗ دعًّ ٔحشجٛعّ نٙ، ٔانًعهًت 'مذبال عبد القادر'األسخار 

 جضٚم انشكش عهٗ دعًٓا نٙ، ٔيُحٙ كم انٕقج، ٔانّسًاح نٙ بًًاسست 'عماري

 .انخّعهٛى

كًا أحقذو بخانص انشكش ٔانخقذٚش ألساحزة انجايعت عهٗ يساعذحٓى ٔحٕجٛٓاحٓى 

 .َصائحٓى انقًٛت ٔانًشاجع انًفٛذةانًفٛذة، 

 عهٗ حفضهٓى بقبٕل أعضاء نجُت انًُاقشت  انشكش ٔانخقذٚش إنٗ انسادة األساحزةٔٔافش

 . انًخٕاضع ٔحقًّٛٛاالشخشاك فٙ يُاقشت ْزا انبحث

 عًال يكخبت انكهٛت، ٔيكخبت انعهٕو كًا ال ٚفٕحُٙ أٌ أحقذو بانشكش انجضٚم نكم

 يٍ ساْى يٍ قشٚب أٔ بعٛذ سٕاء بانذعى انًاد٘ أٔ انذعى االجخًاعٛت ٔاإلَساَٛت، ٔكم

 .انًعُٕ٘

ِ يٍ صبش أأخٛشا أحٕجّ بخانص شكش٘ ٔعظٛى حقذٚش٘ نٕانذ٘ نكم يا قذو

 .ٔصًج حخٗ ٚكخًم ْزا انبحث ٔٚشٖ انُٕس



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مقدّمت



 يقذيت

 

 ب
 

يعتبر األدب أساس الحياة وقواميا، فيو يناجي المشاعر واألحاسيس انطالقا من الواقع، فمو أثر 

كبير في نفوسنا، وُيعّد أدب األطفال جزء من ذلك الكل الميتم باإلنسان ككل، لكن أدب األطفال 

فَيكتب ليم ما يستسيغونو وما يروق ليم " األطفال"ىو األدب المنشغل بفئة عمرية محّددة وىي 

 .حسب أعمارىم المتفاوتة

وباعتبار المعب مادة خام أساسية في حياة الّطفل فإّن سموكو كمو يقوم عميو، فيو يستوجب 

الحركة واإلمتاع حيث يتداخل ىذا والفن المسرحي بشكل عام، وىذا األخير يساىم في عممّية الّتعّمم 

فل، فيي  فل في المرحمة الّتحضيرية باعتبارىا أىّم مرحمة من مراحل نشأة الطِّ والّتفكير لدى الطِّ

فل والّنشاط المسرحي  .مرحمة القابمّية واالكتساب والتعّمم، من ىنا كانت العالقة وطيدة بين حياة الطِّ

يتناول المسرح في عمومو مجموعة من القيم التي يبنى عمييا، ويسعى إلى ترسيخيا في عقل 

المشاىد بسبل متنوعة، وباعتبار المسرح ديوان الفنون فيو يضّم الشق الفني الذي يسعى إلى 

إيصال المفيوم والمغزى الحامل لو ضمن إطاره العام، والتي تتنّوع بتنّوع الخطاب المسرحي، 

باإلضافة إلى شّق آخر يشترك والجانب الفني المتمثل في الّشق الذي يبرز من خالل العمل 

 .المسرحي سواء كان اجتماعيا، أخالقيا، تربويا، تعميميا، وغيرىا

من ىذا الجانب نرى أّن المسرح يحمل مالمح وأبعاد تختمف، فاألكيد أّن المسرح الموّجو لمّطفل 

عمى الخصوص مظاىر يتجّمى فييا من القيم ما يستثير خيالو ويخمق ثورة إبداعية تنّم عن مقدرتو، 

 .وتنّمي عقمو وفكره

فل : يمكن طرح اإلشكالية الّرئيسة ليذا البحث مّما سبق فيما يكمن الّتداخل القائم بين حياة الطِّ

فل  والّنشاط المسرحي؟، وفيما تتمّثل األبعاد الّتربوّية والّتعميمّية لمّنشاط المسرحي التي يكتسبيا الطِّ



 يقذيت

 

 ت
 

: في المرحمة الّتحضيرّية؟، حيث نحاول اإلجابة عن ىذه الّتساؤالت ضمن إطار البحث المعنون بـ

فل في المرحلة الّتحضيرية"  ".األبعاد الّتربوّية والّتعليمّية للّنشاط المسرحي لدى الطِّّ

وقد حاولت من خالل ىذا العمل اإلجابة عن بعض األسئمة التي ظمت تراودني، وأنا أعرض 

فل"ليذا النوع من المسرح   :، والتي أّطرت إشكالية البحث الكبرى والمتمّثمة في"مسرح الطِّ

فل والفّن المسرحي؟  -1  ماىية العالقة بين الّمعب الخاص بالطِّ

فل دور في العممّية الّتربوّية والّتعميمّية؟ وفيما تتمّثل؟  -2  ىل لمطِّ

باعتبار الّطفل شخصا يحمل قيما تربوّية وتعميمّية، والمسرح فّنا، ما العالقة القائمة بينيما،   -3

 أي بين الفّن والّتربية؟

ىل أدب األطفال ىو األدب الذي يكتبو األطفال أنفسيم؟ أم ىو األدب الذي يكتب عن   -4

 األطفال؟ أم ىو األدب الذي ُيكَتب لألطفال؟

 ما ىي العالقة القائمة بين مسرح الّطفل والمسرح المدرسي؟  -5

فل في المرحمة   -6 فيما تتمّثل األبعاد الّتربوّية والّتعميمّية لمّنشاط المسرحي في حياة الطِّ

 الّتحضيرية؟

نما ىو نتيجة دوافع وحوافز موضوعية  فالبحث المتناول لم يكن اختياره اعتباطيا، وال عشوائيا، وا 

 :وذاتية

محاولة : اليدف الرئيس الذي يتّم الّسعي نحوه وىو ىدف تبّناه ىذا العمل وقام عميو والمتمّثل في

إدراج نشاط المسرح الخاص بالّطفل، ضمن األنشطة المدرسية األساس التي يدرسيا الّطفل خاصة 

 .في المرحمة االبتدائية التي تعّد مرحمة البناء المستقبمي لمّطفل

 :باإلضافة إلى مجموعة من األىداف التي تندرج تحت مظّمة اليدف الّرئيس، والتي نذكر منيا
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فل  -1  .إثراء المكتبة الجزائرية بمثل ىذه المواضيع التي تساىم في بناء الطِّ

 .التمّكن من معرفة اآلثار والنتائج التي يخّمفيا المسرح عمى الطفل، ومدى تأثيره عميو  -2

 .تطوير النص المسرحي الخاص بالطفل والرفع من مستواه  -3

إبراز اإلبداعات الّطفولية المتنوعة في المسرح لالىتمام بيا والعمل عمييا لموصول إلى   -4

 .حاالت التعّمم اإلبداعية

شراكيم في الدروس المقّدمة ليم  -5  .تزكية الروح التشاؤمية لدى بعض األطفال، وا 

 : وكل تمك األىداف السابقة الذكر كانت قائمة عمى مجموعة من األسباب والتي نذكرىا من بينيا

ن وجدت فيي جّد قميمة في الفن   -1 فل، وا  عدم وجود دراسات مسرحية تتناول مسرح الطِّ

 .المسرحي

حبي لممسرح منذ الصغر، واكتشافي لو في تمك العروض التي يقّدميا التالميذ في   -2

 .المناسبات المختمفة، أو الفرق المسرحية الوافدة إلى مدرستنا

إضافة إلى الرغبة والفضول في دراسة واستكشاف عوالم الطفل والطفولة البريئة خاصة في   -3

أدب األطفال وخاصة ضمن المجال المسرحي الذي يغّيب ظل اإلىمال الذي يقابل بو 

 .تماما

ولإلجابة عن مجموع األسئمة الّسابقة الذكر حاولت اعتماد خطة رأيتيا كفيمة بتحقيق ىذه الغاية، 

والتي احتوت ثالثة فصول تسبقيا مقّدمة وتمييا خاتمة وقائمة ثبت بأىّم المصادر والمراجع التي تّم 

 .االعتماد عمييا، إضافة إلى ممحق

فل" وتطرقت فيو إلى :مدخل - فل "سيكولوجية الّمعب لدى الطِّ ، محاولة فيو إبراز العالقة بين الطِّ

 .في إطار الّمعب اليومي لو، والمسرح كفن إبداعي
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فل وعالقتو بالعممّية الّتربوّية الّتعميمّية: "المعنون بـ: الفصل األول - ، والذي تعّرضت فيو إلى "الطِّ

والذي اشتمل عمى ماىّية الّتربية والّتعميم، وفي المبحث الّثاني : ثالثة مباحث، المبحث األول

فل تطّرقت إلى مفيومو ومراحمو، ليكون المبحث الثالث عبارة عن الّربط  المسّمى بماىّية الطٍّّ

فل الّتربية والّتعميم، والعالقة القائمة بينيما  .بين الطِّ

 وضّم ثالثة ،"مسرح الطفل ودوره في العممية التربوية: " والذي جاء معنونا بـ:الفصل الثاني -

أدب األطفال كمبحث أول وتناولنا فيو تعريفو ونشأتو، : مباحث ىو اآلخر تمّثمت في

، حيث فرَّقنا فيو بين مسرح الطفل والمسرح  فل كمبحث ثانٍّ خصائصو وأىدافو، ومسرح الطِّ

المدرسي، وما يندرج تحتيما من أنواع، فضال عن أىداف ىذا المسرح التربوية والتعميمية، 

 .وخمصنا في آخر الفصل إلى الحديث عن عالقة مسرح الطفل بالجوانب التربوية والتعميمية

 فخصصناه لمجانب التطبيقي، وىو عبارة عن دراسة ميدانية في المدارس :الفصل الثالثأما  -

االبتدائية لألقسام التحضيرية تحديدا، حيث تّم دراسة عرضين مسرحيين، ومن َثمَّة قمنا 

الشخصية، الحدث، الحبكة، الفضاء )بالّتحميل حسب العناصر المسرحية متناولين فييا 

 (، الموضوع(الحوار)الزماني والمكاني، المغة 

وكانت الخاتمة بمثابة رصد ألىم النتائج والمالحظات التي توصمنا إلييا في ىذا البحث وىي 

نتائج تجيب عن معظم األسئمة التي تم طرحيا في المقّدمة، إضافة إلى ممحق يحتوي النصين 

 .المسرحيين المذين تم دراسة عروضيما المسرحية

وقد ألجأتني طبيعة البحث إلى توظيف أكثر من منيج في الدراسة، فيو منيج تكاممي جمع بين 

الوصفي والتحميمي، القائم عمى االستقراء والتحميل، فالوصفي يقوم عمى أساس تحديد خصائص 

الظاىرة ووصف طبيعتيا، ويتجّمى ذلك في الجانب النظري مع تحديد خصائص كّل من أدب 
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فل مثال، أّما التحميمي فيو المتبّني لمشرح والتحميل المنطقي من وراء المغة  فل ومسرح الطِّ الطِّ

البصرية، بمختمف عناصر المسرح المبّينة لألبعاد قيد الدراسة، فضال عن المنيج التاريخي 

سيكولوجية الّمعب لدى "والنفسي، وىذا األخير الذي كان بارزا في المدخل الذي تّم التناول فيو 

فل ، وقد كان أقرب إلى العوالم النفسية، والمنيج التاريخي الذي تبّين ىو اآلخر في الشق "الطِّ

 .النظري المتكّون من النشأة التاريخية المتناولة لمتسمسل الزمني لمظاىرة

وقد كان ىذا البحث قائما عمى مجموعة من المصادر والمراجع التي ساىمت في إنتاج ىذا 

 :العمل والتي نذكر من بينيا

 المصادر:  

 .الطالبة الباحثة تواتي نورة: لـ (مخطوطة)" إّن هللا يرانا"مسرحية  -

 .الطالبة والباحثة تواتي نورة: لـ" عالم األرقام السحرية"مسرحية  -

حنان  وماري إلياس:  لـلمعجم المسرحي مفاىيم ومصطمحات المسرح وفنون العرضا -

 . حسنقصاب

 المراجع: 

 .دمحم حسن بريغش:  لـأدب األطفال أىدافو وسماتو -

 .إسماعيل عبد الفتاح: لـ (رؤية نقدية تحميمية) أدب األطفال في العالم المعاصر -

 .ىشام زين الدين:  لـالتربية المسرحية الدراما وسيمة لبناء اإلنسان -

 .سالم أكويندي: ديداكتيك المسرح المدرسي من البيداغوجيا إلى الّديداكتيك لـ -

والشك أّن أّي باحث تعترضو صعوبات، فقد واجيتني صعوبات في إعداد ىذا البحث، أبرز ما 

تجّمى في الشق الّنظري قّمة المراجع المستوعبة لمضمون ىذا العمل تحديدا وأىدافو المدّونة لمسرح 
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فل، ورغم تواجدىا إال أّن ىنالك غياب في التدوين عن المسرح المدرسي خصوصا، ومسرح  الطِّ

 . الطفل عمى العموم

فتكمن الصعوبة في الّتحكم وضبط التالميذ ألّنيم  (الدراسة الميدانية)أّما في الشق التطبيقي 

يحّبون الّمعب بطبيعة السن الذي يمّرون بو، خاصة في ىذه المرحمة التحضيرية، وما يمكن قولو 

 .أّنيم في مرحمة الطفولة التي تنفي التكّفل وتستدعي البراءة والتمقائية في التعامل

فيو يجمع بين التربية والفن، لكن نرى قصر الدراسات  (خطابا وعرضا)وباعتبار المسرح 

السابقة وحصرىا في دراستيا لممسرحيات في شّقيا األول دون الثاني، أي ربط الّتحميل بالخطاب 

المسرحي دون العروض، مّما جعل الحالة الفنية تغيب ليصبح المسرح أشبو بالتمقين وا عطاء 

 .األوامر فقط، مما دفع الطفل بالنفور منو

وفي األخير، أسأل هللا أن أكون قد وفقت في بحثي ىذا، فإن وفقت في اإلجابة عن أسئمة ىذا 

ن عجزت فأممي أنني اجتيدت مخمصة، فإن لم أفز بأجري الصواب  البحث فمن هللا تعالى، وا 

 . فرجائي أن يكون لي أجر االجتياد، حسبي ذلك

 

 .وهللا ولي الّتوفيق وبو نستعين
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يعتبر الّطفل مممكة ال تفتح أبوابيا بشيء عجيب، وال سحرّي كما في القصص العجائبّية، بل 

 (1)"ما ىو الّمعب؟:"فػ. مفتاحيا أمر بسيط وىو الّسماح لمّطفل بالّمعب

 : تعريف الّمعب: أوال

 :لغة -أ 

 " ضُّد اللضِع : المَّلعِعبُب والمَّلعْعبُب : "حّدد ابف منظور مفيوـ الّمعب بقولو

 .، والمِععْعَبةُب بالكسر نوع من المَّلعب(...)نوبة الّمعب: المُّدعبة"

مُب ما يمعب بو كالشطرنج ونحوه: والمُّدعبة رْع والنَّلرض لُبعبة، وكل ممعوب . والشطرنج لُبعبة (....).لِع

 2"بو، فيو لُبعبة، ألنو اسم

 .الطفل: ، فربط لفظة المعب بػ(3)"سال لُبعابو: َلعب الّصبي: "ويقوؿ الزمخشري في مادة َلعب

 :كما في قوؿ أبي تّماـ. القصد مف الّمعب ىو الّميو أي نقيض العمل

ضِع َوالمَّلعِعبِع  َن اللِع هِع الَحضُّد َبيْع َن الكُبتُببِع   فِعي َحضِع َبااًء مِع َض ُب َأنْع يْعفُب َأصْع  . (4)السَّل

أي أنو سموؾ غير سوي، " الِجد"بمعنى سمبي وىو الّميو، ومناقض لمفظة " الّمعب"وردت كممة 

 .غير مستقيـ، ال ينتج عنو أي سموؾ إيجابي

                                                           
. 281 ص ،1986ط، الكويت، . دمحم عماد الديف إسماعيل، األطفاؿ مرآة المجتمع، عالـ المعرفة، د: (1)
 .4040ص ت، . د القاىرة، ،ط.  د،المعارؼ، دار 5ج ـ، لساف العرب، ماّدة لعب، ابف منظور: ينظر :2 
 .(بتصّرؼ)
ود، ماّدة :  القاسـ جار هللا محمود بف عمر بف أحمد الّزمخشري، أساس البالغة، تحوأب: (3) دمحم باسل عيوف السُّ

. 170 ص ،1998، (لبناف) بيروت ،1 ط ، دار الكتب العممّية،2 لعب، ج
 .10، ص 2007، (لبناف)، بيروت 1أبو تّماـ، ديواف الحماسة، دار الفكر الغربي، ط :  (4)
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وقد وردت كذلؾ في القرآف الكريـ نحو عشريف مّرة بمعنى ترؾ ما ال ينفع إلى ما ينفع، غير أف 

أَْرِسْههُ َمؼَنَا َغدًا يَْرتَْغ َويَْهؼَْب َوإِنَّا ": معناىا في لعب األطفاؿ جاء مّرة واحدة وذلؾ في قولو تعالى

، فالّمعب ىو نشاط ترويحي متميز عف العمل ولكّنو (2)"يسعى وينشط" وىو بمعنى (1)"نَهُ نََحافُِظون

فل  .ضروري في حياة الطِّ

 :اصطالحا -ب 

تنّوعت تعاريف الّمعب باختالؼ الّنظرّيات التي تناولت ىذا المفيوـ مما شّكل لنا مجموعة رؤى 

تباينت فيما بينيا، فالّمعب بمفيومو البسيط ىو الّميو الذي يقوـ بو أّي شخص سواء كاف مف الجنس 

الّمعب يعض نزعة عاّمة يشترك بيا الّصغار عاّمة أكانوا من لنس البشر أو "البشري أو الحيواني، و

، فيو أمر مشترؾ أو نشاط (3)"من لنس الحيوان، فكالىما يمارس الّمعب بمحض إراضتو باستمتاع

داخمي تمقائي يقوـ بو الحيواف أو البشر، غير أف الذي ييـّ دراستنا ىو الّمعب عند البشر بصفة 

فل ألنَّو يمنحو  عاّمة وعند األطفاؿ بصفة خاّصة، وكذا الّمعب يمثل أكسجيف الحياة بالنِّسبة لمطِّ

حرّية أكبر بجعمو يمارس الحياة العممّية التي تسيـ في نموه عقميِّا ومعرفيِّا، وكذا تعّمـ المفاىيـ، 

فل لمّتواصل مع اآلخريف  .وبصفة أعـ ىو تكويف لمطِّ

ومف بيف المحاوالت التي تحدثت عف الّمعب العمماء الّنفسانييف واالجتماعّييف، كإليزابيث ىارلوؾ 

ياية، ويتمّيز ىذا : "التي ترى بأف الّمعب ىو الّنشاط ضون اعتبار لمّنتائج والتي تتحقق في النِّع

                                                           
. 12سورة يوسف، اآلية : (1)
. ، دار البياف العربي، د2أنس دمحم الّشامي، دمحم سعيد دمحم، مج : الحافظ ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، تح: (2)

. 599 ص ،2006ط، األزىر، 
، 2004، (األردف)، عماف1نبيل عبد اليادي، سيكولوجّية الّمعب وأثرىا في تعّمـ األطفاؿ، دار وائل لمّنشر، ط : (3)

 .25ص 
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نشاط حر يمارس ضون قير، "فيو ( 1)"الّنشاط بالتِّعمقائّية بعيضا عن الّ غط والقّوة واإلكراه الخارلي

رور أنَّلو فاعمّية يلرييا الفرض أو : "، وفي معجـ العموـ الّنفسية جاء مفيومو عمى(2)"ويؤضِعي إلى السُّد

، ىذه الّتعريفات تؤكِّد عمى الجانب الّترفييي لّمعب (3)"اللماعة لممتعة فقط، وضون أي حافز آخر

فل ينفر منو، وىو متعة  باعتباره نشاط حيوي دافعو داخمي دوف ضغط خارجي، أو جبر يجعل الطِّ

رور في حياتو  .ليذا األخير قبل أف يكوف واجبا عميو، وراحة تبعث عمى الرِّضا والسُّ

فات ىي الحركة   تطّورت ىذه الّتعريفات األولّية التي كانت تشترؾ في مجموعة مف الصِّ

أنفاس الحياة "أّف الّمعب ىو : والّنشاط، إلى مفاىيـ أوسع وأعمق، فتعرِّفو كاثريف تايمور بقوليا

شغال الّذات طريقة "، كما أّنو يعتبر(4)"بالنِّعسبة لألطفال، وليس ملرض طريقة لتم ية الوقت وا 

فل في الّتفكير والّتلربة واالسترخاا، والعمل والّتذكير واللرأة واإلبضاع واالنيماك ، جاءت (5)"الطِّع

الرِع ا "ىذه المفاىيـ ُمركِّزة عمى الجانب المعرفي، بوصفو نشاطا بعيدا كل البعد عف المتعة أو 

، بل ىو  قائـ عمى القوة العقمّية والجسمّية التي تحرِّؾ الكائف الحي (6)"الذي ينبثق من المَّلعب نفسو

 .وتجعمو حيويا، خاصة وقت الفراغ

                                                           
خطاب، أحمد عبد الكريـ حمزة، سيكولوجّية العالج بالّمعب مع األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاّصة،  دمحم أحمد: (1)

. 20 ص ،2008، (األردف)، عماف 1دار الّثقافة لمّنشر والّتوزيع، ط
. 23 ص المرجع نفسو،: (2)
 دار المسيرة لمّنشر والّتوزيع ،(ماليا وما عمييا)ميا حسني الشحروري، األلعاب االلكترونّية في عصر العولمة : (3)

باعة، ط . 31ص ، 2008، (األردف)، عماف 1والطِّ
 .26نبيل عبد اليادي، سيكولوجّية الّمعب وأثرىا في تعّمـ األطفاؿ، المرجع الّسابق، ص : (4)
عب مع األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاّصة: (5) ّّ ، دمحم أحمد خطاب، أحمد عبد الكريـ حمزة، سيكولوجّية العالج بالّل

. 22ص المرجع الّسابق، 
. 20 ص المرجع نفسو،: (6)
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البيئة الّطبيعّية لنمّو وتطّور مختمف الميارات ولتعمُّدم : "أما شيال جوسي فُتعرِّؼ الّمعب بكونو

ملموعة من األنشطة التي : "، وكذا ىدى مصطفى حماد التي تقوؿ بأّنو(1)"الّتفاعل مع اآلخرين

 .(2)"تشبع حالات الفرض اللسمّية والعقمّية وااللتماعّية واالنفعالّية

انصب اىتماـ عمماء االجتماع حوؿ الجانب االجتماعي أو الّمعب الجماعي بصورة مكّثفة، وكذا 

فل، وبذلؾ يعتبر الّمعب مصدرا أساسيا لمّنمو  .االىتماـ بالجانب النَّمائي لمطِّ

نالحظ أّف كّل تعريف ركَّز عمى جانب معيَّف وألغى جوانب أخرى، اختمفت حسب ثقافة الباحث، 

طاره المرجعي، ومنو يمكف القوؿ بأف  ، غير أف ىذه الّتعريفات (3)"الّمعب مفيوم غامض تماما"وا 

بيَّنت لنا أىمّية الّمعب وحّددت لنا - عمى الرُّغـ مف اختالفات اىتماماتيا-(متحدة)وىي مجموعة 

 .مفيومو بكل جوانبو

 :أنواع الّمعب: ثانيا

طبيعة الّمعب، مستواه، أىدافو، وظائفو، خصائصو، وفقا : تعّدد الّمعب حسب متغيِّرات عّدة منيا

د  فل، ومف ىذا نجـ صعوبة في حصرىا، إاّل أّننا سنعدِّ لعدد المشاركيف فيو، وتبعا لمراحل نمو الطِّ

 :بعض أنواع الّمعب

                                                           
، دمحم أحمد خطاب، أحمد عبد الكريـ حمزة، سيكولوجّية العالج بالّمعب مع األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاّصة: (1)

. 24ص المرجع الّسابق، 
 .24المرجع نفسو، ص : (2)
. 38 ص ،1978 ،الكويت ط، . د،عالـ المعرفة، حسف عيسى: سوزانا ميمر، سيكولوجّية الّمعب، تر: (3)
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يتّم بصورة عفوّية وتمقائّية من قبل األطفال ضاخل إطار " وىو كل لعب :الّمعب الّشعبي -1

 : ويمكف أف ندرج تحتيا(1)"بيئتيم الخاّصة والعاّمة

فل في أشيره مثِّل الّشكل األولي لّمعب، ي: الّمعب التِّعمقائي -  وىذا األخير ىو الذي يقوـ بو الطِّ

.  ومعظـ ألعاب ىذا الّنوع ىي استكشافية، وفيو تغيب القواعد والمبادئ المنّظمة لّمعباألولى،

 يحمل ىذا الّنوع مف الّمعب جزء (الّرمزي / اإلبضاعي/ الّتمثيمي/ الضرامي):  الّمعب اإلييامي -

 المتالـز مع نمو (2)"عمى الكثير من الخيال"مف الواقع وجزء آخر مف الخياؿ، غير أّنو ينطوي 

يمكف لألطفاؿ تقّمص األدوار وتجسيد الحياة التي يعيشونيا، أو استخداـ وفيو وتطّور الّطفل، 

الدُّمى رموزا تقوـ مقاـ األشخاص، كالقياـ بدور األب أو األـّ، الّطبيب، إلى غيره مف األدوار التي 

فل، وُتكسبو العديد مف الميارات االجتماعّية والجسمّية، ويعتبر ىذا الّنوع مف  تبحث عنيا نفس الطِّ

 .الّمعب بمثابة تمثيل مسرحي

يا ي الّمعب الّترويحي  -  التي يقوـ بيا األطفاؿ بشكل ترويحي تناوؿ جميع األنشطةوي  :والرِع

أمثاؿ ألعاب الّتخفي والمطاردة، لعبة كرة القدـ، فيي ألعاب اجتماعّية، وال تكمف قيمة ىذا وبدني، 

فل فقط، بل تتعّدى ذلؾ إلى ما ىو أعمق وىو  تعمـ الّنوع مف الّمعب في كونو بيجة ومتعة لمطِّ

فل االنسجاـ مع اآلخريف وكيفية الّتعاوف معيـ في األنشطة المختمفة  .الطِّ

فل المثّقفة، والمحمَّمة بالمعارؼ، : الّمعب الّثقافي -2  ىو أسموب معّيف يساىـ في بناء شخصّية الطِّ

 : مف خالؿ أنشطة قصصّية، شعرّية، مسرحّية، سينمائّية لألطفاؿ وندرج ضمنيا

                                                           
، دمحم أحمد خطاب، أحمد عبد الكريـ حمزة، سيكولوجّية العالج بالّمعب مع األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاّصة: (1)

. 77 ص المرجع الّسابق،
 .75ص المرجع نفسو، : (2)
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 وىو لعب تعميمي بامتياز، تحكمو قواعد وضوابط موضوعة مف طرؼ : الّمعب المُّدغوي  -

فل عمى األدوات المُّغوية، وتعطي الفرصة ليـ للبداع المُّغوي   .المعّمـ، ُتمرِّف الطِّ

نشاط أو ملموعة من األنشطة التي يمارسيا فرض أو ملموعة من " ىو :الّمعب الّتربوي   -

فل تنمية لسموكو (1)"األفراض لتحقيق أىضاف معّينة ، بمعنى أّنو مجموعة أنشطة مختمفة يقوـ بيا الطِّ

وقدراتو المعرفّية، االجتماعّية، اإلبداعّية والجسمّية، مع الّتركيز عمى الجانب المعرفي بالّدرجة 

فل  فل، ولو الّدور األسمى في تشكيل شخصّية الطِّ األولى، فإّف الّمعب الّتربوي ىو أكسجيف تعمُّـ الطِّ

فل المعرفة وبأبعادىا المختمفة، و  .جّيدةاؿميارات اؿفي اكتساب الطِّ

ويّتصف الّمعب "والمتمثِّل في ألعاب الّتركيب والبناء والّتشييد،  (البنائي): يالّمعب الّتركيب  -3

فل في نواتج ماضية،  الّتركيبي بخاصّية أساسّية وىي أن عالم الظواىر المحيطة بنا يعكسو الطِّع

، فالّمعب (2)"مثل تشكيل آلة من ألزاا مختمفة، وعمل مبنى أو حضيقة أو رسوم تعبيرّية

ف ما يتصّوره بطرؽ ومواد مختمفة فل ينطمق مف الواقع المحيط بو ليكوِّ  .الّتركيبي يجعل الطِّ

ن، انبع من الولضينشاط تعبيري فني " أّنو  في ىذا الّنوع مف الّمعبتمّثلي : الّمعب الفّني -4

فيو نشاط فني  ،أداة تعبير عف المشاعر واألحاسيسؾواإلحساس الفني  (3)"والّتذو  اللمالي

فل ليعبِّر بو عف ما يسكف نفسو وعقمو، باختالؼ الطُّرؽ سواء كانت الّرسـ،  يجتيد فيو الطِّ

 .الّرقص أو المسرح

                                                           
ط، . شحاتة سميماف دمحم، سيكولوجّية الّمعب رؤية نظرّية وأمثمة تطبيقّية، مركز اإلسكندرّية لمكتاب، د: (1 )

. 175 ص ،2007اإلسكندرّية، 
، دمحم أحمد خطاب، أحمد عبد الكريـ حمزة، سيكولوجّية العالج بالّمعب مع األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاّصة: (2 )

 .75 ص المرجع الّسابق،
باعة والّنشر، ط - ، دار مشرؽ الّمعب عند األطفاؿفاضل حّنا، : (3)  ،  1مغرب لمخدمات الّثقافية والطِّ

. 102ص ، 1999، (دمشق)سوريا
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 نوع جديد، ظير حديثا في أواخر القرف العشريف، تتنّوع ألعابو حسب :الّمعب االلكتروني -5

فل، إاّل أّنو  الجنس، العمر، ومتغّيرات عّدة، وىو بقدر ما ينمِّي الفكر ويقوِّي الّتركيز لدى الطِّ

يوتِّره ويخمق نوعا مف االنشطار االجتماعي، فال يمكننا أف نغيِّب ىذا الّنوع مف الّمعب لفرضو 

واء . نفسو عمى الّصغار والكبار عمى السَّ

 :أىمّية الّمعب: ثالثا

فل"يعتبر الّمعب   ألّنو مف بيف أىـّ الوسائل التي يدرؾ مف خالليا العالـ الذي حولو، (1)"حياة الطِّع

رور الّمذاف يتحّققاف بالّمعب،  فالّطفل وبتفكيره البسيط يحاوؿ إشباع حاجات كثيرة مف بينيا الفرح والسُّ

حّتى إّف الكبار َيِحنُّوف إلى عالـ الطُّفولة وذكرياتيا وكل ذلؾ ىو تعبير عف الّسعادة التي كانت 

فل، وىو ذات فوائد جّمة ومف جوانب عّدة، وفيما  توفرىا ليـ تمؾ األلعاب، فمّمعب أثر كبير عمى الطِّ

مف الّناحية الجسمّية، الخمقّية، العقمّية، االجتماعّية، : يمي عرض ألىمّية الّمعب مف نواح عديدة

 .الّتربوّية

 فل في بنيتو األولّية ال يستطيع حتى إمداد نفسو بما يحتاجو لكّنو :من الّناحية اللسمية  إّف الطِّ

فل تكبر معو قدراتو التي تجعمو قادرا عمى الّمعب  يقوـ بالّمعب برجميو ويديو وفمو، ومع نمّو الطِّ

ي  بمختمف األشياء فتجده يمعب بالدُّمى، بالّرمل، وبمختمف األلعاب، فيذا الّنوع مف الّمعب يؤدِّ

فل ويضّرب أع اا اللسم بشكل " ضورا  روريا من الّناحية اللسمّية حيث ينمِّعي ع الت الطِّع

فل ميارات متنّوعة سواء كانت في المممس أو (2)"فّعال ، أي أّنو ينمِّي العضالت ويتعّمـ الطِّ

 .الّصوت عند سماع الموسيقى مثال، أو الّركض

                                                           
أىمّية الّمعب في حياة األطفاؿ الّطبيعييف وذوي االحتياجات الخاّصة، المعتز لمّنشر ، أحمد أرشيد الخالدي: (1 )

 .9 ص ،2008، (عماف)، األردف 1والّتوزيع، ط 
 .35المرجع الّسابق، ص سيكولوجية الّمعب رؤية نظرّية وأمثمة تطبيقّية، ، شحاتة سميماف دمحم: (2) 
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 فل مف أجل تنمّية قدراتو إلى مجموعة مف المعارؼ عمى اختالؼ :من الّناحية العقمّية  يحتاج الطِّ

لّمعب ضور كبير "، بل (1)"فمن الخطأ أن يفيم الكبار أن لعب األطفال ال فائضة منو"مراحل نموِّه، 

، وىو يسيـ في (2)"في نموِع الّنشاط العقمي المعرفي ولو أىمّية في نمّو الوظائف العقمّية العميا

فل يدرؾ ما حولو كبداية لو، فيكتشف عف طريقو العائمة والجمادات، ومشاىدة برنامج  جعل الطِّ

فل وفي الوقت نفسو يجعمو ُيعمل عقمو، ويساعده  تمفزيونّي أمر يجمب الّسعادة بالّدرجة األولى لمطِّ

 .عمى استكشاؼ أمور مختمفة عمى حسب البرامج

 فل في الخمس :من الّناحية الّتربوّية  يرى بعض الّدارسيف بأّف الّطريقة أو الّسبيل الوحيد لتعّمـ الطِّ

سنوات األولى مف عمره ىو الّمعب، فيذا األخير ضرورة بيولوجّية ونشاط أساسي لتكويف 

فل، وىو سموؾ معرفّي أو تعميمي كما ىو سموؾ ترفيييّّ في اآلف ذاتو، وغوص  شخصّية الطِّ

فل في لعبة ما ىي استخداـ لنشاطيف نشاط معرفّي وآخر ترفييّي، وكل لعبة تحوي  الطِّ

العنصريف، فتعّمـ الّشيء الجديد ىو الّنشاط المعرفي وأّما تكرار المُّعبة ىو نشاط ترفييي، مف ىنا 

فل بالّمعب كالوزف،  يتـ القوؿ أّف الّمعب يسيـ في تنمية الجانب المعرفي ألكثر ما يتعّممو الطِّ

الّموف، األشكاؿ، األعداد، كما أّف لو تأثير إيجابي بنسبة كبيرة وبشكل واضح في الجانب 

 .الّتربوي، بحيث تكسبو ميارات ومعارؼ متنوِّعة

  فل حديث الوالدة يمعب :واألخالقّية (الولضانّية)من الّناحية االلتماعّية واالنفعالّية  إّف الطِّ

، فال يمكنو الّتفاعل والّمعب مع اآلخريف، غير أف حياتو (بيديو ورجميو وفمو)بطريقتو الخاّصة 

ال يستطيع أن يبقى عمى قيض الحياة ضون أن يعنى بو "االجتماعّية تبدأ مف ساعة ميالده ألّنو 

                                                           
، المرجع الّسابق، أىمّية الّمعب في حياة األطفاؿ الطبيعّييف وذوي االحتياجات الخاّصة، أحمد أرشيد الخالدي: (1)

 .34ص 
 .37 ص ، المرجع الّسابق،سيكولوجّية الّمعب رؤية نظرّية وأمثمة تطبيقّية، شحاتة سميماف دمحم: (2)



                                                                  انطفم ندى انهؼب سيكونوجية
               مدخم                                 

 

10 
 

فل حضيث الميالض ال يباضر إلى الّمعب االلتماعي (...)أحض   ، ولكّف 1"...وبالّطبع فإّن الطِّع

فل  فيكمِّمونو ويقبِّمونو ويقوموف بالّمعب  (عائمتو)المبادر والمساىـ ىو المحيط الذي يحتضف الطِّ

فل الّمعب مع مف حولو يجعمو يكتسب  وىو يبتسـ ليـ بعد مرور األشير األولى، إّف مشاركة الطِّ

فل مف عوالـ البيت أو ىو الذي  يلعمو يشارك غيره في "ميارة األخذ والعطاء، فيو الحامل لمطِّ

، أي يعيش انفعاالت وحاالت عاطفّية متنوِّعة بيف الحزف كعدـ (2)"الواقع االلتماعّي والبيئي

اىتماـ أو ال مباالة األـ بو، عاطفة الخوؼ مف أخذ اإلخّوة مكانو بالنِّسبة لألـّ فيمتنع مثال عف 

فل نتيجة  الّذىاب إلى المدرسة، وبيف الفرح والسرور لمداعبة الوالد لو وشراء لعبة لو مثال، فالطِّ

فل مف  إلى اللماعّية  (األنا)الفرضّية "ىذا الّتفاعل مع مف حولو يجعمو اجتماعيَّا، فينتقل الطِّ

 بمعنى يغادر األنانّية إلى عالـ يحاوؿ فيو رسـ مكانة لنفسو وسط المجتمع، ،(3)"(ىم)، (نحن)

ذا كان يتمّتع "لينصير فيو ويعمل بمبادئو الخمقّية،  فل يعض ع وا مقبوال في اللماعة وا  فالطِّع

ض  والعضل  فل يتعّمم أسرع في الّمعب مع أصضقائو األطفال (...)بصفات خمقّية كالصِّع  .4"فإّن الطِّع

 وما ىذا الّتعبير الجمّي إاّل ألىمّية الّمعب، (5)"يكون اإلنسان إنسانا حين يمعب"خالصة القوؿ 
عمى عكس ما ترى األسر باعتبار الّمعب مضيعة لموقت وعبثا كميا، غير أّنو ذو فائدة بعيدة المدى، 
ـّ تطّورت بنموِّه، وبمعادلة بسيطة  فالّمعب حاجة بيولوجّية لـ يكتسبيا اإلنساف بل كانت معو بالفطرة ث

 .ذات نظرة طفولّية يمكف القوؿ بأّف الّمعب يساوي الحياة والحياة تساوي الّمعب
 :الخصائص المميِعزة لمعب األطفال: رابعا

                                                           

 .(بتصّرؼ).206ص ، المرجع الّسابق، سوزانا ميمر، سيكولوجّية الّمعب: ينظر:  1 
. 41 ص  المرجع الّسابق،فاضل حّنا، الّمعب عند األطفاؿ،: (2 )
، سيكولوجّية العالج بالّمعب مع األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاّصة دمحم أحمد خطاب، أحمد عبد الكريـ حمزة،: (3 )

. 71 ص المرجع الّسابق،
 .(بتصّرؼ) .72 ص ،نفسوالمرجع : ينظر:  4 
 ع ، مجّمة خطوة،لمجمس العربي لمّطفولة والّتنميةّ ليمى كـر الديف، لعبة الطفل وسيمة لممتعة والتعميـ والتنمية، ا: (5 )

 .14 ص ،2001عماف، ، 12



                                                                  انطفم ندى انهؼب سيكونوجية
               مدخم                                 

 

11 
 

فل أو بناء شخصّيتو وذاتو نفسيِّا، جسميِّا، عقميِّا واجتماعيِّا، أي  يعتبر الّمعب أحد ركائز بناء الطِّ

مف كاّفة الّنواحي، ومّما سبق يمكف إجماؿ الخصائص التي يّتسـ بيا الّمعب عند األطفاؿ، وىي 

فل دوف النظر إلى عمره تحديدا، وتحوي ىذه الخصائص كّل األلعاب ميما  خصائص ُتالئـ الطِّ

قاط الّتالية  :كانت أنواعيا، ونجمميا في النِّ

ال صار  - فات وال ضغوطات، كما أّنو ليس إجبارّيا وا  الّمعب نشاط تمقائي ال تمارس فيو تعسُّ

فل في حدِّ ذاتو لتحقيق إشباع ذاتّي، وقناعة نفسّية ذاتّية  .عمال، فيو ينطمق مف إرادة الطِّ

فل، فيو يحمِّق انطالقا مف عالـ الواقع ليصل إلى عالـ  - الّمعب نشاط حرّّ يسترخي فيو الطِّ

 .الخياؿ، يمارس فيو خياالتو واكتشافاتو وتجاربو المختمفة

فل، يمارس فيو حرّيتو ليصل إلى مبتغاه ويعتبر ىو حقل  - الّمعب نشاط ترفييي بالنِّسبة لمطِّ

 .تجاربو المبّسط ليثبِّت حقائقو الفكرّية لنفسو

فل ويشكِّل  - بقدر ما يعتبر الّمعب نشاطا ترفيييا فيو في الوقت ذاتو نشاط تربوّي، ينمِّي ذكاء الطِّ

فل مبدًعا، كما يمكف الّتنويو إلى النُّمو المعرفّي والعقمّي،  شخصيتو لتتكّوف وتتطّور ليصبح الطِّ

فل ، فالّمعب باب معرفة الطِّ  .إضافة إلى الّنمو الجسميِّ

فل جسمّيا وعقمّيا، عمى  - الّمعب نشاط يساىـ في عممّية الّنمو، وبذلؾ يعّد وسيمة تنموّية بنَّاءة لمطِّ

دىا  .اختالؼ األلعاب وتعدُّ

فل، فطفل ذو الّثالثة أشير غير طفل سنتيف في االىتماـ بنوعّية  - يتطّور الّمعب بنمو الطِّ

 .األلعاب، وطفل الخمس سنوات يختمف عف الّسابقيف، وىكذا

 

فل: خامسا  عالقة الّمعب بمسرح الطِّع
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فل والتي يمكف  مف خالؿ كلِّ ما سبق، يمكننا إيجاد عالقة واضحة بيف الّمعب ومسرح الطِّ

قاط الّتالية  :توضيحيا في النِّ

  فل في ىدؼ أولي وىو تحقيق المتعة والّتسمية، وذكرنا لممسرح يشترؾ الّمعب ومسرح الطِّ

فل الحياة والّنفس عن طريق "باعتباره عمال درامّيا يحقِّق الفرح والفرجة، وكذا  يكتشف الطِّع

ر، وىذا ىو الّمعب الضرامي ، "(1)المحاوالت الّنفسّية واالنفعالّية، ثّم عن طريق الّتضريب المتكرِع

أي أّف الّمعب الدرامي ىو الذي يحتوي عمى حركة بيف مجموعة مف األشخاص، فالدرامّية 

فل، الّمذيف ييدفاف إلى الّترويح عف  بمعنى الفعل مشتركة ىي األخرى بيف الّمعب ومسرح الطِّ

 .الّنفس

  الّمعب الّتمثيمي أو الدرامي وحّتى الّمعب اإلييامي ىو تمثيل وتجسيد لشخصّيات مف المحيط

فل، كالّمعب بالدُّمى التي ُتمثِّل أحيانا دور األـّ أو األخت أو الّزوجة  .الواقعي لمطِّ

فل الذي يعيش  ويتقّمص األطفاؿ في المسرحّيات األدوار القريبة منيـ، أي التي يعيشونيا، فالطِّ

فل  في بيت واسع مثال وأبوه طبيب وأّمو معمِّمة، سيحاوؿ آداء األدوار التي تالئـ حياتو، أّما الطِّ

الذي يسكف في بيت متواضع، ويقوـ بالفالحة، فيرغب أكيد في تأدية دور فاّلح بسيط، يتعب 

فل مف حقيقة البيئة التي يعيشيا، . ليجني قوت يومو ليذا تكوف المسرحّيات ناجحة كمما اقترب الطِّ

                                                           
  :نوع مف الّنشاط المسرحي يستخدـ الّمعب الدرامي في المجاؿ الّتربوي، وييدؼ إلى الّتعميـ مف :الّمعب الضرامي 

خالؿ المسرح، وىو ممارسة جماعّية تقـو عمى االرتجاؿ، اعتمادا عمى تقنّيات المسرح دوف الحاجة لوجود متفّرجيف، 
حسف،  حناف قصاب، ماري إلياس). بسبب أىدافو التي يقـو عمييا وىي الّتعبير وتنمية القدرات وكذلؾ المعالجة

، ص 1996 ط، لبناف، . مكتبة لبناف ناشروف، د،المعجـ المسرحي مفاىيـ ومصطمحات المسرح وفنوف العرض
399.) 

فل، تر: (1)  ص ،1981، ، اإلسكندريةط. كماؿ زاخر لطيف، منشأة المعارؼ، د: بيترسيمد، مقّدمة في دراما الطِّ
2 .
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فل في نقمو لمواقع الذي يعيشو بالّتعبير عنو عمى  والّمعب ىو كل ذلؾ المرح الذي يقوـ بو الطِّ

 .خشبة المسرح

  كسسوارات تتالءـ ونوع المسرحّية، وكذلؾ فل عمى خشبة المسرح مالبس، ديكور وا  يستخدـ الطِّ

فل أمامو مجموعة مف الوسائل التي يحتاجيا في الّمعب كالدُّمى التي يحاوؿ تفصيل  يجعل الطِّ

 .مالبس ليا والمقّص والخيط وغيرىا

  فل وحالتو الّنفسية، ومختمف فل دورا ىامِّا وىو الّتعبير عف الطِّ يتقاسـ الّمعب ومسرح الطِّ

 . انفعاالتو وأحاسيسو

 ،مف بيف مجموعة مف صور التَّعبير  يعتبر الّمعب فنِّا معبِّرا عف أحاسيس ومشاعر األطفاؿ

فل عمى  الفني كالّرسـ، الّنحت، الموسيقى، الّرقص، الّتمثيل والغناء، باإلضافة إلى أف تعبير الطِّ

 .  خاّصة في مراحمو العمرّية األولىاختالؼ صوره يتمّيز بكونو إبداعا وابتكارا

  فل، فالّمعب بناء لممعارؼ بمختمف الّدور الّتربوي الذي يحممو كل مف الّمعب ومسرح الطِّ

فل يحقِّق ذلؾ بالمغزى الذي تحممو ىذه المسرحّيات كػ دؽ والعدؿ، : األلعاب، ومسرح الطِّ الصِّ

 .مف خالؿ األداء الجيِّد لممسرحّية

فل، وبنموه يتطّور ىذا الّنوع مف الّمعب ليصل في مرحمة معّينة إلى  الّمعب ىو الخطوة األولى لمطِّ

ـّ لذاتو وشخصّيتو  الّتمثيل والمسرحة عمى شكل مسرحّيات أطفاؿ، ىذه األخيرة جعمتو في إدراؾ تا

المبدعة، وفي طريق المعرفة التي يغرؼ منيا في كلِّ مّرة، ويتعّمـ منيا أمورا مختمفة تفيده في 

 .حياتو

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
هبُ٘خ الزّشث٘خ ّالزّعل٘ن : الوجحث األّل
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هبُ٘خ الّطفل : الوجحث الثبًٖ
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ل ّّ عالقزَ الّطفل ّ: الفصل األ

 عل٘وّ٘خدّ العولّ٘خ الزّشثّْٗخ الة

 



الطفل ّعالقزَ ثبلعول٘خ الزشثْٗخ الزعل٘و٘خ                                                                                     

 الفصل األّل

 

15 
 

ماىية الّتربية والّتعميم : المبحث األول

عمى تخطيط كتقكيـ ليس بالّضركرة األشخاص أنفسيـ ىـ الذيف يفكِّركف الحياة في البداية تقـك 

كيكجيكف ذكاتيـ، كلكف مف حكليـ يسّممكف بأّنو البّد مف نظرّية تربكيَّة تقكد عممّية الّتخطيط لتنمية 

فل صفحة بيضاء ُيرسـ عمييا ما يشاء مف  كتعميـ أي فرد، فكل فرد كاع يدرؾ تماـ اإلدراؾ أّف الطِّّ

طرؼ الكبار، غير أّنو ال يحقُّ ليـ أف يرسمكا ما يحمك ليـ، بل يجب عمييـ منحيـ التَّعميـ، كالتَّربية 

كاب، فاْعُتبِّر ىذاف  التي تجعميـ يتجاكزكف بيا مرحمة الطُّفكلة إلى ما ىك أبمغ دكف انحراؼ عف الصَّ

فل بصفة خاّصة   .األخيراف محكرا حياة اإلنساف بصفة عاّمة، كمعمما ثابتا راسخا عند الطِّّ

ـّ التَّطرُّؽ في ىذا المبحث إلى عنصريف ىما كء : ليذا سيت ـّ إلقاء الضَّ الّتربية كالّتعميـ، كعميو سيت

اللة، يف المصطمحيفعمى مجمكعة مف التَّعاريف التي ساىمت في بناء لبِّنات ىات  المتفاكتة الدَّ

: كنبدء بادئ ذي بدء بػ

:  الّتربيةماىية: أوال

نشأت الّتربية مع نشأة المجتمعات اإلنسانّية في ىذه الحياة كاختمفت مفاىيميا مف مجتمع آلخر، 

كر األسمى في ذلؾ باإلضافة إلى أّف ميمَّتو تتعدَّى  فكانت ليا عدة زكايا نظر، حيث أف لممربِّي الدَّ

ككنيا تدريس لألطفاؿ، تعميـ لمقراءة كالكتابة إلى ما ىك أبعد كأعمق، فالمربِّي يبني كيعد جيل 

ىذا يبني حجرا وذلك يبني .. أّن المربِّي أشبو بمقاول البناء"المستقبل، كما يمكف أف نعتبر 

معيَّن يقوم بوضعو ميندس  (تصميم)والمقاول رجل تنفيذي ال يستطيع أن يعمل إالَّ وفق ... بشرا

 . (1)"وىكذا... يريد جسرا؟ عمارة؟ فيال؟ قصرا؟ طريقا؟.. التَّصميمات ِوفقا لطمب العمل

                                                           

 .18 ص ،1995ط، الككيت، . عالـ المعرفة، د سعيد إسماعيل عمي، فمسفات تربكية معاصرة،: (1) 
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:  لغة -1

: عّرؼ أصحاب المعاجـ لفظة التَّربية عمى أنَّيا

بي يربُّو ربِّا :" يقكؿ ابف منظكر: والرعايةالحفع  -1 ، بمعنى ربَّاه، وفي (...)ربَّ ولده والصَّ

 1"الحديث لك نعمة تربُّيا، أي تحفظيا وتراعييا وتربِّييا، كما يربِّي الرجل ولده

أحسن القيام عميو، ووليو حتى يفارق الطُّفوليَّة، كان  (...)ورّباه تربية  ":الّتنمية والّتأديب  -2

 2" ابنو أو لم يكن

يادة  -3 عمة  ": واإلصالحالزِّ نّماىا، وزادىا، وأتّميا، : ورّببيا (...)وربَّ المعروف والّصنيعة والنِّ

 3"وأصمحيا

. (4)"والربُّ بمعنى الّتربية، كانوا ُيربُّون المّتعممين بصغار العموم، قبل كبارىا"  -4

عراء ماكيُّ المثاليُّ ىذا المَّفظ بأنكاعو ففي سكرة الشُّ  ف ٌَ٘ب ًُنَشثّ  َ قَبَل أَلَْن  ﴿:كقد تناكؿ الكتاب السَّ

ٌ ٘يَ      َ ش  ْي عُنوُن لَج ثَْذ ف ٌَ٘ب ه  َّ ل ٘ذاًا   .(6)"الذي رّبيناه"أي  (5)﴾ َّ

َّ و ﴿:ككذا قكلو عز كجل  ْد  زَضَّز ُْ ب اْلَوبا ا َِ ْ٘ ذَحًا فَ  رَا أًََضْلٌَب َعلَ َُبه  بمعنى  (7)﴾َسثَذْ َ رََشٓ اأْلَْسَ  

 .(2)"زادت"ك (1)"ارتفعت"

                                                           
 .(بتصّرؼ).1547 ص ، المصدر الّسابق،3 مج ابف منظكر، لساف العرب،: ينظر:  1
 .(بتصّرؼ). 1547المصدر نفسو، ص : ينظر:  2
 .(بتصّرؼ). 1549المصدر نفسو، ص : ينظر:  3
. 1549المصدر نفسو، ص : (4)
. 18سكرة الشعراء، اآلية : (5)
. 433 ص ،، المصدر الّسابق03الحافظ ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، مج : (6)
. 05سكرة الحج، اآلية : (7)
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، فالتَّربية ىي إعداد (3)"في األصل التَّربية وىو إنشاء الّشيء حاال فحاال إلى حدِّ الَّتمام" "كالرَّبُّ "

ابق، كىي غرس لممبادئ  لحياة المتربِّي كنمكِّه، مع محاكلة التَّجديد المستمر في التُّراث التَّربكي السَّ

. كالقيـ كاألخالؽ الفاضمة في صميـ القمكب النَّابضة عمى اختالؼ مراحميا العمرية

:  اصطالحا -2

انطالقا مف التَّعريف المُّغكي كمما ذكر في كتاب هللا عزَّ كجل يمكف الجـز باختالؼ مفيكـ 

نيف كحسب بل حتى باختالؼ  التَّربية مف استخداـ آلخر كمجتمع آلخر، فيي ال تتأثر بمركر السِّّ

تنمية الوظائف "كمف ىنا تعددت المفاىيـ حيث أنَّنا نجد أحدىا يقّرر أف التَّربية ىي  األمكنة،

 فقد شبَّييا بالكائف الحيِّّ الذي ينمك جسميِّا، عقميِّا كخمقيِّا، كقد ،(4)"الجسمية، والعقمية والخمقية

راعة"اعتبرىا أرسطك عمى أنَّيا  ، الكاضح أف التَّربية (5)"إعداد العقل لمتَّعمم كما ُتعدُّ األرض لمزِّ

تميَّزت بصبغة شمكلية كىي اإلعداد الكامل لإلنساف إعدادا جسميِّا، عقميِّا، انفعاليِّا، فكريِّا، ركحيِّا، 

.  كغيرىا... االجتماعيَّة، الّنفسّية، الّثقافّية، االقتصادّية: كفي كافَّة نكاحي الحياة

عممّية تضّم األفعال والتَّأثيرات المختمفة التي تستيدف نمو الفرد في جميع "كقد كرد أف التَّربية 

، نممح في (6)"جوانب شخصيتو وتسير بو نحو كمال وظائفو عن طريق التَّكيُّف مع ما يحيط بو

فل بمنحو  ىذا التَّعريف انعكاس كاضح لما يقصده بالّتربية فقد جعميا ظاىرة اجتماعية تستيدؼ الطِّّ
                                                                                                                                                                          

. 269 ص ، المصدر الّسابق،03الحافظ ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، مج : (1)
ط، بيركت . دمحم سيد كيالني، دار المعرفة، د:  تحالمفردات في غريب القرآف، أبك القاسـ الحسيف بف دمحم، :(2)
 .187ص ت، . ، د(لبناف)
 .184المرجع نفسو، ص : (3)
. 42  ص،1983ط، القاىرة، . ، الييئة العاّمة لشؤكف المطابع األميرية، دالمعجـ الفمسفي مجمع المغة العربية، :(4)
. 17 ص ،2009، (عماف)، األردف 1 الحريري، الّتربية كحكايات األطفاؿ، دار الفكر، ط ةرافد: (5)
، 2012، 12، ع 6 أنكار محمكد عمي، دكر الّتربية في الّتغير االجتماعي، مجمة كمية العمـك اإلسالمية، مج :(6)

  .8ص 
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فل اكتسابو، أي ،ما يحتاجو منيا  كالتي تشمل المعارؼ كالميارات كاألخالؽ ككّل ما يمكف لمطِّّ

. تككيف الفرد تككينا اجتماعّيا، بربطو بالمحيط كالذي في العادة ال يخرج عف إطار األسرة

، ىك (1)"ىي الحياة وليست اإلعداد لمحياة" الخطيب البغدادي تعريفا لمّتربية عمى أّنيا تناكؿك

ينفي كل ذلؾ اإلعداد الّنظري لمحياة، ليركِّز عمى الجانب الّتطبيقي منيا، أي سمسمة الّتجارب 

.  الحياتية

فل وحسن القيام عميو وتعّيده "كفي نفس الّصدد يقكؿ ابف القيـ  ىي اإلشراف عمى أمر الطِّ

فل دكف غيره، (2)"ورعايتو بالغذاء وتوجييو حتى يفارق الطُّفولة ، حصر ابف القيـ الّتربية في الطِّّ

ـّ تربيتو؟، إضافة إلى ذلؾ فقد شّبو الّتربية بتنشئة الّطفل، باعتبار أّف  فل فقط ىك مف يت فيل الطِّّ

اّل كاف باإلمكاف أف  الّتربية مشركع يبدأ بذرة صغيرة تنمك كتتطّكر إذا كجدت الظُّركؼ المالئمة، كا 

. تكأد في ميدىا إذا كانت الّتربية خاطئة، كىذا الذي يتطابق مع عالـ الّطفل

كىناؾ مف اعتبر مفيكـ الّتربية نفسو أك ربطو باإلسالـ كبتعبير آخر ىك الّتربية اإلسالمّية التي 

الّتربية عممّية مستمّرة، تيدف إلى تعميم : "تنبع مف الّديف اإلسالمي كما قاؿ الخطيب البغدادي

، البغدادي ىنا نسج بيف الّتربية كالّديف خيكطا سميكة، فقد جعل (3)"الفرد وتأديبو بأدب اإلسالم

دة دائما كتجري في اإلنساف مجرى الّدـ . الّتسمية مرّكبة كمتناسقة، كاعتبرىا عممّية متجدِّّ

                                                           
، الفكر الّتربكي عند الخطيب البغدادي، مكتبة لينة لمّنشر كالّتكزيع، ط : (1) ، (دمنيكر)، مصر 2سالؾ أحمد معمـك

. 138 ص ،1993
  جدة، ،1حسف بف عمي بف حسف الحجاجي، الفكر الّتربكي عند ابف القيـ، دار حافظ لمّنشر كالّتكزيع، ط : (2)

. 156 ص ،1988
، الفكر التربكي عند الخطيب البغدادي، : (3)  .138 ص ،ّسابقاؿمرجع اؿسالؾ أحمد معمـك
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كىكذا يتبّيف مّما تقّدـ أّف الّتربية ال تنحصر في جانب معّيف مف الجكانب اإلنسانّية، بل ال حدكد 

فل كال  ليا الحتكائيا كل الحاالت، كىي عممّية مستمّرة كدائمة مدى الحياة، ال تنحصر في الطِّّ

بالمرحمة الطُّفكلية، بل تفكؽ كل ذلؾ بيدؼ المكازنة في الحياة ككذا إعداد الفرد كتنميتو عمى جميع 

. األصعدة، أك ىي عمميَّة منيجيَّة لبناء اإلنساف كفق النِّّظاـ اإلسالمي

بل طكاؿ  (فترة الّطفكلة)كباعتبار الّتربية ذات ديمكمة، فيي تالـز اإلنساف ليس لفترة كجيزة 

حياتو، غير أف المربِّي يتغّير باختالؼ الفئة العمرية، فالفرد الذي يبمغ سّف الّرشد يككف في حياتو 

تشارؾ بيف األسرة كالمدرسة، أّما األكبر فإف المربِّي لو ىك الحياة، كىذا الذي قصده البغدادي 

، بمعنى سمسمة الّتجارب ككل ما تضّمو مف االختبارات الّتطبيقّية "الّتربية ىي الحياة: "بقكلو

. الّتنفيذّية

مف الخطأ أف يتـ حصر الّتربية في جانب معّيف ألّف ذلؾ يقكدنا إلى الغفمة عف بقّية الجكانب 

 األخرى الّشاممة ليا، كما أّنيا ال تستساغ ثمرتيا إاّل إذا كانت مجتمعة فييا كل تمؾ المظاىر،

. كالفصل بينيـ يؤّدي إلى فساد كخراب المجتمع

:  ماىّية الّتعميم: ثانيا

يعتبر الّتعميـ مفتاح فيـ األفكار المتفشّية في المجتمعات بإيجابّياتيا كسمبّياتيا، كالمتعمِّـ إنساف 

يطرؽ مف خمف الباب منتظرا مف سيقكـ بفتحو، فيل أبصرت محاـ يدافع عني كعنؾ كعف مف 

تجّرع مرارة الّظمـ؟، أـ رأيت ذلؾ الّطبيب الذي يركض بيف أزّقة المستشفى كأبكابيا؟، أـ لمحت 

 كّل ىؤالء لـ ،داعية يحمل ىـّ دينو، كينتقل مف دكلة ألخرى لنشر حقيقة الّديف كأصكلو الّصحيحة؟

يكلدكا عمماء في تخّصصاتيـ بل مّركا بمرحمة الّتعمـ، ككّل فرد منيـ مّر مف تحت يد المعمِّـ، فكاف 

ليذا األخير الّدكر األسمى في كضع الّمبنة األكلى لكّل شخص، فقد صنع عمماء كلّّ في تخّصصو، 
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. كغيرىـ... بل شّكل حياة كّل فرد في المجتمع مف محاميف، سياسّييف، أطّباء، دعاة، رّكاد فضاء

: مف ىنا كجب تسميط الّضكء عمى مفيكـ العمـ الذي يعتبر المصدر لما تـ ذكره سابقا كنبدأ بػ

: المفيوم المغوي  -1

وعممت الشيء أعممو "، (1)"نقيض الجيل ":بمعنى أنو (عمـ)جاء في لساف العرب في مادة 

 3"اليقين (...)اإلدراك " كما ذكر الّزمخشري في تعريفو لمعمـ بأّنو ،(2)"عرفتو: عمما

، أي بمعناه (4)"إدراك الّشيء بحقيقتو"المفيكـ الّمغكي أف العمـ ىك المعرفة، ك مف يّتضح

. األصمي

إضافة إلى ما سبق فقد زّكدت الّشرائع الّسماكية بما يمـز لفيـ ىذا الكاقع كالّتعّمـ منو كالعمل عمى 

تغييره نحك األفضل، مثمما بعث هللا الغراب لتعميـ قابيل كيف يكاري سكءة أخيو ىابيل، كعّمـ هللا 

ب ﴿: سبحانو عّز كجّل آدـ األسماء كّميا في قكلو تعالى َِ َعلَّزَن آدََم اأْلَْ َوبَا كُنلَّز ككذا جعل العمـ ، (5)﴾َّ

ْلَن دََسَ بدٍت ﴿ : درجات بقكلو عز كجل ا اْلع  رُْن َٗي أُّن الَّزز  َّ ٌنُنْن  ا ه  َٗي آَهٌُْن ُن الَّزز     ااَّز
 كجعل فرقا ،(6)﴾َْٗشفَ

ْىَ  ﴿شاسعا بيف الذيف يعممكف كالذيف ال يعممكف  َٗي ال َْٗعلَوُن الَّزز  َّ َْى  َٗي َْٗعلَوُن ْ ٕ الَّزز  َُْل َْٗ زَ  ،(7)﴾قُنْل 

ْىَ  عف   فالجميُّ أف لفظة العمـ قد كردت في القرآف الكريـ في مكاضع مختمفة، ككذا،(7)﴾َْٗعلَوُن

                                                           
. 3083 ص ، المصدر الّسابق،4، مج لساف العربابف منظكر، : (1)
 .3083ص  ،نفسوالمصدر : (2)

، مكتبة لبناف 2 ج عمي دحركج،:  تح، اصطالحات الفنكف كالعمـككشاؼدمحم عمي الّتيانكي، مكسكعة : ينظر:  3
 .(بتصرؼ).1219 ص ،1996، (لبناف)، بيركت 1ناشركف، ط 

 .343 ص  المرجع الّسابق،المفردات في غريب القرآف،أبك القاسـ الحسيف بف دمحم، : (4)
. 31سكرة البقرة، اآلية : (5)
. 11سكرة المجادلة، اآلية : (6)
. 9سكرة الزمر، اآلية : (7)



الطفل ّعالقزَ ثبلعول٘خ الزشثْٗخ الزعل٘و٘خ                                                                                     

 الفصل األّل

 

21 
 

كفى بالعمم شرفا أن يّدعيو من ال يحسنو ويفرح إذا : "الّسمف الّصالح كقكؿ عمي بف أبي طالب

: ، قاؿ أبك مسمـ الخكالني(2)"...تعّمموا العمم فإن تعّممو  خشية: "، كيقكؿ معاذ(1)"....نسب إليو

ذا خفيت عمييم " مثل العمماء في األرض مثل الّنجوم في الّسماء، إذا بدت لمّناس اىتدوا بيا وا 

 (3)"تحّيروا

من سمك طريقا يطمب بو عمما ": كال ننسى في اآلثار الّنبكية قكؿ رسكؿ هللا صّمى هللا عميو كسّمـ

 .ركاه البخاري (4)"سّيل هللا لو طريقا إلى الجّنة

صدقة جارية، أو عمم ينتفع بو، أو ولد : إذا مات اإلنسان انقطع عممو إاّل من ثالثة: " ككذا

.  ركاه مسمـ(5)"صالح يدعو لو

يّتضح أف العمـ ىك سبيل المعرفة، كلكف ال يتأّتى مف العدـ بل كما قاؿ رسكؿ هللا صّمى هللا 

نما العمم بالّتعّمم: "عميو كسّمـ  فيك باب مف أبكاب الخير، كفضمو ال يزاؿ باقيا إلى اآلخرة ألّنو (6)"وا 

. ألّنو عبادة تطّكعية فضال عف ككنو عمال صالحا

:  اصطالحا -2

                                                           
، طنطا، 1 كفضل طالب العمـ، مكتبة الصحابة، ط -ىكالمستفت- ىاإلماـ الّنككي، آداب العالـ كالمتعمـ كالمفت :(1)

. 13 ص ،1987
 .13ص  ،نفسوالمرجع : (2)
. 14 ص ،نفسوالمرجع : (3)
، (العمـ) 3، كتاب1 عبد هللا دمحم بف إسماعيل بف إبراىيـ ابف المغيرة الُجعفي البخاري، الجامع الصحيح، مج كأب: (4)

. 24 ص ،ق1311، (مصر)ط، بكالؽ  .دار طكؽ الّنجاة، د
، دار (الكصية)، كتاب 2دمحم نظر الفاريابي، مج :  الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكري، صحيح مسمـ، تحكأب: (5)

. 770 ص ،ق1426، الرياض، 1631 حطيبة، لمنشر كالتكزيع، 
ص ، ّسابقاؿمصدر اؿ عبد هللا دمحم بف إسماعيل بف إبراىيـ ابف المغيرة الُجعفي البخاري، الجامع الصحيح، كأب: (6)

25 .
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العمـ ىك معرفة لمعمكـ عمى ما ىي عميو، أي إدراكيا عمى حقيقتيا األصمية، كالعمـ في أبسط 

مة إلى مف حكلنا كالمتداكلة بينيـ، كىذا األخير ال يتأّتى إال  تعاريفو ىك تمؾ المعمكمات المقدَّ

قصد بو العممّية الّتربكّية التي يقكـ بيا المّتعمـ كالتي تحكي ثالثة عناصر رئيسة يبالّتعميـ الذي 

المتعمِّـ كالمحتكى أك المكضكع المدركس، فالتَّعميـ عممّية منح لممعمكمات إلى ، المعمِّـ: متمثمة في

غيرنا ليكتسبكا معارؼ كميارات تميِّّزىـ عف غيرىـ، في حيف أّف التَّعمـ ىك محاكلة الكتساب 

المعارؼ، مف ىذا المنطمق يمكف القكؿ أّف الّتعميـ ىك الّتعمـ مرتيف، أك ىك الّتدريس الذي ييدؼ 

إلى غاية مثمى مف ذلؾ، فالعالـ اآلف قرية صغيرة، كأفضل كسائل الحرب بأصغر األحجاـ كل ذلؾ 

بفضل العمـ، فالعمـ نظري يقكـ باكتشاؼ القكانيف كالظكاىر ليترّصده الّتعميـ بتطبيقاتو كتكظيف ما 

 كما ينبغي القكؿ بأف العممّية الّتعميمية ىي ،كشف عنو أي يتغّير مف الجانب الّنظري إلى الّتطبيقي

. حجر األساس كباب الّتقّدـ في المنظكمة االجتماعّية، كما كاف نمّكىا كتطّكرىا إال بتطّكر العمـ

ماىية الطفل : المبحث الثاني

اإلنساف مخمكؽ كّرمو هللا عّز كجل كشّرفو بأصل آدـ الذي خمقو مف ساللة مف طيف، كقد صّكر 

َْ  ﴿: لنا القرآف الكريـ مراحل نمك اإلنساف في قكلو عز كجل ي ًُّْطفَخٍت ُُن ي رُنَشاةٍت ثُننَّز ه  ٕ َخلَقَنُنن ّه   الَّزز 

ي قَْجلُن  ٰٔ ه  فَّز َْ ي ُٗنزَ ٌنُنن هَّز ه  َّ ب  خًا ا شُنُْ٘ن ا أَشُنذَّزكُنْن ثُننَّز ل زَنُنًُْْن ْفالًا ثُننَّز ل زَْجلُنغُْن نُنْن ط  ْي َعلَقَخٍت ثُننَّز ُٗنْخش  ُن ثُننَّز ه 

ىَ  لَعَلَّزنُنْن رَْعق لُْن َّ  ٔ َ وًّم ا أََ الًا هُّ ل زَْجلُنغُْن ـّ تناكلو في إطار البحث ىك أحد أىـّ عناصر (1)﴾َّ ، كالذي سيت

، حيث خمقة هللا عّز كجلَّ عبارة عف (الّطفل)أفراد المجتمع الذي يعتبر نكاة المجتمعات المتمّثل في 

طكر التي إّما  فحات أف تمأل بالكممات، العبارات كالسُّ صفحات ناصعة البياض، كما تمبث ىذه الصَّ

سترفع مف قيمتو كتجعمو ذك أخالؽ كتربية صالحة كطيِّّبة، أك ستحطُّ مف قدره، كتيكي بو إلى 

                                                           
. 67سكرة غافر، اآلية : (1)
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فل يككف في بدايتو ،محطَّات الفساد كالرَّذيمة كتككف تربية طالحة كخبيثة  إضافة إلى أّف ىذا الطِّّ

ف  ّياه، كبيذا تتككَّ ضعيفا مف جميع النَّكاحي، ثـ بالّتدريج يبدأ باالنصيار في محيطو فيتالءـ كا 

فقا لمتَّربية المقّدمة لو، كما قاؿ رسكؿ هللا صّمى هللا عميو كسّمـ ما من مولود إاّل يولد : "شخصّيتو كِّ

سانو رانو ويمجِّ دانو وينصِّ نة ،(1)"...عمى الفطرة فأبواه ييوِّ فل ىي المككِّ  فالفترة األكلى مف حياة الطِّّ

. لشخصية المستقبل كطفل الغد

 

 :مفيوم الطفل: أوال

: لغة -1

فل كال تحديد مرحمتو بدقَّة متناىية، ألف حياة اإلنساف  ليس مف الّسيل كضع تعريف جامع مانع لمطِّّ

بصفة شمكليَّة ىي سمسمة متداخمة في ما بينيا، ال يمكف الفصل بيف الحمقة كاألخرى، كعميو عّرؼ 

فل)ابف منظكر في معجمو   :عمى أنَّو (الطِّّ

فمة (...)الّناعم *اّلرخص" فل والطِّ فل: الطِّ  (2)"الّصغير من كّل شيء: الّصغيران، والطِّ

 (3)"والّصبي يدعى طفال حين يسقط من بطن أّمو إلى أن يحتمم: "كيقكؿ ابف الييثـ

فل: طفل: "كجاء في معجـ العيف قكلو : غالم َطَفٌل، إذا كان رخص القدمين وَرخاصة، والطِّ

باء ونحوىا فعل ذلك في طفولتو، أي ىو طفل وال : وتقول. الّصغير من األوالد لمّناس والبقر والظِّ
                                                           

، المصدر الّسابق، 2657، ح (القدر)، كتاب 2، مج  الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكري، صحيح مسمـكأب: (1)
 .1226ص 

 (.1616 ص مصدر الّسابق،، اؿ3ابف منظكر، لساف العرب، مج ). الشيء الّناعـ الميِّّف: الّرخص:  *
 .2681 ص ،4نفسو، مج  صدرـاؿ: (2)
. 2682ص  نفسو، المصدر: (3)
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، كقد تناكؿ الفراىيدي تعريفو لمفظة (1)"فعل لو، ألّنو ليس قبل ذلك حال فتحّول منيا إلى الطُُّفولة

فل) .  بشمكلية مطمقة، بحيث جعميا تضُـّ كاّفة صغار الكائنات الحّية (الطِّّ

فل)مجمل ما أتت بو المعاجـ العربية حكؿ مفيـك  بي  (الطِّّ غر، الصَّ ىك الّداللة عمى الصِّّ

بية) ، أك الكلد الّصغير الذي انتقل مف المرحمة الجنينّية إلى مرحمة الطُّفكلة كالذي (ابنة)، ابف (الصَّ

فل مكمَّفا شرعا . ال يتعدَّى مرحمة البمكغ التي يصبح فييا الطِّّ

ية بالغة في الرُّقيِّّ بالمجتعات، كالّنيكض بيا مف  كقد بمغت الطُّفكلة بشكل أعـّ مكانة كأىمِّّ

الحضيض إلى المعالي ألّنيا حجر األساس في بناء شخصّية اإلنساف المستقبمّي، كيعتبر اإلسالـ 

أّكؿ كأىـّ مف تناكؿ اإلنساف بمراحمو المتعاقبة، كمنحو القيمة العميا التي يستحقُّيا بعد ما عاشو مف 

اضطياد كقير تبيَّف في العصر الجاىمي، كنجد في القرآف أدّلة كثيرة تناكلت اإلنساف مف نشأتو مف 

َي اْلجَْعث   ﴿: طيف إلى يكـ مماتو كبعثو إلى يكـ الّديف، كقكلو تعالى ْٗتٍت ه  ٌْزُنْن ف ٖ َس ب الٌَّزبطُن إ ْى كُن َِ َٗب أَُّٗ

ًُنق شُّ  َّ ٌُنجَّ٘ َي لَنُنْن  َخلَّزقَخٍت ل  ْ٘ش  هُن َغ َّ َخلَّزقَخٍت  ْضغَخٍت هُن ْي هُن ْي َعلَقَخٍت ثُننَّز ه  ْي ًُنْطفَخٍت ثُننَّز ه  ْي رُنَشاةٍت ثُننَّز ه  فَ  ًَّزب َخلَْقٌَبكُنْن ه 

ٌْنُنْن َهْي  ه  َّ  ٰٔ فَّز َْ ٌْنُنْن َهْي ُٗنزَ ه  َّ ا أَشُنذَّزكُنْن  ْفالًا ثُننَّز ل زَْجلُنغُْن نُنْن ط  ٔ ثُننَّز ًُنْخش  ُن َ وًّم ٰٔ أََ لٍت هُن ف ٖ اأْلَْسَحبم  َهب ًََشباُن إ لَ

ب اْلَوبَا  َِ ْ٘ ًَْضْلٌَب َعلَ ذَحًا فَ  رَا أَ َُبه  رََشٓ اأْلَْسَ   َّ ْ٘ئًاب  ْلنٍت َش ْي ثَْعذ  ع  ْ٘اَل َْٗعلََن ه  َن ش  ل  ٰٔ أَْسرَل  اْلعُنوُن ُٗنَشدُّ إ لَ

٘يٍت   ِ ّْ ٍت ثَ ْي كُنّل  َص ًْجَزَْذ ه  أَ َّ َسثَْذ  َّ ْد  زَضَّز ُْ ْي ﴿ :كقكلو في مكضع آخر، (2)﴾ا لَقَْذ َخلَْقٌَب اإلً بى ه  َّ

٘يٍت  ْي ط  ْضغَخًا فََخلَْقٌَب   ُناَللَخٍت ه  ٘يٍت ثُننَّز َخلَْقٌَب الٌُّْطفَخَ َعلَقَخًا فََخلَْقٌَب اْلعَلَقَخَ هُن ثُننَّز َ عَْلٌَبٍُن ًُنْطفَخًا ف ٖ قََشاسٍت َهن 

ُن أَْحَ يُن اْلَخبل ق ٘يَ  ًَْش ًَْبٍُن َخْلقًاب آَخَش فَزَجَبَسَ  ااَّز ب ثُننَّز أَ َ بَم لَْحوًا ًَب اْلع  ْْ ب فََنَ  َ بهًا ْضغَخَ ع  ، كنمحظ (3)﴾اْلوُن

أي ضعيفا في بدنو وسمعو وبصره وبطشو "، (طفال)أف اآلية األكلى قد استخدمت لفظة 

                                                           
، بيركت 1، دار الكتب العممية، ط 3عبد الحميد ىنداكي، ج : الخميل بف أحمد الفراىيدي، كتاب العيف، تح: (1)
. 53 ص ،2003، (لبناف)
. 05سكرة الحج، اآلية : (2)
 .14- 12سكرة المؤمنكف، اآلية : (3)
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إ رَا ثَلََغ اأْلَْطفَبلُن  ﴿: في قكلو تعالى (أطفاؿ)، كقد تكّررت بصيغة أخرى، كىي الجمع (1)"وعقمو َّ

نْ   ِ ْي قَْجل  َٗي ه  ا َكَوب اْ زَ ْرََى الَّزز  ًُْن لُنَن فَْلَْ٘ زَ ْر  ٌْنُننُن اْلحُن أطفاليم الذين لم يبمغوا "، داللة عمى (2)﴾ه 

فل بل جعل ليا أسسا (3)"الحمم  بعد كاألدلة كثيرة، فمـ ييمل اإلسالـ أي جانب مف جكانب الطِّّ

. كقكاعدا لحمايتيا كالمحافظة عمييا

فل بمراحمو المتسمسمة : كقد كرد كذلؾ عف الّنبي صّمى هللا عميو كسّمـ أحاديث مختمفة حكؿ الطِّّ

سانو" رانو ويمجِّ دانو وينصِّ  !يا غالم: "ككذلؾ، (4)"...ما من مولود إاّل يولد عمى الفطرة فأبواه ييوِّ

عّمموا الّصبي الّصالة ابن سبع سنين، : " كأيضا،(5)"...احفع هللا يحفظك،: إّني أعمِّمك كممات

مّما سبق يمكف القكؿ أّف لفظة الطفل ليا عدة مرادفات كما كردت ، (6)"واضربوه عمييا ابن عشر

في أحاديث النبي صّمى هللا عميو كسّمـ المكلكد، الّصبي، الغالـ، كالتي تدؿ في مجمميا عمى الكلد 

 .الصغير

: اصطالحا -2

ال يفقيكف شيئا في الحياة سكى الّضحؾ كالبكاء، يتعّممكف  يعتبر األطفاؿ عالـ البراءة كالّصفاء،

مّنا كّل شيء دكف تمييز بيف اإلساءة كالعطاء، فكاف لِّزاما عمينا أف ال نقكـ بدفنيـ كىـ أحياء، كال 

                                                           
 .268  ص، المصدر الّسابق، 03الحافظ ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، مج: (1)
. 59سكرة النكر، اآلية : (2)
 .394 ص ، المصدر الّسابق،03الحافظ ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، مج  :(3)
، المصدر 2657، ح (القدر)، كتاب 2، مج  الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكري، صحيح مسمـكأبالحافظ : (4)

 . 1226الّسابق، ص 
اإلماـ الحافظ أبي زكريا يحيى بف شرؼ الّنككي، األربعكف الّنككية في األحاديث الصحيحة النبكية، دار اإلماـ :(5)

 .24، ص2011، 1مالؾ لمكتاب، ط 
، (الصالة)، كتاب 1بشار عّكاد معركؼ، مج :  عيسى دمحم بف عيسى التِّّرمذي، الجامع الكبير، تحكأبالحافظ : (6)

.  432 ص ،1996، بيركت، 1، ط 407دار الغرب اإلسالمي، ح 
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الّتعامل معيـ بجفاء، بل يفرض عمينا الكاجب التعامل معيـ بالّصدؽ كالكفاء، بزرع بذكر الخير 

فل ىو البذرة التي يبذرىا اإلنسان "كالنقاء بداية مف الطفكلة لحصدىا في ما تقّدـ مف الحياة، فػػ الطِّ

في البيئة الّسميمة، ثم يتعّيدىا بالعناية والّرعاية في ظروف سوّية ومالئمة، حتى تنبت نباتا 

، ىذه اليبة مف هللا عّز كجل ىي باب الخير كالعطاء، ليس عمينا سكى (1)"حسنا وتؤتى ثمارا طيِّبة

معرفة كيفية تربيتيا كرعايتيا لتنشأ تنشئة صحيحة غير سقيمة، كسكّية غير عميمة، تؤتى ثمارىا بعد 

. سنيف بتككيف شخصّية فّعالة في المجتمع، ذات أخالؽ قكيمة كميارات كسمككات تبتعد عف الّدناءة

فل عالـ مف المتناقضات كجمعو بيف الّنكر كالّظالـ لضعف إدراكو كضيق رؤيتو، أما الّنكر  الطِّّ

ذا ت  في أبسط تعاريفو يمكف القكؿ أّنو كّل إنساف لـ يبمغ سّف الّرشد قناكؿـ تلالمحدكدية ىذا العالـ، كا 

فل يمتّد ليشمل  كّل الفترة الّزمنّية التي تتراوح من فترة الوالدة حتى "أك البمكغ، أي أفَّ مفيكـ الطِّّ

، كىك األمر الذي لـ يّتفق حكلو المّنظركف، ألّف البعض يضـّ مرحمة المراىقة، (2)"بداية المراىقة

فل ىك الذي لـ يبمغ بعد سّف الّثامنة عشر، كىذا الّنكع مف الّتحديد  كالبعض اآلخر يرى أف الطِّّ

 فحياة اإلنساف البالغ الرَّاشد ىي نتاج ،محصكر في النُّضج البدني فقط عمى حساب العقمي كالنَّفسي

. لطفكلتو كامتداد لما كاف عميو في صغره

فل حّقو، كعالـ ثاٍف مف  طفل اليكـ بكابة اآلتي لعالـ مجيكؿ بالنسبة لمف لـ ُينشئ كلـ يمنح الطِّّ

الّثقة بالغد المجيكؿ ألّنو يظّل في ناظري مف تعب في تربية كلده أنو غد مشرؽ، كأجمل بتربية 

 طفل اليكـ ىك رجل المستقبل، ليس بعمره كلكف بشخصّيتو التي ،صالحة كسكّية أفنى فييا العمر

، كذلؾ "العمـ في الّصغر كالّنقش عمى الحجر"بدأ تككينيا مف يكـ ميالده، كيحضرنا المثل الّشيير 
                                                           

 .7 ص ،2003، األردف، 1عمر األسعد، أدب األطفاؿ، عالـ الكتب الحديث، ط : (1)
، العالج السمككي لمطفل أساليب كنماذج ، عبد العزيز بف عبد هللا الدخيل، رضكاف إبراىيـعبد الستار إبراىيـ: (2)

. 19 ص ،1993 الككيت، ط،.  دمف حاالتو، عالـ المعرفة،
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دليل عمى ترّسخ كّل ما نتعّممو كنحف أطفاؿ، ىذا االلتحاـ الّشديد بيف الّصغير كالكبير ىك الذي 

ـّ تحديد مراحميا عمريا، أك عقميا، عمىخمق نكعا مف عدـ القدرة  فل، فيل يت  الفصل بيف مراحل الطِّّ

ـّ تناكلو في العنصر المكالي . أك جسميا، أك بمقاييس أخرى؟، كىذا الذي سيت

 

مراحل الّطفل : ثانيا

اختمف الباحثكف حكؿ تقسيـ ىذه المراحل بحكـ تداخميا كعدـ القدرة عمى الفصل بيف مراحميا، 

ة  كمع ذلؾ حاكؿ الكثيركف منح مصداقية لتقسيميـ بكضع مقاييس لذلؾ، لكف ال يمكف الجـز بصحَّ

فل كقطب الّرحى في تقسيـ يرجتأي تقسيـ سكى  ح الّتقسيـ الذي يّتخذ مف العمر مقياسا لنمّك الطِّّ

ـّ اؿمراحمو، حيث   مف ميالد الطفل إلى سف الّثانية عشرة مف عمره، كالتي جاء تقسيميا ءبديت

: كاآلتي

 كتمتد ىذه المرحمة مف الميالد إلى الّسنة الّثالثة مف عمره، :(الميد)مرحمة الّطفولة األولى  -أ 

ف ْطَشحَ ااَّز  الَّزز ٖ فََطَش الٌَّزبَط ﴿ :كىك يكلد عمى الفطرة التي ُجبِّل عمييا كذلؾ لقكلو عز كجل

ب َِ ْ٘ دانو : "، ككذا قكلو صّمى هللا عميو كسّمـ(1)﴾َعلَ ما من مولود إاّل يولد عمى الفطرة فأبواه ُيَيوِّ

سانو َرانو وُيَمجِّ يولد الّطفل تام الخمق مكتمل األجيزة واألعضاء ولكن ىذه األجيزة "، ك(2)"وُيَنصِّ

يائي وال تقوم بوظائفيا العضوية ، كالرِّجميف فرغـ تكاجدىما ليس (3)"واألعضاء لم تأخذ شكميا النِّ

ليما كظيفة عضكية، كما أنِّّو ال يستطيع الحركة كال فعل شيء دكف مساعدة، كأبسط مثاؿ عمى 
                                                           

، اآلية : (1) . 30سكرة الرـك
 ،ّسابقاؿمصدر اؿ، 2657، ح (القدر)، كتاب 2أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكري، صحيح مسمـ، مج : (2)

. 1226ص 
. 19 ص  الّسابق،مرجع، اؿعمر األسعد، أدب األطفاؿ: (3)
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 كحيف كصكلو الّسنتيف مف عمره ،ذلؾ حيف يحتاج إلى غذائو يبكي ليشّد انتباه مف حكلو لتغذيتو

فل نمكا في القكى الحركّية كالمشي بعد ممارستو الحبك  . غالبايككف لمطِّّ

إذا وضعت إصبعك في  (حيث إّنك)أّول حاسة تبدأ عمميا لدى الوليد حاّسة الّممس "كتعتبر

فل (1)"راحة يده انكمشت برد فعل طبيعي لتقبض عمى طرف اإلصبع ، أما مف الجانب الّمغكي لمطِّّ

لكف بطريقة - في الحاالت العادية لألطفاؿ-ففي سّف الّثانية مف عمره يستطيع الّتحدث عّما يريده 

، لمّرككب في السّيارة، (سّيارة): مختمفة كجمل تتفاكت بيف الكممة كالكممتيف إلى ثالث كممات كقكلو

 .داللة عمى الّرغبة في الخركج (الباب): كأيضا

 الفترة الممتدة مف سّف الثالث سنكات إلى سّتة سنيف، كىي الفترة :مرحمة الطُّفولة المبكرة  -ب 

مرحمة الخيال اإلييامي أو مرحمة الواقعية والخيال المحدود : "ما قبل المدرسة أك ما يعرؼ بػ

فل يقكـ باستعماؿ عقمو بحيث يككف لو خياؿ حاد، رغـ محدكدية المعرفة (2)"بالبيئة ، أي أّف الطِّّ

ـّ بما في بيئتو الصغيرة المحيطة بو، كجعل األقالـ التي يرسـ بيا مقاتميف  التي يتميز بيا إاّل أّنو مم

يتقاتمكف فيما بينيـ مع سماع محاكرات ضد بعضيـ البعض، ككذا التخيل بأف العصا ىي حيكاف 

طائر، كالكثير مف األشياء الجامدة تتحكؿ في نظر الطفل إلى أشياء متحركة، طائرة، تتحدث 

مرحمة الّتأسيس واالستكشاف في " إضافة إلى ما سبق تعتبر ىذه المرحمة ىي ،كتخاطب كتدافع

لتميُّزىا بالّنمك الجسمي، العقمي، الحّسي كالحركي، حيث يتـ "، (3)"كل مجال من مجاالت الّنمو

فل في ىذه  ازدياد كزنو، كطكؿ جسمو، لكف بالمقارنة مع الّنمك العقمي فيك الغالب العتماد الطِّّ

                                                           
 .19 الّسابق، ص مرجع، اؿعمر األسعد، أدب األطفاؿ: (1)
 .37، ص 1991، القاىرة، 1أحمد نجيب، أدب األطفاؿ عمـ كفف، دار الفكر العربي، ط : (2)
. 25 ص  الّسابق،عمر األسعد، أدب الطفل، المرجع: (3)
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المرحمة عمى األسئمة التي تشغل بالو محاكلة منو إدراؾ ماىية كل شيء بطرح الّتساؤالت التي ال 

 1"(كيف؟، لماذا؟، أيف؟، ىل؟، متى؟): تخرج عف نطاؽ

 إلى جانب النُّمك العقمي الذي تبّيف لنا سابقا نتيجة لألسئمة الكثيرة التي يطرحيا كانسجاما مع 

فل الدَّرج ،الخياؿ المحدكد الذي يتسـ بو طفل ىذه المرحمة  ىنالؾ الّنمك الحركي كصعكد الطِّّ

كىبكطو، ككذا استطاعتو مسؾ القمـ كعمل خربشات في الّسنة الّثالثة مف عمره كتدريجيا يبدأ 

ف طريقة إمساكو لمقمـ كيستطيع أيضا كتابة بعض الحركؼ أك خطكط  باالعتياد عميو كتتحسَّ

منسجمة تمثل بعض الحركؼ التي تشكيميا بسيط، كما أّنو يستطيع القفز مف عمى المائدة بعد 

، كمتخيِّال أّنو عمى مقدرة مف "باتماف"كضع قماش عمى ظيره كلّفو عمى عنقو متظاىرا بأّنو 

 أما مف ،الطيراف، ناىيؾ عف الجري الذي أصبح متعة بالنِّّسبة لو بعد أف كاف يتعّسر عميو المشي

ناحية الحكاس فنالحظ نضجيا الّتدريجي المرتبط بالنُّمك المُّغكي، فتعرُّفو عمى األلكاف كأسمائيا مثال 

ي كالمُّغكي )ىك مساىمة لكال الجانبيف  ، حيث يستخدـ البصر لرؤية األلكاف، فيفرؽ بينيا ثـ (الحسِّّ

طفل ىذه المرحمة غني باأللفاظ مقارنة بطفل الميد  "،يبدأ بتسميتيا، ناىيؾ عف باقي الحكاس

لسماعو الكثير من األلفاظ المتداولة كّل يوم، لكن دون استخدام الكّل لعدم استطاعتو،  (الميالد)

ففي بدايتو يتناول بعض الكممات والحروف بالقراءة المتواجدة في القصص مثال مع تركيزه عمى 

 .2"الّصور التي يحاول ترجمتيا واستنطاقيا

في األخير يمكف القكؿ أّف طفل المرحمة المبكرة ينمك جسميا حركيا لغكّيا كعقميِّا، مع تمّيزه في 

محاكلة تككيف نفسو كبناء شخصو بخيالو المحدكد، كبطرح أكبر قدر ممكف مف األسئمة، يبحث ليا 

. عف أجكبة تفسر لو كتمحك تمؾ الّضبابية المرتسمة حكلو كحكؿ رؤيتو المتشتِّّتة

                                                           
 .(بتصّرؼ). 25ص  ، نفسو المرجع:ينظر:  1
 .(بتصّرؼ).33- 32 ص  الّسابق،عمر األسعد، أدب الطفل، المرجع :ينظر:  2
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كتبدأ مف سف السادسة إلى التاسعة حيث يبدك عمى  :(الوسطى)مرحمة الطفولة المتوسطة  -ج 

الطفل أمارات النمك الجسمي كالعقمي أيضا بحكـ ما كاف في المرحمة السابقة مف تساؤالت كبحث 

أصبحت أكثر بعدا وتفكيره أكثر "كتنقيب عف إجاباتيا، فتكاصمت العممية إلى ىذه المرحمة لكّنيا 

عمقا، كاستفساره كيف صنعت الّطائرة؟، أو لماذا يتداول الّميل والّنيار، والّشمس والقمر؟، وأسئمة 

أخرى يحاول البحث فييا عن الحقائق العممّية التي تشفي غميمو، وبذلك فإنو يتجاوز المحيط 

 .1"الذي يعيش فيو إلى التفكير في المحيط الواقعي ككل

فل النفصالو عف المحيط  إضافة إلى أف ىذه المرحمة تمثِّّل نقطة انعطاؼ ىاّمة في حياة الطِّّ

 بل يحتاج لبعض الكقت لتّتسع دائرة ،األسري كدخكلو العالـ المدرسي الذي ال يتجاكب معو بسرعة

ـّ ينصير فيو كيصبح عالمو األىـّ، كىنا الّنمك الّمغكي يكتسب  معرفتو باألشخاص كالّتكاصل معيـ ث

فل قامكسا محدكدا يستطيع التَّعبير بو عّما يريد لكّنو قابل  مع الكقت كيظير جميا في اكتساب الطِّّ

، الكتابة كاإلمالء  .لمّتكّسع، كما يصبح لو القدرة عمى تككيف جمل مّتسقة، ككذا مقدرتو عمى الخطِّّ

الفترة الممتدة ما بين الّتاسعة والّثانية عشرة من عمره، "ىي  :مرحمة الطُّفولة المتأخرة -د 

، كما يمكف اإلطالؽ 2"مرحمة يوّدع فييا الطُّفولة لمولوج إلى عالم الكبار وتحديدا مرحمة البموغ

فل يحب المغامرات كالمنافسات كالّرحالت (3)"مرحمة المغامرة والبطولة"عمييا   ألّننا نجد الطِّّ

المدرسّية الجماعّية فيك يسعى جاىدا إلقناع أبكيو بالّذىاب في الّرحالت عمى عكس المراحل 

، كما أّنو يحب مطالعة القصص أك (قرب كالديو)الّسابقة فيك يأبى مغادرة مكانو اآلمف بالنِّّسبة لو 

                                                           
 (بتصّرؼ).37 ص  الّسابق،مرجع، اؿعمر األسعد، أدب األطفاؿ :ينظر:  1
 (بتصّرؼ).43 ص المرجع نفسو،:  ينظر: 2
فاضل الكعبي، كيف نقرأ أدب األطفاؿ دراسة كنصكص شعرية كقصصية كمسرحية، لمّنشر كالّتكزيع الكراؽ، ط : (3)
 .255 ص ،2012، (عماف)، األردف 1
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مشاىدة البرامج التِّّمفزيكنّية الخيالية األقرب إلى الكاقع، ككذا المكاضيع التي تحكي قصص األبطاؿ 

ندباد البحري، القصص البكليسّية   .(المحقِّق ككناف)كالسِّّ

 كما أّف ىذه الفترة تعتبر مرحمة القّكة كالّطاقة ،أّما مف الّناحية الجسمية نالحظ ازدياده طكال ككزنا

فل ىذه الفترة، فيك يجيد مختمف الرياضات كالجري بكل اّتزاف، طلمحيكّية كالحركة التي يتمّيز بيا 

 .الّسباحة بميارة، ممارسة الجيدك بحرفية، رككب الّدراجة ذات العجمتيف كألعاب رياضية أخرى 

باإلضافة إلى ما سبق فإّف حكاسو يكتمل نمكُّىا لتتَـّ كظيفتيا بطريقة صحيحة، كحاستي البصر 

. كالّسمع، فيصبح الّطفل أكثر دّقة في المالحظة، ككذا الّتفريق الجّيد بيف األصكات
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 الّطفل وعالقتو بالّتربية والّتعميم: المبحث الثالث

فلبعالقة الّتربية : أوال  الّتعميم والطِّ

لعّل الكلكج مف الباب الكاسع لمّتربية ىك الذي جعميا فضفاضة الّداللة، كىالمّية الّشكل ال يمكف 

اإلمساؾ بمفيكميا، لكف التناكؿ ليا مف الجانب الّمغكي ضركرة لفيـ االصطالحي، كالجانب الّشرعي 

تعريف لمّتربية عمى أّنيا اؿأك الّديني أكجب ألّنو يفرض تكاجده في مثل ىذه المفاىيـ، كليس ببعيد 

مجمكع الّنشاطات كالّسمككات التي تتكافق كمحيط الفرد باعتبارىا ظاىرة اجتماعّية، كال يتـ جعميا 

محصكرة في األخالؽ مثال، ألّنيا أعـّ مف ذلؾ كتشمل كافة الجكانب البشرية، فالّتربية تنفيذ أك 

تطبيق لما نعممو كما ندركو في ذكاتنا، كىي خطكة بعد المعرفة ُتطبَُّق في الحياة لنمنح ألنفسنا إما 

كساما لتربية صالحة أك نرفع الّراية البيضاء بسبب الّتربية الّطالحة الفاسدة، كىذا العمـ كالمعرفة ما 

ذا اعتبرنا ىذه األخيرة ىي المبدأ كالعمـ  ىك إال جانب نظري لمجانب الّتطبيقي المتمثِّّل في التَّربية، كا 

مة، فالمبدأ بال ُمكمِّّل يككف تائيا كضائعا، كالكماليات نفسيا لك فصمت  تماميا أك مف كمالياتيا المتمِّّ

ي إلى ظيكر أفراد متميِّّزيف  عف المبدأ لكاف ذلؾ مستحيال، فاالنتقاؿ مف النَّظري إلى الّتطبيقي يؤدِّّ

. في المجتمع يّتسمكف بالّتربية األخالقّية الّصالحة

ي غالبا إلى تنمية شخصية المتعمِّم ونضجيا وبموغ كماليا" الّتربية ىي  ، (1)"الّتعميم الذي يؤدِّ

ىذا االنسجاـ الجمّي بيف الّتربية كالّتعميـ ىك الذي جعل المربِّيف يّتفقكف عمى أنَّيما ضركرة لألفراد 

لتككيف بناء مرصكص  لتكجيييـ تكجييا صحيحا منضبطا، كصياغتيـ صياغة اجتماعّية حسنة،

                                                           
، الفكر التربكي عند الخطيب البغدادي، : (1) . 139 ص ،ّسابقاؿمرجع اؿسالؾ أحمد معمـك
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قكّي كسميـ مف االعكجاج، فال الّتربية لكحدىا تؤّدي دكرىا في المجتمع، كال الّتعميـ يستطيع ذلؾ 

تناكليا يكميِّا في يتـ كزارة الّتربية كالّتعميـ، كأمكر : بمفرده، كالمالحظ أنَّيما متجاكراف دائما كقكلنا

 بل أيف ما حّطت األكلى تبعتيا األخت الصغرى باحتكاؾ شديد، ، تجعميما ال ينفصالف كمِّياةحيااؿ

كذلؾ دليل عمى ميمَّة المربِّي الّشاممة كالعاّمة لميمة المعمِّـ الذي يمقي درسو مف عمى المنّصة 

ليخرج بمجرد انتيائو، في حيف أف المربِّي ال يمقي درسو فحسب، بل يتعدى ذلؾ إلى مفيكـ أعـّ ىك 

و كيكعي األفراد، كيحاكؿ تنمية قدراتيـ اإلبداعية بطريقتو الخاّصة، كيمج  الّتربية، ألّنو ينصح، يكجِّّ

قمكبيـ بكسب محبَّتيـ كدفعيـ إلى الّصكاب كطريق النَّجاح، مف ىنا يتبّيف أف الّتربية تحتكي الّتعميـ 

ىي اإلشراف عمى أمر : "لتفكقو في أىدافيا كمضامنيا، كدليل ذلؾ القكؿ الّسابق البف القّيـ حيف قاؿ

فل وحسن القيام عميو وتعيده ورعايتو بالغذاء وتوجييو حتى يفارق الطُّفولة  كيقصد بيا (1)"الطِّ

التَّربية، كلكّنو تناكؿ مصطمح الّتعميـ في خضاـ الّتعريف بالّتربية، ككأّف الّتعميـ أك العممّية الّتعميمّية 

:  ككذلؾ قكؿ الخطيب البغدادي،بصفة عاّمة ىي جزء مف العممّية الّتربكّية في اإلطار العاـ لمحياة

دة (2)"الّتربية عممّية مستمّرة، تيدف إلى تعميم الفرد وتأديبو بأدب اإلسالم" ، فالّتربية عممّية متجدِّّ

ائمة الاّلمنتيية د العمميَّة التَّعميمية كسيركرتيا الدَّ . بتجدُّ

فل مف أبجديات ىذه الحياة، كجزء ال يتجزَّء مف نسيج ىذا المجتمع، فيك ُيمثِّّل  كباعتبار الطِّّ

النَّقاء، الّصفاء، البراءة كالحياة، ففي الّنيار شمس ينير كجو أسرتو، كنجـ متأللئ تنعكس أشعَّتو في 

كالّتعميـ، فاألّكؿ يحافظ عمى عقل الفرد  التَّربية :ىما المَّيل، كتككينو في األساس قائـ عمى عنصريف

يو نحك الصكاب، كالعنصر الّثاني يثّقفو كيمنحو المعرفة الكاسعة  فإذا أردنا كما قاؿ هللا ،كاتِّّزانو كيكجِّّ

                                                           
 .156، المرجع الّسابق، ص حسف بف عمي بف حسف الحجاجي، الفكر التربكي عند ابف القيـ: (1)
، الفكر التربكي عند الخطيب البغدادي، : (2) . 138 ص ،ّسابقاؿمرجع اؿسالؾ أحمد معمـك
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َ ْذ ل لٌَّزبط  عز كجل أف نككف ﴿ خٍت أُنْخش  َْ٘ش أُنهَّز  نا عمينا بتربية صالحة كسكّية ننشئ عمييا أبناء(1)﴾َخ

كنجعميا منيجا قكيما يتبعو مف بعدنا مف أبنائنا درء لمخطأ كالمفاسد كبعدا عف االعكجاج المّتسمكف 

. بو نحف بنك البشر

 الّتربية المسرحّية: ثانيا

أصبحت الّتربية مسار تقدـ األمـ كقّكتيا نحك األفضل لمدى اتِّّزاف أفرادىا ككعييـ، فيي نظاـ 

ـّ في فراغ بل في سياؽ معيف ليا أك  اجتماعي بحكـ أنَّيا تقكـ بتطبيق التربية في المجتمع، إذ ال تت

ف األفراد الذيف يتعايشكف ضمف (ككعاءىا المجتمع)في كعاء يحتضف ما تقّدمو  ، كما أّنيا تككِّ

مجتمع فال يمكف عزليا بمفردىا، إذف التربية تحاكؿ تشييد عالقات اجتماعية سميمة عبر مختمف 

القنكات الثقافية كالعممية، كالمسرح ىك إحدى ىذه القنكات باعتباره كسيمة ثقافية، أدبية كفنية، يتمقى 

الفرد منو عمكما كالطفل عمى الخصكص نظاما تربكيا مّتسما بالشمكلية لكافة الجكانب البشرية، 

فالمسرح يحكي جميع العالقات االجتماعية التي تمارس يكميا عمى مسرح اليكاء الطمق كالتي 

البيت، الشارع كالمؤسسات عمى اختالفيا ىي الديككر تتناكؿ الناس ممثِّّميف متقنيف ألدكارىـ، 

المتغير، يتـ المعب فيو أدكارا متباينة كأحيانا أخرى متماثمة كالسعادة أحيانا، كالحزف أحيانا أخرى، 

الرضا ألكامر الغير تارة، كالغضب كالتكتر تارة أخرى، كمرة بيف القكة كالضعف، كبيف الحب كالكره 

ـّ التفّنف فييا ألنيا نابعة مف كاقع كضمف مجتمع محيط بيـ . مرة أخرى، ىي ممارسات يت

 .التربية كالمسرح:  ىذا المبحث ستقـك عمى عنصريف ىماةمما سبق فإف انطالؽ

                                                           
 .110آؿ عمراف، اآلية  سكرة: (1)
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،  التربية كنظاـ اجتماعي أخالقي، كالتي قد تفاكت كتاب التربية، عمماء النفس:العنصر األول

إذ - كما ذكرنا ذلؾ آنفا في المبحث األكؿ مف ىذا الفصل–االجتماع كالفقياء حكؿ مفيـك التربية 

يقصره البعض في المفيكـ األخالقي فحسب، كالبعض اآلخر يكسعو ليتجاكز بو كل الخطكط حتى 

يتناكؿ الجكانب الكمية لمفرد، كبيذا يككف قد شمل كل ما جمعو المتعمـ كفرد مف العممية التعميمية 

الذي يجمع بيف األخالؽ الفاضمة، كغرس المبادئ  (المتربي)ليؤىمو إلطالؽ تعبيرنا الشائع عميو 

القيمة التي تنشئ الفرد عمى الحياة كتقمباتيا، مع التنمية الكظائفية الجسمية كالعقمية، باإلضافة إلى 

التككيف االجتماعي، فالتربية تنبت مع اإلنساف كتزكؿ بزكالو غير أف آثارىا تبقى إف كانت تربية 

صالحة، كىكذا يتبيف مما سبق أف التربية ىي الحياة في مجمميا، أي الكاقع التطبيقي في الحياة مف 

. طرؼ األفراد

 المسرح ككسيمة لكسب ىذا النظاـ التربكي كالتحكـ فيو، كىك الذي يدؿ عمى :العنصر الثاني

 فيك يجمع (1)"شكل من أشكال الكتابة يقوم عمى عرض المتخيل عبر الكممة كالرواية والقصة"

فن مزدوج يقوم عمى العالقة بين مكونين ىما النص من جية والعرض "بيف الكتابة كالعرض أي 

في  (القصة/ الركاية)فالتبايف الذي يكمف بيف المسرح كغيره مف األجناس األدبية  (2)"من جية أخرى 

عرضو عمى خشبة المسرح، أما قبل العرض فيك عمل ركائي أك قصصي فحسب، كذلؾ التجسيد 

. عمى الخشبة ىك المككف السحري ليصنع لنا عرضا مسرحيا

                                                           
 مكتبة لبناف ،حسف، المعجـ المسرحي مفاىيـ كمصطمحات المسرح كفنكف العرض حناف قصاب، ماري إلياس: (1)

. 422ص ، 1996 ط،  لبناف، .ناشركف، د
 .425 ص ،نفسوالمصدر : (2)
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جزء "باعتبار لفظة التربية تعني الحياة فيي تقكدنا إلى المؤسسات التربكية كالتعميمية باعتبارىا 

، كالتي جسدت ىذا الفف ضمف أنشطتيا التربكية، كتعتبر (1)"من نظام اجتماعي أكبر ىو المجتمع

خطورة عمى الجيل إذا أىممت ولم يتم االىتمام بيا كما يجب، وليذا عممت دول "العممية التربكية 

، فقد ساىمت المؤسسات (2)"العالم عمى تطوير سياساتيا التربوية وتنمية أنظمتيا التعميمية

التربكية كالتعميمية في بناء المبنات األكلى لمسرح الطفل بصفة عامة كالمسرح المدرسي بصفة 

 (...)الذي يضم مجموعة النشاطات المسرحية التي تقام في المدارس"خاصة، كىذا األخير ىك 

 كما أنو ال يتعدى اىتمامو ،، أي أنو ال يخرج عف نطاقيا3"وىو مرتبط بالمدرسة من ناحية المكان

شخصية التمميذ بكصفو أساس العممية التعميمية التربكية، كأىدافو التعميمية المتمثمة في منحو الثقة 

بالنفس كتعمـ سرعة البديية، ككذا تثقيف التمميذ عمى كافة المستكيات، ككل ذلؾ ىك امتصاص مف 

. كاتخاذ لمفف المسرحي كمنيجية لمتدريس (المجتمع)الكاقع االجتماعي

جاءت لكي تؤمن عممية "التي " التربية المسرحية"كفي إطار المصطمح المركب مف لفظتيف 

التفاعل بين التربية والفن المسرحي، من خالل إدخال ىذا الفن بكل إمكاناتو إلى المدرسة وما 

 كنقصد بيا ذلؾ االئتالؼ بيف التربية كالمسرح، أي الجكانب (4)"تمثمو تربويا وتنمويا وثقافيا

التطبيقية في العممية التربكية التعميمية، كتعني تكظيفا لممسرح في إطار تربكي، كيتأتى لنا ذلؾ 

بتحكيل البرامج الدراسية أك المناىج الدراسية المبرمجة في المدارس إلى مسرحيات مبسطة يجسدىا 

                                                           
، 2008، (لبناف)، بيركت 1ىشاـ زيف الديف، التربية المسرحية الدراما كسيمة لبناء اإلنساف، دار الفارابي، ط : (1)

 .62ص 
، دائرة الثقافة كاإلعالـ، ط (التجربة السكرية): ىيثـ يحيى الخكاجة، القيـ التربكية كاألخالقية في مسرح الطفل: (2)
 .56، ص 2009، (اإلمارات)، الشارقة1
 .(بتصّرؼ).56ص ، الّتربية المسرحّية الدراما كسيمة لبناء اإلنساف، المرجع الّسابق، ىشاـ زيف الديف: ينظر:  3
. 60 ص المرجع نفسو،: (4)
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فمذات كبدىا مما يجعمنا إزاء عالـ مسرحي فني جمالي غايتو التربية بالدرجة األكلى ثـ التعميـ 

التربية المسرحية التي تسيم في إغناء شخصية المتعمم : "بدرجة ثانية، كما قاؿ ىشاـ زيف الديف

ال تيدف حصرا إلى تحقيق غايات فنية وجمالية وتكوينية لشخصية  بإبعاد الفنون الجميمة،

، فميست المتعة الفنية الجمالية فحسب (1)"التمميذ فقط بل تتعدى ذلك إلى العممية التعمُّمية نفسيا

ىي قِّكاـ ما يبثو المسرح المدرسي المشكه الذي نعيشو حاليا في المدارس، بسبب الفيـ الخاطئ 

لماىيتو كاألىداؼ المرجكة منو، ظنِّا منا أنو يمثل الرقص، الغناء، المذة كاالستمتاع بالحضكر عمى 

الخشبة، مما جعل المسرح ينبعث بجزئياتو فقط، كفي ظل ذلؾ اختفى المفيـك الحقيقي لممسرح 

الغرض منو ىو قتل "الذي يقـك بخدمة الطفل كالمتعمـ تحقيقا لمكظائف التربكية التعميمية، فميس 

الوقت سواء عند التمميذ أو المعمم ولكن الغرض ىو تقريب المادة المتعمَّمة من المتعمم فقد تكون 

، فال التمثيل كال (2)"الكممة جافة أو الفكرة مجردة ولكن الحركة والتمثيل ستقر بيا إلى ذىن التمميذ

االحتراؼ المسرحي غايتو بل ىدفو تنشئة جيل ذك شخصية كقدرات إبداعية، ألنو يتأثر بيذا الشكل 

فيتـ استغالؿ ىذا األخير ككسيمة تعميمية بيدؼ التكضيح، اإلرشاد، الشرح،  (المسرح)الدرامي 

. التحميل كالتفسير

، كقد شبو ىشاـ زيف (3)"المسرح المدرسي جزء من التربية المسرحية"في األخير يمكف القكؿ أف 

ولكي : "الديف الفرؽ بيف المسرح المدرسي كالتربية المسرحية كالفرؽ بيف التربية كالتعميـ بقكلو

نتممس الفرق بين التربية المسرحية والمسرح المدرسي، نقول إنو كالفرق بين التربية والتعميم، 

                                                           
. 72 ص ، الّتربية المسرحّية الدراما كسيمة لبناء اإلنساف، المرجع الّسابق،ىشاـ زيف الديف: (1)
، 16، مجّمة التربية كالتعميـ، ع (أبعادىا التربكية)مادي لحسف، المسرح كتقنية بيداغكجية داخل المدرسة : (2)

 .33 ص ،1989
. 57 ص ،ّسابقاؿمرجع اؿىشاـ زيف الديف، الّتربية المسرحية الدراما كسيمة لبناء اإلنساف، : (3)
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والمسرح المدرسي . فالتعميم ميم ومفيد لكنو يبقى ناقصا ما لم يتطور إلى مفيوم التربية األشمل

 (1)"ىو جزء من التربية المسرحية

فال يجب عمينا التكتـ أك جعل رؤكسنا في الرماؿ محاكلة منا لتجاىل ما يحدث في المدارس 

ىذا بدكره يؤدي إلى فساد ألف التربكية مف نفكر كابتعاد عنيا بسبب المادة التعميمية التقميدية المممة، 

ككذا خسارة لممجتمع بتكعية طفل يمكف لو أف يككف في المستقبل ذك شأف ، كخسارة لمطفل كتعميمو

 بل عمينا تحكيل التعميـ إلى متعة يتذكقيا التمميذ قبل المعمـ فتككف تعميما في إطار تربكي ،عظيـ

. يجعل الطفل يستسيغ التعميـ كالمعمـ كالمادة التعميمية في حّد ذاتيا

 

 

                                                           
 .57 ص ،نفسوالمرجع : (1)
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 أدب األطفال: المبحث األول

عر والّنثر بأجناسيما األدبية المتعّددة يشكِّل لنا  الذؼ يعتبر  (األدب)إّف اتِّحاد مجموعتي الشِّ

ىو أحد أشكاؿ الّتعبير البشرؼ عّما يكتنف اإلنساف مف مشاعر وما يختمج نفسو مف أحاسيس، 

 

مسرح الطفل : الفصل الثاني

 ودوره في العملية التربىية
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ويظّل األدب أشمل مف أف نعرِّفو بكممات بسيطة تشّوه حقيقتو المتمثمة في إحداث المّذة الجمالّية، 

وبوصف األدب أحد المعارؼ اإلنسانية الشاممة لمكبار والّصغار عمى حد سواء فإّف أدب الطفل 

لف يغيِّر مف مفيومو جذريا  (األدب)قد كاف لو نصيب مف تمؾ المعارؼ، وارتباط أؼ لفظة مع 

أضيفت معيا  لألدب، (األطفال)فعندما أضيفت كممة "بل سُتضاؼ ليا بعض المميِّزات، 

مراعاة مراحل أعمار ىؤالء األطفال، وميوليم، واحتياجاتيم، وقواميسيم : مواصفات جديدة، مثل

، وعمى ىذا األساس وجب عمينا تحديد (1)"المغوية، لكي يجدوا فيو المتعة العقمية والعاطفية

المفيوـ الحقيقي ألدب الطفل في ظل الزوبعة المصطمحاتية التي استوعبت اآلراء عمى تعّددىا، 

 . مما جعل المفيوـ الحقيقي ألدب الطفل يفتقر إلى الدّقة

  أدب األطفالتعريف: أوال

في  جزء مف المعرفة اإلنسانية عامة ومف األدب بصفة خاصة، وىو  أدب األطفاؿيعتبر 

يز لمرحمة عمرية مف عمر الكائنات البشرية أو لفئة تتـ (شعر ونثر)تعريفو البسيط ذلؾ األدب

 فيخاطبيا عمى حسب مستواىا المغوؼ، الثقافي، احتياجاتيا، ميوالتيا بمستوػ عقمي معيف

بداعاتيا، وقد خاض ىذا المصطمح الكثير مف المعاني التي أكسبوه إياىا فيذا اعيل عبد ـإس: وا 

أّن كل ما يكتب لألطفال، سواء أكان قصصا، أم مادة عممية، أم تمثيميات "ػ يرػ بالذؼ الفتاح 

أم معارف عممية، أم أسئمة أم استفسارات، في كتب أم مجالت أم في برامج إذاعية أم 

 وذلؾ يعني أّف ىذا الضرب مف ،(2)"تميفزيونية أم كاسيت أم غيره، كميا مواد تشكل أدب األطفال

                                                           
، مكتبة الدار العربية لمكتاب، ط (رؤية نقدية تحميمية) أدب األطفاؿ في العالـ المعاصرإسماعيل عبد الفتاح، : (1)
 .22 ص ،2000، السوداف، 1
 .18 ص المرجع الّسابق،، (رؤية نقدية تحميمية) أدب األطفاؿ في العالـ المعاصر إسماعيل عبد الفّتاح، :(2)
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األدب ىو الموجو خصيصا لمّطفل، والذؼ يتعّدػ مستوػ األعماؿ األدبّية والعممّية ليكوف ىو 

تاج اإلنساني أو المعرفي ككل  .األدب الذؼ يتناوؿ النِّ

إلى  (أو عممي و ثقافيأتاريخي )قحام الّنتاج المعرفي إ"في حيف يذىب أحمد زلط إلى أّف 

فل، وأول  بأصحاب ىذا النتاج ىأدبيات الطفل يعّد ىدما لممفيوم الّمغوي واالصطالحي ألدب الطِّ

، وما ىذا إاّل تحديد (1)"أن يدرجوه تحت مظمة تخصصات أخرى -  وىو غزير متنوع– الفكري 

أدبا عاما مفتوحا عمى  (أمثاؿ إسماعيل عبد الفتاح)لمفيـو أدب األطفاؿ الذؼ جعمو البعض 

مصراعيو يضـّ كل األعماؿ األدبية إلى غيرىا مف األعماؿ الخارجة عف النطاؽ األدبي، أو ىو 

يستقطب كل اإلنتاجات المعرفية، عمى عكس ما عّرفو أحمد زلط الذؼ يرػ بأف أدب األطفاؿ 

المتناوؿ ليذا الّزخـ والكـ اليائل مف المعارؼ والمعمومات لألطفاؿ ىو ظمـ وىدـ عمى حدِّ تعبيره 

نا لرؤاىـ،  تاج الطُّفولي في حدِّ ذاتو، وىذا سيجعمو أدبا خادما لمتطمبات الكبار، ومتضمِّ فل ولمنِّ لمطِّ

فل راتيـ في صورة ظاىرية عمى أنَّيا أدب لمطِّ  .وتصوُّ

ـّ تناوؿ بعض  ويمكف كامنة في المصطمح ذاتو اؿتالفات خاالوفي ىذا اإلطار فإّنو مف اليا

 :تقسيميـ إلى ثالث اتجاىات

ألصبح " ىو ضمف أدب األطفاؿ، فمو صّح ىذا القوؿ كّل ما ُيكتب عن الطفلاتِّجاه يّدعي أف 

تاج األدبي العام، في واقعنا وفي واقع المجتمعات األخرى أدبا لألطفال ، فيل ىذا (2)"أغمب النِّ

مف المعقوؿ؟، ونضرب مثاال عف رواية الّدار الكبيرة لدمحم ديب ففي نظر أصحاب ىذا االتِّجاه 

                                                           
، القاىرة، 4 الشركة العربية لمّنشر والّتوزيع، ط ،"رؤػ تراثية"أصولو ومفاىيمو "أدب الطفولة  أحمد زلط، :(1)

 . 27 ص ،1997
 ص ،ّسابقاؿمرجع اؿكيف نقرأ أدب األطفاؿ دراسة ونصوص شعرية وقصصية ومسرحية، فاضل الكعبي،  :(2)

32. 
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فل  واية، مف ىنا يمكف  (عمر)ىي مف أدب األطفاؿ لتوظيفيـ الطِّ كشخصية مف شخصيات الرِّ

القوؿ أّف أدب األطفاؿ ىو أدب لو خصوصّياتو ومميِّزاتو، ولف يسمح لمجّرد ذكر الطُّفولة 

عر العربي في العصر الجاىمي أحّق  واألطفاؿ أف يكوف أدبا لو، فمو كاف ذلؾ صائبا لكاف الشِّ

فل في قضية   .(وأد البنات)مف تناوؿ أدب الطِّ

، وىذا الرأؼ يكتنفو أدب يكتبو األطفال بأنفسيمواتِّجاه ثاٍف يقوؿ أف ىذا الّنوع مف األدب ىو 

األدب النِّسوي أو أدب المرأة، فإّننا ال نقصد بو األدب الذي تكتبو "نوع مف الّضبابية، فمو قمنا 

المرأة بالّضرورة، وال ذلك الذي يعكس صورة النساء وتجاربيّن ومواقفيّن فقط، بل ىو ذلك 

، دوف الخروج عف طريقة البناء المتكاممة، ودّقة الّتعبير المتناىية، 1"األدب المتميِّز باإلبداع

وجمالّية الصياغة التي يتمّيز بيا األدب عموما، وبيذا يمكف القوؿ أف أدب األطفاؿ ليس ابف 

فل بالّضرورة،  ، أؼ ليس (مع العمـ أّنو يستطيع تبنيو إف كاف عمى مقدرة وكفاءة وذو مستوػ )الطِّ

فل نفسو  .الذؼ يكتبو الطِّ

فليبقى أصحاب االتِّجاه الّثالث القائميف بػأّف أدب األطفاؿ ىو  ، ليكوف األدب الذي يكتب لمطِّ

ىذا الّتعريف المختصر ىو األقرب لداللة المصطمح، والقصد منو ىو األدب الذؼ يخاطب 

فل، بخضوعو لمواصفاتو وجميع خصائصو العمرّية  ، وعميو يمكف (الفسيولوجية والسيكولوجية)الطِّ

فل األولوية الكبرػ في  فل ىو ما تناولو أصحاب ىذا االتِّجاه الذيف جعموا لمطِّ الجـز بأف أدب الطِّ

 .ىذا الّنوع مف األدب

ورة المبّسطة ألدب الكبار أو  باإلضافة إلى ما سبق ال يمكف القوؿ أّف أدب األطفاؿ ىو الصُّ

ىو تصغير لو واألخذ بكتاب كميمة ودمنة البف المقّفع الذؼ يجتيد الُكتَّاب في صياغتو عمى شكل 
                                                           

 .(بتصرؼ) .31 ص نفسو،مرجع اؿ: ينظر:  1
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قصص لألطفاؿ نموذجا، ألّف األطفاؿ فضال عمى اختالفيـ مع الكبار في الّنمو فيـ يتمّيزوف 

أيضا بأسموب خاص، وطريقة معالجة لألفكار، وكذا تناوليـ لممواضيع، إذف ىو ال يختمف في 

طريقة البناء المتكاممة، ودقة الّتعبير المتناىية، وجمالّية الصياغة، بل الّتبايف يكمف في 

المضاميف والّدالالت، فأدب الكبار عندما يقرأ قصص ابف المقّفع يدرؾ أبعادىا اإليديولوجية، 

فل لف يدرؾ كل ذلؾ ألف مستواه الّثقافي محدود وقاصر  وكل مفاىيميا الخفّية، في حيف أف الطِّ

 . عف فيـ كل تمؾ الخمفيات

، فيو (1)"يشمل المعارف اإلنسانّية كّميا"نخمص في نياية ىذه الّتعاريف إلى أّف أدب األطفاؿ 

بالّتالي يشمل كل اإلنتاجات األدبية والعممية عمى اختالفيا، غير أنو يظل األدب المحاكي 

فل ولعمره الذؼ يتحكـ في نوعية ما يمنح، وكيف يمنح  .لمّطبيعة المالئمة لمطِّ

 أنواع أدب األطفال: ثانيا

دة والمدرجة تحت ظل أدب األطفاؿ إطارا خاصا يمكف إدراجو  تعتبر األجناس األدبية المتعدِّ

 :تحت محوريف كبيريف يمثِّالف اإلطار العاـ ليذه األجناس األدبّية، وىما

 واية،: الّنثري المحور القّصة، الحكايات الّشعبية المتوارثة، الحكايات عمى لساف   الّشامل لمرِّ

 .، األمثاؿ والمسرحالحيوانات

  عري غار،ألأغاني الّترقيص ؿ المحفوظات الّتعميمية، كاألناشيد، :والمحور الشِّ  طفاؿ الصِّ

.  والقّصة الشعريةحميـ الطُّفوليةراالمناسبة لـ األشعار القصيرة

                                                           
. 18ص المرجع الّسابق،، (رؤية نقدية تحميمية) أدب األطفاؿ في العالـ المعاصرإسماعيل عبد الفّتاح، : (1)
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نماؤىا لمجانب  فيذه األجناس األدبية ليا إسياماتيا المعرفية، ونقميا لمّتجارب البشرية، وا 

فل ىي تجعمو يحّس بمدػ معاني الكممة  الخيالي البّناء، فضال عف تطوير القاموس المُّغوؼ لمطِّ

ّياىا، والتي تساىـ  فل بدوره مع ىذه األشكاؿ األدبية ليتقّبميا ويتكّيف وا  وجمالّياتيا، فيتفاعل الطِّ

في ما بعد في تكويف شخصيتو وتحديد أىدافو مع حرصو عمى الحفاظ عمييا، وكذا إرساء 

المبادغ والقيـ التي ينيض عمييا ىذا األدب خاصة لمرحمة حّساسة وميمة في التكويف الّشخصي 

: مف عمر اإلنساف، فنذكر مف بيف المبادغ التي تكوف راسخة وتجرؼ مجرػ الّدـ عند األطفاؿ

حّب العمـ، حّب الوطف، الّتفريق بيف السمبي واإليجابي، الخير والّشر، باإلضافة إلى األعماؿ 

 .اإلخالص، األمانة، الوفاء، الّتضحية، وغيرىا: المتناولة لممفاىيـ المجّردة نحو

 مراحل نشأة أدب األطفال في الوطن العربي: ثالثا

فل جسديا بمرور جسر الّتطور عبر مراحل مختمفة، لكل مرحمة صفاتيا التي تساىـ  ينمو الطِّ

في بناء شخصو المتفّرد وبالموازاة مع الّنمو الجسدؼ ىنالؾ نمو عقمي ُيغذَّػ بالقيـ الفاضمة، 

المبادغ الّصالحة، األفكار الّسميمة، والّروح القويمة التي تجتمع في أدب األطفاؿ، وعمى ىذا 

ـّ تناوؿ ىذا األخير ضمف مراحل تطّوره المتدّرجة  :سيت

ـّ تناولو مف تحديد لمصطمح أدب األطفاؿ فإّف ىذا الّنوع :العصر الجاىمي -1  في ضوء ما ت

مف األدب بدأ دوف سابق اىتماـ بو، فظير بالموازاة مع أدب الكبار الّشامل لكلِّ األجناس األدبية 

عرية والّنثرية، حيث كاف األدباء يستقوف أفكارىـ مف وحي الّتجارب الحياتية التي  بنوعييا الشِّ

كانت تعترض طريقيـ، ومف بيف ما كاف سائدا في العصر الجاىمي الّشجاعة، الفروسية، 

والحروب التي كانت تشعل فتيل االنتقاـ الذؼ يدوـ لسنيف، وأشير ذلؾ حرب داحس والغبراء، 

فكاف أدب األطفاؿ بمعناه الحقيقي غائبا في حضرة األدب عموما وأدب الكبار خصوصا، 
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فل في  واألصح القوؿ عمى أّف تواجده كاف سببا غير مطمق، بمعنى أّنو ليس موّجيا آنذاؾ لمطِّ

فل غار اقتداء بيـ وغرسا لمّسموؾ القبمي لدػ الطِّ  .ذاتو بل ُيكتب لمكبار في حضرة الصِّ

فل يأخذ لونا جديدا يركِّز : "عصر صدر اإلسالم -2 عند مجيء الدين اإلسالمي بدأ أدب الطِّ

كانت تحتويو مف قيـ تربوية وأخالقية بارزة  وما( 1)"عمى قصص األمم التي أوردىا القرآن الكريم

في ثنايا روايتيا عمى األطفاؿ تواجدا ليس ببارز وال معّيف في ذاتو، لكّنو يتناوؿ الطُّفولة كجزء 

فل بوصفو مرحمة مف مراحل الكائف البشرؼ   .مف المجتمعات اإلنسانّية والطِّ

امتّد التأثير الّديني لما جاء بو اإلسالـ، لكف سرعاف ما طغت : العصر األموي والعباسي -3

حيث كانت تستخدم القصص كوسيمة " القصص الّسياسية بسبب األوضاع التي تفّشت آنذاؾ

بالّثقافات األخرػ كالفارسية  (في العصر الذىبي)، لتمتزج في ما بعد (2)"لنشر الّدعوة الّسياسية

ومانية وتنتشر قصص الزالت ليذا الّزماف تروػ كقصص  حي بف "، "سيف بف ذؼ يزف "والرُّ

 .وغيرىا" كميمة ودمنة"، "يقظاف

االىتمام بأدب األطفال وبخاصة المكتوب منو لم يظير " ال شؾ في أّف :العصر الحديث -4

، والّسبب راجع إلى حضور أدب األطفاؿ حضورا (3)"بشكل جاد وواضح إاّل في العصر الحديث

فل بل تواجد صدفة ضمف المحتوػ  متذبذبا مشكِّال قطرات مف نير أدب الكبار، فاليدؼ ليس الطِّ

إّن الحديث عن تطّور أدب األطفال في الوطن العربي في "األصمي الذؼ يناشد أدب الكبار، و

                                                           
، 1دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، ط عبد الفتاح أبو معاؿ، أدب األطفاؿ وأساليب تربيتيـ وتعميميـ وتثقيفيـ،: (1)

. 93ص، 2005، (األردف)عماف 
 .28، ص 2008ط، القاىرة، . محمود حسف إسماعيل، المرجع في أدب األطفاؿ، دار الفكر العربي، د: (2)

  :العصر العباسي، لما بمغ فييا مف التقّدـ، القّوة واالزدىار عمى مختمف األصعدة:العصر الذىبي . 
فل، الّشركة العربية المّتحدة لمّتسويق والّتوريدات، دأدب األطفاؿ وثقاؼعبد الفتاح شحدة أبو معاؿ، : (3) ط، . ة الطِّ

. 13 ص ،2008القاىرة، 
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، وكذا (1)"العصر الحديث ينصّب بشكل رئيسي عمى مصر، لمكانتيا والنتشار مطبوعاتيا

باعتبارىا أولى البمداف العربّية الّرائدة في ىذا المجاؿ، غير أّنو كاف في بدايتو عبارة عف ترجمات 

في فرنسا، انجمترا، ودوؿ أوروبا عاّمة، ويعتبر  (العصر الحديث) 17لما ظير منو في القرف 

، وكان مسؤوال (رفاعة الّطيطاوي )أّول من قّدم كتابا مترجما عن الّمغة االنجميزية في مصر "

 (...)عن الّتعميم ثم أخذ بترجمة قصص وحكايات كثيرة عن الغربية فترجم قصصا عن الّتعميم 

 وأدخل قراءة القصص في المنيج وعقمة اإلصبع"، 2"وترجم قصصا ترعى حكايات األطفال

 التي رأس تحريرىا منذ إنشائيا سنة ()مجمة روضة المدارس"، باإلضافة إلى (3)"المدرسي

                                                           
، بيروت، 2 مؤّسسة الرِّسالة لمطباعة والّنشر والّتوزيع، ط دمحم حسف بريغش، أدب األطفاؿ أىدافو وسماتو،: (1)

. 87 ص ،1996
 .96 ص ،عبد الفّتاح أبو معاؿ، أدب األطفاؿ وأساليب تربيتيـ وتعميميـ وتثقيفيـ، المرجع الّسابق: ينظر:  2
 .(بتصرؼ)
  :تدور أحداث القصة حوؿ حّطاب وزوجتو وأوالده السبعة، حيث أّف أصغرىـ ال (األصبع) أو:عقمة اإلصبع ،

يزيد طولو عف إبياـ الكف فسّمي بعقمة اإلصبع، وكاف الفقر وعدـ تواجد القوت حالة تؤرؽ الوالديف، فاتفقا عمى 
أخذ األوالد إلى الغابة وتركيـ ىناؾ، فتنّبو لذلؾ االبف األصغر وقاـ بمأل جيوبو حصى أبيض كاف لو بمثابة خط 
الّنجاة الذؼ تبعو ىو وأخوتو لمعودة إلى البيت، وفي يـو آخر كّرر الوالداف نفس الشيء غير أف عقمة األصبع لـ 

يجد كيف يقـو بجمع الحجر األبيض ألف والده تنّبو لحيمتو الّسابقة، فمـ يكف منو إال أف قاـ برسـ خط بفتات 
الخبز، لكف لحظة عودتيـ اختفى األثر بسبب الطيور التي التيمت فتات الخبز، لتنحدر بيـ األحداث إلى منزؿ 

خوانو ليعودوا في األخير إلى البيت بعد  غوؿ يوّد أكميـ لكف بفضل ذكاء ودىاء عقمة اإلصبع ينجو ىو وا 
حصوؿ االبف األصغر عمى حذاء سحرؼ يقطع المسافات الكبرػ، ليساعد بو الممؾ عمى نقل أخبار العدو مما 

خوتو، وبذلؾ انتقمت العائمة مف حالة الفقر إلى حالة أفضل : ينظر).منحو مبمغا مف األمواؿ، فساىـ في تعميمو وا 
 .((بتصرؼ) 46- 3ت، ص . ، د23عادؿ الغضباف، عقمة األصبع، دار المعارؼ، ط 

باعة والّنشر، ط (الرِّحمة والّتطور)دمحم فوزؼ مصطفى، أدب األطفاؿ : (3) ، اإلسكندرية، 1، دار الوفاء لدنيا الطِّ
 .45، ص 2014

() :مجمة نصف شيرية بإشراؼ الّطيطاوؼ، وقد نشر بيا مقاالت ثقافية كثيرة وفصوال ُجمعت :روضة المدارس 
فل في األدب العربي الحديث"بعد ذلؾ في كتب، حيث أنيا  أحمد زلط، أدب )"شكمت إرىاصات نشأة أدب الطِّ

 (.157، ص 1994، 2رواده، الّشركة العربية لمّنشر والّتوزيع، ط .. مفاىيمو.. الطُّفولة، أصولو
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، فضال عف ما عالجو في كتابو الّشيير مف جوانب تربوية وتعميمّية لمبنيف والبنات (1)"1870

فتناُولو لمّتأليف والّترجمة خمق البذرة  ،()"المرشد األميف لمبنات والبنيف"والذؼ كاف تحت مسّمى 

فل التي درج عمييا الاّلحقوف   . األولى ألدب الطِّ

نيا، إاّل "وبعد محاوالت رفاعة الّطيطاوؼ  ورغم تزايد االىتمام بأدب األطفال في أكثر بقاع الدُّ

، أؼ في ظلِّ ما عرفتو (2)"أّن أدبا لألطفال العرب لم يتبمور بعد، ولم تظير لو شخصّية متميِّزة

وؿ الغربية مف تطّور حوؿ أدب األطفاؿ إاّل أّف البمداف العربية لـ تِع بعد مثل ىذه المواضيع،  الدُّ

فل فمنحتو كل اىتماميا وما  لييتـ في ما بعد بيذا النوع مف األدب شخصية أخرػ أحّبت الطِّ

عراء الذؼ اّتخذ مف أدب الخرافة  بابا لمولوج إلى عالـ الطّّفولة تممكو مف لغة، وىو أمير الشّّ

 أؼ ىي تمؾ القصص الخيالية ،(3)"الخوارق بقوى مرئية أو غير مرئية"باعتباره لونا أدبيا يتناوؿ 

 والذؼ يتمّثل (4)"عالم سحري مجيول شبيو تماما بعالم اإلنسان الداخمي الخفي"التي تجرؼ في 

قصص )فييا بطريقة متنوِّعة كالجف والعفاريت أو الحيوانات، فاعتمد أحمد شوقي مف ىذا األخير 
                                                           

باعة والّنشر والتوزيع، : (1) محمود فيمي حجازؼ، أصوؿ الفكر العربي الحديث عند الطيطاوؼ، دار غريب لمطِّ
 .31، ص 1994د، ط، 

() : ىذا أوؿ كتاب عربي حديث في الّتربية عموما وتعميـ البنات : (1870)المرشد األمين لمبنات والبنين
 (.133المرجع نفسو، ص ).بصفة خاصة

ط، القاىرة، .  الييئة المصرّية العاّمة لمكتاب، دوسائطو،، أدب األطفاؿ فمسفتو، فنونو، الييتيىادؼ نعماف : (2)
. 104 ص ،1977

  :سواء كاف نثريا أـ شعريا، يبرز أحداث وشخصيات وىمية تتراءػ مف خالليا أحداث :أدب الخرافة 
وشخصيات واقعية، وقد يكوف أبطاليا أناسا أو حيوانات، أو حشرات، أو نباتات، تيدؼ إلى نقل معنى أخالقي 

جبور عبد النور، المعجـ األدبي، دار : ينظر).تعميمي، مف خالؿ حمل شخصياتيا لصفات اإلنساف والعمل بعممو
 .((بتصرؼ)101، ص 1984، (لبناف)، بيروت 2العمـ المالييف، ط 

، ص 2009، القاىرة، 1محمود سعيد، الّنزعة الّتعميمية في فّف المسرح، مصر العربية لمّنشر والّتوزيع، ط : (3)
258 -259 . 

باعة والّنشر والّتوزيع، ط : (4) ت، . ، القاىرة، د3نبيمة إبراىيـ، أشكاؿ الّتعبير في األدب الّشعبي، دار غريب لمطِّ
 .88ص 
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 "الشوقيات"حكايات خاصة باألطفاؿ مّثمت مصدرا إلبداعاتو، وقد تبّيف في ديوانو  (الحيوانات

نة لػ قصص الحيوانات لما "مجموعة مف الحكايات الخرافية في الجزء الّثالث مف الّديواف والمتضمِّ

يؾ اليندؼ ): ، والتي أدرج تحتيا عناويف عّدة كػ(1)"فييا من الّتشويق والمتعة يؾ، الدِّ الّثعمب والدِّ

والّدجاج البمدؼ، الصّياد والعصفورة، األسد والّثعمب والعجل، القرد والفيل، الّنعجة وأوالدىا، 

وغيرىا مف العناويف المستنبطة مف قصص كميمة ودمنة البف المقّفع التي  ،(سميماف واليدىد

القرد والغيمـ، الحمامة )اعتبرت مصدرا لكتاباتو الّطفولية والتي نذكر مف عناويف ىذا األخير 

 والكثير مف قصص الحيوانات التي تميـ الكاتب في تأليف قصص (المطّوقة، األسد والّثور

فل، فشوقي تناوؿ أدب األطفاؿ الغربي الذؼ استقى منو اإلطار  لألطفاؿ شرط مالءمتيا لسّف الطِّ

العاـ، ثـ بدأ بالّتحوير حسب ما يالئـ الّطبيعة المصرية، وحسب المعتقدات والّتقاليد المتوارثة، 

فل الغربي ينصير ضمف المحيط العربي المصرؼ   . فجعل أدب الطِّ

ويمثِّل دمحم اليراوؼ وكامل الكيالني أكثر شخصيف اىتّما بأدب األطفاؿ بعد أحمد شوقي، 

وخاّصة بالّتأليف ليذه المرحمة ىدفا منيما عمى الّتربية الّناجعة والّتوجيو الّصالح، فاليراوؼ أسس 

 .(2)"سمير لألطفال، وأّلف األغاني واألشعار والقصص لألطفال"مكتبة تحت عنواف 

                                                           
 :عرية الكاممة ألحمد شوقي:الشوقيات  . ىو ديواف األعماؿ الشِّ
 .82 ص ،دمحم حسف بريغش، أدب األطفاؿ أىدافو وسماتو، المرجع الّسابق: (1)

 :  في الجزء الثالث "الّشوقيات"عناويف قصص الحيوانات أو حكايات األطفاؿ أوردىا أحمد شوقي في ديوانو ،
أحمد شوقي، األعماؿ الشعرية الكاممة : ينظر). ديواف األطفاؿ: الحكايات، وقد أفرد جزء آخر سّماه بػ: المعنوف بػ

 .((بتصرؼ). 200- 119، ص 1988ط، بيروت، . ، دار العودة، د4، ج 1، مج (الشوقيات)
  :عبد : بيدبا، كتاب كميمة ودمنة، تر: ينظر). عناويف قصص وحكايات البف المقّفع مف كتابو كميمة ودمنة

 .((بتصرؼ). 232- 91، ص 1937، القاىرة، 17هللا بف المقّفع، مطبعة األميرية، ط 
 .16ة الطفل، المرجع الّسابق، ص أدب األطفاؿ وثقاؼعبد الفتاح شحدة أبو معاؿ، : (2)
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فل فقد  اىتم الكيالني "أما كامل الكيالني فقد شيد لو الكثير حوؿ إمكانياتو وقدراتو لمكتابة لمطِّ

فل إلى (1)"بتحبيب المُّغة العربية لألطفال ـّ أو أساس الكتابة والّتأليف فتنبيو الطِّ  وذلؾ عنصر ىا

عو عمى اكتشاؼ ذاتو مبكرا والتي تساىـ في إبداعو  .ميوالتو يشجِّ

باإلضافة إلى كل ما سبق مف تناوؿ ألدب األطفاؿ في مصر، فإف العالـ العربي ببمدانو 

أدب "المتنّوعة شرقيا وغربيا، شماليا وجنوبيا كانت ليا إسياماتيا، وىذا دليل عمى عدـ بقاء 

نما أصبح عمال أدبيا تثقيفيا تربويا فل يرمي إلى ( 2)"األطفال عمال أدبيا فحسب، وا  موجيا لمطِّ

ب الّنفس وفي  ـّ الّتطرؽ إلييا في العنصر الموالي، لكف يمكف القوؿ أّنيا أىداؼ ُتيذِّ أىداؼ سيت

غار  .الوقت نفسو ُتمتِّع الصِّ

 أىداف أدب األطفال: رابعا

وح اإلنسانية الّشاممة  إّف ألدب األطفاؿ أىداؼ جّمة متداخمة في ما بينيا بتداخل وتكافل الرُّ

العممية، االقتصادية، االجتماعية، السياسية، التربوية والتعميمية، وغيرىا )لكاّفة الجوانب الحياتية 

، لكف الذؼ يتـ تناولو ضمف إطار البحث ىو مجموعة القيـ الّتربوية والّتعميمية التي (مف النواحي

ييدؼ إلييا أدب األطفاؿ والتي تتضمف ىي األخرػ مجموعة القيـ الروحية، المعرفية 

 :والّشخصية، وبذلؾ نصنف أىداؼ ىذا األدب إلى قسميف

  :األىداف الّتربوية  -1

                                                           
. 84 ص المرجع الّسابق،دمحم حسف بريغش، أدب األطفاؿ أىدافو وسماتو،  :(1)
، (سوريا)، دمشق 1 وزارة الّثقافة، ط ،دراسة تحميمية لمقيـ الّتربوية: القصة الّطفمية في سورية، يسى الشماس ع:(2)

 .31 ص ،1996
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تسيم في عممية "تشمل األىداؼ التربوية التي يسعى إلييا أدب األطفاؿ جوانب عديدة فيي 

الّمذاف يعتبراف ( 1)"البناء الّتربوي والحماية من األخطار التي تيدم الّتربية وتفسد الفطرة الّسميمة

األساس الذؼ ترتكز عميو ىذه األىداؼ لتشمل قيما وأىدافا تسعى إلى تكامل الذات، وأىداؼ 

 .أخرػ ثقافية، أخالقية، جمالية، صحية

فل مسؤولية تعّدت أبواب البيت إلى العالـ الخارجي  مف ىنا كانت المسؤولية عمى الطِّ

فل  من ىذا كمِّو ندرك "فأصبحت المدرسة والمربِّي والمعّمـ والمدرِّسيف كميـ مسؤولوف عف تربية الطِّ

فل بالقيم الّثابتة  د الطِّ ويرى  (...)أىمّية ىذا األدب من الجانب الّتربوي، إّنو يستطيع أن يزوِّ

 2"في ذلك القدوة الحسنة

يسيم إلى حدٍّ كبير في الّتربية التي أصبحت من أشقِّ األمور وأصعبيا ومن "فأدب األطفاؿ 

 مع العمـ أف أدب األطفاؿ حتى يكوف لو الّتأثير األبمغ عمى الّطفل (3)"أىّم المسؤوليات وأخطرىا

فل المختمفة، ومف بيف الجوانب أو القيـ األخرػ التي تتناوؿ  عميو أف يكوف موافقا لمراحل نمو الطِّ

 :الّتربية ضمف اإلطار الداخمي ليا نجد

، العمل الجماعي، الّتسامح وغيرىا: القيم االجتماعية  .وتتناوؿ الّتعاوف، الكـر

 . اإلخاء، اإليثار، الوفاء، اإلخالص، الّتربية الّصالحة واألمانة:القيم الخمقية

 . وتنحصر في الجانب الفيزيولوجي كالّنظافة، األكل، الّشرب والصحة:القيم الجسمانية

                                                           
 .134، ص دمحم حسف بريغش، أدب األطفاؿ أىدافو وسماتو، المرجع الّسابق: (1)

 .(بتصّرؼ). 138 ص ،المرجع نفسو: ينظر:  2
 .139 ص ،المرجع نفسو: (3)
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 الثِّقة بالّنفس، الّتحدؼ والمنافسة، اإلبداع :(تكامل الّشخصية)القيم الخاّصة بالّتكامل الّذاتي، 

 .الّشخصي، الّسعادة، الّذكاء

 . الوطنية أو حب الوطف، الحرية والتضحية:(الوطنية)القيم القومية 

 . وتشمل الثقافة، العمـ والمعرفة:(الثقافية)القيم المعرفية 

فل  كل ىذه األنواع مف القيـ تندرج تحت مظّمة التربية الّشاممة ليـ، والمساىمة في تكويف الطِّ

 .أدبا، تربية، وثقافة

 :األىداف الّتعميمية -2

فل بعد الّتوعية األسرية  يعتبر الجانب الّتعميمي لو دور أساسي بعد الجانب الّتربوؼ، فالطِّ

يتحوؿ إلى الّتوعية المدرسية بعد انتقالو مف كفالة األسرة إلى المعمـ أو المربِّي، وىذا األخير 

فل مف الّناحية الّتعميمية، وبيذا فإّف  ف الطِّ ألدب األطفال َميّمة تعميمية "يساىـ في تقديـ ما ُيَكوِّ

ثراء وجدانو، وزيادة خبراتو، وصقل ذىنو،  كبيرة في ىذا الّصدد جنبا إلى جنب توسيع آفاقو، وا 

قاط الّتالية(1)"فضال عن إمتاعو  :، فيو يتناوؿ أىدافا جّمة والتي يمكف إجماليا في النِّ

يتكوف أدب األطفاؿ مف مجموعتيف متكاممتيف المجموعة الّشعرية والمجموعة الّنثرية وىذا  -1

فل مدركا لمتنوع في األساليب مف حوار، أسئمة، نثر، وشعر والذؼ  التنوع في األدب يجعل الطِّ

 .يحدث تنوعا متميزا في أساليبو وكذلؾ يسيـ في صنع ذاتو وشحذىا بما يالئميا سّنا وثقافة

ألدب األطفاؿ أىداؼ تعميمية مثل باقي األنواع األدبية األخرػ التي تنوعت بيف تضمينو  -2

 .لممعمومات الّتاريخية، الّثقافية، االجتماعية، االقتصادية والسياسية
                                                           

. 09ص ، 1998، القاىرة، 1الدار المصرية المبنانية، ط طفل ما قبل المدرسة، عبد التواب يوسف، : (1)
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دة حسب مراحل  -3 فل بألفاظ جديدة تدخل قاموسو المُّغوؼ، تعتبر ثروة لغوية متجدِّ تزويد الطِّ

طة، وىذا  فل في المرحمة المتوسِّ عمره، فقاموس طفل ما قبل المدرسة يختمف عف قاموس الطِّ

فل زادت إمكاناتو  األخير ىو اآلخر يختمف عف معجـ طفل المرحمة األخيرة، وىكذا كّمما كبر الطِّ

 .المُّغوية وتوّسع أفق نظره وخياالتو المدركة لما حولو

فل أيضا يتوقف عمى مدػ توفره لمكممات  -4 ونتيجة لما سبق نالحع أف أسموب الطِّ

 .والعبارات التي تجعل منو مبدعا أو متميزا بأسموبو وطريقة تعبيره المتفرِّدة

فل، وكذا محاولة غرس الثِّقة بالّنفس ومنحو  -5 يساىـ أدب األطفاؿ في بناء شخصية الطِّ

 .ميارات ذاتية متميِّزة

فل الذؼ يمثِّل ميوالتو وطموحاتو الّذاتية التي  -6 يرعى أدب األطفاؿ الجانب الّترفييي لمطِّ

يسعى لتحقيقيا مف خالؿ النُّصوص والعروض المقّدمة والمتناولة مف طرفيـ، فيدفو يكمف في 

 .اكتشاؼ المواىب وحتى ال تخمد يقوـ بتغذيتيا حتى تنمو وتصبح إبداعا متميزا إف لـ يُؾ نادرا

الّتعرؼ عمى ثقافات اآلخريف، مف عادات وتقاليد وأعراؼ المجتمعات األخرػ، وذلؾ  -7

 .باالحتكاؾ مع مختمف األعمار مف خالؿ شخصيات ىذا األدب

فل إلى مستويات أفضل باعتباره أدبا تربويا بدرجة أولى، تعميميا  -8 أدب األطفاؿ يرقى بالطِّ

فل عمى الّصالح، الخمق الفاضل والمثل العميا، الّصفاء، الّنقاء، وحب  بدرجو ثانية، فيو يربِّي الطِّ

فل مف الّدرجات الّدنيا إلى المستويات  اإلخاء، والكثير مف المفاىيـ الّراقية، كما أّنو يرتقي بالطِّ

 .الفضمى
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 (اليدؼ الّتربوؼ )في األخير، ُيعدُّ ىذا الّنوع مف األىداؼ جزء ال يتجزء مف اليدؼ الّسابق 

ـّ الفصل بينيما لألىمّية التي يتناوليا ىذا الجزء مف  باعتبار أف الّتربية شاممة لمّتعميـ غير أّنو يت

 .ذلؾ الكل

فل لشخصو ال عنو  ومف كّل ما سبق يمكف القوؿ بأّف أدب األطفاؿ ىو األدب الذؼ ُيْكَتُب لمطِّ

نًا إّياه في إطار عممو األدبي، وبما أّنو جزء مف األدب ككل فيو شامل لكل بناءاتو  وال مضمِّ

المتكاممة، وبذلؾ يعتبر أدبا ممّما بجميع األجناس األدبية شعرا ونثرا، وتناُوؿ ىذا األدب عمى 

مرور األزمنة واختالؼ األمكنة مف البمداف الغربية متدرِّجا إلى البمداف العربية بالّترجمة ليصل 

إلى مرحمة الميد ويتوّقف عف الّنمو إاّل بعض اليرمونات التي تحاوؿ الّتفعيل، والتي تسعى إلى 

فل فل وأدب الطِّ  .أىداؼ تربوّية تعميمّية تبني الطِّ

 

 

 

 

 

 

فل: المبحث الثاني  مسرح الطِّ

 (اليوناف)يعتبر المسرح أحد الفنوف القائمة بذاتيا منذ القدـ، وذلؾ بنشوئو عند اإلغريق 

وماف وعمى أشكاؿ متعّددة بيف خياؿ الظل وعرائس القراقوز، وما كاف ذلؾ إال تجسيدا لمواقع  والرُّ

الذؼ يعيشونو، ليكوف لو تواجدا في ما بعد في الوطف العربي، وبعد قرف ونصف قرف مف الّزمف 
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وبالّرغـ مف ذلؾ فإّنو ال يزاؿ ضعيف الوجود ىزيل الجسـ، في عصر خابت فيو الّرؤػ وترامت 

فيو اآلراء حوؿ ماىيتو الحقيقية، ولكف ودوف الخوض في آرائو الاّلمنتيية والمتشتِّتة، بيف ىذا 

وذاؾ نقوؿ أف المسرح ىو الفّف الرابع باعتبار أف الذؼ يسبقو ىو مجموع فنوف يحتوييا ضمنيا 

أب : ليكوف ليا الجامع المانع ويسجل اسما آخر يضاؼ إلى ىويتو وماىيتو وىو ما عرؼ بػ

 .الفنوف 

وتقوـ العالقة بيف اإلنساف والفف عموما، الطفل وأب الفنوف خصوصا عمى عالقة تكامل 

تساعد الجانبيف معا، فالطفل ينمو بإيقاع جمالي فني، والمسرح بدوره ينطمق وفقا ليا أو لما يممكو 

فل، وبذلؾ نختصر القوؿ بأّف المسرح ميما كاف نوعو ىو ذلؾ  مف مكتسبات وقدرات تالئـ الطِّ

الفرع مف المفيوـ الّشامل، أؼ ىو انطالؽ مف الفّف المسرحي العاـ ليتفّرع منو أنواع المسرح 

غار أو ما يعرؼ  الّشاممة لكاّفة الكائنات البشرية بمختمف فئاتيا العمرية، مف ىنا ظير مسرح الصِّ

ـّ اإلجابة عنيا ضمف العناصر : بػ فل؟، وتساؤالت أخرػ سيت فل، فما ىو مسرح الطِّ مسرح الطِّ

 .التي سُتتناوؿ

 

 

 تعريف مسرح الطفل: أوال

فل بصفة عامة فّنا نادر الوجود خاّصة بالوطف العربي، وليس لممسرح بوصفو  يعتبر فّف الطِّ

شكل من "جزء مف اإلطار العاـ أفضمية عميو بل مثمو مثل الفنوف األخرػ، ويقصد بالمسرح 
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، بمعنى أف (2)"فنِّا من فنون العرض"أؼ أّنو يمثل الجانب المكتوب أو ، (1)"أشكال الكتابة

د عمى خشبة المسرح، أو ىو  لون من ألوان "المسرح عموما يتنّوع بيف الكتابة والعرض المجسَّ

 اإلنسان ودوافعو وعالقاتو وتاريخو رمشاع عن الّنشاط الفكري البشري المخصوص بالّتعبير

د تجسيدا )...( عن طريق نص (...)،في حيز زماني ومكاني)...( وقيمو ونوازعو  مؤلف ومجسَّ

ورة الحركية البشرية ورة الّصوتية وبالصُّ ، 3"جماليووحدة  تعبير درامي في  (...)مترجما بالصُّ

بمعنى أنو نشاط نابع مف الواقع والمحيط الذؼ يعبر عف اإلنساف وأحاسيسو وما يعيشو في زماف 

يحمل مف القيـ المتنوِّعة  (عرضا)أو تمثيال  (كتابة)ومكاف معّينيف، سواء كاف ذلؾ نصا مكتوبا 

 (حركات، إشارات وحوارات)ما يغرس في الّروح البشرية قيمتي الحركة الفعمية لمّشخصيات 

 .والجمالية

فل ىو المسرح   المسرح ذلك "، فيل ىو (4)"*جزء من ثقافة األطفال"الذؼ يعّد أّما مسرح الطِّ

الذي ينتجو ويمعبو الكبار لألطفال؟ أم يعني المسرح الذي يبدعو الكبار ويمعبو األطفال 

فل؟  (5)"ألطفال؟ ىل مسرح الّطفل أم مسرح لمطِّ

فل أحد أنواع المسارح إلى جانب مسرح الكبار، مسرح البانتوميـ  وغيره مف ُيعّد مسرح الطِّ

دة، وقد حّدد المعجـ المسرحي مفيوـ  األنواع التي اختمفت في تقسيماتيا حسب المعايير المتعدِّ
                                                           

 المصدر حسف، المعجـ المسرحي مفاىيـ ومصطمحات المسرح وفنوف العرض، قصاب حناف، مارؼ إلياس: (1)
 .422 ص الّسابق،

.  422 ص المصدر نفسو،: (2)
باعة  أبو حسف سالـ، حيرة الّنص المسرحي: ينظر: 3  بيف الّترجمة واالقتباس واإلعداد والّتأليف، دار الوفاء لمطِّ

 .(بتصّرؼ).21، ص2007، (جميورية مصر العربية)اإلسكندرية ،03والّنشر، ط
فل ودائرتو االجتماعية :ثقافة األطفال:  *  .ىي تمؾ الّثقافة المرتبطة بالطِّ
ط، .  في مسرح الطفل قراءة في عروض مغربية، دار األماف، دالتربوؼ والجماليعبد اليادؼ الزوىرؼ، : (4)

. 11 ص ،2013الرباط، 
. 66 ص ،2004، 7، ع مجمة ضفاؼيونس وليدؼ، المسرح وتربية الطفل، : (5)
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فل عمى أّنو تسمية تطمق عمى العروض التي تتوّجو لجميور من األطفال واليافعين : "مسرح الطِّ

ميا ممثِّمون من األطفال أو من الكبار، وتتراوح في غايتيا بين الّتعميم واإلمتاع ، اتُّخذ (1)"ويقدِّ

ىذا المفيوـ كمفيوـ شامل ليذا الّضرب مف المسرح فقد أجاب عف تساؤالت عديدة وقطع الّطريق 

فل المكتسبة مف محيطو، يتناوؿ فيو  عف الجداالت التي تدور حولو، فيو فّف نابع مف ثقافة الطِّ

الذي يوّجو لألطفال "الجانب المعروض المجّسد عمى خشبة المسرح دوف المكتوب عمى الورؽ، 

غار، أو قّدمو صغار لصغار  تربية وتعميما (2)"سواء قدم ىذا المسرح من طرف الكبار لمصِّ

 .معرفًيا

فل نفسو، ومركِّزا  ـّ تناولو بصورة مبّسطة، موّجيا لمطِّ فل مف المحيط الذؼ يت وينطمق مسرح الطِّ

، أؼ (3)"وىما الّتعميم من جية، واإلمتاع من جية أخرى : غايتين"عمى ىدؼ معّيف يتأرجح بيف 

ف لمّتعميـ وىذا  الجانب الّتربوؼ والجمالي بشمولية، وبشكل أدؽ فإف الجانب الّتربوؼ متضمِّ

ضرورؼ بحسب الفئة الموجية إلييا ىذا المسرح، وذلؾ ال يعني إلغاء تامِّا لمجانب 

، بل ىو جانب يفرض ذاتو كوف المسرح أحد فنونو، والفنوف تتطمَّب الجمالية (الجمالي)اإلبداعي

 .والمتعة

                                                                                                                                                                      
  :التمثيل الصامت: مسرح البانتوميـ. 
 المصدر حناف قصاب حسف، المعجـ المسرحي مفاىيـ ومصطمحات المسرح وفنوف العرض،، مارؼ إلياس: (1)

. 41 ص الّسابق،
، 1 ديداكتيؾ المسرح المدرسي مف البيداغوجيا إلى الّديداكتيؾ، دار الّثقافة لمّنشر والّتوزيع، ط سالـ أكويندؼ،: (2)

. 232 ص ،2001الّدار البيضاء، 
فل قراءة في عروض مغربية الّتربوؼ والجمالي عبد اليادؼ الزوىرؼ،:(3)  ص  المرجع الّسابق،، في مسرح الطِّ

17 .
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، وذلؾ (الّتربوؼ والجمالي) ال شّؾ أف ثنائية الحضور والغياب تتبايف بيف الطرفاف الّسابقاف 

ّنما الحضور المتفاوت تأكيد عمى تواجدىما، وكذلؾ سمة ممّيزة ُتسيِّل عممّية  مبي وا  ليس بالسِّ

تصنيف مواضيع المسرح، كالمسرح الّتربوؼ لمّطفل الذؼ ال يعتمد عمى المباشرة في إيصاؿ 

المفيوـ الّتربوؼ األخالقي مثال، ألّف إلغاء الجانب اإلبداعي يجعمو درسا معرفيا بعيدا كل البعد 

عف المسرح، فيتحوؿ العرض المسرحي إلى درس تربوؼ جاؼ، وىو أشبو بالّدرس المقّدـ مف 

طرؼ المعّمـ الجالس عمى كرسّيو دوف أدنى حيوية وبجفاء، بل عميو االستعانة بالجانب الجمالي 

في ذلؾ كإعطاء رسومات حوؿ ذلؾ تحمل مف األلواف البيية ما يشّد االنتباه، أناشيد وأشعار 

صغيرة تالئـ الفئة المقّدمة ليا، وغيرىا مف األفكار التي تساىـ في تفعيل ىذا الّطرؼ الذؼ ال 

ىن فقط وييمل الخيال واالنفعال"يكفي لوحده ألّف  ، في حيف أّف الّطرؼ (1)"الّتعميم يتوّجو لمذِّ

فل  . الجمالي يساعد في إثارة خياؿ الطِّ

باإلضافة إلى ما سبق فإف الّطرؼ الجمالي ال يكوف فّعاال إاّل إذا حضر الّطرؼ الّتربوؼ 

الّتسمية البحتة "الذؼ يزرع أفكارا ىادفة وبّناءة، ليحصدىا األطفاؿ بعقوليـ، فػ (الّتعميمي)

فل عمى الوعي بالحياة واإلحساس بيا  فل يساعد الطِّ مرفوضة بحيث أن مسرح الطِّ

نا مواصفات فنية بحتة (2)"وبقيمتيا ، أؼ أف المسرح الذؼ ييدؼ إلى غاية جمالّية صرفة، متضمِّ

ىو دوف قيمة، رغـ أّنو ال يمكف إىماؿ الخياؿ واإلبداع، ولكف لو إطاره الخاص وحدوده المعّينة 

التي ال يتعّداىا، ألف الغاية األسمى مف ىذا المسرح ىو ذلؾ التآلف بيف الوعي واإلحساس، أؼ 

                                                           
باعة ،1ج  ،(دراسة في األشكاؿ والمضاميف)الّتراث في المسرح الجزائرؼ  ،إدريس قرقوة :(1)  مكتبة رشاد لمطِّ

. 328 ص ،2009، (الجزائر)، سيدؼ بمعباس 1والتوزيع، ط 
. 328 ص المرجع نفسو،: (2)
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الجانب اإلدراكي أو الّتعميمي الواعي، والجانب الوجداني العاطفي، وبصفة خاّصة الحس الّتربوؼ 

فل  .والحس الجمالي لدػ الطِّ

فل لكاف ذلؾ الّتعبير األبمغ (1)"ىو الحياة"يعتبر المسرح عاّمة  ، ولو جيء لتعريف مسرح الطِّ

فل يبني طفال وىو صفحة بيضاء ال يعرؼ  مف الحياة واألعمق منو معنى، لكوف مسرح الطِّ

موكيات التي تجعل منو شخصا إيجابيا  الّسواد مف البياض، فقط عميو اتباع الّتوجييات وبعض السُّ

أىدافا متنوعة، لكّنو يركِّز عمى ىدف مركزي معين والبقية "أو سمبيا، ويتناوؿ ىذا المسرح 

، ومف َثّمة فإف عنصرؼ اإلمتاع 2"أىداف ثانوية تكون مترابطة فيما بينيا تمثِّل وحدة متكاممة

والتعّمـ متالزماف، غياب أحدىما يشكل مسرحا ال يقاؿ عنو خاطئ المرامي واألىداؼ، ولكنو بعيد 

 .(المركزية)عف أىدافو الحقيقية 

فلاأنو: ثانيا  ع مسرح الطِّ

فل فضفاضا واسع المعالـ الحتوائو أنواعا عدة مف المسارح، وىي كالّتالي  :يعتبر مسرح الطِّ

نوع من الّنشاط المسرحي يتّم في " الذؼ يتقاطع وبشّدة معو، وىو : المسرح المدرسي -1

، أؼ أّف المسرح المدرسي ينطمق بناء مف (3)"إطار المدرسة ويشكِّل جزء من العممّية الّتربوّية

التي تمثل منبع إبداعاتو بحيث يستقي مف مناىجيا ومعموماتيا، ثـ يقـو بتكييفيا  (المدرسة)مكانو 

                                                           
دار المسيرة لمّنشر والّتوزيع قراءات نظرّية ونماذج تطبيقّية، :  أدب األطفاؿ سمير عبد الوىاب أحمد،:(1)

باعة، ط  . 252ص ، 2006، (األردف)، عماف 1والطِّ
 .(بتصرؼ) .306 ص  المرجع الّسابق،طو،غ، فنونو ووسافمسفتوأدب األطفاؿ ، الييتيىادؼ نعماف : ينظر:  2
 المصدر حسف، المعجـ المسرحي مفاىيـ ومصطمحات المسرح وفنوف العرض، حناف قصاب، مارؼ إلياس: (3)

 .448، ص الّسابق
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أشبو ما يكون بمختبر تجارب أو معرض لنشاطات "وفقا لما يناسب إبداعاتو وطموحاتو، فيو 

 .  المتنوِّعة(1)"التالميذ

فل، سواء كان من إنتاجو أي المسرح "يعتبر  المسرح المدرسي ىو المسرح الخاّص بالطِّ

فل أو  الذي يقوم بو ويقدمو لألطفال من غير تدخل لمكبار، أو من إنتاج الّراشد وبمساىمة الطِّ

، بمعنى أّف المسرح المدرسي وليد المدرسة، (2)"وىو مسرح يقدم لألطفال من قبل الكبار: بدونيا

فل، باعتبار أف ىذا األخير جذرا ومنبعا لو، والذؼ يستثمر الحياة المحيطة بو في  وابف مسرح الطِّ

إنتاجاتو، في حيف أف المسرح المدرسي ال يخرج عف نطاؽ محّدد لو وىو المدرسة التي تمثِّل 

أسواره وحدوده المبّينة مف اسمو، وقد توّضح أف ىذا المسرح ليس مف الّضرورؼ أف يكوف كاتبو 

فل  ومنتجو خالصا مف األطفاؿ، بل ىو ذلؾ القائـ عمى ما يقّدمو الكبار لألطفاؿ، سواء كاف لمطِّ

دور في ذلؾ أو لـ يكف، فميس الميـ مف سيقّدـ العمل بل األىـ اليدؼ الذؼ يستدرجو الكاتب 

 .مف وراء ىذه الكتابة والعروض المسرحية

، فإّنو يطمق (3)"عرض ماّدة تعميمية بطريقة جّذابة ومسمية"وألّف المسرح المدرسي عبارة عف 

، الذؼ ييدؼ إلى الّتعميـ داخل جدراف المدرسة الّتعميمية، وكذلؾ ()عميو اسـ المسرح الّتعميمي

                                                           
 .300 المرجع الّسابق، ص طو،غ، فنونو ووسافمسفتوأدب األطفاؿ ، الييتيىادؼ نعماف : (1)
فل والمسرح المدرسي، : (2) . 14 ص ، المرجع الّسابق،مجمة الّتربية والّتعميـحميد مستقر، الطِّ
ص  ،2011، عماف، 1، دار غيداء لمنشر والتوزيع، ط (مسرحيات وأناشيد) نعيـ عودة، واحة مسرح الطفولة: (3)

21. 
() :ىو كل مسرح يحمل رسالة تعميمية، والمسرح المدرسي يعتبر جزء مف المسرح الّتعميمي :المسرح الّتعميمي 

يشمل كل مسرحية ليا بعد توجييي أو "أو ىو الذؼ باعتبار الجانب الّتعميمي يشمل المدرسة كمؤّسسة تعميمية، 
 حسف، المعجـ المسرحي مفاىيـ ومصطمحات المسرح وفنوف العرض، حناف قصاب،  مارؼ إلياس)"تربوؼ 

 (.137، ص المصدر الّسابق
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 وذلؾ مع األخذ بعيف االعتبار الجانب الّتربوؼ الذؼ تقوـ عميو تسمية المسرح الّتربوؼ 

ذلك الوسيط الّتربوي "المؤّسسات الّتربوية الّتعميمية أو بالّنظر إلى المسرح المدرسي عمى أّنو 

، ومسّميات أخرػ تخّص الفئة (1)"الذي يّتخذ من المسرح شكال ومن الّتربية وتعاليميا مضمونا

، وما يمكف قولو عف ، مسرح رياض األطفاؿمسرح طفل ما قبل المدرسة: الّتحضيرية، نحو

المقصود بو تقديم "كوف أّف المسرح المدرسي : كل ىذه الّتعبيرات لمفيوـ واحد يتجّمى في

، فيو ضمف المدرسة الّتربوية الّتعميمية (2)"مجموعة من األعمال اإلبداعّية لجميور المتمدرسين

 .(الّتعميمي/ الّتربوؼ )الّساعية إلى الشقيف الّسالفي الذكر 

 (في اليواء الّطمق) ينتمي المسرح الصفي الذؼ يتـ داخل القسـ، ومسرح الّساحة المدرسية 

بوصفيما مجموعتيف إلى مجموعة أكبر تتمّثل في المدرسة، أو ما يسّمى بالمسرح المدرسي 

، األىـّ مف ىذا أف تجسيده يكوف ضمف الحدود (داخل وخارج القسـ)المستوِعب لممسرح بنوعيو 

المدرسية، وفي إطار فريق عمل متألِّف مف الّتالميذ والمعّمـ، أما موضوع المسرحية فيكوف 

                                                           
  : ويقصد بو المسرح اليادؼ إلى قيمة تربوية شاممة لمختمف الجوانب الحياتية، وىو أعـّ مف :المسرح الّتربوي 

المسرح المدرسي، الذؼ يعتبر ىذا األخير مرتبطا بالمدرسة غير أف المسرح الّتربوؼ يعتمد في شموليتو عمى كافة 
 .أنواع المسارح التي تضـّ في أىدافيا جوانب تربوّية

فل : (1) ، عالـ الكتب الحديث، ط (الّنظرية والّتطبيق)دمحم جماؿ نواصرة، أضواء عمى المسرح المدرسي ودراما الطِّ
 .53، ص 2003، (األردف)، إربد 1

  :وىو مسرح األطفاؿ دوف السادسة مف عمرىـ، أؼ مرحمة الطُّفولة المبكرة ما :مسرح طفل ما قبل المدرسة 
 .يقابل السنة التحضيرية، ويقصد بو المسرح الموّجو إلى الطفل

  :سنوات، وتختص 5وىي المسارح المتكفمة بالفئة العمرية التي تبمغ مف العمر : مسرح رياض األطفال 
برياض األطفاؿ دوف غيرىا مف األمكنة وتعد مف المسرح المدرسي باعتبارىا فضاء تربويا تعميميا وجزء ال يتجزء 

 .منو
فل المغربي: (2) ، المرجع مجمة الّتربية والّتعميـىذا الغائب الحاضر في حياتنا الثقافية، .. نجاة أكعبوف، مسرح الطِّ

. 41 ص الّسابق،
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مصدره المنياج الّدراسي أو المواضيع التي تيـّ الّتالميذ حسب الفئة العمرية، وجميور المتفّرجيف 

 .يكوف مف إخوانيـ الّتالميذ، المربِّيف، الّتربوييف، المعمِّميف، وحّتى أولياء التالميذ

غار  -2  باإلضافة إلى المسرح المدرسي ىنالؾ أيضا مسرح الكبار :مسرح الكبار لمصِّ

فل أفكاره المتميزة التي  غار، وىذا األخير يتناوؿ فيو الفّناف أو المؤلِّف لممسرح الخاص بالطِّ لمصِّ

فل، فيعتبر بذلؾ مسرحا نموذجيا الحتوائو عمى قيـ متنوعة  يجّسدىا في المسرحيات المقّدمة لمطِّ

 . يحتاجيا الطفل لبناء ذاتو وشخصيتو وتفعيميا وسط ىذا المجتمع

: بأنواعيا (()الدُّمى) أما مسرح العرائس أو الدُّمى فيو الّشامل لمعرائس :مسرح العرائس -3

 (.، عرائس خيوط الماريونيت()، عرائس العصا()عرائس خياؿ الّظل)

و لألطفاؿ كّميـ المتمدرسيف وغير  فل ىو المسرح الموجَّ انطالقا مما سبق فإف مسرح الطِّ

المتمدرسيف، أّما المسرح المدرسي فييتـ باألطفاؿ المتمدرسيف فحسب، أؼ أف تواجده يبدأ مف 

فل ىو فّف الحياة، في (مرحمة الطُّفولة المبكرة)سف التمدرس ومع الخمس سنوات  ، فمسرح الطِّ

حيف أف المسرح المدرسي جزء مف فف الحياة الخاص بمكاف محدد وىو المدرسة، ويسعى ىذا 

فل بجميع ما يحيط بو وغرس القيـ الّصالحة في نفسو، وكذا المتعة  المسرح إلى تثقيف الطِّ

 . الّنفسية

                                                           
() :حناف ، مارؼ إلياس).  شكل مف أشكاؿ العروض تؤدؼ األدوار فيو دمى بدال مف الممثميف الحقيقييف:الدمى

 (.210 المصدر الّسابق، ص ،حسف، المعجـ المسرحي مفاىيـ ومصطمحات المسرح وفنوف العرض قصاب
() :شكل مف أشكاؿ الفرجة لو طابع درامي تمثل الشخصيات فيو دمى تتحرؾ مف وراء : عرائس خيال الظل

 (.189المصدر نفسو، ص )ستارة بيضاء شفافة يسّمط الضوء عمييا مف الخمف فيرػ المتفرِّجوف ظالليا 
() :فمنيا ما تثبت عمى عصا أو يحرؾ أفقيا " شخوص المسرحية تمّثميا دمى أو عرائس :عرائس العصا

 (.211المصدر نفسو، ص ). ، يتحكـ فييا محرؾ الدمى"بواسطة قضباف حديدية أو خشبية
  :عرائس مصنوعة مف الخشب ليا مفصميات تتصل بيا خيوط لتحريؾ أجزاء :عرائس خيوط الماريونيت 
 .الدمى
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فل: ثالثا  خصائص مسرح الطِّ

يحوؼ اإلطار العاـ لممسرح خصائص تميزه عف باقي األجناس األدبية، التي سمحت لو أف 

يتفّرد في طريقة ظيوره نّصا أو عرضا، وىذا ما يجعل الّتفرد يتجاوز إلى األنواع المسرحية التي 

فل عموما والمسرح المدرسي خصوصا خصائص معّينة تجعمو متقّبال  يضمُّيا، ليكوف لمسرح الطِّ

 :مف طرفيـ والتي يمكف إجماليا في العناصر الّتالية

تتمّيز بالخياؿ - إطار البحث-مراعاة الفئات العمرية لألطفاؿ مرحمة الطُّفولة المبكرة   -1

ومحاولة استخداـ المحيط في االستكشاؼ والّتطوير مف معارفو، وفي نياية ىذه المرحمة يصبح 

رة مف مراحل الطّّفولة ال تتكافئ  فل أكثر َمْيال لمواقع، وبذلؾ فإف مسرحّية المرحمة المتأخِّ الطِّ

والمسرحية المقّدمة ألطفاؿ المرحمة المبكِّرة مثال، بسبب قصور الّثقافة المُّغوية وضعف القاموس 

كر فل في المرحمة األخيرة الذِّ  .المُّغوؼ لدػ الطِّ

تتمّيز طريقة عرض األفكار بالغياب الّتاـ لمّنصح واإلرشاد المباشر، واتِّباع سياسة   -2

البساطة في الّطرح، الّتدرج في الّتوضيح، واالحترافية في االنتقاؿ، حتى يتـ الّتوصل إلى المعرفة 

فل  . المتضمَّنة في المسرحية ذاتيا مف طرؼ الطِّ

حضور ليس بالمتكافئ لمشق الّتربوؼ والشق اإلمتاعي، ولكف حسب نوع المسرحية   -3

المقّدمة، فإف كانت مسرحّية تربوّية غمب عمييا الّطابع الّتربوؼ الّتعميمي، والعكس في المسرحية 

 .اإلمتاعية، لكف دوف إلغاء تاـ لمشق المقابل في كال الّنوعيف

فل  (المسرحيات المدرسّية)بداية مسرحيات األطفاؿ   -4 تكوف مشّوقة، لتتعمق نفسية الطِّ

 .وخيالو بما سيكوف في اآلتي محاولة في االكتشاؼ والتوّقع
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فل تحمل قيما تربوية أخالقية، تغرس في   -5 شخصيات المسرحّية شخصيات واضحة لمطِّ

 . نفوس األطفاؿ الجانب الخيِّر، وتعّمميـ أمورا ىـ في حاجة ليا

فل، ويسمح لو   -6 تنّوع األساليب ضمف المسرحية الواحدة يخدـ الجانب الفني واإلبداعي لمطِّ

بتوسيع مداركو وأفق خيالو، فاستخداـ الموسيقى والغناء، الّرقص وغيره مف الفنوف يساىـ في 

فل   .(1)"لكونيا تشكل لغة بصرّية وسمعية موازية لمكالم أو بديال عنو" جذب الطِّ

فل ذلؾ الخوؼ والحيرة الذؼ مف الممكف أف تؤّثر في نفسيتو  -7  .سيولة الحبكة تجّنب الطِّ

نياية المسرحية الخاصة باألطفاؿ عادة ما تكوف نياية مشرقة، يكتنفيا الّسرور، الفرح،   -8

 .وينتصر فييا الخير عمى الشر، والحب عمى الكره

تكوف الحوارات قصيرة لتسييل عممية حفع األدوار لألطفاؿ، وتحمل ألفاظا جديدة تناسب   -9

فل، وتساىـ في تربية النفس  . قاموس الطِّ

فل، فطفل المدينة غير طفل الريف  -10  .مراعاة البيئة االجتماعية لمطِّ

فل لجميور   -11 ـ العرض المسرحي الخاص بالطِّ غار، أو يضّم معيم "ُيقدَّ يقتصر عمى الصِّ

فلؤالمشرفين والمربِّين والميتمين بش  كالباحثيف في ىذا اإلطار أو عمماء النفس (2)"ون الطِّ

 .وغيرىـ

فل بالّدرجة األولى، فكل عنصر مف عناصر المسرح يجب أف يخدـ   -12 مراعاة نفسية الطِّ

فل ال العكس، فحيف نجد طفال مبدعا لكف لو اضطراب نطقي  فال يجب عمينا  (تأتأة مثال)الطِّ

                                                           
 المصدر حسف، المعجـ المسرحي مفاىيـ ومصطمحات المسرح وفنوف العرض، قصاب حناف، مارؼ إلياس: (1)

 .43، ص الّسابق
الدراما والمسرح عبد المعطي نمر موسى، محمود حسف مييدات، عماد توفيق الّسعدؼ، حسيف الفي قزؽ، : (2)

فل  .16 ص ،1992 ،، األردف1، دار األمل لمّنشر والّتوزيع، ط (منيج وتطبيق) في تعميـ الطِّ
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فل بالضرورة، ولكف عمينا تكييف المسرحية أو الّنص المسرحي بما يناسبو، أوال حرصا  تغيير الطِّ

فل، ثانيا حتى ال تتأثر المسرحّية بإبعاد شخصية مبدعة مف شخصياتيا  .عمى نفسية الطِّ

فل، وال تقصر   -13 المسرحيات الموّجية لألطفاؿ ىي مسرحيات ال تطوؿ حتى يمّل منيا الطِّ

 .حتى يضيع ىدفيا الرئيس
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 دور مسرح الطفل في تنمية الميارات التربوية والتعميمية: المبحث الثالث

لمسرح الطفل امتدادات عمى كافة مستويات الحياة النطالقو مف الواقع وتمثيمو مع محاولة 

معالجة اضطراباتو وتبيينو بما فيو مف امتزاجات حسنة وسيئة، وفي كلِّ حاالتو التي يمر بيا 

فل ويقنعو بطريقة فنية، جمالية، إمتاعية مع تناوؿ  يخضع لمفّف الذؼ يأسره ليحّببو إلى قمب الطِّ

قيمة تربوية وأخرػ تعميمية، باعتبار أف ىذه : جوانب مختمفة تشمل قيما متنوعة تدرج في قيمتيف

، فعميو كاف الّتشابؾ بينيما وثيقا مما أفضى إلى صعوبة (التربوية)األخيرة جزء مف القيمة األولّية 

 .الفصل بينيما، كما سنالحع في ما يأتي

فل خصوصا أو المسرح المدرسي مواقف مباشرة مف الواقع،  تناوؿ المسرح عموما ومسرح الطِّ

فل بأف يفيـ جوانب عّدة ساىمت في بناء ذاتو الطُّفولية  ومف وحي الحياة اليومّية سمحت لمطِّ

تدريجيا ليصبح عقمو أكثر استيعابا، وفي الوقت ذاتو يعّود نفسو عمى المحاربة في مواقف عديدة 

يمكف ليا أف تكوف في حياتو المستقبمية، فتكوف ذاتو حاضرة تممؾ شخصية قوّية، تجعمو قادرا 

ياىا، مع محاولتو لتقديـ حموؿ ليا، حيث ساىـ ذلؾ الفّف البسيط في توسيع  عمى الّتكيف وا 

إّطالعاتو ورؤاه التي ال تدىشو الصعوبات التي يعيشيا ألّنو عايشيا مف قبل ضمف المسرح ولو 

كاف ذلؾ افتراضيا، فطفل اليوـ الممارس لممسرح ىو رجل الغد المدرؾ لواقعو ومحيطو، والّتجربة 

فل إلى المفيوـ الحقيقي الذؼ يوجب عميو فيمو لمدخوؿ ضمف الييكل  الحية ىي التي توصل الطِّ

من ىو األعمى؟ فيجب أن : إذا سأل أحد الطالَّب قائال: "المسرحي، لمّتمثيل والمشاركة فمثال

أغمض عينيك جيدا، وحاول أن تبحث عن قممك المفقود حولك، أسألو اآلن عن : تقول لو
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 ىذا الفعل الذؼ يراه البعض بسيطا أو يراه متعة ىو في (1)"شعوره وىو يتقّمص شخصية األعمى

فل، باعتباره فعل درامي جعل ىذا األخير يتعّمـ مفيوـ األعمى، والذؼ مف المؤّكد  الحقيقة بناء لمطِّ

 .أّف الّطفل لف ينساه ألنو وصل إلى حدِّ المالمسة الفعمية ليذه الحالة

فالعيش ضمف دور حقيقي سيجعل شعوره حقيقيا، وبذلؾ فإّف العبرة ستترسخ بذىنو وىذا ما 

فل في المسرح أو حتى  يحقِّقو مجموع الدراما، الحركة أو الموقف الدرامي ككل حيف يجسده الطِّ

 .يّتعع زمالؤه مف األطفاؿ المتفرِّجيف

ويكوف اآلداء المسرحي ناجحا نتيجة لمعمل، ليس القصد منو العمل المكّثف بقدر ما ىو ذلؾ 

الّتعاوف بيف الممثميف، المخرج، وبقية العناصر الفاعمة في إنتاج المسرحية، ليذا فإّف القوؿ بأّف 

فل يّتبع سياسة العمل الجماعي ليس بالخطأ، بل ىو عيف الصواب خاّصة في مجاؿ  مسرح الطِّ

الطُّفولة، وبالخصوص في سف الطُّفولة المبكرة، كما يمكف القوؿ أف ىذا الفعل الدرامي يغرس في 

فل  فل الّروح الجماعية التي تصبح ميزة تتجذر فيو دوف إدراؾ منو لَيِعَييا مستقبال، فالطِّ نفس الطِّ

دؽ،  يتعّمـ مف خالؿ ىذا الّنوع مف المسرح قيما أخالقية كالّتعاوف، المسامحة، المساعدة، الصِّ

مبية التي يرسـ لكل قيمة منيا ما  وغيرىا مف القيـ اإليجابية، مع االبتعاد الّتاـ عف األخالؽ السِّ

ـّ تطبيق المقولة ُتْعَرُؼ األشياء بأضدادىا، ما يساوييا بأف القيـ : يقابميا بالقيـ اإليجابية، فيت

مبيات عمى خشبة المسرح يظير عيوبيا، "اإليجابية تعرؼ بأضدادىا، إضافة إلى أّف  عرض السِّ

، كاستعراض الكذب باعتباره قيمة سمبية يحذر اآلباء والمعّمموف (2)"فيكون ذلك دافعا لتجنُّبيا

                                                           
، المرجع الّسابق، ص (الّنظرية والّتطبيق): جماؿ دمحم نواصرة، أضواء عمى المسرح المدرسي ودراما الطفل: (1)

68. 
 .256سمير عبد الوىاب أحمد، أدب األطفاؿ قراءات نظرية ونماذج تطبيقية، المرجع الّسابق، ص : (2)
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منو أبناءىـ، وغيرىا مف األمثمة التي تجرؼ في الواقع المجاور والتي  (المرّبوف بصفة عاّمة)

فل  . ُيستدؿ بيا لتوعية الطِّ

فل وزاده  يتضّمف ىذا المسرح أيضا بعدا بارزا، وىو البعد المُّغوؼ الذؼ لو الفعالّية في إثراء الطِّ

المعرفي الّثقافي البسيط إلى ثروة لغوية تساىـ في جعمو يماثل لغويا مف ىـ أكبر منو سنا، فضال 

فل الخجوؿ الذؼ  عف الّنطق الّسميـ لأللفاظ، فيو عالج في المنظورات الّنفسية واالجتماعية، كالطِّ

ّنما سيصبح كذلؾ، باإلضافة إلى أف شخصيتو ستتمّيز بالّتوازف الذؼ  يعتبر طفل غير عادؼ وا 

 .غادره منذ زمف أو ورثو

تعّمـ الطفل مف جانب آخر سالمة الّتعبير عما يكتنف صدره ىموما كانت أو أفراحا، بطريقة 

فنية تجعل اآلخريف يفيمونو بكل يسر وسيولة، كما يعّد المسرح بابا مف أبواب الفرجة واإلمتاع 

فل ليكوف أكثر قابمية لمّتعمـ، والّدىشة واالنبيار المتاف  الذؼ يصنع أو يخمق متعة فنية تجذب الطِّ

فل والحس الفني لو  .تسعياف في تحقيق أمور تعميمّية تساىـ في تنمية الّذوؽ الجمالي لمطِّ

فل أف يستوعب أمورا كثيرة  الّتنويع كذلؾ في المسرحيات وأساليبيا المحتواة فييا يسمح لمطِّ

فالّشعر مثال يمنحو قوة وسيولة في الحفع، الّتكرار يسيِّل عممية الّترسيخ في العقل، وأيضا 

دا يحمو لو وُيعجب بو، فيصنع في نفسو حيوية  فل نغما متردِّ تشكيمو إيقاعات ترسـ في أذف الطِّ

 .وحبا عميقا لو

فضال عف كل ذلؾ فإف الّطفولة المبكرة ليا خياؿ محدود ومسرح ىذه المرحمة يمتاز بزرع 

فل ليحتضنيا  لقائيا لمطِّ الخياؿ لموصوؿ إلى حالة مف اإلبداع التي يحاوؿ إدراكيا لمّتفاعل معيا، وا 

 .ويعيش عمييا، فيصبح المسرح ىو اليواء الذؼ يتنّفسو
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فل أساسو وجوىره يجعمو متميزا  إضافة إلى ما سبق، فإف ىذا المسرح الذؼ يكوف فيو الطِّ

وذلؾ برؤػ األطفاؿ المختمفة، فضال عف تنمية كاّفة الحواس الّسمعية والنطقية، التي تسعى 

فل، وتشبع حّب االستطالع والفضوؿ لديو مف خالؿ ألواف الفنوف  بدورىا إلى وفرة معمومات الطِّ

ذا كاف ميداف الفروسية ىو الحمبة  المتضمنة داخل المسرح كالغناء، الّمعب، الّرقص وغيرىا، وا 

فإف ميداف الّمغة العربية ىو المدرسة، ويعتبر المسرح الباب الّتطبيقي لّمغة الّصحيحة، فيو 

فل وعقمو جف المؤّبد الذؼ يرسخيا في نفسية الطِّ بيا ثـ يرمي بيا ليزّجيا في السِّ  .يصقميا وييذِّ

كما أّنيا تعالج جميع األنشطة الحديثة االستماع، القراءة، الكتابة والّتعبير، وتمأل أوقات الفراغ 

فل الذؼ يمثِّل روح المستقبل ألّمة ال تعيش في  وتحبِّب المسرح لنفوسيـ، وكذاؾ دفع وتحفيز لمطِّ

ظالـ، ولكف أطفاليا ال وجود ليـ ضمف عالـ الكبار الذؼ طغى تواجده فحرموا الّصغار مف 

فل  حقوقيـ، وجعموا ليـ واجبات تفوؽ قدراتيـ وتصّوراتيـ اليزيمة، وبذلؾ المسرح فتح اآلفاؽ لمطِّ

فل عمى الخصوص ذا  والكبير عمى السواء فمنحيـ المفتاح لمولوج متى شاءوا ذلؾ، ليكوف الطِّ

 .بناء متكامل نفسيا وجسديا

 باإلضافة إلى تعّممو فّف اإللقاء، ألّنو ليس مف الّسيل القياـ أماـ جميور غفير ولو كاف ممف 

، إاّل أّف ذلؾ االرتباؾ والخوؼ يزوؿ تدريجيا، بفضل الّتسريب لمقيـ (زمالؤه ومعّمموه)يعرفيـ 

فل دوف وعي منو حّتى نجد في المقّدمة ابنا قائدا،  ضمف الفّف المسرحي الذؼ يسعى إلى بناء الطِّ

وشخصا يممؾ قوة، وصفات أخرػ تبثُّ في نفسو الفخر واالعتزاز، وكل ذلؾ قد بناه المسرح 

فل، وعّززتو المواقف  .تدريجيا في نفسية الطِّ

المسرح ىو البيت الذؼ تجتمع فيو العائمة بعد عمل شاؽ ليـو طويل، والكبار أرباب البيوت، 

وصغارىا األطفاؿ، وعميو فإف الكبار يمّدوف الطفل بما لدييـ مف قيـ بطرائق غير مباشرة، 
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فيحتضنيا األطفاؿ بسبب المتعة التي تسرؼ فييا، وقد عّددنا قيما مختمفة يقوـ عمييا مسرح 

فل  فو ىذا (المسرح المدرسي)الطِّ ، مف خالؿ مجموع الّسموكات التي تنبني عمييا، ووفقا لما يوظِّ

، (الثقافية)المسرح فإف القيـ تراوحت بيف تربوّية وتعميمّية تداخمت فيما بينيا شاممة القيـ المعرفية 

 (الّشخصية)، وأخرػ اجتماعية، إضافة إلى قيـ ُتَكمِّل الّذات اإلنسانية (روحية)وقيما أخالقية 

 .نفسية كانت أو جسمية، دوف أف ننسى القيـ الجمالّية، الّترويحية

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

في مسرحية 'عالم األرقام المالمح واألبعاد التعليمية  :المبحث األول

 السحرية'

 هللا يرانا'مح واألبعاد التربوية في مسرحية 'إن المالالمبحث الثاني: 

 

 

 

إطار الجوانب النظرية المتناولة، وبالتحديد المسرح الموّجه إلى أطفال مرحلة الطفولة  في

المبكرة، باعتبار هذا الصنف من المسرح فنا وعلما أدبيا، ثقافيا، تربويا وتعليميا شامال لكافة 

 

 الفصل الثالث: المالمح واألبعاد

في مسرحيتي: التعليمية والتربوية 

و'إّن هللا  'رقام الّسحرية'عالم األ

 يرانا'
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النواحي البشرية، اقتصرت هذه الدراسة على مسرحيتين أو على قصص وأفكار تّم تحويرها إلى 

 سرحيات.م

تناولت دراستنا لمسرح الطفل مسرحيتين انطلقت أحداثها من الطبيعة المحيطة بالطفل ومن 

البيئة التي يعيش فيها، وهي أقرب إلى المدرسة أي المحيط الذي يقضي فيه معظم وقته وهو في 

  لي:سنين( ما يقابل القسم التحضيري، والتي جاءت عناوينها كالتا 6سنوات و 3سن يتراوح بين )

 هللا يرانا" ومسرحية "إنّ  حرية"مسرحية "عالم األرقام السّ  

فل وتسعى إلى تربيته وتهذيبه، احتوت هاتين المسرحيتين جوانب عديدة تساهم في بناء الطّ  

نّ وتفعيل شخصيته وذاكرته الحبلى بأفكار إبداعية ال يكتشفها التّ  ما التنقيب قاعس والخمول، وا 

 هور الملفت لالنتباه في الوقت والمكان المناسبين.كيفية االختباء، حبا في الظّ ها تدرك عنها ألنّ 

 

 
 

 المالمح واألبعاد التعليمية في مسرحية "عالم األرقام السحرية" :المبحث األول

                                                           

  :الفكرة نابعة من الكتب المتناولة للدروس المقّدمة ألطفال القسم مسرحية عالم األرقام الّسحرية: : ينظر
التحضيري )دروس األرقام(، ليتّم المزاوجة بين فكرتين للوصول إلى الشكل النهائي للمسرحية، وهي عبارة عن 

http://bou-: (29/06/2015 ي التعليمية)منتديات الونشريس عمل مقّدم في الشبكة العنكبوتية

topic-r.talk4her.com/t6484  :وكلمات األنشودة من مقطع الفيديو هذا
8l0-https://www.youtube.com/watch?v=4OWhMmkبعد  ، لتخرج المسرحية في حّلتها النهائية

 .)بتصرف(.االقتباس والتحوير، الطالبة والباحثة تواتي نورة
  ::"الطالبة الباحثة تواتي نورة.)مخطوطة(. مسرحية "إن هللا يرانا 

http://bou-r.talk4her.com/t6484-topic
http://bou-r.talk4her.com/t6484-topic
http://bou-r.talk4her.com/t6484-topic
https://www.youtube.com/watch?v=4OWhMmk-8l0
https://www.youtube.com/watch?v=4OWhMmk-8l0
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هو المعلومة "المسرحية من خالل إطارها الخارجي مسرحية شعرية، ليكون العنوان  تبدو

، وهو بمثابة الرأس من الجسد، والمفتاح للولوج (1)"الكاتب للمتلقي مباشرةاألولى التي يتوّجه فيه 

ال مجال لتجاهل الدور الذي يضطلع به "فـإلى مضمونها الداخلي سعيا إلى فهم صميم أهدافها، 

جاءت معنونة بـ: "عالم  قد، و (2)"العنوان في إطار الداللة على النص، ألنه يعلن قصدية النص

"، والتي يتبّين أنها مسرحية تعليمية، الحتوائها لفظة "األرقام"، وتوظيف هذه األرقام السحرية

األخيرة بدال من قوله األعداد، ُيقصد به محدودية األرقام التي تتناولها المسرحية والتي سيتم 

أما توظيف  ،لك الذي يتناسب وأطفال هذا العمرتعليمها لألطفال في سن الطفولة المبكرة، وذ

قام أن كلمة "السحرية" ينمُّ عن جانب فني )إبداعي(، فضال عن لفظة "عالم" التي سمحت لألر 

وهذا هو مسرح الطفل أو المسرح المدرسي الذي يقوم بالمزج بين  ،تتوسع رغم حدودها الواضحة

 جانبي التربية والفن والذي سيتم توضيحه الحقا من خالل المسرحية.

أن طريقة تقديم وتعليم األطفال األرقام هي طريقة مختلفة تماما عن سابق  والذي يظهر جليا

ما عرفنا من الطرق التقليدية الممّلة التي تقوم على التلقي واستقبال المعلومات بجفاء، لكن 

بتوظيف المسرح في التعليم سمح للمواضيع الجافة بأن تصبح حيوية وشّيقة وأكثر رسوخا بذهن 

تكمن في التقديم المتبّين في مواصفات فنية فهي تحمل  مسرحية تعليميةن أنها وبالرغم مالطفل، 

مسرحي، وكذا الحتوائها الجانب الشعري الذي تستسيغه أذن الطفل بإيقاعاته المتناغمة، القالب ال

الجانب  بداية المسرحية، لكن ذلك لم يلغ وأوزانه المتناسبة، فالجانب التعليمي واضح من

                                                           
المصدر  ،مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرضحسن، المعجم المسرحي  حنان قصاب، ماري إلياس: (1)

 .324ص الّسابق، 
 .26ص  )مسرحيات وأناشيد(، المرجع الّسابق، : نعيم عودة، واحة مسرح الطفولة(2)
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يمثل أحد أهداف المسرح، بل هو تعليم في صورة إمتاعية، تسهل للطفل وللمعلم  اإلمتاعي الذي

 :التي تتوضح في العناصر التالية على حد سواء العملية التعليمية

  الشخصيات: -1

وهي تشكل في العمل المسرحي عنصرا فاعال، فالمسرحية تفرض تواجد شخوص تتفاعل في 

الشكل " ما بينها، وتؤطر األحداث والمواقف وفقا ألهواء المؤلف المسرحي، وبتعبير آخر هي

الذي يضعه المؤلف الدرامي إلنسان ما ليتبّناه الممثل 

 12وقد تناولت المسرحية  ،(1)على خشبة المسرح"

شخوص أخرى تمثل  10، شيماء، وأسماءشخصية )

وشخصياتها تتناسب وسن (، 10 إلى 1األرقام من 

 ،)طفل القسم التحضيري( الطفل المقّدمة له المسرحية

حيث مّثلت أسماء الطفلة التي تظهر في أول المشهد 

، ليقوم في ما بعد ((01)الصورة رقم ) تبكي على أنها

 والتي زمالؤها بمحاولة تعليمها األرقام، فكانت شيماء

صديقتها  لبداية لحرصها على تعليمهي الدافع ل ((02في )الصورة رقم ) )طفل(تلعب دورها 

 األرقام.

                                                           
اإلسكندرية،   ،1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط  ،كمال الدين عيد، أعالم ومصطلحات المسرح األوروبي: (1)

 .392ص  ،2006

 
(01الصورة رقم )   (02الصورة رقم )    
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، (1قم )الرّ  صاحبة الفتاة األولى حاولتف (:1قم )الرّ  -

فل توحيد تعليم الطّ  عي إلى من خالله السّ  ((03)الصورة رقم )

هللا عز وجل، وتبيين قدرته وعظمته، فهو الحي الذي ال 

ود، هو هللا الواحد األحد، والذي يموت، والخالد بعد فناء الوج

 ال حدود له.

 

وقد كان الخطاب أقرب إلى (( 04ورة رقم ))الصّ  (:2الرقم ) -

فل ويتمّثل بتوظيف أقرب شخصين إلى قلب الطّ  المحيط األسري 

 فل بأهمّ فالمسرح يعّرف الطّ   ن "أبي" و"أمي"،ذلك في الوالدي

شخصين في حياته ابتداء من مولده وحتى مماته، فهما بمثابة 

فل إال بهما، وقد مّثلهما بـ: وح من الجسد ال تكتمل حياة الطّ  الرّ 

وذلك جانب  نسان،القلب ألهمية كل عضو في جسم اإلالعين و 

 له. تعليمي

ى جالء واضحا في تجلّ  ((05ورة رقم ))الصّ  (:3قم )الرّ  -

فل إشارات المرور وما يحتويه كل قرص من داللة لونه: تعليم الطّ  

فاألحمر لـ: قف، األصفر لالستعداد، واألخضر يعد للمرور، فذلك 

ليتقنها مه معانيها رتيب المنطقي والفعلي إلشارات المرور يعلّ  التّ 

 مستقبال ويكون على وعي بمعنى كل ضوء.

 

(04 رقم الصورة  

 

 

(50) رقم الصورة  

 

 

(30الصورة رقم )  
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بعدما تعّرف ف ((06والذي تمّثله )الصورة رقم ) (:4الرقم ) -

الطفل على الواحد األحد ثم أسرته )المحيط األولي(، فالمحيط 

الخارجي الذي يعيشه كل يوم ليكّون لذاته مفهوما رياضيا بحت 

(، وحّورها إلى تعبير لغوي 4= 2+ 2الرياضية )تناول فيه العالقة 

 (1)"أربعة اثنان واثنانسّهل للطفل معرفته وتعّلمه حيث قال: "

إضافة إلى ذلك حصر أصدقاء الطفل في أربعة أشخاص وذلك 

ّنما  تعليم للطفل بأّن األصدقاء الحقيقيون ليسوا بكثرة عددهم وا 

 ائمة تسعى إلى حفظ القرآن.بجمال نفوسهم، صدقهم وصحبة صالحة في الخير ق

هللا عز وجل وقراءة القرآن يتكّون مفهوم بعد توحيد (( 07)الصورة رقم ) (:5الرقم )  -

ين اإلسالمي والذي عليه الدّ  تربوي وتعليمي آخر قد شّدد 

يانات األخرى، ُيفرَّق به بين المسلم والكافر أو عن باقي الدّ  

التي تعتبر عماد الدين وأساس المسلم  الةأال وهي الصّ 

ى ويتعلم أمور دينه فقد فاز بالدنيا فل الذي يتربّ الح والطّ  الصّ 

قم حين تجسيده أن هذا الرّ  كما عّلم ،واآلخرة فوزا عظيما

 .آداؤهاواجب عليه  ةفروض للصال 5فل المسلم عليه الطّ  

                                                           
 : الطالبة والباحثة تواتي نورة، مسرحية "عالم األرقام السحرية"، المصدر الّسابق.(1)
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 (07) رقم الصورة
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يتعّرف الطفل إلى أن  ((08)الصورة رقم )(: 6الرقم ) -

هللا عز وجل قد خلق السماوات واألرض وما جاء فيهما في 

ستة أيام وذلك من قدرته وعظمته، مصداقا لقوله عز وجل: 

َض فِي ِستَِّة أَيَّام   َوُهَو الَِّذي﴿ َرأ  .(1)﴾َخلََق السََّماَواِت َواألأ

 

(: 7الرقم ) -

 فلبجالء للطّ الصبي في الصورة يوّضح  ((09الصورة رقم ))

 ،وعلى قدر فكره المحدود الخالي من كل الهموم المتفّرج

ام األسبوع، ل أيّ مثّ  عة يسبالرقم وبأبسط األمثلة توضيحا أن 

لت في التي تمثّ  عدد السماوات، وغيره من المعجزاتوهو 

                                                  قم.هذا الرّ 

 
والذي  ((،10)الصورة رقم ) (:8الرقم ) -

فل الذي على جهة اليمين،  8الرقم و  يمّثله الطّ 

بعة يكون بعد السّ  فل بّأّن هذا الّرقمتعليم للطّ  

 :   لتصنيف له بمعرفة رياضية باعتبار أنّ 

                                                           
 .07: سورة هود، اآلية (1)

 

(80) رقم الصورة  

 

 

(09) رقم الصورة  

 

 

 (10) رقم الصورة
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 وهي أسهل للفهم والحفظ. (1)"ثمان سبع وواحدفي قوله: " بطريقة سهلة 8= 1+ 7

 فل بأنّ للطّ   الرقم تعليم هذاو  الذي جّسده الّصبي الذي على جهة اليسار(،)(: 9الرقم )  -

هات عليهم، في حين نجدهم هم حين تحرص األمّ أمه أغلى من في الوجود خاصة في مثل سنّ  

حمل فكير في العواقب، فهي تمندفعين نحو األمام فقط دون التّ 

فهذا الرقم يعّلم الطفل قيمة الوالدة وما  الميالد وبعده، مسؤوليتهم قبل

 تفعله من أجله.

 
يتناول هذا الرقم عالقة  ((11)الصورة رقم )(: 10الرقم ) -

المتمثلة في و مة لها لمقدّ رياضية مبّسطة على حسب الفئة العمرية ا

عليمي التّ  األبرز وهو الجانب الجانب والتي جّسدت ،10= 5+ 5

 فل.للطّ  

ت فكان متسلسلة باعتبار تتابع األرقام، في األخير يمكن القول أّن عناصر المسرحية جاءت

غيابها إلى  لَّ خ  الذي لم يُ  خصياتعليمي لدرجة اختفاء أسماء الشّ زة على الجانب التّ المسرحية مركّ  

سماء، رقام كشخصيات بدل األى هذا الغياب حضور األعليمية، بل غطّ إلغاء أهداف المسرحية التّ 

عليمي الذي قّدمته المسرحية في والمبرز بشكل واضح الجانب التّ  فكان المعادل لهذه األخيرة

  مجملها. 

 الحدث:  -2

                                                           
 تواتي نورة، مسرحية "عالم األرقام الّسحرية"، المصدر الّسابق. الباحثة: الطالبة و (1)

 

(11) رقم الصورة  
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في  تنبني المسرحية، لذلك فإّن (1)"ديناميكية معّينة ألّنه انتقال من وضع آلخريشّكل الحدث "

هور تبكي لعدم يدور حول طفلة في سن الزّ  صمجملها على مجموعة من األحداث، وهذا النّ 

حساسهم بفعل 10إلى  استطاعتها العدّ  ، فنتج عن ذلك حوار واع من األطفال ينّم عن ذكائهم وا 

، فكان ذلك الخير، وحب المساعدة الذي جّسد إبداعا فنيا في طريقة طرحهم لتعليم زميلتهم العد

 مّثل رقمه. لمسرحية كّلها من خالل كل طفلامتجّسدا في خضام 

  غة )الحوار(:اللّ   -3

أليف بها، ليس كلغة بل كجمل وألفاظ مناسبة لألطفال ذوي التّ  وهي لغة المسرحية التي تمّ 

اذجة كما يعتبرها البعض تظهر جليا من المسرحية أنها ليست بالبسيطة وال السّ  حضيري،التّ السن 

غة الكبار المبدعين، وال تلك اللُّ  من الباحثين، بل هي لغة عادية، صحيح أنها ال ترقى إلى لغة

قافة الواسعة، إنما هي لغة بين البساطة واإلبداع التي تحتاج إلى ذلك الخيال المفعم بروح الثّ 

فل معان أخرى تضاف إلى قاموسه المالئم لتلك المرحلة، تحمل من األلفاظ الجديدة ما يعلّ م الطّ  

حقة ابقة وتصحيح الالّ فصيحة تجنّ به األخطاء السّ غوي، تسعى إلى ترسيخ تلك المفاهيم بلغة اللُّ 

 التي كان من الممكن الوقوع فيها.

فل بمعارف جديدة، شملت مختلف استوعبت األرقام الواردة في المسرحية ألفاظا زّودت الطّ  

غوية التي تميزت بها المسرحية كخطاب لغوي أو كعرض جوانب المعرفة، فنجد: المعرفة اللُّ 

غوي فل الل  بصياغتها ووسائلها الفنية التي تناسب مستوى الطّ   ات لغة بسيطةوهي ذ" مسرحي،

                                                           
، المصدر وفنون العرضالمعجم المسرحي مفاهيم ومصطلحات المسرح : ماري إلياس، حنان قصاب حسن، (1)

 -.341الّسابق، ص 



         '  يرانا هللا إن' و' السحرية األرقام عالم: 'مسرحيتي في والتربوية التعليمية واألبعاد المالمح

 الفصل الثالث
 

80 
 

، باعتباره يدرك مجموعة من األلفاظ والمفاهيم المحدودة، لكن استخدام المسرح (1)"واإلدراكي

غوية ويكتسبون ون مهاراتهم الل  ينم  وبذلك هم "الجماعي بطريقة إبداعية يضيف له معان جديدة، 

، نحو: )الوجود، الخلود، حدود، إشارات المرور، فرض، مشهود، المعبود، (2)"جديدةمفردات 

غوية، نا من األلفاظ اللّ المخلوقات، معجزات، هّمي(، فطفل هذه المرحلة يستوعب عقله حجما معيّ 

هو فل هنا فولة المبكرة، فقط الطّ  ة لفئة الطُّ جديد خاصّ ه قابل للتّ بمعنى له قاموس لغوي محّدد، لكنّ 

جديد بحاجة إلى من يفتح له بابا للولوج من خالله إلى صيانة الماضي من األلفاظ ومحاولة التّ 

رح، بل الحيوية والمتعة هي المستوجبة في بمنحه ألفاظا جديدة، دون صرامة وال جفاء في الطّ 

تي سعى من قنية الفل )المسرح المدرسي( هذه التّ  عليم، وقد اعتمد المسرح وتحديدا مسرح الطّ  التّ 

عبير وعدم غة، وتزويده بمفاتيح القراءة، محاوال تعويده على التّ فل مبادئ اللُّ خاللها إلى تعليم الطّ  

ن عادة من التّ  ربويين، الميذ وأوليائهم، وكذا اإلداريين والتّ الوجل أمام جمهور المشاهدين المتكوٍّّ

 مين(.دون نسيان المرّبين )المعلّ  

أربعة اثنان قم أربعة بتلّفظه: "اهرة في الرّ عارف الرياضية الظّ طرحت المسرحية كذلك الم

قم عشرة، في قوله: ، وكذلك الرّ (4)"ثمان سبع وواحد، وفي الرقم ثمانية حين قال: "(3)"واثنان

من المفترض أن  تكتب على ، ، وكل هذه عمليات رياضية بحتة(5)"عشرة خمس زائد خمس"

 كل التالي:      الشّ 

                                                           
، عمان 1: أهدافه ومصادره وسماته، دار البشير للنشر والتوزيع، ط النص األدبي لألطفالسعد أبو الرضا، : (1)

 .113ص  ،1993)األردن(، 
 .68ص  ، الّتربية المسرحية الدراما وسيلة لبناء اإلنسان، المرجع الّسابق،: هشام زين الدين(2)
 : الطالبة والباحثة تواتي نورة، مسرحية "عالم األرقام الّسحرية"، المصدر الّسابق.(3)
 : المصدر نفسه.(4)
 : المصدر نفسه.(5)



         '  يرانا هللا إن' و' السحرية األرقام عالم: 'مسرحيتي في والتربوية التعليمية واألبعاد المالمح

 الفصل الثالث
 

81 
 

    2 +2 =4     /7 +1 =8     /5 +5 =10 

قدراته االستيعابية، وجملة أفكاره و حضيرية، التّ  سنةم تبسيطها وفقا لحاجيات طفل اللكن ت

 المحدودة، التي يتم السعي إلى توسيعها وتوسيع مدارك طفل المرحلة المبكرة تدريجيا.

ع بالمعارف حرية" تتمتّ م السّ  ابقة نجد أن مسرحية "عالم األرقافضال عن كل المعارف السّ 

ربية الصالحة، فكل ينية، وقد كانت البداية بذكر هللا، وهو داللة على خلق المسلم القويم ذو التّ الدّ  

 فل، وقد جّسدتهلطّ  شيء نبتدئ به يكون علينا ذكر اسم هللا أوال، وهو فعل واجب تعليمه ل

ليتم االنتقال إلى  ،فل من خالل الممارسة الدؤوبةالطّ   المسرحية بطريقة غير مباشرة يتنّبه لها

خص ذو إسالم الشّ  ها عالمة اإليمان، وبها يكونالة كركن ثان من أركان اإلسالم، حيث أنّ الصّ 

فل روحا مسلمة، تغرس فيه ينية التي تبّث في الطّ  إلى غيره من المعارف الدّ   ،بنيان قوي ومتين

 ا، تمثل شخصه المستقبلي.دينيَّ أساسا إسالميا، وقواعد يرتكز عليها 

فل من خالل هذه المسرحية كـ: عة التي تعّلمها الطّ  إضافة إلى مجموعة من المعارف المتنوّ 

 ،ة تسعة أشهرئها، وتحمل ابنها لمدّ تتعب في تربية أبنا إشارات المرور ودور كل لون فيها، األمّ 

فل في فترة ال يدرك معنى هذه العبارة، ، الطّ  (1)"اثنان لهما عمريوكذلك إدراكه لها، كالقول: "

ي، وتمثيل درامي مفعم بالحيوية من طرف زميل لكن مع شرح بسيط، وتعبير فني من طرف المربّ  

 له بنفس العمر قد أدرك معاني كل لفظة.

 خطابها اللغوي، ولغتها البصرية القول:  في تصّدر المسرحية

 نقهم.نقرا نكتب نعرف    هيا بنا سويا كي نتعلم 

                                                           
 : الطالبة والباحثة تواتي نورة، مسرحية "عالم األرقام الّسحرية"، المصدر الّسابق.(1)
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 (1)من يحفظها معنا يعلم.   الم األرقام ــندخل ع

وح والمالحظ أنه قد تم استخدام صيغة الجمع من خالل الضمير "نحن"، وهذا ما ينّم عن الرّ 

الجماعية التي يستقون منها قوتهم وتأثيرهم على غيرهم من األطفال، وكذلك طرحهم المساعدة 

"، تأكيد على الخُ " بقولهم: أسماءعلى صديقتهم " خائية بينهم، مما يلق القويم والروح اإل"سنعلّ مك 

هم وكذلك " فل،تعليم الطّ  لا، ساهم في تفعيل دور الجماعة أكسب المسرحية جانبا تربويا، أخالقي

فل ترتيبه أي أن تعّلم الطّ   (2)"عاون مع األطفال اآلخرينيتعلمون تقنية تنظيم المواد بالتّ 

علم الجماعي الذي لعب دورا في فهمه وسعيه إلى إنجاح العرض أشكال التّ  المنطقي، شكل من

 المسرحي.

احة في إحساس الرّ  تي تبينتالمشاهد، وال فلالطّ   ابه ي أحّس تال ةاإلمتاعي ةالفني ريقةطّ وال 

فل فكرة واضحة عن قيمة الجماعة منح الطّ   العدّ  أسماءم الذي تجلى في عيون األطفال لتعلّ 

" ذروتها من أسماءفي المساعدة، فلمس ذلك الفعل الحسن وأثره في الغير، فقد بلغت "ودورها 

 مها.عادة لتعلّ السّ 

قم الواحد مرة، فل )ذكر/ أنثى( للرّ عليمي على طول المسرحية فتكرار الطّ  تجّلى الجانب التّ 

لميا، أي أن مرتان، ثالث مرات وحتى أربع مرات كان له دور في بناء الطفل معرفيا، وتثقيفه ع

فل وهو في بداية تكوين شخصيته ستكون أسسه قوية ودعائمه ثابتة، ال تهزها كل نسمة عابرة الطّ  

وال تلك الرياح العاتية، ألن تعليمه مبني على أساس صحيح مدرك له ولكامل ما تعّلمه، كما أن 

توضيح كل رقم  تعليم األرقام هو الموضوع الرئيس الذي تبّنته المسرحية وكل شخوصها حاولت

                                                           
 : المصدر نفسه.(1)
 .78ص  الدراما وسيلة لبناء اإلنسان، المرجع الّسابق، ، الّتربية المسرحيةين: هشام زين الدّ (2)
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 التي ساهمت في تفعيل دور الجسم في التعبير، من خالل الحركات، اإلشارات واإليماءات،

، والذي ساعد في تعليمها هو العمل عد األرقام"أسماء" كل تلك التنوعات هو تعليم األهم من و 

لهم، حيث لم يحدث ه كان أمرا جيدا ومفيدا أنّ  ه كان جزء من لعبهم إالّ الجماعي لألطفال، رغم أنّ 

ور المستخدمة ريعين، إضافة إلى مجموع الصّ دفعة واحدة، بل بتنوع ساهم في الفهم والتعلم السّ 

غة البصرية نوعا من االنسجام بينها وبين أهداف الدراما التي تسعى إلى تكوين والتي تبث في اللُّ 

نماء شخصيته الطُّ الطّ    فولية.فل وا 

غة البصرية التي تحمل العناصر الدرامية كلها، الحبر إلى اللُّ وبذلك قد تجاوز النص الورق و 

ذا كان يتم ضرب عصفورين بحجر واحد فإنّ والتي تطرح تنوعات بصرية في مادتها الخام  ، وا 

ة بالحجر الواحد، فكانت أهدافه متنوعة مركّ زة على الجانب المسرح قد ضرب عصافير عدّ 

قبيل ليس من رى مفضيا إلى تكامل العرض المسرحي، و عليمي الذي تناغم مع الجوانب األخالتّ 

فالدراما ، "ال يعني تغييبا للجانب التعليمي ألن ذلكالقول بأن هذا العرض كان ممتعا،  المبالغة

المتنوعة )تربوية، لغوية، اجتماعية، تعليمية(، وبذلك ال  (1)"تسلك طريق اللعب لتحقق أهدافها

مختلف الجوانب التي تناولتها المسرحية  رفيهي، بل تعدّ عليمي مع التّ تناقض وال مفارقة لتواجد التّ 

 متكاملة في ما بينها. 

ه قد طغى على المسرحية من بدايتها إلى ئة التي يتنفس بها المسرح فإنّ وبما أن الحوار هو الرّ 

األحداث وتتطور  ، فبفضل هذه التقنية تتنامى10فل العد إلى نهايتها، بشكل شعري يعلم فيه الطّ  

المسرحية تدعو إلى  أنّ ويمكن إجمال ما قلناه سابقا في: " ،متالئمة مع المواقف التي احتوتها

                                                           
 .68ص  ، الّتربية المسرحية الدراما وسيلة لبناء اإلنسان، المرجع الّسابق،: هشام زين الدين(1)
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واإلبالغية، "توافر شروط جمالية وتعبيرية للغة الحوار تنفع في تحقيق الوظيفة االتصالية 

 لألطفال.خاصة إذا كانت موّجهة  (1)"غة فصيحة أو مفصحةويستلزم لذلك أن تكون اللّ 

تمّتعت المسرحية بجانب إيقاعي تجّلى فيها من خالل ظاهرة التكرار )تكرار األرقام(، فنجد 

قم خمسة، وذلك للداللة على قم اثنان، والرّ قم واحد يتكرر أربع مرات في بيتين، وكذلك الرّ الرّ 

فل تفاعل الطّ  مما يضاعف من تأثير العناصر الدرامية فيها، وتحقيق أهمية كل رقم وما احتواه،"

 .(2)"معها

( يمثل هللا الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي ال حدود له، فهو األول والمعّول 1قم األول )فالرّ 

عليه، الذي ملكه ال يزول، ونعمه ال تحول، فله الحمد والشكر، سرا وعالنية، مريضا ومعافى، 

 الوجود. حيا وميتا، فالخلود لربّ  

فل فيه كمنزل ن، وهي محيط األسرة الذي تتم رعاية الطّ  يقد تناول األبو ( ف2قم الثاني )أما الرّ 

ومأمن أولي له، وهما يمثالن رعاية ثانية بعد رعاية هللا عز وجل له، وطاعتهما من طاعة هللا 

 .الرب في رضا الوالد اة تحت أقدام األمهات، ورضعز وجل، فالجنّ 

على  اواجب االة باعتبارها فرضين وهي الصّ ( الذي أشاد بعماد الدّ  5الثالث هو الرقم ) قموالرّ 

فل تعلم ومعرفة هذا من والديه، بطريقة ممتعة كل مسلم ومسلمة، وبها تقوم حياتنا، وعلى الطّ  

 تحبّ به في ذلك وتغرس في نفسه اإليمان لكونه مسلما.

                                                           
منشورات اتحاد الكتاب العرب، د. ط،  المسرح العربي المعاصر قضايا ورؤى وتجارب،، : عبد هللا أبو هيف(1)

 .107ص  ،2002دمشق، 
 .102ص  : أهدافه ومصادره وسماته، المرجع الّسابق،النص األدبي لألطفالسعد أبو الرضا، : (2)
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 إلى المهم، فاألقلّ  خذ من األهمّ ه ترتيب منطقي اتّ كنّ رتيب هذا ليس ترتيبا اعتباطيا، ولفالتّ 

فل، حيث صار باقي األطفال يقومون بنفس الحركات أهمية، وقد كان أعمق تأثيرا في نفس الطّ  

غوية لكل رقم، سعيا منهم لالهتمام بهم، وبما يستطيعون رين الخطابات اللّ ويستعرضون ذلك، مكرّ 

ص المسرحي لدرجة أن تلك األفعال ل قد تفاعل مع النّ فل الممثفعله، إضافة إلى أن الطّ  

 فل في نظره.ات المثالية التي تكتسي الطّ  والحركات الدرامية صارت نابعة من مطلق الذّ 

وكذلك باقي األرقام هي األخرى تشمل تكرارا في تعداد األرقام، وهذا تأكيد وحرص على تعليم 

عليمي بطريقة جمالية التّ لنا عن هدف المسرحية فل عد األرقام إلى العشرة، وذلك يكشف الطّ  

وذلك عامل من عوامل جذب األطفال، واإلقبال)عليها()...( واالستمتاع بها، ألنها ممتعة، "

 فكانت المسرحية ناجحة بنجاح الهدف اإلمتاعي زائد التعليمي. ،1"نجحت في استثارة استجاباتهم

فل كذلك توافق النهايات لكل بيتين، فنجد األولين ينتهيان بـ: حرف ومما يثير ويؤثر في الطّ  

(، وما يليه 9( و)8اني يكتمل بحرف الياء ما يتوافق مع الرقم: )(، والثّ 6الدال المنسجم والرقم )

وما يرتبط  ،اء )المربوطة(مفتوحة(، فـحرف التّ ون، وبعده حرف التاء )البحرف الراء، ثم حرف النُّ 

الخلود/ حدود/ الوجود، عمري/ وجودي/ ال ورود ألفاظ عديدة متماثلة وزنيا: ) في نفس المج

وكل هذا ساهم في التأكيد على المعارف  قلبي/ عيني، تدور/ مرور، اثنان/ القرآن... وغيرها(

غوية التي احتوتها المسرحية والتي تبّينت في )النص/ العرض( المسرحي، وكذا على الجانب اللُّ 

 الجمالي من خالل الصياغة المتفّردة بها.

  الدراما )الحركة أو الفعل(:  -4

                                                           

 .104ص : أهدافه ومصادره وسماته، المرجع الّسابق، النص األدبي لألطفالينظر: سعد أبو الرضا، : 1 
 )بتصّرف(.
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الدراما وبما أن " ة،تكون المسرحية في البداية عبارة عن نص مكتوب أشبه بالرواية أو القصّ 

بعد تجسيدها على  بحذافيرها إالّ  ال تمثل المسرحيةف (1)"التمثيل شكل فني يقّدم على عنصر

الفرحة،  :عابيردة، وكذا مع التّ الخشبة، فتكون الحركات المختلفة متناسقة مع المواقف المتعدّ  

جذوره هي  *غة البصريةوبذلك يمكن اعتبار أن اللُّ  ،إلى غيره من المواقف والمواصفات الحزن،

فالفعل الدرامي غوي هو العروض المسرحية. "المسرحي، وامتداد الخطاب اللّ  غويالخطاب اللُّ 

 (2)"على الخشبة وخارجها خصيات وتطور األحداث التي تتمّ هو محصلة أفعال الشّ 

د في صور مرئية بعد مرورها على الصيانة في صورتها  إن األعمال اإلبداعية )المسرح( ُتجسَّ

الجمود وذلك في المرحلة األولية، مرحلة الخطاب المسرحي الخطابية، فطبيعة أي عمل فني هو 

والمكانية(، وكذا الفعل  )الزمانية رحية بشخوصها، أحداثها، فضاءاتهاالتي تكّون فيها المس

لكن الذائقة الفنية والموهبة المستترة هي التي تجعله يفك قيود الجماد إلى الكينونة  ،الدرامي

فل، الحية، وذلك ال يتأّتى إاّل مع الخيال الذي يرسمه أديب لألطفال متمكن يجمع بين خيال الطّ  

فل براءته وصفائه، وحكمة أديب أخذ من الزمان والتجارب التي تجعله قادرا على توضيح ذلك للطّ  

 ببساطة.

معية والبصرية، لغة الجسد أحيانا غات بين السّ يحمل العرض المسرحي مجموعة من اللّ 

وأحيانا أخرى إيماءات وحركات تنسجم والخطاب المسرحي)المتن(، كل ذلك ساهم في شّد انتباه 

                                                           
الدراما والمسرح ، عماد توفيق السعدي، حسين الفي قزق، عبد المعطي نمر موسى، محمود حسن مهيدات :(1)

 .7ص  ،1992 ،، األردن1)منهج وتطبيق(، دار األمل للنشر والتوزيع، ط  في تعليم الطفل
 العرض المسرحي، وبالتحديد الصور المرئية التي يبثها العرض المسرحي. اللغة البصرية:: * 
  ::النص المسرحي المكتوب الخطاب اللغوي. 
، المصدر حسن، المعجم المسرحي مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض حنان قصاب، ماري إلياس :(2)

 .341ص  الّسابق،
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بح عبدا قليد، فاستحوذ على فكره، ووجدانه ليصفل وجعله مندهشا، وكذا حّبه في المحاكاة والتّ الطّ  

 إلى المبتغىراكيب المنتقاة باحترافية، البساطة، والمباشرة الهادفة لأللفاظ ومحتوياتها، من التّ 

 فترّسخ في ذهنه بسهولة وسرعة.

يتم تضمين العمل المسرحي أو العرض المسرحي مواصفات فنية متعددة، لها مساهمة في 

لمسرحية صدقا االصور الذي منح تخدام الرسومات و بقدر كبير، كاس ئهاوجال توضيح الفكرة

رقما، بداية من الواحد منها وبالغة في الوصول إلى البغية المنشودة، والتي احتوت كل صورة 

جزء من الفرح ة الصور التي ساهمت في إضفاء وحتى الوصول إلى الرقم عشرة، وهذه جمل

 فل أو للمسرحية ذاتها.سواء للطّ   الهائم والمتعة
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عادة قد غمرته لعدم القيام بمثل هذه الخطوة من قبل، مع محاولة تمثيل فل فإن السّ سبة للطّ  بالنّ 

أما بالنسبة للمسرحية فقد  ،ما يتالءم بالنص المسرحي المكتوبعبير عن كل رقم و كل صورة والتّ 

وخاصة للفئة ، عليمرق لتبليغ المفاهيم، العبر، وبصفة عامة التّ ورة هي أسهل الطّ كانت الصّ 

 راسة. العمرية ضمن نطاق الدّ  
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فل، فهذا األخير المشوشة في ذهن الطّ   فكاردورا في إيصال جزء من األ ورةفقد لعبت الصّ 

عبير عنها بفاعلية، فهو في الحقيقة ال الذي ال يدرك ماهية )إشارات المرور( لن يستطيع التّ 

ء الغمامة عن فكره، وبذلك يستطيع يعرفها، لكن توضيح ذلك بصورة أو رسم يساهم في إجال

بدور هام كوسيلة من وسائل اإليضاح فالصورة تقوم " ،عبير عنها بحرية وبشكل عفويالتّ 

ى التي تبدو واضحة وألوانها ورة المبهمة الغامضة، أو حتّ الصّ  ، ومن جانب آخر فإنّ (1)"عليموالتّ 

، وبذلك (2)"شويق واإلغراءعوامل التّ " فل من خالل تفعيلأثير على الطّ  زاهية، هي تعمد إلى التّ 

 تكون فاعليتها عليه عميقة وذات نتائج إيجابية مرضية.

غات المتعددة في العرض المسرحي مساهمات فّعالة كانت ساهمت اللّ إلى جانب ما سبق قد 

 عناصرغات التي تم توظيفها نجد ور، ومن بين اللُّ البديل للجانب السمعي الذي ال يتبّين في الصّ 

غة الحركية التي كان لها دور في إيصال المعلومات اللُّ  الحركات، أيو  اإليماءاتدرامية فاعلة ك

 أن ظها، فنجد في بداية العرضفل، ليحتضنها هذا األخير ويدرك معاني ألفاوتقريبها إلى الطّ  

اء، في البك أسماءشخصية، تنوعت بين الجنسين )ذكور، وبنات(، لتبدأ  12 قد احتوتالمسرحية 

وقد جّسدت الدور تلميذة أوضحت بحركاتها أنها فعال قد بكت، وزمالؤها يسألونها في الوقت 

 توضح ذلك:(( 12رقم )الصورة )نفسه، لماذا تبكين؟، وهذه 

                                                           
 .222ص  ، المرجع الّسابق،علم وفن أدب األطفالأحمد نجيب، : (1)
 .222ص  : المرجع نفسه،(2)
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رت مسرحية "عالم األرقام السحرية" فرصا الستخدام جوانب جمالية متنوعة، اجتاز فيها وفّ 

ر عن ما في نفسه العقبات ليصل إلى مرحلة يتعدى فيها كل الحدود المرسومة ويعبّ  فل جميع الطّ  

التي يشير إليها،  ورصُّ ى، تعتمد على الجانب البصري كـ: الكما يريد باستعمال أدوات تعبيرية شتَّ 

ورة حة في الصّ اإلشارات والحركات الموضحة لكلماته) السؤال: لماذا؟/ اإلشارة باليد الموضّ  

معي المبيٍّن لطريقة كالمه المعبرة وما تحمله من شحنات إيجابية إضافة إلى الجانب السّ  ،أعاله(

 حول ما يود توضيحه لألطفال المشاهدين.

ها لم تعرف ، وذلك من خالل بكائها، ألنّ "أسماء"علم لدى ى في بداية المسرحية حب التّ ويتجلّ 

من العدم، بل هو زرع قد نبت وحان حصاده،  ت  أقولها، وذلك لم ي إلى العشرة على حدّ   العدّ 

ها لم تجب فاألكيد أن أحد مة لعبت دورا في هذا بطرح سؤالها في شكل منافسة، وألنّ فالمعلّ  

 (12) رقم الصورة
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متها نجما تهتدي به، حفيز للتعلم لديها، فكان كالم معلّ  زمالئها قد أجاب، فخلق نوعا من التّ 

قوط، والمعرفة بعد الجهل، فزرعت في نفسها حب سّ ودافعا لها ال مثبطا، وحافزا للوقوف بعد ال

العد إلى العشرة، ويتبّين ذلك في  "أسماء"في آخر المسرحية حين أتقنت علم، وقد ظهر ن تاجه التّ 

 فيها من الواحد إلى العشرة: ور التي تقوم بالعدّ هذه المجموعة من الصّ 

 

 

 

 

 

تبّنت هذه المسرحية موضوعا رئيسا تمثل في تعّلم األرقام، وكل شخوصها وّضحت ذلك في 

 "أسماء"تمثيل كل رقم بالحركات، اإلشارات واإليماءات، األهم من كل تلك التنوعات هو تعليم 

 لعد.ا

 

 

 

 

 

(31الصورة رقم )  

 

 

 (14) رقم الصورة

 

)) 
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ابة، لترمز بعد ذلك قم واحد بأصبعها السبّ قد مّثلت الرّ  ((14)الصورة رقم ) فلة األولىوهذه الطّ  

وفي  هللا واحد أحد، وليس له حدود من عظمته وجبروته عز وجل بتحريك يدها يمنة ويسرة، بأنّ 

يرا مباشرا الوقت نفسه تعّلم األطفال من الجمهور المتفّرج ماهية هللا، فأضافت تلك الحركات تعب

قليد، فل المشاهد سريع التأثر، المحاكاة والتّ من طفل واع ومدرك لتمام ما يقول، مما يجعل الطّ  

 فل الممثل.نتيجة لالحتكاك المباشر بينه وبين الطّ  

فرسمت ، الذي جّسدته هي األخرى بيدها ((15)الصورة رقم ) قم الثانيوتمثل فتاة أخرى الرّ 

قم اثنان، إضافة إلى اإلشارة إلى عينها معي والبصري تجّلت في رفع يدها للرّ معادلة بين السّ 

عليمي لمضمون وقلبها، فبذلك تكون قد مزجت بين الجانب الجمالي في العرض والجانب التّ 

 الكالم المنطوق.

 

 

 

 

فقد مّثلهما طفلين، ساهمت في منح داللة لهما  ((16)الصورة رقم ) ابعالث والرّ قمين الثّ ا الرّ أمّ 

خصية من التالميذ، باستخدام الحركات اليدوية، فكان لتوظيفها دور توشات الشّ قمين( تلك الرّ )الرّ 

دونها،  عامل أو في العرض دون إطار حرية في التّ  والتي منحتهمفي توضيح األرقام التي يجسّ 

يبقى له االختيار في طرح ما يريد و صارم جامد، بل توجيهه وتوعيته ألهمية كل تلك الحركات، 

  

 (15) رقم الصورة
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مما ال يريد، ألن لكل طفل قدراته ومدى استيعابه لما يقّدم له، أما المبدع فيضيف إلى جانب ما 

 . يةبداعاإلمُّ على مقدرته ُيمنح له إبداعا ذاتيا ين

                                                   

 

 

  

 

 

 

 

                       

      1        2       3 

 

 (16) رقم الصورة
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      4            5        6    

 جّسدت الصور الستة السابقة الرقم ثالثة موافقة للمنطوق من المسرحية، التي تقول:

 في إشارات المرور  ثالثة ألــــوان تدور

 (1)استعد أخضر مرور.   أحمر قـف أصفر هيا

الطفل بثالثة أصابع، ثم تناول حالة  مّثله( تمثل العدد ثالثة، الذي 1فكانت الصورة رقم )

الدوران الذي هو إشارات المرور الدائرية الشكل، وفي الصورة الثالثة أشار إلى الصورة التي 

( تشكيلة ألوان إشارات 6، 5، 4شارات المرور للذي ال يعرفها، لتكون بقية الصور )توّضح إ

المرور المتمثلة في )األحمر، األصفر واألخضر(، وقد أجاد الطفل التعبير عن كل لون وذلك ما 

يتبين في الصور، فاألحمر مّثله بيد مضمومة األصابع تدل على حالة الوقوف، أما األصفر 

                                                           
 الّسحرية"، المصدر الّسابق.: الطالبة والباحثة تواتي نورة، مسرحية "عالم األرقام (1)
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( فقد كان في حالة استعداد للمرور، أما األخضر فكان للعبور 5ي الصورة رقم )والذي يتجلى ف

 وسّجل ذلك بفعل اليد.

( جانبا بصريا ساهم فيه الجانب الجمالي 3ور التي قدمت لهذا الرقم )تبين مجموع الصّ 

اإلبداعي للطفل، حتى يعّلمه ويرّسخ في ذهنه األلوان، إشارات المرور، ودور كل إشارة، 

كل حركة كان لها الدور الفّعال  والحركات التي أبداها الطفل للداللة على كل لون، أو باألحرى

 في إيصال مفهوم كل جزء من ذلك الخطاب اللغوي المبهم للطفل.

إشارة يدوية  4= 2+ 2فل العالمة الرياضية ( الذي منح فيه الطّ  4بالنسبة للرقم ) ونفس األمر

ا، وفهمه لهذه الحقائق بالطريقة المبّسطة التي تبينت فيها من خالل تنمُّ عن إدراكه التام له

 العرض.

الجانب  ك الجانب التربوي، أو األصح ساهمقم خمسة جانبا إبداعيا آخر، شاركه في ذلوأثار الرّ 

البارز لتبيين  بة أقل في تفعيل الجانب التعليميالتربوي بنس

الرقم الظاهر على الصورة، رسمت به التلميذة ذات الخمسة 

أعوام رسومات تحفظ بوجدان كل تلميذ، وبفكره، لتطويع 

خضاعها لما جاء في الخطاب اللغوي بكل  حركاتها وا 

 احترافية، حسب ما يوافق سنها.

( بيدها، ومن 5جّسدت الطفلة في هذه الصورة الرقم )

تربوي في  َثمَّة ركعت دالة بها على الصالة، وذلك جانب

فل تعليما الظاهر لكنه يقوم تحت ظل تعليمي يستهدف الطّ 

 

 (17) رقم الصورة
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الة المفروضة هي خمسة، وباعتبار الصالة عماد الدين فهي تمّثل وتربية، بتعليمه أن أوقات الصّ 

 وفكرنا.حياتنا ووجداننا 

فلة تكتسب جانبا معرفيا متضمنا بدوره جانبا تربويا، باعتبار الطّ   ها يّتضح أنّ من خالل سلوك

أّنها جعلت القيمة التربوية في خدمة الشق التعليمي، 

إضافة إلى اكتساب الطفل المشاهد الفضول حول 

ليدها لى تقإركات التي تقوم بها فيسعى جاهدا الح

كل هذه  المغزى منو  ومعرفة معانيها ودالالتها،

 .الحركات

المالحظ أن التلميذة قد استوعبت المسرح المؤطَّر   

تحت مظلة المدرسة بسعيها إلى نقل معارفها، 

 فل المشاهد.أفكارها وأحاسيسها إلى الطّ  

دجُ  قم األخير عشرة بحركة أحادية، تمّثلت في والرّ اسع امن، التّ ابع، الثّ ادس، السّ قم السّ الرّ  سِّ

 استخدام اليدين لإلشارة إلى الرقم المراد توضيحه مثلما تبّينه الصور في األسفل:

 

 

 

 
 

(19) رقم الصورة  

 

 

 (18) رقم الصورة
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(02) رقم الصورة  

 

 

(12) رقم الصورة  

 

 

 (22) رقم الصورة

 

 

 (23) رقم الصورة
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ماء بأصبعه حين ثمانية إضافة إلى رقميهما، اإلشارة إلى السّ  قمرّ قم سبعة والوقد بّين طفال الرّ 

عبير ورة في التعبير عن أّمه التي حملته، فاختالف طريقة التّ ماوات، والثاني وّظف الصُّ لفظ بالسّ 

بداعاته المخّبأة والذي يسمح المسرح في توظيفها أمر طبيعي، يساهم في اكتشاف الطّ   فل وا 

 م الّلبيب.ي والمعلّ تدريجيا، أو يتم استشعارها من طرف المربّ   فل في ذاتهليكتشفها الطّ 

عليمية لطفل الفئة حرية" مجموعة من المعارف التّ طرحت مسرحية "عالم األرقام السّ 

تعّلم األرقام بطريقة ممسرحة، جعلت  -كما وضحنا سابقا بالصور –حضيرية، فقد تناولت التّ 

فهم يساهم في بناء شخصياتهم، " أو الترفيه عن طريق اللعب لمعتل، فكان الفل يتعّلم دون ملالطّ  

وبصفة أدّق المسرح  ،(1)"عندما يلعبون أدوارا تمثيلية إّنما ينّمون عقولهم وعواطفهم وأجسامهم

علم بطريقة ممتعة، بعيدة كل البعد عن األوامر فل فضاء خاصا به يسمح له بممارسة التّ منح للطّ  

خول ه نفس القسم، ولكن صار محببا له الدّ العمل عليها داخل القسم، ورغم أنّ واهي التي أل ف والنّ 

عليمي ليس بالجلوس والقيام وقت ما تريده المعلمات إليه والعمل وفقا لما يهواه، فالجانب التّ 

فسية ومثلما المعلمات ألنها الفئة الغالبة في تدريس هذه المرحلة(، بل وفقا لقناعاته النّ  )أخّص 

فل له أفكاره الخاصة فالطّ   ،تهويه ويجعله يحس بحريته وقدراتهعب الذي يساللّ  فيّتجه نحويرغب، 

التي تتوافق وسنه، والتي يسعى إلى تحقيقها والعمل عليها باجتهاد، وما علينا سوى توجيهه وبناء 

فل يثير أفكاره ويجعله الطّ  ى نبهار لدفتحقيق اال ،أفكاره بطريقة جمالية يلمس فيها ذاته اإلبداعية

 .لى تحقيق المتعة والترفيهإشديد الفضول واالستطالع، باإلضافة 

 
                                                           

 .68ص  ، الّتربية المسرحية الدراما وسيلة لبناء اإلنسان، المرجع الّسابق،: هشام زين الدين(1)
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  الحبكة:  -5

هي مكمن األحداث، والبؤرة المركزية لها التي دارت حولها المسرحية، ووصلت إلى ذروتها 

لتعود الحركة والصراع إلى النزول تدريجيا، والوصول إلى حل يرضي األطراف جميعا، مع 

 يح جلي للطفل لكل سبب تدريجيا.توض

  الفضاء الزماني والمكاني:  -6

إن طبيعة العمل المسرحي يفرض وجود إطار تجري فيه األحداث، والزمان والمكان هما 

 ،(1)"يعتبر الزمن من المكونات الرئيسية للنص والعرض المسرحيينحيث "، المشكّ الن للمسرحية

هو أحد العناصر األساسية في المسرح ألنه  والمكان"مان هو في وقت الّدوام المدرسي، فالزّ 

كان أحاديا وقد جرت أحداثها في المدرسة وداخل  ، والذي(2)"شرط لتحقيق العرض المسرحي

 القسم تحديدا.

  الوحدة أو الفكرة(:الموضوع )  -7

اإلطار الفكري الذي يحوي المحتوى أي الحجم الفكري مضافا إليه المضمون ويقصد به "

، بمعنى أن الموضوع هو المضمون الفكري المعالج من طرف المؤلف (3)"للتكوين الفني *الدرامي

ه في المسرحية تعالج المسرحي في المسرحية بطريقة درامية ذات صبغة فنية جمالية، حيث أنّ 
                                                           

، المصدر حسن، المعجم المسرحي مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض حنان قصاب، : ماري إلياس(1)
 .238ص  الّسابق،

 .473ص  المصدر نفسه، :(2)
 .الفكرة التي تحملها المسرحية يقصد به المضمون الدرامي:: * 
 .695 ص ، المرجع الّسابق،كمال الدين عيد، أعالم ومصطلحات المسرح األوروبي :(3)
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فكرة واحدة بسبب الفئة العمرية التي تتناول المسرحية، والموضوع المركزي الذي تدور حوله 

لهم المسرحية،  ةرجة األولى، يتناسب وعمر األطفال المقّدمموضوع تعليمي بالدّ المسرحية هو 

 إضافة إلى جوانب أخرى تتناولها كالجانب التربوي، األخالقي، الفني)الجمالي(. 
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 بعاد التربوية في مسرحية "إن هللا يرانا"األمالمح و الالمبحث الثاني: 

التي تم تناولها ضمن المسرحية، وذلك من مجموعة من القيم "إن هللا يرانا" بمسرحية تزخر 

ترسم في نفس  خالل المشهدين اللذين بنيت عليهما، وقد حملت المسرحية ذخيرة هائلة من القيم،

المتمثلة في الباب األول )العنوان( الذي  قارئها دالالت عدة، مستوحاة فقط من لفظة واحدة

نب التي تصّب في عن متنها المتشّعب والملّم لمختلف الجوا ناهيكاحتوى لفظة الجاللة "هللا"، 

فل وتوعيته، ونستشف ذلك كله من خالل تعين على فهم الطّ   يمثل التربية قالب ومفهوم أحادي

 عناصر المسرح المتكاملة والتي تتبين من خالل التالي:

  :()خصيات الدراميةالشّ   -1

مو وهي تتضمن نة من مراحل النّ مرحلة معيّ  نظيم الفعلي لإلنسان عندالتّ ونقصد بها ذلك "

، أو هي الوجود (1)"واحي النفسية، عقله، مزاجه، مهاراته، أخالقه، اتجاهاتهكل ناحية من النّ 

خصيات االفتراضية التي يبنيها المؤلف من وحي خياله، أو المستنبطة من الواقع الفعلي للشّ 

فل، فمن الضروري تواجد يرغب في توضيحها للطّ  المحيط به، سعيا منه إلى إيصال األفكار التي 

ل روح المسرحية، والتي تمنحها الحركية بعد الجماد، وقد تناولت مسرحية الشخصيات التي تمثّ  

 خصيات )أربعة شخصيات( تمّثلت في: هللا يرانا" مجموعة من الشّ  "إنّ 

مة، وذلك ينّم عن ية، ومعلمة حيوية، دائمة االبتسامربّ   ((01)الصورة رقم ) المعلمة: -

 كتبسم"ى هللا عليه وسلم: بها، فاالبتسامة ال تفارقها وذلك لقوله صلّ صف ينية التي تتّ األخالق الدّ  
                                                           

() ::براز الصفات المميزة له. )شكري عبد الوهاب الشخصيات الدرامية ، هي السجية أو الخلق أو الشخص، وا 
النص المسرحي: دراسة تحليلية ألصول الكتابة المسرحية والتعريف بالمأساة اإلغريقية، المكتب العربي الحديث، 

 (51، ص 1997د. ط، اإلسكندرية، 
 .52: المرجع نفسه، ص (1)
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، مما يجعل الطفل في ارتياح دائم وتوافق معها هذا من جانب، (1)"صدقةلك  في وجه أخيك 

ومن جانب آخر المعلمة تلبس مئزرها فالهندام يلعب دور في نفسية الطفل، وهو تصّرف يدّل 

على االنضباط، وكذلك عن األخالق الرفيعة التي تتميز بها معلمة هذه المسرحية، فضال عن أن 

 ي تعتبرهم كأبنائها الصغار.هذه المعلمة ودودة مع تالميذها فه

 

 

 

 

 

 

 

حضيري، تعّلموا من طرف معلمتهم أطفال يدرسون بالقسم التّ  :، عائشة وعليمحمد -

 دامهم المنضبط وسلوكاتهم القويمة،الحة، التي تتبّين في هنالكثير، األناشيد والقيم األخالقية الصّ 

الح، فاالسم محمد داللة على محمد بن عبد لف الصّ السّ أسماء من  ةأسماءهم مأخوذ وحتى أنّ 

المؤمنين رضي هللا عنها وأرضاها، واسم علي  هللا، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعائشة أمّ 

التربوي الذي تحمله المسرحية الديني بذّكرنا بعلي كّرم هللا وجهه، فذلك جانب يبيّ ن وبشّدة البعد 

                                                           
: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، تخ: صدقي جميل العطار، كتاب البر والصلة عن (1)

باعة والّنشر والّتوزيع، ح رسول  ، 2005، د. ط، بيروت )لبنان(، 1963هللا صلى هللا عليه وسلم، دار الفكر للطّ 
 .579ص 

 

 (01) رقم الصورة
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عبير عن ة، فذلك لم يكن اعتباطيا بل كان لها من التّ ء كشخوص مهمّ بتوظيفها لمثل هذه األسما

الحة صّ الربية تّ وهي ال فل عليهافات الحميدة األخالقية التي ترّبي الطّ  دق واألمانة، وكل الصّ  الصّ  

 قويمة، والصورة في األدنى توّضح شخوص المسرحية.ال

 

 

 

 

 

 

 

 

  :()الحدث الدرامي  -2

تدور حول  األفعال والوقائعتعتبر المسرحية عبارة عن قصة أو حكاية تضم مجموعة "

، تتناول شخوص )المعلمة، محمد، عائشة وعلي(، تطرح حدثا رئيسا تلتفُّ (1)"موضوع معين

حوله أحداث المسرحية الفرعية، وقد تطرقت المسرحية قيد الدراسة إلى حدث جوهري كان 

                                                           
() ::عبارة عن نشاط يدور حول الفكرة الّرئيسية ويضم الحركة المادية. )إدريس قرقوة، الّتراث في  الحدث الدرامي

 (343المرجع الّسابق، ص  المسرح الجزائري )دراسة في ألشكال والمضامين(،
 .252: محمود سعيد، الّنزعة الّتعليمية في فن المسرح، المرجع الّسابق، ص (1)

 

 (01) رقم الصورة
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المشهد الثاني من المسرحية حين محمد لم يأكل الحلوى، وذكر السبب أساسها، حيث برز في 

 (1)"ألني لم أجد مكانا ال يراني فيه هللابقوله: "

 

 

 

 

 

 

وذلك ( 2)"الشخصية تسهم في خلق المسرحيةهذا الحدث هو أهم األحداث على اإلطالق، فـ"

ربوي الذي يتمظهر من دوره بطريقة تكشف عن البعد التّ فل محمد الذي جّسد ما تبّين مع الطّ  

خالل رّده، فقد كان بمقدوره أن يأكلها مثله مثل زمالئه، ولكن هذا ليس رفضا وال عدم رضوخ 

لمعلمته، ولكن هي أخالق تعّلمها وترّبى عليها، ال ُتزاح من عقله، وال من وجدانه، ال بالحلوى وال 

بل هي مبادئ يرتكز عليها في حياته كلها  ليست قابلة للمساومة، بتة، راسخة،ها ثابغيرها، ألنّ 

 )الحالية والمستقبلية(.

                                                           
 : الطالبة والباحثة تواتي نورة، مسرحية "إّن هللا يرانا"، المصدر الّسابق.)مخطوطة(.(1)
والّتعريف بالمأساة اإلغريقية، : شكري عبد الوهاب، الّنص المسرحي: دراسة تحليلية ألصول الكتابة المسرحية (2)

 .50المرجع الّسابق، ص 

 

 (01) رقم الصورة
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فل ا عّمق الفكرة ووّضحها للطّ  ئيس، ممّ لقد تكاتفت مجموعة من األحداث في خلق الحدث الرّ 

فل لمشاهد، وقد كانت أحداثا واقعية، مستوحاة من المحيط االجتماعي، يشاهدها الطّ  الممثل وا

أكل شيء فإنه يختبئ في المطبخ، قاعة االستقبال، في الغرفة بعد غلق  فل حين يودّ يوميا، فالطّ  

 .((01تين رقم )ور ن في الصّ الباب)كما يتبيّ 

 

 

 

 

 

 

كل مكان هللا يرانا في  فل أنّ بعد هذه المسرحية قد فهم الطّ  ، لكن ا منهم أن ال أحد يراهمظنّ 

كان مركزها وأساس تناولها، باإلضافة إلى أحداث  فالمسرحية تناولت حدثا جوهرياوكل زمان، 

فل على ريقة في تناول األحداث يساعد الطّ  ئيس، فهذه الطّ فرعية ساهمت في تفعيل الحدث الرّ 

ت انتباه يشتّ   فتناول حدث واحد ال المقدَّمة لها المسرحية، االستيعاب تدريجيا بحسب الفئة العمرية

 ا الحدث.ع أو إيجاد الحل لهذفل بل يجعله مركزا سعيا منه إلى توقّ الطّ  

األحداث  شاط اإلنساني مهما كان نوعه )نفسي، اجتماعي(، فإنّ وباعتبار الحدث هو ذلك النّ 

لها  "، حيث كانهللا يرانا إنّ ئيسي نجد مثال: األنشودة المعنونة بـ: "الفرعية التي خدمت الحدث الرّ 

 

 (01) رقم الصورة
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فل، فضال عن أن ما قام به علي وعائشة كان له دور هو دور فعال في تثبيت ما تعّلمه الطّ  

ه الّصواب، وفي الحقيقة هي ا منهم أنّ اآلخر في عرض ما يوجد في الواقع وما يفعله األطفال ظنّ 

زة المسرح هنا ال يقدم معلومات جاهفل، فـ"أحسن الطرق إليصال المفهوم الصحيح لعقل الطّ  

ح ذلك أمامهم فيرسخ ذلك ، بل يعرض األخطاء ثم يصحّ  (1)"فل دون أن ُيعمل عقلهفها الطّ  ليتلقّ 

هي الذي ال صح والوعظ المباشرين سيجعله أمام األمر والنّ في ذهنه ويفهمه بسهولة، لكن النُّ 

 فل. يحّبذهما الطّ  

  غة )الحوار(:اللّ   -3

الذي ال ينبئ عن شيء، بل هو يفتح آفاقا على إن الحبر المكتوب على الورق ليس بالجماد 

غة تتجاوز تلك المجردات مت مثال يقال عنه أنه "أبلغ من الكالم"، فكذلك اللُّ دالالت عدة، فالصّ 

فحات إلى ما هو أبلغ من ذلك، لتعبر عن مفاهيم تحمل قيما متنوعة، فاللغة المبّينة على الصّ 

واصل بطريقة هللا يرانا" بالتّ  فل في مسرحية "إنّ للطّ  هي أداة تواصلية بالدرجة األولى سمحت 

يغ المستعملة، فأغلب األلفاظ كانت تنمُّ مريحة، دون استخدام لما يصعب عليه من األلفاظ، والصّ  

الميذ )محمد، ربوية التي تجّلت على طول العرض المسرحي، وفي استخدام التّ عن القيمة التّ 

زون بها، مات والعبارات التي تدل على أخالق دينية يتميّ عائشة وعلي(، والمعلمة كذلك للكل

مة، وتجيب هي بـ: "عفوا"، وفي حالة االعتذار يقولون: كقولهم: "شكرا" في حاالت االمتنان للمعلّ  

 "آسفون". 

إضافة إلى أن طريقة االستهالل للمسرحية بأسلوب مختلف عما نعهده من بدايات مباشرة 

ياها مع فل يحاللمضمون، نجد الطّ   ول إيجاد حريته، أو إيجاد مكانه ضمن المسرحية ليتآلف وا 
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بقية شخوصها عن طريق تأدية أنشودة كلماتها متداولة بين األطفال تدل على عنوان المسرحية 

لتدريب ألسنة األطفال بوضوح، وعلى هدفها المكتنف فيها، فاستخدام األلفاظ البسيطة سعى "

جادةعبير السّ على التّ  بتوظيف  (1)"غويةة، وتنمية ثروتهم الل  طق والكالم في وضوح ودقّ النّ  ليم، وا 

غوي كلفظة: السر، العلن، اد المعرفي التي أضيفت إلى قاموسه اللُّ كلمات جديدة تعتبر بمثابة الزّ 

هل شرحها اليسر والمحن، والمتمّعن فيها يجد أنها عبارة عن متناقضات أو أضداد، فكان من السّ 

وترسيخها في ذهنه، باعتبار أن الكلمات تعرف بأضدادها، وذلك بعد معرفي تعليمي للتلميذ 

 ينطوي تحت مظلة أكبر وهو البعد التربوي.
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من جهة أخرى كان لإليقاع دور فّعال في إيصال المفاهيم بكل سهولة لعقل الطفل ووجدانه، 

التكرار )في اللفظة والعبارة(على ذلك بخلق نغم موسيقى سمح للطفل باالستيعاب السريع،  فاشتغل

وكذلك لمس جانب جمالي إمتاعي فكان يستمتع في الوقت نفسه يقوم بالحفظ. فعلى مستوى 

 العبارة نجد الالزمة: 

 ا هللاــهللا ي   هللا هللا 

 (1)ا هللاـموالنا ي  هللا هللا                              

فل، وخلقت الالت التي أّثرت في الطّ  التي كان لها دور في ذلك هي األخرى مما جعلها حافلة بالدّ 

في نفسه استشعارا باهلل وبمراقبته في كل مكان، في كل زمان، في السر والعلن، وفي اليسر 

مرة باإلضافة إلى استخدام  20ظة فقد تكررت لفظة هللا أكثر من والمحن، أما على مستوى اللفّ 
                                                           

 المصدر الّسابق.)مخطوطة(.: الطالبة والباحثة تواتي نورة، مسرحية "إّن هللا يرانا"، (1)

 

 (01) رقم الصورة
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كرار الذي ل في التّ  مفرداتها التي تسعى إلى توحيد هللا، فأفضى ذلك الجانب الجمالي الفني المتمثّ  

فظ فل بإكسابه اللّ غة المركّ زة على نضج عقل الطّ  عاون مع اللّ َنسج بدقة خيوط اإليقاع، وبالتّ 

فل المجّسد في إثرائه لغويا ومنحه دا تربويا، فذلك المزج بين البعد المعرفي للطّ  الجديد بنى بع

يني ابق المحدود، والبعد الدّ  خيلة عليه وعلى مستواه السّ قاموسا مفعما باأللفاظ والعبارات الدّ 

نب اقية األقرب إلى الجافل من األفكار المادية الجامدة إلى األفكار الرّ األخالقي الحامل للطّ  

إلقائها إلى  حية التي يتمّ وجل والتّ  ناء والحمد على هللا عزّ مها من الثّ األخالقي كالعبارات التي يتعلّ 

رويحي المتمثل في األنشودة، غيره من المواقف التي تبيّ ن هذا البعد، وكذلك الجانب الجمالي التّ 

 كل ذلك كّون طفال يحمل ملمحا وقيما تربوية.

مته مة لدرجة أّن عليّا ينادي معلّ  الميذ من المعلّ  فسي للتّ ن العرض بجالء القرب النّ كما يتضمّ 

أنا أنا أخبرك أوال يا أمي... آه )وهو يحك رأسه ي" على أساس أنها والدته، حين يقول: "بـ: "أمّ  

 (1)خجال( يا معلمتي.."

فهذا الخطأ الذي سقط سهوا من 

عن فرط تعّلقه علي، ليس إاّل تعبيرا 

بمعّلمته التي جعل لها مكانة مثل 

ه، فناداها بوالدتي، وما هذا  مكانة أمّ 

إال نتيجة لتربية صالحة تكشف عن 

فل، وللمعلمة على  بعد أخالقي للطّ 

)ابتسامة الّسواء حين رّدت قائلة: "

                                                           
 : الطالبة والباحثة تواتي نورة، مسرحية "إّن هللا يرانا"، المصدر الّسابق.)مخطوطة(.(1)

 

(01) رقم الصورة  
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ادي وتقّبل الفكرة ، فرّد فعل المعلمة الع(1)"كي هنا أمّ ابني، ألنّ عريضة تعلو وجهها( ال بأس يا 

فل يستعيد حالته العادية دون أن ينطوي على نفسه، وال أن يدخل في قوقعة من طرفها، جعل الطّ  

لميذ وافق الكبير واالنسجام بين التّ  فضال عن ما يؤكد التّ  لوحدة واالنعزالية لخطأ بسيط منه،ا

ثل في قيمة إنسانية تحمل ومعلمته توظيف هذه األخيرة للفظة يا أبنائي/ يا أطفال، التي تتم

 فل من عوالم الخطأ إلى عوالم البهجة، المرح وحالة من التآلف.الطّ  

وبوصفه أساس  (2)"باعتباره تبادل الكالم بين اثنينغة يستوجب الحوار "والحديث عن اللّ 

عبير عن ما يكتنفه من استفسارات وتساؤالت، عواطف وأحاسيس ريقة المثلى للتّ المسرح، والطّ 

زة له عن باقي األنواع األدبية األخرى، وغيرها من المواقف المختلفة، وهو سمة المسرح المميّ  

وح الحيوية التي يبعثها في الخطاب واصل عن طريقه فهو العمود الفقري له، والرُّ التّ  حيث يتمّ 

راعا د في العرض المسرحي إما صالمسرحي الجامد، وبه تتصاعد أو تتنازل تلك الخطابات لتتجسّ 

هللا يرانا" نجد الحوار طاغٍّ عليها، يدور بين  ؤية في مسرحية "إنّ أو حال للحكاية الممسرحة، وبالرُّ 

غة المستخدمة، فالحوار جاء معلمة وتالميذها، حوار يكتنفه األدب واألخالق في التعامل واللّ 

فل ر لقتل الطّ  بسيطا، سهال، ويكافئ سن الخمس سنوات، فهو ال يطول لدرجة الصعوبة، وال يقص

ريقة المسرحية )الفنية(، فل بالطّ ربية، وترسيخها في الطّ  ذاجة المملة، وهو معّلم لألخالق والتّ بالسّ 

الم عليكم ورحمة هللا السّ )ربوية كـ: وقد كان العرض المسرحي مليء باإلشارات المعرفية التّ 

، (3)("بارك هللا فيك"، "الحمد هلل""، وكذلك استعمال: عليكم السالم ورحمة هللا وبركاته"و"وبركاته

رة فيه،  فهذه العبارات يتعّلمها الطفل في هذا العمر، وهي هاّمة لجعل األخالق الصالحة متجذّ 
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مة عامل اليومي به، يبيّ ن أن المعلّ  فل نتيجة للتّ فهذا كله جانب تربوي ديني أخالقي ُغرس في الطّ  

 وتالميذها )األطفال( يتمّتعون بأخالق رفيعة. 

الميذ، في فضال عن طريقة طرحها للغياب التي تبدو تفعيال لروح الصداقة واإلخاء بين التّ 

 (1)هل التالميذ حاضرون؟ هل من صديق غائب اليوم..آه؟"قولها: "

 

 (01) رقم الصورة
 

فكير، وفي الوقت فل وقتا للتّ أخرى يمنح الطّ  ؤال بصيغة رح، وتكرار السُّ ريقة في الطّ تلك الطّ  

ة. )الصورة في ديق الغائب بتركيز ودقّ نفسه يعّمق العالقة بين األطفال، فيبحثون عن الصّ 

 ((.02الصفحة الموالية رقم )
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 (02) رقم الصورة

، فصارت ((03)الصورة رقم) مة سؤالها بصيغة أخرى اختلفت تماما عن سابقيهالتعيد المعلّ 

أقرب إليهم نفسيا بتوظيفها كلمة 

فسي يلعب "أطفال"، فالعامل النّ 

فل ليعبر عن دورا في ارتياح الطّ  

ما يبدر في ذهنه بطالقة، فال 

يكون مقيدا باألفكار الخجولة وال 

 حتى المخيفة. 

  

 (03) رقم الصورة

 



         '  يرانا هللا إن' و' السحرية األرقام عالم: 'مسرحيتي في والتربوية التعليمية واألبعاد المالمح

 الفصل الثالث
 

113 
 

 

مة( أو من المجتمع )المعلّ  فل لما يتعّلمه من األلفاظ سواء من المدرسة كما أن استثمار الطّ  

فل وأخالقه، الذي يعيش فيه نحو: )تفضل، شكرا، عفوا، آسف(، فذلك يكشف عن مدى أدب الطّ  

ها غرست فيهم ذلك بطريقة تعاملها، وذلك دليل على أن معلمتهم قد حافظت على أخالقهم أو أنّ 

 اجعة.ربوية النّ وتصرفاتها التّ 

شجيع ضمن الحوار المسرحي من كلمات التّ بدت واضحة 

كر، واالستحسان لما يفعلونه، كقولها: مة بالشّ طرف المعلّ  

، فالبساطة واالنسجام مع المعلمة وتشجيعها (1)"أحسنت يا محمد"

 (2)"نعم لم آكلهاالدائم لهم جعل محمد يصدق في قوله: "

، وكذلك من جانب آخر التالميذ يستجيبون ((04)الصورة رقم )

ألوامر المعلمة فال يبدؤون بالّرفض وال باالستياء، ولكن 

يطيعونها ويرضخون لما تقوله، ألّنهم يرون فيها القدوة التي 

ستوصلهم إلى مبتغاهم، وذلك دليل على الثّ قة التي منحوها 

دق، فقد ذابت كل القيم التي إياها، فالّطاعة من أبواب الّتربية الّصالحة، دون أن ن نسى الصّ 

 توّضحت من خالل المسرحية في بحر الّتربية التي شملت كل الجوانب التي تّم تناولها.

واصل المثلى بين األفراد وخاصة مع غة الفصحى التي تعتبر لغة التّ استوعبت المسرحية اللّ 

غة فل، وقد تختلف هذه اللُّ طّ  ربوي في عقل ووجدان الاألطفال، سعيا منها في غرس الجانب التّ 

                                                           
 "إّن هللا يرانا"، المصدر الّسابق.)مخطوطة(. الباحثة تواتي نورة، مسرحية و : الطالبة (1)
 : المصدر نفسه. (2)

 

 (04) رقم الصورة
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غة العامية التي خلت منها المسرحية غة الفصحى هنالك اللُّ من شخص آلخر، فباإلضافة إلى اللُّ 

غة اإلشارية، الحركية أو الدرامية التي طغت على الصورة المرئية، وبهذا سيتم تناول عنصر واللّ 

 آخر من عناصر المسرح وهو:

 الحركة(: الدراما) 

ذلك الفعل الذي يقوم به الممثل في يعتبر الفعل الدرامي أو ما يصطلح عليه بالدراما 

غة البصرية متجليان ، فالحركة واللُّ (1)"دون تمثيل تظل ناقصة بشكل ماالمسرحية، وهذه األخيرة "

في المسرحية اللذان عّززا ما تضمنته من مالمح تربوية على طول العرض المسرحي )المشهدين( 

ألطفال كما نالحظ من خالل شاور بين اابقة، فنجد في البداية عملية التّ خالل العناصر السّ  ومن

 ((05)الصورة رقم )
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 (05) رقم الصورة

 



         '  يرانا هللا إن' و' السحرية األرقام عالم: 'مسرحيتي في والتربوية التعليمية واألبعاد المالمح

 الفصل الثالث
 

115 
 

َوالَِّذيَن اْستََجابُوا ﴿ وذلك بعد تربوي أخالقي لما ثبت عن هللا عز وجل في محكم التنزيل:

ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُوَن  ََلةَ َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَْينَُهْم َوِممَّ  (1)﴾ِلَرب ِِهْم َوأَقَاُموا الصَّ

ربية الصالحة، فكانت فل الخلوق، جانبا آخر يمثل التّ ليكون الخجل الذي هو من سمات الطّ  

 زداد قوة ومعنى.، الذي اأكثر من الحوار اللفظيالنواحي البصرية 

 

 

 

 

 

 

وعملية التساؤل التي قامت بها المعلمة منحت األطفال حيوية 

، ((07)الصورة رقم ) وجعلتهم ينسون ذلك الخجل ويرمون به بعيدا

باإلضافة إلى توظيفها تقنية المدح الذي عّزز موقف الّطفل في 

تناسي الخجل واالكتئاب والتعامل بشكل عادي، فجعلته يستعيد ذاته 

                                                           
 .38: سورة الشورى، اآلية (1)

 

 (06) رقم الصورة

 

 

 (07) رقم الصورة
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، فأصبح وجهه بشوشا، (1)"أحسنت يا محمدالحيوية، ويتمظهر هذا عند قول المعلّ مة لمحمد: "

 وهو يبتسم.

 الحبكة:  -4

بعه ها ذلك اإلطار العام الذي تتّ بمعنى أنّ  ي،منطقة بتسلسل وهي ترابط أحداث القصّ 

أو نهاية األحداث تدريجيا، أو هي ذلك  المسرحية لتتصاعد أحداثها من نقطة االنطالق إلى الحلّ 

والمتتّبع للمسرحية يرى ترتيبا زمنيا  ،(2)"نظيم العام ألجزاء المسرحية ككائن واحد قائم بذاتهالتّ "

معرفة  واعيا منطقيا ألحداثها حيث احتوى العرض المسرحي مشهدين مشهد أول وقد تمّ 

األشخاص، وعالقتهم ببعضهم البعض، المكان والزمان الذي تجري فيه األحداث، فكان أشبه 

تنّبه المعلمة إلى الخجل تبالمقّدمة للعرض المسرحي، ليكون في ما بعد تدّرج في األحداث، حيث 

وتنطلق األحداث لتحذف تلك الحالة من على وجوههم، تالميذها، فتقوم بالثناء عليهم  الذي كسا

 في نهاية المشهد األول بإعطاء المعلمة الحلوى للتالميذ، وطلبها االختباء عند أكلها.

اعد نحو ذروتها لتصل راع أو لتأزم األحداث التي تتصاني نالحظ بداية للصّ وفي المشهد الثّ 

لكل ما سبق من  إلى حدودها حين ال يأكل محمد الحلوى، ومن ثمة تكون إجابته هي حلّ 

سلسل المنطقي البارز من خالل العرض المسرحي األحداث، وتعود إلى نقطة الصفر، فهذا التّ 

أي مراعاة  فل الدرجة األولى في خلق المسرحية وما يتوافق مع نفسيته وفكره،يدل على منح الطّ  

فل لم تكن متوّقعة، فهو كان يرى بأن محمد النهاية لدى الطّ   فل، إضافة إلى أنّ الفئة العمرية للطّ  

فل، وجذبته لمعرفة شويق زادت من شّد انتباه الطّ  سيقوم بأكل الحلوى في مكان ما، لكن تقنية التّ 

                                                           
 )مخطوطة(. .الباحثة تواتي نورة، مسرحية "إن هللا يرانا"، المصدر الّسابقو : الطالبة (1)
 .60، ص 1987، تونس، 1النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، مؤسسة عبد الكريم بن عبد هللا، ط  : عادل(2)
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بهذا التشويق والمتعة كان يود ما وراء ذلك، خاصة لهذه الفئة العمرية التي تسعى دائما للعب، و 

فل لما سيقع، اكتشاف ما الذي سيفعله محمد بالحلوى، فقد هّيأ المؤلف ضمن النص الخطابي الطّ  

ه صحيح، ليختتم العرض بأنشودة "إن هللا يرانا" التي كانت في أنّ  فعندما يرى تصّرف محمد يحّس 

ضمنيا في المسرحية )قيم تربوية في البداية أيضا، وقد زرعت في نفس الطفل القيم المتناولة 

وتين الكالمي، إلى حرية ملموسة في اإلنشاد مجملها( وجعلت الطفل يكسر الملل الخطابي والرّ  

 المتميز بإيقاع فني جمالي.

فقد كان لبعض األحداث إثارة للطفل بجعله يتمتع في طرحها كاألنشودة التي راقت الكثير، 

المعلمة في قولها: شكرا لك يا عائشة، شكرا لك يا علي، وأنت  وعملية التكرار التي استحسنتها

أيضا يا محمد"، واألكل تحت الطاولة، وفي الساحة، جعل للعرض المسرحي مصداقية في ذلك، 

فأصبحت تصرفات األطفال تلقائية القترابها من الواقع ومما يعيشونه في الحقيقة، ألنها طرائقهم 

ه مم الٌّ هو تلك التساؤالت المتتالية للمعلمة، لكن هي المستخدمة في مثل هذه الحاالت ، وما نحسُّ

ليست مملة بقدر ما هي تأكيد من طرفها على أن األطفال بخير، وقد غادرتهم حالة الخجل 

 المفرط، لتعود حالتهم الطبيعية والحيوية التي تكتسيهم.

 الزمان والمكان:   -5

له زمان ومكان عمل مسرحي  معنى أن كلوزمان ما، ب (1)"كل مسرحية تجري في مكان ما"

فالمكان هو المدرسة وتحديدا قسم السنة  تقوم عليهما األحداث الجارية في هذا األخير،

الثامنة التحضيرية الذي تجّسد فيه العرض المتناول للدراسة، أما الزمان فقد كان زمن الدراسة من 

                                                           
: أونا شودهورى، المكان المسرحي جغرافية الدراما الحديثة، تر: أمين حسين الرباط، أكاديمية الفنون، د. ط، (1)

 . 27، ص 2001القاهرة، 
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في هذا الّسن، خاصة إلى الحادية عشرة صباحا، أي بمكان تربوي تعليمي، ينتمي إليه الطفل 

ة، وللتكوين المعرفي في ما يتربية األسر الفهو بحاجة إلى المدرسة لتربيته أو لتكملة تربيته بعد 

 أخرى.بعد، فاألولى هي التربية التي تضّم الجانب المعرفي وجوانب 

 حدة أو الفكرة(:الموضوع )الو   -6

والهدف الذي يرمي المؤلف إلى تحقيقه من " وهو المضمون الفكري الذي تحتويه المسرحية،

ومواقفها الدرامية المتعددة، باإلضافة لوكات شخوصها، سواألبعاد المستنبطة من  (1)عمله الفني"

رية من إشارات، إلى لغاتها المختلفة بين لغة التواصل الخطابية بتوظيف الحوار، واللغة البص

إيماءات، وحركات متنوعة. وفي الواقع مسرحية "إن هللا يرانا" قامت على موضوع تربوي بحت، 

ار مراقبة هللا لكل ما فقد جرت أحداثها في المدرسة وتحديدا في الصف التحضيري حول استشع

جوهر الموضوع من خالل  ودون نسيان الجانب الفني الجمالي الذي عالج به يقومون به،

هللا يرانا" واالختتام بها، وقد كانت مناسبة لعمر األطفال  االستهالل بأنشودة تحت عنوان: "إنّ 

بمحتواها البسيط، فقط تحتاج إلى ممارسة كالمية ليتعّود على الكلمات الجديدة منها ويتم حفظها، 

 جوانب التي تشملها القيمة التربوية. فل كل الوقد سمح ذلك الشّق اإلمتاعي بالترسيخ بعقل الطّ  

 

                                                           
 .338ري )دراسة في األشكال والمضامين(، المرجع الّسابق، ص : إدريس قرقوة، التراث في المسرح الجزائ(1)
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فل بمراحمو المتفاوتة يمنح البحث أبعادا ال تنتيي وال  إن الحديث عن األدب بفنونو المتنوعة والطِّ

حدود ليا، غير أّنو قد تّم حصر ما وجب دراستو في إطار فني واحد وىو الفن المسرحي الخاص 

 .بمرحمة أو ببررحة عمررة تتممل في الطفولة وتحديدا اللسم التححيرؼ 

من ىذا المنطمق كانت جممة النتائج التي تّم رصدىا من خالل الدراسة التي تم تبّنييا، والتي 

 :كانت بممابة اإلجابة عن التساؤالت التي تّم طرحيا في الملّدمة والمجممة نتائجيا في النلاط الّتالية

فل والمسرح عالقة وطيدة، إذ يعّد ىذا األخير نوعا من الّمعب الذؼ  - تعتبر العالقة بين الطِّ

فل، والمعبِّر عن حالتو، النفسية وانفعاالتو وأحاسيسو،  يعتبر بوابة اكتباف العالم بالّنسبة لمطِّ

فيو فن راق مممو ممل المسرح، إحافة إلى ابتراك ىذان األخيران في المتعة والفرجة التي 

فل، فمعب الطفل ىو جانب من مالمح المسرح  .يمنحانيا لمطِّ

يتناول مسرح الّطفل بررحة الّطفولة في ذاتيا الستيدافيا ىو دون غيرىا من الّبرائح األخرػ،  -

وذلك في تطبيلو وممارساتو التي تلام من أجل الطفل دائما، بحيث جعل ىذا األخير ىو 

محور العممية التربوية التعميمية، فحّولت البرامج المدرسية المبرمجة لمتالميذ إلى أعمال فنية 

 .مبّسطة تحمل قيما وجماليات فنية، غايتيا تربوية تعميمية بمواصفات فنية (مسرحيات)

تلوم عالقة متينة بين الفن والتربية، باعتبار أن المسرح جزء من الفن ورنطوؼ كذلك عمى  -

أبعاد أخرػ تربوية وتعميمية، فذلك التداخل اللائم بينيما يسّمم إلى أّن الفن جزء مكمل لمتربية، 

فالطفل يحتاج إلى الفن باعتباره وسيطا تعميميا، محّفزا ومطّورا لو، والتربية المتمّممة في 

المدرسة ىي الجزء الميم لمّطفل ألّنيا تسعى إلى استكمال تربيتو المحيطية بالّدرجة األولى بعد 

 .التربية األسررة المحدودة
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ُيعّد أدب األطفال نوعا من الفن األدبي الّبامل لمختمف األجناس األدبية بعررة ونمررة، وىو  -

فل ولعمره المستيدف لمّطفل كتابة في أدبياتو، فيو يظّل  األدب المحاكي لمّطبيعة المالئمة لمطِّ

 .الذؼ يتحكم في نوعية ما يمنح، وكيف يمنح

فل ىو المسرح الموّجو إلى جميور األطفال بغاياتو الّتعميمية والفنية، والمسرح  - يعتبر مسرح الطِّ

المدرسي يصّب في نفس اللالب غير أّن محامينيما يختمفان بحكم الجميور المختمف الّمذين 

يلّدمان ليما العرض، فمسرح الّطفل ييتم بالواقع االجتماعي إحافة إلى الجوانب الّتربوية 

والتعميمية والّتراث الححارؼ، وغيره من المواحيع، في حين أّن المسرح المدرسي ال يخرج عن 

ن كان  اإلطار الّتربوؼ الّتعميمي كونو في المدرسة التي تعتبر ملّر التربية والتعميم، حتى وا 

ىنالك مسرحيات اجتماعية نابعة من الواقع أو مواحيع أخرػ إال أّنيا تخدم جانبا تربويا 

فحال عن أّن المسرح المدرسي يعيش تحت المظمة الكبرػ التي يعتبر جزء منيا وىو . تعميميا

فل  .مسرح الطِّ

" إن هللا يرانا"، و"عالم األرقام السحررة"ومن خالل ما تم التطّرق إليو من تحميل لمسرحيتي  -

التي تناولت األولى الّناحية الّتعميمية، أما الّمانية فلد كانت متمحورة حول الّناحية الّتربوية، وقد 

تجّسد ذلك عمى مستوػ العرحين المسرحيين، فلد أسيم كل عنصر في توطيد وتمتين العالقة 

بين الّطفل والجانبين التعميمي والتربوؼ، ليتم استنباط مجموعة من الليم المتحمََّنة في كال 

 :النصين المرئيين، والتي سيتم طرحيا في بلين

 

 :اآلثار التعميمية -1
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فيما بينيا مكونة مجموعة من " عالم األرقام السحررة"تفاعمت البخصيات المكونة لمسرحية  -

 1األحداث المتسمسمة منطليا، وذلك بعد تعميمي بحت حسب ما يفرحو ترتيب األرقام من 

 . 10إلى 

تناولت المغة البصررة جانبا فنيا ساىم في تفعيل الدور التعميمي لمطفل دون ممل أو في  -

 .ظل الليود التعميمية التي يحس بيا

فل بنوع من الحررة في التعبير عن ما يبدر في ذىنو بطررلتو  - سمحت المسرحية لمطِّ

الخاصة، مما جعل طررلتو في الكالم والنطق سميمة، وكذلك فيمو سررع، واستيعاب جيد، 

 . وبعدما كان مالحظا دقيلا باعتباره طفال يتعمم أصبح أبّد دقة

فل ألفاظ جديدة، حّميا إلى قاموسو المغوؼ، مما أمراه وجعمو غنّيا لغويا -  .تعميم الطِّ

فل أن يعيش حمن نطاق الجماعة، أؼ في محيط  - تعدد بخوص المسرحية سمح لمطِّ

 .اجتماعي، مما جعمو أكمر نحجا في طررلة تعاممو مع اآلخررن

فل إلى معرفة أن هللا واحد أحد، وىو رب الوجود،  - تجمت الليمة الدينة من خالل دفع الطِّ

 .وأن الصالة ىي عماد الدين وأساسيا

 .الروح التعاونية لدػ األطفال في حاالت االستياء والحعف -

فل عمى اإلللاء السميم من األخطاء المغوية، والتأتأة أو االحطرابات النُّطلية  - تعورد الطِّ

 .ببكل عام

قامة عالقات متعّددة، في إطار المحيط الذؼ يعيش  - فل عمى الّتعايش مع الناس، وا  حّث الطِّ

 .فيو، حتى ال يكون انعزاليا وانطوائيا

 .ساىمت األحداث الفرعية في تفعيل الحدث الرئيس -

 :اآلثار الّتربوية -2
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جوانب متعّددة دينية، اجتماعية، أخالقية، وغيرىا من الجوانب " إن هللا يرانا"تحمل مسرحية  -

 .التي ساىمت في تفعيل الدور الّتربوؼ وغرسو في الّطفل

التركيز عمى الحدث الرئيس الذؼ تبّنتو المسرحية، والذؼ يكبف عن البعد األخالقي لمّطفل  -

 .وما يحممو من مبادغ تربوية

المغة المتناولة في العرض المسرحي ىي لغة ساىمت في إبراز قدرات الّطفل ومنحو  -

الّطالقة في الّتعبير، فميست بالّمغة الّصعبة التي ال يستسيغيا، وال بالّسيمة المبتذلة، ولكّنيا 

 .عمى قدر ما يالئم عمره

بكرا، : تعميم الّطفل التححيرؼ العبارات التي يحتاجيا حمن اإلطار الحياتي اليومي، نحو -

 .عفوا، آسف، بارك هللا فيك، الحمد هلل، السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو

عّمق الحدث الرئيس مجموعة من األحداث الفرعية التي أمّدتو بالفاعمية والتأمير عمى  -

الّطفل المباىد، مما جعل ىذا األخير يستوعب جّيدا كل ما ىو ملّدم لو، كاألنبودة التي 

فل من قيم تربوية  .رّسخت ما تعّممو الطِّ

يتجّمى الجانب الفني في األنبودة التي استيّل بيا الكاتب وفي األخير، مما جعل الّطفل  -

إزاء موقف تربوؼ مؤّكد، فحال عن أّن التكرار حمن كمماتيا المستوحاة من محمون 

المسرحية الخادمة ألىدافيا التربوية، بّكل إيلاعا موسيليا جعل الّطفل يحّب األنبودة 

 .ويكّررىا مع زمالئو

الجانب النفسي الذؼ يركز عميو الدين اإلسالمي ىو اآلخر قد بمَّتو المسرحية حمنيا في  -

طررلة التعامل بين التمميذ ومعّممو، والذؼ تّم الّممس فيو ذلك االحترام المتبادل بين 

 .الّطرفين
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 مسرحية عالم األرقام السحرية

بعد اقتباس الفكرة من الكتب المدرسية المخّصصة لمقسم التحضيري، واألخذ من الموقع 

http://bou-r.talk4her.com/t6484-topic  ( منتديات الونبررسي التعميمية

ودمج الكممات من مقطع الفيديو ىذا  (29/06/2015

https://www.youtube.com/watch?v=4OWhMmk-8l0  تّم الّتوصل إلى ىذه

 (الطالبة والباحثة تواتي نورة).المسرحية بعد التحوير

 

 شخوص المسرحية

 أسماء -

 بيماء -

 . بالّترتيب10 إلى 1 أبخاص يمّممون األرقام من 10 -

 

لماذا : ىاون سألؼ من ذلك، فوأصدقاؤىا مستغربين، تدخل بيماء ..تبدو أسماء تبكيفي بداية المبيد 

تبكين يا أسماء؟ 

. ، ولكن لم أعرف10:  طمبت مني المعممة العد إلى الـ(وىي تبكي): أسماء

عمِّمك، نس: بيماء

نلرأ نكتب نعرف نفيم    ىيا بنا سويا كي نتعمم 

http://bou-r.talk4her.com/t6484-topic
https://www.youtube.com/watch?v=4OWhMmk-8l0
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 ندخل عالم األرقام     من يحفظيا معنا يتعمم

 :  األولى)ة(تلول التمميذ

واحد لو الخمود     واحد رب الوجود 

واحد بال حدود      واحد هللا أكبر 

 : المانية)ة(التمميذ

امنان ليما عمرؼ     امنان أبي وأمي 

امنان عيني وقمبي     امنان سر وجودؼ 

في إبارات المرور     مالٌث ألوان تدور - 3

استعد أخحر مرور     أحمر قف أصفر ىيا 

أربعة امنان وامنان     أربعة أجمل أعدادؼ -  4

نتعمم حفع اللرآن     أربعة أغمى أصحابي 

خمس فرض من ربي     خمس في اليوم أصمي -  5

خمس أحفظيا بلمبي     خمس فييا حياتي 

في ست خمق الوجود      ستة رقم مبيود -  6

سبحان هللا المعبود     في ستة أيام كّنا 

فيو حلا معجزات     سبع بين المخموقات -  7
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سبع عدد السماوات     سبعة أيام األسبوع 

بعد السبع يكون التالي      رقم بكتابي نامث-  8

من يحفظو يا أصحابي     ممان سبع وواحد 

تسع حممتني أّمي     تسع أكتبيا بلممي -  9

أمي أجمل من في عمرؼ     تسع كانت تحمل ىّمي 

عبرة في أجمل صحبة     عبرة أبناء اللطة -  10

. ألعب معيم بالمعبة   عبرة خمس زائد خمس 

: واأنا سعيدة جدا اآلن، ألني أستطيع عّد األرقام أنظر: أسماء

 .عة، ممانية، تسعة، عبرةب خمسة، ستة، س، مالمة، أربعة، امنان،واحد

. (تصفق عمييا بيماء وأصدقاؤىا )
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 "إّن هللا يرانا"مسرحية 

 .الطالبة الباحثة تواتي نورة: من تأليف

 

: شخوص المسرحية

 . معممة ومربية حيوية، ودائمة االبتسامة تمبس مئزرا ورديا، ونحمل بيمينيا المحفظة:ةالمعمم

 . تالميذ باللسم التححيرؼ يدرسون لدػ المعممة: وعمي،عائشة، دمحم

 

 المشيد األول

دمحم، )، فتلوم ممة من التالميذ ةطئون المعممبلى اللسم بعد أن دق الجرس، يستإيدخل التالميذ )

 عمى إنباد نبيد واتفقا  بالتباور في ما بينيم حول ما يوّدون إنباده، وفي األخير(وعمي عائبة،

 (سابلا من معممتيم وهتعمم

ا هللا ــهللا ؼ   هللا هللا   : نؤويبد

موالنا يا هللا    هللا هللا 

تستمع إلى نبيد  عند الباب ة واقفت أحد بليا، ودون أن ينتبو لووردؼ الا بمباسوةدخل المعممتفجأة )

. (التالميذ

ان ــؼ كل مكـف   راني ــــــهللا ؼ
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ان ــؼ كل زمـف   راني ــــــهللا ؼ

ا هللا ـــــهللا ؼ   ه ــلّ ـه الــلّ ــال

ا هللا ــــموالنا ؼ   ه ــلّ ـه الــلّ ــال

عمن ـؼ السر والـف   الي ــعمم حــهللا ؼ

اليسر والمحن  ؼـف   الي ــعمم حــهللا ؼ

ا هللا ـــــهللا ؼ   ه ــلّ ـه الــلّ ــال

ا هللا ــــموالنا ؼ   ه ــلّ ـه الــلّ ــال

 ( أماكنيمن في فيجمسوةينتبو التالميذ لممعمم) 

 .السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو (ة، ومتوجية إلى مكتبيا مبتسمؼصفق ليم وهت: )ةالمعمم

 .وعميكم السالم ورحمة هللا وبركاتو (جميعا): التالميذ

 آه؟..ىل التالميذ حاحرون؟ ىل من صديق غائب اليوم (وىي جالسة في المكتب): ةالمعمم

 (ينظرون من حوليم بتركيز): التالميذ

 ىيا من يجيب يا أطفال؟.. أمممم (تلف، وىي تراقب التالميذ): المعممة

  (يرفع يده وىو مطأطئ الرأس): دمحم

 (مبيرة إليو بأصبعو)تفحل يا عمي : المعممة

 .ال أحد يا معممتي (يلوم مطأطئ الرأس) :عمي
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  بكرا لك يا عمي،:ةالمعمم

 ...عفوا: عمي

بنائي؟ أ حالكم يا فكي (ةمبتسم): ةالمعمم

. الحمد هللوبخير،  ( خجالمطأطئين رؤوسيم): التالميذ

 .دمحمأنت أيحا يا  و،عميبكرا لك يا بكرا لِك يا عائبة،  (ليمنتبو  ت: )ةالمعمم

.. عفوا..عفوا (نؼ فرحينيرفعون رؤوسيم وىم مبتسم): المالمة

 ،(يرفع الكل أيدييم حتى يجيبوا عن سؤال المعممة) تاررخ اليوم؟ ىو ما: ةالمعمم

 (مبيرة إليو بأصبعو)     تفحل يا دمحم 

 .2015 ماؼ 12 (يلوم) :دمحم

 توأعط)أيحا يا عائبة، وعمي  وأنت، (بيده ليوإ ةمبير)تعال إلى ىنا  أحسنت يا دمحم،: ةالمعمم

 ( حموػ لكل واحد منيمةحب

 .بكرا (معا): المالمة

. كميا في مكان ال يراكم فيو أحدأ عميكم نعفوا، لك: ةالمعمم

 .ؼتملحاحر يا مع (جميعا): المالمة

 (ساد المكان صمت).افترق األوالد
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المشيد الثاني 

اولة، أما دمحم طكل وىو يتمفت من حولو، وعائبة اختبأت تحت الأخرج عمي إلى مكان منزٍو وبدأ ؼ)

 (فبلي واقفا في مكانو

 رغبة منيما في مبتسمانة وبعد دقائق معدودة يعود عمي وعائبة، وىما ينظران إلى يد المعمم)

 .(المزرد

ىل أكمتم الحموػ؟  (ةمبتسم): ةالمعمم

. أمممم، نعم إنما لذيذة (معا): عمي وعائبة

. كمياأين أفميخبرني كل واحد  (ةمبتسم ): ةالمعمم

 ...ؼتيا معمم (سو خجالأوىو يحك ر)آه ... أنا، أنا أخبرك أوال يا أمي: عمي

 (يححكان): عائبة ودمحم

 . ال بأس يا بني، ألني ىنا أمك (ابتسامة عررحة تعمو وجييا): المعممة

        واآلن أخبرني أين أكمت الحموػ؟

 خرجت إلى (بير إلى باب اللسم ؼو وه وأخفض صوتو حتى ال يسمعو أحدةدنا إلى المعمم): عمي

. الساحة، ولم يكن أحد ىناك فأكمتيا

 .(مبيرة إلى الطاولة) أكمتيا تحت الطاولة (تلدمت إلى المعممة): عائبة

.. ـمعل.. مم... مم (الرأسوىو يتأتئ مطأطئ ): دمحم



 

 132  
 

كل الحموػ يا دمحم؟ أم تل أ(ة وملاطعةفرحة، مستغرب): ةالمعمم

. كمياآنعم لم : دمحم

  ولماذا؟: ةالمعمم

 .ألني لم أجد مكانا ال يراني فيو هللا: دمحم

 .صدقت يا بني، بارك هللا فيك (ة مسرورة فرحؼوه): ةالمعمم

 .دمحم غبي، دمحم غبي (يححكان عمى دمحم ألنو لم يأكل الحموػ ورتيامسان) :عائبة، وعمي

. بنائيأكفى يا  (نظر صوب عائبة وعميت ؼصوت حنون وحازم وهب: )ةالمعمم

. أحسنت يا دمحم ( إلى دمحماوّجو نظرهتمم )

 !!!ولكن لم نفيم  (مندىبين): بة وعميغعا

والعمن، وىو  زميمكم دمحم عمى حق، إن هللا يرانا في كل مكان، وفي كل وقت، في السر: ةالمعمم

 .يرػ ويعمم عنا كل بيء

 . اآلناقد فيمنل آسفان جدا، (، وفي الوقت نفسوئان رأسييماطأطم): وعمي عائبة

 (مجدداوػ وزع الحلتمم )الميم أنكم فيمتم  ال بأس، (ة فرحؼبتسم وهت: )ةالمعمم

. ؼت بكرا لك يا معمم(جميعا) :المالمة

 .(مّتجية نحو مكانيا لمجموس). عفوا، واآلن ابدؤوا في اإلنباد: ةالمعمم

( ، ويعتدلون في وقفتيمنفرحي): دمحم، عمي وعائبة
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ا هللا ـــــهللا ؼ   ه ــلّ ـه الــلّ ــال

ا هللا ــــموالنا ؼ   ه ــلّ ـه الــلّ ــال

ان ــؼ كل مكـف   راني ــــــهللا ؼ

ان ــؼ كل زمـف   راني ــــــهللا ؼ

ا هللا ـــــهللا ؼ   ه ــلّ ـه الــلّ ــال

ا هللا ــــموالنا ؼ   ه ــلّ ـه الــلّ ــال

عمن ـؼ السر والـف   الي ــعمم حــهللا ؼ

اليسر والمحن  ؼـف   الي ــعمم حــهللا ؼ

ا هللا ـــــهللا ؼ   ه ــلّ ـه الــلّ ــال

ا هللا ــــموالنا ؼ   ه ــلّ ـه الــلّ ــال

 . بكرا لكم يا أبنائي، بارك هللا فيكم (مصفلة، وىي تلوم من مكانيا): المعممة
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