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Abstract 

     The importance of this research is to explain the concept of the relationship between ethics of image and 
the Islamic thought and to shed light on an important vision of art aspects which blends with the Islamic thought. The 
research also observe the real serious participation of art that establishes identity and culture in the new generation 
and children and to guide them towards wider horizons to confirm their identity, as all countries worldwide aim to 
preserve the identity of their children. 
The best beginning to support Islamic thought is surrounding the child by more care and guidance by instilling 
Islamic values in himself.Art in the Islamic thought has occupied a high position among intellectuals and Islamic 
scholar and expressed the universe and life, It also coupled with the beauty and truth, as was mentioned by many 
Islamic thinkers in written down by light. 
The children’s book with its topics and its interesting drawings is considered as one of the most important 
sources of upbringing the child and installing the religious values and identity inside his character and developing his 
abilities and talents, it also considered a scientific, educational and emotional provider which make the child interacts 
with it, assume the characters and imitates heroes. 
Children in this stage need to see the applicable ethics in the community in order to work out with it. These 
ethics will be confirmed when it is drafted to them by many good ways such as stories and novels 
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ورة من خالل رسوم كتب ات الص  على أخالقي   نعكاس الفكر اإلسالمي  ا
 األطفال
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 ملخص البحث:

لقاء الض  اإلسالمي   ات الصورة والفكرة هذا البحث في محاولته لتوضيح مفهوم العالقة بين أخالقي  تكمن أهمي       لجانب من جوانب  مهم ةوء على رؤية ، وا 
، النَّشء المجتمع ودعائمه من ات  ن  ب  ة والفكر، لدى ل  في تأصيل الهوي   ،ة للفن  ة الجاد  المساهمة الحقيقي   ، وترصد  روح الفكر اإلسالمي  مع  تمتزج  ال تي  ،الفن  

ة البحث إيضاح كيفي  كما يحاول . ة أطفالهاللحفاظ على هوي   دول العالم جاهدة   ثقافتهم، كما تسعى كل   وتأصيل   تهم.لتأكيد هوي   ؛وتوجيههم نحو آفاق أرحب
ماته؛ بناء أسس الفن     .ةقافة اإلسالمي  ميادين المعرفة والث   ىفي شت ،ليقوم بدوره في خدمة المجتمع ومقو 

 ة في نفسه،قويم، من حيث غرس القيم اإلسالمي  وجيه والت  عاية والت  فل بمزيد من الر  تكون بإحاطة الط   ،إن خير بداية لدعم الفكر اإلسالمي  

ه  على حقيقة  والعلماء المسلمين،  ،المفكرين ىلد ساميةمكانة  ع القد  ،في الفكر اإلسالمي الفن   ونجد أن    ،والحياة ،عن الكون تعبيره  و  ،لوجوداأصل ل قبض 
 رت من نور.، في كلمات خالدة سط  المسلمينفكرين العديد من الم   حسبما ورد في كتابات، بالجمال والحق   هناواقتر 

وهو  ،وتنمية قدراته ومواهبه ،تهفي نسيج شخصي   ،تهقيم دينه وهوي   وغرس   ،فللتنشئة الط   المهم ةمن المصادر  ،قةائورسوماته الش   ه  فل بمتن  لط  كتاب ا يعد  و 
 د أبطاله.ويقل   ،اتهص شخصي  ويتقم   ،يتفاعل معه ،والعاطفي   قافي  والث   غذاؤه العلمي  

 يزال مجاال   ال الفن  ف ة.ة والفلسفي  ة المختلفة، من خالل القيم الفكري  في المجاالت المعرفي   ،مة للطفلورة المقد  ات الص  قي  إلى االرتقاء بأخال ومن هنا ه د ف  البحث  
لرسوم افي ئق في مجاالت الجمال واإلبداع، خاصة لم تأخذ موقعها الال   ،ر خاطئ لطبيعة العالقة بين اإلسالم والفن  فهناك تصو   ؛ا لم تكتشف آفاقه بعدبكر  
 فل.مة للط  د  قالم
 :مةمقد   -1

فل بمزيد تكون بإحاطة الط   ،خير بداية لدعم الفكر اإلسالمي   إن  
 .ة في نفسه، من حيث غرس القيم اإلسالمي  قويموجيه والت  عاية والت  من الر  

يوضح  ،ؤية سلوك فعليأثرا  من ر  صيحة المباشرة أقل  الن   أن   بالن ظر إلىو 
وتأكيد معانيه في  ،تدعيم ذلك الفكر ىل إلال سبيف ؛صورةالمن خالل 

، فاعل المباشر ببعض المواقف المرسومة من خالل الت  ، إال  الن شءنفوس 
ة أو مجلة   ،بمحب   كتاب   خالل سواء أكان ذلك من ر عن ، تعب  خاص 

ع ال قد  ،في الفكر اإلسالمي   الفن   ونجد أن   فل.ر في نفس الط  يؤث   موقف  
ه  على حقيقة  كرين والعلماء المسلمين، المف ىلدرفيعة  مكانة أصل ل قبض 

حسبما ورد ، بالجمال والحق   هناواقتر  ،والحياة ،عن الكون تعبيره  و  ،لوجودا

، رت من نور، في كلمات خالدة سط  المسلمينفكرين العديد من الم   في كتابات
اد حق من خالله نوع من االت  معين، يتحق  جاس أصال بين الن  فالفن وسيلة ات  "

 ،والجنس ،والوطن ،ا عن حواجز اللغة، بعيد  والتناغم الوجداني   ،العاطفي  
ة في أوسع مجاالتها ومفاهيمها، وهذا عن اإلنساني   بشري   تعبير  فهو "، "ينوالد  

اس إذا ما نظروا إلى طلعة فالن   ؛أمر ال يخفى على من له أدنى ذوق جمالي
بهاؤه، وكذلك إذا تأملوا غروب استهواهم جماله، وسحرهم  ،البدر ليلة تمامه

، وتباين "مس وبزوغها فإنهم يشعرون بجمال المنظر، مع تعدد اللغاتالش  
وتباعد األوطان، وهذا األمر ذاته يصدق على  ،واختالف األديان ،العادات

إلى غيره من من قصر الحمراء في األندلس،  ،عمل فني في العالم أي  
 المعالم

 المهم ةمن المصادر  ،قةائورسوماته الش   فل بمتنه  كتاب الط   ي عد  و ،  (1)
وتنمية قدراته  ،في نسيج شخصيته وهويته   قيم دينه   وغرس   ،فللتنشئة الط  
ص ويتقم   ،يتفاعل معه ،والعاطفي   ،قافي  والث   ،هو غذاؤه العلمي  ف ،ومواهبه
 إلى رؤيةفل في هذه المرحلة ويحتاج الط   .د أبطالهويقل   ،اتهشخصي  
د تتأك  حيث  ،كي يستطيع العمل بها ؛قة في المجتمعق والقيم مطب  األخال

 ،كالقصص :بةة راقية ومحب  صاغ بأساليب ثقافي  عندما ت  في الن فوس 
 اهدف   أمر من أمور الحياة، ي عد   كما أن ترسيخ العقيدة في كل   والحكايات.

ق األهداف النَّشء؛ النبثافي نفوس  من أهداف تأصيل الفكر اإلسالمي  مهمًّا 
السنوات  األولى في جبلَّة  الط فل، وأْصل ح  أوقات غرس العقيدة  األخرى منه.

 ام  ي قي  رب  سواء أكان الم   ،ي بكل جوارحهرب  ه يصغي إلى الم  ؛ ألن  من حياته
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كما تسعى   ،في يده ك  ر  ا ت  كتاب   أو ،اا تلفزيونيًّ برنامج  كان  ، أوعليه مباشر ا
خالل العقد الحق  أن ه و  .للحفاظ على هوية أطفالهادول العالم جاهدة  كل  

والمنتديات حول هذا  ،أقامت العديد من دول العالم المؤتمرات ،األخير
والمواطنة ألطفال  ،ست شبكة أوروبية للهوية الثقافيةالموضوع، وتأس  

 سكندينافيةاإلوالدول  ،اليابان :أوروبا، كما قامت العديد من الدول مثل
 .(1)لدعم الهوية الثقافية ألطفالها ؛ةومقرراتها التعليمي   ،مناهجهافي  ير  يبتغ

 :ة البحثأهمي   -1-2
ة هذا البحث في محاولته توضيح مفهوم العالقة بين تكمن أهمي  

لقاء الض  اإلسالمي   ات الصورة والفكرأخالقي    مهم ةوء على رؤية ، وا 
 ، وترصد  سالمي  روح الفكر اإلمع  تمتزج  ال تي  ،لجانب من جوانب الفن  

 ات  ن  ب  ، لدى ل  ة والفكرفي تأصيل الهوي   ،ة للفن  ة الجاد  المساهمة الحقيقي  
 ،تهملتأكيد هوي   ؛، وتوجيههم نحو آفاق أرحبالنَّشءالمجتمع ودعائمه من 

 ، كما يحاول البحث إيضاح كيفية بناء أسس الفنوتأصيل ثقافتهم
ماته؛  ،ميادين المعرفة ىشت في ،ليقوم بدوره في خدمة المجتمع ومقو 

للحفاظ على  جاهدة  كغيره من الثقافات ال تي تسعى  ،قافة اإلسالميةوالث  
 . ة أطفالهاهوي  

 :هدف البحث -1-3
في  ،مة للطفلورة المقد  ات الص  يهدف البحث إلى االرتقاء بأخالقي  

ة ة والفلسفي  وذلك من خالل القيم الفكري   ؛ة المختلفةالمجاالت المعرفي  
ا لم تكتشف  بكر  وعالقته بالفكر اإلسالمي مجاال   ة، فال يزال الفن  مي  اإلسال

ولم  ،ك تصور خاطئ لطبيعة العالقة بين اإلسالم والفنلآفاقه بعد، فهنا
دمة قسوم المتأخذ موقعها الالئق في مجاالت الجمال واإلبداع، خاصة الر  

 للطفل.

 وأسئلته: البحثمشكلة  -1-4
 ،ةوقيمها الفني   ،ورةة الص  الكشف عن مدى أهمي  لت مشكلة البحث في تمث  

ات األفراد لة اإلنسان، ومدى تأثير ذلك على سلوكي  خي  ة في م  واالنطباعي  
، واصل البصري  قات الت  و مع إلىف عر  ة األطفال، والت  خاص   ،والجماعات

عدة أسئلة  عنويمكن القول إن مشكلة البحث تنحصر في اإلجابة 
 :مهم ة
 تأثير   ،من خالل الكتاب والقصة ،ة للطفلم  دَّ ق  هل للصورة الم   -أ

 فل؟في سلوك الط   ال  وفع   كبير  
 -للطفل م امقد   افنيًّ  بوصفها عمال  - ورةة عالقة بين الص  هل ثمَّ  -ب

 ات البيئة ؟وبين أخالقي  
 ورة ؟الص  و  هل من تضاد بين الفكر اإلسالمي   -ت

 ة  رئيس دعامة   ،ةة عالمي  للغة بصري   مفردة  بوصفها  ورة  الص  هل ت عد   -ث
 ؟ واصل العولمي  من دعامات الت  

 منهج البحث: -1-5
، للعديد من الوصفي   يعتمد البحث على المنهج التحليلي  

 .ماذج المطبوعة والمنشورة من خالل دور النشرالن  

 :ةة والمكاني  مني  حدود البحث الز   -1-6
من خالل العديد من دور  ،رة ومنشورةة نماذج مصو  يستعرض البحث عد  

القرن  وأوائل   ،رين من القرن العشرينية، في العقدين األخشر المصري  ن  ال
 ى اآلن.حت   ينالحادي والعشر 

 :في الفكر اإلسالمي   مفهوم الفن   -2
 نظيم والتوازن يمتاز بالت   ،عن الجمال تعبير   في الفكر اإلسالمي   الفن  
 ما ينفعل بها من الفنان لل استجابة وتجسيد  ين، وهذا التعبير يمث  م  ك  حْ الم  
 لتصوير حقائق الوجود وانعكاسها محاولة  فهو يمث ل  ا، ا عميق   وجدانيًّ انفعاال   
 يتعدى ذلك إلى تجسيد حت ى إن ه في صورة موجبة جميلة، الن فسفي  
راته وأحاسيسه، سواء انفعاالت الفنان نفسه، والتعبير عن مشاعره وتصو   

ة تجول في ذهن رؤى خيالي   ا عنأكانت صدى لحقائق الوجود، أم تعبير  
فه "محمد قطب" ان فقد عر  وأما الفن  ، وجود في الخارج ان، وليس لها أي  الفن  
ة تستطيع أن تلتقط اإليقاعات ة خاص  موهوب ذو حساسي   "شخص   :بأنه
ة على تحويل ة خاص  اس العاديون، وذو قدرة تعبيري  التي ال يدركها الن   ،ةالخفي  

ك فس االنفعال ويحر  في الن   ن األداء الجميل، يثير  هذه اإليقاعات إلى لون م
ه من ك جوهره؛ فإن  لوذ ة الجمال". وما دامت هذه حقيقة الفن  فيها حاس  

لمية اإلسالم دين الفطرة الس   المستحيل أن يحاربه اإلسالم أو يعاديه؛ ألن  
لى الوجود مستأنسة   التي تنجذب إلى الكون متناغمة   به، مستبطنة  معه، وا 

فة من ذلك فس، مؤل  معاني الجمال، جامعة لجميع أشتاته في الكون والن   ل  ك
وعال. فاإلسالم ال  ا، يتواءم مع الوجود الذي أبدعه الباري جل  ا متجانس  نسق  

الذي أنزله خالق الكون  وال يعادي الجمال؛ ألنه الدين الحق   يحارب الفن  
جاوز المدى في الحسن، ره، وقد بلغ اإلسالم المنتهى في الكمال، وتومصو  

وقد أشاد اإلسالم بالجمال  .ا وجوهر  وبلغ نهاية اإلعجاز في الجمال، شكال  
رة، فورد ة المطه  ة النبوي  دة من القرآن الكريم، والسن  ه به في مواضع متعد  ونو  

ريف: "إن اهلل جميل يحب الجمال". وقد خلق اهلل الش   في الحديث النبوي  
وجعل اإلنسان خليفته في األرض، وخلقه في أحسن ة الجمال، الكون في قم  

﴾ يم  نس ان  ف ي أ ْحس ن  ت ْقو  ل ْقن ا اإْل   (،4)التين  :تقويم، قال تعالى: ﴿ل ق ْد خ 
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في الكون من آيات الجمال الباهرة ما يسبي األلباب  وبث           
ب ل  ك ْيف  ﴿ويدهش العقول، قال تعالى:  ون  إ ل ى اإل  ل ق ْت * و ا  ل ى  أ ف ال  ي نظ ر  خ 

ف ع تْ  ل جمال (، ودعا الناس إلى تأم  11،11)الغاشية  :﴾السَّم اء ك ْيف  ر 
ْني ا ب ز ين ة  اْلك و اك ب  ﴿: جل  وعال نيا فقالماء الد  الس   يَّنَّا السَّم اء الد   :﴾إ نَّا ز 

يَّنَّاه  ﴿(، 6)الصافات  ا و ز  وج  ع ْلن ا ف ي السَّم اء ب ر  ل ق ْد ج  ر ين  و   :﴾ا ل لنَّاظ 
بني آدم وبصائرهم  أبصار    -سبحانه وتعالى-اهلل  (. ولفت  16)الحجر 

: سبحانه عون بها، فقالا، ويتمت  إلى جمال األنعام التي يرونها بكرة وعشي  
ين  ت ْسر ح ون  ﴿ ين  ت ر يح ون  و ح  م ال  ح  ل ك ْم ف يه ا ج  اهلل (. وأمر 6حل)الن   :﴾و 

ْفح  ﴿: عز  وجل   لوك الجميل فقالس  المؤمن أن يلتزم ال ف اْصف ح  الصَّ
م يل   (، وغرس حب الجمال في أعماق اإلنسان؛ حتى 18)الحجر :﴾اْلج 

ه ور الجميلة والمناظر البديعة، ويشعر وكأن  الص   ه لينجذب إلى كل  إن  
وهذا االنجذاب إلى الجمال هو الذي يمنح المرء  ،يعرفها منذ زمن بعيد

وأبين معانيه، وهو جمال اهلل  ،ك الجمال في أسمى صورهاالستعداد إلدرا
 .(2)تعالى، وجمال دينه، واالستقامة على هديه

  :موقف اإلسالم من الفن   -2-1
ذي يتراءى في ال يعدو كونه محاولة للتعبير عن الجمال ال   الفن   إن  

 صورة في الوجود، فيبهر اإلنسان أرجاء الكون، وينبعث من داخل كل  
 وأواصر تناسب   ،ةخفي   باإلحساس بوجود وشائج نسب   ،جدانهويغمر و 
الذوبان  الرغبة في االلتحام به أو بينه وبين هذا الجمال، إلى حد   عميقة  

د قطب: ا، يقول سي  اذ   أخَّ ى جماال  فيه، فقد ينسى اإلنسان نفسه وهو يتمل  
 .''وقرارة الحس ،فسصنوان في أعماق الن   ين والفن  ''الد  

 ن  أل ؛ه البد من تقييدهعلى إطالقه، وأن   ل  قب  بأن هذا الحكم ال ي   وقد يقال
 صوير اإليماني  ذي يقوم على الت  ال   ين هو: الفن  ذي يلتقي مع الد  ال   الفن  

يمكن أن  ،العقيدة اإلسالمية يعارض روحال  فن   أي   ن  إ والحق ، .للوجود
بيعة الجميلة الط  فس، كما تلتقي مناظر ين في أعماق الن  يلتقي مع الد  

يجب  :في هذا المعنى ين صدقيشمس الد   ر اإلسالمي  فك  يقول الم   .معه
 ،اآلخرين ىوالمشاعر إل ،واألفكار ،لقيمموصال  لأو  قال  ان أن يكون الفن  

أثير في الت   ىر عنصر المتعة إضافة إلر، بحيث يوف  بأسلوب جميل مؤث  
رشادهم إل ،سلوكهم  راط المستقيم.ص  ال ىوا 

حفظ  الفن   :في هذا المعنى الدكتور محمد عمارة ول المفكر اإلسالمي  يق
فالجمال  ؛والحق   ،قاء الكامل بين الجمالئ الل  يهي   الذياريخ، وهو الت  

ة هو ذروة الجمال، ومن هنا يلتقيان في القم   حقيقة هذا الكون، والحق  
 عندها حقائق الوجود. يتلتق يتال  
 
 

 ورة:أهمي ة الص   -3
بدور الوسيط؛ ورة ا تقوم فيه الص  مجتمع   ح المجتمع اإلنساني  لقد أصب

رين من مثل هذا الطغيان فك  ر بعض الم  وقد حذ   ،ة كافةاألنشطة اإلنساني  لنقل 
 محل   سيحل   (التلفاز) ن  إهم قالوا ن  إ حت ىعلى ثقافة اإلنسان،  ةور للص  

، وأن دور االجتماعي  خاطب في التَّ  فيكون هو العامل األساسي   ،الكلمات
ة، و طباعة الكتب التي ا على المخاطبات المكتبي  الكلمة سيكون مقتصر  

ن القراءة ستتراجع  سيصبح قرَّ  لمصلحة  اؤها محدودي العدد بدرجة كبيرة، وا 
من القراءة،  ة أقل  ات معرفي  ة تتطلب عملي  ؤية البصري  الر   المشاهدة؛ وذلك ألن  

 ،ورةساهمت علوم الص   إذ ة.ئمي  ولكن لم يحدث ذلك بهذه النظرة التشا
، من خالل الصور عليمربية والت  ات الت  اتها في عملي  وتجلي   ،اتهاوتقني  

ورة إن اللجوء إلى ثقافة الص   .(2)سوم المصاحبة للنص  والر   ،ةالتوضيحي  
ا قافي ماسك الث  مات الت  لمقو   خطير   ل عامل تهديد  ، يشك  ثقافة الكلمة عن عوض 
عامل معها بوعي وتخطيط الت   إذا لم يتم   ،ام  ة وتقد  قو   ف األقل  لألطرا ،والقومي  

، كان واصل البشريفي الت  تعلو الكلمة ورة لمكانة الص   إن  وصولمدروس. 
، واحتالل األقمار المكانة صال عن طريق الفضاءم االت  إحدى نتائج تقد  

ومن  ،طور، وبفضل هذا الت  واصلبل األوراق في إحداث ذلك الت  األولى ق
حري ورة هي المفتاح الس  أصبحت الص   ،خالل القنوات وشبكات االتصال

، نظام إنتاج وعي اإلنسان بالعالم ، وال تحتاج الصورة الجديد ظام الثقافي  للن  
طاب ذاتها خ ، فهي بحد  يلغوية كي تنفذ إلى إدراك المتلق  إلى المصاحبة ال

 .(3)لم ستقب لاال في أثير الفع  لك مقومات الت  ت، تمناجز مكتمل

 :ورةعولمة الص   -3-1
، تلك المتصلة بمخاطر بة على العولمةتائج المترت  من أخطر الن   لعل  

ة لدى العديد من الشعوب واألمم. والخوف من فقدان الهوي   ،االقتالع الثقافي  
ة جتماعي  من الن احيتين: االة للعولمة وما يحدث نتيجة ذلك من تأثيرات سلبي  

وال  ،ال تخطئه عين الناظربنحو   ،والمسلم لى اإلنسان العربي  ع ،ةخالقي  األو 
ة صوص المرئي  والن   ،واإلشارات ،وربصيرة الباحث. فما يحدث اليوم من الص  

 ،م  ي  الق   ة  ا لمنظوم، بات يشكل تهديد  اشات اإللكترونية الدائمة البثعلى الش  
ا و  الم ث ل الموروثة،و  وأنماط الحياة ،  العقدي ة  ات ا في المرجعي  تغيير  يشكل أيض 

تي سائل والعالمات ال  ق الر  أمام تدف   ،عوب عاريةفباتت كثير من الثقافات والش  
شاهد. فلقد تمكنت لة الم  تمتلئ بها مخي   ،ا جديدة ورموز  تحمل معها أبطاال  

ا من مراكز صناعة الثقافة ة انطالق  الثقافي   الحدود   وسائل العولمة من اختراق  
، أثير اإللكترونيات الت  ، عبر آلي  ابع الغربي  ائدة ذات الط  الس   ها،وترويج

 وغز ذي يال   ،قافي، لصالح اكتساح الفضاء الث  ورة بدل الكلمةالص   مستخدمة  
ا إياه ، مهددًّ عوب المغلوبةالش   م  ي  على حساب ق   ،ة ونظرياتهقافي  الث   بقيم الغالب  
ائدة قافة الس  الث   م  ض  وبان في خ  الذ   وراث، أاريخ والت  ماء بالت  واالحت ،باالنزواء

 ياع في تيارها الجارف.والض  
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 العربي   م ين:ة على العاللبي  العولمة الس   كذلك كان من تأثيرات  
بإدخال قضايا الجنس  ؛ةي  قافسالة الث  ر  المضمون  ، ابتذال  واإلسالمي  

ى إلى ا أد  مم   ؛لع والمنتجات،عاية عن الس  والد   ،ووسائله في اإلعالنات
 ياه، وعزله عن قضااإلنسان وتغريـب   ،ة لألممقليدي  البنى الت   تشويه  
من أجل  ؛ةيني  والد   ،ةوالقومي   ،ةالوطني   ،ه، وتشكيكه في قناعات  ةالحقيقي  

 ة.ا للقوى المسيطرة الغربي  إخضاعه نهائيًّ 
 ة  ص  االقضاء على الخ ،ات العولمة وسلبياتهاوكان من تجلي  

 ،راتصو  والت   ،، حيث رفعت شعار توحيد القيمةيني  والد   ،ةالقي  واألخ ،ةالثقافي  
ها تسعى إلى ، أن  وخطأ العولمة القاتل هنا ،واألهداف ،والغايات ،ؤىوالر  
ة تبلورت ضمن هي ق في حقيقتها غربي  و ، ةها عالميَّ عي أن  تد   قيم   نشر  

تها لت في بيئقد تشك   ، وهي قيم  خالل القرون األخيرة الحضن الغربي  
لت م  ع   مركز الغربي  ، ونزعة الت  ةنة معي  شروط تاريخي   في ظل   ،ةالغربي  

 ة. لتصبح كوني   ؛على تعميمها
عليها في اإلعالن بشكل  د  م  عت  ة ي  قافة األمريكي  ورة في الث  فنجد الص  

إلى أن تفرض  ،وتغذيتها على نطاق واسع ،تكرارها ، عن طريقكبير
ويمثل  ،اوقد أصبح تأثيرها قويًّ  ،الجدلتقبل  ال واقعة، نها حقيقةامك

 .سلبي   ستخدمت بغرض  اخطورة إذا 

 :ورةم الص  ي  ق   -3-2
عناصره،  كل بكل  قيق بين الش  وافق الد  ورة على الت  بناء الص   يقوم  

ان، وثقافته، وفكره، وموقفه، ووعيه ده رؤية الفن  والمضمون الذي تحد  
 الحاضر، وكيفية   مالمح  ى علو  ،راث اإلنساني  بكل من الت   الحضاري  

من شأنه  ،وافقاختالل في ذلك الت   أي   الي فإن  وبالت   .استشراف المستقبل
خرفة، أو يجنح نحو الز  من ثم  ا و  خالص  إما شكال   ،ورةأن يجعل الص  

و  ا، وبالت  ا تعبيريًّ ا يحمل مضمون  ا سلبيًّ وسيط   يخدم  لى نتاج  إل الي يتح 
في ها دور كشف و  ،ورةواقع الص   ، من جهة رصدةوحضاري   ة  إنساني   اأهداف  

ودراسة أسس  ،كلفي صياغة الش   ا، ودوره عرض المضمون الفكري  
 ال ذي يتم  بواسطتهتحمل خصائص العمل الفني الجيد، و  ال تيالتصميم 
 م.الكامنة في عناصر وأسس التصمي دراسة القوى الحركية إلىالولوج 

ورة رة في تصميم الص  امل المؤث  ق الى العو طر  وهنا ال بد من الت   
 الص ورة موضوعو  ،تصميمالات، والمهارات األدائية المتصلة في التقني  ك

 :وتحليل األبعاد البنائية لتصميم الصورة )البعد اإلدراكي( ،ومضمونها
 ،تي تعود للمشاهدة، ال  ة، والموضوعي  اتي  الذي يعتمد على العوامل الذ  
 ،ورةي للص  الماد  : ال ذي يكشف الجانب ي(والجانب األخر )البعد البنائ

ورة والمرتكز على البناء ة، ، وهيكل التكوين، واألسس اإلنشائي  المكو ن للص 
 عمل علىوال ،ورةص  الة، وتكمن وظيفة هذه العالقات في صياغة والجمالي  

وهنا يأتي دور المشاهد في عملية  ،واالستمرار ،واالنتشار ،المنافسة 
صدا ،قديرالت   داء والتي تمر بمراحل: الن   ،ورةر األحكام على هذا الص  وا 

 مع ،لى الحكم على هذه الصورةإ أمل، واالستمتاع، وصوال  الت  و ، البصري  
وقوانين تنظيم الجمال  ،ة لإلدراك البصري  ة العوامل الموضوعي  مراعاة كاف  
ورة أو والحكم عليها، فبناء الص   ها،وتقدير   الى قراءة الصورةوصوال   ،البصري  

ات، ة واعية تخضع ألبجدي  بل هو عملي   ،ال يأتي صدفة أو عبثا العمل الفني  
؛ ةة وتقني  ، ومهارات أدائي  ةن فكري  يماومض ،وخصائص، وأسس، وقواعد

 .(4)نجاحها وانتشارها، ومن ثمَّ ورةاستيعاب الص   إلىللوصول 

 :ة وأثرهاورة الرقمي  الص   -3-3
حيث ضربت هذه الثورة بتقنياتها  ورة وسيلة توصيل وتواصل،الص  

وبوظيفتها،  ة،قة بالصورة اإلعالمي  ة المتعل  األساسي   المتالحقة، المفاهيم  
 ،عامل معهاات الت  ة إنتاجها، وأخالقي  ومعالجاتها، وبكيفي   ،وبأسس استخدامها

، تهاوثقاف رات كثيرة في صناعة الصورةونشرها. كما أحدثت هذه الثورة تغي  
ورة اإلعالمية، ق منها بصناعة الص  ة بها، خاصة ما يتعل  لمعني  وباألطراف ا

رات في مجال إنتاجها، والكثير من الظواهر طو  تي شهدت الكثير من الت  ال  
عرف ة فيما ي  ة من قبل، خاص  سات اإلعالمي  الجديدة التي لم تشهدها المؤس  

ة د  في تزايد ح   ،ة. ويشي االستخدام الحديث للصورةة الرقمي  ورة اإلعالمي  بالص  
جودتها، وتسارع تنقلها ة، وعن زيادة ورة الرقمي  عامل مع الص  خصص في الت  الت  

ة ل بسهولة في بيئات ووسائط إعالمي  خر، وقدرتها على التشك  من مكان آل
ة. كما يكشف عن إثارة بعض اللغة الرقمي   ىعلوذلك العتمادها دة، متعد  
ة بدرجة أكبر مما قد تحدثه وثقافي   ،ةواجتماعي   ،ةسياسي   ور لردود فعل  الص  

ة في مجال أخالقي   ة األخرى، وعن ظهور ممارسات غيرالفنون اإلعالمي  
ور ا. ففي ظل ثورة المعلومات، أصبحت الص  ة إعالميًّ استخدام الصور الرقمي  

ة عبر وسائل اإلعالم، حتى بدأ ة تحيط بالبشر في كل مكان، خاص  الرقمي  
فهم األحداث، وعن  فيور ع بالص  تأثير هذا التشب  البعض يتساءل عن مدى 

درجة استجابة الجمهور وعن  ها،وبث اتج عن سرعة نشر الصورأثير الن  الت  
 ،وسريعة ،ةورة على إحداث ردود فعل قوي  ومدى قدرة الص   لألحداث،

على  ،ف للصوراتج عن االستخدام المكث  راكم الن  ومباشرة، فضال  عن تأثير الت  
 ة للمجتمعات.الثقافي  اكرة الذ  

ة، وتزايد إدراكها ورة اإلعالمية الرقمي  فقد تعاظمت ظاهرة الص  
 ،وتأثيراتها ،ودالالتها ،زة، لها تقنياتهاة متمي  وتصورها كوسيلة اتصالي  

رات غياب وجود تصو   ولعل  هذه الث ورة الت قني ة تزامنت مع ة.ومفرداتها الخاص  
ورة ة في مجال تعاطيها مع الص  اإلعالمي   ساتلدى المؤس   ،دةة محد  أخالقي  
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في مجال  ،ويةس  الخالقية األممارسات ال فضال  عن غيابالرقمية. 
 ؛ةسات اإلعالمي  في بعض المؤس   ،ورة للص  عاطي مع المعالجة الرقمي  الت  

 بفعل عوامل
اهرة واالنبهار بها، وغياب وجود ضوابط عديدة من بينها جدة الظ   

ة واقتصادية، وعدم الوعي ا، ووجود ضغوط مهني  محددة للتعاطي معه
 .(5)ة وغيرهاورة الرقمي  ات الص  بثقافة أخالقي  

  :ورةة واستقباله للص  هني  فل الذ  خصائص الط   -4
ف عر  الت  ال تي يجدر   ،ةة والعقلي  ائص النفسي  ببعض الخص   فلميز الط  يت  

ة الجوانب اإليجابي   زإلى ما يعز   الط فل في توجيه   ،واالستفادة منها ،اإليه
 من خالل الصورة ومنها: ،لديه
  .لألشياء المحسوسة طحي  الفهم الس   -
  .يلوكي العمل  وجيه الس  ة العالية للت  القابلي   -
يطرة وعدم القدرة على الس   ،ةة المشاعر والعواطف النفسي  تلقائي   -

  .ة عليهاالعقلي  
  .قرانداقة والعمل الجماعي مع األروح الص   -
  .والفضول العلمي   ،المعرفةاالهتمام بو  ،االستكشاف حب   -
  .ةغبة في تطوير المهارات الفردي  الر   -
 .(6)ةالحاجة إلى المثال والقدوة الواقعي   -

 :انة من قبل الفن  فل المعرفي  ة دراسة ميول الط  أهمي   -4-1
القصص  فيحب ،ةأن يعيش في بيئته اليومي   -دائما-فل الط   يحب  

 يحب   إذ .ال تي يعايشها ةالحياة اليومي   أحداثو  ،وأسرته ،القريبة من واقعة
قصص الحيوانات ويعجب بشؤون  من حياته، نوات األولىفل في الس  الط  

 وتزداد قليال   وعندما يكبر   ،اواألدوات التي يراها ويعايشها يوميًّ  ،األسرة
 ،اريخوقصص الت   ،ةرف العام  يميل إلى االهتمام بالمعا ،ةقدراته العقلي  
 د لديهتأك  ي -قبيل المراهقة- العمرم ومع تقد   واالختراعات. ،والبطوالت

 ،ي قدراته الفكريةتنم  ال تي و  ،تي تدور حول واقع المجتمعالقصص ال   حب  
خصوصا في أعمارهن - لإلناثو  استطالع كتب الكبار. وأحيانا يحب  

 ،ةوالعاطفي   ،ةالعالقات االجتماعي  و  ،رغبة في قصص األسرة -مةالمتقد  
التي يميل إليها الذكور  (ةي  البوليس)والمغامرات  ،ا عن البطولةبعيد  

أن يقوم بدراسة ميول  ،ان كتب األطفالويحبونها. ومن هنا وجب على فن  
  .(7)باتهى له تقديم ما يناسب ميول الطفل ومتطل  ن  سكي يت ؛ةفل المعرفي  الط  

 :ة للطفلحسب المرحلة العمري   رة مع النص  و الص   اختيار -4-2
ويشير  ،ورالص  باالهتمام من عمره، نة الثانية يبدي الطفل في الس   -

 سها إن كانت بارزة.ويحاول أن يتحس   ،إليها

ويستمع لقصصها  ،ورإلى شرح الص   االستماعيحب  ،نة الثالثةوفي الس   -
 نيها.ور ومعاا بالص  ا خاصًّ ويبدي اهتمام   ،البسيطة

ويحب ، كيهااويحاول أن يح ،يحفظ القصص ،وفي السنة الرابعة -
 ور ومعانيها.عليق على الص  الت  

 مدلوالتها. ويستوعب   ،األحرف يحاول أن يقرأ   ،وفي السنة الخامسة -
ور واألشكال ا على الص  اعتماد   ،م القراءةتعل  بادسة يبدأ نة الس  وفي الس   -

مع  ،لةيجد من يقرأ له القصص المطو   ويسعده أن ،ةوضيحي  الت  
ا س ْرد   ويسره ،رة لهاور المعب  الص   ر تفاصيلها وأحداثها. وتؤث   أيض 

 ،فهي تفتح له آفاق المعرفة ؛فل بشكل كبيريت لدى الط  م  القراءة إذا ن  
يتعل م كذلك و  ،م األشياء واألدوات التي تحيط بهيتعل  ف ،وعالم الحياة
غير  كتبالذي يقرأ فل ال  والط   .لحوادثب المخاطر واكيف يتجن  
رات المدرسي ة–الممنهجة  ويصقل  ،ي خبراتهينم   -البعيدة عن المقر 

 ،للعبفي اويوازن بين حاجاته  ،ويستفيد من وقت فراغه ،قدراته
 .(8 )وحاجاته للتعلم

 :فلة للط  ري  م  ورة بالمراحل الع  ارتباط الص   -4-3
نا سنقصر حديثنا فإن  فه الد راسي ة األولى، في صفو فل ط  النظرا لتركيزنا على 

 ونتجاوز ما قبلها. ،فل بالقراءةة التي يبدأ منها الط  ري  م  هنا على المراحل الع  
 :سنوات سبعِ إلى  خمِس سنواتمن  :المرحلة -

 ،بالتسارع ه الجسدي  ويبدأ نمو   ،فل في هذه المرحلة دخول المدرسةيبدأ الط  
هذه المرحلة في منظومة ى وتسم   ،الواسع اه  خذ مد  يأ كما أن نضجه العقلي  

، فل بين ز فيها الط  حيث يستطيع أن يمي   ؛مييزمرحلة الت   الفكر اإلسالمي 
ويكون قد  ،وترتقي فيها قدراته على الحفظ ما يحب ه، وينتقي منها ،األشياء

 ،تاخصي  ص الش  وتقم   ،قليدكذلك يبدأ في الت   ،ا معقوال  ا لغويًّ استوعب رصيد  
يميل  ،ةحفي  وتكرار ما حفظه أو سمعه. وفي جانب القراءة الص   ،مثيلالت   وحب  
سع ويتَّ  ،والمغامرات ،طولةأحداث الب   ويحب   ،رةلقصص المصو  إلى افل الط  

كما يستطيع أن  ،لخي  كذلك يميل إلى الت   ،حوله منشوقه لمعرفة البيئة 
شابه ألشياء على أساس الت  ز بين اويمي  وكيفي ة عد ها، األرقام  إلىف يتعر  
 .(1 ) (1شكل )مثال  .بينها الجامع كلي  الش  
 :سنوات تسعِ إلى  سبِع سنواتمن  :المرحلة 

 ،والكتابة ،فل في هذه المرحلة قدرة ال بأس بها على القراءةيمتلك الط  
عد عن تويب ،سع خيالهوفي هذه المرحلة يت   ،علما في الت  ويكون قد قطع شوط  

ويستطيع  ،ا تمييز األشياء على أساس عقلي  أيض   يستطيعفيها و  ،واقعيته
وفي  لها أرجل أو أجنحة. ، كالتيكوين المتشابهبط بين األشياء ذات الت  الر  

ويحب أن  ،والمسابقات ،سليةوالت   ،كاهةإلى قصص الف   الجانب الصحفي يميل  
تلك ناسب له ومن الم ،طهما عن الكبار وتسل  لالعتماد على نفسه بعيد   ه  يوجَّ 
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 ،مساعدة اآلخرينو  ،عاونوسلوكيات الت   ،ةبيعة الجماعي  المواد ذات الط  
ا عن بعيد   ،ر له القصص ذات القدر البسيط من الخيالفَّ و  كذلك البد أن ت  
ريفة. وفي والخاتمة الط   ،ر  ص  والق   ،ةزة بالخف  وتكون متمي   ،العنف والفزع
 جانب الخيال 

ا ويبدي اهتمام   ،والمعجزات ،والخوارق ،فل إلى الخرافاتيميل الط  
بصورة  ،د الحاجة إلى تغذية هذا الجانب لديهمما يؤك   ،ا حيالهاإضافيًّ 

 (2شكل )مثال  .الخوارق ،ا عن اإلسراف في الخيالمعقولة متوازنة بعيد  
(9).  

 

 

  :سنة اثنتي عشرة  إلى  اتتسِع سنو من  :المرحلة
وتكون  ،عليما في الت  د  ا جي  فل قد قطع شوط  في هذه المرحلة يكون الط  

 ،القصيرة ويستطيع أن يقرأ المواد   ،دةومهاراته في القراءة جي   ،ةقدراته اللغوي  
 يقل   ،وفي الجانب الواقعي   ،والواضحة في المضمون ،البسيطة في التعبير
 ،ر  ي  والس   ،ةقصص المغامرات الواقعي   ذلك يحب  ل ،ميله للخيال الجامح

ويظهر في هذه المرحلة اعتماده  ،ة والمحليةواألحداث االجتماعي   ،اريخوالت  
من  ، بما هو متوافري هذا الجانب لديهالي يسعى إلى ما يقو  وبالت   ،على نفسه

كبار في ة األلغاز والمسابقات. كذلك يحب تقليد الخاص   ،ةوعلمي   ،ةثقافي   مواد  
 ،بر على القراءةويجاري الكبار في الص   ،عر للش  ا قليال  فيميل شيئ   ،أدبهم

 ،ه للمغامرةا لحب  ونظر   ،سبي  ول الن  ا في القصص ذات الط  خصوص  
تنمية هذا الجانب لديه  فإن   ،حديالت  معايشة و  ،البطوالتتحقيق و  ،واالكتشاف

ل موضوعات وتمث   .قة أمر ضروري  ائواألحداث الش   ،من خالل القصص
حيث  ،لهم قة  ائش ات جاهات  صاميم والت   ،ةوالمهن اليدوي   ،ركيبوالت   ،جريبالت  
 .(3) (11)شكل .ه  ج  وْ االستطالع لديهم يكون في أ   ب  ح   إن  

قصة الخاتم الذهبي، للفنان جمال قطب، السلسلة الذهبية، دار ( 1شكل)

 سنة 21إلى  9الشروق، لألطفال من 

 للفنان حيي عبده  عيد "فل الس  "أحلى نشيد للط  ( كتاب 1شكل )
 7إىل  5مصر، والكتاب للطفل من   -عليم دار دنيا الت  
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 المرحلة: من اثنتي عشرة سنة إلى خمس  عشرة سنة: 

 ،ضجمن الن   ه الجسمي  نمو   حيث يقترب ،مرحلة قبيل المراهقة
واالستقالل  ،فساالعتماد على الن  بمرحلة ويبدأ  ،وازنبات والت  وعقله من الث  

  ،اتي  الذ  
لنفسه  طَّ ويخ   ،ته بنفسهويحاول أن يرسم شخصي   ،هورالظ   ب  وح  

ويبني لنفسه طموحاته  ،علق بالمستقبلالت   ب  حكما ي ،اد  ا محد  ه  توج  
حيث يميل إلى  ،راته على استقبال المعرفة في أوجهاوتكون قد ،ةالمستقبلي  

  ،علم الواسعالت  
جادة المهن المختلفة  ويحب   ،االختراعات والعلوم إلى فعر  والت   ،وا 

 فيحب   ،ضج العاطفي  كذلك يقترب من الن   ،ألشياء بنفسها تجريب
ة. وقصص المغامرة العاطفي   ،ةواالنفعالي   ،ةوالحماسي   ،ةالقصص الوجداني  

ظهار قدرته  ،اتي  فكير الذ  ز على الت  تي ترك  هو يحتاج للموضوعات ال  و  وا 
كما تبقى  ،يحد  تي فيها نوع من الت  ة ال  خصي  وموهبته الش   ،على اإلبداع

خمس ا المرحلة التي تليها من ضمن اهتماماته. أم   ة  والمسلي   ة  ه  ك  المواد الف  
حيث يخرج فيها  ،فهي مرحلة المراهقة ،سنة سبع عشرةإلى  عشرة سنة

 .(10)(4)شكلفي هذا البحث. ولذلك ال تعنينا  ،فولةفل من مرحلة الط  الط  

 

 :ورةفل والص  الط   -4-4
 حيث تشغل   ،ا في عمرهفولة عنصرا   أساسيًّ ورة في مرحلة الط  الص   ت عد  

سواء أكان ذلك  ،رهة عموألحداثها آثار واضحة في بقي   ،حياته ما يقرب ربع  

 ة.فات الشخصي  أو الص   ،لوكفي الس  

 الية:فولة من األسباب الت  ة الط  وتنبع أهمي  

يحتاج فيها وبشكل  ،فولة مرحلة ضعف بالنسبة لإلنسانل الط  تمث   -
أو  ،ةأو النفسي   ،ةسواء البدني   ،دائم إلى رعاية وعناية في كافة شؤونه

ة ورة هذه الجوانب في شخصي  تراعي الص   وأن بد   ، وعليه فالةاالجتماعي  
 فل. الط  

ا ورة، يترك أثر  اه في هذا العمر من خالل الص  التوجيه الذي يتلق   -
ر في ا ما تؤث  غالب   ،ذي يعيش أجواء مضطربةفل ال  والط   في نفسه،ا بالغ  

ا إلى الجوانب أحيان  ذلك ى واألمر يتعد   يصل سن  البلوغ،ته عندما شخصي  
ر فيها الطفل وت حيث يتأث  ونغمة الص   ،والمشي ،كطريقة الكالم ،ةالالإرادي  
 .من حوله والمجتمع   ،بوالديه

 ة  م  دَّ ق  ورة الم  ة من خالل الص  العناية واالهتمام بالجوانب العقلي   -
 ةر لهم ظروف بيئي  ما تتوف   فاألذكياء عادة   ؛يساعد على نجاحه ،فلللط  

 وعناية في صغرهم.  مالئمة،

   عبد العالللفنان " قرصان مهم جدا" ألغاز( 4شكل )
 15إىل  11مصر، والكتاب للطفل من   - الشروقدار 

   من أعمال الباحث" نداء حتشبسوت"( كتاب 3)شكل 
 11إىل  9من  1001اهليئة املصرية العامة للكتاب 
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في المبادئ واألخالق الموجودة  ،فل وبسهولةب الط  يتشر   -
مات ما يساعد في إعطائه حصانة ا يجعل لديه من المسل  مم   ؛الصورة

 ة.رات الخارجي  ة ضد المؤث  قوي  
 نلون نسبة عالية من المجتمع تزيد أحيانا عاألطفال يشك   -

خالله في  ر من، يؤث  وحيوي   مهم  ان يعمل في مجال النصف، ولذلك فالفن  
 عليه دراسة شخصية الطفل تجب، لذا شريحة عريضة من المجتمع

  .(11)والت أثير فيها بنحو  فاعل

 ا من حاجات األطفال:ا كبير  ورة جزء  الص   شبع  ت   كيف   -4-5
إلى ات الالزمة مجموعة من المهم  إلى ه فل أثناء نمو  يحتاج الط  

ات ي مقدمة هذه المهم  وتأتي ف ،والجسمي   والعقلي   ،فسي  توازنه الن  
 :اليةالحاجات الت  

 :فل إلى المعرفةحاجة الط  
وتنمو مع  ،وهي تنشأ منذ مولده ،من أهم حاجات اإلنسان ت عد  المعرفة

 المعرفة المجبرمن تقب ل فل الط   من ضيق  رغم بالو  ،والعقلي   ه الجسمي  نمو  
فل على المعرفة الط   ل  قب  ي  إذ  ،في تنشئته مهمًّاا ها تؤدي دور  نَّ  أ إالَّ  ،عليها
الكبار  قد تزعجلدرجة  ،حولهمن تي ا عن األشياء ال  ويسأل كثير   ،ةالحر  
المعرفة  ل  ب  وتيسير س   ،فل على هذا األمرينبغي تشجيع الط  هاهنا و  ،اأحيان  
  (.8شكل ) تنو عة.ة الم  الثقافي   الينابيعمن  ،له

 :ةمي  فل إلى اكتساب مهارات الحياة اليو حاجة الط  
ويسعى  ،فل إلى اكتساب عادات المجتمع المحيط بهيحتاج الط  

ل يتقب   قافي  فل الث  وعاء الط   ومن هنا فإن   ،ةم مهارات الحياة الضروري  لتعل  
ق المتعل   ويزيد من رصيده المعرفي   ،ةبسهولة ما يربطه بواقع الحياة اليومي  

 .(12)(6اته شكل )وسلوكي   ،وعاداته ،بالمجتمع الذي يحيط به

 

 
 

 :ة للجماعةة واألخالقي  يم الديني  فل إلى اكتساب القِ حاجة الط   
ن كان ال يبحث  ،فللط  اة قصوى في تلقين إن لهذه الحاجة أولوي   وا 

 ،مثل الحاجة إلى الغذاء ،ة الحاجات في هذه السن  عنها بوضوح كبقي  
ه فإن   الم تزنة، اتوالسلوكي   الحميدة، األخالقله م دَّ ق  فإذا لم ت   ،رفيهوالت   ،منواأل
 ع بها في رجولته.طب  ا عليه الت  وسيكون عسير   ،لن يفتقدها في طفولته -اغالب  –

قة في المجتمع فل في هذه المرحلة أن يرى األخالق والقيم مطب  ويحتاج الط  
الن ظري ة ناقض بين ة الت  وال يعيش ازدواجي   ،كي يستطيع العمل بها ؛المحيط به
 هذه القيم ال تتعارض أصال   ا أن  خصوص   والت طبيق،
عامل معها تكون فل على الت  قدرة الط   الي فإن  وبالت   ،فلمع نوازع الط   
 ،كالقصص ،بةة ومحب  ة راقي  اغ له بأساليب ثقافي  ص  د عندما ت  وتتأك   ،ةإيجابي  

 (1شكل ) .والحكايات

 :هِ فل إلى العمل وتقدير قيمتِ الط   حاجة
ويكافأ  ،ه يجب أن يقوم ببعض اإلنجازات أن  عب إالَّ فل لل  رغم ميل الط  

أن تحقيق هذا الجانب من خالل  وال شك   على تحقيقها،ر دَّ ق  وي   ،عليها
ز لديه هذا الجانب يعز   ،أو حتى المسابقة ،أو المعلومة ،أو الخبر ،ةالقص  

  .(9)(1) شكل .ويؤصله في نفسه

 :ةفل إلى تنمية القدرات العقلي  حاجة الط  
شباع حاجاته  ،فكيرفل لتنمية قدراته في الت  يحتاج الط   لعلوم من اوا 

 ،والمغامرات ،وقصص الخيال المعقول ،األلغاز أن   وال شك   ،واالبتكار
 .(9شكل)ي لديه هذا الجانب وتصقله، واالختراعات تنم  

يحيي الفنان   ،غالف كتاب أطفالحاجة الطفل إلى اكتساب مهارات،  (2)شكل

 4994مصر    -سفير للنشر   دارعبده " 

مجدي عبد الستار  حاجة الطفل إلى المعرفة،الفنان (5) شكل

 مصر   -"، دار سفير للنشر "تكنولوجيا الفضاء
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 :فل إلى االنتماءحاجة الط  
 هيرة منه و  بالصورة المصغ  ممثال   بالط فل،للمجتمع المحيط  إن  

الط فل باالنتماء  لبلده، ومجتمعه، فكما شعور  دور ا محوريًّا في تقوية ،األسرة
 ، ا من بدء   ،حتاج لالنتماء لمصدر هذا الحب  م  فهو يحتاج الط فل إلى الحب 

 مجتمعه. ثم   ،هسرت  ا بأ  مرور   ،والديه
ة روف االجتماعي  باألطفال ذوي الظ  يقترن  باالنتماء وعدم الش عور

وعادة ما  ،ةأو المشكالت األسري   ،رةاالقتصادية المتعث   األحوال  أو  ،ئةالسي  
بصورة قد تكون  هذا اإلحساس بعدم االنتماء فل في إخراجيرغب الط  

 ا أكيد  ل حالًّ لذلك فإن إيجاد منافذ ثقافية إلخراج هذه النزعات تمث   ،خطرة

هذا  ب واقع حياته تحقق  قار  تي ت  ال   الهادفة، القصص االجتماعية ولعل   ،لها
 . (11شكل) بنحو  فاعل.الهدف 

سية وهذه حاجة نف   :والحنان واألمان لطفل إلى الحب  حاجة ا  
وتأخذه  ،ف األم ابنهاحيث تتلق   لوالدته، منذ اليوم األول للطفل دة تتول  عاطفي  

ن م  م ثم   ،والده ثم   ،من والدته ا عن الحب  فل باحث  وينشأ الط   ،بين ذراعيها
وكلما  ،صدقاءاأل من وحتى ،وأقارب ،مينومعل   ،ينيحيطون به من مرب  

كانت  ،دائم من قبل والديه فل على هذه الحاجة وبشكل إيجابي  ل الط  تحصَّ 
 . (11شكل) .ة والثباته أقرب إلى الصح  ونمو   ،لالستقرار حياته أميل  

بالقاهرة  ( رسم توضيحي من داخل كتاب )جنة الحكايات(، الهيئة العامة للكتاب،2)

 يعلي قيم العطاء . ، والرسم، من أعمال الباحثم 6112

 

سفيكك ر ،يحيككى عبككده  للفنككان "أبككي نجككار السككواقي" كتككاب (2شكككل)

 علي قيمة العمل عند الطفل.صورة  ت،وال4929مصر   ،للنشر

 
 

مككن "قراصنن الاضاءنن  "لقصككة أطفككال لسلسككلة عككن الخيككال العلمككي( 9)شكككل

 جانككب،والصككورة تعمككل فككي 6112، دار سككفير للنشككر أعمككال الباحككث

 تنمية قدرات اتلطفل العقلية
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،من أعمال  "ج الاضحك ي ت"( رسم داخلي لقصة 20كل)ش

القصص وهى من مصر، ، الهيئة العامة للكتاب الباحث،
تحقق للطفل الجانب و ،تي تقارب واقع حياتهة ال  االجتماعي  
 .تجاه األسرة العاطفي  

قصالل011"ل( غالف كتاب مصور 22شكل)
، ويظهر األب الذي يحكي القصص تحكيه لضطالك"ل

إلى  تهحاجمما تشبع لدي الطفل المتلقي   لطفله ،
 .الحب والحنان واألمان

 

 

"حك ي تلمنلرسوم داخلية لقصة ( 20شكل)

بالقاهرة، من  1002،الهيئة العامة للكتاب،آسي "

 سنة.2122أعمال الباحث ، وموجه لألطفال من سن 

قصالل011"ل( غالف كتاب مصور 22شكل)
حكي القصص ، ويظهر األب الذي يتحكيه لضطالك"ل

إلى  تهحاجمما تشبع لدي الطفل المتلقي   لطفله ،
 .الحب والحنان واألمان
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 :عبوالل   رفيهِ فل إلى الت  حاجة الط  
البعض يماري   أن  إال   ،ا لدى األطفالرغم وضوح هذه الحاجة عمليًّ 

ف تخف   ،فلة للط  ة فطري  حاجة طبيعي   بالرغم من أن هاو  ،تها ودورهافي أهمي  
 ،ةواهي اليومي  واألوامر والن   ،راسةومتطلبات الد   ،ةالحياة الجاد   عنه ضغوط

 ،تعةالم  جوانب  يقو ي لديه -قافي  ث  الجانب المن -تحقيقها  الي فإنَّ وبالت  
 .(12شكل) .ةخصي  عادة الش  والس   ،فسي  ضى الن  والر  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :عن رغباته المكبوتةالتعبير حاجة الطفل إلى 
 فل:اإلثارة وتناولها في كتاب الط  قصص  -4-6

 ،تهمومجال   ،وقصصهم ،ة في أدب األطفالواهر السلبي  بعض الظ   تنتشر
 :منها

 :حر والجن  قصص الس   -
ن كان بعضها حقيقية من منظور إسالمي   مة تقد  ها م   أن  إال   ،وهي وا 

فاألولى عدم  ،وال يستطيع أن يدركها بسهولة ،فلا على عقل الط  جد  
فل الط  حياة  وخصوصا في سنوات  ،ا له من خالل القصصتقديمه
 (.13مثال شكل ) .األولى

 
 :قصص الخوارق 

 :مثل ،ةبيعة اإلنساني  الط   تخرج عنا خارقة ل فيها األبطال أدوار  ويمث  
شكل  ،وكذلك "سيف بن ذي يزن" ،و"سوبرمان"، باتمان"" قصص الوطواط

 ،معنى الهزيمة وال يعرف   ،هايةا في الن  ا دائم  منتصر   البطل،( ويكون 14)
 فضال   ،ارة جد  أو أدوات متطو   جسدي ة،عنهم بقدرات  زويتمي   ،ى اآلخرينيتحد  
وهي في  ،اف عليه دائم  ويتعر   ،صميعرف الخ   ا،كبير   عقال  امتالكه عن 

ر على عقل ث  ديد عن الواقع. وهذه القصص تؤ ا لبعدها الش  ارة نظر  مجملها ض  
ا سيفاجأ بواقع ه حتم  د لكن  فهو يحاول أن يقل   ،وسلوكه ،تهونفسي   ،فلالط  

والهزيمة  ،فيصاب باإلحباط ،ما قرأه عليه ل  ز  نْ ال يستطيع أن ي   ،مختلف
  ،ذي ال يستطيع أن يحاكيها من هذا الواقع ال  ب  ر  ويلوذ بخياله ه   ،ة أحياناالنفسي  

 ،فلا لسعة عقل الط   رحب  ص مجاال   من أن تكون هذه القصوبدال  
مع  لبي  ايش الس  والتع   ،ها تسلك به سبل اليأسفإن   ،ا له للتقليد اإليجابي  ودافع  

ف لط  يراعي فيها الفنان الت   ،ةلذا تحتاج لمعالجة خاص   ،واقع الحياة العادية
  تستقر  الَّ ا  و  ،ا للطفلب فزع  ال تسب   ىحت ،ات الجان والمردةفي تصميم شخصي  

 .وأحاسيسه بصدق مشاعره   يضر   ه المرهف، بما الي مخيلته، وحس  ف

 :قصص الجريمة والعنف )والجنس أحيانا( - 
دسمة من  أو بمواد   ،صةة المتخص  ل بسيل من الروايات البوليسي  وتتمث  
 أو مقتبسة من ،وهي في غالبها مترجمة ،ت وقصص األطفالخالل مجال  

ز ا. وتتمي  ا سليم  أو ثقافيًّ  ،اا تربويًّ هدف  ويندر أن تحمل  ،ةالقصص األجنبي  

"سيرةلاضبطللسيفلبنلذيللرسم داخلي من ( 21شكل)

أعمال الباحث ، الهيئة المصرية العامة ، من  يزن"

، والصورة تصنف ضمن قصص   للكتاب، بالقاهرة

 مشاهد السحر والجن ، والمشهد للمارد الخيرقان

عبد للفنان "هي ل عدلو لعب"كتاب أنشطة وألعاب  (46شكل)

، والصورة تحقق مصر  -دار غريب للطباعة  ،العال 
 للطفل الجانب الترفيهي .
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ا عن المحتوى بعيد   ،شويقز على اإلثارة والت  وترك   ،ةا بالسطحي  غالب  
 خالص،ال جاري  ه الت  وج  عليها الت   لحظ  وي   ،ةأو المعالجة الموضوعي   ،الجاد  

ات والشخصي   ،تي ال تنتهيوالقصص ال   ،صلةالسل المت  حيث الس  
 ،،ةوأخذ األمور بالقو   ،ة في الحياةفل بالشد  توحي إلى الط  وهي  ،دةالمتجد  
ما قبلها   أن  إالَّ  ،أنها تنتهي بانتصار الخير على الشر  من غم ر  على ال

؛الش ا إلى تقليد عنصر  بل يدعوه أحيان   ،فل بنفسهيهز ثقة الط   ا نظر   ر 
ي لحظ وجود خير محض في فيه هذه القصص. كذلك  صب  ذي تللقالب ال  

ا وهذا أيض   ،ات أخرىمحض في شخصي   وشر   ،اتخصي  عض الش  ب
اس في فل أثناء معايشته للن  ا قد يصطدم به الط  مم   ،لواقعلف الخم

كما هو الواقع  ،تي تحوي من هذا العنصر وذاكال   ،اتهمأخالقهم وسلوكي  
 .(18شكل)مثال  .اهدش  الم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورة ن تتوافر في الص  أ ب  ْست ح  تي ي  فات ال  بعض الص   -4-7
  مة للطفل:قد  الم  
ا ر عن الحوار أحيان  تعب   - (16شكل) :يه، مثالك الخيال وتنم  تحر   -

 .جاعةوحوادث الش   ،والمغامرات ،توضح البطوالت -(11شكل) :مثال
تجيب عن أسئلة تشغل  - رور.تجلب المتعة والس   -. (11مثال شكل)

 :مثال .عن عالم الحيوان ثتتحد   -.(19شكل) :مثال .أذهانهم
 -.(21شكل) :( مثالشويق )القصص الديني  بالت   تعتني -.(21شكل)

م ي  ن ق  تتضم   -.(22شكل ) :ط مثالتتناول العلوم واالختراعات بشكل مبس  
 من ا معقوال  تحوي قدر   - المجتمع ومفاهيمه بأسلوب سلس بسيط.

الر سوم،  خل إطار منا داكل ذلك وغيره أيض  (.23شكل) :الغموض، مثال
ور، واأللوان الم    ل.بهجة لنفس الطفوالص 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سلسلة رجل  "لخرطوش"روايات للجيب ( 25 شكل)

 من قصص الجريمة والقتل.المستحيل، 

 ، من أعمال الباحث"مدي الاضمستقبل"لخيال علمي (21شكل)
 مصر ،لنشر سفير ل

الهيئة العامة "،ل"ل دا لحتشبسوترسم داخلي لقصة  (27 شكل)

، والمشهد يعبر عن التفاهم من أعمال الباحث 1001،للكتاب بالقاهرة

 قيم التعاون والحوار ،ويعمل على إعالء

من سلسلة ألغاز أوالدنا، دار  قصالاضرب نلاضجرى ""( 22شكل)

 لبطوالت والشجاعة.المعارف، القاهرة، القصة تعبر عن ا
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 :فلسبة للط  ص بالن  ورة المقترنة بالن  ة الص  أهمي   - 4-8

وم المعاصرة، ومنذ اختراع ت عد  القراءة أساس الت طور في ميدان العل
 المطبعة، تقدَّم العالم بخطى واسعة في المجاالت المعرفي ة.

أصبح من ضرورات الحياة، فاألم ي  -في عصرنا-وتعل م القراءة 
ا بالنسبة للطفل، فإن  كاألعمى وسط الم   ا ا رئيس  مصدر   ت عد  القراءة  بصرين. أم 

الع صفح واالط  أي الت   :معناها البسيطلى بالن ظر إ والقراءة .معل  والت   ،للمعرفة
وقبل أن يدخل  تعل مه القراءة بمعناها الد قيق،للطفل قبل  ، مهم ةورعلى الص  
الكتاب في كثير من األحيان أشبه ما يكون بلعبة من ورق  يعد  و  ،المدرسة

-م ما فيها ح وتعل  صف  عه على الت  وتشج   ،سومتحوي الكثير من الر   ،ىمقو  
كي يحصل على المعرفة الموجودة في هذا  -سيهمدر  أو  والديه  بمساعدة 
 بالن ظر إلىمن حيث المحتوى  ،د مستويات الكتابة لألطفالوتتعد   الكتاب.
  ،(24)،شكل :نوات األولىالكلمات في الس   وتقل   ،سومحيث تكثر الر   ،السن  
ة القراءة د  ر ماوتتطو   ،رةنوات المتأخ  الرسوم وتكثر الكلمات في الس   وتقل  
  ة المحتوى.ونوعي   ،ا أسلوب الكتابلتشمل أيض   ‘للطفل

موجه لألطفال في ، "لاألضوان"ل( غالف كتاب 12شكل)
 سنواتهم األولى، فتكون الرسوم هي األساس وقبل الكلمة.

 

، "لحي ةلاضثدي تلاضبحريا"سلسلة عالم الحيوان(  29شكل)

 مترجمة،الهيئة العامة للكتاب.

"اضملكلط ضوتلواض هر"ل دينيقصص  (10شكل)
 مصر ، دار الشروق للفنان مصطفي حسين،

للفنان يحي عبده ،  "لم ردلمنلاضم  "( كتاب 64شكل)

   .لظواهر العلميةمؤسسة أطفالنا، وهو كتاب لتبسيط ا

 ، للفنان    يحيي عبدهاضكلبليكتشفلاضسر"لل"لغز  (11شكل)

 ، تعبر عن اغموض والتشويقمصر  ،سفير للنشر 
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 ،ياغةوالص   ،واألسلوب ،فل من حيث المحتوىالط   وتختلف مواد  
 فنالحظ أنَّ  ،فلوالبيئة التي يعيشها الط   ،رم  باختالف الع   ض الفني  رْ الع  و 

 ؛ةساسي  األلقراءة في احاجة الطفل  منا أكبر ز  الكتابة بدأت تأخذ حي  
ذي والعالم ال   ،حولهمن ومعرفة األشياء التي ، علم  إلشباع رغبته في الت  
ن نشأ على ذلك منذ م  ف ،القراءة ي مع الوقت حب  يعيش فيه. وهي تنم  

بحيث تغدو القراءة  ،رب  اق الكتاب إذا ك  ه يكون من عش  فإن   ،نعومة أظفاره
 ،ةكثير من األحيان. وتنمية قدرات الطفل القرائي   ته المفضلة فياهواي من

بل تكون بالعناية باختيار ما يناسبهم  ،ال تكون بملء عقولهم بالمعلومات
 ،دون اإلخالل باألصول ،وما يحتاجونه من جانب آخر ،من جانب

غم ر  وبال ين.أن يكون منبعها الد   فترض  تي ي  وال   ،وابت المتراكمة لديهوالث  
في إشغال أوقات األطفال عن  ،ثر التلفاز في عصرنا الحاضرأمن ب عد  
ر هوا لخطورة تسم  ب  نأن يت ،هينين والموج  رب  ه يجب على الم   أن  إالَّ  ،القراءة

،جانب القراالفإنه في  ؛ساعات طويلة أمامه األطفال  ،دهم الكسليعو   ئي 
ا يان عبئ  بل يجعلها في كثير من األح ،للقراءة ويدفع عنهم الميل الفطري  

 فل. ال يرغبه الط  ثقيال  
 انعكاس الفكر اإلسالمي  على كتاب الط فل وأهميته: -5

ر الفصل يتعذ  متالحمة، إذ ة قافة اإلسالمي  ة والث  العالقة بين الهوي  
تها تي تمنحها شخصي  ة، وهي ال  الهوية هي مرآة لثقافة األم   ألن   ؛بينهما
ة د هوي  قافة هي التي تحد  فالث   ف بها بين الجماعات األخرى،عر  التي ت  
ة ال ه ال توجد هوي  زها عن غيرها، ألن  وتمي   ،عليها تها، وتدل  ة وشخصي  األم  

 تستند 
 ،ةة العربي  ولإلسالم األثر الفاعل في تشكيل الهوي   .ةة ثقافي  خلفي   ىإل

 ،قوساس في ممارسة الط  من اشتراك الن   ، ال تي تنبع  ةوالوحدة اإلسالمي  
 مي  الق  لمنظومة  وهي المرجع األساسي   .والعبادات ،والمعامالت ،رعائوالش  
لت بناء على م قد تشك  ي  الق   المسلم، ذلك أن   تي يؤمن بها المجتمع العربي  ال  

تي كان لها أبعد األثر في مختلف عناصر ال   ،ةيانة اإلسالمي  تعاليم الد  
 و. (12)ةالحياة العربي  

باهلل ضروري في  اإليمانعميق ت ، أن  مات الفكر اإلسالمي  من مسل  
دا  لوالديه يكون مقل   الباكرة من حياته، في هذه المرحلة هوف ، فلتربية الط  

ة الثالث   الس نة . فالط فل منباهلل تعالى اإليمان في ذلك بما ،في كل شيء
ذا حد ثاه إف ،في كل  شيء األبوينيحاول تقليد  وحت ى الس ادسة من عمره،

 ،اي تحددها كلماتهما عن اهلل حرفيًّ ورة الته يؤمن بالص  ن  إف ،تعالى عن اهلل
وهو في هذه المرحلة يميل دائم ا إلى عالقات المحب ة والمود ة، والرق ة، 
 ، ة بالرحمة، والحب  فات الخاص  ل تأكيد الص  واللين، فيحب  أو يفض 

من صفات  قليل إلى أدنى حد  والمغفرة إلى أقصى حد  ممكن، مع الت  
حمة والر   ه مانح الحب  ن  أ ويرى ،قه باهلل تعالىفيزداد تعل   ،واالنتقام ،قابالع

ز على نرك   نأفضل فاأل ،واذا أردنا ان نكو ن له صورة عن يوم القيامة .له
، وألعاب وغير ذلك ،وشرب ،، من أكلبما يتناسب مع رغباته ،نعيم الجنة

، اإلسالميةباآلداب  اا ملتزم  أصبح خلوق  ه سيحصل عليها إْن ن  أز على ونرك  
إلى مرحلة  ،ار والعذابركيز على الن  ويؤجل الت   .وي حرم منها إْن لم يلتزم

، حيث  تبدأ يمان باهلل تعالىفل مجبول بفطرته على اإلالط  فمتقدمة من عمره. 
تفكيره ف، من يحيط بهأبويه و  أةونش ،هأتوعن نش ،تساؤالته عن نشوء الكون

فعلى الوالدين استثمار تساؤالته لتعريفه باهلل  ،ة الخالقأ لقبول فكر المحدود مهي  
يمان باهلل تعالى المحدود، واإلفي الحدود التي يتقب لها تفكيره  ،تعالى الخالق

من أهم القيم التي يجب "ف .سواء كانوا علماء دين أو نفس ،ده العلماءكما يؤك  
، لى الخالقواالعتماد ع ،في الحياة األمليعطيه ما  ،غرسها في الطفل

 (.13)ماثيني الذي يحميه من اقتراف اآلد عنده الوازع الد  ويوج  

ل أن تكون ضمن  ،بالتدريج اوالتربية والتعليم في هذه المرحلة يفض 
 ، ودرجات نضوجه اللغوي  للطفل مع العمر العقلي   متناسب   متسلسل   منهج  

 ،ع الكتابة األخرىة لألطفال عن أنوايني  الكتابة الد   إذ ال تنفصل   ،والعقلي  
ال تي مفاهيم الو  ،صولاألز باستحضار ها تتمي   أن  إالَّ  ،أو قوالبها ،سواء بفنونها

 ،فلي وظيفة محمودة ينشأ عليها الط  كي تؤد   ؛روقت مبك   فيي الطفل غذ  ت  
حيث  ؛من أهم عناصر هذه الكتابة الجانب العقدي   ولعل   ه،كبر في ويلتزمها 

كذلك  مع خالقه،عالقة اإلنسان  نبي  يو  ،فللدى الط   وحيديلزم زرع عقيدة الت  
عتقد أو سلوك ينبغي أن يغرس م   أي   الي فإن  وبالت  ، فل بالحياة اآلخرةربط الط  ي

ن مي  الكتابة الديني   إن  ياق.في هذا الس   ها ال تنفصل  أن  إالَّ  ،زت بوصفها هذاة وا 
يكتب للكبير ما  هي أساس كل  بل  ،عن غيرها من ألوان الكتابة األخرى

غير، صور لدى اإلنسان في فاإليمان باهلل وحده أساس الت   باإلضافة إلى الص 
ل منظومة متكاملة من األخالق والسلوكيات الي يمث  ، وهو بالت  الفكر اإلسالمي  
عبير ة للت  ة تدخل ضمن جميع األساليب الفني  والكتابة الديني   فل.في حياة الط  

 بمعنى أن   .موضوع علمي   وأ ،وطرفةأ ،ةحكاي وأ ،أنشودة وأ ،من قصة
مع  تتنافىوال  ،تصادم العقيدة ، ال تية المفيدةة المسلي  ا للماد   واسع  هناك مجاال  
ه ا للسلوك؛ من خالل الت ماهي ين وتوجيهاتهأوامر الد   ، بل تشك ل رافد ا موج 

رغيب وب الت  ع بين أسلالكتابة الدينية ينبغي أن تتنو   إن   .مع الد ين ومرتكزاته
من التركيز على مضامين  بد   الف ومن هنا  .والخوف بين الحب  و  ،رهيبوالت  

أو  ،والرحمة سواء أكان ذلك في عالقة اإلنسان بخالقه ،ةوالمود   ،الحب  
أن  وال شك   .ى الحيوانات والبيئة المحيطة بهوحت   ،عالقته بأخيه اإلنسان

أن يكون ضمن إطار  بد   ن اللك ،مطلوب استخدام أسلوب اإلقناع العقلي  
 الف التي ال يدركها الطفل بسبب حداثة سنه. ،مات والحقائقأوسع من المسل  

،فل أن يعرف الط   ابد إذ    وعاقبة الشر   ،عاقبة الخير حسنةوأن   الخير والشر 
على وجه  في اآلخرةن أن نلتزم بتوضيح وسائل العقاب دو  ،ئةسي  

أعلى من  في أساسها وهي ،للطفل حتى ال نضطر إلى شرحها ؛الخصوص
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ة من مصادرها كما ينبغي استقاء التوجيهات الديني   ،رقدرته على التصو  
فل ما أمكن بهذين وأن يربط الط   ،القرآن والسنة النبوية :أي ،األصلية

 المصدرين، كما يجب على الفنان أن يراعي ذلك في تناول موضوعاته.

ثالثة أقسام في ضوء نقسام رسوم كتب األطفال إلى ا -5-1
 :تأثرها بالفكر اإلسالمي  

شاعة  ،تسعى لنزع الفضيلة ،بحت مجالت ذات هدف تخريبي   -1 وا 
  .فلة الط  هوي   محوو  ،ذيلةالر  

 ليس لها هدف تربوي   ،بحت مجاالت أخرى ذات هدف تجاري   -2
تحاول استغالل ف ،ه للربح المادي  اهتمامها متوج   وجل   ،عتبرم  

في تقديم مادة ترفيهية فقيرة المحتوى  ؛اضجةغير الن   فلرغبات الط  
 والتربوي. األدبي  

مازالت في  ،محاوالت صادقة إليجاد مجاالت هادفة لألطفال -3
والعمر  ،ومحدودية االنتشار ،عفوتعاني من الض   ،بداياتها
فضال عن  ،ااألمر الذي يجعلها في حكم الغائب عموم   ،القصير
 .اوتربوية أحيان   ئها أخطاء منهجيةاحتوا

وسائط  فإن   ،ا من مجاالت هادفة لألطفالاحة تقريب  الس   بالرغم من خلو  و 
 ،تستحوذ على عقول األطفال وأوقاتهم ،اخطر   أشد  ت عد  ة أخرى إعالمي  

 المباشر. وفي مقدمتها وسائل البث  
 ا على تربيةتي طرأت على األسرة سلب  ة ال  رات االجتماعي  رت التغي  أث   

أصبح الوقت  ،ة وظروفهاا ألعباء الحياة العصري  ونظر   ،األطفال
ال يتناسب  ، بنحو  ا جد  ص من قبل الوالدين لرعاية أبنائهم ضئيال  المخص  

عالمي   ض له من غزو فكري  مع ما يتعر   باإلضافة إلى ما تعانيه  ،وا 
درسة من ضعف في الجوانب ة وفي مقدمتها الموسائط التربية العام  

إيجاد موضوعات  ،الهادف ات العمل الفني  من أولوي   ن  إلذلك ف. يةالتربو 
 ،ةة والذهني  وتنمية قدراته الروحي   ته،وثقافالخلل في تربية الطفل  هادفة لسد  

ولتكون فرصته أكثر  ،ل مسؤولية المستقبلمع اإلسهام في إعداده لتحم  
نتاج  حظًّ  ن معالم ا مبعض   هاهناونستعرض  ،ا من الجيل الذي سبقها وا 

 ت المقترحة.هذه المجال  

  :ات الصورةي  في االرتقاء بأخالق دور الفكر اإلسالمي   -5-2
وتنمية  ،ا لتنشئة الطفلا رئيس  يجب أن يكون كتاب الطفل مصدر   

 ،يتفاعل معه ،والعاطفي   ،قافي  والث   ،هو غذاؤه العلمي  ف ،قدراته ومواهبه
ع كتب األطفال بين الكتب وتتنو  . د أبطالهويقل   ،اتهص شخصي  ويتقم  

أو سلسلة  ،أو مجموعة من القصص ،ة طويلةة التي تحوي قص  القصصي  
. ةا دينية أو تاريخي  أو كتب   ،أو موسوعات ،ةا علمي  وقد تكون كتب  ، ةقصصي  
على كثير  ه التجاري  وج  فقد سيطر الت   ،فلالعالم بكتاب الط   اعتنىولقد 

 أنها إال   ،شر لكتب األطفالساع نطاق الن  ات  من رغم بالف ،ةول الغربي  من الد  
فقد  ،ا في العالم العربي  أم   لها. ة المردود التجاري  بقيت محدودة بسبب قل  

 ،ةكانت بدايات كتب األطفال عبارة عن ترجمات بإشراف جهات غربي  
يغلب عليها صفة التغريب  ،ة إلصدارات أجنبيةة محلي  ومساهمات عربي  

ة اعتمدت على ثم ظهرت كتب عربي   ،رات الغربد  واالنهزامية أمام مق
؛ ة والمعارك المحلي   ،ةالحكايات الشعبي   يغت بأسلوب  عصري  ر ا أث  مم  ، ص 

ة قليلة كانت هناك محاوالت جاد  وقد  ذي تحمله.على مستوى المضمون ال  
ها لم تستطع االستمرار لكن   ،يرةوالس   راث اإلسالمي  استفادت من الت   ،اجد  

ذي ال   ،ا على كتاب الطفلة عموم  وانعكست مشكلة الكتابة العربي   ،توالثبا
ندرة كتاب وينضاف إلى ذلك نفيذ. ومستوى الت   ،ة المحتوىز بخصوصي  يتمي  
من غياب  -يزال وال–ه عانى فإن   الت قني، وانخفاض مستواه ،فلالط  

ة ي  م ر الع  مييز بين المستويات وعدم الت   ،ةة العلمي  ني الدق  وتد   ،صينالمتخص  
واالعتماد على االقتباس والنقل في  ،إضافة إلى اإلخراج الرديء ،لألطفال

مما  ،اوهو قليل جدًّ  ،دا ارتفاع سعر الكتاب الجي  وأخير   ،الغرب عنسوم الر  
 .(14)ا عن متناول األطفاليجعله بعيد  

نسبة ضئيلة من الورق المستخدم في طباعة  ويستهلك العالم العربي   
 العالم العربي   نجد أن   ،وللمقارنةالن ظر إلى الد ول المتقد مة معرفيًّا، بالكتب 

تي ال يتجاوز عدد سكانها ال   ،من استهالك بلجيكا %11يستهلك أقل من 
ولو خصصنا كتاب الطفل لوجدنا أنه ال يتجاوز نسبة  ،بضعة ماليين نسمة

 %81نسبة  في الوقت الذي يقارب األطفال ،من الكتاب المطبوع بعامة 8%
والذي يتراوح بين  ،من الكتاب ومقارنة بنصيب الطفل الغربي   ،كانمن الس  

 ال فل العربي  نصيب الط   فإن   ،نةطفل في الس   لكل   كتب   كتابين إلى خمسة
 من كتاب. بضع كلمات  

حيث  ،ات قليلة جدًّ  أنها استمر  إال   ،قدم صدور كتب األطفالمن غم ر  وعلى ال
لألطفال ألف وخمسمائة كتاب خالل ربع قرن  ر من كتب  ال يتجاوز ما صد

 .نةأقل من مائة كتاب في الس  

 :ال نتائج -6
 ،راث اإلسالمي  ا استفادت من الت  ة قليلة جدًّ كانت هناك محاوالت جاد   -

وانعكست  ،باتها لم تستطع االستمرار والث  لكن   النبوية الشريفة، يرةوالس  
ز ذي يتمي  ال   ،فلا على كتاب الط  ة عموم  مشكلة الكتابة العربي  

 نفيذ.ومستوى الت   ،ة المحتوىبخصوصي  
، وانخفاض مستواه ،فلندرة كتاب الط    -  وال– عانى فهو الت قني والمعرفي 

مييز وعدم الت   ،ةقة العلمي  ي الد  وتدن   ،صينمن غياب المتخص   -يزال
 ،لرديءضافة إلى اإلخراج ا، باإلة لألطفالري  م  بين المستويات الع  

ا ارتفاع وأخير   ،رسوم من الغرب منقل واالعتماد على االقتباس والن  
 ا عن متناول األطفال.ا يجعله بعيد  مم   على قل ته، ،دسعر الكتاب الجي  



  انعكاس الفكر االسالمي على أخالقيات الصورة من خالل رسم كتب االطفال

218 

ها من تقديم ،فلات الط  ا على سلوكي  أثر   صيحة المباشرة أقل  الن   إن   -
تي ال  و ، واياتسوم مصاحبة لبعض القصص والر  في صورة ر 

ة في بغرس القيم اإلسالمي   ،ات األطفالساعد على تقويم سلوكي  ت
 نفوس النَّشء.

في مجال رسوم كتب  أنواع  متداولة ةك ثالثلهنا أن  مم ا سبق ات ضح  -
تسعى لنزع  ؛بحت ذات هدف تخريبي   مجاالتإما  :وهي ،األطفال
شاعة الر   ،الفضيلة الت أخرى افل، أو مجة الط  هوي   طمسو  ،ذيلةوا 

 وجل   ،عتبرم   ليس لها هدف تربوي   ،بحت هدف تجاري   ذات
فل تحاول استغالل رغبات الط   ، إذه للربح المادي  اهتمامها متوج  

من ة فقيرة المحتوى ة ترفيهي  في تقديم ماد   ،اضجةغير الن  
وهناك محاوالت صادقة إليجاد  .ةوالتربوي   ةاألدبي  الن احيتين: 

 وتعاني من ضعف ،بداياتها مازالت في ،مجاالت هادفة لألطفال
 األمر الذي يجعلها في حكم الغائب. ته،النتشار ومحدوديا

 :التوصيات -7
 ات الفنون في مصرصة بكلي  االهتمام بإنشاء أقسام متخص   -

بمجال رسوم  ة وتعريفهمبلتعليم الط  ل وغيرها من الد ول العربي ة؛
 اتهذا المجال شبه معدوم بهذه الكلي   ن  إحيث  ،الطفل

 ، اللهم إال من بعض التجارب البسيطة.صةالمتخص  
بعالقة  تعتنيالتي  ،ةراسات واألبحاث العلمي  تفعيل دور الد   -

 ،في الكتب ،مة للطفلسوم المقد  الثراث والفكر اإلسالمي بالر  
 ة المختلفة.واألنشطة التعليمي   ،توالمجال  

نتاجها واالهتمام بإ ،دعم الدولة المستمر لمجال كتب األطفال -
 ىبدعمها ماديا حتو ، ةوالثقافي   ،ةوالقيمة الفني   ،من حيث الجودة

 .بسهولة ويسر ى هذه الكتبيستطيع الطفل الحصول عل
يجب على كل  ، إذةفل المعرفي  ة الوصول إلى ميول الط  أهمي   -

 ،لطفللة ميول المعرفي  الأن يقوموا بدراسة  ،اني كتب األطفالفن  
ا ناسب ميول الطفل ومتطلباته، مم  لهم تقديم ما ي ىن  سليت
 على ذلك أثر عظيم في بناء شخصي ة الط فل وصقلها.ب يترت  

 :المراجــــــــــــــــــــــــــــــع
 أوال: الكتب والمجالت:

                                                           

، دار الفكر العربي - أدب األطفال علم وفن ،أحمد نجيب -4
 .م1991 القاهرة،

 ،، العولمة والصورة تعزيز الهوية واستالبهابركات محمد مراد -2
  اني عشرالث   فيالدلفيا الدولي   م لمؤتمر جامعةبحث مقد  

 . 2007بعنوان" ثقافة الصورة"

                                                                                                        

مشاكل اآلباء في تربية عامر، ترجمة، تحقيق: منير  ،سبوك  -3
، القاهرةالهيئة المصرية العامة للكتاب،الطبعة األولي  األبناء

1888. 
ة وجوانبها األخالقية ورة الرقمي  ثقافة الص   ،السيد بخيت -4

فيالدلفيا  بحث مقدم لمؤتمر جامعة ،تحليلية واإلعالمية: دراسة
 .2111، ثقافة الصورة :بعنوان  ،الدولي الثاني عشر

، سلسلة عصر الصورة، السلبيات واإليجابياتاكر عبد الحميد، ش -8
  . 2118 ،يناير 311 :العدد ،عالم المعرفة، الكويت

 .1991 ،الدار المصرية اللبنانية ،أدب الطفل العربي حسن ،شحاته -2
الهيئة  ،التنشئة األسرية واألبناء الصغارمحي الدين أحمد حسين  -1

 م.1911 ،المصرية العامة للكتاب
بشؤون  ىة تعنمجلة فصلي   ،مجلة الواحة ،بركات محمد  ،رادم -1

، العدد التاسع والخمسون راث والثقافة واألدب في الخليج العربي،الت  
 .2111خريف  ،السنة السادسة عشرة 

الهيئة  -م 2111للعام  تحضير الطفل العربي ،زكيد. محمد عماد  -9
 ،باالشتراك مع منتدى الفكر العربي ،المصرية العامة للكتاب

  .1991 ،عمان
باب  ،من ال يحضره الفقيه ،الصدوق ،بن الحسين يمحمد بن عل -11

عارف للمطبوعات، دار الت   ،الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصالة الحد  
 هـ . 1411بيروت 

 .1913ق، القاهرة ،اإلسالمي، دار الشرو  محمد قطب، منهج الفن   -11
بحث القوى الكامنة في بناء وتقدير الصورة،  هشام صالح محسن، -12

ثقافة  :بعنوان  ،فيالدلفيا الدولي الثاني عشر مقدم لمؤتمر جامعة
  .2007، الصورة
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