رعاية اجتماعية

�أدب الأ طفال الإ �سالمي والعوملة

وتتعاظم االستفادة ألدب وثقافة الطفل املسلم من عصر العوملة عن طريق:
د .إسماعيل عبدالفتاح عبدالكافي
ـ تنمي��ة املفاهيم الدميقراطية وحقوق اإلنس��ان لدى الطفل املس��لم في قالب مش��وق وربط ذلك
يع ��د أدب األطف ��ال
مبفاهيم الشورى اإلسالمية كنظام سياسي رائع متميز ومنفرد.
ـ التعرف على حقيقة فلسفات وقيم احلضارات األخرى في ظل سياسة الباب املفتوح والسماوات
اإلس�ل�امي م ��ن أه ��م
املفتوحة ما يعني الوقاية من تغلغلها غير السوي.
الوس ��ائل املجتمعي ��ة،
ـ زي��ادة مصادر الثقاف��ة العاملية أمام أطفالنا وانفتاحها أمامية ما يجعله قادرا ً على اس��تيعابها
ألنه يجمع بني اإلعالم
والتكيف معها بذاتية الثقافة.
والتعليم والتربية ودور
ـ القدرة على بث رس��الة الثقافة العربية واإلس�لامية إلى مختلف أنح��اء العالم ،ومن ثم تكون
األسرة واملسجد ،وألنه
العوملة والكوكبة والقرية الكونية فرصة للدعوة اإلسالمية والتأثير في أبناء احلضارات األخرى
في األجيال اجلديدة.
يتغلغل لتفعيل الذات
ـ االس��تفادة من مميزات العومل��ة التجارية واالقتصادية في احلص��ول على اخلامات ومتطلبات
الثقافية ،ويؤكد التنوع
طباعة ونش��ر إنتاج ثقافة وأدب الطفل املس��لم (مقروء ـ مسموع ـ مرئي) بسعر أرخص وبدون
والتميي ��ز الثقافي في
عوائق االستفادة من االنفتاح اإلعالمي في االنتشار األوسع.
وسط عالم الكوكبة أو
ـ االس��تفادة من مميزات العوملة والكوكبة العلمية في احلصول على أحدث التقنيات والوس��ائل
املختلفة إلنتاج ثقافة الطفل املسلم على أوسع نطاق.
العوملة.
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ـ ابتكار وس��ائل أخرى مس��اعدة لثقافة الطفل اإلسالمية وأدبه
املتفرد داخليا ً وخارجيا ً ،في ضوء ما وصل إليه اآلخرون وتطوير
هذه االبتكارات لتكون أكثر ذكا ًء وقوة وتأثيرا ً.
ـ حتدي القيم الغربية مبحاولة نش��ر القيم األخالقية واملثاليات
اإلسالمية في املجتمعات الغربية ،وهي قيم حتتاج إليها شعوب
احلضارات األخرى التي امتألت باملادية لدرجة الزهد فيها.
ـ االستثمار األمثل للقرية الكونية والسموات املفتوحة وبث أدب
أطفال إس�لامي متميز جاذب ومشوق خللق أجيال في املجتمعات
املختلفة متيل نحو هذه القيم واملبادئ اإلسالمية.
ـ اس��تخدام الوس��ائل والوس��ائط املتعددة التي تخ��دم العوملة
والكوكبة في نشر األدب اإلسالمي إلى أوسع نظام مثل اإلنترنت
والويب والفضائيات والرس��ائل الذكي��ة عبر اجلوال أو احملمول
واملالتي ميديا...
ـ احلفاظ على الهوية العربية أو اإلسالمية ألجيالنا اجلديدة من
خالل توفير البديل اإلعالمي والثقافي اإلس�لامي ليكون موجودا ً
جنب��ا ً إلى جنب مع املنتج اإلعالم��ي والثقافي األجنبي في عصر
الفضاء وعصر املعلومات.
ـ االستخدام األمثل حلقوق امللكية الفكرية لصالح أطفال اإلسالم
واملس��لمني من خالل استكمال التش��ريعات في الدول اإلسالمية
حلقوق امللكية الفكرية.
ـ متابع��ة االبتكارات التقنية احلديثة وإتاح��ة الفرصة ألطفالنا
ليرتشفوا منها والعمل على تطويرها من حيث انتهى اآلخرون.
ـ ابتكار وس��ائل جديدة للعزو الفكري للحض��ارات األخرى عن
طري��ق أدب األطف��ال س��واء أدب مس��رحي
إسالمي جديد مشوق أو من خالل التميز في
مجال اإلنتاج اإلس�لامي من خالل املعطيات
احمللي��ة مث��ل املواويل اإلس�لامية والراوي
املس��لم ومث��ل ف��ن العرائس واملجس��مات
املختلفة.
وعلى صعيد آخر فإن أدب الطفل املس��لم
وس��يلة لتدعي��م مفاهي��م وآداب احل��وار
ف��ي نفوس أطفال املس��لمني وذل��ك بدءا ً من
املدرس��ة واس��تغالالً لهوام��ش احلركة في
األدب اإلسالمي املوجه للطفل املسلم وميكن
حتضي��ر وتهيئة الطفل املس��لم للحوار مع
احلضارات األخرى ،ومنع آثارها الس��لبية
عليه وذلك من خالل مجموعة من اإلجراءات
واملواجه��ات م��ن أج��ل التهيئ��ة النفس��ية
واملعلوماتي��ة .وزرع الثق��ة بالذات ونش��ر
املفاهيم الصحيحة.
ويتمثل دور أدب األطفال اإلس�لامي في
ذلك من خالل:

الطفال يف تهيئة الطفل امل�سلم:
 1ـ دور �صحافة أ
صحاف��ة األطف��ال البد أن تعبر ع��ن التميز الثقاف��ي والتنوع
الثقاف��ي والذاتية للثقافة اإلس�لامية ،ألن صحافة األطفال تصل
لألطفال مباشرة ويتعلقون بها ،وهي وسيلة مباشرة للتأثير في
الطفل املس��لم ف��ي مجتمعه احمللي وبيئته احمللية املس��لمة ،فإذا
رأين��ا أن صحافة األطف��ال ال بد أن تراعي االعتب��ارات التربوية
والس��يكولوجية والفنية فإن صحافة األطفال تستطيع أن تغير
مفاهيم وتعدل س��لوكا ً وتؤثر في قيم مكتسبة وتبدل سلوكيات
وعادات خاطئة إلى قيم وعادات وسلوك جديد من خالل الصحافة
املدرس��ية ومن خالل الصحاف��ة اليومية واملجالت األس��بوعية
للطفل ،بتش��جيع األطفال على التعامل م��ع اآلخرين بثقة وبعد
أفق ،وبدون التأثير على الهوية العظيمة التي يعتز بها كل مسلم
في عالم اليوم ،فالصحافة تس��تطيع غ��رس احترام اآلخرين في
النفوس مع الثق��ة بالذات واإلميان الكامل بالقدرات ألننا لس��نا
أق��ل من اآلخري��ن وميزة صحافة األطفال احمللي��ة أنها تكون في
عالقة حوار وجتاذب مباشر مع األطفال ،فهي لهم ومنهم بالفعل
ويعتبرها الطفل وسيلته اخلاصة في التعبير عن أفكاره ومبادئه
وقيمه ،ومن ثم تؤثر فيه تأثيرا ً شديدا ً.
الطفال الإ �سالمي:
 2ـ ن�شر املفاهيم اخلا�صة باحلوار من خالل �أدب أ
وذلك الحترام اآلخرين ،واحلوار معهم بذاتية إسالمية ليست
م��ن منطلق التعالي ولك��ن مبنطق التكافؤ والندي��ة ،فالدين لله
ولق��د أمرنا الله عز وج��ل بذلك {قل يا أهل الكت��اب تعالوا إلى
كلمة س��واءبيننا وبينكم} ،اآلية  64سورة آل عمران ،ومن هذه
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املفاهيم التي ال بد أن ننشرها بني أطفالنا عن طريق
األدب اإلسالمي:
ـ احل��وار مع اآلخرين هو تواصل ثقافي في عالم
اليوم وال بد أن نتقبله ونقبل عليه.
ـ احلوار مع اآلخرين حتول حضاري سلوكا ً وفكرا ً
ـ احلوار يبدأ من األرضية الصلبة للعقيدة اإلسالمية
الراسخة.
ـ احلوار اس��تمرار ملنهج الله عز وج��ل في الدعوة
إلى الله باحلكمة واملوعظة احلسنة واملجادلة بالتي
هي أحسن.
ـ االنطالق من اإلميان الراس��خ بالعقيدة اإلسالمية
العاملي��ة الس��محة التي تدع��و للعدل والتس��امح
واإلخاء اإلنساني.
ـ التعرف على الثوابت احلضارية واملوارد اإلنسانية
الكبيرة التي جتع��ل العزة االقتصادية واحلضارية
لنا جميعا ً.
ـ اإلقبال على القيم كإحدى الرواسخ التي تساعد على احلوار في
جدية وتكافؤ وندية.
ـ التمسك بالتراث احلضاري الضخم الذي متتلكه أمتنا اإلسالمية
الذي يجعل البع��د احلضاري في احلوار ب�ين احلضارات قائما ً
على أساس األخذ والعطاء.
ـ االنط�لاق م��ن التعليم كأح��د الثوابت األساس��ية التي جتعل
م��ن احل��وار واملفاهيم نقطة لتطوي��ر العالقات م��ع الذات ومع
اآلخرين.
ـ التعرف عل��ى عالم حضارات الي��وم وخصائصها وقيمها وما
قدمته للبش��رية من عناص��ر التقدم كأحد املداخ��ل نحو معرفة
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اآلخرين في احلوار.
ـ احلوار الداخلي بني املذاهب وبني الدول وبني الش��عوب وسيلة
أساس��ية نح��و توحي��د املواقف وتق��دمي الص��ورة احلضارية
للشعوب اإلسالمية.
ـ التعرف على املنظمات اإلس�لامية التي توحد العمل اإلس�لامي
مثل منظمة املؤمتر اإلس�لامي ورابطة العالم اإلس�لامي والهيئة
اإلس�لامية لإلغاثة واملنظمة اإلسالمية للثقافة والعلوم واآلداب
وغيرها من منظمات العمل اإلسالمي.
ـ عدم اخل��وف من اآلخري��ن ،ورغم قوتهم العس��كرية وقوتهم
االقتصادي��ة وقوته��م العلمي��ة ،ألن لدينا ،كعالم إس�لامي ،من
الركائز والوسائل ما يجعلنا في موضع الندية منهم.
ـ االستفادة من احلوار في حتقيق السالم العاملي
بعيدا ً ع��ن الص��دام ،ألن الصراعات احلضارية
أنتجت عنفا ً وإرهابا ً عامليا ً شديدا ً.
ه��ذه بعض أوج��ه تقدمي املفاهي��م اخلاصة
للحوار إلى أطفال األمة اإلس�لامية ،ولكن كيف
يتم حتقي��ق ذلك؟ وبص��ورة مثل��ى؟! وكيفية
الوصول للهدف األسمى؟!
هناك العديد من الوس��ائل املمكنة التي تزيد
م��ن فعالية تأثي��ر أدب األطفال اإلس�لامي في
نفوس أبناء املسلمني عموما ً وهي:
ـ إقامة قنوات فضائية خاصة باألطفال في األمة
العربية واإلس�لامية ،وذلك للقضاء على أبعاد:
املكان والزمان ودرجة النمو ،وذلك ألهمية هذه
القنوات الفضائية في إدخال السعادة والسرور
والقيم والثوابت والرواسخ اإلسالمية في نفوس
أطفالنا وملقاومة املد الغربي في هذا املجال.

ـ إزال��ة جمي��ع احلواج��ز أمام انتق��ال الكتاب اخل��اص بالطفل
(تثقيفي ـ ديني ـ مدرسي ـ علمي ـ تعليمي) بني الدول العربية
واإلسالمية ،وهذا سيساعد على االنتشار األكبر.
للكت��اب اخلاص بالطفل ،ثم إنتاج كميات أكبر منه تس��اعد على
تخفيض تكاليفه ثم تش��جيع إنتاجه وتوزيعه ،ما يس��اعد على
التوسع في إنتاج كتب األطفال.
ـ تقدمي الكتب الهادفة املش��وقة وتدعيم إنتاجها مبزيد من الدعم
املباشر وغير املباشر.
ـ خفض قيمة إعالنات كتب األطفال وأدبهم في القنوات الفضائية
لزيادة مساحة التعريف بها.
ـ رفع القيود على إنش��اء مسرح الطفل لتوسيع دائرة االستفادة
من ه��ذا األدب والف��ن الطفولي الرفي��ع واس��ع التأثير وعميق
القيمة الذي يس��اعد األطفال على التكامل مع اآلخرين بثقة وعزة
وكرامة
ـ االس��تغالل األمثل للكتب املدرسية في مختلف سنوات الدراسة
لبث مفاهيم التعايش واحلوار مع اآلخرين في كل مجال والتعاون
معهم الدائم من أجل اإلنسانية.
ـ نشر مفاهيم العقيدة اإلسالمية السمحة والصحيحة وترسيخها
في نفوس النشء ليش��بوا على الدين الصحي��ح وليدافعوا عنه
بكل قوة.
ـ عمل ملتقيات حوارية ألطفال األمة اإلسالمية مجتمعني (ممثلني
عن كل ش��عب) ملناقش��ة أمور مجتمعاته��م ودينهم واحلوار مع
احلضارات األخرى ،ويت��م ذلك بصورة دائمة في عواصم الدول
اإلسالمية بالتبادل.
ـ تشجيع النشء املميز على التعبير عن إبداعاتهم األدبية والعلمية
التي تدور في فلك القيم والثوابت اإلنسانية واإلسالمية ،وتشجع
على احلوار والتعاون مع اآلخرين.
ـ تنمي��ة املفاهيم العلمية
ل��دى الن��شء والش��باب
وجتهيزه��م ف��ي عل��وم
التقني��ات واحلواس��ب
وغيره��ا م��ن أج��ل خلق
أجي��ال علمي��ة متمي��زة
تساعد على نهضة املجتمع
واحل��وار م��ع اآلخري��ن
بأسلوب علمي راق.
ـ تش��جيع املواه��ب ف��ي
أطف��ال املس��لمني نح��و
مزيد م��ن اإلب��داع الفني
واألدب��ي
واجلمال��ي
ملواجه��ة اإلب��داع الغربي
في هذه املجاالت مبفاهيم

إس�لامية مجتمعية راقية تقاوم املادية الصرفة وتدافع عن القيم
اإلنسانية الراقية.
ـ تش��جيع االبت��كارات العلمي��ة ل��دى الطفل املس��لم لالختراع
واالبتكار خللق أجيال من العلماء يبدأون نهضة إسالمية رفيعة
تعيد نهضة احلضارة اإلس�لامية في القرون الوس��طى ،بحيث
نبدأ مما انتهى إليه اآلخرون وال نبدأ من الصفر.
ـ البدء في حملة لنش��ر حقوق الطفل املس��لم حتى س��ن الثامنة
عش��رة دون أي متييز بس��بب العنص��ر أو الل��ون أو اللغة أو
املذه��ب أو الرأي السياس��ي أو الوضع االجتماع��ي أو الثروة أو
املولد وذلك لتنشئة أجيال متكامة البنيان والفكر.
ـ إعط��اء الفئات ذوي االحتياجات اخلاصة الرعاية من أجل بناء
أجيال جديدة قوية قادرة على التواصل مع اآلخرين.
ـ نش��ر احلقوق السياس��ية والصحية واالجتماعية الكاملة بني
أطفال األمة اإلسالمية وتوكيد ذاتيتهم وخصائصهم.
ـ االهتمام بكتاب الطفل ونشره وتوزيعه على أوسع نطاق ،ألنه
أساس أدب األطفال.
وهذه املنطلقات متثل
احلد األدنى من االهتمام
بالطفول��ة وم��ن أج��ل
تهيئة الطفل املسلم نحو
قبول احلضارات األخرى
واالعت��زاز بحضارت��ه
والتعاون م��ع اآلخرين
واحلوار معهم.
وهنا ال ب��د من تأكيد
أهمي��ة أدب األطف��ال
اإلسالمي املوجه ألطفال
احلضارات األخرى فهذا
األدب يعد أدبا ً متميزا ً.
ينبع م��ن أدب أطفال
اإلس�لام الع��ام ولكن��ه
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موجه ألبناء احلضارات األخرى من أجل نش��ر القيم اإلس�لامية
والتعري��ف باحلضارة اإلس�لامية وتس��هيل معرفة احلضارات
األخرى بأسس اإلس�لام والعقيدة اإلسالمية الراسخة وتشجيع
أطف��ال احلضارات األخرى للحوار مع أطفال اإلس�لام ،وذلك من
خالل مايلي:
 1ـ دور الفضائي��ات في الوصول للطفل في احلضارات األخرى:
ويبرز دورالفضائيات اإلس�لامية والعربية في توصيل رس��الة
األدب اإلسالمي لألطفال إلى أطفال األمم األخرى ،ألن الفضائيات
أصبحت أساس��ية في اختراق ج��دران احلضارات األخرى ،وفي
اقتحام الدول والشعوب والوصول إليهم عبر السماوات املفتوحة
بسهولة ويسر.
وال ب��د م��ن تق��دمي أدب األطف��ال املتمي��ز عب��ر الفضائيات
ال��ذي يعبر عن صورة اإلس�لام الصحيحة بعيدة عن التش��ويه
واإلس��اءة ،وباللغ��ات املختلف��ة ،من أجل الوص��ول إلى احلوار
املتكافئ مع احلضارات األخرى ،ألن هذا العصر هو عصر احلوار
بني الثقافات واحلضارات ويقع الدور الرئيس��ي في هذا احلوار
وفي هذا العصر على الفضائيات اإلسالمية والعربية.
والفضائي��ات ال بد أن تهتم باألطفال ،س��واء من خالل قنوات
متخصصة للطفل ،أو تقدمي مساحة أوسع للطفل ،وال بد أن نبتعد
عن الس��طحية وأن يتولى التربويون والسياس��يون اإلش��راف
عل��ى هذه املس��احات اإلعالمية املوجهة للطفل املس��لم أو للطفل
غير املس��لم ،حتى تصل إلى أهدافها بدقة ش��ديدة وبتأثير قوي.
فالفضائيات هي وس��يلتنا املثلى لنش��ر أدب األطفال اإلس�لامي
القوي إلى أطفال احلضارات األخرى.
 2ـ تنقي��ة كتب األطف��ال اإلس�لامية املصدرة للخ��ارج :وكتب
األطف��ال البد أن تكون هادفة ومش��وقة وموجه��ة ،ولذلك ال بد
م��ن تنقية الكتب املصدرة إلى أبن��اء احلضارات األخرى حتى ال
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تصدر كتبا ً تعكس املس��اوئ االجتماعية أو التزمت
الديني ،فالرقابة مهمة جدا ً هنا والرقابة ليست على
الفكر وإمنا على صورة اإلسالم اخلارجية في أجيال
عدي��دة ،فال بد من احل��زم في هذا األم��ر ،وتصدير
الكتب إلى الدول الغربية يس��اعد على نش��ر الثقافة
والفكر اإلسالمي بس��هولة ويسر ولذلك يجب علينا
عدم التهاون في ذلك األمر وتش��جيعه وفق ضوابط
مح��دودة ،وال نخاف م��ن هذه الضواب��ط ،ألن أدب
األطف��ال كل��ه أدب تربوي موجه وال ب��د من وجود
الضوابط حتى يس��تقيم أمر الن��شء ،فما بالنا وهذا
األدب يصدر للخارج ليعب��ر عن أدب أمة وحضارة
ويساعد في الدعوة لإلس�لام ،فال بد أن يكون دقيقا ً
ومؤثرا ً ومحددا ً.
 3ـ تش��جيع الترجمة ألدب األطفال اإلس�لامي إلى
اللغات احلي��ة للحضارات الكب��رى ،وذلك في إطار
خدمة الدعوة اإلس�لامية ،ومن خالل تهيئة وتقدمي
أدباء يكتبون بهذه اللغات،وكذلك مترجمني متخصصني ،على أن
تتولى دور نش��ر كبرى مس��ؤولية تصدير هذه الكتب املترجمة
إل��ى الدول الغربية والش��رقية على حد س��واء ،وأن تتم دبلجة
األفالم اإلسالمية املوجهة للطفل إلى اللغات األخرى وكذلك كافة
مجاالت أدب الطفل اإلس�لامي وذلك للوصول بسهولة ويسر إلى
أطفال احلضارات األخرى بنفس لغتهم.
 4ـ مضمون أدب األطفال اإلس�لامي املوج��ه ألطفال احلضارات
األخرى :البد أن يتضمن حقائق اإلسالم وعقيدته وقيمه ومبادئه،
كما يتضمن احلياة اإلسالمية واملبادئ والقيم اإلنسانية والعاملية
التي تزخر بها األمة اإلس�لامية ،ألن أدب األطفال اإلسالمي ـ كما
أوضحت ،ليس مجرد أدب نصوص بل أدب حياة وقيم.
 5ـ التركي��ز على دحض املفاهيم املضادة لإلس�لام :مثل مفاهيم
العنف والتعدي على الس�لام ،ومفاهيم عن تخلف املسلمني وعن
أن املسلم ليس س��اميا ً وغيرها من املفاهيم التي يجب مواجهتها
ودحضها من خالل أدب األطفال اإلس�لامي الصحيح ،الذي يقدم
صورة حضارية للفرد املسلم وللمجتمع املسلم وللدين اإلسالمي
الصحيح ،وهذه نقطةأساسية قبل اخلوض في النقاط األخرى.
 6ـ استخدام أدب األطفال اإلسالمي في الدعوة إلى اإلسالم بنشر
قيم��ه وتقاليده ومبادئ��ه في نفوس أطف��ال احلضارات األخرى
والت��ي حت��ض على العدال��ة واحلري��ة امللتزمة واملس��اواة بني
األس��وياء ،ومنح احلقوق الدميقراطية من خالل الشورى ومنح
حقوق اإلنس��ان كاملة وغيرها من املفاهيم التي جتسد الشريعة
اإلسالمية الس��محة ،وكذلك أسس اإلس�لام ومبادئه التي تطهر
الروح والبدن من الشوائب وتقرب العبد من ربه ...فأدب األطفال
اإلس�لامي وس��يلة مهمة من وس��ائل الدعوة إل��ى الله باحلكمة
واملوعظة احلسنة.

 7ـ تقدمي املفاهيم اإلميانية واإلسالمية .وتقدمي الترجمات احلية
ملعاني القرآن الكرمي والس��نة النبوية املطهرة ميس��رة من خالل
طبع��ات مش��وقة للطفل في احلضارات األخ��رى ،وذلك من أجل
تنوي��ره مبا يقوله الدي��ن ،ودحض أي افتراءات على اإلس�لام،
وكذلك تثقيف الطفل املسلم في بالد الغرب واحلضارات األخرى
بأصول دينه احلنيف حتى يزداد إميانا ً ويقينا ً.
 8ـ تشجيع تبادل الوفود الطالبية والشبابية من مختلف أعمار
األطفال بني أطفال املس��لمني وأطف��ال احلضارات املختلفة ،وذلك
من أجل نشر مفهوم احلوار في نفوس أطفالنا وتهيئتهم للتحاور
والتع��اون مع أطف��ال احلضارات األخرى ،وكذل��ك تهيئة أطفال
احلضارات األخ��رى للحصول على ص��ورة حقيقية عن أطفالنا
امللتزمني واملتعلم�ين واملثقفني والقادرين عل��ى التحاور بالعلم
وباحلكمة.
 9ـ اس��تخدام وس��ائل التقنيات احلديثة م��ن الويب واإلنترنت
وشبكات املعلومات وبنوك املعلومات في الوصول إلى عقل الطفل
والش��اب في احلضارات األخرى ،بتقدمي معلومات صحيحة عن
اإلس�لام وهذه املعلومات من خالل مواد بس��يطة سهلة مشوقة
عل��ى الش��بكات املختلفة أو بواس��طة املالتي ميدي��ا والتقنيات
احلديثة األخرى.
10ـ استخدام التجمعات اإلسالمية في اخلارج ،وكذلك املعارض
الدولي��ة للكت��اب وامللتقي��ات املختلفة كنقطة التقاء لنش��ر أدب
األطف��ال اإلس�لامي ومنطلقات��ه ف��ي التجمع��ات املختلفة ،مثل
مع��رض بولوني��ا الدولي لكت��ب األطفال ومهرجانات الس��ينما
العاملية وغيرها من هذه امللتقيات احلضارية التي ميكن جتسيد
الفكر اإلسالمي من خاللها.
 11ـ التوج��ه إل��ى مختلف الطبقات بدءا ً من الطبقات الش��عبية
وكذل��ك ملختل��ف الديان��ات بدءا ً م��ن الديانة املس��يحية وتأكيد
حب املس��لمني للحوار ألن احلوار بني املس��لمني وغير املس��لمني

عبر وس��ائل اإلعالم ضرورة حياتية لتحقي��ق التفاهم والتعاون
والتقارب بني املس��لمني وغيرهم ،على أن يكون احلوار مبنيا ً على
بساطة املعنى ووضوح الفكرة ويستند إلى منطق العقل واحلجة
البالغة ،ويجب أن يس��تبعد احلوار أسلوب اإلثارة ويجب التدرج
املرحل��ي في احلوار م��ن نقاط االلتق��اء إلى نق��اط اخلالف وأن
يكون احلوار بالكلمة الطيبة وباألس��لوب احلسن ومن هنا ..فإن
األدب اإلس�لامي للطفل يؤدي دورا ً خطيرا ً في تهيئة نفوس أبناء
احلضارات األخرى لتقبل اإلس�لام ولتقبل احلوار مع املسلمني إذا
متت معاجلته وبثه بأسلوب ش��ائق حضاري ومبضمون يراعى
االعتب��ارات املختلفة للحوار بني اإلس�لام واحلض��ارات األخرى،
الذي يعد أساسا ً للتعاون في عالم اليوم.
وهكذا فإن أدب األطفال اإلسالمي يقوم بدور حيوي في احلوار
بني اإلسالم واحلضارات األخرى سواء اليوم أو الغد ألن النفوس
الغضة ألطفال املس��لمني وأطفال احلضارات األخرى تساعد على
تغلغل الفكرة واملعنى في نفوسهم مما يساعد على تهيئتهم لتقبل
فكرة احلوار بالعقل واملنطق ،ما يؤدي إلى مزيد من التعاون في
عالم الغد خلدمة اإلنسانية.
كما أن أدب األطفال في اإلس�لام يق��وم بدور خطير في احلوار
بني اإلس�لام واحلضارات األخرى من خالل :اس��تغالل املس��احة
الهائلة التي توفرها اإلنسانية في عالم اليوم من خالل الكوكبة أو
العوملة أو القرية الكونية اإللكترونية والس��ماوات املفتوحة ومن
خالل تعميق اإلميان والتدين والتمسك بالقيم اإلسالمية واحلوار
م��ع اآلخر في نفوس أطفال املس��لمني .إضافة إل��ى تقدمي املعرفة
السليمة باإلسالم وباملجتمعات اإلسالمية لدى أطفال احلضارات
األخ��رى مبا يش��جعهم على الدخ��ول في اإلس�لام أو احلوار مع
املس��لمني وكذلك اس��تغالل التأثير الكبير ألدب األطفال اإلسالمي
في خدمة الدعوة اإلس�لامية للتغلغل إلى نف��وس وعقول أطفال
الغرب.
 مساعد أدب األطفال ـ جمهورية مصر العربية
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