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� � � � � � � � � � � 	 
 � �  � � �   وحتديات املستقبل�

  ا�آ�
ر أ��� ���
  

 مقدمة 

����ن ���ء    و�������� ه���        ی��� ���/*. ا-�� ـ إ�	 ,& آ*��ـ ��) إ�&اد أ#" �!  ا��ی� ی

  . ا-�� وا�1!�ض �! 

�9�� إ�	 أ�6 و�� ��8ة ز���1 إ�	 أ�6ى، وا�������� ا���/� ة              � �  وت>��� ������ ت ا:�&اد �

      �������� ت وأد!��  ����) ا����9. ا���� �	 :���&اد ج���. ا������/*. ، ر����  ت
���ن ���� أ6?��� وأه��< ا�

 ���Bس��� ا�� �� 	� ��  ی���F� G ا��DE ا�� Hوذ� ، !*EJوأ .  

��F ه�ا ا��DEـ 8	 أ,P ئF ـ �����/*. ه� أآ�N تE/��&ًا ، و,��L إن�1  ن�E& أ#" �G�  �1�� ن        �   و�  ی

��S ز� ن1 ، تR*D �������1  أآ�N تE/�&ا ، و���1  أن ن��"!< ه��ا ا�����/*. ون�س�< �8	 ��Qء ه��ا            

� أن نR91 8	 ت����� أ#"� ل       ا�"!< اس 
���ات�1��9   ������ ا�?". ا���E	 ، ودون ه�ا ا��>?�U V ی

� ت�&ی ت� F�N�
1!< ا��E �. �� ا�����Bات ا����/*��� وا���ف أ� م �  ت�  . ی

   R*Dوی ، .*/���
�. ش>��D ا�?". و8	 إ�&اد� ��Pت 	8  ً�   وت��E ث/ �8 ا�?". وأد�F دورًا �!

  /N� م �� ا��! م ا��	 ی��9 أن ی�]E!  ا�/� ئ��ن ���) ت����� ا�?"�.         اUه�� 	��E�8 وأدب ا�?". ا�

  . ا���E	 ن�D أ��1!< 

                  	�8 	���Eا:ن�� ن ا� Fأن ت�اج� ،��E���� ��E[ ا����&ی ت ا��� �P�
   وه�� ا�&راس� �� و��� ��

�&ی ت ا����/*.، �� �� ن آ�"�� ت�^�� أدب وث/ �8 ا-#" ل 8	 إ�&اد ا-#" ل ���اج!� ه�� ا�� .  

    

    

  

  



� � � � � � � � � � � �  

� أج�. ا��B&، ����_ و���& ا��D�E، 8 :ن��� ن ���1 �&ای�� �!���د�          ��� .��Eوا� .*/����   إن اUه��� م � �

                     ��� �D�Eا� F�� >ی���  ��� ا����م ن`��ا ��
� أج��F، و��� &�Eوی�ت�� وی ،.*/���ا-و�	 آ ن ی!�< � �

             ،����وأR*�J ه�1 ك ��8ع ��� ��8وع ا���E<            س��� ا����B، أR*�J اUه��� م � �����/*. ��Qورة ,�

���*/���  . ی�Eف � �&راس ت ا�

   و��&راس� ت ا������/*��� أه���!��  ��8	 ا��>?��V ��8	 ا��U ��9ت آ L��, ،���8 أن!��  ت��?E	 �cش���ات    

     ،���J E�� س��� ت � ����1  ا����  ��d?ئ! ، وان���Q 	��8 V���?<ا�� ���
���E ت ا������/*��� ا����	 ی����

�&ی& �  �� (Eن� ���*/���� ت�&ی ت �P* ب ا��#� ا���E	 8	 ا�B&، وا���E ت ا�� .*/�����F ا��ی

  . ا��ی� ه< أ#" ل ا���م

� ��� ی�ة ا��/�&م وا��" ��.        �� F�Eوت .*/����&ي ا���ED ت ا��	 س��اجF إن� ن ا��� � &D/ون   

� ن��&رة ��8	 ا�����ارد    ��� F��!ی�اج  ���و ���Nی&��9���� ا���B&، وا�� E��� .���� �E?��� ت ا����] رة ا�� ����

� �
dت اج�� ��� وس� س�� ی
�ن �!  أث�ه  ا���*	 8	 ,� تFا�?*���E و�P .  

              �����Eوا� 	����1ج
��	 وا���Eا��?��ر ا� �   و�R�?D ا���&ی ت ی?�f ��	 ا�����Bات ا�1 ت�9 �

، وا��ي ش ع اس�>&ا�F 8	 ا�>? ب ا��� س	 وا�N/ 8	 وا�����ي 8	 دول ا�E �< ا�L�� N، إن��  ی�&ل           

ا�� E� .�� ����Bات ا��E< ، و�&م &رت!  ��	 ا��1 ��8 8	 ا���ق ��	 �&م &رة ه�� ا�&ول ��	 

             ، ����&/���F��8 h ه��� ا������Bات ��ى ��/�&م ا��&ول ا�*�Jا���ي أ h���D دی� ا�9&ی�&ة  �8	 ا��Uا

                      >��Eا� �1�� ا�&ول ا�1 ��� ، ا��	 U ت��?�� �d,/�� ا��?��ر واس���E ب ا�9&ی�& ���  �E� h�*Jأ

�. ��) أن ن��ل ه�� ا���&ی ت إ�	 ��ت
Gات ���ث�ب -��) ن�� وا��
���1ج�  و�!�ا ���1Eأن ن  

� ت>?�	 ه��� ا����&ی ت             ��1!< �
�ا��/&م وا��?�ر وه�ا U ی��/f إ�i� U&اد ا-#" ل ا:�&اد ا��ي ی

  . وت��ی�!  �E �� ن�� ا��/&م 

         ، ����d�:ت ا ����9�� ا���E	، ا�������      و�� ا���&ی ت ا����/*��� ا��	 ت�اجF ا��Eت ا� ���وا��

� ل وا����19ب    Pا��� ������N ��8	 ا����Dاع ����������( وا��
���1ج���� ، وا�����&ی ت ا���Eت ) ا�d
P���و

  ا�1&رة ون/l ا���ارد 

    



	 � � � � � � � � � � � � � �  � �  

                           Fأن� 	م �8d��:6?��رة ا ���
   إن �d�mم أث�� ا��* ش�� وا�/��ي �8	 ت����� ا�?"�. ا����E	 ، وت

 �S �J (�� ا�/&رة H���8
� وأd6ق ا�?". ی  .  

إن وس ئ. ا:�dم E8 �� ج&ًا، و�!  تoث�ه  8	 ا-#" ل، ,�)      " ��) ذ�H �8/�ل  " دورز"     ویcآ&

� �!< ��8�E س �/� � �/] ی  ا��	 ت��Nه  ه�� ا��س ئ.
  ) klaper,1960,p54"(وأن �< ی

، و�> ���J أن ه����    وه���ا ی��1E	 ا�/��&رة ا�" ئ/��� ��س�� ئ. ا:���dم ����) �S ���J ا�E/���ل ا�*���Pی�   

                         ��� F�� �ا��س ئ. ������ أو �/�وءة أو ��ئ��، �!�  �&رت!  ���) ج��ب ان�*� � ا�?"�. وإث� رة اه�

�ی�� ��B�Jة، أR*�J ���&ول                >� �Eا� �� h�Eج 	م ا��d�:ون`�ا ��/&م ت/�1 ت وس ئ. ا ، FQ�Eت

!  ث/ �8  �� #�یf ا-آ�N ت/&�  8	 ه�ا ا��9 ل ا�/&رة 8	 ا��oث�� ��) ا�&ول ا-�6ى ، وأن ت>��

� �U  �1 ی>�P) ا�*�L ا���"� زي ��� #�ی�f ا�/��1ات                   ��8 ، F���� f�?ی  �وه�ا  ،���d�:وس ئ�!  ا

  . ا�"] ئ��

��ن  وی&6. ���ت1  دون س� �f اس����ان ��1 ، وذ��H ن����9 ����9 وزات ا��/���1                    " Bس� L*إن ه�ا ا�

      �/�/�
�� ت�E&ى 8	 ا�P�� ا���B*D ا�"���1 ا����9دة، إذ أن وراء ه��ا     ا��	 U �9 ل ���8d! ، وه�� ا�

       ،�1D��9�� ا��� و�? ��D�� fر ا��E� ذج ,] ري��ا��6Uاق GSوًا ث/ �8ً  ی��N. 8	 �8ض ن

������f ا,�������ام           E�����1  وت��,� 	ل ت�ا�������������, ������� L�����������1��E8  أن ن������&�� �����8	 ا-������� وا�*

 1����دي،"(D�  ). 1985،258،259ا�

��1  و� دات�1  وت/ ���&ن ،        وإن �  ی/&م �� #�یf أج!Gة ا:�dم      � ا�U ����B ی�dءم �� �/ ئ�&ن  و

�& ی�cدي إ��	 ان!�� ر�، ��� ��< نF�*�1 إ��	 ذ��H ا���^���                           ����9��  س�ف ی�&ث ش�6  8	 �1 ء ا��

 ،F�  ی�
� ث/ �8  و8�EQ 6 .*/�����ا 8	 ا�*Dا��ي ی��!&ف س�� ه�ی� أ#" �1  ,�) ی 	�d�:ا

[�  .  ريو��) اس�E&اد ��/*. ن��ذجF ا�

   وU ی���� ا�����&ي ا:�d���	 ا����ي ن�اج!��F ���1& ,��& ا�*��L ا���"�� زي ا��* ش���، ���. یf���?1 إ���	  

            � ��� [�� ا�� .���� ا��/�وءة ا��	 ت�جF إ�	 ا�?". ا���E	 ت�
ا��U 9ت ا:�d��� آ 8 ،�8 �

���� U ی���dءم ���� ���  ن��D*� إ����F، وت�/��f أه��&اف ا�G��Bو ا�N/�� 8	، ت/��&م ��8	 ش��
. �?*���� ت ج�ا     

وه�ا یf*?1 ��	 آ�� ا-#" ل و��ا�9!<، وه� ن�ع �� ا���آ�G ��) ا-#" ل، " و,
 ی ت �����



ی�س��،  "(ت�!�&ًا ����?�ة ���!< ���/*dً، وأن ا��>?�F� V ی�< �&�، وی�9 أن نF�*�1 �!��ا ا�>?��     

  ). 20،ص1985

ًثانيا
  الثورة العلمية والتكنولوجية : 

�	 وا��
���1ج	؟ :    أول �  ی�* در إ�	 ا��ه� ه��Eا��?�ر ا� F�N�  �  ا���&ي ا��ي ی


F ؛ ی���H ا�/�ة وا�/&رة          ���
�� وا���&ي ا��/�/	 8	 أن �� یP�� ا�

�� F�8، و�P� U أن ا��?�ر

    ����Eرة ا��Nن ا�i8 ،�S J وه� ��E*�� � (Qأن ی� F��� H���وا���?�ة ��) ا|�6ی�، و�� U ی

�/  وت�9را وت�oث��ا �8	 �9��. ا���� ة ، آ��  أن آ���� ا����8�E        وا��/��1 ه	 ث�رة �����ة تGداد   Eت

����� ا���1 �����، و���� ن ,���� أ���6ى i��8ن ���&د    �Eرة ا����Nاس��?� ه���� ا���  ����ا:ن��� ن�� ت���] �� ی�

���� وا��
���1ج��� ی��] ��          �Eت ا� ����E�ا��6Uا� ت واUآ�P 8 ت یGداد � #�اد، �. إن ��&د ا�

� � ئ�           �� ��Nس��1ات، ه�1 ك أآ �P� .آ               ������ �P�1ت �D�D<�� ���1ج���
� أ��� ����9 ������ وت

�B�).، }19،ص�1989*& ا (  

             Vوس� 	ن�� �8 
� ی
��ن ��1  ��� F�8 رآ� P��	 وا��
���1ج	 إن �< ن��?� ا��Eن ه�ا ا��* ق ا�i8   

     .*/�����9�� ا�&و�	 �8	 ا���� �8	 دن� ن�  إن��  ه�	 ����EPب ا�/� درة �U  �!�/E                 " ا�����
 ن�� ا��� 8

� :نP ء وا:��&اع، ا�����E&ة ��&8� ث�E��� �  �!1	        �E&ده ،  �P��ا�1 �8ة ��G91ات!  U � د� ءات! ، ا�

  ). 175،ص1984ا����ة،"(ا�P ق ���8�E ا��/�/� وا�*1 ء ��) أس س! 

���� وا��
���1ج��� ����/*d؟ أم س��ف         �Eرة ا���Nه�� ا� 	رآ� ا:ی9 ��� 8 P�   ه. أ�&دن  أ#" �1  ��

   ��� ،���ا                  ن��آ!< �� جGی*D��8 ،رة��Nن�� ج ه��� ا� ���  ت/�F�8 �!�< ش��Eب ا���Bب ��� �� س��*����/

�/� �E< ا�� � 	8  �اG  . أ

  الصراع بني الشمال واجلنوب : ثالثا

� ل وا��19ب ی�>� أش
 U �&ی&ة �1  �  ه� س� س	 ،أو ث/� 8	 أو ا��D دي         Pا� �   إن ا��Dاع ��

��، وه�        ��E^ ه�ة ا� 	8 �DEه�ا ا� 	8 .N���ا ا��Dاع إذا آ ن ی�N. ت��&ی  ����9. ا��� �	؛        ، وا�

                ��� >S!<، ���) ا����ت/�& f#�ی� 	�8 ��*/� R*Dوی� ،���*/�8!� س�ف ی
�ن أآ�N ت�&ی  ��ج� ل ا�

               F��1��!�  �`"��� ل ^�. �Pأن ا�� Uا���19ب، أ 	ش� 8 *�� ر ا-ور�	 ا��أس� �	 ا�Eس�Uر ا ��ان

    ̂ �D دی� وا�N/ ��8 ا�
 ��� ��) ا��19ب، و�/& Uا  	ن �Eدی  ، ی D���ا اE��� ا|ن 	ا��19ب إ� .

� ل أن ی���V ا���19ب � ���  ��اس�?�           Pو ا��9 ری� ، واس�? ع ا�� ��� ��D دی� و ا�Uت ا E*ا�� ��



� ه�  ��ا�� ا��� �&ات وا���Eن ت و ا�!* ت ا�� ���، و��ا�� ا��&ی�ن             ���� 
�� �� ��&ا���6��
ش*

      �� ری� ��&دة، ا�> رج��، وا����� ت�// ن 8	 ج�ه�هEی� واس��
أه&ا8  ا�D دی� وس� س�� و��

   �,dل ی N�أن ا��� �&ات ا-��ی
�� �&ول ا��19ب ت�/�f أه�&ا8        ) ه ري � ج&ون	 (�E8 ) س*�. ا�

�D دی� ا��* ش��ة ���) ا����ارد      Uل ا �P�1 ا��� ه�� Hا��19ب آ�� 	ن E*�ی ���، ی�ری� وإ �Eاس�

�D دی�، وا�> �� ت ا��E&ن���، و�    Uا     ���*�& ا{ ،  )(آ� �V"1 وا��B ز  ( > ��J ا�> �� ت ا�����&ة ��? 

  ). 193: 173،ص ص 1989

 Fس�ف ت�اج 	ا�� ���*/���� أه< ا�/] ی  ا�� �*�Eب ا��19ب  ی�Eاع ا��ي ی��!&ف ش�Dه�ا ا�   

�/�?� ��E*ع ه�ی� وت �Q ذات، أو f�/�  . ا:ن� ن ا���E	 8	 ا����/*. ، -ن!  ]�� �/ ء وت

ًرابعا
   مشكلة الندرة: 

                      	�8 �P�*ش�* ع , ج� ت ا�: ��, ��
�� ن/l ا���ارد ا�?*����E، و��&م إ�
 ن��� ا����ارد ا�P� إن   

���، وس��ف                     d6-دی� وا D��Uت ا���� س�� واd
P��ا����/*.، س��ف ی��ت�� ����F آ���Nا ��� ا�

            ��� f# �1�
_ �ث� ر� ���) س�
 ن ا�E� >� ��E ���، و�
1!�  س��ف ت
��ن أآ���N ,�&ة �8	 ��E[ ا�E1ت� �

  . ��Sه 

i�8ن  ..    و�� ت�ا�8ت �mن� ن ا���E	 ه�� ا���ارد ، ه�. س��ف ی
��ن � درًا ���) ,� ی�!� ؟، إذًا          

 ��E�*?ارد ا���
�� ا�1&رة س�ف ت�N. ت�&ی  �mن� ن ا���E	 8	 ا����/*. س�اء ت�ا�8ت �&یF ا�P�

  .. أم �< ت��ا�8

���E	 �8	 ا�����/*. ، إU أن�F س��ف            إذا آ نh ه�� ا���&ی ت ه�	 ا���	 س��ف ت�اج�F ا:ن�� ن ا�              

  !� &�U  !�*/��� 	8 �

dت وا���&ی ت ، وا-�� ا��	 ت"P�� ا�� ��Nآ  !��ی�"�ع �1!  وی1&رج ت

� ت��Bات وت�&ی ت ، وت�>��       � .*/�����F ا��� ا��>?�V ا�&�f �!�ا ا����/*. وأن ت��/�ئ �  ی�

� ������Bات    ا��س�� ئ. ا��� ,��� �!��  :���&اد وت!����� أ�8اده��  ���اج   ��� F��������  ی� .*/�����!��� ه���� ا�

وت�&ی ت ، وإن آ� ن ا�����/*. ا���ي ن���F8�P ، س��ف ی/��د ا��F��8 ����B وی����) �!��� ��اج!��                         

� ا�/� م ��اج* ت!<            � >!1
�� ������ ت1  إ�&اده< ا:�&اد ا��ي ی�� �� R*Dأ#" ل ا���م ، ت Fی ت&�ت

        .N�� ,/��ق ه��ا ا���#� ، و���         ت9 � ا��#� ، وا��/��D 8	 ه�� ا�������� ی�� f�, 	�8 ًا��D�/ت

	��Eأدب وث/ �8 ا�?". ا� ،  ً^��� أن ت�!< 8	 ه�ا ا:�&اد إس! �  ��
�  . ا��س ئ. ا��	 ی

    



! � � " # � 	 
 � �   

   إن آ نh ا�N/ �8 ه	 ن� ج ا�9!& ا:ن� ن	، أو آ نh أس ��� ا��� ة وا�?�ی�f ا���	 ی���Dف �!�            

   d
P�� ا����< �F أنU F ی�ج& ��9�� ��d ث/ �8،س��اء              ا-�8اد ت9 � ا���ا� وا�� Fنi8 ،ت�� ��ت ا�

�9�E ت ا:ن� ن���� س� ت ا�� ��  . أآ ن ��9�� �&ائ	 أم ���]�، N� 8/ �8 س


�. ش>����D ا�"���د، ون��H����� ���9 ن��9& ا�"���وق ����� ش>���D ت ا-���8اد Pت�� 	���8 أث�ه��  ��8 /Nو��   

 /Nودا6. ا� ،��Qوا  ً� ا-�8اد �� ا�N/ 8 ت ا�"����، �>��"	 ا�N/ �8 �8و��  ً�8 ا��ا,&ة ن9& �8و

�oن ا���D<P ا:ن�� ن��   " وی�]R أث�ه  8	 ن�V ا���D<P ، و�!�ا ذه� ��� ء ا������ إ�	 ا�/�ل    

ه	 ن� ج ا�N/ �8 8	 ا��/ م ا-ول ، و��  آ نh ا�?*���E ا:ن�� ن�� #*���E ��ن�� �&رج�� آ*���ة، i�8ن              

    �� �8 /Nرة ا�& 	1Eات9 ه� ت        ه�ا ی 	��8 و�8 /Nه��� ا� lئ D�6 f8ا:ن� ن�� و ��D<Pا� .�
Pت (

  ). 41،ص1977ا�"/	،"(ا��	 ت�&ده 


�. ا�i8 ،��D<Pن �!  أث�ه  8	 ا����ك ا:ن� ن	         Pت 	�8 أث�ه  8 /N�� إن L�,و    "  Rت��ج L�,

ا��l<P �8	   ا�1`�ی ت ا��&ی�N ا��* ر ا�*��� ا�N/ ��8 ه	 ن/?�� ا�*&ای�� �8	 دراس�� ا�����ك، �� دام        

              ،Hف ��) أس س ذ���Dط ا����ك، وی� �ت" �. اج�� �	 دائ< �� ت�H ا�*���، i8نF ی
��� �1!  أن

           l<P��8 ���) ���رت!� ، وأن ا�� /Nا� h��� ا���D<P ا��	 ��� .� "��� ��D�و-ن ا����ك ه� �

   !1[��, 	��8  �������. �?�ی/��� ت���&ده  ����J 1 ا�N/ ���8 ا����	 یEوی ���
ی���_ وی��&رك وی������9 وی"


. س����آd����� Fءم �E!��  وP،"(ی���	,��� ة   )42،ص1988ا�!���� 	���8 ��8 /Nا� �����، i��8ن ه���ا ی��1E	 أه

�9���E ت ،وأن ه���� ا-ه����� ت��Gداد ��8	 ? ��� ت ا-#"�� ل ��8	            ��9���� وا-���8اد ��8	 ش���) ا��ا�

�9���� � ���ج���F وا��� ی��� ، و���� ث��< i��8ن دراس���  �? ��� ت ا� f��,إن!��< أ L���, ،���8 ت آ ��E��9�ا�

  d� &ی&��9���،          ث/ �8!< وت� .�
� ا-��ر ا�]�وری� �� &E�8 ی /Nه�� ا� ���1�� V?<ورس< ا�  !��

وإن اUه���� م �N/ ���8 ا�?"��. ا�����E	 أ���Q R*��Jورة ������ ت"���Q!  ^���وف ا��D��E وا�����&ي     

��9�� ا���E	 8	 ا��h ا��اه�  . ا��] ري وا�"
�ي ا��ي ی�اج!F ا�

  ماهية الثقافة 

� ت��1D" ت وت�E ری�          ی9& �1  � دئ ذي �&ء أن ن�&د � ه�     ����8  /Nا� F�� U  ��� ا�N/ �8، ون`�ا �

    F���&� ذ���H ا���Eی��� ا��اس��� ا����ي ���� ��&ی��&ة، i8ن��U F ی�ج��& ت�Eی"��  � ن��E  ج �N��  ��E/ ���8 ، و���

 _?���Sأ 	��8 �
����
�� ����8 /Nس ت ا� ������ 	ا���&و� �����8 ��1E ه��  ا��اس��� " م 1982ا����cت /Nإن ا�



� ا�1`� إ��!  ا���م ��) أن!      
� ج� ع ا��� ت ا��و,�� وا�� دی�� وا�"
�ی�� وا�E #"��� ا���	 ت���G      ی

                      .�Pت�  ���. ا�"��1ن وا|داب و#�ائ�f ا���� ة، آPت� 	1! ، وه��E� ��� ��9�F1�E�  E، أو ��8 اج��

  ). 37، ص 1984ا���ن�
�، "(ا��/�ق ا-س س�� �mن� ن ون`< ا�/�< وا���E/&ات

         ��� ا���E ری� ا��P ��� ا���	 ت�]�h1 ا��E*� ��8 /N&ی!            وی�E*� ه��ا ا���Eی�� ا���ي أ��� ا���cت��

ذ�H ا�
. ا���آ� ا���ي     " ا��ي ی�Eف ا�o� �8 /Nن!    ) ت ی��ر( ا�� دي وا���1Eي ، وی�"f �� ت�Eی�     

�. ��) ا���8�E وا�E/ ئ& وا�"� وا-d6ق وا�/ ن�ن وا�E دات و��Sه�  ��� ا�/�&رات وا��E دات      �Pی

�9�� � ا��	 ی
��*!  ا:ن� ن ��F"J �]�ا 8	� )" ،	"J80،ص1977و( ،  

  وآ. �  ی�آ� �� ت�Eی� ا�N/ �8 وD6 ئD!  و�/�� ت!  ، ی�1�� ��) ث/ �8 ا-#"� ل ,��L إن       

 "         ���� ������9��9���� ، وأن آ ن��h ت1"���د ��ث/ ���8 ا-#"�� ل ه��	 إ,��&ى ا�N/ ��8 ت ا�"������ ��8	 ا�

� دام ا-#" ل ����ا ا�>D ئl وا��� ت ا�E ��،وت��Pك 8	 �9���� أ�6ي �1!  ـ إ�	 ,& � ـ و

��9د راش&ی� BJ ر، i8ن �!< &رات �/��� وج���� ون"��� واج�� ��� و��Bی� �J 6 �!<،و��               

   h��� دائ�ة 	ون 8�
دا�h �!< أن� ط س��ك ���Gة، و,�L إن!< ی���ن وی&رآ�ن وی�>���ن وی"

 i��8 �8!��  ا��اش��&ون،��ا ���
ن ث/ ���8 ����9د دائ���ة ����BDة ���� ت���H ا����	 ی���_ وی��&رك وی�>���. وی"

�9�� ، ��. ه�	 ذات ��J�D�6 �8	 آ�.              ��� �� E�8 ا� /N�� ��BDأو ت V��*�9د ت� h��� ا-#" ل

  ) 31، 30، ص1988ا�!��	، .(��J 1ه  وان�` �!  ا�*1 ئ	 

               ��� E�8 ا� /Nا� ��ه  �J 1� ]E� 	8 ك��Pأن!  ت �� >Sأن ث/ �8 ا-#" ل ��) ا�� 	1Eوه�ا ی   

�9��، إU أن �!  # �E!�  ا      �أن!�  ا��� ی�� ا���/ ئ���    " �>� ص، و��� ت�E ری� ث/ ��8 ا-#"� ل أن!�            ��

                  ،����1 ����L ت��d,< ��� ا��ا� 
� ا�d<ت!< ا�  # G",و ���ت!< ا�1  �D<ش �� ��*E��� ���1 ش��

���"��  ). 26، ص 81979!�	، "(وی*&��ن �G91ات ت�9& �� �!< وأ8
 ره< و وج&ان ت!< ا�

� ج�E!  ت�h �"!��م �� م یcآ�& ���) أن                   و�!�  تE&دت ا��" ه�< ا�>   
� N� �J/ �8 ا�?". i8نF ی

ث/ ���8 ا-#"�� ل ه��	 إآ��� �!< أس�� ��� و#�ائ��f ا����� ة، وا�"
��� وا�E/ ئ��& و���E ی�� ا������ك وا�/���<      

���. ����) ارت*�� #!< �����اث ����9�E!< ا�"
���ي وا��و,��	، ����  ی��� �& ����	 Eوا�"���1ن وا|داب وا�

�9�E!<، وی��G ش>�D ت� �� f8��8ا���ا /Nا� >!)" ،	
  ) 66، ص 1991�

    

    



    

  خصائص الثقافة 

              ��9�� ا��ا,& ���9�E ت ، وآ��H ت>��� ا�N/ �8 8	 ا��� تE&د ا�N/ 8 ت  ��E&د ا�� >Sا�� (��   

( ��8ة ت ری>��� إ��	 أ��6ى، إU أن ه�1 ك D�6 ئl � ��� ت���Pك �8!�  ج���� ا�N/ �8 ت وی��&ده                 

 	"Jو )( ،	"J)  94: 84، ص ص، 1977و	تoی  � 	ـ :8  

8 :ن� ن ه� ا�
 ئ� ا��,�& ا��ي �1�F ا�> �f ج! زا ��J 6  �*D ، و�&رات             : ـ ا�N/ �8 إن� ن��    1

  . �/��� �8ی&ة، ت��F� R إ�
 ن�� ا��
 ر أ8
 ر وأ�� ل ج&ی&ة

2 �*��
� �8 /N� ـ :                  ، ��D�<Pا�>*��ة ا� fی��# ��� �&���� ��1� FE��9� �� �8 /Nا:ن� ن ا� ���
ی

 �����9�� ون`�F اUج�� ��� إ�	 ا�?". و������ ن/. ث/ �8 ا�� .N�ا����P1 ا�N/ ��8 أو اUج�� ��� ت

F�8 ��Eا��ي ی .  

�     :ـ� ا�N/ ��8 آ��. أو ن���� ���&ا6.    3��� ���GE1�9����� ا-��� ل وا-8
�� ر ا�� ���� ��8 /Nن ا����
U ت�

  . �E]! ، إن�  ت�
�ن �� آ. ��&ا6. ا��J 1E وا�/? � ت

4  � ��9�E ت و���h         : ��  ـ ا�N/ �8 اج���9�E ت -ن!  � دات ا��ت&رس ا�N/ 8 ت 8	 ا�9� � ت وا�

  . � دات ا-�8اد

��ن   5[�ت>��� ا�N/ �8 ت �8	 ��]��ن!  �&رج�� آ*���ة �8	 �E`�< ا-,�� ن ،                  : ـ ا�N/ �8 �����1 ا�

��ن ا�N/ 8 ت إ�	 �&ة ��ا�. �1! ، أنU F ت�ج& ,&ود ��>�dت ا:ن� ن وأ8
 ر�[� � وی�ج� ت* ی

ا���	 ی���!��  إ��	 أ���� ل ، واd���6ف ا�*���� ا��B9ا����8 وت��1!�  ی��cدي إ���	 ت��1ع ا�/?�� ع ا���� دي      

��N/ 8 ت، وی�ج& ارت* ط  ��ج� ��� درج� ا�1�� ا�N/ 8	 و,�9< ا�9� ��� ا:ن�� ن��، وت���E ا�/��<           

�9�� ا:ن� ن	 دورا آ*��ًا 8	 ت�1ع ا�N/ 8 ت �� �!  ا��cی 	ا�� .  

6    �!� P�� �8 /Nـ ا�.
Pأن!�                : ا� Uن!  ، إ��� أن ا�N/ �8 ت ������1 و�>��"�� �8	 ��]� >Sا�� (��

 �8 /N�� ن��
��ً  ,�L إنF 8	 آ. ث/ �8 ن9& ا�/? � ت ا�dNث� ا�Qوا  !� Pت F� Pدي : ت� �ا�/? ع ا�

  . ، وا�/? ع اUج�� �	 ، وا�/? ع ا�"
�ي



7   ��D��ة و��B�� �8 /Nـ ا� :    �9�E ت �� و�h إ�	 ��6، وت>��� درج�� وأس���ب       ت���B ث/ 8 ت ا�

             .�N���ن ا��1`< ا�N/ ���8 ، وه��ا ا��U ���B ی[� �� ��N
� ا����B ا�D"� ا�B �*� ��) ا�
ا����B، و�

�&E�  �و ��Bا�� .*  � �
. ی���U � GتD ل ��P� >ان/? �ً  �. ی� .  

� أن ت/�م ث/ �8 دون            
��  س*f ذآ�� �� D6 ئl ا�o� �8 /NنU F ی� l�<ون    	ل ج!& إن� ن��

�9�E ت ��	  ن��� ث/ ��8 أ#" �!�                  ��. ا�Eت  �ار &/��. ��) ت/&م ون�� ا�N/ �8، و�Eی Fج��1`< و�

 ���9�  . �/&ر �  ی�ت/	 ����اه< ا�N/ 8	، و�� ث< ی�ت/	 ا�

  عناصر الثقافة 

              !1���  ��� ت��Pب ا-��8اد ��N/ ��8 ا��� ئ&ة �8	 ���9�E!<، إU أن!�< ی>��"��ن �8�� >S) ا����     	�8 >

ن���� ا�N/ �8 ا��	 ی
��*�ه ، 8 �"�د ی>� ر �� ث/ �8 ��9�FE �  ی1 س*�D� Fرة تF�E9 ی>���� �8	         

� ��J 1 ث/  ��8�� �E[ ا-�8اد وی�"f �� ���6ی�، و��� ث�< 8/�& ت���Pك ���8                     � F���#*��E �  ی

��8 /Nا� �J 1Eا� �� ����� ا�"� ت دون ��Sه  8	 �9� .  

������، آ��  أن�U F ی�1E	 ��&م وج��د             وإن ه�ا U ی1E	 أنU F ت    Eا� �"�J  �!� ���8 /ث �J 1� &ج�

��J 1 ث/  ��8��D/رة ���) ��8د أو ��&د ��� ا-��8اد، 8!�1 ك ��E[ ا���J 1E ا�N/ ���8 ا���	 �!�                    

�9��� ، وه�	 وا�8&ة ���)              �� ا��� �������� أو ا�>��J�D، إن�  ه	 ت1���D �8	 أ��8اد Eا� �"J

       ��8�� ��
��9��، آ�  أنF ی�اد ,�ی�� ا���6U ر ��1!�  و���� ��Sه�  ��� ا���J 1E ا-��6ى،            ث/ �8 ا�

  : و�!�ا ت< ت/��< ��J 1 إ�	 ثdث �9��� ت 

1    �8 /Nت ا� �����. ��)  ا�E دات  وا��/ ��& وا-8
 ر وأن� ط ا����ك ا��	 ی��Pك �8!�            : ـ ��Pوت

�9�� ا�
* ر، �B�� 8 و#�ی/� ا����� وا���d_ وا���E/�&ات ون����          �� ا����d_ وا���E/�&ات     أ�8اد ا�

���� ت، أي أن!  � �� ی��Pك �8!  أ�8اد ا�N/ �8 ا��ا,&ة Eا� �  ا�&ی��1 آ�!  �

2    �8 /Nت ا� �J�D6 �1 ،        : ـ�E� �/*?� ن��
!  ا�
* ر  ا��ی� ی�1���وت]< ا��J 1E ا�N/ ��8 ا��	 ی

� ا                  ����1 �E� ت �����9��� أش�� ء U ی8�E!�  إU أ��8اد �9� .�
��1 س ، آoس��ار   وذ�H -نF  ی�ج& �

 �1!�  . ا�

�9���                       : ـ ا��J 1E ا�*&ی��    3�� أ��] ء ا��� ����� ���8 ���� ��Pت� 	���8 ا��� /Nا� ��J 1Eا� 	�8 .N�ت�

�9��E ت ا-��6ى ، وی�&6. ت��h ا���J 1E ا�*&ی��� ا-8
� ر وا|راء             �ن���9 اتN� � >!� D/ �8 ت وا�



ا�"/�	،  .( ء ا��ج� ل وا���1 ء    ا��	 ی�9 ه� �!�  رج� ل ا�"
�� وا�"dس�"�، وا����Q ت ا�> o� ��Jزی�                 

  ) 16: 14،ص ص 1977

           ���9�E ت �!�� ا�� ��   ه�� ه	 ا�N/ �8 ا��	 U ی>��� ,�ل أه���!  8	 إ�&اد ا-#" ل أي ��9

� ت�ج��F ����8اد، وأن            �� F�� ت/��م  �ت و E��9�آ نh درج� ت�]��، وذ�H �&وره  8	 ت� سH ا�


�. ث/ �8 ا-#" ل ، إU أن أدب ا-#" ل ی�!< ا��cس� ت ا�����ی� واUج�� ��� آ �8 ت� ه< 8Pت 	

� ��J 1 ا���Pیf وا:ث رة وسdس� ا-س��ب� F� G��
. أآ*� 8	 ث/ �8 ا�?". ، ن`�ًا ��  ی�P�.   

  

  أدب األطفال 

� ���J 1 ا�9 ذ����            �� F�� ������  ی�� Hوذ� ،	��Eأه< روا8& ث/ �8 ا�?". ا� �   یE& أدب ا-#" ل �

�                ا��	 تP& ان�* � ا   �� 	���Eت/&م ��?"�. ا� 	��8 ا�� /Nدة ا� ��?".، آ�  أنF ی�N. ا�G9ء ا-آ*� �� ا�

#�یf ا-ج!Gة وا��س ئ. ا���E&دة، وU ن* �� إذ ذه*1  إ�	 ا�/�ل �oن�D� F وس ئ. إ�dم ا�?".،             

� �8 ا-#" ل -دب ا�?". �E �� وlD ا-#" ل �> �J، وآ��H آ. �  J 	8 �8ا-و ��D1� 8


. أو ��6o ���) ا���1 ج ا-د��	             ت/&�F وس  P� &��Eح ی���إذا�� وت�" ز و �ئ. ا:�dم ا-�6ى �

    ��������
. �E`��< ا���� دة ا:�d����� ا��/���وءة وا�Pا����ي آ���� ��#"�� ل، أي أن أدب ا-#"�� ل ی��

� ث/ ��8 ا�?"�. ا����E	 U ی��1 ول أدب                �� Lن أي ,�&یo�8 و�!��ا ،	��Eت/&م ��?". ا� 	ئ�� ا����وا�

  .  ,&یL �*��را-#" ل ه�

� ن`�ًا   
� ا�>D ئl وا��� ت ا�"��1 �� أدب ا�
* ر ، و�� ��Nآ 	ی>��� 8 U وأدب ا-#" ل   

�ا��&� و�1 هF�9 س��اء �  �!1��       d�6U "ف D6 ئl ا-#" ل �� ا�
* ر أR*�J -دب ا-#"� ل         

	 ی
��� �!� ،   اتF�B�� .D وت�ا8/!  ��  ��س ا�?".، و�� ا�����D ا-س����� ����,�� ا����1 ا���     

                fی  ا���وق و#�ائ� [�/� .Dا,. ا�?"���، أو ات�� �� ��,�� .
� F�*1 س�و Fن��[�� .Dأو ات

H�1
  ). 101ص، 1990ا��&ی&ي،"(ا��

      ����
� أن ی���Eف أدب ا-#"�� ل، �oن��F آ��. ���  ی��
�   وت���E&د ت��E ری� أدب ا-#"�� ل، و�*��� #� ی

� ن� ج أد�	، رو��	 D6 F��8 ئ�D!< ا���Bی�           �  ًD�D6 #" ل��     	�8 dN���� ،����/Eوا�1"���� وا� �

��1S,�� وأ���و �Eوش �D �� ���1��  . ا-ش
 ل ا-د��� ا�



! � � " # � � � � $ % & '  

   إن ت�&ی& �&ای� أدب ا-#"� ل ��� ا-���ر ا��L��, ،�*ED إن أدب ا-#"� ل ی�ج�& ,��L ی��اج�&                        

�8	 ا�
!��ف وآ� ن    ا-#" ل، 8��1 �98 ا�*�Pی� ی�ج& أدب ا-#" ل، 8 :ن� ن ا�*�&ائ	 ا���ي �� ش     

                ����& 8	 ,� تF ��) ا���D& وا�/���U ،l1& أن�F ��1&�  آ� ن ی��Eد ��� ر,dت��D��� F& آ� ن ی9�Eی

                 l�/ا-م ت hأه��ال، أو آ ن� ��� F!واج  �ان ت، و����� Fر�� D� >!��� l/�� F��, �� F� "#أ

                    ،��E�*?9 �!�� أ6?� ر ا�� 	ت��وي ش�9 ��!< �8 	ی� ت ا|�� ء وا-ج�&اد ا��� 
 وه��ا  ��) أ#" �!  ,

                �� آ�ً  ���ا�� ت� ��ً ، ��. إن ا�>�� ل آ� ن ی���E دورًا، 8!�� إذًا ن���  ��� �

	 �< ی�ا��1ع �� ا�

أدب ا-#" ل ی�ج& ,�L ت�ج& ا�?"����، وه�� ج�Gء U ی�G�9أ ���              " ا-دب، ویcآ& ا��cر�6ن أن   

وإ��	 ا���1 ن   � 	 ا,�� ج ت!  ا�� دی� وا�1"��� وا��و,��، آ�  ی�� ج ا�?". إ�	 ا�?�E م وا���Pاب    

     Fووج&ان��� F��,رو &Eو ی����،�����
ا�
�dن���	، " ( وا��� ی��� i8ن���F ��8	 , ج���� � س���� إ���	 ����  ی���Nي 8

وا��ي ) تP ر�G ���و ( ، وإذا آ ن �  یcرخ �F -دب ا-#" ل ی�ت*V �*&ای� أ�� ل            )21،ص1986

 FDD� ل ),
 ی ت أ�	 ا-وزة) آ نh أو�(  �o� ان&رس�ن( ، أو Gن ا-دی� وا�* ,) ه نi8 ، L

ه�� نG ( یcآ��& أن أج��&ادن  ا����Eب ��& ت1*!���ا -دب ا-#"�� ل وث/ ��8 ت!< *��.  ) �*��& ا�����اب ی�س���( 

) ا-س�& وا���Bاص  ( �1�� ��Pة �ون، واس�&ل ��) رأیE� F* رات ج� ءت �8	 آ�� ب             ) أن&رس�ن

           F� وی�� F�*/ی  ��  ً�*J �# <ء إذا أراد أن ی�� ا��ي آ�� 8	 ا�/�ن ا�E ش� ا���dدي ، �1!   وا�

، 1989ی�س��، "(تD �) �F 8	 ,&یFN ، وأی]ً  �  ج ء �oPن رس��م ا-#"� ل واUه��� م �� -��ان         

78 .(  

� أن ن�*� آّ� ب ا-#" ل � ��1*�       � Hو��_ أدل ��) ذ� ،�   إن ا�
� �� ��#" ل ���h � -�� ا�!�

�� ن9& أن � Jت وd9�آ�� و �� �� ?� یD&ر �
ّ� ب ا�
* ر ����Q، و���اج�E �  تD&ر� ا�

� أن ث��L س�
 ن ا��E �< ا����E	 ت/�ی*�  �8	                        �� >Sر، ���) ا��� �*
��  ی�D&ر ��� ���N
� .��#" ل أ

  . ��ا,. ا�?"���

             �   i8ن ا�
� �� ��#" ل �!� رات ��J 6 وإ��� م �� ج� ت ا-#"� ل و��?�*� ت!< �8	 آ�. ��,��� ��

&رة ا-دی�� ���)   و���EJ ا�
� �� ��#" ل ت�oت) �� ��ا��. ��&ة أ��زه�  ��&م �            " ��ا,. ن��ه< 

                ��1�
8!< � �< ا�?". أو �&م &رتF ��) ن�� ن � ���F �� �< ا�
*� ر إ��	 ,�& �� ، إ�Q �8 إ��	 ��  ی

  �����/Eی��� وا��Bا�1"����� وا�� Fی ت������ 	ر ی�"�� وت ��8���!�����ض، i��8ن ه���ا ا�9S ���� �< ا�?"����� ���

      Uدی� وا D����Uا�1 ,����� ا ����� Fت" وت��� ����� dً[���8 ،�����ج�� ������ وا�E #"�����، و8/���  ���ا,���. ا�1

  ). 72،ص 1986ا�!��	، "(وا�*����



��ن ، وأی��]ً  ه��1 ك         [���  و���� ث��< i��8ن ه��1 ك أس��_ ����18 ��
� ���� ��#"�� ل ���� ,���L ا�����B وا�

��اJ" ت 8	 أدی� ا-#" ل ت�D. � ��9ان� ا��! ری�� وا�����8�E وا�>�/��� ، -ن أدی�� ا-#"� ل               

  ه� ���	 � �&رج� ا-و�) 

إ�	 أن أدب ا-#" ل ی�N. رآ1ً  رئ��ً  8	 �1 ء ش>�D ت ا-#" ل، وU    U ن* �� إذا ذه*1  � �/�ل 

� اآ���� ل ا���D��<P ا�����ی� ��?"��. ��8	 ���S ���� , ب أدب أ#"�� ل ج�� د وج���&، وآ����  ارت/���1       ��
�ی

           ����"# ���� ا�?�ی�f ا�����< ن���1  �������ى أدب ا-#" ل وأR*J 8	 ��1 ول ا-#"� ل، آ���  ا�

      .
Pس�ی�، -ن أدب ا-#"� ل ی�         ،Fت�U E"ان V*�Q (��� �&� وی�� ،F�"#ا�� 	��وج�&ان ا�?"�. وی1

                        F���- ء ����F وإ��&اد� � ����E�� ت، وت1���� ��P �� ا���Uء واUن�� .�
Pوت� F��B� ���وی�!< 8	 ن

 F1#وو .  

��اج!��      � 	���Eإ�&اد ا�?". ا� 	ت�!< 8 	ا�����ی� ا�� Vأه< ا��س ئ �   و�!�ا یE& أدب ا-#" ل  �

��*/���  . �ا���&ی ت ا�

  دور ثقافة وأدب األطفال يف إعدادهم للمستقبل 

�9��E ت وت/�&�!              �� ت��&ی ت  ی��] ��، ا-��� ا���ي یcآ�& أن �/� ء ا�� .*/�����F ا��   إن �  ی

       ����ه�ن  ��/&رت!  ��) إ�&اد أ#" �!  ا:�&اد ا��ي ی� �&ه< ��) �9 �!� ه�� ا����&ی ت، وی�]

�9�E!< ا��/&م�  . �!< و�

� أن ی�F�*E أدب وث/ ��8 ا-#"� ل �8	 ه��ا ا:��&اد ، ی�?��� ��1  ت�&ی�&                           وت�&ی& ا��&و  �
�ر ا���ي ی

 .*/���  . ��?�* ت ا:�&اد ��

  متطلبات إعداد الطفل العربي للمستقبل 

            ![�E� 	�8 F�E� ك��Pی� &����/*.، وأن ه�� ا���?�* ت �� 	��E?�* ت إ�&اد ا�?". ا���د &Eت�   

     ![E*� ی1"�د ه� &�9�� ^�وF8 وD6 ئ�FD ا���	 ت��&د ه���        أ#" ل ا�E �<، و� .
  ، وذ�H -ن �

  ـ :ا���?�* ت ، و�E[ ه�� ا���?�* ت ه	

  

  



	 � � ( ) � � 	 � * � � � � � � � ( � � � �  � �ً
  

   ی�����H ا�?"��. ا�����E	 ت�اث��ً  رو,���ً  و�/ ئ��&یً  و�6/���ً  ، 8!��� ی����E ��8	 أرض �!��*V ا��س�� Uت  

� ب ا��] رات ا��	 � زال ا       Jوی�، وه� س��. أ ���E �< ی�8 ���E	 ��Qء ه�&ی!  ، وا:ن�� ن         ا��

          ، ���� ���D دی� واUج�Uات ا���B��� ��9ن�� ��
ا���E	 ��&ی� �?*FE، ویP1& 8] ئ. ا-d6ق، و�

 FN*ت  �8 ت ا-�6ى ، و /N� � ك 
�,d� �9ون�� ،.*/���و�  س�ف ی��9& �� ه�� ا�����Bات 8	 ا�

       ]E*� 	��Eض ا�?". ا��Eی� ، ����Bم ا�d�:أن      وس ئ. ا (P<ی 	��8 ا�� /Nی� وا��
 ا��� رات ا�"

Fا��9ان� ا��و,�� وا�>�/�� �&ی 	ن �!  �ث ره  ا���*�� 8�
  . ت

   وإن ا������ ا��و,�� ��#" ل �� أه< ��ا�. ن9 ,!< 8	 ,� ت!< ا����/*���، وه�	 ا���	 س��ف                 

        h��ة ا��&ی� ت�]�E ت�&ری�9ً  �8	 أ              " ت��Gه< �� ��Sه< ، �> �J 8	 و F��8 ور��  ن����9    ��&أت

Uزده���� ر ا�� دی����� ون� ئ!���� ، ا-������ ا������ي أ#�����f ا�����1E ن ��ن ن������ وا��/����& واس�����dBل ا�1"�����ذ     

  ). 12ت،ص.��	،د"(وا�
�اه��

� ان��P ر ا��>�&رات وا��ذائ�. و�E�Q ا���وا�V ا-س��ی�               � ����Bت ا� E��9�   وإن �  أJ ب ا�

�9��E ت � �����B وا��]� ع، ���  أدى إ��	         � ارت"� ع ن��*� اUن��� ر، ه��     وش��Eر ا�"��د �8	 ت��H ا�

                  ���9��E ت، وان �� ��D��N. ه��ا ����ن���B� �9 ب ا�9 ن� ا��و,	 وا�>�/	 8	 ا������ �!��� ا�

�9�E ت ا�����E إذا �  ج�8!  ت� ر اس���اد ا-8
 ر وا�/�< وا�1`�ی� ت اUج�� ���� وا�����ی�� ،                 ���

�� ت ا��DEی� وا��&اث��� h�  . و�" ه�< ا��Bب و�] ��F1 ت

� ا|��6، ,��) ش�*!!           � ��� ا�&ی� وه	 ت��G آ. ��9� .D"1ت U 	!8 قd6�� �*�1� �  �وأ  

��G ) دورآ ی<(��9�� " � �Gي ا���9�E ت �� أآ�N ا-ن`�� -ن!  � ��1*� ���أن ا-ن`�� ا�>�/�� ��

  F��� ةG�����، d6- ��8ق ���Qورة ���� ���Qورات   )(cuff,&others,1984,p33"ت��F*P ا������ة ا�

  ���9����&ة إU وآ� ن ذ��H ن��ی� ان!�� ر�         ا���9�� ی>��ا ��� ا-d�6ق ا�� �َوِإَذا َأَرْدَن�  َأْن  (، و�  �

ْ�َیً� َأَ�ْ�َن  ُ��8ِ�َ�َْ!  8ََ"َ�ُ/�ا �8َِ!  8ََ��f َ�َ�ْ�َ!  اْ�َ/ْ�ُل 8ََ&��ْ�َن َه  َتْ&ِ���ًاَ Hَ�ِ!ْس�اء) (ُنU16:ا (  

���� ا-����ر ا����	 ی��B*1	 ��ا� ت!�� ، و�> ���J أن    واUه���� م � �9 ن��� ا�>�/��	 :ن��� ن ا���� .*/��

���� ا�����ارد          h�����	 ، و��8	 ذات ا���Eی1*��� � زدی�� د , ج�� ت ا:ن��� ن ن�����9 ���/��&م ا� .*/�����ا�

�, ���9�� ، و����Dل ���)      " ا��� �&م اUتGان ��� ا�"�د وا�� �� , f�<ت س�ف تU �وه�� ا�

     F���، و�E� ج ت ی/�م ا�"�د ����ك �ا�>�/�� ه	 ا���ازع ��F�1 و���� ه��� ا��S*� ت، 8!�	       ه�� ا�



ت������������	 �������������F ا������������dل وا�������������ام، وه������������ ا�/�����������< S �*����������  �����������  ت
�����������ن و������������&ة  

  ). hanneman&mecwen,1975,p135"(ا�*���

   ویcآ��& ���1  ذ���H ���&ى أه����� ا���?�*�� ت ا��و,���� وا�>�/���� :ن��� ن ا������/*. ، وت������ إن��� ن     

��د أ�� م ت��&ی ت ا�����/*. ،و,��L إن            ا����/*. ت���� رو,��� و�6/��� س��ف         Dی�� �&� ���) ا��

� �!< أن ت
�ن �&ی!< ا�/&رة ��) 1�J� ,�] رة إن�� ن��           �رج ل ا�B& ه< أ#" ل ا���م ، و,�) ن]

� ا��اج�� اس��>&ام آ�. ا��cس�� ت               �� R*D، ی� 	دي وا�>�/� �را��، ون�Q >!*19اوة ا��Dاع ا�

  . � رو,�� و�6/�� -#" ل ا��#� ا���E	 ا�����ی� وا��س ئV ا�����ی� �� أج. ت�/�f ت���

  كيفية توظيف أدب وثقافة الطفل العربي يف حتقيق املتطلبات الروحية واخللقية 

� #�ی/!  ت�/�f ا-ه&اف ا��و,�� وا�>�/�� 8	 ت���� ا-#" ل، �                � �
�   ت�E&د ا�?�ائf ا��	 ی

         �Sب و /Eاب وا��Nی/� ا���� وا:رش د ، وا�/&وة ، وا��# ���     ��� ���Nآ  �!/�/��� (Eوت� ،Hذ� �

� ا-س��ة      � d[8 دة *Eم ودور ا�d�:رس� وری ض ا-#" ل ووس ئ. ا&�ا��cس� ت ا�����ی� آ �

  . ا��	 ت�E*� ه�� ا������ �� أه< و^ ئ"! 

    f���/�� ���oدب ا-#"�� ل ���Eن!��  ت���i8  ��!/أدواره��  و#�ائ h�"��6ا  ���   وه��� ا��cس��� ت آ ���8 �!

إ���	 أن أ��8]. أس�� ��� ا��������   ‘ح أدب ا-#"�� ل ��8	 ت�/���f ه���� ا-ه��&اف   أه��&ا8! ، وی���Eد ن��9  

ا��و,�� وا�>�/�� ه	 ت�H ا��	 ت/&م ��?". �?�ی/� ��S �* ش�ة و��S ت�/����1 ، وه��ا ا��&ور ی/��م      

  �F أدب ا-#" ل ، ,�L ی/&م ا�/�< وأن� ط ا����ك ا������S �?�ی/� ��S �* ش�ة ، 

�   و���� ت
��� أدب و����� ا��� �  ���!"�و��� وا�#�� ا�� ��&!%�ت ا��'�  ـ :&() 

·                             � ت/&ی< ا���ا� ا�����آ�� ا���	 ت��!< �8	 ��Sس ا�/��< ا�>�/��� �8	 ن"��س و�/��ل ا-#"� ل ��

�D و���,�� و����dت وأd8م آ رت�ن  �  . #�یf ا-ش
 ل ا�&را��� �

� ��#"� ل  ت�R�Q �!�< آ�"���        ت�Eی& ا-#" ل  ��) �� رس� ا�E*� دات ��� #�ی�f آ��� �*��?                 ·

� رس� ا�E* دات ، ���>&�� 8	 ذ�H آ. ت/�1 ت ا���Pیf وا:ث رة ا��	 ت�9ب ان�* � ا-#" ل� .  

            >!N���6 � ���ا� ا��	 تR�D أن ت��ل إ�	 lD أو ���,� ت ��#"� ل تGی 	��Eوا���اث ا�

��&ة�  . ��) ا-d6ق ا�



    

ًثانيا
   املتطلبات العلمية والتكنولوجية: 

� ت?��ر ����	 وت
����1ج	                          �� .*/�������F ا����	 س��� ا�i�8 ،�D�Eن ��  ی�Eإذا آ ن ا��?��ر ا�   

                            ،>�E� �� F��"ن Rأن ی��� &�Bا� ����9� 	�8 ���Eأراد ا� �أEQ ف �  ه� ��ج��د ا|ن، و���ا ���) ��

�9�� �8	 ا�����/*.، �B*1�8	 ����1  أن ن�E&ه<            �
��ن �ة ا�Pس�ف ی �وأ#" ل ا��Eب ا���م ه< ا��ی

�	 وا��
���1ج	 �� ا���م، وأن ن�Bس �8!< ,� ا��E< واUه�� م ��F!�ا �Eا� .*/���  . ا�

1 	��Eا� ��
  ـ ا��"

      �����R نDا�� fب ه� أول 6?�ة ��) ا�?�ی�Eأذه ن ا-#" ل ا� 	8 	��Eا� ��
   إن �Sس ا��"

� شoنF أن ی��8 أس�* ب ا���6 ء وا��8 ه          " ت���� ����� ت
���1ج��، -ن   � 	��Eا� ��
���، و���    ا��"

"G ا:ن� ن �� ��D ا���9 إ�	 ���D ا���E&ن، و��� ���D ا�&ا��� إ��	                    	��Eا� ��
#�یf ا��"

      ���D ا�*> ر، ث< ��D ا�
!�� ء ، �DE8 ا��رة وا�"] ء 8	 U �*/, تGی& ��) وا,& � �� ئ� �

  ). 159،ص1984��D�1،"(,� ة ا:ن� ن ��) ا-رض

    ��
�	 ، i8ن!< س�ف ی�>�"�ن �� رآ�� ا��/�&م، ��J 6       وإذا �< ی�< ت&ری� أ#" �1  ��) ا��"�Eا� 

	��Eا� ��
  . وأن1  نE&ه< �E �< س�ف ی��د� ا��"

��� وا��
���1ج�� 2�Eت ا� ���E�  ـ ا�

���� ��8	 ,��& ذات!�� ، -ن ا-ج!��Gة ا��&ی���N  ا|ن     !� h����� ���1ج����
����� وا���Eت ا� �����E�   إن ا�

� ا-ه< آ�"�� ت�^�� ا����E� ت ت>�Gن �� ا����E� ت �  U ی��?�� �/. ا:ن� 
ن اG�6انF ، و�

��� وا��
���1ج�� ه� ر�V ا�?".          �Eت ا� ���E�ن أي 1J� ا���8�E ، وا�!&ف �� إآ� ب ا�?". ��

���� ا���	 ی��D. ���!�  ا�?"�. س��ف                    �Eت ا� ����E���	 وا��
����1ج	 ا��� ئ&، وآ�< ا��Eت9 � ا�U �

>�E< ا�� � 	ا�>�ض 8 (�� .*/���  .  وا���8�E ت� �&� 8	 ا�

3 	��Eـ ا�>� ل ا�  

   إن أي ا��6اع ن�ا� أو ن��>&�F ا���م آ ن 8	 ی�م �� ا-ی م 8
�ة �6 ���، و��U ه�� ا�"
��ة ��                 

�� وUت ���/��f    )ا-�6ان رای�h (ث<  ) �* س �� �8ن س(آ ن ا��6Uاع، i8ن �� وUت     � hآ ن� ،



��Jا�"��] ء، ا�����م أ 	��8 f�����*R ا�?����ان ش��� ��� دي، و�!���ا i��8ن 8
���ة �6 ����� و����اآ� وه��	 ا��

�	 ��?". یB*1	 إU ی/��D ��) إ�&اد ا�?". � ����E� ت ، �. یB*1	 أن ی9P� ا�?".          �Eا:�&اد ا�

      ����
���	 ن ����  ی��� �& ��8	 ا������/*. ����) ا��"�Eا��>���. ، أي ت!����� �/��. ا�?"��. ���>���. ا� (����


 ري ، ��  ی� �&� ��) اUآ�P ف وا��6Uاع��Uا  	ا:�&ا� .  

  ـ :والتكنولوجية كيفية توظيف أدب وثقافة الطفل العربي يف حتقيق املتطلبات العلمية

         ، 	���E?"�. ا��� 	����1ج
��	 وا���Eا�*1 ء ا� f�/�   إن أدب وث/ �8 ا�?". ه� ,�9 ا�Gاوی� 8	 ت

       ،	���E���1ج��� ��?"�. ا�
���� وا���Eت ا� *�?���U h ت�/f ا�*Jرس�� أ&�و�J 6 أن ا��1 ه� ا�

�& ��) #�ی/� ا���/�� ، وت? �� ا�?". ��"� ه�� ا����E� ت ث< اس�`! ره  و�Eت .  

    ون���?�� أن ن�/�f ه���� ا���?�*� ت ��/�&ی< ث/ ���8 ������ �*��?� ��#"�� ل ت/�&م �!�< ا����E��� ت         

�. ��) ج�ب ان�*� � ا�?"�. ، وأن ت
��ن            E#* �� ج�&ة ت 	و8 ،fس��ب ش�o� ���1ج��
��� وا���Eا�

 ���E��           ه�� ا��
� ت و^�"�� 8	 ,�� ة ا�?"�. ، ی���?�� اس��>&ا�!  و���_ ن� ئF��"1�  �!9، وآ��  ی

��	 ���Dرة ���S �* ش��ة ��� #�ی�f ا�*��ا�� ا:ذا����           �Eا� ���
ت&ری� ا-#" ل ��) #�ائf ا��"

وا���" زی��� وآ���� و�d��9ت ا-#"�� ل، وذ���H ����&ری*!< ����) ج���� ا�*� ن�� ت وت���1D"!  وت�&ی��&           


dت و��8ض ا�"��وض ��   P��
dت، وأن ت
��ن �8	 �����ى ا���1]�       ا�P�������J. إ��	 ,�. ه��� ا�

                  lD� fی��# ��� .�"?�� 	���Eا�>�� ل ا� ����� ��ا,�. ا�?"���،وأی�]ً  ت1�� ���,�� .
� 	�/Eا�

 �� E� &ت وا-ن ش� �,����	 �> �J وا�/lD وا��Eا�>� ل ا� .  

�� Fوأد� 	��Eت وت�^�� ث/ �8 ا�?". ا� *�?���*��!  ، یR*D أ#" �1     إذا ن9�1  8	 ت�/�f ه�� ا�

         ، ��Nی&��9�� ا�B& وا�� E�� .��� �E?�� ت ا���] رة ا�� 	8 ��Eی!< ا�/&رة ��) ا�&� .*/���8	 ا�


dت     P����ا  دری� ��) ا��P رآ� 8	 1J� ه�� ا��] رة ، و�&ی!< ا�/&رة ��) ,�. ا�*Dوأن ی

.*/���  . ا��	 ت�اج!!< �� ن/l ا���ارد ا�?*���E و��Sه  �� ت�&ی ت ا�

الثاث
ً

  املتطلبات السياسية والتارخيية : 

� ت��&ی ت، ��. ��� أ6?�ه�  ا����&ی ت ا���� س�� ، ور���  ی
��ن                     �� .*/�������F ا��� �  ی�� ��   

��� ا-#"�� ل � ����� س� ؟،وه��. ن�1`��� ,���) ی����Dا إ���	 ��,���� ا���P* ب ������1!<   : ا����cال d�  ���


�.      i��8ن ا�" س� س�� ؟ا������ ا���� س�� ت*�&أ ��� ��,��� ا�?"����      Pا���� 	?"�. ی*�&أ �8�� 	ا���� س >� �E



                      	�8 �*. دF��6 ا���,�� ا��&رس��� ا-و��)، وأن ا����1ات ا��/�/��� �8	 ت
��ی� ا����ا# �وا��
�ی

           .Dی��  ��B� �*ة، وأن س���ك ا-��8اد ا��P�� ن��� Nا� �ا�1` م ا��� س	 ت
�ن �� س� ا��N� N إ�	 س�

�/�� ئf ا����� س�� ا����	 ی&رس��!  ا�*�� �� وات9 ه ت��F ات��Uً D وث�/��ً  �>*���ات!< أث��1 ء ا�?"�����، آ���  أن ا�

�F أث1 ء س�1ات ا�?"����Eت  ��&دة �� fئ /�  ). 164، 163،ص�1977&ر، "(� ��1*� �!�� ا�

��ن وج�د أن�� ط �����?� �8	 ا�*��h أو ا��&رس�� �8	             �Eأن!< ی� 	1Eا��� س�� ��#" ل ت ��P1وا��   

 �? ��� ا�>�]�ع واU,���ام �����?�،         س� س*� وث�� ن	 س��1ات ، وت�?��ر 8
��ت!< ��� �����ى              

وت��N. أش
 ل ا���?� �1& ا-#" ل 8	 ا��P#� وا�/ دة ا�/�����، وأ��6ًا ت�D. ا����P�1 ا���� س��                

        ����������Eا� ����������
����#"�������� ل إ���������	 ,��������& ����������8�E ا�
� ن�������� ت ا����������� س�� آ �*����������� ن وا�

���
�  ). stebbins,1987,p279"(وا�

��?�� أن ن�س� 8	 ن"�س�!< ا�/��< وا��"� ه�< ا���� س�� ،                �� #�یf ا������ ا��� س�� ��#" ل ن     

� رس� ا��� ة ا��� س�� ���	 وإدراك ,�� ی*��Bا ��,�� ا�P* ب � >!1
�  . ,�) ی

��F ا�� ری� �� ,�وب �   أ�  � ��1*� ����?�* ت ا�� ری>�� i8ن!  ت�D. � �1 ,�� ا��� س�� -ن �  ی

�9�� و�! وان�D رات و,] رات وث�رات ، �  ه� إU ن��  .  ج ��`�وف ا��� س�� ا�� ئ&ة 8	 ا�

            	�8  ���   وت ری� ا��Eب ت ری� &ی<، 8 -�� ا�h��� ����E أ�� ,&ی�N ، آ�  أن!�  �h�*E أدوارًا �!

,��� ة ا:ن��� ن�� ����) ���� ا��D��Eر، ور���V ا�?"��. �� ری>��F ا�����E	 ���Qورة ���اج!��� ���� وUت  

 ��D<Pا� ���و ����Eا�!�ی� ا� ���� ����Eا� ����Eا� .  
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       ��
�   إن ا-ن� ط ا�N/ ��8 وا-د��� آ �8 ، وج��� ا��cس� ت ا�/ ئ�� ��) ر� ی� ا�?". وث/ F��8، ی

          *�� �  �!/�/� ره�  �!���   أن ت�!< 8	 ت�/�f ه�� ا���?�* ت، �. یB*1	 ���!  أن ت�
 ت� �� أج. ت

����� ذات �Qورة � ج�� �� أج. ت�/�f ���/*. أ8]. ���# .  

      ����� .��� Eا-س���ة ون`�� م ا�� fی���# �� رس�� ت ا����� س�� ����� ت��&ری� ا-#"�� ل ����) ا���
�   وی

� رس�� ت ا�1` ����� دا�6!�� ، و���E. ا���"�� ز �> ���J ووس�� ئ. �أ�8اده�� ، أو ���� #�ی��f ا��&رس��� وا�

� أن ت/��م ��&و         �
�ر �� رز �8	 ه��ا ا���9 ل، و�� و��� ا���"� ز ا����Dي �8	 ت/�&ی<                ا:�dم �E ��� ی



� رس�� ت ا����� س�� ��#"�� ل ���� d��6ل ��ن�� ���6?���ة ج�� دة ن���� ت�/���f ) ا�*����� ن ا�����BD( ا�

  . ا���?�* ت ا��� س��

� إآ� �!< ���E� ت �*�?� �� ا-,&اث ا��� س�� ،  
�� �8!< یJآ�� ا-#" ل و fی�# �   و�


< ، و�!�ا ی*&أ ت
�ی� � �< ا�?"�. ا���� س	 ، ���  ی�� �&� �8	             وا�!�� ت ا��� س�� و  �أن�اع ن`< ا�

  . ا����/*. ��) 8!< �  ی�&ث ,��F ، وا��P رآ� ا�"E ��  8	 ا�P1 ط ا��� س	

�� f��8�E ا�?".            Eت 	ن ت�!< 8- �
�   أ�  ا�9 ن� ا�� ری>	 i8ن ا�����Q ت ا�� ری>�� ا��	 ی

�  ی1�	 �&یF ات     � F1#ری� و ��    	��S  �!ی���� ت�
�9 ه ت ا��Uء واUن�� ء ���#�  ، 8!	 آ��Nة وی

lD ��#" ل و���,� ت  .  

                        	�8 F�� 1!�  ا�/�� م
��� ت س��ی�E �8	 أدب وث/ ��8 ا�?"�. ا����E	 ، وا��&ور ا���ي ی�   آ نh ه�� �

 .*/���� �9 �!� ت�&ی ت ا�� F1
�  . إ�&اد� �����/*. ، ��) أس_ ت���ی� س���� ت
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