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ا�ستك�شاف الم�صاد ِر ّ
المعلومات
الع عليها ،وا�ستقا ِء
أ�سا�س في
ثم ّث ُل القراء ُة الآل ّي َة ال َ
ِ
ِ
واالط ِ
و�ضبط ّ
النهائي.
الخط ِة الأوّل ّي ِة للكتاب ِة ،و�صياغ ِة الما ّد ِة العلم ّي ِة في ثو ِبها
منها،
ِّ
ِ
ّات الحديث ِة التي
ّالت الثقاف ّي ِة التي �شهدَ ها وي�شهدُها العالمُ المعا�صرُ ،والتقني ِ
ورغم التحو ِ
ُ
تحافظ على قيم ِتها
ونقل
المعلومات ،ف� ّإن القراء َة ما زالتْ
فر�ض ��تْ َ
�صال ِ
عالم اال ّت ِ
ِ
نف�سها في ِ
و�أه ّم ّي ِتها؛ �إذ ال ي ُ
الكتاب،
والقنوات الف�ض ��ائ ّي ِة �أو �ش ��بكة االنترنت� ،أن يُعوِّ�ضا عن
ُمكن للتلفا ِز
ِ
ِ
مواقع المعلومات على �ش ��بكة الإنترن ��ت من فوائد على
م ��ع ما للمكتب ��ات الإلكترونيةِ ،
وبع�ض ِ
الت�صفح والو�صول ال�سريع �إلى المعلومات.
م�ستوى ّ
إن�سان.
عالم الثقاف ِة والبنا ِء
ِّ
المعرفي لل ِ
لذا ,يُع ُّد الكتابُ الو�سيل َة ال�ضرور ّي َة في ِ
فكر الآخري ��نَ  ،لكنَّ القراء َة �أو�س� � ُع دائر ًة،
و ُتع ُّد القراء ُة واال�س ��تما ُع و�س ��يلتين ال�س � ِ
�تقبال ِ
و�أغز ُر معرف ًة و� ُ
أعمق ثقاف ًة ،يرت�ش � ُ�ف الإن�س � ُ
رحيق المعرف ِة؛ بما يُغ ّذي به
�ان عن طري ِقها من ِ
ُ
َ
الوجدان ،وي ِّ
َ
ظلمات الحيا ِة بنو ِر الحقيق ِة .وهي الأدا ُة
ُهذبُ العاطف َة ،ويُ�ضي ُء
وي�صقل
العقل،
ِ
التي تجع ُل الفك َر ُ
آفاق المعرف ِة؛ حا�ض ��ر ًا وما�ض ��ي ًا وم�س ��تقب ًال .كذلك ُتع ّد القراء ُة
يطوف في � ِ
ُمكن اال�ستغنا ُء عنها ،ومن خاللها يتع ّر ُف ال ُ
�ال المه ّم ِة التي ال ي ُ
إن�سان على
من و�س � ِ
�ائل اال ّت�ص � ِ
والتح�صيل ،ومل ِء
الدر�س
أ�سا�س ،و�أدا ُته في
المعارف
مختلف
ِ
ِ
والثقافات ،وهي و�سيل ُة التع ّل ِم ال ِ
ِ
ِ
ِ
أوقات الفرا ِغ.
� ِ
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ُ
تقديم م ��اد ٍة في فن
التعبير العرب � ِّ�ي،
ه ��ذا الكت ��اب جزء من �سل�س ��ل ِة قواع � ِ�د
ِ
ويهدف �إلى ِ
القراءة ،و�أ�س ��اليب القراءة الناجحة وال�سريعة �أو البطيئة...؛ ليكون عن�صر ًا معين ًا في تعزيز
مهارة القراءة واالرتباط بالكتاب.
والحمد هلل ربّ العالمين

الدرس األوّل

لماذا ُ
نقرأ؟

()1

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

خ�صائ�ص القراء ِة ،ويُدْ ِر َك �أه ّم ّي َتها.
1 .1يتع ّر َف �إلى
ِ
َ
مفهوم القراء ِة.
مراحل تط ّو ِر
2 .2يُعدِّ َد
ِ
3 .3ي�شرحَ عنا�ص َر القراء ِة وطبيع َتها.

ُ
القراءة
مفهوم
.1
ِ
والكلمات َ
رتيل(((.
الحروف
القراء ُة لغ ًة من قر�أ .وال ِق َرا َء ُة� :ض ُّم
بع�ض في ال ّت ِ
بع�ضها �إلى ٍ
ِ
ِ
مفهوم
القرن الع�ش ��رينَ  -من
أواخر ِ
و�أمّا ا�ص ��طالح ًا؛ فقد تط� �وّر مفهومُ القراء ِة(((  -في � ِ
ٍ
مفهوم مع ّق ٍد يق ��ومُ على اعتبا ِرها
يق ��ومُ على اعتب ��ا ِر القراء ِة عمل ّي ًة ميكانيك ّي ًة ب�س ��يط ًة �إل ��ى
ٍ
إن�سان ِّ
ن�شاط ًا عقل ّي ًا ي�ستلزمُ ُّ
بكل جوان ِبها(((.
تدخ َل �شخ�ص ّي ِة ال ِ
ُ
العقل للمعاني التي ترم ُز
الن�ص هي
وق ��راء ُة ِّ
إدراك ِ
تحريك النظ � ِ�ر على رمو ِز الكتاب ِة ،مع � ِ
الحالتين.
�إليها في
ِ
طريقتين:
وتح�ص ُل عمل ّي ُة القراء ِة عب َر �إحدى
ِ
 الطريق� � ُة الأُول ��ى :ق ��راء ٌة داخل ّي� � ٌة عقل ّي ٌة خال�ص� � ٌة ،تنبع � ُ�ث في العق � ِ�ل وتدو ُر فيهّات
بعمليّا ِته ��ا ومهارا ِته ��ا المختلف ِة ،وبم ��ا يتر ّتبُ عليها� ،أو ي ّت�ص � ُ�ل بها م ��ن العملي ِ
العقل ّي� � ِة الأخرى .وغالب� � ًا ما ُ
�االت :التذ ّك ِر ،والتخي ِّل ،والت�ص� � ّو ِر،
يكون ذلك في ح � ِ
والتفكير.
ِ
 الطريق� � ُة الثاني� � ُة :قراء ٌة �آل ّي ٌة عقل ّي ٌةُ ،عالمات اللغ ِة
تكون الحوا� � ُ�س �أدا َتها؛ فتنق ُل
ِ
الح�س المختلف ِة في ِّ
المخ� ،س ��وا ٌء �أكانتْ ه ��ذه العالماتُ من
ورمو َزه ��ا �إل ��ى
مراكز ِّ
ِ
اللم�س،
عالمات اللغ ِة الب�صر ّي ِة �أم من
عالمات اللغ ِة ال�سمع ّي ِة �أم من
عالمات لغ ِة ِ
ِ
ِ
ِ
((( انظر :الأ�ص ��فهاني ،الح�س ��ين بن محمد(الراغب) :مفردات �ألفاظ القر�آن ،تحقيق� :صفوان عدنان داوودي ،ط ،2قم
المقدّ�سة� ،سليمان زاده؛ طليعة النور 1427 ،هـ.ق� ،ص.668
((( انظر :ال�صفتي ،يو�سف :اللغة العربيّة وم�شكالتها التعليميّة (بحث تحليلي مقارن) ،القاهرة ،المركز القومي للبحوث،
1981م� ،ص.54
((( انظر :خاطر ،محمود �ش ��عري :مذ ّكرات في طرق تدري�س اللغة العربيّة ،جامعة عين �ش ��م�س ،ك ّليّة تربية عين �ش ��م�س،
1956م� ،ص.30
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و�س ��واها .وي ُ
أذن»� ،إذا كانتْ �أدا ُتها
ُمكن �أن ُن�س� � ّم َي القراء َة الآل ّي َة العقل ّي َة «قراء َة ال ِ
الأول ��ى ه ��ي ال ُ
العين» �إذا كان ��تْ ُ
العين ه ��ي �أدا َتها الأولى،
أذن ،و ُن�س� � ّميها «ق ��راء َة ِ
اللم�س هي �أدا َتها.
و ُن�س ّميها «قراء َة
اللم�س» �إذا كانتْ ّ
ِ
حا�س ُة ِ
مفهومها العامِّ هي عمل ّي ٌة عقل ّي ٌة انفعال ّي ٌة دافع ّي ٌةُ ،
ت�شمل تف�سي َر الرمو ِز
لذا ،فالقراء ُة ،في
ِ
ُ
وفهم المعاني،
والر�سوم التي يتل ّقاها
طريق عيني ِه �أو �أذني ِه� ،أو عن ِ
القارئ عن ِ
طريق ِ
اللم�سِ ،
ِ
ِّ
الم�شكالت.
والنقد ،وحل
واال�ستنتاج،
والربط بين الخبر ِة ال�سابق ِة وهذه المعاني،
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
القارئ ،و�ص ��و ًال �إلى المعنى
ّات مت�ش ��ابك ٍة ،يقومُ بها
فه ��ي عمل ّي ٌة مر ّكب� � ٌة ،تت�أ ّل ُف من عملي ٍ
تنظيمه ،واال�ستفاد ِة منه.
وا�ستخال�صه �أو �إعاد ِة
الن�ص،
الذي ق�صدَ ه كاتبُ ِّ
ِ
ِ
الع�صر التي
خبرات جديد ٍة ،تتناغمُ مع طبيع ِة
الكت�ساب
المفهوم ،و�س ��يل ٌة
والقراء ُة ،بهذا
ِ
ِ
ٍ
ِ
إن�سان مزيد ًا من المعرف ِة الحديث ِة والمتجدّد ِة.
تتط ّلبُ من ال ِ
ُ
مراحل ّ
القراءة
مفهوم
ر
تطو
.2
ِ
ِ
ِ
َ
بمراحل متعدّد ٍةُ ،نجم ُلها بالآتي:
تعليم القراء ِة
م ّر مفهومُ ِ
ُ
ُ
التعريف
والنطق بها» ،وهذا
والكلمات
الحروف
�أ .كان تعليمُ القراء ِة يُق�ص ُد منه« :معرف ُة
ِ
ِ
�ان ما دامَ ُ
الفهم؛ فالإن�س � ُ
ينطق المكتوبَ فهو
يهت ُّم
ِ
�رف ِ
بالنطق فقط ،ب�ص � ِ
النظر عن ِ
ٌ
فهمَ �أم لم يفهم.
قارئ؛ ِ
(((
أبحاث التي قامَ بها (ثورنديك )Thorandike
ب .تغ ّي َر مفهومُ القراء ِة وتط ّو َر نتيج َة ال ِ
النف�س حول الأخطا ِء في قراء ِة المتع ِّلمينَ
للفقرات.ف�أ�صبحَ
وغيرُه من المر ّبينَ وعلما ِء ِ
ِ
معن ��ى القراء ِة هوُ :
معان و�أفكا ٍر» .وهذا
«نطق الرمو ِز وترجم ُتها �إلى م ��ا تد ُّل عليه من ٍ
َ
ُ
القارئ ما ينط ُقه؛ فلن َ
يكون هناك
والفهم ،ف�إذا لم يفه � ِ�م
النطق
يعن ��ي
االرتباط بين ِ
ِ
معنى وال حاف ٌز للقراء ِة.

((( انظر:

Thouadike, E.L.: Reading as Reasoning: Astudy of Mistakes in Paragrarh. Reading J. Ed. Pryehol, 8,
1917,P. 323 – 32.

 اذا
( ؟ُأرقن مل
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الجديد للق ��راء ِة �أنْ نالتْ القراء ُة ال�ص ��امت ُة عناي ًة كبير ًة
المفهوم
وكان ِم ��نْ نتيج ِة ه ��ذا
ِ
ِ
ُ
القارئ �أثنا َء
�ات العقل ّي ِة التي يقومُ بها
مجال
ف ��ي ِ
البحوث المتع ّلق ِة بالقراء ِة لمعرف ِة التفاع�ل ِ
ِ
النطق.
الفهم وال تعتم ُد على
ِ
القراء ِة ال�صامت ِة؛ لأ ّنها تعتم ُد على ِ
�اث التي قامَ به ��ا جد ( )Juddوبوزوي ��ل ( )Buswellظه� � َر � ّأن القراء َة
ج .وبع ��د الأبح � ِ
وباختالف موا ِّد القراء ِة(((؛ ومعنى َ
َ
القارئ
ذلكّ � :أن
القارئ،
غر�ض
تختل � ُ�ف
ِ
باختالف ِ
ِ
ِ
�خط،
الن�ص المق ��رو ِء تفاع�ل ً�ا يُم ّك ُنه من
يتفاع � ُ�ل م ��ع ِّ
الحكم عليه ،بالر�ض ��ا �أو بال�س � ِ
ِ
القبول.
الرف�ض �أو
وبال ّتالي
ِ
ِ
َ
وعليه� ،أ�ص ��بحَ مفهومُ الق ��راء ِة يعنيَ :
والتفاعل
«نطق الرم ��و ِز وفه َمها ونقدَ ه ��ا وتحلي َلها،
معها».
د .ونظر ًا �إلى �أ ّن ُه ال �أه ّم ّي َة لقراء ٍة ال ي�س ��تفي ُد منها الإن�س � ُ
�ان في حيات ِه ،بل ال ب َّد �أنْ ُت�صبحَ
ن�شاطه الفكريِّ  ،تط ّو َر مفهومُ القراء ِة ،و�أ�صبحَ معناهَ :
«نطق الرمو ِز
�أ�سلوب ًا من � ِ
أ�ساليب ِ
وفه َمه ��ا والتفاع � َ�ل معها ،وا�س ��تخدامَ م ��ا يفهمُه الق � ُ
�كالت
�ارئ منها في مواجه ِة م�ش � ِ
المواقف الحيوي ِة»(((.
الحيا ِة ،واالنتفا َع به في
ِ
إعالم (الم�سموع ِة والمرئي ِة)
هـ .وبعدَ �أنْ ظهرتْ م�ش ��كل ُة ِ
وقت الفرا ِغ ،وظهرتْ و�س ��ائ ُل ال ِ
نف�س ��ه� ،أُ�ض � َ
ورغبَ الإن�س � ُ
التعريف
�يف �إلى
�ان في ا�س � ِ
�تغالل ِ
ِ
فراغه ،والترف ِيه عنْ ِ
وقت ِ
إن�سان بما يقر�أُ»؛ حتى ال ُت ّ
ُ
الو�سائل
غطي عليها
�تمتاع ال ِ
ال�س � ِ
�ابق للقراء ِة �أ ّنها�« :أدا ٌة ال�س � ِ
الأمتا َع [ال ُم َتعَ] الأخرى الم�س ّلي َة»(((.
وبه ��ذا �أ�ص ��بحَ التعري � ُ�ف الكام ُل للقراء ِة ه ��وُ :
«نطق الرم ��و ِز وفه ُمه ��ا وتحلي� � ُل المقرو ِء
المواقف الحيو ّي ِة،
الم�شكالت ،واالنتفا ُع به في
ونق ُده والتفاع ُل معه ،والإفاد ُة منه في ح ِّل
ِ
ِ
والمتع ُة النف�س ّي ُة بالمقرو ِء».
((( انظر:

Judd. C.H. and Busweell. G. T: Silent Readin Astudy of Various Types – supp – Educational Mongraphys.
N. 23. Univ. of Chicago, 1922, P. 160.

((( ال�صفتي :اللغة العربية وم�شكالتها التعليمية ،م�.س� ،ص.54
((( ج ��راي ،ولي ��م :تعليم الق ��راءة والكتابة ،ترجمة :محمود ر�ش ��دي خاطر؛ و�آخري ��ن ،القاه ��رة ،دار المعرفة1981 ،م،
�ص.922
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بعالمه الذي ُ
يعي�ش فيه ،و�أدا ًة
وبهذا
إن�سان ِ
لربط ال ِ
المفهوم ال�ش � ِ
�امل ُت�ص ��بحُ القراء ُة �أدا ًة ِ
ِ
ِّ
وا�ستمتاعه.
و�سائل ت�سليت ِه
لحل م�شكال ِته ،وو�سيل ًة من
ِ
ِ
ّ ُ
القراءة
أهم ّية
.3
ِ
أ�سباب
�اب المعرف ِة و�أو�س� � ِعها ،لل ِ
�ائل اكت�س � ِ
ُتع ُّد الكلم ُة المقروء ُة �أو المكتوب ُة من �أقوى و�س � ِ
الآتي ِة:
والمكان.
والزمان
والمو�ضوع
الكتاب
إن�سان ح ّر ّي َة اختيا ِر
ِ
ِ
�أ .القراء ُة ُتتيحُ لل ِ
ِ
ِ
ُ
فكر ،ومن
�ان التن ّو َع في المعرف ِة،
فتنتقل بالق � ِ
ب .الق ��راء ُة ُتح ّق ُق للإن�س � ِ
فكر �إلى ٍ
�ارئ من ٍ
ُ
القارئ ويفيدَ الآخرينَ .
مجال؛ لي�ستفيدَ
مجال �إلى ٍ
ٍ
�ائل
كتاب ّ -
جُ .تع� � ّد الكلم� � ُة المكتوب ُة في �ص ��حيف ٍة �أو مج ّل� � ٍة �أو ٍ
وخا�ص� � ًة بعد تط ّو ِر و�س � ِ
و�سائل المعرف ِة و�أق ِّلها ثمن ًا؛ ففي ال�صحيف ِة
أي�سر
والت�صوير
الطباع ِة
ِ
ال�سريع  -من � ِ
ِ
ِ
اليوم ّي� � ِة يقر�أُ الإن�س � ُ
أدب ،والأخبا ِر
�اد ،والزراع� � ِة ،وال ِ
�ان ع ��ن ال�سيا�س� � ِة ،واالقت�ص � ِ
المح ّل ّي� � ِة والعالم ّي ِة ،والألغا ِز،
�اليب متن ّوع ٍة ،و�أفكا ٍر متعدّد ٍة .وقدْ
والحوادث ...ب�أ�س � َ
ِ
�تقبل ،و�أفكار ًا عن
تقر�أُ في �ص ��حيف ٍة واحد ٍة �أفكار ًا عن الما�ض ��ي والحا�ض � ِ�ر والم�س � ِ
وتراكيب جديد ًة ،و�ص ��ور ًا
وعبارات
النظ � ِ�م والحيا ِة ،وتكت�س ��بُ من خاللها �ألفاظ� � ًا
َ
ٍ
جمال ّي ًة متن ّوع ًة.
هـّ � .إن اللغ َة التي ُت�س ��تخدمُ في الكتاب ِة  -غالب ًا -هي اللغ ُة العرب ّي ُة الف�ص ��حى ،لغ ُة الثقاف ِة
بخالف الكلم ِة الم�س ��موع ِة �أو المرئ ّي ِة عب َر التلفا ِز ،فقد ُ
تكون باللغ ِة العا ّم ّي ِة
والمعرف ِة،
ِ
�لوب
الدارج� � ِة؛ ولذلك ف� �� ّإن الكلم َة المكتوب َة �أكث ُر فائد ٍة للإن�س � ِ
�ان؛ لأ ّنها تربُطه بالأ�س � ِ
الكاتب
إلمام
أ�سلوب
الأرقى،
ِ
�ليم ،وال ِ
ِ
ِ
الر�صين ،ب�ش � ِ
والفكر الأ�س ��مى ،والأدا ِء ال�س � ِ
�رط � ِ
ال�سليم.
أ�ساليب الكتاب ِة الراقي ِة ،والأدا ِء
ب� ِ
ِ
ُ َ
ُ
القراءة وطبيعتها
عناصر
.4
ِ
القراء َة ن�ش � ٌ
المهارات المترابط ِة والمت�شابك ِة التي ال ي ُ
ُمكن
�اط مع ّقدٌ ،يت�ض� � ّم ُن العديدَ من
ِ
ُ
القارئ
الف�ص � ُ�ل ف ��ي ما بينها .فالق ��راء ُة عمل ّي ٌة عقل ّي ٌة ت�ش ��م ُل تف�س ��ي َر الرم ��و ِز التي يتل ّقاه ��ا
طريق عينيه ،وتتط ّلبُ ه ��ذه العمل ّي ُة فهمَ المعان ��ي ،كما �أ ّنها تتط ّلبُ الرب � َ�ط بين الخبر ِة
ع ��ن ِ
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ال�شخ�ص ّي ِة والمعاني؛ ما يجع ُل العمل ّياتُ النف�س ّي ُة المرتبط ُة بالقراء ِة مع ّقد ًة �إلى درج ٍة كبير ٍة.
فمهاراتُ القراء ِة ُ
ببع�ض ��ها الآخر ،ويعتم ُد ُ
يرتبط ُ
بع�ضها الآخر .وعندما
بع�ضها على ِ
بع�ض ��ها ِ
مهارات القراء ِة على انفرا ِدُ ،
التحليل لهذه المهار ِة
بق�صد
يكون ذلك
نتعام ُل مع مهار ٍة ما من
ِ
ِ
ِ
فقط .وتت�ض ّم ُن القراء ُة بطبيع ِتها عنا�ص َر ثالث ًة؛ هي:
�أ .المعنى �أو الفكر ُة التي يت�ض ّم ُنها المو�ضو ُع المقروءُ.
بُ .
اللفظ �أو ال�صيغ ُة المنطوق ُة التي ي�ؤدّى بها المعنى �أو الفكرة.
ُ
ج .الرم ُز المقرو ُء (المكتوبُ ) الذي ُ
ويحفظها.
يحمل المعنى �أو الفكر َة
وهن � َ
�اك منْ جع � َ�ل للقراء ِة ع�ش ��ر َة عنا�ص ��ر :المعرف َة ،الفهمَ  ،اال�س ��تيعابَ  ،اال�س ��تدعا َء،
َ
َ
التحليل ،التن ّب�ؤَ ،والتفكي َر.
التخطيط ،اال�ستمتاعَ ،التذ ّك َر،
القارئ هي ُ
ُ
وينطق
المكتوب،
الرمز
ومه ّم ُة
ِ
ِ
الربط بين هذه العنا�ص � ِ�ر الثالث ِة :فينظ ُر �إلى ِ
به ويفهمُه ،وينق ُله �إلى الآخرين.
ُ
البحوث العلم ّي ُة �إل ��ى نتائجَ متعدّد ٍة ع ��ن طبيع ِة الق ��راء ِة وعمليّا ِتها العقل ّي ِة
تو�ص ��لت
وق ��د ّ
النتائج الآتي:
والنف�س ّي ِة والأدائ ّي ِة ،ولع َّل من �أهمِّ هذه
ِ
 القراء ُة ن�ش � ٌوفهم
�اط مع ّق ٌد تت�ض� � ّم ُن العديدَ من
ِ
المهارات ،مثل :النط � ِ�ق ،والأداءِِ ،
ُ
�شخ�ص �إلى �آخر،
تختلف من
�بط اللغويِّ  .وهذه المهاراتُ مترابط ٌة،
ٍ
المعنى ،وال�ض � ِ
موقف �إلى �آخر.
ومن ٍ
 الق ��راء ُة غي ُر جامد ٍة ،بل هي ح ّي� � ٌة متح ّرك ٌة ونامي ٌة ،تنمو مهارا ُتها مع نم ِّو المتع ِّل ِم،فالق � ُ
�ارئ ك ّلما زاد ن�ض ��جُ ه ،وا ّت�س ��عتْ دائر ُة خبرا ِت ��ه ،زادت مهارا ُته ف ��ي القراء ِة
وتح�سنَ �أدا�ؤه فيها.
ّ
	�أثبت � ِ�ت ال ُقدرات القارئينَ ومهارا ِتهم ،فال �ش � َّ�ك
أبحاث � ّأن هناك فروق ًا فرد ّي ًة في
ِ
النطق،
� ّأن هن ��اك اختالف� � ًا في القراء ِة بين الأفرا ِد من حيث طريق� � ُة الأداءِ ،ود ّق ُة ِ
مهارات
ألفاظ ،وال�س ��رع ُة ،والفه ��م .ومع �أ ّن ُه توج� � ُد �أنماط ًا عا ّم� � ًة في
ِ
و�س�ل�ام ُة ال ِ
ُ
مفتر�ض.
زمني
القراء ِة ،ولك ّنها
عمر ٍّ
ٍ
فرد �إلى �آخر في �أيِّ ٍ
تختلف من ٍ
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ُ .5
الفرد
حياة
القراءة في
أثر
ِ
ِ
ِ
بلحاظ
حاجات الف ��ر ِد؛ وذلك
لكثير من
الق ��راء ُة عمل ّي� � ٌة فرد ّي ٌة في �أدا ِئها ،وهي م�ش� � ِبع ٌة ٍ
ِ
ِ
الآتي:
�أ�	.أ ّنها و�س ��يل ٌة ُ
�انَ ،في ََّطل� � ُع الفر ُد على �أف ��كا ِر الآخرين ،مهما
�ان بالإن�س � ِ
تربط فك َر الإن�س � ِ
والمكانّ ،
َ
ُ
ُ
خالل الكتاب ِة والقراء ِة.
الزمان
اختلف
ويطل ُع الآخرون على فكر ِه من ِ
إن�سان ،فالقراء ُة ُت َكو ُِّن تفكيره ،و ُتحدِّ ُد ا ّتجاها ِته و ُتعدِّ ُلها،
ب�	.أ ّنها � ٌ
أ�سا�س لبنا ِء �شخ�ص ّي ِة ال ِ
أ�شخا�ص
النا�س ،فكم من �
ٍ
و ُتر�ضي ميو َله ،و ُتغ ّذي عق َله؛ ما يجع ُل له مكان ًة مرموقة بين ِ
�بب قراءا ِتهم ،رغم �أ ّنهم لم يح�ص ��لوا على
نال ��وا مكان ًة اجتماع ّي ًة بارز ًة ومرموق ًة ب�س � ِ
الت علم ّي ٍة عالي ٍة.
م�ؤهِّ ٍ
ج .القراء ُة �أدا ٌة رئي�س ٌة للفر ِد يتع ّلمُ بها ،ويبني بهَا ثقاف َت ُه ومعرف َت ُه.
د .القراء ُة ُت�ش� � ِع ُر الإن�س � َ
�ان بالثق ِة ،و ُتم ّك ُنه من معرف ِة نف�س� � ِه ،ومعرف ِة الآخرينَ  ،في�ش ��ع َر
أمان ،وي ّت�ض ��حُ ذلك عندما يقر�أُ الإن�س � ُ
�ان �ش ��يئ ًا متع ّلق ًا بحيات ِه وم�س ��تقب ِله
بالأم � ِ�ن وال ِ
أمان ،وتحميه من �شرو ِر
�تندات قبل
التوقيع عليها ُت�شعرُه بال ِ
وممتلكا ِته ،فقراء ُته للم�س � ِ
ِ
لمختلف
البال م�س ��تريحُ النف�س .كما تجع ُل ��ه قراء ُته
المحتالي ��نَ  ،ف ُي َو ِّق ُع وه ��و مطمئنُّ ِ
ِ
نف�سه ،عالم ًا بما ُ
زان
الثقافات
يقول ،في�شع َر باال ّت ِ
والمعارف يتك ّلمُ مع ِ
النا�س واثق ًا من ِ
ِ
ِ
وتفكيره.
�سلوكه
ِّ
ِ
النف�سي ،ويكون �سو ّي ًا في ِ
ُ .6
المجتمع
حياة
القراءة في
أثر
ِ
ِ
ِ
القراء ُة ؛ و�إنْ كانتْ فرد ّي ًة في �أدا ِئها؛ لكن ي�ؤدِّيها الفر ُد وي�ستفي ُد منها المجتمعُ .وقد دعا
هلل ع َّز وج َّل} :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ{(((.
الإ�سالمُ �إلى القراء ِة في �أو ِّل كلم ٍة نزلتْ من ِ
كتاب ا ِ
قارئ .فالمجتم ُع
قارئ،
للمجتمع في الموازن ِة بين
وتبدو �أه ّم ّي ُة القراء ِة
غير ٍ
مجتمع ٍ
ومجتمع ِ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
ّ
ونام ،ي�سي ُر في حيات ِه نحو الرفاه ّي ِة واال�ستقرا ِر� ،س ّي ُد
القارئ ،مجتم ٌع
متح�ض ٌر ٍ
وراق ومتق ّد ٌم ٍ
ُ
القارئ ،فهو مجتم ٌع متخ ّلف وجامدٌ ،ي�سي ُر
ويمكن �أن ي�سو َد الآخرينَ � .أمّا المجتم ُع غي ُر
نف�سه،
ِ
ِ
((( �سورة العلق ،الآية .1
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والمر�ضُ ،
أ�سياد �آخرين.
والفقر
والجهل
في حيا ِته نحو التخ ّل ِف
ِ
ِ
ويكون تابع ًا ِ
ِ
لغيره ،عبد ًا ل ٍ
وي ُ
بلحاظ الآتي:
المجتمع
ُمكن تو�ضيحُ �أه ّم ّي ِة القراء ِة في حيا ِة
ِ
ِ
المجتمعات من ح�ض ��ار ٍة
طريق القراء ِة على ما لدى غير ِه من
�أ .يتع� � ّر ُف ك ُّل
مجتمع عن ِ
ِ
ٍ
وفكر.
وثقاف ٍة ٍ
بُ .
بتراث �أ ّم ِته.
تربط القراء ُة المجتم َع ِ
جُ .
والزارع والمع ِّل ِم
للعامل
القارئ ،فالقراء ُة مه ّم� � ٌة اجتماع ّي ٌة
�ان
ِ
ينه�ض المجتم ُع بالإن�س � ِ
ِ
ِ
والمهند�س؛ كي َ
مجريات الحيا ِة من حو ِله ،ويُ�ش � َ
�ارك
فرد
والتاجر
والطبيب
ِ
ِ
ِ
يعرف ك ُّل ٍ
ِ
ورفع م�ستواه.
في بنا ِء مجتمع ِه وتقد ُِّمهِ ،
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ُ
ُ
األفكار الرئيسة

ُ
 .1القراء ُة هي ُ
والتفاعل معه ،والإفاد ُة منه في
نطق الرمو ِز وفهمُها وتحلي ُل المقرو ِء ونقدُه
ِّ
المواقف الحيو ّي ِة ،والمتع ُة النف�س ّي ُة بالمقروءِ.
الم�شكالت ،واالنتفا ُع به في
حل
ِ
ِ
أ�سباب
�ائل
اكت�ساب المعرف ِة و�أو�س ِعها لل ِ
ِ
ُ .2تع ُّد الكلم ُة المقروء ُة �أو المكتوب ُة من �أقوى و�س � ِ
والمكان/
�ان
�ان ح ّر ّي َة اختيا ِر
ِ
�وع والزم � ِ
الآتي� � ِة :الق ��راء ُة تتيحُ للإن�س � ِ
ِ
الكتاب والمو�ض � ِ
إن�سان التن ّو َع في المعرف ِة...
القراء ُة ُتح ّق ُق لل ِ
 .3تت�ض� � ّم ُن الق ��راء ُة عنا�ص� � َر ثالث ًة؛ ه ��ي :المعن ��ى �أو الفكر ُة التي يت�ض� � ُّمنها المو�ض ��و ُع
المق ��روءُ ،واللف � ُ�ظ �أو ال�ص ��يغ ُة المنطوق� � ُة التي ي�ؤدّي به ��ا المعنى �أو الفك ��ر ُة ،والرم ُز
ُ
ويحفظها.
المقرو ُء (المكتوبُ ) الذي يحم ُل المعنى �أو الفكر َة
حاجات الفر ِد.
لكثير من
 .4القراء ُة عمل ّي ٌة فرد ّي ٌة في �أدا ِئها ،وهي مُ�ش ِبع ٌة ٍ
ِ
 .5الق ��راء ُة عمل ّي� � ٌة اجتماع ّي ٌة في ح ��دِّ ذا ِتها ،و�إنْ كان ��ت فرد ّي ًة في �أدا ِئه ��ا ،ي�ؤدّيها الفر ُد
وي�ستفي ُد منها المجتمعُ.

ّْ
وأج ْب
فكر ِ

مفهوم القراء ِة.
مراحل تط ّو ِر
 .1تك ّلمْ على
ِ
ِ
 .2ب ّينْ
خ�صائ�ص عمل ّي ِة القراء ِة.
َ
والمجتمع؟
 .3ما هي �أبر ُز �آثا ِر القراء ِة على الفر ِد
ِ

 اذا
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للمطالعة
واالستماع
السمع
أهمي ُّة
ّ
ِ
ِ

إن�سان ،ولو َف َقدَ ال ُ
إن�سان ال�سم َع بعدَ والد ِتهَ ،ف َقدَ َتبَع ًا لذلك
ال�سم ُع منْ �أهمِّ
الحوا�س عندَ ال ِ
ِ
ٌ
َ
مرتبط بما ي�س ��معُه الإن�س � ُ
�انُ ،
الطفل ما نري ُد �أن
فنحن ُن َل ِّق ُن
القدر َة على
الكالم؛ ل ّأن الكالمَ
ِ
ُ
ُ
الدرجات،
وي�صل �إلى �أعلى
يتك ّلمَ به ،في�س ��م ُع
�مع يتك ّلمُ  ،وبه يتع ّلمُ  ،وبه يتقدّمُ
ِ
وينطق ،فبال�س � ِ
فعل ما ي�سمعُ ،قيل�« :أ�سا َء �سمع ًا ،ف�أ�سا َء �إجاب ًة».
ول ّما كانت ت�ص ّرفاتُ ال ِ
إن�سان نتيج ًة لر ِّد ِ
الب�صر في ت�سع َة ع�ش َر مو�ضع ًا،
�مع ُذ ِك َر في القر� ِآن الكريم مقدَّم ًا على
ِ
ونظر ًا لأه ّم ّي ِة ال�س � ِ
نذكر منها:
 } ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ {(((. } ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ {(((. } ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ {(((.ُ
أ�سباب الآتي ِة:
وتكمن �أه ّم ّي ُة ال�سمع واال�ستماع في ال ِ
 .1ل َّأن ال َ
إن�سان ي�سم ُع �أكث َر م ّما يقر�أُ �أو يتحد ُّث �أو يكتبُ  ،فهو ي�سم ُع ب�إراد ِته ،ي�سم ُع ما يُحبُّ
وما ال يُحبُّ .
إن�سان بعد والد ِته ،فال�سم ُع ُ
اال�ستماع ،وهي ال ُ
يعمل
 .2ل ّأن �أدا َة
أذن� ،أو ُّل و�سيل ٍة تعم ُل عند ال ِ
ِ
أيام تقريب ًا.
بعد والد ِة
ِ
أيام تقريب ًا ،والب�ص ُر يعم ُل بعد �سبع ِة � ٍ
الطفل بثالث ِة � ِ
جاهات؛ فالإن�س � ُ
 .3ل َّأن اال�س ��تما َع بو�س ��يلت ِه ،وهي ال ُ
�ان ي�سم ُع من
جميع اال ّت
ِ
أذن ،يعم ُل في ِ
م�سافات بعيد ٍة
يتك ّلمُ وراءهَ� ،أو �أمامَ ه� ،أو عنْ يمي ِنه� ،أو عنْ �ش ��ما ِله ،بل ومَ نْ يتك ّلمُ من
ٍ
الهاتف مث ًال.
طريق
عن ِ
ِ

((( �سورة البقرة ،الآية .7
((( �سورة الن�ساء ،الآية .58
((( �سورة الإن�سان ،الآية .2

الدرس الثاني

لماذا نقرأ؟

()2

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

�زوف ع ��ن الق ��راء ِة وكيف ّي� � َة
1 .1يفه ��مَ ظاه ��ر َة الع � ِ
معالج ِتها.
ُ 2 .2ي � َ
والروحي
�درك دو َر القراء ِة في البنا ِء النف�س � ِّ�ي
ِّ
إن�سان.
والفكريِّ لل ِ
يعرف � َ
َ 3 .3
أهداف القراء ِة.

ُ
القراءة
العزوف عن
 .1ظاهرة
ِ
ِ
� َّإن ال َ
ودوامها ،وكو ِنها �أدا ًة تثقيف ّي ًة �أ�سا�س ّي ًة ال يجع ُلنا ُننك ُر ظاهر َة
إيمان بمركز ّي ِة القراء ِة ِ
�ات ميدان ّي ٍة في
�زوف ع ��ن القراء ِة التي انت�ش ��رتْ في مجتمعا ِتنا؛ فقد ُ�س ��جّ لتْ ع ّد ُة درا�س � ٍ
الع � ِ
المجالْ ،
لنقف عند بع�ضها:
ذات دالل ٍة مه ّم ٍة في هذا
ِ
�إح�صائ ّي ٍة ِ
أثبتت الإح�صائي ُة � ّأن  % 72من
�أ .الأنموذ ُج الأو ُّل((( :في درا�س� � ٍة مع خ ّريجي
الجامعاتِ � ،
ِ
كتاب ،حتى مكتب ِة
الجامعات في �إحدى
خ ّريجي
ِ
البلدان العرب ّي ِة لم ي�س ��تفيدوا من �أيِّ ٍ
ِ
الجامع ِة َ
طوال حيا ِتهم الجامع ّي ِة.
كتاب تمّ
آخر ٍ
ب .الأنموذ ُج الثاني((( :درا�سة ثاني ٌة لمجموع ٍة من المث َّقفينَ الجامع ّيينَ عن � ِ
قراء ُته ،فكانت الن�سبُ :
ق�صة و�شع ٌر وم�سر ٌح .% 59
ّ
 فك ٌر و�سيا�س ٌة .% 32 منوّعاتٌ .% 9ُ
وت�ستغرق في القراء ِة
بنف�س ��ها عن القراء ِة الجا ّد ِة،
� ّإن الن�س ��ب َة الأغلبَ من المث ّقفينَ تن�أى ِ
الم�س ّلي ِة �أو العابر ِة.
الكتاب �سنو ّي ًا ،حيث لم َّ
ُ
تتخط قيم ُة
إنفاق على
ج .الأنموذ ُج
الثالث(((� :إح�صائ ّي ٌة لن�سب ِة ال ِ
ِ
حاالت الدرا�س ِة دون
إنفاق في �أح�س � ِ�ن
الحاالت  235دوالر ًا في ال�س ��نة ،وكانت �أغلبُ
ال ِ
ِ
ِ
 100دوال ٍر �سنو ّي ًا:
إ�سالمي)� ،سل�سلة كتاب الأمّة ،رقم � ،11صفحة.51
((( انظر :كتاب م�شكالت ال�شباب(الحلول المطروحة والح ّل ال
ّ
((( انظر :جريدة الحياة ،رقم  ،12523ال�صادر بتاريخ� 8 :صفر  1418هـ.ق.
((( انظر :جريدة الحياة ،م�.س ،رقم  ،12523ال�صادر بتاريخ� 8 :صفر  1418هـ.ق.
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$ 235

ال�سعودية
لبنان
�سورية

$ 60

الكويت

$ 85

م�صر

$ 60

$ 162

كتاب
د .الأنم ��وذ ُج الراب� �عُ :في
الواليات الم ّتحد ِة الأمريكي ِة� ،ص ��در ع ��ام 1993م ٍ 5000
ِ
العربي ك ّله �س ��وى  25كتاب ًا((( .وذكر
خا� �ٍّ�ص بالطف � ِ�ل ،في حين لم ي�ص ��د ْر في العال � ِ�م
ِّ
أمم الم ّتحد ِة (2002م) � ّأن ما ُترجمَ �إلى
العالم
ِّ
العربي لل ِ
تقري ُر التنمي ِة الب�شري ِة في ِ
ألف �سنة الما�ضية ،ي ُ
اللغ ِة العرب ّي ِة َ
واحد!
عام ٍ
خالل ال ِ
ُعادل ما ترجمته �أ�سبانيا في ٍ
ُ
وتك�شف
العزوف عن القراء ِة،
هذه النماذجُ الإح�ص ��ائ ّي ُة ُتعطي �ص ��ور ًة ك ّم ّي ًة دقيق ًة لحال ِة
ِ
َ
لوازمها وتداعيا ِتهاّ ،
أو�ساط المتع ّلمينَ .
وتو�ضحُ � َّأن هذه الحال َة موجود ٌة ح ّتى في � ِ
بع�ض ِ
نف�سه :لماذا النفو ُر من القراء ِة؟
ولكنَّ ال�س� َؤال الذي يطرحُ َ
ُ
القراءة
عن
العزوف
عوامل
.2
ِ
ِ
ِ
الدرا�سات االجتماع ّي ِة ي ُ
أ�سباب
عوامل
ُمكن �إرجا ُع
بعد ا�ستقرا ِء
العزوف عن القراء ِة �إلى ال ِ
ِ
ِ
ِ
الآتية:
إعالم ،فالو�س ��ائ ُل ال�س ��مع ّي ِة والب�ص ��ر ّي ِة
�ال وكثر ُة و�س � ِ
 تن� � ّو ُع و�س � ِ�ائل اال ّت�ص � ِ
�ائل ال ِ
النا�س و�أبعدتها عن القراء ِة؛ ففي درا�س� � ٍة
ا�س ��تقطبتْ اهتمامَ
قطاعات كبير ٍة من ِ
ٍ
لليوني�سكو تبيّن � ّأن الإن�س � َ
�ساعات
ثالث
ٍ
�ان المعا�ص َر يق�ضي �أمامَ ال�شا�ش ِة �أكث َر من ِ
الجامعي في المطالع ِة (للمراجع ِة)
يوم ّي ًا ،في حين � َّأن الم ّد َة التي يق�ضيها الطالبُ
ُّ
الحاالت؛ كما جاء في الإح�ص ��ائ ّي ِة
ال تتعدّى ال�س ��اعتين وربع ال�س ��اعة في �أح�س � ِ�ن
ِ
البلدان العرب ّي ِة:
بع�ض
ِ
المو ّزع ِة على ِ
((( انظر :جريدة الم�سلمون ،العدد.478
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ُ
وخم�س ع�شر َة دقيق ًة.
الكويت� :ساع ٌة
•
َ
َ
وثالثون دقيق ًة.
•المملك ُة العرب ّي ُة ال�سعود ّي ُة� :ساع ٌة
•م�صرُ� :ساع ٌة وثالثون دقيق ًة.
•�سوري ُة� :ساع ٌة وخم�س ٌة و� َ
أربعون دقيق ًة.
• ُ
وخم�س ع�شر َة دقيق ًة.
�ساعتان
لبنان:
َ
ِ
نحت
 غيابُ الوعي لدى غالب ّي ِة �أفرا ِدالمجتمع ب�أه ّم ّي ِة القراء ِة ودو ِرها المركزيِّ في ِ
ِ
أحوال �أ ّم ِته ومجتم ِعه.
ال ِ
إن�سان الجا ِّد المهتمِّ ب� ِ
 ن�س ��ب ُة الأ ّم ّي ِة العالي ِة في مجتمعا ِتنا العرب ّي ِة؛ حيث ت�ؤ ّك ُد الإح�ص ��اءاتُ � ّأن  18مليونؤون وال يكتب َ
ع�شر �سنوات � -أ ّميُّون ال يقر� َ
ُون ،وتبل ُغ
طفل ٍّ
ٍ
عربي� -أعمارُهم �أكث ُر من ِ
البلدان العرب ّي ِة �إلى
بع�ض
ِ
ن�س ��ب ُة الأ ّم ّي ُة عند الكبا ِر  ،% 42وت�ص� � ُل هذه الن�سب ِة في ِ
العربي
العربي 2002م ،في العالم
العالم
ِّ
ّ
 % 73ح�سب ِ
تقرير التنمي ِة الب�شر ّي ِة في ِ
إناث (يُم ّث ُل هذا العد َد 1/3من �س� � ّكان الدول  22من
 68ملي ��ون �أم ّّي ،ثلثهم من ال ِ
دول الجامعة العربية).
�ان
 المعايي� � ُر االجتماع ّي� � ُة المتخ ّلف ُة الت ��ي ُترجّ حُ ك ّف َةالجاهل الب�ش ��ريِّ على الإن�س � ِ
ِ
إبداع .فالثقاف ُة عموم ًا
القارئ المث ّق ِف
الفقير
ِ
والمتابع ل�ش� �� ِ
ؤون ِ
ِ
الفكر والثقاف� � ِة وال ِ
ِ
خا�ص ًة ال تمنحُ خبز ًا ،وال تو ّف ُر مكان ًة اجتماع ّي ًة مرموق ًة.
والقراء ُة ّ
بالجوانب ال�سيا�س� � ّي ِة واالقت�صاد ّي ِة والعلم ّي ِة والأدب ّي ِة في
النا�س
 عدمُِ
اكتراث � ِ
أغلب ِ
ِ
أ�سرها؛ ما ُ
يحول َ
للعديد
دون قراء ِتهم
مجتمعا ِتهم� ،أو في ِ
ِ
نطاق الأ ّم ِة الإ�س�ل�ام ّي ِة ب� ِ
الجوانب.
الكتب والمجلاّ ِت في هذه
ِ
من ِ
 ا�س � ُهمومه اليوم ّي ِة المتراكم ِة ،وتط ّلعُه
العربي �أو
إن�سان
ِّ
�تغراق ال ِ
الم�سلم عموم ًا في ِ
ِ
المحدو ُد �إلى ما ُ
امتالك الفر�ص ِة الحقيق ّي ِة
يكفل له معي�ش َة عيال ِه وم�ؤون ِتهم ،وعدمُ
ِ
الالزم ِة للتث ّق ِف والقراء ِة والمتابع ِة.
وتكري�س ��ها
 تق�ص ��ي ُر المث ّقفينَ والمف ّكري ��نَ في توعي ِة الجماهي � ِ�ر ب�أه ّم ّي ِة القراء ِة،ِ
النا�س.
بو�ص ِفها تقليد ًا �شعب ّي ًا و�سلوك ًا يوم ّي ًا ي ُ
ُمار�سه ك ُّل ِ
�رات ،واال ّت ُ
كال على
 االهتمامُ بالما ّد ِة العلم ّي ِةّ
رات والمخت�ص � ِ
المح�ص ��ل ِة في المذ ّك ِ
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التفاعل المبا�ش � ِ�ر مع الم�ص ��اد ِر
�ائل الخفيف� � ِة (مج�ّل�ااّ ت وجرائد) ،وع ��دمُ
ِ
الو�س � ِ
الأ�صل ّي ِة.
ُ
واال�ستغراق في تتب ِّع �أخبا ِرها
 االهتمامُ ال�ش ��دي ُد والمبال ُغ فيه بالريا�ض ِة والت�س ��لي ِة،ونتائجها.
ِ
الكتبُ ،
ظواهر
ويبعث على برو ِز ع ّد ِة
كثير من النا�شرينَ ؛ بما ي�ؤدّي �إلى غال ِء ِ
 ج�ش ُع ٍِ
الكتب ،حا ُلها ُ
حال �أيِّ ماد ٍة ا�ستهالك ّي ٍة �أخرى .ومع
احتكار ّي ٍة وا�س ��تغالل ّي ٍة في ِ
�سوق ِ
َ
ُ
الكتاب الذي يرغبُ فيه،
يح�صل على
المواطن العاديُّ �أن
ارتفاع الأ�س ��عا ِر ،ال يقد ُر
ِ
ِ
الكتاب �شا�سع ًة.
وتبقى اله ّو ُة التي تف�ص ُله عن
ِ
ؤون
للعمل ال�سيا�س � ِّ�ي
واالهتمام بال�ش� �� ِ
ّات وانع ��دامُ الأجوا ِء المالئم ِة ِ
 غي ��ابُ الح ّري ِِ
الفكر.
العا ّم ِة؛ ما ي�ؤ ّث ُر �سلب ًا على االعتنا ِء بال�ش� ِأن
ِّ
الثقافي وق�ضايا ِ
ّات يتحو ُّل الإن�س � ُ
كائن بيولوج � ٍّ�ي ،ه ُّمه بط ُنه
�ان �إلى ٍ
فف ��ي ظ � ِّ�ل �أنظم ِة القم � ِ�ع والديكتاتوري ِ
والتغيير
و�س ��ائ ُر حاجا ِته الع�ض ��و ّي ِة ،وال يلتفتُ �إلى ق�ض ��ايا المجتم � ِ�ع ،وال يحم ُل همَّ النه�ض� � ِة
ِ
إ�صالح والتقد ِّم.
وال ِ
ففي �إح�ص ��ائ ّي ٍة قامتْ بها ّ
الدول العرب ّي ِة
�رام ِ
منظم ُة «مرا�س ��لون بال حدود» في مدى احت � ِ
لح ّر ّي ِة الن�ش � ِ�ر وال�صحاف ِة((( ،لم َ
تحظ �أيُّ دول ٍة عرب ّي ٍة بمو�ض � ٍ�ع �ضمنَ
الدول الخم�سين الأولى
ِ
الت�صنيف:
في هذا
ِ
الدول العربي ِة َ
وفق الآتي:
بع�ض ِ
وكان ترتيبُ ِ
اليمن ()103
لبنان ()56
ال�سودان ()105
الكويت ()78
ال�سعودية ()125
ال�سلطة الفل�سطينية ()82
تون�س ()128
المغرب ()89
العراق ()130
الجزائر ()95
م�صر ()101
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ُ
القراءة
أهداف
.3
ِ
ت�شخي�ص طريق ِة
الهدف من القراء ِة مه ٌّم ج ّد ًا؛ ل َّأن طبيع َة الغاي ِة ُت�س ��اعدُنا في
� َّإن تحديدَ
ِ
ِ
المنا�سب.
الكتاب
ونوع
ِ
ِ
القراء ِة ِ
الثقافي:
الفكري
البناء
أ.
ُ
ُّ
ُّ

فالقارئ المث ّق ُف ي�س � ُ
ُ
فهمه؛ وهي �أ�ش ُّق
ويُع ّد من �أهمِّ مرامي القراء ِة،
�تهدف تو�سي َع قاعد ِة ِ
أنواع القراء ِة و�أكثرُها فائد ًة.
� ِ
والذي ��نَ يقر� َ
للباحث ،ال ي�س ��تطي ُع �أن يقوّيَ في
�دف ق ّل ٌة .وبالن�س ��ب ِة
ؤون م ��ن � ِ
ِ
أجل هذا اله � ِ
البحثّ ،
مثل هذه
روح
ملكات
البحث والمتابع ِة� ،إال �إذا قط َع �شوط ًا في ِ
ِ
ِ
نف�سه ِ
ِ
ويوطنَ ذا َته على ِ
الممار�س ِة.
المعلومات:
الع على
أجل ّ
ب .القراء ُة من ِ
ِ
االط ِ

�ائل ّ
ُ
الهدف ي�ؤ ّك� � ُد الحاج َة �إلى
الع على ما يج ��ري حو َلنا .وهذا
فالق ��راء ُة �إحدى و�س � ِ
االط ِ
المعارف العلم ّي ِة
جميع
ِ
المتابع ِة والمثابر ِة في القراء ِة؛ حيث �أثبتتْ الدرا�س ��اتُ � ّأن  % 90من ِ
ُ
تمَّ ا�س ��تحدا ُثها في العقو ِد الثالث ِة الأخير ِة ،و�س � َ
المعارف َ
�وف تت�ض � ُ
عقد من
�اعف هذه
خالل ٍ
ُ
�سياق
الزمن ،وهكذا يبدو � ّأن معار َفنا العلم ّي َة تتج ّد ُد
متتال؛ ما يوجبُ
ٍّ
وتت�ضاعف في ٍ
هند�سي ٍ
ِ
المتابع َة الم�ستم ّر َة والقراء َة الدائم َة.
وي ��رى ُ
��ص المعا�ص � ِ�ر �أنْ يعل ��مَ � ّأن � % 10إلى  % 20من
بع�ض الباحثين � ّأن على
ّ
المتخ�ص � ِ
باحث �آخر � ّأن � َ
معلوما ِت ِه قد �ش ��اختْ ؛ وعليه �أنْ يُج ّددَها .فيما يرى ٌ
أعرا�ض ال�ش ��يخوخ ِة تعتري
�هر بالن�س ��ب ِة �إلى
المعلومات بن�س ��بة  % 10في اليوم بالن�س ��ب ِة �إلى
ِ
الجرائد ،و % 10في ال�ش � ِ
ِ
الكتب.
المجلاّ ِت ،و % 10في ال�سن ِة بالن�سب ِة �إلى ِ
خا�ص ًة في
األزمات النفس ّي ِة ،والحيلول ُة دون التدهو ِر
النفس من
ج .حماي ُة
الروحيّ ،
ِّ
ِ
ِ
وغيرها.
القلق وال
زما ِننا المتمي ِّز
ِ
أمرا�ض ِ
بال�ضغوط النف�س ّي ِة و� ِ
أع�صابِ ،
ِ
�االت التو ُّت ِر واالنزواءِ؛ بم ��ا تمنحُ ه من فائ ��د ٍة فكر ّي ٍة ول ّذ ٍة
فالق ��راء ُة تحم ��ي الفر َد من ح � ِ
روح ّي ٍة.
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يقتنون كتب ًا �أو يتل ّق َ
َ
ون
وفي درا�س ٍة �أُجريتْ في بريطانيا� ،أثبتتْ � ّأن  % 74من النا�س الذين
التعليم ،يتم ّت َ
عون ب�صحّ ٍة نف�س ّي ٍة جيّد ٍة(((.
أ�شكال
�شك ًال من � ِ
ِ
اختراق الحواج ِز الزمان ّي ِة والمكان ّي ِة:
د.
ُ

ُ
الخيال
كتب التاري � ِ�خ تجع ُلنا
الزمان لنزو َر الما�ض ��ي ،وكتبُ
نخترق حج ��بَ
ِ
فالق ��راء ُة في ِ
ِ
�تقبل ّ
الع على تن ّب� ِؤات العلماءِ ،وكتبُ الجغرافي ِة
العلمي ُت�س ��اعدُنا على
ِّ
ال�سفر �إلى الم�س � ِ
ِ
واالط ِ
ُ
الو�صول �إليها واكت�شا ُفها.
ت�ساعدُنا على
بقع لم ن َرهَ ا �أو ي�صعبُ
ِ
ال�سفر �إلى ٍ
اآلخرين:
تجارب
االعتبار من
هـ.
ِ
َ
ُ

رات؛ حي ��ث ُتم ّث ُل قراء ُة
الكتب التاريخ ّي� � ِة
ِ
ويتج ّل ��ى ه ��ذا في ِ
والتجارب الذات ّي� � ِة والمذ ّك ِ
جهد الآخرينَ وتجار ِبهم في
هذه ِ
عاظ واالعتبا ِر واال�ستفاد ِة من ِ
الكتب ودرا�س� � ُتها فر�ص� � ًة لال ِّت ِ
وتوظيف هذه الثقاف ِة النظر ّي ِة في
إخفاق،
والف�شل،
النجاح
أ�سباب االنت�صا ِر وال ِ
والوقوف عند � ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
أهداف التي
نختزل
أخطاء وق َع فيها غيرُنا� ،أو
�االت الحي ��ا ِة حتى ال نق َع في � ٍ
الطريق �إلى ال ِ
مج � ِ
ّ
ال�صفر.
اال�ضطرا ِر �إلى البد ِء من
دون
ح ّق َقها الآخرون من ِ
ِ
التعويض:
أجل
ِ
و .القراء ُة من ِ

ُ
والمندفع الذي ُ
يعي�ش
�باب المتح ّم ِ�س
ويتح ّق � ُ�ق ه ��ذا
النا�س من ال�ش � ِ
الهدف لدى فئ ٍة من ِ
ِ
والمغامرات
��ص البطول ّي� � ِة
�أو�ض ��اع ًا اجتماع ّي ًة واقت�ص ��اد ّي ًة �ض ��اغط ًة ،تم ّث ُل له قراء ُة الق�ص � ِ
ِ
�اط الذي ُّ
يلف حيا َتن ��ا اليوم ّي َة
التعوي�ض ع ��ن
�كال
الرومن�س ��ي ِة �ش ��ك ًال من �أ�ش � ِ
ِ
ِ
النق�ص والإحب � ِ
أحالمنا و�أمانينا.
وعدم قدر ِتنا على
ِ
تحقيق � ِ
الواقعيّةِ ،
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ُ
ُ
األفكار الرئيسة

�باب الآتي ِة:
المجتمع
العزوف عن القراء ِة ف ��ي
 .1يُمك � ُ�ن �إرجا ُع عوام � ِ�ل
ِّ
العربي �إلى الأ�س � ِ
ِ
ِ
المجتمع
إعالم /غيابُ الوعي لدى غالب ّي ِة �أفرا ِد
�صال وكثر ُة
تن ّو ُع
ِ
ِ
و�سائل اال ّت ِ
ِ
و�سائل ال ِ
ب�أه ّم ّي ِة القراء ِة ودو ِرها /ن�سب ُة الأ ّم ّي ِة العالي ِة في مجتمعا ِتنا العرب ّي ِة...
الثقافيّ /
النف�س
االطال ُع على
أهداف القراء ِة :البنا ُء الفكريُّ
ُّ
المعلومات /حماي ُة ِ
ِ
 .2م ��ن � ِ
الحواجز الزمان ّي� � ِة والمكان ّي ِة /االعتبا ُر واال ّت ُ
ُ
عاظ من
اختراق
أزمات النف�س� � ّي ِة/
ِ
من ال ِ
تجارب الآخرينَ ...
ِ

ّْ
وأج ْب
فكر ِ

العربي.
العزوف عن القراء ِة في العالم
عوامل
 .1تحد ّْث على �أبر ِز
ِّ
ِ
ِ
أهداف التوجُّ ِه نح َو القراء ِة.
 .2ب ّينْ �أبر َز � ِ
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للمطالعة
ُ
واإلنصات
واالستماع
والسماع
السمع
الفرق بين
ِ
ِ
ِ
ِ

(((

�تماع
إدراك ِ
يختل � ُ�ط الفه ��مُ � -أحيان� � ًا  -في � ِ
�ماع واال�س � ِ
�مع وال�س � ِ
الفرق بين مفاهيم :ال�س � ِ
ويكمن ُ
ُ
الفرق في ما بينها بالآتي:
إن�صات،
وال ِ
 .1ال�س ��معُ :ي ُ
�مع ،وهي ال ُ
أذن ،يقول اهلل تعالى }:ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ُطلق على ّ
حا�س ِة ال�س � ِ
�تجابتهم لدع ��و ِة ِّ
ﭡ ﭣﭢ{(((؛ فالآي� � ُة تتح� �د ُّث ع ��ن الكافرينَ
الحق،
وعدم ا�س �
ِ
ِ
آذان.
فتجع ُلهُم مختومي
القلوب وال ِ
ِ
ُ
ق�صد �أو انتبا ٍه ،وال ي�ستوعبُ فيه ال�سام ُع
و�صول
 .2ال�سماعُ :هو
ال�صوت �إلى ال ِ
أذن من دون ٍ
ِ
ما ي ُ
ُقال ،و�إ ّنما ت�ص ُله مقتطفاتٌ منه.
 .3اال�س ��تماعُ :هو ا�س � ُ
أذن بق�ص � ٍ�د وانتبا ٍه ،ق ��د يتخلُّله
�وت وو�ص ��و ُله �إلى ال ِ
�تقبال ال�ص � ِ
والتعليم  -ه ��و �إحدى عمل ّيتي
انقط ��اعٌ ،وهذا النو ُع  -وهو الم�س ��تخدَ ُم ف ��ي الحيا ِة
ِ
الكلمات
�تماع ع ��د ُد
النا�س جميع ًا .ويُق�ص ��دُ
اال ّت�ص � ِ
�ال اللغ ��ويِّ بين ِ
ِ
ِ
بمفردات اال�س � ِ
�وع مع ّي ٍن ،وك ّلما ك ُث َر عد ُد
التي يُد ِر ُكها الم�س � ِ
�تم ُع ويفه ُمها عندما ي�س ��تم ُع �إلى مو�ض � ٍ
الكالم والقراء ِة .ويُع ُّد
الم�ستم ُع� ،ساعدَ ذلك على التقد ُِّم في
الكلمات التي يفه ُمها
ِ
ِ
ِ
� ُ
مو�ضوع ي�ستم ُع �إليه
إدراك ن�سب ِة  % 75ف�أكثر من جمل ِة
الكلمات التي يت�ض ّم ُنها �أيُّ
ِ
ٍ
الإن�س � ُ
للحكم على م�ستوى
�ان بمثاب ِة �أعلى م�ستوى ي�ص � ُ�ل �إليه فه ُمه ،بو�ص ِفه معيار ًا
ِ
اال�ستيعابي.
الفهم
ِّ
ِ
ُ
والتركيز،
بق�صد ،مع �ش ّد ِة االنتبا ِه
أذن
ا�ستقبال
 .4الإن�ص ��اتُ  :هو
ال�صوت وو�صو ُله �إلى ال ِ
ٍ
ِ
ِ
ال يتخلُّل ��ه انقط ��اعٌ؛ �أي تركي ُز االنتبا ِه على ما ي�س ��معُه الإن�س � ُ
هدف محد ٍّد
�ان من �أج � ِ�ل ٍ
�أو غر� ٍ��ض يري� � ُد تحقي َقه ،وينبغي �أنْ َ
الكريم؛ ل ّأن
�تماع �إلى الق ��ر� ِآن
يكون هذا في اال�س � ِ
ِ
((( انظر :ها�ش ��م ،عب ��د الوهاب؛ و�آخ ��رون :تعليم التربية الدينيّة الإ�س�ل�اميّة ،القاه ��رة ،دار �أ�س ��امة للطباعة1988 ،م،
�ص.89-87
((( �سورة البقرة ،الآية .7
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َ
ين�شغل بغير ِه؛
هلل ،فعليه � اّأل
كالم ا ِ
كالم اهلل ،وما دامَ ي�ستم ُع �إلى ِ
الم�س ��تم َع ي�ستم ُع �إلى ِ
ولذل ��ك ق ��ال ُ
اهلل ع� � َّز وج� � َّل} :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ{((( ،ف� َ
اال�ستماع الإن�صاتَ ؛ َ
أ�ضاف �إلى
ليكون التركي ُز �أ�شدَّ ،والفهمُ واال�ستيعابُ
ِ
آيات � َّ
أدق و�أكث َر.
لمعاني ال ِ

((( �سورة الأعراف ،الآية .204

الدرس الثالث

كيف ُ
نقرأ؟

()1

ُ
مقو ُ
ّ
وطرقها
مات القراء ِة الناجح ِة

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

ّمات القراء ِة الناجح ِة وفوائدَ ها.
ِ 1 .1
يعر َف �أبر َز مقو ِ
َ
الطرق المعتمد َة في القراء ِة.
2 .2ي�شرحَ
3 .3ي َ
التنويع في القراء ِة ،و�أث َره في ثقاف ِة
ُدرك منه ��جَ
ِ
إن�سان.
ال ِ

المعارف
ال�س� �� ُؤال المرك ��زيُّ الثاني في منه � ِ�ج القراء ِة هو :كيف نقر�أُ؟ ففي �ض ��و ِء تط� � ّو ِر
ِ
�اليب التعليم ّي� � ِة التثقيف ّي ��ة ،لم ت ِع ِد القراء ُة عم�ل ً�ا ن�ؤدّيه كيفما كان ،وال �أ�س ��لوب ًا واحد ًا
والأ�س � ِ
يطر ُد في ِّ
ّ
أ�ضحت القراء ُة عمل ّي ًة دقيق ًة لها مقوّما ُتها ،ولها طر ُقها
أحوال
كل ال ِ
والمجاالت ،بل � ِ
ِ
المجال الذي ُ
ُ
والهدف الذي يري ُد تحقي َقه.
القارئ،
يعمل فيه
الكثير ُة التي تتنا�سبُ مع
ِ
ِ
ومن المهمِّ ج ّد ًا � -أي� ًضا � -أن ّ
ُ
طرق القراء ِة؛ ليُح ّد َد الطريق َة المالئم َة
يطل َع
الباحث على ِ
في ِّ
البحث ،ويك�سبَ بذلك الوقتَ والنجاع َة(((.
مراحل �إنجا ِز
كل مرحل ٍة من
ِ
ِ
ّ ُ
الناجحة
القراءة
مقومات
.1
ِ
ِ
توافر جمل ٍة
�يل
ل�ض � ِ
�مان نجاع ِة القراء ِة وفعال ّي ِتها وتح�ص � ِ
ِ
الفوائد المرج ّو ِة منها ،ال ب ّد من ِ
العوامل الأ�سا�س ّي ِة� ،أه ُّمها:
من
ِ
للقراءة:
الوقت الكافي
توفير
أ.
ِ
ِ
ُ

ُرج َ
النا�س الذين ال يقر� َ
وقت للقراء ِة ،ولكن في
ف�أغل ��بُ
ؤون ي ِ
ِ
عدم وج ��و ِد ٍ
عون ال�س ��ببَ �إلى ِ
الوقت؛ فال ُ
أ�سا�س ُ
إن�سان في برنامج ِه -عاد ًة -ال
تكمن في �س ��و ِء
الواقع � ّإن الم�ش ��كل َة ال َ
تنظيم ِ
ِ
ِ
والتعب ،فلماذا عندما ُ
ي�صل
الم�شاغل
يُلغي ك َّل ن�شاطا ِته وفعّاليّا ِته الحيات ّي ِة واالجتماع ّي ِة رغمَ
ِ
ِ
أ�سبوع كحدٍّ �أدنى؟!
الدو ُر للقراء ِة ال يج ُد لها �ساع ًة �أو �ساعتين في ال ِ
َ
التركيز
يجدون �صعوب ًة في
الطويل،
الدوام
أعمال ال�شا ّق ِة �أو
ِ
و�إنْ ك ّنا ال ُننك ُر � ّأن �أ�صحابَ ال ِ
ِ
ِ
والتعب؛ ولذلك �س ��عتْ ُ
�اعات
الدول المتقدّم ِة �إلى
إرهاق
يوم كامل من ال ِ
ِ
بع�ض ِ
ِ
تقلي�ص �س � ِ
بعد ٍ
ُ
ّ
والموظ ُف الم�س ��اح َة الزمن ّي� � َة الكافي َة لأدا ِء �أدوا ٍر ثقاف ّي ٍة واجتماع ّي ٍة
العامل
العمل ،حتى يجدَ
ِ
�ضرور ّي ٍة حيات ّي ٍة.
إحداث ت�أثير.
((( الفاعليّة ،القدر ُة على � ِ
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المالئم:
ب .تهيئ ُة الج ِّو
ِ

َ
بالواقع؛
إح�سا�س ��ه
� َّإن
محيطه ،وال عن � ِ
القارئ ال ينف�ص� � ُل -عاد ًة -في عمل ّي ِة القراء ِة عن ِ
ِ
فهمه وا�س ��تيعا ِبه؛ فالجل�س� � ُة
ولذلك كانت الأجوا ُء التي تجري فيها القراء ُة م�ؤ ّثر ًة على درج ِة ِ
ُ
ُ
�ضعيف الإنار ِة ،وال�ضجيجُ الذي
والمكان المظلمُ �أو
غي ُر المريح ِة والو�ضع ّي ُة غي ُر ال�صحيح ِة،
ونق�ص الفائد ِة المرج ّو ِة.
إف�شال جهو ِد
ِ
حو َلنا؛ كلُّها عوام ُل ُت�سهمُ في � ِ
القارئ ِ
َ
ويحاول �أن يتج ّنبَ ك َّل ما من
الظروف المنا�س ��ب ِة للقراء ِة،
للقارئ �أنْ يُف ّك َر في
لذلك ال ُب َّد
ِ
ِ
�ش�أ ِنه �أن يُرب َكه �أو يُ�ش ّتتَ ذه َنه �أو يُق ّل َل َ
تركيزه.
القراءة:
أثناء
واالرتياح
ج .المحافظ ُة على الحيو ّي ِة
ِ
َ
ِ

بروح متو ّقد ٍة ،ونف�س� � ّي ٍة مرتاح ٍة؛ ح ّتى
إقدام وال ِ
إقبال على القراء ِة ٍ
وهذا ال يتح ّق ُق �إال مع ال ِ
الذهن ال�شار ِد ال ي ُ
ُ
ُمكن �أن ي�ستم َّر
والذهن على
يتقوّى الج�س� � ُد
طويل؛ ف�صاحبُ
لوقت ٍ
ِ
التركيز ٍ
ِ
ف ��ي القراءة طوي�ل ً�ا� ،أو ال يُمك ُنه �أن ي َ
وتركيزه َ
جل�س
ُحافظ عل ��ى فعّال ّي ِته
خالل الق ��راء ِة ،و�إنْ َ
ِ
�فحات؛ ف�إ ّنه �سيكت�ش � ُ�ف في النهاي ِة � ّأن الح�صيل َة معلوماتٌ باهت ٌة ال
�س � ٍ
�اعات طويل ًة يُق ّلبُ ال�ص � ِ
يتذ ّك ُر تفا�صي َلها.
للقراءة:
المالئم
الوقت
اختيار
هـ .
ِ
ِ
ُ
ِ

أثبتت التجاربُ � ّأن القراء َة ُ
إرهاق
التعب الج�سديِّ �أو ال ِ
تكون قليل َة الفائد ِة �إنْ ُقمنا بها بعد ِ
� ِ
الفكريِّ ؛ وذلك لأ ّنها عمل ّي ٌة مع ّقد ٌة ت�س ��توجبُ تركيز ًا ذهن ّي ًا �ش ��ديد ًا .والتعبُ الج�س ��ديُّ ُ
يحول
دون ذلك ،كما هو ُ
َ
الذهني.
إرهاق
ِّ
الحال مع ال ِ
يكون قد َ
أوقات للقراء ِة؛ ل ّأن الج�سمَ ُ
نال ن�صيبَه من
لذلك ،ف� ّإن فتر َة
ال�صباح هي �أف�ض ُل ال ِ
ِ
الراح ِة ،والذهنَ ُ
�صفاء ويقظ ٍة.
يكون في حال ِة ٍ
وللبحث الأبكارُ ،وللكتاب ِة ُ
و�سط
للحفظ الأ�سحارُ،
أوقات
ومنَ ال ِ
ِ
ِ
أقوال الم�أثور ِة�« :أجو ُد ال ِ
وبخا�ص� � ٍة
إعالم؛
ّ
الليل» .لكنّ الت�أثي َر القويَّ لو�س � ِ
النه ��ا ِر ،والمذاك ��ر ُة والمطالع ُة في ِ
�ائل ال ِ
�ائيات غ َّي ��ر َّ
أغلب النا� � ِ�س ال ينامونَ باكر ًا،
كل
المعادالت ،فيُالح � ُ�ظ �أنّ � َ
ِ
التلفزي ��ونَ والف�ض � ِ
الليل �أعما َلهم و�أن�ش ��ط َتهم ،وال يعرفونَ «الفجرَ» �أو«ال�صبحَ» ،ف�ض�ل ً�ا عن
ب ��ل ُيج� � ّددونَ في ِ
ال�سحر.
ِ
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وق ��د �أظهرت �إحدى الإح�ص ��ائيّات التي ُ�أجريت عن الوقت الذي ي ّ
ُف�ض ��له القارئ للقراءة،
الن�سب الآتية:
 �صباح ًا .% 12 بعد الظهر .% 5 م�ساء .% 67الشديد:
و .التركي ُز
ُ

ذهني ال تعدو عمل ّي ُة القراء ِة
ّمات القراء ِة الناجح ِة والناجع ِة،
فبدون ح�ضو ٍر ٍّ
ِ
وهو �أه ُّم مقو ِ
والجهد.
للوقت
ِ
�إال م�ضيع ًة ِ
َ
ُ
تحقيق
الواقع  -الم�ساعد َة على
ّمات ال�سابق َة ك َّلها
بل � ّإن
ِ
العوامل �أو المقو ِ
ت�ستهدف  -في ِ
والتركيز.
درجات االنتبا ِه والتوجُّ ِه
�أعلى
ِ
ِ
فقراء ٌة مر ّكز ٌة لم ّد ٍة ق�ص ��ير ٍة ُت َ
�ارد .وفي
�اعات ٍ
طوال تق�ض ��يها ٍ
بذهن �ش � ٍ
غنيك عن �س � ٍ
َ
أ�شخا�ص في
بع�ض ال
تعك�س
الوقائ ِع اليوم ّي ِة الما�ض ��ي ِة والحا�ضر ِة حاالتٌ عديد ٌة ُ
ِ
ا�ستغراق ِ
َ
والتركيز ال�شديدَ (((.
القراء ِة
ُ
القراءة
 .2طرق
ِ
و�ضع معي ٍّن
الكتاب
التعامل مع
هناك طر ٌق عديد ٌة للقراء ِة ُتم ّث ُل �أ�سلوب ًا متميّز ًا في
ِ
ِ
ِ
بلحاظ ٍ
الطرق:
هدف معي ٍّن ،و�أه ُّم هذه
ِ
�أو ل ِ
أجل ٍ
أ .القراء ُة االستطالع ّي ُة:

يه � ُ
ُ
الكتاب؛ لمعرف ِة �إمكان ّي ِة اعتما ِده
البحث �إلى ت�ص� � ُّف ِح
مراحل
كثير من
�دف
ِ
ِ
الباحث في ٍ
ِ
عل ��ى الم�ص ��اد ِر �أم ال .وهذا م ��ا ي ُ
ُ
الباحث
ُعرف ب� �ـ «الق ��راء ِة اال�ستطالع ّي� � ِة» التي يعتم ُده ��ا
الكتاب في بح ِثه.
الكت�شاف مدى ا�ستفاد ِته من
ِ
ِ
((( ي ُ
َ
العرو�س والن�س ��ا ِء كي ي َِز َفنَّ الزوج َة
أهل
زواجه انفر َد في غرف ِته ليف�س ��حَ
ُنقل ّ
المجال ل ِ
أحد العلما ِء �أ ّنه ليل َة ِ
ق�ص� � ٌة عن � ِ
ِ
َ
الزوجين ،وفي االنتظا ِر � َ
�فحات حتى يخرجَ المدعو َ
البيت ويختلي بزوج ِته في
�إلى غرف ِة
ّون من ِ
ِ
أخذ كتاب ًا ليقر�أ منه �ص � ٍ
ُ
ن�سي زوج َته.
غر ِفتها ،وم َّر الوقتُ وهو يقر�أ �إلى �أن طل َع عليه الفجرُ ،حينذاك التفتَ �إلى �أ ّنه قد َ
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َ
القارئ يحتاجُ �إل ��ى هذه الطريق ِة في القراء ِة؛ حين ُ
يقف حائر ًا متردّد ًا ،هل ي�ش ��تري
كم ��ا � ّأن
الكتابَ �أم ال؟
الخطوات التي ُتق ّدمُها القراء ُة اال�ستطالع ّي ُة �أو اال�ستك�شافي ُة؛ هي:
و�أبر ُز
ِ
َ
الكتاب
يذكرون في مقدّما ِتهم دواف َع كتاب ِة
الكتاب؛ ل ّأن ال ُك ّتابَ عاد ًة
 قراء ُة مق ّدم� � ِةِ
ِ
�ارئ الذي يتوجّ ��ه �إليه الكتابُ ،
و�أهدا َفه ��م .كم ��ا يُبي ُّن بع� �ُ�ض الم�ؤ ِّلفينَ طبيع َة الق � ِ
ُ
فيعرف المتفحّ ُ�ص هل يال ُئمه الكتابُ �أم ال.
والباحث فكر ًة عن الق�ض ��ايا التي
للقارئ
�وعات؛ فه ��ذا يُعطي
ِ
 قراء ُة ِِ
فهر�س المو�ض � ِ
أحيان كثي ��ر ٍة ُ
يكون المحت ��وى بما فيه م ��ن عناوين فرعيّة
عالجَ ه ��ا الكت ��ابُ  ،ففي � ٍ
الهدف الذي ح َّددَه الكاتبُ في
الكتاب� ،أو ال ين�سجمُ مع
عنوان
البعد عن ِ
ِ
بعيد ًا ك َّل ِ
ِ
المقدّم ِة.
ُ
المراجع
القارئ ق ��راء َة الئح ِة
والمراجع :كثير ًا م ��ا يُهم ُل
فهر�س الم�ص ��اد ِر
 ق ��راء ُة ِِ
ِ
ا�ستك�شاف القيم ِة العلم ّي ِة
نف�س ��ه فر�ص َة
ِ
التي اعتمدَ ها الكاتبُ ؛ وبال ّتالي يفوِّتُ على ِ
للكتاب .فالكتابُ الذي تتن ّو ُع فيه الم�ص ��اد ُر والمراج ُع من ُ
حيث اللغة،
والمعرف ّي� � ِة
ِ
ُ
إدراجه في قائم ِة
الكتب في مجا ِله ،يُ�ش ��جّ ُع
ّهات ِ
الباحث على � ِ
والذي يعتم ُد على �أم ِ
َ
القارئ على اقتنا ِئه.
م�صادر ِه� ،أو
الخال�صات التي يكتبُها ُ
آخر
الكتاب �إنْ و ُِجدَ تْ � ،أو
 قراء ُة خال�ص ِةِ
بع�ض الم�ؤ ِّلفينَ في � ِ
ِ
ُ
َ
القارئ م�ستوى المعالج ِة وطبيع َة الما ّد ِة العلم ّي ِة.
ليعرف
الف�صول؛
ِ
فالقارئ ّ
ُ
المطل ُع -عاد ًةُ -
تكون له ذائق ٌة معرف ّي ٌة ُتم ّك ُنه
الكتاب؛
�صفحات
بع�ض
ِ
 قراء ُة ِِ
للمعلومات والأفكا ِر الوارد ِة فيه.
وتحديد مدى حاج ِته
الكتاب،
من معرف ِة م�ستوى
ِ
ِ
ِ
بيان قيم ِة القراء ِة اال�س ��تطالع ّي ِة �أو اال�ستك�ش ��اف ّي ِة ،يُمكن الق � ُ
�ولّ �« :إن � َ
إهمال
وفي �ص ��د ِد ِ
أعداد ال ُتح�ص ��ى من الب�ش � ِ�ر �إلى �أن ي�ش ��تروا كتب ًا ال ت�س ��تح ُّق
القراء ِة اال�ستك�ش ��اف ّي ِة قد �أدّى ب� ٍ
َ
ي�ستطيعون اال�ستفاد َة
القراء َة؛ لأ ّنها ال ت�ساوي ثمنَ المدا ِد الذي ُك ِتبَتْ به� .أو �أن ي�شتروا كتب ًا ال
منها �أو ال ته ُّمهم»(((.
((( ب ّكار ،عبد الكريم :القراءة المثمرة (مفاهيم و�آليّات) ،بيروت ،دار القلم� ،ص.38
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ب .القراء ُة االنتخاب ّي ُة أو االنتقائ ّي ُة:

َ
تجميع
العديد من الم�صاد ِر؛ لأ ّنه يحتاجُ في
الطالب مراجع َة
ُوجبُ على
البحث
� ّإن
َّ
ِ
العلمي ي ِ
ِ
ِ
َ
كتب كثير ٍة ومراج َع متنوّع ٍة.
لمو�ضوع بح ِثه �إلى �أن
الما ّد ِة العلم ّي ِة
يتعامل مع ٍ
ِ
ولك ��نّ هذه الما ّد َة العلم ّي َة تار ًة ُ
المراجع والم�ص ��اد ِر
تكون بارز ًة ووا�ض ��ح ًة ،وبخا�ص� � ٍة في
ِ
نف�س ��ه ،و�أحيان ًا كثير ًة تك � ُ
�ون الما ّد ُة مخف ّي ًة في هذه
المعرفي
المجال
الت ��ي تنتمي �إلى
ِّ
ِ
ِ
للبحث ِ
مجال �آخرُ ،
ُ
الم�ص ��اد ِر؛ ك�أنْ َ
مثال ذلك� :أن
يكون
مجال معرف � ٍّ�ي معي ٍّن والكتابُ في ٍ
البحث في ٍ
ُ
الكالم ،ويراج َع م�صدر ًا تاريخ ّي ًا� ،أو يكتبَ بحث ًا اجتماع ّي ًا ويراج َع
الباحث مو�ضوع ًا في
يكتبَ
ِ
ُ
الباحث �إلى قراء ٍة انتقائ ّي ٍة ،ينتخبُ من خال ِلها
المو�ضوعات الفقه ّي َة .ففي هذه الحال ِة يحتاجُ
ِ
المعلومات ُ
الما ّد َة التي يحتاجُ ها من الم�صاد ِر المحدّدة ،وفي هذا �صعوب ٌة ال تخفى ،لكنّ
تكون
ِ
مه ّم ًة ولها قيم ٌة.
ج .القراء ُة الموضوع ّي ُة:

حي ��ث يتر ّك� � ُز اهتمامُ الباح ��ث وقراءا ُته َ
حول محو ٍر واح � ٍ�د ،و� ِإن اعتمدَ على م�ص ��اد َر من
بالمو�ضوع المح ّد ِد.
المفا�صل المتع ّلق ِة
مجاالت معرف ّي ٍة �ش ّتى ،لكنّ القراء َة �ستتر ّك ُز على
ِ
ٍ
ِ
ُ
الكتب ،وتت�ش� � ّتتُ جهودُه في موا�ض ��ي َع مختلف ٍة
�أمّا
القارئ ،فيج ُد َ
نف�س ��ه �أمامَ كمٍّ ٍ
هائل من ِ
ومجاالت معرف ّي ٍة �ش ّتى.
ٍ
إمكان بنا ُء ثقاف ٍة مو�سوع ّي ٍة ُت ُ
الع�صر،
بعلوم
لكنْ  ،مع االنفجا ِر المعلوماتي ،لم يعدْ بال ِ
ِ
حيط ِ
إمكان في زما ِننا ُ
الفلكي.
الفيل�سوف
الطبيب
أنموذج الفقي ِه
ِّ
ولم يعدْ بال ِ
ِ
ِ
تكوين � ِ
يوم تتع ّم ُق نزعاتُ
��ص ،وتزدا ُد الفرو ُع العلم ّي� � ُة �أكث َر ف�أكث َر ،فقد كانت
ّ
التخ�ص � ِ
ويوم� � ًا بعد ٍ
الواليات الم ّتحد ِة الأمريك ّي ِة َ
قرن ( )30فرع ًا ،وهي الآن
العلوم الطبيع ّي ِة في
ن�صف ٍ
قبل ِ
ِ
فرو ُع ِ
فرع(((.
تزي ُد على � ِ
ألف ٍ
فالقارئ الذي ي�سعى �إلى قراء ٍة ُت ّ
ُ
والمجاالت ،لن َ
أخير
الفروع
غطي ك َّل
تكون ح�صيل ُته في ال ِ
ِ
ِ
ومعلومات ب�سيط ٍة ال َ
عمق فيها.
�سوى معرف ٍة �سطح ّي ٍة
ٍ
((( انظر :ب ّكار ،القراءة المثمرة ،م�.س� ،ص.86
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ُ
ُ
القارئ التع ّم َق في محو ٍر مع ّي ٍن �أو �إ�شكالي ٍة محدّد ٍة،
ي�ستهدف
ففي القراء ِة المو�ض ��وع ّي ِة
الكتب التي عالجتْ هذا المو�ض ��وعَ ،فهو ال يقر�أُ بال�ض ��رور ِة الكتابَ ك َّله ،لكن قد يقر�أُ
ويقر�أُ َ
ثم ي� ُ
الكتب ف�ص�ل ً�ا �أو باب ًا� ،أو َ
أخذ كتاب ًا �آخ َر،
�فحات ،ويتجاو ُز الباقيّ ،
بع�ض ِ
في ِ
بع�ض ال�ص � ِ
وهكذا.
إلمام
ذهن
هذه الآل ّي ُة -القراء ُة المو�ضوع ّي ُة -ت ُر ّك ُز
ِ
المعلومات في ِ
ِ
القارئ ،و ُتم ّك ُنه من ال ِ
مو�ضوع �آخر.
بالق�ض ّي ِة التي يقر�أُ حو َلها ،وبعد ذلك ينتق ُل �إلى
ٍ
د .القراء ُة التحليل ّي ُة:

الوقوف على
الكتاب ب�ص ��ور ٍة دقيق ٍة ،و ُتم ّك ُنه من
�مون
وهي طريق ٌة تتيحُ للقارى ِء فهمَ م�ض � ِ
ِ
ِ
والعمل على مل ِئها؛ بحيث ي�ستطي ُع القارى ُء مع القراء ِة
الفراغات المعرف ّي ِة التي تر َكها الكاتبُ ،
ِ
ِ
وتنظيم معلوما ِته.
الكتاب
مطالب
التحليل ّي ِة �إعاد َة بنا ِء
ِ
ِ
ِ
أنجع ّ
�مون
و ُتع� � ُّد القراء ُة التحليلي ُة بالن�س ��ب ِة
ِ
الع على م�ض � ِ
للقارئ بمثاب ِة الأ�س � ِ
لالط ِ
�لوب ال ِ
المالحظات عليه.
وتقويمه و�إبدا ِء
نقده
ِ
ٍ
وقت غي َر محد ٍّد ،وكذلك ِ
كتاب ما في ٍ
ِ
هـ .القراء ُة السريع ُة:

وهي ٌ
ُ
نمط جدي ٌد ن�سب ّي ًا من القراء ِةَ ،
الن�شر
الن�سق ال�سري ُع لتط ّو ِر
فر�ضه
المعلومات وحرك ِة ِ
ِ
والمطبوعات المت�سارع ِة.
ِ
والجرائد ،ال
فات والمجلاّ ِت
�ناف ِ
ِ
الكتب والم�ص ّن ِ
فما تدفعُه المطاب ُع ودو ُر الن�ش � ِ�ر من �أ�ص � ِ
ي ُ
بت�سريع �آل ّي ِة القراء ِة.
ُمكن مجارا ُته �إال
ِ
بع�ض الباحثينَ � ّأن معار َفنا تتج ّد ُد َّ
وذك َر ُ
كل � 15سنة.
والمبد�أُ الذي تقومُ عليه القراء ُة ال�س ��ريع ُة ب�س � ٌ
العينين؛ �أي
�ال
�يع مج � ِ
ِ
�يط ،قائ ٌم على تو�س � ِ
الكلمات التي ُ
تلتقطها العينان في نظر ٍة واحد ٍة.
زياد ُة عد ِد
ِ
�ول
والباح � ُ�ث بحاج ٍة �إلى هذه الطريق ِة في
تحديد الم�ص ��اد ِر المنا�س ��ب ِة في انتقا ِء الف�ص � ِ
ِ
بمو�ضوع بح ِثه في الم�صاد ِر العا ّم ِة.
والأجزا ِء المرتبط ِة
ِ
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ُ
القراءة
طرق
في
التنويع
فوائد
.3
ِ
ِ
ِ
القارئ وتعلي َمه هذه الط � َ
�رق المختلف َة
�رق القراء ِة � ّأن تثقي � َ�ف
ِ
ُالح � ُ�ظ المتفحّ ُ�ص في ط � ِ
ي ِ
م�ستويات ع ّد ٍة:
يُ�ساعدُه في
ٍ
ُ
كتب ال قيم َة لها.
الوقت؛ فال يُ�ض ّي ُع
�أ.اكت�سابُ
القارئ وق َته الثمينَ في قراء ِة ٍ
ِ
�اب المنا�س � ِ�ب؛ ُ
الكتب ت�س ��توجبُ ق ��راء ًة تحليل ّي ًة،
فبع�ض ِ
ب .التعام� � ُل المنا�س ��بُ مع الكت � ِ
ُ
وبع�ض ��ها يحتاجُ �إلى قراء ٍة ا�س ��تطالع ّي ٍة تق ّر ُر عدمَ منا�سب ِتها .و�إذا تمَّ اعتما ُد القراء ِة
الموقف ب�سرع ِة.
إمكان اختيا ُر
المو�ضوع ّي ِة؛ فبال ِ
ِ
َ
أغرا�ض القراء ِة و�أهدا ِفها
الطرق ُت�س ��اع ُد
جّ �.إن معرف َة هذه
ِ
�ين � ِ
القارئ العاديَّ على تح�س � ِ
الباحث ،ف ُتم ّك ُنه من اختيا ِر الطريق ِة المالئم ِة في ِّ
ُ
كل مرحل ٍة من
بفعّال ّي ٍة ونجاع ٍة� .أمّا
أهداف المرحل ِة بنجاع ِة.
البحث ،وبال ّتالي
مراحل
ِ
ِ
ِ
تحقيق � ِ
َ
أفق �أو�س� � َع في البح � ِ�ث ،وبما يتع ّل ُق
طرق القراء ِة ُتم ّك ُن
دّ �.إن معرف� � َة ِ
�كيل � ٍ
الباحث من ت�ش � ِ
وعنا�صره وم�شاك ِله.
بالمو�ضوع وم�صاد ِره
ِ
ِ
النقد واال�ستقالل ّي ِة.
قدرات
هـ .تنمي ُة
ِ
القارئ على ِ
ِ
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ُ
ُ
األفكار الرئيسة

المالئم/
الوقت الكافي للق ��راء ِة /تهيئ ُة الج ِّو
ّمات القراء ِة الناجح� � ِة :توفي ُر ِ
 .1م ��ن مقو ِ
ِ
الوقت المالئ � ِ�م للقراء ِة/
�اح �أثن ��ا َء القراء ِة/اختيا ُر ِ
المحافظ� � ُة على الحيو ّي ِة واالرتي � ِ
التركي ُز ال�شديدُ...
طرق القراء ِة :القراء ُة اال�س ��تطالع ّي ُة/القراء ُة االنتخاب ّي� � ُة �أو االنتقائ ّي ُة /القراء ُة
 .2م ��ن ِ
المو�ضوع ّي ُة /القراء ُة التحليل ّي ُة /القراء ُة ال�سريع ُة...
الكتاب
الوقت /التعام ُل المنا�س � ِ�ب م ��ع
 .3م ��ن فوائ � ِ�د
�رق القراء ِة :ك�س ��بُ
التنويع في ط � ِ
ِ
ِ
ِ
المنا�س � ِ�ب /تح�س � ُ
البحث
أفق
أغرا�ض القراء ِة و�أهدا ِفها بفعّال ّي ٍة ونجاع ٍة /تو�س ��ي ُع � ِ
�ين � ِ
ِ
النقد واال�ستقالل ّي ِة...
قدرات
لدى القارىءِ /تنمي ُة
ِ
القارئ �إلى مرقى ِ
ِ

ّْ
وأج ْب
فكر ِ

ّمات القراء ِة الناجح ِة.
 .1تك ّلمْ على �أهمِّ مقو ِ
طرق القراء ِة وتك ّلمْ عليها باخت�صا ٍر.
 .2اذك ْر �أبر َز ِ
طرق القراء ِة؟
 .3ما هي الفوائ ُد المتر ّتب ُة على
التنويع في ِ
ِ
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للمطالعة
االستماع ()1
عناصر ُ عملي ِّة
ِ

إدراك معاني
ال�صوت
ا�ستقبال
اال�ستما ُع لي�س عمل ّي ًة �سهل ًة؛ فهو ال يقت�ص ُر على
ِ
الم�سموع ،و� ِ
ِ
ِ
َ
والم�ستم ِع،
الكامل بين المتك ِّل ِم
الكلمات والجمل فح�سب ،بل يتط ّلبُ �إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،االندماجَ
ِ
ِ
المعلومات ويُح ّل ُلها وينقدَ ها،
ي�ستخل�ص
الذهني حتى
بذل الجهد
كما يحتاجُ من
َ
ِّ
الم�ستمع �إلى ِ
ِ
ِ
َ
وبال ّتالي ي ّت َ
فق مع المتك ِّل ِم في ر�أيه �أو
يختلف معه ،فاال�س ��تما ُع �أدا ٌء متكام ٌل يتط ّلبُ ا�س ��تخدامَ
ربط بين الأفكا ِر المتعدّد ِة.
الحوا�س
ِ
وا�سترجاعها ،و�إجرا َء عمل ّي ِة ٍ
ِ
واحد منها �إلى الآخر ،وال
ولذلك ،ف� ّإن عمل ّي َة اال�ستما َع تتكو ُّن من �أربع ِة
عنا�صر ،ي�ؤدّي ك ُّل ٍ
ٍ
ينف�ص ُل عنه؛ وهي:
إجمالي:
 .1فه ُم المعنى ال
ِّ
إلمام بعنا�صر ِه الفرع ّي ِة �أو
لمو�ضوع من
عندما ي�ستم ُع �إن�سا ٌن
ِ
ٍ
المو�ضوعات ،ال يتم ّك ُن من ال ِ
�وع� ،أو الأفكا ِر الأ�سا�س ّي ِة له،
لفهم المعنى العامِّ للمو�ض � ِ
الجزئ ّي ِة؛ و�إ ّنما يوجِّ ُه انتباهَ ه وتفكي َره ِ
الم�ستم ِع:
إجمالي يتط ّلبُ من
وفهم المعنى ال ِّ
ِ
ِ
المنطوق.
الكالم
لمو�ضوع
�أ .فهمَ الأفكا ِر الرئي�س ِة
ِ
ِ
ِ
بَ �	.
العالقات بين هذه الأفكا ِر.
إدراك
ِ
الكالم(((.
الربط بين الأفكا ِر الفرع ّي ِة وبين الفكر ِة الرئي�س ِة التي هي مو�ضو ُع
ج .محاول َة ِ
ِ
 .2تف�سي ُر الكال ِم والتفاع ُل معه:
والربط بينهما،
�وع ،والأفكا ِر الجزئ ّي ِة،
ِ
وفهم الفكر ِة العا ّم ِة للمو�ض � ِ
بعد عمل ّي ِة اال�س � ِ
�تماعِ ،
الكالم
�تماع؛ وهو تف�سي ُر
يبد�أُ الم�س ��تم ُع في
ِ
تطبيق العن�ص � ِ�ر الثاني من عنا�ص � ِ�ر عمل ّي ِة اال�س � ِ
ِ
والتفاع ُل معه ،وهذه العمل ّي ُة تعتم ُد على الآتي:
((( انظر� :سيد ،عبد الوهاب ها�شم :برنامج مقترح لتنمية مهارات اال�ستماع و�آدابه لدى تالميذ ال�صفوف الثالثة الأخيرة
من الحلقة الأولى للتعليم الأ�سا�س ��ي (ر�س ��الة دكتوراه غير من�شورة) ،جامعة �أ�س ��يوط ،ك ّليّة التربية ب�سوهاج1988 ،م،
�ص.79-76
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�تم ِع ،وثقاف� � ِة المتك ِّل ِم ،فدرج ُة
فاق �أو
االختالف بين م�س ��توى ثقاف ِة الم�س � ِ
�أ .مدى اال ّت ِ
ِ
ٌ
ُ
اختالف
وت�ضعف �إنْ كان هناك
�صال تقوى �إنْ كان هناك ا ّتفا ٌق بين ثقافتيهما،
اال ّت ِ
بين ثقافتيهما.
�مع الجيّد ِة ُت�ساع ُد �صاحبَها
�مع لدى
الم�ستم ِع؛ ّ
ب .مدى جود ِة ّ
ِ
فحا�س ُة ال�س � ِ
حا�س� � ِة ال�س � ِ
كالم
الفهم ،وحا�س� � ُة ال�س � ِ
�مع الرديئ ِة تجع ُل �ص ��احبَها يتع ّث ُر ف ��ي ِ
على �س ��رع ِة ِ
فهم ِ
المتك ِّل ِم ومتابع ِته.
الت�شوي�ش...
كالبعد عن المقاطع ِة� ،أو
اال�ستماع:
آداب
ج .مدى مراعا ِة
ِ
الم�ستمع ل ِ
ِ
ِ
ِ
�تمع ،وال ي�ش� � ُّد
�تم ِع ،ومدى جاذب ّي ِة
د .مدى وعي الم�س � ِ
الكالم الم�س � ِ
�موع النتبا ِه الم�س � ِ
ِ
عيوب
ال ��كالمُ انتب ��ا َه الم�س � ِ
�تم ِع � ،اّإل �إذا كان م�ش� �وِّق ًا ،ومر ّتبَ الفكر ِة ،وخالي� � ًا من ِ
والكالم(((.
النطق
ِ
ِ
الكالم وتف�س ��ي َره يقت�ضي ُ
َ
	� ّإن َ
تفا�صيل
�تمع مع المتك ِّل ِم ،ومتابع َته
تحليل
تعاط َف الم�س � ِ
ِ
َ
والتمييز بين
وتناق�صها،
ّات وتتاب ِعها وتكام ِلها
الكالم ،ومدى منطق ّي ِة هذه
ِ
ِ
التفا�صيل والجزئي ِ
ِ
َ
النتائج،
وا�ستخال�ص
أحكام ال�شخ�صي ِة للمتك ّل ِم،
والتفريق بين
والخيال،
الحقيق ِة
َ
ِ
ِ
ِ
الحقائق وال ِ
تعميمات(((.
الو�صول �إلى
النتائج ،ومدى �إمكان ّي ِة
ومدى �إجرائ ّي ِة هذه
ِ
ٍ
ِ
للمخ َ
المتوخى �إي�ص ��ال ِه َ
َّ
َ
اطب ،فقد
والغر�ض
كما ينبغي على المتك ّل ِم �أنْ يُح ّد َد مو�ض ��وعَ ه،
�خ�ص في الجماع ِة ُي � ُ
كالم
واحد ،ولكنّ ك َّل �ش � ٍ
النا�س لمتك ّل ٍم ٍ
ي�س ��تم ُع جماع ٌة م ��ن ِ
�درك معنى ِ
المتك ّل ِم بطريق ٍة مختلف ٍة(((.

�امي ،القاهرة ،دار
((( انظر :قورة ،ح�س ��ين �س ��ليمان :درا�س ��ات تحليليّة ومواقف تطبيقيّة في تع ّلم العربيّة والدين الإ�س�ل ّ
التعارف1981 ،م� ،ص.66
((( انظر :مدكور ،علي �أحمد :تدري�س فنون اللغة العربية ،الكويت ،دار الفالح1984 ،م� ،ص.61
((( انظر :فهمي� ،إميل :اال ّت�صال التربوي(درا�سة ميدانية) ،القاهرة ،مكتبة الأنجلو الم�صريّة ،ال.ت� ،ص.159

الدرس الرابع

كيف ُ
نقرأ؟

()2

ُ
ُ
السريعة
القراءة

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

َ 1 .1
أ�س�س القراء ِة ال�سريع ِة و�أه ّم ّي ِتها.
يعرف � َ
ّمات القراء ِة ويتم ّر َ�س على تطب ِيقها في
2 .2يفهمَ مقو ِ
عمل ّي ِة القراء ِة.
ّ 3 .3
العوامل المعيق ِة ل�س ��رع ِة القراء ِة
يطل َع على �أبر ِز
ِ
وكيف ّي ِة معالج ِتها.

مدخل
�ات المقروء ِة
عندم ��ا نتح� �د ُّث عل ��ى الق ��راء ِة ال�س ��ريع ِة
ِ
والعمل عل ��ى زياد ِة ع � ِ
�دد الكلم � ِ
رات الموهوم ِة عن هذه الطريق ِة؛
وم�ض ��اعف ِتها ،يتباد ُر �إل ��ى ِ
ذهن كثيرين جمل ٌة من الت�ص� � ّو ِ
يعتقدون �أنّ الفهمَ ينعدمُ � ،أو تت�ض � ُ
َ
اال�ستيعاب .وقد عك�ستْ منتدياتُ الحوا ِر
�اءل قدر ُة
حيث
ِ
الردود التي ت ّت ُ
خذ �أ�س ��لوبَ الطراف ِة
عل ��ى �ش ��بك ِة الإنترنت عن القراء ِة ال�س ��ريع ِة ،مثل ه ��ذه
ِ
ُ
يت�ساءل� :أنا ُ
وا�ستيعاب ما ّد ٍة ال تتجاو ُز
تح�ضير
ب�صدد
أيام
�أحيان ًا؛ ف�أحدُ الطلاّ ِب
ِ
ِ
ِ
منذ ع ّد ِة � ٍ
الخم�س ��ينَ �ص ��فح ًة ،فهل ي ُ
َ
ُعقل �أنّ
الهائل من
القارئ �أو
الطالب قاد ٌر على ق ��راء ِة هذا الكمِّ
َ
ِ
الكلمات في َ
دقائق قليل ٍة؟!
ِ
ه ��ل يُمك ��نُ
�اد الطريق ِة
�اج ك ِّل ��ه
َ
وينجح في االمتح � ِ
ِ
�ان باعتم � ِ
للطالب �أن يُ�س� � ِّلمَ بالمنه � ِ
ال�سريع ِة؟!
م�شارك �آخر :ا�شتريتُ ً
ٌ
ُ
كتابا يتحد ُّث على القراء ِة ال�سريع ِة ،ونفهمُ � ّأن م�ؤ ّل َفه يُري ُد من
ويقول
القارئ بلو َغ مرحل ٍة يُ�ص ��بحُ فيها ً
ثوان فقط ،لك ّنني �ألقيتُ
ب�ضع ٍ
ِ
قادرا على ا�س � ِ
�تيعاب �ص ��فح ٍة في ِ
الكتابَ من النافذ ِة؟!
الكتاب ،ولي�ست ً
ويقول ٌ
أرقام غيني�س؟!
�سباقا
ثالثّ � :إن القراء َة متع ٌة وان�سجا ٌم مع ِ
ِ
للدخول �إلى � ِ
القارئ لج ��دوى القراء ِة ال�س ��ريع ِة
�ديق
ِ
عدم ت�ص � ِ
ه ��ذه ال ��ردو ُد وغيرُها ُتعبُّر بو�ض � ٍ
�وح ع ��ن ِ
وفعال ّي ِتها.
تو�ضيح
خالل
أجل ذلك ،ال ب ّد من
ول ِ
ال�شروع في درا�س ِة طريق ِة القراء ِة ال�سريع ِة؛ وذلك من ِ
ِ
ِ
�سريع من التط ّو ِر
المبد ِ�أ الذي تقومُ عليه ،و�ضرور ِة هذه القراء ِة في زما ِننا الذي يمتا ُز ٍ
بن�سق ٍ
ّمات القراء ِة ال�سريع ِة.
ِّ
المعلوماتي ،وبعد ذلك نتحد ُّث على مقو ِ
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ُ .1
السريعة
القراءة
أسس
ِ
ِ
يدّعي �أ�ص ��حابُ ه ��ذه الطريق ِة � ّأن الق � َ
�ارئ العاديَّ ال تتجاو ُز �س ��رع ُة قراءت ِه 300 - 250
إمكان
كلم ًة في الدقيق ِة ،وهذه ال�س ��رع ُة منخف�ض ٌة �إذا قار ّناها
إن�سان و�إمكانا ِته ،فب� ِ
بقدرات ال ِ
ِ
القارئ العاديِّ �أن يُ�ض � َ
الفهم
ِ
�اعف هذه ال�س ��رع َة ليبل َغ  1200كلم ٍة من ِ
دون �أن ي�ؤ ِّثر ذلك على ِ
اال�ستيعاب.
وح�سن
ِ
ِ
ُ
رفع هذه الن�سب ِة ٌ
الوحدات
تكبير عد ِد
ب�سيط ،وهو تعوي ُد
والمبد�أ الأ�س � ُ
ِ
القارئ على ِ
ِ
�ا�س في ِ
التي ُ
الكلمات التي تراها العينان
العين ،وزياد َة عد ِد
يلتقطها ب�ص ��ر ّي ًا؛ ما يعني تو�س ��ي َع ِ
مجال ِ
ِ
في نظر ٍة واحد ٍة!
يق � ُ
�ول د� .إي ��رل تيلور من مرك � ِ�ز القراء ِة والدرا�س� � ِة في نيويوركُ :
العين
تكون �س ��ع ُة ِ
مجال ِ
القارئ يتو ّق ُف عمل ّي ًا عند ِّ
َ
كل
البالغ االعتياديِّ  106كلم ًة في النظر ِة الواحد ِة؛ �أي � ّإن
ِ
لل�شخ�ص ِ
ببطء؛ لأ ّنه يقر�أُ كلم ًة واحد ًة في النظر ِة الواحد ِة .فبد ًال من التو ّق ِف عند ِّ
كل
كلم� � ٍة ،فهو يق ��ر�أُ ٍ
الكلمات في
كلم ٍة ن�ستطي ُع �أن نقر�أَ جمل ًة كامل ًة في النظر ِة الواحد ِة .فلو ا�ستطع َنا �أن نزيدَ عد َد
ِ
َ
تحقيق زياد ٍة كبير ٍة في �سرع ِة القراء ِة لدينا(((.
الوا�ضح �أ ّننا ن�ستطي ُع
النظر ِة الواحد ِة؛ فمن
ِ
ب�شكل عامّ.
للباحث
ما�س ًة
فالقراء ُة ال�سريع ُة غدتْ حاج ًة ّ
ِ
والقارئ ٍ
ِ
والقراء ُة ال�سريع ُة ُ
ذات الم�ضامينَ العالي ِة والدقيق ِة.
غير
ِ
تكون في ِ
المطالب ِ
ّ ُّ
السريعة
القراءة
ة
 .2أهمي
ِ
ِ
خالل القراء ِة ال�س ��ريع ِة،
يوج ��د مجموع� � ٌة من
الفوائد التي ّ
يتح�ص � ُ�ل عليها الق ��ارى ُء من ِ
ِ
نوج ُزها بالآتي:
القارئ العاديِّ وقت ًا ما؛ فلم
�أ .القراء ُة ال�س ��ريع ُة ت ّو ّف ُر الوق ��تَ �إذا كان الكتابُ يتط ّلبُ من
ِ
الوقت �أو � ِّ
أقل من ذلك!!
ربع ذلك ِ
يعدْ في �ضو ِء هذه التقني ِة الجديد ِة حاج ٌة �إال �إلى ِ
فهناك كثي ٌر من الق ّرا ِء ال ي�س ��تطي ُع �أن ي َ
والجرائد التي ت�ص� � ُله �أو
ُكمل قراء َة المجلاّ ِت
ِ
مجال محد ٍّد بذات ِه ،فال يُمك ُنه ذلك؛
التي يقتنيها ،و�إذا �أرا َد �أنْ يتاب َع الجديدَ  ،ولو في ٍ
((( انظر� :أدرلي ،جفري :درا�س ��ات في القراءة ال�س ��ريعة ،ترجمة :عبد اللطيف الجميلي ،تون�سّ ،
المنظمة العربيّة للتربية
والثقافة والعلوم1993 ،م� ،ص.12
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الوقت.
العناوين وال
لكثر ِة
إ�صداراتِ ،
و�ضيق ِ
ِ
ِ
ُ
فامتالك ال�س ��رع ِة في القراء ِة يُم ّك ُن الإن�س � َ
تدارك هذه الأخط ��اءِ ،كما يُتيحُ له
�ان من
ِ
�شيء �آخر.
وقت القراء ِة ،و�إمّا با�ستغالل ِه في ٍ
وقت ًا جديد ًا ي�ستفي ُد منه؛ �إمّا بم�ضاعف ِة ِ
الفهم؛ وذلك بف�ض � ِ�ل ا ّت�س � ِ�اع دائر ِة المقرو ِء بوا�س ��ط ِة
ب .تو�س ��ي ُع الأف � ِ�ق
ِّ
الذهني وقاعد ِة ِ
ُ
فالقارئ ال�سري ُع ُ
ّات
يكون قادر ًا على
القراء ِة ال�سريع ِة؛
ِ
التعامل مع � ِ
أكبر ٍ
عدد من الدوري ِ
والكت � ِ�ب والمواق � ِ�ع على ال�ش ��بك ِةُ ،...
�ات الجديد ِة،
ويكون �أقد َر عل ��ى مالحق ِة المعلوم � ِ
وبال ّتالي ُ
للفهم �أكث َر متان ًة.
يمتلك تو ّقد ًا ذهن ّي ًا �أو�سع ،وقاعد ًة ِ
ج .تم ّي� � ُز القدر ِة على الفه � ِ�م ،وربّما هنا ُ
تكمن المفارق ُة؛ ل ّأن كثير ًا م ��ن الق ّرا ِء يعتق ُد �أ ّنه
اال�ستيعاب.
ك ّلما �س ّرع َنا في القراء ِة ،ك ّلما �سا َء فهمُنا �أو نق�صتْ قدر ُتنا على
ِ
يتح�س ُن الفهمُ مع ال�سرع ِة في القراء ِة؟
فكيف ّ
تفوق كثير ًا ال�سرع َة التي يقر�أُ
اال�ستيعاب ُ
إن�سان على
أثبتت الدرا�س ��اتُ � ّأن قدر َة ال ِ
ِ
وقد � ِ
�خ�ص البال ُغ ذو ال ��ذكا ِء االعتياديِّ عندما يقر�أُ ب�س ��رع ٍة تق ُّل عن  300كلم ٍة
بها؛ فال�ش � ُ
في الدقيق ِة الواحد ِة؛ ُ
الفهم.
يكون معد ُّل قراءت ِه في ِ
الواقع �أق َّل من معد ِّل قدرت ِه على ِ
ّ
فالموظ ُف الإداريُّ �أو مدي ُر الم� ّؤ�س�س� � ِة يُ�صبحُ قادر ًا
العمل،
مجال ِ
د .تح ّق ُق كفاء ِة الفر ِد في ِ
للقيام ب�أن�شط ٍة �أخرى
على قراء ِة
ِ
التقارير الكثير ِة ب�س ��رع ٍة فائق ٍة ،وبال ّتالي ي ّت�س ُع ِ
الوقت ِ
العمل.
في ِ
الخطابات
تجميع الما ّد ِة التي يحتاجُ ها في
للخطيبُ ،تم ّك ُنه هذه الآل ّي ُة م ��ن
وبالن�س ��ب ِة
ِ
ِ
ِ
�سريع.
ٍ
ب�شكل ٍ
للنجاح؛ لأ ّنها ُت�س ��اعدُه عل ��ى مراجع ِة المق ّر ِر
للطالب ت�ؤهّ ُل ��ه هذه الطريق ُة
وبالن�س ��ب ِة
ِ
ِ
ب�سرع ٍة وفعّال ّي ٍة �أكث َر.
فالقارئ ال�سري ُع قاد ٌر على مواكب ِة ِّ
ُ
مجال
المعلومات؛
هـ .تجدي ُد
كل ما هو جديدٌ؛ �سوا َ ٌء في ِ
ِ
الخا�ص �أو في ميادين الثقاف ِة والأخبا ِر.
عم ِله
ِّ
ُ
الذهنّ � :إن مَ نْ
الذهن؛
يمتلك هذه القدر َة يُ�ص ��بحُ نا�ش � َ�ط
و .القراء ُة ال�س ��ريع ُة وتحفي ُز
ِ
ِ
فالقراء ُة ال�س ��ريع ُة تجع ُله متح ّف ��ز ًا ،وجاهز ًا
المتالك المعلوم� � ِة الجديد ِة التي يرغبُ
ِ
فيها.
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ّ .3
مقومات القراءة السريعة
�خ�ص في الدقيق ِة الواحد ِة ،وي ُ
ُمكن
� ّإن �س ��رع َة القراء ِة هي عد ُد
الكلمات التي يقر�ؤها ال�ش � ُ
ِ
َ
نح�صل على هذه ال�سرع ِة َ
�أنْ
وفق المعادل ِة الآتي ِة:
الزم � ُ�ن الم�س � ُ
�طر) × (عد ُد
الكلمات في الدقيق ِة( :ع ��د ُد
�تغرق = ع ��د ُد
الكلمات في ال�س � ِ
ِ
ِ
ال�صفحات المقروء ِة).
أ�سطر) × (عد ُد
ال ِ
ِ
ُ
الكلمات في الدقيق ِة ،ولكي ُنح ّق َق
وي�ستهدف التدريبُ على القراء ِة ال�سريع ِة م�ضاعف َة عد ِد
ِ
َ
�ضمان �أمرين اثنين ،هما:
واال�ستيعاب ال ب َّد من
الفهم
هذا
ِ
ِ
الهدف من حُ ِ
�سن ِ
أ .التركيز:

التركي� � ُز �أن يك � َ
الداخل �أو منَ
دون �أنْ يُ�ش ��غ َله �ش ��اغ ٌل م ��نَ
عمل ما ،منْ ِ
�ون الم ��ر ُء في ج ِّو ٍ
ِ
َ
ال�شم�س في
الذهني في مه ّم ٍة ما بالعد�س� � ِة التي تجم ُع �أ�شع َة
التركيز
الخارج .ويُ�ش� � ّب ُه الخبرا ُء
َّ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
الهدف َ
مكان ال�صدار ِة في ال�شعو ِر دون
التركيز ،فيقول�« :أنْ يحت َّل
وي�صف �أحدُهم
نقط ٍة ما.
الداخلي
والمحيط ،كما ينعدمُ ال�ص ��را ُع
الزمن
جهد ،وتختفي بق ّي ُة العا َل ِم ،وينعدمُ وجو ُد
ُّ
�أيِّ ٍ
ِ
ِ
التركيز»(((.
�أو االحتجاجُ �ض َّد
ِ
َ
للقارئ الذي يري ُد �أنْ يتدرّبَ على القراء ِة ال�س ��ريع ِة� ،أنْ ي�ض ��منَ
التركيز �أ�سا�س� � ًا،
وال ب� � َّد
ِ
فال جدوى من �أنْ تت�سار َع حرك ُة عينيه وي ّت�س َع ُ
وتركيز.
دون انتبا ٍه
مجال التقاطه
للكلمات من ِ
ٍ
ِ
التركيز والت�ش� � ُّت ِت
عدم
ولتحقي � ِ�ق التركي � ِ�ز -عمل ّي� � ًا -ال ب ّد من ت�ش � ِ
ِ
�خي�ص عوام � ِ�ل ِ
الذهن � ِّ�ي ّ
التركيز �إلى
�دم
وتخطيه ��ا
بخطوات عمل ّي ٍة ،ويُمك � ُ�ن �إرجا ُع �أهمِّ
ِ
ِ
ٍ
عوامل ع � ِ
العنا�صر الآتي ِة(((:
ِ
•الم�شو ُ
ّ�شات الداخل ّي ُة:
َ
القارئ
الذهن ،والتي ُت�شغ ُل
ّ�شات الداخل ّي ِة الإيحاءاتُ النابع ُة من داخل ِ ِ
والمرا ُد منَ الم�شو ِ
عن القراء ِة ،و ُت�ض � ُ
�عف َ
تركيزه على المقروءِ .وهذه الم�شوّ�ش ��اتُ الداخل ّي ُة على نوعين� :أحالمُ
اليقظ ِة ،واالنفعاالتُ العاطف ّي ُة.
((( انظر :جفري :درا�سات في القراءة ال�سريعة،م�.س� ،ص.24
((( انظر :م.ن� ،ص.27
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أمان ُت ُ
القارئ وتحجبُ عنه
هيمن على
�أمّا �أحالمُ اليقظ ِة فخطور ُتها تتم ّث ُل
ِ
باال�ستغراق في � ٍ
ِ
ُ
ُ
ينطلق في �أحالم ِه ورغبات ِه ،ي�س � ُ
الكتاب
فالقارئ الذي
المق ��رو َء؛
�اعات طوا ًال �أمامَ
ِ
�تعر�ض �س � ٍ
فهم.
من ِ
دون ٍ
للتعوي�ض
الواقع ،و ُتكر ُِّ�س هذا الفرا َر و�سيل ًة خيال ّي ًة
فالأحالمُ ُت�شجّ ُع الفر َد على
ِ
ِ
الهروب من ِ
بالنق�ص.
إح�سا�س
عن
ِ
ِ
الواقع وم�شاع َر ال ِ
الف�شل في ِ
والحزن وال ِألم
والخوف
القلق
و�أمّا االنفعاالتُ العاطف ّي ُة؛ فالمق�ص ��و ُد منها هيمن ُة
ِ
م�شاعر ِ
ِ
ِ
التي ُ
القارئ ومن ِعه عن القراء ِة.
ذهن
الذهن؛ ما ي�ؤدّي �إلى
تخلق �إرباك ًا و�صراع ًا في
ِ
ِ
ت�شوي�ش ِ
ِ
واحد في
�ان  -عاد ًة  -على
التركيز على �أكثر من �ش � ٍ
عدم قدر ِة الإن�س � ِ
�يء ٍ
ِ
ويرجُ ع هذا �إلى ِ
واحد ،ف�إذا ُك ّنا م�شغولينَ
مزعج �آخر ال ن�ستطي ُع �أنْ ُنوجِّ ه
بالقلق �أو
ِ
الحزن �أو ب�أيِّ � ٍ
ِ
� ٍآن ٍ
إح�سا�س ٍ
اهتمامُنا نحو المقروءِ.
ّ�شات الداخل ّي ِة؟
كيف نتغ ّلبُ على هذه الم�شو ِ
أحالم اليقظ ِة؛ ال ب َّد للفر ِد �أنْ يت�صالحَ مع واق ِعه؛ َ
ليعي�ش درج ًة منَ الر�ضا بهذا
بالن�س ��ب ِة ل ِ
الواقع ،ويُف ّك َر بطريق ٍة عقالن ّي ٍة حتى ال ي�س � َ
للتعوي�ض.
أحالم اليقظ ِة ،بو�ص� � ِفها و�سيل ًة
ِ
ِ
�قط في � ِ
إيجابي؛ حتى يُق ِّل َل من
لذا ،عليه �أنْ يُع ّم َق في نف�س� � ِه روحَ الر�ض ��ا (بالق�ضا ِء والقد ِر) بمعناه ال ِّ
أحالم اليقظ ِة.
�آثا ِر � ِ
َ
التركيز؛
العوامل التي ُتعرق ُل
لالنفعاالت العاطف ّي ِة ،و�صراعا ِتها ،فهي �أقوى
و�أمّا بالن�س ��ب ِة
ِ
ِ
ل ّأن َ
اهلل ما َ
إن�سان حينما ُ
قلبين في جو ِفه ،وال ُ
يكون من�شغ ًال بما يُقل ُقه �أو يُحز ُنه؛
جعل ٍ
لرجل من ِ
ال ي�ستطي ُع �أنْ يُر ّك َز فيما يقر�أُ.
يكون المر ُء قو ّي ًا مواجه ًا ِّ
ويكمن الح ُّل -هنا  -في �أنْ َ
ُ
�اكل بجر�أ ٍة و�ش ��جاع ٍة
لكل هذه الم�ش � ِ
��ص لها مج ً
وواقع ّي ٍة؛ ُ
المخ�ص ِ�ص
الوقت
ُخ�ص � ُ
ّ
اال ّ
بحيث ي ّ
خا�ص� � ًا من ِ
دون �أنْ يتر َكها تت�س ّل ُل �إلى ِ
البحث ...وعليه � اّأل يهرب من هذه االنفعاالت؛ ف�إ ّنها بال�ض ��رور ِة �س � ُ
نف�س ��ها
للقراء ِة �أو
�تفر�ض َ
ِ
منا�سب.
غير
ٍ
وقت ِ
عليه في ٍ
•الم�شو ُ
ّ�شات الخارج ّي ُة وكيف ّي ُة التغ ّل ِب عليها:
خارجي يظه ُر من
�بب مظه � ٍ�ر
�رات قد ت�أتي من
ٍّ
الخارج ،في�ض � ّ�طربُ تركي ُزنا ب�س � ِ
� َّإن المثي � ِ
ِ

52

ةءارقلا دعاوق   ؛يبرعلا ريبعتلا دعاوق

الجيران
بيت
أ�صوات
ِ
خالل النافذ ِة �أو ِ
ِ
طعام منبعث ٍة من ِ
ِ
ب�سبب � ِ
ال�سيارات من حو ِلنا �أو رائح ِة ٍ
مثيرات خارج ّي ًة ُت ُ
عيق �أو ت�ؤ ِّث ُر على
قلم لم نعتدْ عليه؛ ك ُّل هذه الأمثل ِة ُت�ش� � ِّكل
�أو ب�س � ِ
�بب ِ
ٍ
ملم�س ٍ
الخم�س.
الحوا�س
تركيزنا؛ لأ ّنها ت�ؤ ِّث ُر على �إحدى
ِ
ِ
ِ
النظر الحديث ِة ُ
الخم�س التي �س � َ
�بق ذكرُها لي�س ��تْ هي ك ُّل
الحوا�س
تقولَّ � :إن
َ
َ
غي َر � َّأن وجه َة ِ
�مل �-أي� ًضا -ال�ض � َ
زيدت القائم ُة لت�ش � َ
�غط ودرج َة الحرار ِة
�أع�ض ��ا ِء ِّ
الح�س التي نمتل ُكها ،فلقد ِ
ُ
َ
َ
ت�ضغط على رقب ِتنا �أكثر
قمي�صنا
والتوازن والجو َع
والع�ضالت
والألمَ
والعط�ش؛ ف�إذا كانتْ ياق ُة ِ
ِ
بالت�شوي�ش؛ و�إذا كانتْ حرار ُة الغرف ِة �أعلى
نح�س
�ا�س
من الالزم؛ ف� َّإن الإح�س � َ
بال�ضغط يجع ُلنا ُّ
ِ
ِ
بالرغم
إح�سا�س ��نا بالحرار ِة يُ�ش� �و ُّ�ش انتباهَ نا .و�إذا حاو ْلنا القراء َة
من
المطلوب �أو �أق َّل ،ف� َّإن � َ
ِ
ِ
ّ
َ
إح�سا�سنا بال ِألم في
أحد �أ�س ��نا ِننا ،ف� َّإن
الحافز الم�ؤلمَ
�سيتدخ ُل من ِ
من � ٍألم �ش � ٍ
�ديد في � ِ
خالل � ِ
إح�سا�س هو
�لي؛ �إذ � ّإن هذا ال
َ
إح�سا�س ��نا الع�ض � ِّ
تركيزنا ،وقد ت�ؤ ُّثر الم�شوّ�ش ��اتُ فينا من ِ
ِ
خالل � ِ
�كل منت�ص � ٍ�ب َ
فوق
جهد
ثقل
الجلو�س ب�ش � ٍ
ِ
الذي يحو ُّل انتباهَ نا نح َو ِ
الكتاب الذي نحم ُله �أو �إلى ِ
ِ
َ
الكر�سي؛ ُ
الكر�سي
أج�سامنا في الف�ضاءِ؛ ف�إنْ كان
نتح�س � ُ��س
بحيث ّ
ِّ
ُّ
موقع � ِ
الت�شوي�ش الناتجَ عن ِ
بالتوازن
إح�سا�سنا
الذي ُ
مريح؛ ف� َّإن � َ
ِ
و�ضع ِ
غير ٍ
مريح و�أطرا ُفنا من�ضغط ًة في ٍ
نجل�س عليه غي َر ٍ
يبر ُز ويُ�شعرُنا بذلك(((.
العوامل الخارج ّي ِة ال ب َّد من اختيا ِر الإطا ِر المنا�س � ِ�ب للقراء ِة من ُ
حيث
وللتغ ّل � ِ�ب على هذ ِه
ِ
الروائح وال�ضو�ضا ِء ِّ
ُ
ّرات ،وبعيد ًا
المكان والأ�ص ��واتُ والحرار ُة والبرود ُة ،بعيد ًا عن
وكل المتغي ِ
ِ
اللم�س والآالم المختلف ِة .وبهذ ِه الطريق ِة عندما نقر�أُ
بمعزل عن م�ص ��اد ِر الإثار ِة
ٍ
رات ِ
عن م�ؤ ّث ِ
ِ
الأخرى ،ف�إ ّننا ن�ستطي ُع �أنْ نقر�أَ بطريق ٍة �أ�سرعَ.
تحقيق ذلك:
•عد ُم االهتما ِم بالمو�ضو ِع وكيفي ُة
ِ
بالمو�ضوع وعدمُ التوجُّ ِه الكافي
االهتمام
و�ضعف
ت�شتيت االنتبا ِه
عوامل
من
التركيز عدمُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أجل ذلك ،كثير ًا ما يف�ش � ُ�ل طالبٌ في درا�س� � ِته؛ لأ ّنه لم يكنْ مقتنع ًا
لما بين يدينا من ٍ
عمل؛ ول ِ
عامل ُ
يف�شل في وظيف ِته،
باالخت�صا�ص الذي �سل َكه ،بل فر�ض ْته عليه العائل ُة  -مث ًال  ،-وكم من ٍ
ِ
لأ ّنه ال يُحبُّ ذلك َ
العمل ،بل ا�ضط َّر �إليه.
((( انظر :جفري ،درا�سات في القراءة ال�سريعة،م�.س� ،ص.28-27
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َ
تركيز ،فال يُبد ُع فيه،
االهتمام يجع ُل
فقدان
ومنْ هنا ،ف� ّإن
َ
للعمل من ِ
ال�شخ�ص م�ؤدّي ًا ِ
دون ٍ
ِ
وي�صعبُ عليه النجاحُ .
والقارئ الذي ال ُ
ُ
�وع قراء ِته ،لن ي�س ��تطي َع �أن يقر�أَ ب�سرع ٍة؛ �إذ
يمتلك اهتمام ًا كافي ًا بمو�ض � ِ
ي ُ
االهتمامات ب�أ�شيا َء مختلف ٍة �إلى
�يء معي ٍّن �أو ال�صرا ُع بين
ُمكن �أن ي�ؤدّيَ انعدامُ
االهتمام ب�ش � ٍ
ِ
ِ
الذهن(((.
ت�ش ّت ِت
ِ
�وع ،ب�أنْ يقر�أَ الطالبُ �ش ��يئ ًا ي�س ��تهويه �أو يختا َر
ويكم � ُ�ن الح� � ُّل في تقوي ِة
االهتمام بالمو�ض � ِ
ِ
ُ
ٌ
المجال ال ��ذي يُحبُّه الفردُ ،لكنْ من
وممكن في
الباحث مو�ض ��وع ًا يمي � ُ�ل �إليه ،فالتركي ُز متا ٌح
ِ
ُ
أمر ال ي�ستهويه.
ال�صعب �أنْ يُر ّك َز
ِ
القارئ على � ٍ
إجراءات ع ّد ٍة؛ هي:
خالل مراعا ِة �
عن�صر
ويُمكن تنمي ُة
االهتمام وتقوي ُته من ِ
ِ
ٍ
ِ
ب�شيء ي�ستهويه �أو
خالل
•تقوي ُة الرابط ِة
ربطه ٍ
بالمو�ضوع من ِ
ِ
التفتي�ش عن معنى ومحاول ِة ِ
ِ
نف�س ��ه اهتمام ًا بذلك،
يه ُّمه؛ فالطالبُ الذي ينف ُر من تع ّل ِم اللغ ِة الإنكليز ّي ِة وال يج ُد في ِ
والدخول �إلى
�وع ب�أه ّم ّي ِته في درا�س� � ِة الكمبيوتر
ِ
يُمك � ُ�ن �أن يُوجدَ االهتمامَ ِ
بربط المو�ض � ِ
خا�ص بذلك.
�شبك ِة الإنترنت� ،إنْ كان له اهتما ٌم ٌّ
�وع ،و� ّأن المو�ض ��و َع يُثي ُر
•�أ�س ��لوبُ الإيح ��ا ِء
ِّ
الذاتي :فالإيح ��ا ُء ِ
للنف�س ب�أ ّنه مهت ٌّم بالمو�ض � ِ
لالهتمام والرغب ِة.
الفعلي
رغبا ِته ،يعم ُل على التوجيه
ّ
ِ
الخيال والإراد ِة:
•ال�صرا ُع بين
ِ
ُ
القانون النف�س � ِّ�ي
التركيز؛ ويرج ُع �إلى
وعدم
عوامل ت�ش� � ُّت ِت
العامل الراب ُع من
وهو
ِ
ِ
ِ
ِ
الذهن ِ
للخيال،
والخيال الغلب ُة فيه
القائل ب� َّأن ال�صرا َع بين الإراد ِة
الجهد
بقانون
المعروف
ِ
المعكو�سِ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
فنح � ُ�ن حينَ نقر�أ كتاب ًا ُن ُ
جهد �إراديِّ  ،ولك ّننا من
حاول من جه� � ٍة �أنْ ُنر ّك َز فيما نقر�أ من ِ
خالل ٍ
جه ٍة ثاني ٍة ُن ُ
َ
بعمل �آخر
الخيال ل ُتغر َقنا في
العنان لق ّو ِة
طلق
القيام ٍ
ِ
ِ
الخروج عن القراء ِة �أو متع ِة ِ
قد ُ
يكون مقبو ًال لدينا �أكث َر من القراء ِة.
ُ
ُ
الخيالُ ،
وتكون النتيج ُة �أنَّ الذه ��نَ
ينطلق بعيد ًا عن المه ّم ِة
�راع يتغ ّل � ُ�ب
وفي هذا ال�ص � ِ
التي بينَ �أيدينا ،كما �أنّ قانونَ
التركيز ،فمث ًال
لعدم
الجهد
ِ
ِ
ِ
المعكو�س يُقد ُّم لنا �س ��بب ًا �آخ َر ِ
((( انظر :م.ن� ،ص.30
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ُ
أمام كتبي و�أنا م�ص� � ّم ٌم على ق�ضا ِء الأم�سي ِة بالدرا�س ِة ،غي َر
أجل�س � َ
�خا�صُ � :
يقول �أحدُ الأ�ش � ِ
أفتح كتاب ًا �أبد�أُ
�يء �آخ� � َر �أو ُّد لو �أبقى فيه ،و� ُ
أحاول �أن �أُعيدَ ذهني
�أ ّنني حالما � ُ
بالتفكير ب�ش � ٍ
ِ
ُ
�ضعف �إرادتي؛ �إذ تتد ّف ُق
للقراء ِة م�ستعم ًال ق ّو َة الإراد ِة ،غير �أنّ الجهدَ هذا
ي�ضعف ِ
ب�سبب ِ
�إلى ذهني �أفكارٌُ ،
�يء في المقهى� ،أو ق�ض ��ا ِء الأم�س ��ي ِة بم�ش ��اهد ِة
الخروج
مثل:
لتناول �ش � ٍ
ِ
ِ
التلفا ِز.
�ضعف الإراد ِة ،بل � َّإن
وفي الحقيق ِةّ � ،إن م�شكل َة هذا
ِ
الرجل لي�ستْ كما يظنُّ � ،أ ّنها ناتج ٌة عن ِ
م�ش ��كل َته ُ
خاطئ؛ �إذ ي�ستخدمُه
ب�شكل
تكمن في � ّأن خيا َله الأقوى من �إراد ِته يجري ا�س ��تخدامُه ٍ
ٍ
التركيز ،بد ًال من �أنْ ي�ستخدمَ ها لم�ساند ِتها.
لمقاوم ِة جهو ِده نح َو
ِ
َ
االهتمام بالمقروءِ ،وبال ّتالي
إجراءات التابع َة ك َّلها ت�صبُّ في تقوي ِة
الحلول ال�سابق َة وال
و� َّإن
ِ
ِ
�ون ال ُ
المعكو�س ،فالقان � ُ
يعمل عندما
قانون الجه � ِ�د
يُمك � ُ�ن ا�س ��تخدامُ
�ول ِ
إبطال مفع � ِ
الخيال ل ِ
ِ
ِ
ُ
الخيال مع الإراد ِة في عم ِلها.
ين�سجمُ
بتوفير
الخيال نح َو وجه ِة الإراد ِة
الخيال �أنْ نوجّ َه ق ّو َة
فالح ُّل الأنج ُع لن�ص ��ر ِة الإراد ِة على
ِ
ِ
ِ
ِّ
العوامل الم�ساعد ِة على ذلك.
كل
ِ
�ص من عاد ِة القراء ِة البطيئ ِة:
ب .التخ ّل ُ
يكت�سبُ ال ُ
عادات ح�سن ًة و�أخرى �سيّئ ًة .والعاد ُة الح�سن ُة ُت�ساع ُد الفر َد على
إن�سان في حيات ِه
ٍ
تطوير قابليّا ِته .والعاد ُة ال�س� �يّئ ُة ُت ُ
�ان
المحيط ،و ُتم ّك ُنه من
ح�س � ِ�ن التكي ِّف مع
عيق تط ّو َر الإن�س � ِ
ِ
ِ
و ُتعرق � ُ�ل التكي َّف مع البيئ ِة؛ �س ��وا ٌء �أكانتْ ع ��اد ًة ما ّد ّي ًة �أم عاد ًة ذهن ّي� � ًة .والقراء ُة البطيئ ُة هي
العادات ال�سيّئ ِة.
�إحدى
ِ
ولكن ،كيف ي ُ
العادات ال�سيّئ ِة؟
ُمكن �أن نتخ ّل َ�ص من
ِ
َ
النف�س � ّأن محاول َة التغ ّل ِب على �أيِّ عاد ٍة �سيّئ ٍة بق ّو ِة الإراد ِة قد ي�ؤدّي �إلى
لقد
اكت�شف علما ُء ِ
المعكو�س الذي يُ�ستثا ُر بمحاول ِة مقاوم ِة
الجهد
قانون
ازديا ِدها �سوء ًا .وتف�سي ُر ذلك يرج ُع �إلى ِ
ِ
ِ
َ
الخيال
إقالع عنها ي�ستثي ُر
الخيال بالإراد ِة؛ فمحاول ُة
ِ
ِ
التركيز على ممار�س� � ِة العاد ِة بق�ص � ِ�د ال ِ
َ
ُ
إقالع.
وتف�شل
الذهن
اهتمامات �أخرى ،فيت�ش ّتتُ
الذي يف ُّر �إلى
ٍ
ِ
محاوالت ال ِ
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لأج � ِ�ل ذلكُ ،
واع �أمر ًا ال ع�س� � َر فيه� ،أ ّم ��ا �إذا حاو ْلنا �أن
تكون ممار�س� � ُة العاد ِة ب�ش � ٍ
�كل ِ
غير ٍ
واع ملتفتينَ �إليها ،فهذا الأم ُر �سيُرب ُكنا(((.
ُن َ
مار�س عاد ًة قديم ًة ٍ
ب�شكل ٍ
لغر�ض
�بيل
المثال � -أ ّنه ُط ِلبَ م ّنا �أن ُن َ
و َت�ص� � ّو ْر � -أي�ض� � ًا  -على �س � ِ
عطي عيّن ًة م ��ن توقي ِعنا ٍ
ِ
الحاالت تختفي االن�سياب ّي ُة
مثل هذه
ر�سمنا
�شكل ِ
للحروف الفرد ّي ِة ،ففي ِ
معي ٍّن ،و�أن نتن ّب َه �إلى ِ
ِ
ِ
التي ُنو ِّق ُع فيها �أ�سما َءنا؛ فالجه ُد يُ�صبحُ مع ّقد ًا ،كما لو ُك َّنا نقومُ به للم ّر ِة الأولى(((.
العادات ال�س� �يّئ ِة؛ فلكي نتخ ّل َ�ص من عاد ٍة �س� �يّئ ٍة
�ا�س النف�س � ّ�ي للتخ ّل ِ�ص من
وهذا هو الأ�س � ُ
ِ
أوقات التي ال ُنري ُد �أن ُنمار�س فيها تلك العاد َة.
علينا �أن ُن َ
مار�سها ٍ
واع في ال ِ
ب�شكل ٍ
وال�س� ُؤال ال َآنَ :
وتح�سين �سرع ِة
كيف ُنطب ُّق هذه القاعد َة للتخ ّل ِ�ص من عاد ِة القراء ِة البطيئ ِة
ِ
خم�س َ
دقائق يوم ّي ًا لهذه الممار�س� � ِة المق�ص ��ود ِة،
الق ��راء ِة؟ يقول جف ��ري �أ .دولي :لكي ُت ْف ِر َد َ
جل�س وفي ِيدك �ش ��ي ٌء للقراء ِة ،وقد ُ
يكون من المنا�س � ِ�ب عندما تفع ُل ذلك �أنْ تقر�أَ �ش ��يئ ًا ذا
ِا ْ
ح�س � ُ�ن نوع ّي� � َة القراء ِة
واحد؛ فهي ُت ّ
فائ ��د ٍة لك؛ ل ّأن ه ��ذه الطريق َة ُتح ّق ُق ل ��ك هدفين في � ٍآن ٍ
و�سرع ِتها.
خم�س َ
دقائق ب�أبط ِ�أ �س ��رع ٍة ممكن ٍة ،ف�إنْ وجدتَ
وبعدَ �أنْ تختا َر الما ّد َة ،اقر�أْهَ ا بعناي ٍة لم ّد ِة ِ
نف�سك بق ّو ِة
نف�سك على القراء ِة ب�سرع ٍة �أبط�أَْ ،
والزم َ
نف�س � َ�ك تقر�أُ بال�سرع ِة االعتيادي ِة ،اجب ْر َ
َ
لنف�سك ب�أ ّن َك ُ
نف�س ��هْ ،
تفعل هذا
الإراد ِة �أنْ تقر�أَ ب�س ��رع ٍة �أق َّل م ّما اعتدتَ عليه ،وفي ِ
قل ِ
الوقت ِ
إبطال عاد ٍة ،وت�ص ّو ْر �أ ّن َك اكت�سبتَ �سرع ًة في القراء ِة �أكب َر من �سرع ِتك الحالي ِة .ففي
من � ِ
أجل � ِ
و�ستكون النتيج ُة �أ ّنه عندما تقر�أُ
ُ
ُ
�سيكون هذا الآخ ُر هو الأقوى،
والخيال
�راع بين الإراد ِة
ِ
ال�ص � ِ
خم�س َ
نف�سك من الناحي ِة العمل ّي ِة
�شيء خارجَ فتر ِة
دقائق يوم ّي ًا� ،ستج ُد َ
التدريب التي تدومُ َ
�أيَّ ٍ
ِ
تقر�أُ �أ�سر َع م ّما ُ
أحوال االعتياد ّي ِة(((.
تفعل في ال ِ
ال�شيخ الذي �س� ��أ َله حفيدُه :يا جدّي ،هل تنامُ ولحي ُتك الطويل ُة تحتَ الغطا ِء �أم فو َقه؟ ومع
((( وهذا يُذ ّكرُنا بق�ص� � ِة
ِ
الرجل ِ
ال�شيخ كان ينامُ دوم ًا هادئ ًا خم�س ًة و�سبعين عا ّم ًا ،ف�إ ّنه تلك الليلة لم ي�ستط ْع �أن ينامَ  ،وبقي من�شغ ًال بمحاول ِة تذك ِرّ
َ
�أنّ
�كل �شعوريٍّ للعاد ِة الآل ّي ِة التي كان يُما ِر�سُ ها ّ
َ
َ
أينَ
تحطمَتْ تلك
�
ش
ب�
انتبه
عندما
فهو
ه.
ق
فو
أم
�
ء
الغطا
ه،
ت
لحي
ع
�
�
ض
ي�
�
تحتَ
ُ
ِ
ٍ
العاد ُة.
((( انظر :جفري ،درا�سات في القراءة ال�سريعة،م�.س� ،ص.38
((( انظر :م.ن� ،ص.40
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ُ
األفكار الرئيسة

دون �أن ي�ؤ ّث َر
ُ .1تتيحُ القراء ُة ال�س ��ريع ُة للقارى ِء �أنْ يقر َ�أ نحو  1200كلم ٍة في الدقيق ِة من ِ
رفع هذه الن�سب ِة ٌ
ب�سيط؛ وهو
الفهم وح�س � ِ�ن
اال�ستيعاب .والمبد�أُ ال ُ
ِ
أ�سا�س في ِ
ذلك على ِ
الوحدات التي ُ
مجال
تكبير عد ِد
تعوي ُد
ِ
يلتقطها ب�ص ��ر ّي ًا؛ ما يعني تو�س ��ي َع ِ
القارئ على ِ
ِ
الكلمات التي تراها العينان في نظر ٍة واحد ٍة.
العين وعد ِد
ِ
ِ
الفهم /تم ّي ُز
أفق
ِّ
الوقت /تو�سي ُع ال ِ
 .2من ِ
فوائد القراء ِة ال�سريع ِة :توفي ُر ِ
الذهني وقاعد ِة ِ
مجاالت
القارئ من
العمل /تم ّك ُن
ِ
�ال ِ
الفهم /تح ّق ُق كفاء ِة الفر ِد في مج � ِ
ٍ
الق ��در ِة على ِ
الذهن...
المعلومات /تحفي ُز
�أو�س َع للت�سلي ِة /تجدي ُد
ِ
ِ
ّمات القراء ِة ال�سريع ِة :التركي ُز والتخ ّل ُ�ص من عاد ِة القراء ِة البطيئ ِة.
 .3من مقو ِ

ّْ
وأج ْب
فكر ِ

أ�س�س القراء ِة ال�سريع ِة وفوائدَ ها.
 .1ب ّينْ � َ
العامل.
التركيز ودور ِه في القراء ِة ال�سريع ِة وكيف ّي ِة تقوي ِة هذا
عامل
ِ
 .2تك ّلمْ على ِ
ِ
َ
كيف نتخ ّل ُ�ص من عاد ِة القراء ِة البطيئ ِة؟
.3
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للمطالعة
االستماع()2
عناصر ُ عمليّ ِّة
ِ

 .1تحلي ُل الكال ِم ونق ُده:
ُراعي
للكالم
التحليل
والتحليل ،ت�أتي عمل ّي ُة
التف�سير
بعد عمل ّي ِة
الم�سموع ،التي ينبغي �أن ي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم�ستم ُع فيها الأمو َر الآتي َة:
ِ
�أ� .أنْ َ
المو�ضوع الم�ست َم ِع �إليه.
الم�ستم ِع خبر ٌة �شخ�ص ّي ٌة عن
يكون لدى
ِ
ِ
ب� .أنْ َ
وعدم االنحيا ِز
يكون الم�س � ِ
�تم ُع على درج ٍة كبير ٍة من الوعي والنظر ِة المو�ض ��وع ّي ِةِ ،
وك�شف للحقيق ِة.
النقد تحتاجُ �إلى نزاه ٍة وتر ٍّو
والت�س ّر ِع؛ فعمل ّي ُة ِ
ٍ
جُ .
ال�ضعف.
مواطن
عالج
وال�ضعف في
مواطن الق ّو ِة
ك�شف
الكالم ،و� ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ�سبابهما ،وطريق ِة ِ
ِ
التركيز.
لكالم المتك ّل ِم ،وهذا يتط ّلبُ درج ًة عالي ًة من
ِ
د .االنتبا ُه ِ
إدراك �أهدا ِفه ومراميه.
الكالم
تحليل
هـ .القدر ُة على ِ
الم�سموع ،و� ِ
ِ
ِ
ربط ما ي�س ��معُه بخبرا ِته ومعار ِفه ال�س ��ابق ِة ،ونقد ِه له في �ض ��و ِء
و .ق ��در ُة الم�س � ِ
�تم ِع عل ��ى ِ
الواقع� ،أو في �ضو ِء �آرا ِء الآخرينَ و�أفكا ِرهم.
خبرا ِته ال�سابق ِة
ّ
الخا�ص ِة� ،أو في �ضو ِء ِ
الغر�ض
�االت عن
�ارات� ،أو طريق ِة
ز .ع ��دمُ
ِ
ِ
العر�ض� ،أو الم�ش � ِ
�اعر واالنفع � ِ
االنخداع بالعب � ِ
ِ
والهدف الذي َّ
يتوخا ُه المتك ّلمُ (((.
للحديث،
الرئي�س
ِ
ِ
ِ
ُ .2
بالخبرات ال�شخ�ص ّي ِة:
المقبول
ربط الم�ضمونِ
ِ
ِ
�تم ِع ،فبعدَ فه � ِ�م المعنى
�رات المتك ّل � ِ�م،
وه ��و م ��ا يُ�س� � ّمى
وخبرات الم�س � ِ
ِ
ِ
بالتكامل بين خب � ِ
الكالم ونقد ِه،
والتفاعل معه ،وبعد تحلي � ِ�ل
�كالم
إجمالي
ال ِّ
ِ
�موع ،وبعد تف�س � ِ
للكالم الم�س � ِ
ِ
�ير ال � ِ
ِ
يكون ُ
ُ
الم�ستم ِع م ّما ا�ستم َع �إليه واح ٌد من ثالثة:
موقف
ِ
َ
�أ .قد ُ
فت�ضيف لمعلوما ِته �إ�ضاف ًة جديد ًة ،وفي
بالم�ستم ِع من قبل،
تكون المعلوماتُ لم تم ّر
ِ
ُ
للم�ستم ِع.
إ�شباع
هذه الحال ِة
ِ
تحدث عمل ّي ُة � ٍ
((( انظ ��ر :خاطر ،محمود ر�ش ��دي؛ و�آخرون :ط ��رق تدري�س اللغة العرب ّي ��ة والتربية الدينيّة في �ض ��وء اال ّتجاهات التربويّة
الحديثة ،القاهرة ،مطابع �سجل العرب1985 ،م� ،ص.169
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�تم ِع ال�شخ�ص� � ّي ِة ،فال ُت�ض � ُ
ب .وق ��د ُ
�يف جديد ًا �إلى
تكون المعلوماتُ م�ؤ ِّكد ًة
لخبرات الم�س � ِ
ِ
معلوما ِته.
َ
ج .وقد ُ
وبذلك
�تم ِع ال�شخ�ص� � ّي ِة ،ولك ّنه اقتن َع بها،
تكون المعلوماتُ مخالف ًة
لخبرات الم�س � ِ
ِ
َ
فيرف�ض ��ها وال يقب َلها،
الخبرات القديم ِة� ،أو لم يقتن ْع بها
تح ُّل الخبراتُ الجديد ُة مح َّل
ِ
َ
ويحتفظ بمعلوما ِته القديم ِة.
َ
�ال
وتكام� � ُل الخب ��ر ِة وفعّال ّي ُتها هما الغر� �ُ�ض
النهائي الذي م ��ن �أج ِله نفهمُ
ُّ
موقف اال ّت�ص � ِ
(فهم
الم�ستم ِع بما في
خالل وعي
ّ
ِ
ونف�س� �رُه ونق ّومُه ،ومن ِ
ِ
العنا�صر الثالث ِة الأولى من عملي ِ
ّات ِ
ونقده) وتحقي ِقه لها؛ ي ُ
ُمكن
وتحليل
والتفاعل معه،
الكالم
�ير
المعنى ال ِّ
ِ
ِ
الكالم ِ
إجمالي ،وتف�س � ِ
ِ
ِ
ُ
الخبرات
با�ستخدام هذه
ربط الأفكا ِر المعرو�ض ِة ومراجع ُتها مع ما لدي ِه من �أفكا ٍر ،ثمّ القيامُ
ِ
ِ
الجديد ِة في حيا ِته اليوم ّي ِة.
والم�ستم ِع؛ هي:
تكامل الخبر ِة بين المتك ّل ِم
و�أه ُّم
ِ
العوامل التي ت�ؤ ُّثر في ِ
ِ
هدف المتك ّل ِم.
 معرف ُة ِالكالم.
مو�ضوع
 معرف ُةِ
ِ
المو�ضوع.
الكالم وخلف ّي ِته تجا َه
لمجال
الم�ستم ِع
 معرف ُةِ
ِ
ِ
ِ

الدرس الخامس

كيف ُ
َ
نقرأ؟ ()3
ُ
ُ
وتفعيلها
تسريع القراء ِة

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يع � َ
�رف َ
المعلومات
�ريع القراء ِة وتفعي � ِ�ل
ِ
طرق ت�س � ِ
المقروء ِة.
�وات في
2 .2يمل � َ�ك الق ��در َة عل ��ى
ِ
تطبيق ه ��ذه الخط � ِ
المعلومات المقروء ِة.
وتفعيل
عمليّتي القراء ِة
ِ
ِ
لت�سريع القراء ِة.
إجراءات العملي َة
3 .3ي�شرحَ ال
ِ
ِ

ُ
القراءة
تسريع
طرق
.1
ِ
ِ
الكلمات المقروء ِة في الدقيق ِة؛ ي ُ
ّات عدّة؛ �أهمُّها:
لت�سريع القراء ِة و�إكثا ِر عد ِد
ُمكن اعتما ُد �آلي ٍ
ِ
ِ
أ .طريق ُة السطر:

َ
القارئ الع ��اديَّ يقر�أُ كلم ًة كلم ��ة؛ ولذلك ،ال ب َّد من
تنطل � ُ�ق ه ��ذه الطريق ُة من حقيق� � ِة � َّأن
العين.
تو�سيع ِ
مجال ِ
ِ
ُ
ُ
العربي)،
الن�ص
ال�سطر �إلى نهاي ِة
فالعين تبد�أ من �أو ِّل
ال�سطر (من اليمين �إلى الي�سا ِر في ِّ
ِّ
ِ
ِ
ُ
َ
لتلتقط كلم ًة ثاني ًة وتتو ّق َف ،وهكذا ،وهذه
وتلتقط كلم ًة ،ثمّ تتح ّر ُك ،وتتو ّق ُف ،ثمّ تتح ّر ُك ثاني ًة
الطريق ُة بطيئ ٌة وبال مب ّرر؛ ل ّأن َ
التقاط �أكث َر من كلم ٍة دفع ًة واحد ًة.
العين قادر ٌة على
ِ
المكتوب كلم ًة كلمة ،هو ال�سببُ في
العين وحركا ِتها في تتب ِّع
ِ
وقد بيّنتْ الدرا�ساتُ � ّأن تن ُّق َل ِ
انخفا�ض �سرع ِة القراء ِة.
ِ
�طر ت�س � ُ
�طر وقراء َة
�تهدف التخ ّل َ�ص من هذه العاد ِة في البداي ِة من �أو ِّل ال�س � ِ
وطريق ُة ال�س � ِ
ُ
�طرُ ،
وتكون حرك ُة
�وب كلم� � ًة كلمة ،فبد ًال من ذل ��ك يُر ّك ُز
المكت � ِ
القارئ نظ َره على و�س � ِ�ط ال�س � ِ
أ�سفل �سطر ًا �سطر ًا.
ب�صره من
الو�سط و�إلى ال ِ
ِ
ِ
ُ
وي ُ
ال�سطر
ُحاول
�طر قلي ًال ،محاو ًال ا�ستيعابَ
ِ
القارئ �أنْ يُح ّر َك عينيه من محو ِر و�س � ِ�ط ال�س � ِ
ال�سطر الذي يليه ،وهكذا.
ب�أكم ِله بنظرتين �أو ثالث ،ثمّ ينتق ُل �إلى
ِ
ب .طريق ُة البطاق ِة:

ُتعتم� � ُد هذه الطريق� � ُة للتخ ّل ِ�ص من العاد ِة ال�س� �يّئ ِة الثاني� � ِة المتم ّثل ِة في النظ � ِ�ر ثاني ًة �إلى
الكلمات التي َ
للقارئ �أنْ قر�أَها.
�سبق
ِ
ِ
أ�سباب البط ِء في القراء ِة ،هي الحركاتُ التردّدي ُة التي تقومُ بها ُ
العين
وال�سببُ الثاني من � ِ
�سطر �إلى �آخر.
من ٍ
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َ
�ضاعف �سرع َة القراء ِة.
ف�إذا و�ض ْعنا ح ّد ًا لهذه العاد ِة ،ن�ستطي ُع �أنْ ُن
بمعدل  15م ّرة في قراءة
ّات يتراجعون
ِ
وفي درا�س� � ٍة لمج ّلة ط ّبيّة(((� :أظهرت � ّأن طلب َة الك ّلي ِ
َ
ِّ
االبتدائي يتراجعون  20م ّر ًة في قراء ِة ك ّل 100
ال�ساد�س
ال�صف
وتالميذ
 100كلم ٍة فح�سب،
ِّ
ِ
كلم ٍة ،بينما يتراج ُع طلاّ بُ المرحل ِة االبتدائ ّي ِة  52م ّرة في ك ّل  100كلم ٍة.
حركات العي � ِ�ن االرتداد ّي ِة قد ت�س � ُ
�تنفذ � 1/5إلى  1/2وقتَ الق ��راء ِة العادي،
ول ��ذا ،ف� �� َّإن
ِ
الحركات.
اعتماد ًا على مقدا ِر تكرا ِر تلك
ِ
ولذل ��ك ،كانت طريق ُة البطاق ِة للتخ ّل ِ�ص م ��ن هذه العاد ِة المعوّق ِة ل�س ��رع ِة القراء ِة .وتتم ّث ُل
القارئ ّ
ُ
بو�سط
هذه الطريق ُة في �أن ير�س ��مَ
�ا�ص من الأعلى �إلى الأ�س � ِ
بقلم الر�ص � ِ
�فل مرور ًا ِ
خط ًا ِ
ال�ص ��فح ِة المقروء ِة ،وبعد ذلك ي� ُ
أخذ بطاق ًة �أو ورق ًة من الكرتون لها ُ
عر�ض
الكتاب نف�س� � ِه ،ثمّ
ِ
ُ
نف�سها؛ عندما
يُم�س � ُ�ك
القارئ البطاق َة بيديه االثنتين وي�س ��حبُها �إلى الأ�س � ِ
�فل ب�س ��رع ِة العينين ِ
�سطر �آخر ّ
مغط ًيا بذلك الأ�سط َر التي انتهى من قراء ِتها.
و�سط ٍ
و�سط ِ
�سطر �إلى ِ
ينتق ُل نظر ُه من ِ
الكلمات التي قر�أَها.
الرجوع م ّر ًة ثاني ًة �إلى
الب�صر من
فعمدة هذه الطريق ِة وجوهرُها هو من ُع
ِ
ِ
ِ
الشفاه:
منع حرك ِة
ِ
ج .طريق ُة ِ

ُ
الكبر ،منها :متابع ُة
الطفل � -أحيان ًا  -مع القراء ِة
يتع ّلمُ
عادات كثير ًة ،تظ ُّل معه حتى في ِ
ٍ
ُ
والهم�س
الكلمات ب�ش ��فتيه،
جانب �إلى �آخر ،وقراء ُة
الكلمات ب�أ�ص ��اب ِعه،
ُ
وتحريك الر�أ� � ِ�س من ِ
ِ
ِ
للوقت.
للنف�س بما يقر�أُ ...ك ُّل هذه
ِ
العادات ُت�سبّبُ ت� ّأخر ًا في القراء ِة وخ�سار ًة ِ
ِ
القارئ �أن يتخ ّل َ�ص من ِّ
َ
االنطالق بالقراء ِة ،وزياد َة
العادات؛ حتى ي�س ��تطي َع
كل هذه
فعل ��ى
ِ
ِ
الكلمات في الدقيق ِة.
عد ِد
ِ
وطريق ُة منع حركة ال�شفاه ت�سعى للق�ضا ِء على �إحدى هذه الحرك ِة ،فلكي يمن َع ذلك ،ي�ض ُع
�شيئ ًا بين �أ�سنا ِنه لتج ّن ِب حرك ِة ال�شفا ِه.
د .طريق ُة السطرين:

هذه الطريق ُة ُتع ُّد متقدّم ًة بالمقارن ِة مع الطريقتين ال�س ��ابقتين ،هي ت�س � ُ
�تهدف ا�ستيعابَ
المحتوى الفكريِّ للمقرو ِء �سطرين �سطرين.
((( انظر :جفري :درا�سات في القراءة ال�سريعة،م�.س� ،ص.63
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لكن ،كيف ذلك؟
ُ
ال�سطر ،كما هو ُ
ال�سطر ،بل
الحال في طريق ِة
و�سط
هذه الم ّر ُة ال يُثبّتُ
ِ
ِ
القارئ نظ ّره على ِ
الفراغات بين ال�سطو ِر.
مراكز
النظر على
ِ
تثبيت ِ
ال ب َّد من ِ
ِ
ُ
ُ
ويحاول
الو�سط،
�طر الأو ِّل والثاني في
فابتدا ًء يُ�س� � ّل ُط
القارئ ب�ص َره على الفرا ِغ بين ال�س � ِ
ِ
�رات ،ثمّ ين ُ
بنظره �إلى ال�س ��طرين
ـزل ِ
ا�س ��تيعابَ فكر ِة ال�س � ِ
�طرين ب�أق � ِّ�ل ٍ
عدد ممكن من النظ � ِ
�طرين �-أي�ض� � ًا ،-م�س ��توعب ًا
الثال � ِ�ث والراب � ِ�ع ،مر ّكز ًا نظ َره على ِ
هذين ال�س � ِ
مركز الفرا ِغ بين ِ
النظرات ،وهكذا.
ممكن من
عدد ٍ
فكر َتهما في �أق ّل ٍ
ِ
�وط عب َر ِّ
مركز
كل �ص ��فح ٍة ،بو�ض � ِ�ع
ولت�س � ِ
عالمات عل ��ى ِ
ٍ
�هيل المه ّم� � ِة ،يُمك � ُ�ن ر�س ��مُ خط � ٍ
�ات بين ِّ
العالمات،
النظر عل ��ى هذه
�طر ،وحي ��ن القراء ِة يت ُّم تركي ُز ِ
زوج من الأ�س � ِ
ِ
الفراغ � ِ
كل ٍ
محاو ًال ا�ستيعابَ المح َتوى الفكريِّ ل�سطرين مع ًا.
وي ُ
أ�سطر
ا�ستخدامها
خالل
ِ
ُمكن تدعيمُ هذه الطريق ِة باعتما ِد البطاق ِة �أي� ًضا ،من ِ
لحجب ال ِ
ِ
التي َ
�سبق �أن قر�أهَ ا.
ْ
ّ
بسرعة؟
 .2كيف نتذك ُر ما قرأناه
ٍ
ُ
القارئ على �س ��رع ِة
ال�س ��رع ُة ،كما هي مطلوب ٌة في القراء ِة،كذلك من الأف�ض � ِ�ل �أن يتدرّبَ
الظروف المنا�سب ِة.
المعلومات في
ا�سترجاع
ِ
ِ
ِ
حاالت كثير ٍة ُ
تخون الذاكر ُة �صاحبَها ،وال ي�ستطي ُع �أن ي�سترج َع ما قر�أَه؛ ولذلك ال
ولكنْ في ٍ
وطرق تج ّن ِبها ،والطرق العمليّة لتحقيق التذ ّكر؛ و�أبرزها الآتي:
عوامل
ب َّد من درا�س ِة
الن�سيان ِ
ِ
ِ
القراءة الالحق ِة:
أثر
ِ
أُ .

ف� ّإن ما تت ُّم قراء ُته الحق ًا بعدَ الجز ِء المن�س � ِّ�ي يُ�س� �بّبُ الن�س � َ
التجارب
�يان ،حيث � ّإن ذاكر َة
ِ
الالحق ِة ّ
ن�ص ًا �شعر ّي ًا ،ثمّ
تتدخ ُل مع تذ ّك ِر التجرب ِة التي نرغبُ في تذ ُّك ِرها؛ فلو قر�أْنا -مث ًالّ -
للخبر ّ
يتدخ ُل في تذ ّك ِر الق�ص ��يد ِة ،فنحن نن�س ��ى الق�ص ��يد َة
قر�أْنا بعدَ ه خبر ًا ما ،ف� ّإن تذ ّك َرنا ِ
التجارب التي ُ
نعي�ش ��ها بعدَ القراء ِة ت�ؤ ّث ُر على
الخبر ال ��ذي قر�أْناه الحق ًا ،وهكذا .فك ُّل
ِ
ب�س � ِ
�بب ِ
حين لآخ َر؛ حتى ت�س ��تق َّر
تذ ّك ِرن ��ا للمق ��روءِ .فلكي ال نن�س ��ى ،ال ب َّد م ��ن مراجع ِة م ��ا قر�أْنا من ٍ
المعلوماتُ في الذاكر ِة وال تتال�شى.
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َ
َ
القارئ بين ما قر�أَه �أو ًال وقر�أَه ثاني ًا ،حتى ال يح�ص ُل تداخل.
يف�صل
المفيد �أن
كما �أ ّنه من
ِ
المفيد َ
�روع بالقراء ِة ثاني ًا بعد فتر ِة اال�س ��تراح ِة �أن يُراج َع �أ ّو ًال ما قر�أَه �س ��ابق ًا؛
ومن
ِ
قبل ال�ش � ِ
تكون � َ
وذلك يعني � ّأن المراجع َة ُ
أنف�سنا
عطي � َ
ب�شرط �أن ُن َ
أ�سرع ٍ
وقت ٍ
ممكنِ ،
أف�ضل لو ح�صلتْ ب� ِ
الراح� � َة الت ��ي ُتق ّل ُل من ّ
�يء �آخ َر جدي � ٍ�د؛ فمث ًالُ :نراج ُع
التدخ ِل ،بد ًال من
االلتفات فور ًا �إلى �ش � ٍ
ِ
نكون قد تع ّلم َناه َ
�شيئ ًا في الم�ساءِ ،بعد �أن َ
خالل النها ِر(((.
التجارب السابق ِة:
تأثير
ب.
ِ
ُ

ُ
العائق الثاني في � ّأن ما نقر�ؤه �س ��ابق ًا ي�ؤ ّث ُر على ما ُنري ُد تذ ّك َره؛ فنحن نف�ش � ُ�ل
ويتم ّث ُل هذا
أثير
كتاب
ٍّ
ب�سبب ان�شغا ِلنا قب َله بقراء ِة ٍ
في تذ ّك ِر ما في ٍ
فل�سفي؛ ِ
كتاب �آخ َر في ما ّد ٍة �أخرى .ولت� ِ
التجارب ال�سابق ِة من�ش�أٌ
ونف�سي.
عاطفي
ٌّ
ٌّ
ِ
التجارب ال�س ��ابق ِة؟ فالح ُّل ُ
المنا�سب
الوقت
�أمّا كيف نتج ّنبُ ت�أثي َر
ِ
ِ
ح�سن اختيا ِر ِ
يكمن في ِ
للق ��راء ِة ،بحيث ي�س ��ب ُقه وقتٌ للراح� � ِة .كما �أ ّنه من الأف�ض � ِ�ل �أن تتخ ّل َل عمل ّي� � ُة القراء ِة فتراتُ
ب�شكل جي ٍّد.
راح ٍة؛ حتى ن�ستطي َع تذ ُّك َر ما قر�أْناه ب�سرع ٍة ٍ
عا�شها َ
انفعاالت عاطف ّي ٍة �أو نف�س ّي ٍة َ
قبل �أن
ومن جه ٍة ثاني ٍة ،على
القارئ �أن يتخ ّل َ�ص من �أيِّ
ِ
ٍ
حفظ الما ّد ِة وقراء ِتها.
يبد�أَ محاول َة ِ
االنتباه:
عدم
ج.
ِ
ُ

القراء ُة الم�س ��تغرق ُة هي التي ي ُ
ُمكن �أن نتذ ّك َر معها ما نقر�ؤه� ،أمّا القراء ُة التي ال ينف�ص � ُ�ل
ُ
َ
حفظ
القارئ عن
معها
�وات ،فهي ال تمنحُ
المحيط وما حو َله من �أ�ش � ٍ
�ياء و�أ�ص � ٍ
القارئ فر�ص� � َة ِ
ِ
ب�شكل جي ٍّد حتى يقد َر على تذ ُّك ِرها ب�سرع ٍة.
المعلومات ٍ
ِ
تركيز االنتبا ِه على الأمو ِر الأ�سا�س ّي ِة ،و�إعاد ِة المقروءِ؛
أجل
فمن � ِ
تح�سين التذ ُّك ِر ،ال ب َّد من ِ
ِ
الذهن.
المعلومات في
انطباع
لتثبيت
ِ
ِ
ِ
ِ
وفقدان الرغب ِة:
بالماد ِة
االهتمام
عدم
د.
ّ
ُ
ُ
ِ

القارئ بما يقر�ؤه ،يُ�س� �بّبُ له ن�س � َ
�يان ما يقر�أُ ب�سرع ٍة ،و�إخفاق ًا في محاول ِة
اهتمام
� ّإن عدمَ
ِ
ِ
تذ ّك ِره.
((( انظر :جفري :درا�سات في القراءة ال�سريعة،م�.س� ،ص.139
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ويُع ُّد االهتمامُ بال�ش ��ي ِء عن�صر ًا م�س ��اعد ًا وم�ؤ ّثر ًا في تذ ّك ِره؛ ولذاُ ،
المخت�صون� :إ ّننا
يقول
ّ
ب�شكل � َ
أف�ضل الأ�شيا َء التي ته ُّمنا كثير ًا.
نتذ ّك ُر ٍ
�أمّا َ
كيف ُنثير االهتمامَ بالمقروءِ؟ فهناك طر ٌق ع ّد ٌة؛ منها:
الذاتي.
	�أ�سلوبُ الإيحا ِءِّ
وبالواقع
أحداث المعا�صر ِة
 قراء ُة مو�ض � ٍ�وعات مرتبط ٍة بذو ِقك وميو ِلك� ،أو مرتبط ٍة بال ِ
ِ
العملي الذي ُ
تمار�سه.
تعي�شه �أو
ُ
ِّ
�خ�ص �آخر ،ومن الأف�ض � ِ�ل �أن َ
يكون �أكث َر عمق� � ًا و�إحاط ًة منك
 مناق�ش� � ُة ما تقر�ؤه مع �ش � ٍبالمو�ضوع.
ِ
المو�ضوع،
لنف�سك حافز ًا،ك�أن تت�صوَّر �أو تف ّك َر فيما �سيح�ص ُل بعد ال�سيطر ِة على
أعط ِ
	� ِِ
وماذا �ستخ�س ُر لو ف�شلتَ في ذلك.
الروابط غير الكافي ِة:
هـ.
ُ

� ّإن َ
ربط الأ�شيا ِء التي نقر�ؤها بالأمو ِر التي نعر ُفها يُ�ساع ُدنا كثير ًا على تذ ُّك ِرها ،ف�إذا َ
ف�شل
الق � ُ
المعرفي الرا�س � ِ�خ في ذاكر ِته ،ي�ص ��عبُ عليه
الربط عقل ّي ًا بين المقرو ِء ومخزو ِنه
ِّ
�ارئ في ِ
تذ ّك ُر ذلك المقروءِ.
عالقات منطق ّي ٍة ع ّد ٍة ُ
ُمكن �أن يتح ّق َق ُ
وي ُ
بنوعه �أو �ض ��دِّ ه �أو
خالل
الربط من ِ
ٍ
تربط ال�ش ��ي َء ِ
مث ِله...
ُ
�تخدام الخارط� � ِة الذهن ّي ِة للمق ��روءِ ،اعتماد ًا على
الروابط الكافي ِة ،با�س �
تحقيق
ويُمك � ُ�ن
ِ
ِ
القارئ رقم ( )1على ِّ
ُ
كل كلم ٍة
الأ�س ��ئل ِة الأ�سا�س� � ّي ِة (من ،ماذا ،متى ،بماذا� ،أين) ،فيُ�س ��جّ ُل
ُتجيبُ على مَ ن؟ ورقم ( )2على ِّ
كل كلم ٍة ُتجيبُ على ماذا ،وهكذا.
َ
ُ
المعلومات.
أرقام ويتذ ّك ُر
وعندما يري ُد
ِ
القارئ مراجع َة ما قر�أه وتذ ّك َره ،ينظ ُر �إلى ال ِ
ُ ّ ٌ
ُ
لتفعيلها
ونصائح
السريعة
للقراءة
ة
 .3ضوابط عام
ِ
ِ
ِ
لت�سريع القراء ِة:
إجراءات العمل ّي ِة
الفوائد وال
الدر�س نذك ُر مجموع ًة من
ختام هذا
ِ
ِ
ِ
ِ
في ِ
المجال.
المجال الب�صريِّ والتع ّو ُد على تو�سع ِة هذا
�أ .تنمي ُة
ِ
ِ
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الذهن.
انطباعات في
ب.التع ّو ُد على التوجُّ ِه �إلى ال�صور ِة ك ِّلها (ال�صفحة)؛ فهي تترُك
ِ
ٍ
النظر حتى ولو
واحد دفع ًة واحد ًة ،واالندفا ُع نحو القراء ِة ،وتج ّنبُ
�سطر ٍ
ج.محاول ُة قراء ِة ٍ
ِ
لم ُتفهمْ ُ
المفردات.
بع�ض
ِ
إمكان.
د .االمتنا ُع عن
التراجع �إلى الورا ِء قد َر ال ِ
ِ
الو�صول �إلى الأفكا ِر المنا�سب ِة لما ت�شعرُ.
أجل
هـ .القراء ُة من � ِ
ِ
الوقت المح ّد ِد.
و .االعتيا ُد على
ِ
تحديد ٍ
وقت معي ٍّن لما يقر�أُ والعزمُ على االنتها ِء في ِ
التركيز والتوجّ ِه واالجتنابُ عن ِّ
ز .ا�ستح�ضا ُر ِّ
الذهني.
عوامل الت�ش ّت ِت
كل
عوامل
كل
ِّ
ِ
ِ
ِ
ال�شفتين.
الكلمات وكبتُ حرك ِة
ح .تج ّنبُ تل ّف ِظ
ِ
ِ
�ابع
يمين المقرو ِء �إلى ي�س ��ار ِه ،وكذلك
ط .من� � ُع
حركات الر� ِأ�س الذاهب ِة من ِ
ِ
ِ
حركات الأ�ص � ِ
المرغوب فيها.
غير
ِ
ِ
الكلمات ذهن ّي ًا.
ك .تج ّنبُ تكرا ِر
ِ
ل .التح ّلي بالمرون ِة؛ ب�أن َ
تكون �س ��ريع ًا عند ال�ض ��رور ِة ومتباطئ ًا في الموا�ض � ِ�ع ال�ص ��عب ِة؛
الفهم.
ل ِ
أجل ِ
ُ
الفهم و�س ��رع ِة
م .الت ��درّبُ على تكوي � ِ�ن
ِ
الخرائط الذهن ّي� � ِة ،ع ّما تق ��ر�أ؛ فذلك يزي ُد من ِ
التذ ُّك ِر.
أف�ضل �أن ت�س � َ
ال�سريع للجز ِء الذي تو ُّد قراء َته؛
�بق عمل ّي ُة القراء ِة عمل ّي َة الت�ص ّف ِح
ن .من ال ِ
ِ
العين على
أخذ فكر ٍة عنه من ِ
ل ِ
خالل ت�ص� � ّو ٍر للعناوينَ الرئي�س� � ِة والفرع ّي� � ِة ،مع ِ
تمرير ِ
الفقرات ونهايا ِتها.
بدايات
ِ
ِ
فترات للراح ِة َ
ُ
قارئ �إلى �آخ َر
التركيز
خالل القراء ِة؛ فم ��دى
�س .تخ�ص � ُ
يختلف من ٍ
ِ
�ي�ص ٍ
َ
(الدرا�س ��اتُ الحديث ُة ُ
التركيز لديه م ّد َة �ساع ٍة
القارئ العاديَّ  ،ت�س ��تم ُر فتر ُة
تقولَّ � :إن
ِ
ون�صف �إلى �ساعتين).
ٍ
وتوج ٍه ،ال ُ
ُ
�غل
قد َم
راحة ّ
ينتقل من �ش � ٍ
ع .الأف�ض � ُ�ل �أنْ ُي ِ
القارئ على القراء ِة في حال ِة ٍ
�ال ح ��ا ٍّد �إلى القراء ِة مبا�ش ��ر ًة ،بل تك ��ونُ القراء ُة م�س ��بوق ًة بفتر ِة
�ابق �أو انفع � ٍ
�س � ٍ
ا�ستراحة.
ٍ
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المعلومات ب�سرع ٍةُ ،
بع�ض الموا ِّد
ف .ق�ص ُد تقوي ِة الذاكر ِة وا�سترجا ُع
بحيث يتعي ُّن تكرا ُر ِ
ِ
وعدم
�كل الكافي ،كما يحت ��اجُ �إلى مراجع ٍة من حي � ٍ�ن �إلى �آخ َر ،ق�ص ��دَ
بال�ش � ِ
ِ
تركيزها ِ
ن�سيا ِنها.
أجل االعتيا ِد على القراء ِة ال�سريع ِة.
�ص .التدرّبُ يوم ّي ًا من � ِ
حين �إلى �آخ َر؛ لمعرف ِة مدى ما �أحرز َته من تقد ٍّم في �سرع ِة القراء ِة.
ق .االختبا ُر من ٍ
المقاالت ال�صعب ِة.
خالل قراء ِة
القدرات على القراء ِة ال�سريع ِة
ث .تطوي ُر
والفهم؛ من ِ
ِ
ِ
ِ
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ُ
األفكار الرئيسة

الر�صا�ص/
قلم
 .1من ِ
ِ
�ريع القراء ِة :طريق ُة ال�س � ِ
طرق ت�س � ِ
�طر /طريق ُة البطاق ِة /طريق ُة ِ
ال�سطرين...
طريق ُة
ِ
 .2من
�يان ما يُقر�أُ :القراء ُة الالحق ُة /التجاربُ ال�س ��ابق ُة /عدمُ االنتبا ِه /عدمُ
عوامل ن�س � ِ
ِ
ُ
ُ
الروابط غي ُر الكافي ِة...
وفقدان الرغب ِة/
االهتمام بالما ّد ِة
ِ
� .3ض � ُ
المجال الب�ص ��ريِّ  /التوجُّ ه
�وابط عا ّم ٌة للقراء ِة ال�س ��ريع ِة ون�ص ��ائحُ لتفعي ِلها:تنمي ُة
ِ
واحد دفع ًة واحد ًة واالندفا ُع نح َو القراء ِة /االمتنا ُع
�طر ٍ
�إلى ال�ص ��ور ِة ك ِّلها /قراء ُة �س � ٍ
�ول �إلى الأفكا ِر المنا�س ��ب ِة /تحدي ُد
ع ��ن
التراجع �إلى ال ��وراءِ /القراء ُة من � ِ
أجل الو�ص � ِ
ِ
عوامل
جميع
ِ
ٍ
وقت معي ٍّن للقراء ٍة والعزمُ على االنتها ِء في ِ
الوقت المح ّد ِد /ا�ستح�ض ��ا ُر ِ
الخرائط
الذهني/تكوي � ُ�ن
عوامل الت�ش� � ّت ِت
التركي � ِ�ز والتوجُّ � � ِه واالجتن ��ابُ عن جمي � ِ�ع
ِّ
ِ
ِ
اليومي على هذه القراء ِة...
الذهن ّي ِة
فترات للراح ِة /التدرّبُ
ُ
ُّ
/تخ�صي�ص ٍ

ّْ
وأج ْب
فكر ِ

 .1اذكر َ
ت�سريع القراء ِة وتك ّلمْ عليها باخت�صا ٍر.
طرق
ِ
 .2كيف نتذ ّك ُر ما قر�أناه ب�سرع ٍة؟
لت�سريع القراء ِة وتفعي ِلها.
إجراءات العمل ّي ِة
ال�ضوابط وال
 .3ب ّينْ �أبر َز
ِ
ِ
ِ
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للمطالعة
االستماع
ع
أنوا ُ
ِ

إن�سان في حيا ِته ،وهذه الأنوا ُع ال ينف�ص ُل ُ
لال�ستماع يُمار�سُ ها ال ُ
بع�ضها عن
هناك �أنوا ٌع كثير ٌة
ِ
أنواع .وي ُ
ُمكن �أن نذك َر �أبر َزها؛ في الآتي:
الموقف
بع�ضها الآخر ،فقد تجتم ُع في
ِ
ِ
ِ
الواحد ع ّد َة � ٍ
 .1اال�س ��تما ُع المُر َّك ُز :وهو ا�س ��تما ٌع يمار�سُ ��ه الإن�س � ُ
واالجتماعات الر�سم ّي ِة
التعليم
ِ
�ان في حيا ِته في ِ
وتركيز.
النوع يُر ّك ُز الم�ستمِ ُع على المعاني ،ويفهمُها بد ّق ٍة
واال�ستماع �إلى
ٍ
ِ
المحا�ضرات .وفي هذا ِ
ِ
ُ
يكون فيه الأفرا ُد م�ش ��تركين في مناق�ش ٍة َ
المتبادل �أو الم�س ��تجيبُ  :وهو الذي ُ
حول
 .2اال�س ��تما ُع
مو�ضوع معي ٍّن ،فيتك ّلمُ واح ٌد وي�ستم ُع �إليه الباقون ،ثمّ يتك ّلمُ غيرُه ،وهكذا ،وفي �أثنا ِء المحادث ِة
ٍ
�أو المناق�ش ِة ُ
تحدث ت�سا� ٌ
وتو�ضيحها.
ؤالت من الم�ستمعين ،يقو ُم المتك ّلمُ بالر ِّد عليها
ِ
�تم ِع ،ي�س ��تطي ُع
 .3اال�س ��تما ُع التحليل � ُّ�ي الن ّق ��ادُ :وهذا يحتاجُ �إلى خبر ٍة �س ��ابق ٍة لدى الم�س � ِ
الم�سموع لخبر ِته ال�شخ�ص ّي ِة ،فيُف ِّك ُر فيما ا�ستم َع
بوا�سط ِتها �أن ي ُْخ ِ�ض َع
الم�ستم ُع الكالمَ
ِ
ِ
�إليه ،ويُح ُلله ،وقد ُ
وعندئذ يُبدي
يكون ما �سمعَه �ض َّد خبر ِته ال�شخ�ص ّي ِة� ،أو موافق ًا لها،
ٍ
�تم ُع ر�أ َي ��ه بالموافق ِة �أو المخالف ِة ،كما يُ�ص � ِ�د ُر حك َمه على ما ي�س ��تم ُع �إليه .وهذا
الم�س � ِ
والربط بين ما ي�ستم ُع �إليه وما لديه من
والفهم،
الم�ستم ِع �إلى اليقظ ِة،
النو ُع يحتاجُ من
ِ
ِ
ِ
الخ�ضوع للأهوا ِء ال�شخ�ص ّي ِة.
وعدم
معلومات ،والحيد ٍة في
ٍ
ِ
ِ
الحكمِ ،
معلومات :وهذا النو ُع له ٌ
�ول على
هدف وا�ض� �حٌ ،وهو اكت�س ��ابُ
 .4اال�س ��تما ُع من � ِ
أجل الح�ص � ِ
ٍ
معلوماتُ ،
اال�ستماع للأخبا ِر.
الدرو�س التعليم ّي ِة� ،أو في
ويكون هذا في
معرف ٍة� ،أو تح�صي ُل
ِ
ٍ
ِ
المعلومات.
أكبر قد ٍر من
أجل
وهذا النو ُع يحتاجُ �إلى اليقظ ِة
والتركيز من � ِ
ِ
الح�صول على � ِ
ِ
ِ
والتقدير :وهذا النو ُع ُ
ب�شخ�ص معي ٍّن،
إعجاب
أجل المتع ِة
يكون في حال ِة ال ِ
 .5اال�ستما ُع من � ِ
ٍ
ِ
إن�سان بكالم ِه ،ويق ّد ُر �شخ�ص ّي َته َّ
في�ستمت ُع ال ُ
التقدير ،وهذا النو ُع يت�ض ّم ُن:
حق
ِ
�أ .اال�ستمتا ُع بمحتوى الما ّد ِة الم�سموع ِة.
منهج المتك ّل ِم في التحد ِّث وميّزا ِته.
ب .تحدي ُد ِ
وميل.
ج .اال�ستجاب ُة التا ّم ُة
للموقف الذي يجري فيه اال�ستما ُع عن رغب ٍة ٍ
ِ
اال�ستمتاع ال ّت ِام بما ي�ستم ُع �إليه.
وتجد ُر الإ�شار ُة �إلى � ّأن الجل�س َة المريح َة للم�ستمِ ِع ُت�ساعدُه على
ِ

الدرس السادس

كيف ُ
نقرأ؟ ()4

ُ
ُ
ُ
والقراءة الجهر ّي ُة
الصامتة
القراءة

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

َ 1 .1
�ائ�ص الق ��راء ِة ال�ص ��امت ِة وخطوا ِتها
يعرف خ�ص � َ
ومهارات تطبيقها.
ِ
َ 2 .2
�ائ�ص الق ��راء ِة الجهري� � ِة وخطوا ِتها
يعرف خ�ص � َ
ومهارات تطبي ِقها.
َ 3 .3
القراءتين.
هاتين
يملك القدر َة على
ِ
ِ
تطبيق ِ

ُمكن تق�سيمُ القراء ِة من ُ
ي ُ
حيث طريق ُة �أدا ِئها �إلى ق�سمين رئي�سين؛ هما :القراء ُة ال�صامت ُة
والقراء ُة الجهر ّي ُة.
ُ
ُ
 .1القراءة الصامتة
القراءة الصامت ِة:
تعريف
أ.
ُ
ِ

تعريف القراء ِة ال�ص ��امت ِة ب�أ ّنها« :ا�س � ُ
ُ
ي ُ
�تقبال الرمو ِز المطبوع� � ِة ،و�إعطا�ؤها المعنى
ُمكن
القارئ ال�سابق ِة مع تفاع ِلها بالمعاني الجديد ِة المقروء ِة،
خبرات
المتكامل في حدو ِد
المنا�سب
ِ
ِ
ِ
ِ
خبرات جديد ٍة وفهمُها َ
ُ
النطق»(((.
ا�ستخدام �أع�ضا ِء
دون
وتكوين
ِ
ٍ
ِ
خبرات
ويُمك � ُ�ن �أن ُنع ّر َفها � -أي�ض� � ًا  -ب�أ ّنها :تف�س ��ي ُر الرمو ِز المكتوب� � ِة ،وفهمُها في حدو ِد
ِ
جديد َ
ُ
النطق».
ا�ستخدام
دون
القارئ ال�سابق ِة،
ِ
ِ
فهم ٍ
وتكوين ٍ
ِ
فالق ��راء ُة ال�ص ��امت ُة ُتم ّث ُل :ح� � َّل الرمو ِز المكتوب ِة ،وفه ��مَ معانيها ب�س ��هول ٍة ود ّق ٍة ،وال َ
دخل
لل�صوت فيها.
ِ
القراءة الصامت ِة:
خصائص
ب.
ِ
ُ

نواح متعدّد ٍة؛ منها:
للقراء ِة ال�صامت ِة
ُ
خ�صائ�ص ومزايا ُتم ّي ُزها عن القراءة الجهر ّي ِة في ٍ
الخ�صائ�ص النف�س ّي ُة:
ُ
َ
حدود.
 ُتعطيالقارئ ح ّر ّي ًة �شخ�ص ّي ًة في القراء ِة ،وانطالق ًا بال ٍ

((( عبد اهلل� ،س ��امي محمود« :بع�ض العيوب ال�ش ��ائعة في القراءة ال�صامتة بين تالميذ ال�صف الرابع االبتدائي» (ر�سالة
ماج�ستير غير من�شورة) ،القاهرة ،جامعة الأزهر ،ك ّليّة التربية1975 ،م� ،ص.35
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ُ
للفهم ،ومتخ ّف ٌف من �أعبا ِء
الفهم؛ ل ّأن فيها تركيز ًا �أكثر،
فالذهن متف ّر ٌغ ِ
 ُت�س ��اع ُد على ِ�بط
الحروف من
نطق
ِ
�ليم ،مثلِ :
قواعد ِ
النط � ِ�ق ومراعا ِة ِ
مخارجها ،وال�ض � ِ
ِ
النطق ال�س � ِ
ال�صوتي.
والتنغيم
وال�صرفي،
النحويِّ
ِّ
ِّ
ِ
النطق.
 تنا�سبُ الأفرا َد الخجولينَ � ،أو الذين لديهم عيوبٌ فيِ
الخ�صائ�ص االقت�صاد ّي ُة واالجتماع ّي ُة:
ُ
القارئ؛ ل ّأن القراء َة ال�ص ��امت َة �أ�س ��ر ُع من القراء ِة الجهر ّي ِة،
 تو ّف ُر الوقتَ والجهدَ عندِ
النطق ،فال َ
والعقل.
للعين
كما � ّأن فيها توفير ًا لأع�ضا ِء
ِ
ِ
عمل �إال ِ
دون �ضو�ض � ٍ�اء ت�ؤ ّث ُر عليهم،
 ُت�س ��تخدمُ ف ��ي �أيَّ ٍالنا�س فيه ،من ِ
مكان يُمك � ُ�ن �أن يتواجد ِ
كالمكتبات والنوادي ،وو�سائل الموا�صالت ...بن�سبة .% 90
ُ
يت�ضايق �أ ٌخ من قراء ِة �أخيه ،وال ي�ؤ ّث ُر ب�صو ِته على مَ نْ
الترابط الأ�سريِّ  ،فال
 ُت�ساع ُد فيِ
بجوا ِره؛ ل ّأن ال�صوتَ فيها ال يعم ُل.
الخ�صائ�ص ال�سيا�س ّي ُة:
ُ
الحرب.
ال�سلم وفي
 � ٌِ
حفظ �أ�سرا ِر ِ
أ�سا�س في ِ
الدول في ِ
يخ�ص عم َله
المحافل الدول ّي ِة،
التعامل في
أ�سا�س في
والدواوين ،فك ُّل م�س� ٍؤول يقر�أُ ما ُّ
 � ٌِ
ِ
ِ
�سات
الداخلي
نظام الدول ِة
قراء ًة �صامت ًة ،فهي � ٌ
ِّ
ِّ
والخارجي ،في الم� ّؤ�س ِ
أ�سا�س في ِ
حفظ ِ
ال�صفقات...
وعقد
وال�شركات،
والوزاراتِ ،
ِ
ِ
ِ
القراءة الصامت ِة:
مهارات
ج.
ِ
ُ

تتط ّلبُ القراء ُة ال�صامت ُة َ
المهارات:
الخا�ص ِة بها ،ومنْ هذه
المهارات
بع�ض
ّ
ِ
ِ
والرمز ،واختي ��ا ِر المعنى
خالل الرب � ِ�ط بين المعن ��ى
 الد ّق� � ُة والعم � ُ�ق في الفه � ِ�م ،من ِِ
وا�ستخدام هذه الأفكا ِر بعد تذ ّك ِرها.
وتنظيم الأفكا ِر المقروء ِة،
المنا�سب،
ِ
ِ
ِ
إدراكه
الفهم عل ��ى :دافع ّي ِة الق � ِ
�ات ،و� ِ
�ارئ ،وخلف ّي ِته من المفهوم � ِ
ويعتم� � ُد النج ��احُ في ِ
الكلمات(((.
ِ

((( انظر:

Yoakan. Geradd Basal: Reading Instruction. New York, Mcgraw - Hillco, 1955, p. 212.

ا ُةءارقلا  ) (4؟ُأرقن فيك

( ؟ُأرقن فيك ارقلاو ُةتماصل

75

 ال�س ��رع ُة في القراء ِة :و ُتعتب ُر ال�س ��رع ُة ذاتَ قيم� � ٍة؛ عندما يُح ّق ُق الق � ُ�ارئ بها الدرج َة
ببطء ،وهذا يعني � ّأن الق � َ
�ارئ الجيّدَ هو الذي
الفهم الذي يُح ّق ُقه لو ق ��ر�أَ ٍ
َ
نف�س ��ها م ��ن ِ
ُ
لنوع
ي�س ��ي ُر بال�س ��رع ِة التي تتط ّلبُها
الظروف؛ حتى يُح ّق � َ�ق �أهدا َفه من الق ��راء ِة ،تبع ًا ِ
.
الفهم
الما ّد ِة ،وطبق ًا لحاجا ِته ،وم�ستوى مهارا ِته في ِ
الخبرات ال�شخ�ص� � ّي ِة
الكلمات ،وزياد ُة الثرو ِة اللفظ ّي ِة ،وهذا يعتم ُد على
 التع� � ّر ُف علىِ
ِ
إدراك المعنى
للق � ِ
�ات ،وا�س ��تعان ِته بالمعاج � ِ�م اللغو ّي� � ِة ،و� ِ
�ارئ ومعرف ِت ��ه لمعاني الكلم � ِ
وال�سياق.
الن�ص
إ�شارات ِّ
ِ
المق�صو ِد من ِ
خالل � ِ
ُ
ّ ُ
الجهرية
 .2القراءة
القراءة الجهر ّي ِة:
تعريف
أ.
ُ
ِ

ُ
العين �إلى ِّ
المخ،
عُ رِّفتْ القراء ُة الجهر ّي ُة ب�أ ّنها:
«التقاط الرمو ِز المطبوع ِة ،وتو�صي ُلها عب َر ِ
المختزن له في ِّ
المخ ،ثمّ الجه ُر بها ب�إ�ضاف ِة
ك�شكل مج ّر ٍد ،والمعنى
وفهمُها
ِ
الرمز ٍ
بالجمع بين ِ
ِ
النطق ا�ستخدام ًا �سليم ًا»(((.
وا�ستخدام �أع�ضا ِء
أ�صوات
ِ
ال ِ
ِ
القارئ
�رات
ِ
ويُمك � ُ�ن �أن ُتع� � َّر َف ب�أ ّنها :تف�س ��ي ُر الرم ��و ِز المكتوب� � ِة ،وفهمُها في حدو ِد خب � ِ
ُ
م�سموع».
وا�ضح
ال�سليم
النطق
ا�ستخدام
جديد ،مع
ال�سابق ِة،
ِ
فهم ٍ
ٍ
ٍ
ب�صوت ٍ
وتكوين ٍ
ِ
ِ
و ُتع ُّد القراء ُة الجهر ّي ُة �أ�صعبَ من القراء ِة ال�صامت ِة؛ لأ ّنها تت�ض ّم ُن
مهارات ع ّد ًة ،وت�ستخدمُ
ٍ
�أجهز ًة متعدّد ًة ومع ّقد ًة.
القراءة الجهر ّي ِة:
خصائص
ب.
ِ
ُ

نواح متعدّد ٍة؛ منها:
للقراء ِة الجهري ِة
ُ
خ�صائ�ص ومزايا ُتم ّي ُزها عن القراء ِة ال�صامت ِة في ٍ
الخ�صائ�ص التربو ّي ُة:
ُ
التعليم والتع ّل ِم؛ فعن طري ِقها ُت ْك ُ
ت�شف الأخطا ُء في
 ُتع ُّد �أدا ًة ها ّم ًة ال ب َّد منها في عمل ّي ِةِ
النطق ،وبال ّتالي ي ُ
ُمكن عالجُ ها.

((( انظر :عبد اهلل« :بع�ض العيوب ال�شائعة في القراءة ال�صامتة بين تالميذ ال�صف الرابع االبتدائي»،م�.س� ،ص.36
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وتمثيل المعنى ،فال ي ُ
ُمكن �أن ُتن ّم َي هذه
النطق و�إجاد ِة الأداءِ،
إتقان
 �أح�س � ُ�ن و�س ��يل ٍة ل ِِ
ِ
يتح�س ُن تدريج ّي ًا
�وتي في القراء ِة ّ
دون القراء ِة الجهر ّي ِة؛ ل َّأن الأدا َء ال�ص � َّ
المهارات من ِ
ِ
�موع ،وال ُتع � ُ
�يحها
بالتدري � ِ�ب ،وال ي ّت�ض ��حُ الأدا ُء � اّإل ب�ص � ٍ
�رف المعاني �إال بتو�ض � ِ
�وت م�س � ٍ
الحركي.
ال�صوتي �أو
بالتمثيل
ِّ
ِّ
ِ
الخ�صائ�ص النف�س ّي ُة والف ّن ّي ُة:
ُ
َ
العيب؛ بت�ش ��جي ِعهم على
	�إ ّنه ��ا عال ٌج للأف ��را ِدالخجولين �أو الخائفي � َ�ن للتخ ّل ِ�ص من هذا ِ
�ارئ بالثق ِة في نف�س� � ِه ،عندما يقر�أُ جه � ً
الق ��راء ِة الجهر ّي ِة ،ف ُت�ش� � ِع ُر الق � َ
�را �أمام زمال ِئه،
ّ
والخجل والتر ّد ِد التي ُ
َ
م�ستقبل حيا ِته.
تقف عقب ًة �أمامَ الفر ِد في
الخوف
حواجز
فيتخطى
ِ
ِ
ِ
التنغيم
خالل
أدبي
	�إ ّنها و�سيل ٌة ها ّم ٌة للفر ِدالفني والتذو ِّق ال ِّ
للتعبير ِّ
للكالم المقرو ِء من ِ
ِ
ِ
ِ
�تفهام
�وتي
ال�ص � ِّ
والتعبير الجي ِّد في الأداءِ ،فتك�ش � ُ�ف عن نوع ّي ِة الأ�س � ِ
ِ
�اليب ،مثل :اال�س � ِ
الزجر ...وفي المعاني
الإنكاريِّ � ،أو التقريريِّ �أو ال�س ��خري ِة� ،أو التعجّ ِب� ،أو الدعاءِ� ،أو
ِ
التي ال ُت ُ
خالل القراء ِة الجهر ّي ِة.
درك مراميها � اّإل من ِ
الخ�صائ�ص االجتماع ّي ُة:
ُ
الجماهيرِّ ،
النف�س.
عملي على مواجه ِة
	�إ ّنها تدريبٌ ٌّوبث الثق ِة في ِ
ِ
الحديث والمناق�ش� � ِة والر ِّد على الأ�سئل ِة ،وبهذا ُت ِع ُّد
تمكين الفر ِد من
ِ
	�إ ّنها ُت�س ��اع ُد على ِال َ
ونجاح.
إن�سان لمواجه ِة الحيا ِة بفاعل ّي ٍة
ٍ
طريق ق ��راء ِة ما هو مكتوبٌ لهم؛ من
	�إ ّنها ُت�س ��اع ُد على تو�ص � ِ�يل المعاني للآخرينَ عن ِ
َ
ر�سائل وغيرها.
�ا�س بالم�س�ؤول ّي ِة
�اعرهم ،والإح�س � َ
	�إ ّنها ُتع ّلمُ الفر َد احترامَ ر�أي الآخرينَ  ،واحترامَ م�ش � ِاالجتماع ّي ِة تجاهَ هم.
القراءة الجهر ّي ِة:
مهارات
ج.
ِ
ُ

د ّلت التجاربُ على � ّأن القراءة الجهر ّي َة تت�س ��اوى مع القراء ِة ال�صامت ِة في مهار ِتها ،وتزيد
مهارات �أ�سا�سي ٍة((( ،مثل:
عنها في
ٍ
((( انظر :خاطر ،اال ّتجاهات الحديثة في تعليم اللغة العربيّة والتربية الدينيّة ،م�.س� ،ص.58
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محتويات الما ّد ِة المقروء ِة للم�ستمعينَ .
 تف�سي ُرِ
ُ
وال�صرفي.
ال�ضبط النحويُّ
ُّ
 ُمخارجها.
الحروف من
ح�سن
النطق و�إخراجُ
ِ
ِ
ِ
بال�صوت والحرك ِة.
 تمثي ُل المعنىِ
إ�شارات الطباع ِة ورمو ِزها وتف�سيرُها.
 معرف ُة � ِالترقيم والتق ّي ُد بها.
عالمات
 معرف ُةِ
ِ
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ُ
األفكار الرئيسة

 .1تق�س ��يمُ القراء ِة من ُ
حيث طريق ُة �أدا ِئها �إلى ق�س ��مين رئي�سين؛ هما :القراء ُة ال�صامت ُة
والقراء ُة الجهر ّي ُة.
�ائ�ص االقت�صاد ّي ُة
�ائ�ص النف�س ّي ُة /الخ�ص � ُ
�ائ�ص القراء ِة ال�صامت ِة :الخ�ص � ُ
 .2من خ�ص � ِ
الخ�صائ�ص ال�سيا�س ّي ُة...
واالجتماع ّي ُة/
ُ
ُ
الفهم /ال�سرع ُة في القراء ِة /التع ّر ُف
مهارات القراء ِة ال�صامت ِة :الد ّق ُة
 .3من
ِ
والعمق في ِ
الكلمات ،وزياد ُة الثرو ِة اللفظ ّي ِة...
على
ِ
الخ�صائ�ص النف�س ّي ُة والف ّن ّي ُة/
الخ�صائ�ص التربو ّي ُة/
خ�صائ�ص القراء ِة الجهر ّي ِة:
 .4من
ُ
ُ
ِ
الخ�صائ�ص االجتماع ّي ُة...
ُ
ُ
ال�ضبط
محتويات الما ّد ِة المقروء ِة للم�ستمعينَ /
مهارات القراء ِة الجهر ّي ِة :تف�سي ُر
 .5من
ِ
ِ
مخارجه ��اُ /
تمثيل المعنى
�روف من
�رفي /ح�س � ُ�ن
النحويُّ وال�ص � ُّ
ِ
ِ
النطق و�إخراجُ الح � ِ
عالمات
�ارات الطباع ِة ورمو ِزها وتف�س ��يرُها /معرف ُة
ِ
�وت والحرك ِة /تع ّر ُف �إ�ش � ِ
بال�ص � ِ
الترقيم والتق ّي ُد بها...
ِ

ّْ
وأج ْب
فكر ِ

 .1ع ّر ِف القراء َة ال�صامت َة والقراءة الجهر ّي َة ،مبيّن ًا َ
الفرق بينها.
مهارات القراء ِة ال�صامت ِة؟
 .2ما هي �أه ُّم
ِ
مهارات القراء ِة الجهر ّي ِة؟
 .3ما هي �أه ُّم
ِ
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ٌ
للمطالعة
ُ
أهداف االستماع

أهداف .و� ُ
اال�ستماع كثير ٌة،
أهداف
�تماع وتنمي َة مهارا ِته ،ال ب ّد له من � ٍ
ِ
� ّإن التدرّب على اال�س � ِ
ُ
تختلف من مرحل ٍة �إلى �أخرى ،وي ُ
اال�ستماع في الآتي:
أهداف
ُمكن تحدي ُد �أهمِّ � ِ
ِ
 .1الق ��در ُة عل ��ى الإ�ص ��غا ِء واالنتب ��ا ِه ،والتركي� � ُز على الم ��ا ّد ِة الم�س ��موع ِة ،وغر� � ُ�س عاد ِة
إن�صات.
ال ِ
الم�ستم ِع.
غر�ض
 .2القدر ُة على تتب ِّع
ِ
الم�سموع ،وال�سيطر ُة عليه ،بما يتنا�سبُ مع ِ
ِ
كالم المتك ّل ِم.
فهم
الم�سموع في �سرع ٍة ود ّق ٍة ،من ِ
ِ
 .3القدر ُة على ِ
خالل متابع ِة ِ
�خ�صّ ،
كالم،
جانب التذو ِّق
الجمالي لما ي�س ��تم ُع �إليه ال�ش � ُ
ِّ
 .4تنمي� � ُة ِ
فيف�ض� � ُل كالم ًا على ٍ
تعبير.
وتعبير ًا على ٍ
ُ �	.5
الم�سموع.
الكالم
�سياق
إدراك معاني
المفردات في �ضو ِء ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
واتخاذ القرا ِر
�موع،
الحكم على
والنقد ،و�إ�ص ��دا ُر
التحليل
 .6الق ��در ُة عل ��ى
ِ
ِ
الكالم الم�س � ِ
ِ
ِ
المنا�سب.
ِ

الدرس السابع

كيف ُ
َ
نقرأ؟

()5

ُ
مهارات القراء ِة ()1

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

َ 1 .1
أغرا�ض القراء ِة ال�س ��ريع ِة ومجاال ِتها
يعرف �أبر َز � ِ
ومهارات تطبي ِقها.
ِ
 2 .ي�شرح َمفهومَ القراء ِة الناقد ِة.
�ارات ف ��ي عمل ّي ِة
3 .3يت ��درّبَ عل ��ى تطبي � ِ�ق هذه المه � ِ
القراء ِة.

الدرو�س ال�س ��ابق ِة والذي َ
أنماط
�ري الذي تقدّمَ ف ��ي
العر�ض النظ � ِِّ
بع ��دَ
ِ
ِ
تناول التعري � َ�ف ل ِ
وخ�صائ�صهاَ ...
أنماط منَ
ببيان
�سوف نقومُ في هذا
أنواعها
الدر�س ِ
ِ
مجاالت هذه ال ِ
ِ
ِ
القراء ِة و� ِ
القراء ِة وكيفي ِة اكت�ساب مهار ِتها.
ُ
ُ
 .1القراءة السريعة
الغر�ض منها الو�ص � َ
ُ
ُ
ُ
ا�سم معي ٍّن� ،أو عن معلوم ٍة
�شيء معي ٍّن ،مثل:
ويكون
�ول �إلى ٍ
البحث عن ٍ
وبخا�ص ٍة عند الباحثينَ .
والخا�ص ِة،
محدّد ٍة .وهذه القراء ُة مه ّم ٌة في الحيا ِة العا ّم ِة
ّ
ّ
أ .مجاال ُتها:

ُ
البحث عن ا�س � ٍ�م في
والمراجع� ،أو
الكتب
مجاالت القراء ِة ال�س ��ريع ِة :ق ��راء ُة
م ��ن
فهار�س ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
الكتب
�وف الناجحينَ � ،أو
الهاتف� ،أو
دليل
بع�ض ِ
ِ
البحث عن �أ�س ��ما ِء ِ
البحث عن ا�س � ٍ�م في ك�ش � ِ
ِ
ُ
البحث
المعاجم المختلف ِة� ،أو
المفردات في
المكتبات� ،أو الك�ش � ُ�ف عن معاني بع�ض
قوائم
ِ
ِ
ِ
في ِ
الكتب العلم ّي ِة؛ ُ
البحث عن معلوم ٍة لغو ّي� � ٍة �أوفقه ّي ٍة� ،أو قراء ِة
مثل
ع ��ن معلوم ٍة معيّن ٍة في �أح � ِ�د ِ
ِ
البواخر.
القطارات� ،أو
الطائرات� ،أو
دليل
ال�صحف والمجلاّ ِت� ،أو قراء ِة ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب .مهارا ُتها:

مهارات القراء ِة ال�سريع ِة:
من �أهمِّ
ِ
ال�سريع.
 القدر ُة على الت�ص ّف ِحِ
العينين في القراء ِة.
 �سرع ُة حرك ِةِ
العبارات.
الكلمات �أو
التقاط
 �سرع ُةِ
ِ
ِ
أ�صلي.
الربط بين الأفكا ِر
والمو�ضوع ال ِّ
 القدر ُة على ِِ
الح�صول عليها.
 القدر ُة على معرف ِة الم�صاد ِر ،و�سرع ِةِ
والتلخي�ص.
اال�ستيعاب مع �سرع ِة التن ّق ِل
 �سرع ُةِ
ِ
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المهارات:
التدريب على
ج.
ِ
ُ

عر�ض بطاق ٍة مكتوبٌ عليها ُ
 ُالقارئ ذك ُر العبار ِة
العبارات ،ثمّ �إبعادُها ،والطلبُ من
بع�ض
ِ
ِ
التي ر�آها .وتكرا ُر هذه العمل ّي ِة م ّر ٍات عدّة.
 ُّرات
�وع معي ٍّن في م�ص ��اد َر ع ّد ٍة ،مثل:
تكليف المتدر ِّب
ِ
ِ
مخاطر المخد ِ
بالبحث عن مو�ض � ِ
و�إدما ِنها.
 ُوغيرها.
كتب
تكليف المتدر ِّب
ذات �صف ٍة ّ
خا�ص ٍة في ِ
المعاجم ِ
ِ
بالبحث عن ٍ
كلمات ِ
ِ
ُ
الهواتف.
دليل
دفتر ِ
الك�شف عن ِ
بع�ض الأ�سما ِء في ِ
ِ
ُ
ُ
تتناول مو�ضوع ًا معيّن ًا.
الكتب التي
الك�شف في �سجلاّ ِت
المكتبات عن ِ
ِ
ُ
تلخي�ص عنه.
حدث معي ٍّن ،وعم ُل
الك�شف في ع ّد ِة
ٍ
�صحف يوم ّي ٍة و�أ�سبوع ّي ٍة عن ٍ
ٍ
ُ
ّ ُ
معلومات
لجمع
ية
المتأن
القراءة
.2
ٍ
ِ
ُ
�وع محد ٍّد� ،أو الإجاب ِة على �أ�س ��ئل ٍة
لجمع
وتكون بقراء ِة ٍ
ِ
المعلومات عن مو�ض � ٍ
كتاب �أو �أكث َرِ ،
ُ
ُ
القارئ بع ّد ِة م�صاد َر علم ّي ٍة� ،أو مراجعَ .ويتم ّي ُز هذا النو ُع من القراء ِة
ي�ستعين
محدّد ٍة ،وفيها
المواقف الأخرى لق ّل ِة
�تيعاب المعاني ،وال�س ��رع ِة في بع� ِ��ض
بع�ض
المواقف ال�س � ِ
بالتركيز في ِ
ِ
ِ
ِ
أ�صلي الذي
ارتباطها
المو�ضوع �أو المعلوم ِة ،ومدى
�أه ّم ّي ِتها ،وذلك ح�س ��بَ �أه ّم ّي ِة
بالمو�ضوع ال ِّ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
�صات،
جميع
يبحث عنه
ّ
التخ�ص ِ
القارئ .وهذا النو ُع مه ٌّم في الحيا ِة؛ لأ ّنه يُنا�سبُ الباحثينَ في ِ
وفي المجاالت المعرف ّي ِة ك ِّلها.
أ .مجاال ُتها:

البحوث الزراع ّي ِة ،وال�ص ��ناع ّي ِة،
�ات تتم ّث ُل في:
ِ
لجمع المعلوم � ِ
مج ��االتُ الق ��راء ِة المت�أ ّني ِة ِ
البحث عن
نظام معي ٍّن� ،أو
والتعليم ّي ِة،
ِ
ِ
والتقارير العلم ّي ِة عن مو�ض � ٍ
�وع مع ّي � ٍ�ن� ،أو التع ّر ِف على ٍ
كتب اللغ ِة ،وهكذا.
والتف�سير
كتب الفق ِه
والحديث� ،أو م�س�أل ٍة لغو ّي ٍة في ِ
م�س�أل ٍة دين ّي ٍة في ِ
ِ
ِ
ب .مهارا ُتها:

مو�ضوع معي ٍّن ،ما ي�أتي:
معلومات عن
لجمع
من �أهمِّ
ٍ
ِ
ٍ
مهارات القراء ِة المت�أ ّني ِة ِ
المو�ضوع �أو المعلوم ِة �أو الم�س�أل ِة َ
قبل البد ِء في القراء ِة.
 تحدي ُدِ
 -الت�ص ّفحُ ال�سري ُع �أو القراء ُة اال�ستك�شاف ّي ُة.
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التلخي�ص.
القدر ُة على
ِ
ببع�ضها الآخ َر.
بع�ض
ربط ِ
المعلومات ِ
ِ
القدر ُة على ِ
المعلومات.
القدر ُة على الموازن ِة بين
ِ
النقاط المه ّم ِة.
القراء ُة المت�أ ّني ُة ،وو�ض ُع
خطوط تحتَ
ٍ
ِ

المهارات:
التدريب على
ج.
ِ
ُ

ُ
الدرا�سي ،التدري�س الم�ص ّغرُ� ،آرا ُء
مو�ضوع معي ٍّن؛ مثل :الت� ّأخ ُر
معلومات في
البحث عن
ُّ
ٍ
ٍ
العلما ِء في م�س�أل ٍة فقه ّي ٍة� ،أو لغو ّي ٍة.
َ
النقاط المه ّم َة
وعالمات تح ّد ُد
خطوط
المراجع عن هذه الموا�ض ��يع وو�ض ُع
 القراء ُة فيٍ
ٍ
ِ
الكتب.
في ِ
النقاط المحدّد ِة.
خالل
تلخي�ص
 القدر ُة علىالمو�ضوع من ِ
ِ
ِ
ِ
 ُوالتعليق عليه.
وتلخي�صه،
واحد،
تكليف المتدر ِّب بقراء ِة ٍ
ِ
كتاب ٍ
ِ
المو�ضوع في مراج َع متعدّد ٍة ،ثمّ كتاب ِة المقال ِة.
�صحفي؛ بقراء ِة
لمقال
ٍّ
 الإعدا ُد ٍِ
خالل مراج َع معيّن ٍة.
مو�ضوع معي ٍّن؛ ليكتبَ في
بحث في
�صفحات محدّد ٍة من ِ
 �إعدا ُد ٍٍ
ٍ
ُ
ُّ
التحليلية
 .3القراءة

ُ
بعمق وت�أم ٍّل ،وتتم ّي ُز
وهي القراء ُة التي يحتاجُ ها
�وع ٍ
القارئ عندما يرغبُ في ِ
فح�ص مو�ض � ٍ
وعقد مقارن ٍة بينها وبين المعاني
هذه القراء ُة
لفهم المعاني جمل ًة وتف�صي ًالِ ،
ِ
بالتريث والأنا ِة؛ ِ
ُ
تختلف معها.
التي ُتماث ُلها� ،أو
أ .مجاال ُتها:

�ات العليا في الماج�س ��تير
�وث الدرا�س � ِ
�وع من الق ��راء ِة تتم ّث ُل ف ��ي :بح � ِ
مج ��االتُ ه ��ذا الن � ِ
أبحاث في
ّات العلم ّي ِة ،والتقاري َر وال ِ
�رات والجمعي ِ
والدكت ��وراه والأبحاث التي ُتقدّمُ في الم�ؤتم � ِ
وغيرها.
مجاالت :الطبِّ  ،والزراع ِة ،وال�صناع ِة ،والهند�س ِة،
والتعليم ،والتجار ِةِ ...
ِ
ِ
ب .مهارا ُتها:

النوع من القراء ِة ما ي�أتي:
من �أهمِّ
ِ
مهارات هذا ِ
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لفهم المعنى.
التمه ُّل والتع ّم ُق في القراء ِة والتركي ُز ِ
المنا�سب للمعنى.
اللفظ
النقل
ِ
القدر ُة على ِ
ِ
والتلخي�ص واختيا ِر ِ
الموازن ُة بين ما ي ُ
الكتب المختلف ِة.
ُعر�ض في ِ
ال�سياق.
خالل
ِ
اللفظ ومعناه من ِ
الربط بين ِ
القدر ُة على ِ
والعبارات.
والجمل
ألفاظ
ِ
ِ
فهمُ معاني ال ِ
الواحد.
المو�ضوع
االختالف في
ومواطن
فاق
تحديد
القدر ُة على
مواطن اال ّت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

المهارات:
التدريب على
ج.
ِ
ُ

�ام
الدين في
 عليك �أن تختا َر مو�ض ��وع ًا بحث ّي ًا ،مثل :ر�أيُِ
ِ
حجاب المر�أ ِة� ،أو ر�أيُ الإ�س�ل ِ
ع�صرين
إعراب� ،أو الموازن ُة بين
في الق�ضا ِء والقد ِر� ،أو الجم ُل التي ال مح َّل لها من ال ِ
ِ
أدب.
في ال ِ
المو�ضوع في ع ّد ِة م�صاد َر ومراجعَ.
 تقر�أُ عنِ
 ُتح � ُ�اول �أن ُتح ّل � َ�ل ما ق ��ر�أتْ وتعق ُد موازن� � ًة �أو مقارن ًة بي ��ن ما ُكتبَ في هذه الم�ص ��اد ِر
والمراجع.
ِ
 ُتحدِّ د مواطنَاالختالف.
ِ
بالتلخي�ص وال�صياغ ِة.
 تقومُِ
ُ
ُ
 .4القراءة الناقدة
ُ
القارئ الما ّد َة المقروء َة ،ويُخ�ض� �عُها لخبر ِته ال�شخ�ص ّي ِة (التغذي ِة
هذه القراء ُة يتت ّب ُع فيها
ّات� ،أو
�ضعف ،ونقدُها والحكمُ
ِ
مظاهر ق ّو ٍة �أو ٍ
ّات و�س ��لبي ٍ
الرجع ّي ِة) ومعرف ُة ما فيها من �إيجابي ٍ
عليها.
أ .مجاال ُتها:

�ات طلاّ ِبهم و�أبحا ِثهم،
النوع من الق ��راء ِة تتم ّث ُل في :قراء ِة المع ِّلمينَ لكتاب � ِ
مج ��االتُ هذا ِ
قراء ِة المناق�ش ��ينَ
ؤتمرات
لر�سائل الماج�س ��تير �أو الدكتوراه ،قراء ِة
ِ
ِ
اللجان التي ُتعق ُد في الم� ِ
ؤتمرات ،قراء ِة التقاري � ِ�ر التي يُق ّدمُها
العلم ّي� � ِة المختلف� � ِة
أبحاث المقدّم ِة له ��ذه الم� ِ
لتقويم ال ِ
ِ
ّات الق�ضايا التي ُت ُ
الم�س� َ
عر�ض عليهم ،قراء ِة ر�ؤ�سا ِء
ؤولون �إلى ر�ؤ�سا ِئهم ،قراء ِة الق�ضا ِة لحيثي ِ
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َ
الدول..
ؤتمرات ال�سيا�س� � ّي ِة� ،أو ما ي�ص ��لهُم من
ر�سائل متبادل ٍة بين ِ
ِ
لنتائج الم� ِ
الدول والوزرا ِء ِ
والخا�ص ِة.
ؤون الحيا ِة العا ّم ِة
ّ
وغير ذلك من �ش� ِ
ب .مهارا ُتها:

مهارات القراء ِة الناقد ِة:
من
ِ
القارئ للما ّد ِة المقروء ِة من ُ
اال�سترجاع.
ّات
 تتبُّعِ
حيث تناو ُلها لعملي ِ
ِ
وفهمها.
 القدر ُة على اختبا ِر الأفكا ِر الرئي�س ِة ِتقويم ما يقر�أُ ،والحكمُ عليه.
 القدر ُة على ِوهدف
تمييز اال�س �
إثبات حقيق ِة الأ�س � ِ
 القدر ُة على ِ�لوب ،وكيف ّي ِتهِ ،
�تنتاجات المكتوب ِة ،و� ِ
ِ
الكاتب.
ِ
فهم ما بين ال�سطو ِر.
 القدر ُة على ِال�سياق الموجود ِة فيه.
الكلمات
تحديد معاني
 القدر ُة علىوالجمل ح�سبَ
ِ
ِ
ِ
ِ
وغير المبا�شر ِة.
فهم �
ألفاظ ودالال ِتها المبا�شر ِة ِ
إيحاءات ال ِ
ِ
 القدر ُة على ِوالحكم عليها.
والربط بينها
العالقات
إدراك
ِ
ِ
 القدر ُة على � ِِ
المهارات:
التدريب على
ج.
ِ
ُ

تخ�ص ِ�صه.
مجال ّ
واحد منهم مو�ضوع ًا في ِ
 يُطلبُ من القارئينَ �أن يقر�أَ ك ُّل ٍ ينق ُد ما قر�أَه.معين ِّ
َ
واحد منهم.
ببحث
 يُك ّل ُفلكل ٍ
القارئون ِ
مو�ضوع ٍ
ٍ
 يُطل ��بُ م ��ن ِّبالتبادل فيما بي َنه ��مُ ،
ويكون االثنان في
كل متدر ٍّب �أن ينقدَ م ��ا كتبَه زمي ُله
ِ
واحد.
ّ
تخ�ص ٍ�ص ٍ
ُ
ُ
والعاطفة
للعقل
الممتعة
القراءة
.5
ِ
ِ
� ّإن �أيَّ ق ��راء ٍة مهم ��ا كان هد ُفها تعو ُد على الفر ِد بالفائد ِة العلم ّي ِةُ ،
وبع�ض ��ها يُن ّمي وجدا َنه
ُ
تعبيرات جميل ٍة
القارئ كتاب ًا معيّن ًا؛ لي�س ��تفيدَ منه ،وي�ستمت َع بما فيه من
وعاطف َته ،وقد يختا ُر
ٍ
غو�ص في
تفكير متع ّم � ٍ�ق� ،أو ٍ
و�ص ��و ٍر خيال ّي� � ٍة رائع ٍة ،وتتم ّي� � ُز هذه القراء ُة ب�أ ّنه ��ا :ال تحتاجُ �إلى ٍ
بوقت معي ٍّن ،وتتم ّي ُز بالح ّر ّي ِة
أوقات الفرا ِغ والراح ِة ،وال ترتب � ُ�ط ٍ
المعان ��ي ،كما �أ ّنها ُت�ؤدَّى في � ِ
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�كان ،وقد ُ
تكون ه ��ذه القراء ُة
�وع
والزمان والم � ِ
ِ
التا ّم� � ِة ف ��ي اختي ��ا ِر الما ّد ِة والكت � ِ
�اب والمو�ض � ِ
م ّت�ص ��ل ًة ،وقد تك � ُ
بع�ض الأفكا ِر �أو
�ون منقطع ًة ،وال يلزمُها التركي ُز ،ولك ّنها مفيد ٌة ف ��ي
التقاط ِ
ِ
التخ�ص�صي َة ،وال ُ
بنوع معي ٍّن
المعلومات التي ُتنا�سبُ الثقاف َة العا ّم َة ،وال ُتنا�سبُ الثقاف َة
ّ
ِ
يرتبط ٍ
ال�شخ�صي ،والراح ِة النف�س ّي ِة.
التنفي�س
الكتب ،كما �أ ّنها ُت�ساع ُد على
ِّ
من ِ
ِ
أ .مجاال ُتها:

النوع من القراء ِة متعدّد ٌةُ ،
الطويل� ،أو حال ِة انتظا ِر
ال�سفر
حاالت
ِ
ِ
وتكون فيِ :
مجاالتُ هذا ِ
ّ
�ات الراح ِة
�ارات� ،أو الموان � ِ�ئ� ،أو
�ش � ٍ
�ادم من �س � ٍ
�ات� ،أو في �أوق � ِ
المحط � ِ
�فر في :المط � ِ
�خ�ص ق � ٍ
النوم� ،أو بعدَ ه ،وت�ش � ُ
الأ�س ��بوع ّي ِة �أو ال�سنو ّي ِة� ،أو َ
والكتب
ال�صحف ،والمجلاّ ِت،
�مل :قراء َة
ِ
ِ
قبل ِ
��ص على
المتخ�ص�ص� � ِة ،والثقاف ِة العا ّم ِة،
غير
ّ
ودواوين ال�ش ��عراءِ ،والق�ص � ِ
الأدب ّي� � ِة ،والعلم ّي ِة ِ
ِ
أنواعها.
اختالف � ِ
ِ
ب .مهارا ُتها:

مهارات القراء ِة الممتع ِة:
من
ِ
 القراء ُة ال�سريع ُة.ُ
المعلومات المفيد ِة.
بع�ض الأفكا ِر �أو
التقاط ِ
ِ
 ُآخر.
بع�ض
ربط ِ
ببع�ضها ال ِ
المعلومات ِ
ِ
 ُالمعلومات بالخبر ِة ال�شخ�ص ّي ِة.
بع�ض
ربط ِ
ِ
الب�صر بينَ ال�سطو ِر.
انتقال
 �سرع ُةِ
ِ
ُ
الكتب المفيد ِة.
ح�سن اختيا ِر ِ
ُ
مو�ضوعات غي َر مفيد ٍة.
تتناول
الكتب التي
 تج ّنبُِ
ٍ
بوجه عامٍّ .
 الإفاد ُة من هذهالقراءات في الحيا ِة ٍ
ِ
المهارات:
التدريب على
ج.
ِ
ُ

َ
يميلون �إلى
الكتب التي
بع�ض ِ
فراغهم قراء ُة ِ
أوقات ِ
 يُطلبُ من المتد ّربينَ �أن يختاروا في � ِقراء ِتها.
واحد منهم ّ
 ُملخ� ًصا لما قر�أَه على زمال ِئه.
يعر�ض ك ُّل ٍ
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ّ ٌ
ٌ
بالقراءة
خاصة
 .6أغراض أخرى
ِ
َ
أغرا�ض الأخرى ،نو ُّد � ْأن ُن�ش ��ي َر هنا �إلى � َّأن ال َ
الخا�ص� � َة ال ينف�ص ُل
أغرا�ض
ّ
قبل � ْأن نتك ّلمَ عنْ ال ِ
أغرا�ض منها ،فقد يقر�أُ
آخر انف� ً
ُ
صاال تام ًّا ،بل قد ُ
للقارئ
يكون
ِ
ِ
الواحد ع ّد ُة � ٍ
بع�ضها ال ِ
بع�ضها عن ِ
لنف�سه وي�ستمت ُع بذلك.
قراء ًة �سريع ًة �أو مت�أ ّني ًة ،ويُح ّل ُل ما يقر�ؤه وينقدُه ،وي�أخ ُذ منه
ٍ
معلومات ِ
عر ْفنا َ
قراءات
الخا�ص� � ِة للقراء ِة ،نو ُّد �أن ُن�شي َر هنا �إلى � ّأن هناك
أغرا�ض
ّ
بع�ض ال ِ
وبعدَ �أنْ ِ
ٍ
خا�ص ًة مختلف ًة ي ُ
ُمكن �إجما ُلها فيما ي�أتي:
�أخرى ّ
الدخان...
ّرات �أو
ِ
 القراء ُة لمعرف ِة ر�أي معي ٍّن في ق�ضي ٍة معيّن ٍة ،مث ُل :ر�أي ِالدين في المخد ِ
غير
 القراء ُةللتثقيف واال�س ��تزاد ِة من المعرف ِة :الدين ّي ِة� ،أو اللغو ّي ِة� ،أو ال�سيا�س ّي ِة� ...أو ِ
ِ
ذلك.
 الق ��راء ُة للإجاب ِة عن �أ�س ��ئل ٍة متع ّلق ٍة ب�أمو ِر الدي � ِ�ن �أو الدنيا ،مث ُل :الإجاب ِة عن �أ�س ��ئل ِةالبرامج الإعالم ّي ِة...
الجمهو ِر في
ِ
�ائل التي ُت�س ��اع ُد على ِّ
�كالتُ ،
مثل� :إعدا ِد
 القراء ُة الختيا ِر الو�س � ِحل م�ش ��كل ٍة من الم�ش � ِ
لدر�سه...
المدر ِّ�س ِ
التعليم ،والزراع ِة،
بع�ض الق�ض ��ايا المعرو�ض� � ِة ،مث ُل :ق�ض ��ايا
 القراء ُة الختيا ِر �ص ��حّ ِة ِِ
الخا�ص...
والقطاع
ِّ
ِ
نظام مع ّي � ٍ�نُ ،
نظام
 الق ��راء ُة لإيج ��ا ِد الحقائ � ِ�ق التي ت�ؤ ّي� � ُد وجه َة ٍنظر مع ّين� � ٍة في ٍ
مثلِ :
نظام االقت�ص ��ا ِد
القطاع
�ال
ِّ
�اعات ،عم � ِ�ل المواطنينَ في مج � ِ
ِ
التدري�س بال�س � ِ
ِ
الخا�صِ ،
الخا�ص ِة ِّ
إن�سان.
القراءات
وغير ذلك من
ال
ّ
ِّ
بكل � ٍ
إ�سالميِ ..
ِ
أ .مجاال ُتها:

بع�ضها فيما َ
ُ
�سبق.
أغرا�ض
مجاالت هذه القراء ِة متعدّد ٌة بتع ّد ِد ال ِ
والمنا�سبات ،وقد �أ�ش ْر َنا �إلى ِ
ِ

ب .مهارا ُتها:

القراءات تتم ّث ُل في:
مهاراتُ هذه
ِ
المو�ضوع� ،أو ال�س� ِؤال� ،أو المعلوم ِة التي يقر�أُ عنها.
تحديد
ِ
ِ
 -مراعا ِة الدّق ِة في القراء ِة.
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-

ُ
تتناول هذا المو�ضوعَ.
المراجع التي
معرف ِة
ِ
المو�ضوع و�أفكار ِه.
عنا�صر
التو�ص ِل �إلى
�سرع ِة ّ
ِ
ِ
والتلخي�ص وال�صياغ ِة الجيد ِة.
النقل
التدرُّب على ِ
ِ
ُ
خا�ص� � ًة �إذا كانت القراء ُة
�حيح لما تقر�أُّ ،
الفهم ال�ص � ِ
الإف ��اد ِة م ّما تقر�أ ،والقدر ِة على ِ
الدين.
متع ّلق ًة ب�أمو ِر ِ

المهارات:
التدريب على
ج.
ِ
ُ

يُمك ُنك التدريب على ِّ
أنواع بالآتي:
كل هذه ال ِ
 اختيارُها نوع ًا نوع ًا.مو�ضوع ِّ
نوع ي ّت ُ
فق معه.
 اختيا ُرلكل ٍ
ٍ
 الذهابُ �إلى المكتب ِة. القراء ُة ،ثمّ ُوالتلخي�ص.
النقل
ُ
ُ
المو�ضوع.
المراجع والم�صاد ِر العلم ّي ِة التي ت ّت�ص ُل بهذا
الح�صول على
ِ
ِ
 ال�صياغ ُة النهائ ّي ُة. يُك ّر ُر هذا مع ِّنوع.
كل ٍ
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ُ
األفكار الرئيسة

�ات /القراء ُة
 .1م ��ن ِ
لجمع المعلوم � ِ
طرق القراء ِة :القراء ُة ال�س ��ريع ُة /الق ��راء ُة المت�أ ّني ُة ِ
للعقل والعاطف ِة...
التحليل ّي ُة /القراء ُة الناقد ُة /القراء ُة الممتع ُة ِ
العينين
ال�سريع� /سرع ُة حرك ِة
مهارات القراء ِة ال�س ��ريع ِة :القدر ُة على الت�ص� � ّف ِح
�	.2أبر ُز
ِ
ِ
ِ
�اراتُ /
�وع
ف ��ي القراء ِة� /س ��رع ُة
�ات �أو العب � ِ
التقاط الكلم � ِ
ِ
الربط بين الأفكا ِر والمو�ض � ِ
�تيعاب مع �سرع ُة
الأ�ص � ِّ
�ول عليها� /سرع ُة اال�س � ِ
�لي /معرف ُة الم�ص ��اد ِر و�س ��رع ُة الح�ص � ِ
والتلخي�ص...
التن ّق ِل
ِ
�وع
�ارات القراء ِة المت�أ ّني ِة لجمع
ٍ
�	.3أب ��ر ُز مه � ِ
معلومات عن مو�ض � ٍ
�وع معي ٍّن :تحدي ُد المو�ض � ِ
التلخي�صُ /
َ
ربط
قبل البد ِء في القراء ِة /الت�ص� � ّفحُ ال�س ��ري ُع �أو القراء ُة اال�ستك�شافي ُة/
ُ
المعلومات /القراء ُة المت�أ ّني ُة...
المعلومات /الموازن ُة بين
ِ
ِ
لفهم
 .4م ��ن �أبر ِز مه � ِ
�ارات الق ��راء ِة التحليل ّي ِة :التم ّه� � ُل والتع ّم ُق ف ��ي الق ��راء ِة والتركي ُز ِ
المعنىُ /
اللفظ المنا�س � ِ�ب للمعنى /الموازن ُة بين ما ي ُ
ُعر�ض
النقل
ُ
والتلخي�ص واختيا ُر ِ
الكتب المختلف ِةُ /
ألفاظ
خالل
ِ
في ِ
اللفظ ومعناه من ِ
ال�سياق /فهمُ معاني ال ِ
الربط بين ِ
االختالف...
ومواطن
فاق
والعبارات /تحدي ُد
والجمل
مواطن اال ّت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
القارئ للم ��ا ّد ِة المقروء ِة /اختب ��ا ُر الأفكا ِر
�ارات القراء ِة الناق ��د ِة :تت ّب ُع
ِ
 .5م ��ن �أبر ِز مه � ِ
الرئي�س� � ِة وفهمُها /تقويمُ ما يقر�أُ والحكمُ عليه /تميي ُز اال�س �
�تنتاجات المكتوب ِة /فهمُ
ِ
ُ
�اظ ودالال ِتهاُ � /
والربط بينها
�ات
م ��ا بين ال�س ��طو ِر /فهمُ �
إدراك العالق � ِ
إيحاءات الألف � ِ
ِ
والحكمُ عليها...
�ارات الق ��راء ِة الممتع� � ِة :القراء ُة ال�س ��ريع ُة /التق � ُ
بع�ض الأف ��كا ِر �أو
�اط ِ
 .6م ��ن �أبر ِز مه � ِ
�ات المفيد ِةُ /
المعلومات
بع�ض
بع�ض
آخر /رب � ُ�ط ِ
ربط ِ
ببع�ض ��ها ال ِ
ِ
المعلومات ِ
ِ
المعلوم � ِ
الكتب
انتقال الب�ص ��ر بين ال�س ��طو ِر /ح�س � ُ�ن اختي ��ا ِر ِ
بالخب ��ر ِة ال�شخ�ص� � ّي ِة� /س ��رع ُة ِ
ُ
القراءات في
مو�ضوعات هابط ًة /الإفاد ُة من هذه
تتناول
الكتب التي
المفيد ِة /تج ّنبُ
ِ
ٍ
ِ
عام...
الحيا ِة ٍ
بوجه ٍ
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ّ
وأجب
فكر ِ

اكت�ساب مهار ِة القراء ِة ال�سريع ِة.
خطوات
 .1تك ّلمْ على
ِ
ِ
 .2ب ّينْ
اكت�ساب مهار ِة القراء ِة التحليل ّي ِة.
خطوات
ِ
ِ
 .3ما هي خطواتُ
اكت�ساب مهار ِة القراء ِة الناقد ِة؟
ِ

ُأرقن َفيككراهم  ) (5؟ُأرقن َفيككيك
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للمطالعة
ُ
االستماع وكيفي ُّة تنمي ِتها
مهارات
ِ

ُ
موقف �إلى �آخ َر ،وي ُ
مهارات
مهارات متعدّد ًة،
يت�ض ّم ُن اال�ستما ُع
ُمكن تحدي ُد �أهمِّ
تختلف من ٍ
ٍ
ِ
اال�ستماع فيما ي�أتي:
ِ
نف�س ��ه
�مع عام ٌل ف�س �
ٌّ
�يولوجي مهمٌّ ،وهي في ِ
الوقت ِ
 .1االنتبا ُه لم ّد ٍة طويل ٍة(((ّ � :إن د ّق َة ال�س � ِ
مهار ٌة يُمكن تعلُّ ُمه ��اُ ،
القارئ والتوجِّ ه �إليه،
بتركيز االنتبا ِه مع المتك ّل ِم �أو
ويكون ذلك:
ِ
ِ
ُ
ت�صرف الذهنَ عن االنتباه.
الت�شتيت التي
عوامل
وحذف
ِ
ِ
ِ
ُ �	.2
الفهم،
الم�سموع :وتلك المهار ُة من
للن�ص
إدراك الأفكا ِر الأ�سا�س ّي ِة والفرع ّي ِة ِّ
ِ
ِ
مهارات ِ
�تم ِع �أنْ َ
�موع ،وما تت�ض� � ّم ُنه هذه
فعلى الم�س � ِ
�وع الم�س � ِ
يعرف الأفكا َر الأ�سا�س� � ّي َة للمو�ض � ِ
لبع�ض
�جيل
الأفكا ُر من �أفكا ٍر جزئ ّي ٍة مت�ض� � َّمن ٍة ،ويتح ّق ُق ذلك بالت�س � ِ
ال�سريع  -كتاب ًة ِ -
ِ
النقاط الأ�سا�سي ِة التي يتناو ُلها المو�ضوعُ.
ِ
ُ �	.3
�وع
�موع :ويتح ّق � ُ�ق ذلك
�ات المختلف� � ِة ف ��ي ِّ
ِ
إدراك العالق � ِ
بتحليل المو�ض � ِ
الن�ص الم�س � ِ
التوافق
إدراك
العالقات بي ��ن �أجزا ِئه،
إدراك
ِ
ِ
وتحديد ِ
غر�ض المتك ّل � ِ�م ،و� ِ
ِ
�موع ،و� ِ
الم�س � ِ
ببع�ض ��ها الآخر .ويت ُّم ذلك كلُّه بالإ�ص ��غا ِء
والتعار�ض في
وربط ِ
ِ
بع�ض المعاني ِ
الكالمِ ،
ِ
الم�سموع.
للن�ص
الجي ِّد ِّ
ِ
التدريب
الم�ستم ِع كثر ُة
المهارات العليا ،التي ت�ستلزمُ من
الفهم ود ّق ُته :وتلك من
ِ
ِ
ِ
� .4سرع ُة ِ
�ارئ �إذا ُدرِّب الفر ُد عليها؛ زادتْ قدر ُته اال�س ��تيعاب ّي ُة،
عليه ��ا ،فمتابع� � ُة المتك ّل ِم �أو الق � ِ
فيفهمُ الكالمَ ب�س ��رع ٍة ود ّق ٍة ،وي ُ
ثالث
ُمكن تحدي ُد ٍ
�وع مكو ٍَّن من ِ
لفهم مو�ض � ٍ
وقت معي ٍّن ِ
�فحات ،ثمّ ُتق َّل ُل الم ّد ُة الزمن ّي ُة تدريج ّي ًا ،حتى َ
الم�ستم ُع �إلى �أعلى م�ستوى في
ي�صل
ِ
�ص � ٍ
ال�سريع.
الفهم
ِ
ِ
�موع :وتلك المه ��ار ُة تحليل ّي ٌة نقد ّي ٌةُ ،
تجعل
 .5هـ� .إ�ص ��دا ُر
الحكم على ما في ِّ
الن�ص الم�س � ِ
ِ
�موع �أو رداء ِته ،وال يت�أ ّتى ذلك � اّإل �إذا كان
من الم�س � ِ
�تم ِع قا�ضي ًا يحكمُ على جود ِة الم�س � ِ
((( انظر :ت�ش ��ايلد ،ديني�س :علم النف�س والمعلم ،ترجمة :عبد الحليم محمد ال�سيد؛ و�آخرين ،القاهرة ،م�ؤ�سّ �سة الأهرام،
1982م� ،ص.77
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�كام العادل ِة على ما
الم�س � ِ
�تم ُع عل ��ى درج ٍة م ��ن الثقاف ِة تجع ُله قادر ًا على �إ�ص ��دا ِر الأح � ِ
الحكم ُ
ألفاظ ومطابق ِتها
يكون على الأفكار وترتي ِبها
ي�سمعُ .و�إ�صدا ُر
وترابطها ،وعلى ال ِ
ِ
ِ
القارئ ومدى �س�ل�ام ِة الأداءِ ،وعلى ال�ص ��ور الجمال ّي ِة
للمعان ��ي ،وعلى �أدا ِء المتك ّل ِم �أو
ِ
�شخ�ص معي ٍّن مع تكرا ِر
�موع من
ٍ
المت�ض� � َّمن ِة .ويُدرَّبُ على هذه المهار ِة ِ
كالم م�س � ٍ
بنقد ٍ
ذلك.
�ياق :ال �ش � َّ�ك � ّأن معنى الكلم ِة يتغ ّي ُر بتغي ِّر موق ِعها
 .6فهم معاني
خالل ال�س � ِ
المفردات من ِ
ِ
�تماع �أن ي َ
�تم ُع
الجمل ،وتغي ِّر عالم ِة �إعرا ِبها .ولذا كان من
في
ُدرك الم�س � ِ
ِ
ِ
مهارات اال�س � ِ
معن ��ى ِّ
كالم.
�حيح؛ وذلك ِ
كل كلم� � ٍة في مكا ِنها ال�ص � ِ
بربطها بما قب َلها وم ��ا بعدَ ها من ٍ
جمل مختلف ٍة تو�ضحُ َّ
وي ُ
كل
و�ضع
الكلمات في ٍ
ُمكن التدريبُ على هذه المهار ِة من ِ
ِ
خالل ِ
جمل ٍة منها معنى مختلف ًا للكلم ِة عن الجمل ِة الأخرى.

الدرس الثامن

كيف ُ
نقرأ؟

()6

ُ
مهارات القراء ِة ()2

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يب ِّي ��نَ �أه � َ
و�س� �ب َُل
�ارات القرائ ّي ِة ُ
�داف تع ّل � ِ�م المه � ِ
تحقي ِقها.
2 .2يع � َ
�ارات
�ارات الق ��راء ِة المرع ّي� � َة ومه � ِ
�رف مه � ِ
اكت�سا ِبها ،ويتم ّر َ�س على تطبي ِقها.
َ 3 .3
يعرف الآدابَ المرع ّي َة في القراء ِة ،ويتح َّلى بها.

ُ
ّ
ّ
القرائي ِة
المهارات
م
تعل
أهداف
.1
ِ
ِ
وتف�سير لها ،وهي ُت ُ
�شارك َ
فنون اللغ ِة الأخرى
�شرح للرمو ِز اللفظ ّي ِة المكتوب ِة
ٍ
القراء ُة عمل ّي ُة ٍ
خا�ص ًة بها ي ُ
ُمكن �إيجا ُزها بالآتي:
في �أهدا ِفها العا ّم ِة ،لكنّ لها �أهداف ًا ّ
غذاء
والمهارات ال�ضرور ّي ِة ال�ستعما ِلها؛ وذلك
�أ .تنمي ُة القدر ِة اللفظ ّي ِة والفكر ّي ِة
لتحقيق ٍ
ِ
ِ
لفنون اللغ ِة الأخرى.
متكامل ِ
ٍ
ُ
بُ �	.
أغرا�ض جديد ٍة.
تكوين
مهارات القراء ِة
إتقان
اهتمامات و� ٍ
وا�ستغالل القراء ِة في ِ
ٍ
ِ
والمهارات العلم ّي ِة.
والفنون،
آداب
ج .تزوي ُد
ِ
ِ
العلوم وال ِ
ِ
القارئ بما يحتاجُ �إليه من ِ
المفردات اللغو ّي ِة ،والتراكيبَ الجيّد ِة.
القارئ بح�صيل ٍة متجدّد ٍة من
د .تزوي ُد
ِ
ِ
وفهم ،والتميي ُز بين الأفكا ِر الجوهر ّي ِة
هـ .تنمي ُة القدر ِة على القراء ِة في �سال�س� � ٍة
ٍ
وو�ضوح ٍ
ُ
القارئ ،وفهمُ الأفكا ِر المت�ض َّمن ِة.
والعر�ض ّي ِة فيما يقر�ؤه
اال�ستمتاع بالقراء ِة ،وجع ُلها عاد ًة يوم ّي ًة ممتع ًة وم�س ّلي ًة.
و .تنمي ُة
ِ
الم�شاكل به.
االنتفاع بالمقرو ِء في الحيا ِة ،وح ُّل
ز .تنمي ُة
ِ
ِ
�لوب
المراجع
�تخدام
ح .تنمي ُة القدر ِة على ا�س �
والمعاجم؛ بكفاء ٍة ،والتعبي ُر عن ذلك ب�أ�س � ٍ
ِ
ِ
ِ
جي ٍّد.
والميول التي
أذواق
الخبرات لدى القارئينَ و�إغنا�ؤُها ،مع
ط .تو�س ��ي ُع
�ادات وال ِ
ِ
ِ
تهذيب الع � ِ
ِ
تتكو ُّن منها �أنوا ُع القراء ِة المختلف ِة.
َ
ُ ّ ُ
 .2كيف نحقق هذه األهداف؟
ُ
أهداف مراعا َة الآتي:
يتط ّلبُ
تحقيق هذه ال ِ
ُ
ح�سن اختيا ِر الما ّد ِة المقروء ِة.
�أ.
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ب�	.أن َ
باهتمامات القارئينَ .
تكون القراء ُة م ّت�صل ًة
ِ
ج�	.أن ُت�ض � َ
اكت�ساب نظر ٍة
خبرات القارئينَ  ،و ُتم ّك ُنهم من
�يف الما ّد ُة المقروء ُة جديد ًا �إلى
ِ
ِ
م ّتزن ٍة.
ّ
أهداف
�ائل
د .التدريبُ
أف�ضل الو�س � ِ
المنظمُ والم�س ��تم ُّر والمتدرّجُ بو�ص ��ف ِه من � ِ
ِ
لتحقيق ال ِ
المتقدّم ِة.
ُ
ّ
األصلي ِة
القراءة
 .3مهارات
ِ
ُ
المهارات ب�ص ��ور ٍة متف ّرق ٍة (ال ُ
�سنحاول
الخا�ص� � ُة بالقراء ِة)،
أغرا�ض
بعد �أنْ تح ّد ْث َنا على
ّ
ِ
فيما ي�أتي �أنْ ُندرجَ َّ
مهارات �أ�صل ّي ٍة؛ هي(((:
خم�س
كل
المهارات ال�سابق ِة تحتَ ِ
ٍ
ِ
�ليم المعب ِّر ب�س ��رع ٍة منا�س ��ب ٍة ،ومراعا ُة
�أ .المهار ُة اللفظ ّي ُة :وهي القدر ُة على ِ
النطق ال�س � ِ
قواعد اللغ ِة المنطوق ِة ِّ
بكل جوان ِبها.
ِ
بع�ضها
فهم الأفكا ِر ،وترتي ِبها ،وتحلي ِلهاِ ،
وربط ِ
ونقدهاِ ،
الفهم :وهي القدر ُة على ِ
ب .مهار ُة ِ
والحكم عليها.
بالخبرات ال�شخ�ص ّي ِة ،والموازن ِة في ما بي َنها،
ربطها
ببع�ضها ال ِ
ِ
آخر �أو ِ
ِ
ِ
�ين القراء ِة ال�ص ��امت ِة والجهر ّي ِة ،بالتغ ّل ِب على ال�ص ��عوب ِة فيهما ،ومراعا ِة
ج .مهار ُة تح�س � ِ
المهارات الفرع ّي ِة ِّ
والتدريب عليهما.
لكل منهما،
ِ
ِ
ُ
وتمثيل المعنى ،و�سالم ِة الأداءِ...
ال�صوتي،
التنغيم
االنطالق في القراء ِة الجهر ّي ِة ،مع
د.
ِّ
ِ
ِ
عادات القراء ِة ومهارا ِتها التي ُتنتجُ الكفاء َة في القراء ِةُ ،
ُ
مثل:
تحقيق
هـ.
ِ
 الجل�س ِة ال�صحيح ِة.الكتاب.
إم�ساك
ِ
 طريق ِة � ِالب�صر.
تحريك
 طريق ِةِ
ِ
ا�ستخدام ال�ضوءِ.
ِ
والمكان.
الزمان
ظروف
 مراعا ِةِ
ِ
ِ
وتف�سيرها.
إ�شارات الطباع ِة
ِ
 تع ّر ِف � ِ((( انظر :مجاور ،محمّد �ص�ل�اح الدين علي :تدري�س اللغة العربيّة في المرحلة الثانويّة :القاهرة ،دار المعارف1966 ،م،
�ص.304
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تتابع
إدراك
الكلمات من اليمي � ِ�ن �إلى الي�س ��ا ِر على ِ
طول ال�س � ِ
 ال�س � ِِ
�ير ف ��ي � ِ
�طر ،في ٍ
وانتظام.
ٍ
ال�سطر الذي يل ِيه.
ال�سطر �إلى �أو ِّل
آخر
ِ
ِ
 الدّق ِة في الحرك ِة الرجع ّي ِة من � ِوالو�صل.
الوقف
 تع ّر ِفِ
عالمات ِ
ِ
الفقرات.
نظام
ِ
ِ
أنماط المختلف ِة.
ا�ستخدام ال ِ
ِ
الترقيم.
عالمات
ِ
ِ
الهوام�ش.
 معرف ِةِ
آخر هذه الأمو ِر التي
أ�سفل
إ�شارات �إلى
المراجع في � ِ
ال�صفحات� ...إلى � ِ
ِ
ا�ستخدام ال ِ
ِ
ِ
ُتدر َُك بالممار�س ِة والتع ّو ِد.
القارئ َ
لتلك
واكت�س ��ابُ
المهارات وال�س ��يطر ُة عليها� ،أم ٌر في مقدور ِه؛ �إذا �أح�س ��نَ تدريبَ
ِ
ِ
الفهم العامِّ للما ّد ِة المقروء ِة،
نف�سه ،وتغ ّلبَ على
ِ
ِ
ال�صعوبات التي ُتقابُله ،فالقراء ُة مبن ّي ٌة على ِ
(((
فهم ِّ
ُ
الفهم .
ال�سياق من �أبر ِز
الن�ص .ويُع ُّد
دون
كل كلم ٍة في ِّ
من ِ
ِ
ِ
الو�سائل �إلى ِ
االلتفات �إلى ِ
ُ
القراءة
مهارات
التدريب على
 .4مراحل
ِ
ِ
ِ
َ
مراحل �أ�سا�سي ٍة؛ هي:
بثالث
التدريب على
تم ُّر عمل ّي ُة
ِ
مهارات القراء ِة ِ
ِ
ال�سريع في
التو�س ِع في القراء ِة :و ُت�س ّمى هذه المرحل ُة � -أي� ًضا  -مرحل َة التقد ِّم
�أ .مرحل ُة ّ
ِ
العادات الأ�سا�س ّي ِة في القراء ِة ،وتتم ّي ُز بالآتي:
اكت�ساب
ِ
ِ
الميل �إلى القراء ِة نم ّو ًا �سريع ًا.
 نم ُّو ُِ
التف�سير.
وعمق
 التقدّمُالفهمِ ،
ِ
الملحوظ في د ّق ِة ِ
ال�سياق.
خالل
 القدر ُة على معرف ِة معانيِ
الكلمات من ِ
ِ
ُ
االنطالق في القراء ِة الجهر ّي ِة ،وازديا ُد �سرع ِة القراء ِة ال�صامت ِة.
العادات الأ�سا�س ّي ِة المطلوب ِة في القراء ِة.
 نم ُّوِ
((( انظر:

Cuts, W, G., Modern Reading Instruction, New Delhi. Prentice - Holl of India, 1965, P. 26.
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المهارات القرائ ّي ِة :وتتم ّي ُز هذه المرحل ُة بالآتي:
التو�س ِع في �أدا ِء
ب .مرحل ُة ّ
ِ
خبرات القارئينَ في ِّ
كل النواح ��ي؛ اللفظ ّي ِة والفكر ّي ِة
 القراء ُة الوا�س ��ع ُة الت ��ي تزي ُدِ
والمهار ّي ِة.
والتفاعل.
والنقد
والتحليل
الفهم
ِ
ِ
ِ
 زياد ُة القدر ِة على ِ زياد ُة الكفاء ِة في �سرع ِة القراء ِة.أغرا�ض مختلف ٍة.
 زيا ُد الكفاء ِة في القراء ِة ل ٍُ
تح�سين القراء ِة الجهر ّي ِة تح�سين ًا نوع ّي ًا.
والمراجع.
الكتب
أذواق القارئينَ  ،واكت�سابُهم المهار َة في
 رف ُع م�ستوى � ِا�ستخدام ِ
ِ
ِ
�تخدام قدرا ِتهم ف ��ي قراء ِة موا ّد متن ّوع� � ٍة ،وزياد ِة قدرا ِتهم
 اهتم ��امُ القارئينَ با�س �ِ
ومهارا ِتهم.
الكلمات ،ونم ِّو الث ��رو ِة اللفظ ّي ِة،
وتظه� � ُر هذه الزياد ُة ف ��ي :الد ّق ِة ،ومعرف ِة معان ��ي
ِ
�وح والتميي � ِ�ز في الفه � ِ�م ،وزياد ِة ال�س ��رع ِة ف ��ي القراء ِة ال�ص ��امت ِة،
وزي ��اد ِة الو�ض � ِ
لغر�ض القارئينَ .
ومالءم ِتها ِ
والميولُ :
والميول
العادات
تهدف هذه المرحل ُة �إلى تنمي ِة
والعادات
أذواق
ج .مرحل ُة تنمي ِة ال ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التي تتكو ُّن منها �أنوا ُع القراء ِة المختلف ُة وت�صفي ِتها ،وتتم ّي ُز هذه المرحل ُة بالآتي:
أذواق في القراء ِة وتنمي ُتها.
 تو�سي ُع ال ِوالمراجع.
الكتب
 زياد ُة الكفاء ِة فيا�ستخدام ِ
ِ
ِ
ُ
أغرا�ضها.
عال من الكفاء ِة
الو�صول �إلى م�ستوى ٍ
بمختلف � ِ
ِ
ال�شغف بالقراء ِة.
 تو�سي ُعِ
 �ص � ُأذواق �ص ��ق ًال يواج ُه الحيا َة؛ الحا�ض ��ر َة والم�س ��تقبل َة للقارئي ��نَ  ،ودفعُهم �إلى
�قل ال ِ
وقت الفرا ِغ.
اال�ستفاد ِة من ِ
الكتاب وتف�سيرُه،
العادات التي يت�ض ّم ُنها فهمُ معنى
ال�ضغظ على تنمي ِة
 اال�س ��تمرا ُر فيِ
ِ
ِ
أغرا�ض مختلف ٍة.
والتفاع ُل معه.
والعادات التي تت�ض ّم ُنها القراء ُة ل ٍ
ِ
ُ
تفكيرهم.
طريق القراء ِة،
 تو�سي ُعخبرات القارئينَ عن ِ
وتعميق ِ
ِ
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ُ .5
القراءة
آداب
ِ
�إذا كان للق ��راء ِة مه ��اراتٌ ُ
تهدف �إلى تنمي ِتها ،فلن تتح ّق َق هذه التنمي ُة ما لم ُت�ص ��احبُها �آدابُ
آداب التي ينبغي مراعا ُتها �أثنا َء القراء ِة .و�آدابُ القراء ِة ،منها ما
القراء ِة .وهذا يدفعُنا �إلى ِ
بيان ال ِ
بالقارئ ،ومنها ما يتعلُّق بمن ي ُ
ُ
و�سنحاول -
بالقارئ.
ُحيط
يتع ّل ُق بالما ّد ِة المقروء ِة ،ومنها ما يتعلُّق
ِ
ِ
نعر�ض ِّ
ُ
فيما يلي � -أن َ
القارئ:
التو�ضيح؛ كي يفيدَ منها
آداب ب�شي ٍء من
نوع من هذه ال ِ
لكل ٍ
ِ
المقروءة:
بالماد ِة
اآلداب المتعلّق ُة
أ.
ِ
ّ
ُ

ُ
آداب قراء ِتهما الآتي:
 �إذا كانهلل �أو �س ّن َة ر�سو ِله  ،Pفمن � ِ
القارئ يقر�أُ كتابَ ا ِ
أ�صغر.
•الطهار ُة من
أكبر وال ِ
الحدثين ال ِ
ِ
•� ُ
باليد اليمنى.
كتاب
إم�ساك
الم�صحف� ،أو ِ
الحديث ِ
ِ
ِ
•الخ�شو ُع التا ُّم عند قراء ِتهما ،والتفكي ُر والتد ّب ُر في معانيهما.
•التو�س � ُ
�وتي؛ بحيث ال ُ
يكون جهير ًا وال خافت ًا ،قال تعالى} :ﮘ
�يط في الأدا ِء ال�ص � ِّ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ{((( ،وال�صال ُة قراء ٌة محفوظ ٌة
هلل  ،Pوال
أقوال و� ٍ
ولي�س ��تْ كالم ًا؛ لأ ّنها قراء ُة قر� ٍآن و� ٍ
أفعال م�أثور ٍة عن ر�س � ِ
�ول ا ِ
إن�سان في �أدا ِئها.
ابتكا َر لل ِ
ُ
آداب القراء ِة فيها:
القارئ يقر�أُ كتب ًا �أخرى غي َر القر� ِآن
 �إذا كانوالحديث ،فمنْ � ِ
ِ
ُ
�صاحب الكلم ِة المقروء ِة.
•�أنْ يُقدِّ َر
القارئ ر�أيَ
ِ
فكره� ،أو َ
النقد
المتعارف عليها عندَ
ينال منه � ،اّإل في ح ��دو ِد � ِ
آداب ِ
•� اّأل ي�س ��خ َر من ِ
ِ
الن ّقا ِد.
•�أال ي ّت َ
�شخ�صه.
خذ منه موقف ًا يخ�ض ُع لعاطف ٍة �شخ�ص ّي ٍة ،فالمه ُّم فك ُر
الكاتب ولي�س َ
ِ
بالقارئ:
اآلداب المتعلّق ُة
ب.
ِ
ُ

بالقارئ الآتي:
آداب القراء ِة المتع ّلق ِة
ِ
من � ِ
الكتب المقروء ِة والعناي ُة بها.
•المحافظ ُة على ِ
ُ
ي�س ُر له تناو َلها.
الكتب التي يقتنيها
القارئ بطريق ٍة ُت ّ
•تنظيمُ ِ

((( �سورة الإ�سراء ،الآية .110
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ُ
الكتاب ك�أ ّنه �صدي ٌق �أو رفي ٌق محبوبٌ يُقدّمُ لك الخي َر ب�أنواع ِه.
التعامل مع
•
ِ
أر�ض بطريق ٍة توحي باال�ستهان ِة به� ،أو بما فيه.
•عدمُ �إلقا ِء
ِ
الكتاب على ال ِ
•� ُ
باليد اليمنى.
إم�ساك
ِ
الكتاب عند القراء ِة ِ
تطم�س معالمَ الكتاب ِة الأ�صل ّي ِة وت�ش ّوهُ ها.
الكتب بطريق ٍة
ُ
•عدمُ الكتاب ِة في ِ
العين وبي َنه،
•الجل�س ُة ال�صحيح ُة المريح ُة ،وجع ُل
الكتاب في م�ساف ٍة ّ
ِ
متو�سط ٍة بينَ ِ
ال قريب ًة ج ّد ًا ،وال بعيد ًة ج ّد ًا.
ا�ستخدام ال�ضوءِ ،فال ُ
يكون مبهر ًا ،وال خافت ًا ،فكالهما ي�ض ُّر العينَ .
التو�س ُط في
• ّ
ِ
بالقارئ:
حيط
ج.
بمن ُي ُ
ِ
اآلداب المتعلّق ُة ْ
ُ

ُراعي الآتي:
 علىالقارئ �إذا كان يقر�أُ لمنْ حوله �أن ي َ
ِ
ال�سامعينُ ،
• َّ
ل�سان َ
َ
لقمان
ال�صوت ،وعد َم رف ِعه بطريق ٍة ت�ؤذي �أ�سما َع
غ�ض
يقول تعالى  -على ِ
ِ
الحكيم وهو ُ
يعظ ابنه} :-ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ{(((.
ِ
ً
ً
يكون ال�صوتُ وا�ضحا م�سموعا ِّ
•�أن َ
لكل ال�سامعينَ .
بتعليقات �ساخر ٍة ُّ
تحط من قد ِر �سامعيه.
•�أال يع ّل َق
ٍ
•�أن يواجهَهم ،وال يو ُليهم ظه َره� ،أو جنبَه� ،أو يتعا َلى عليهم.
َ
يطلبون �إعاد َته.
•�أن يتقب َّل نقدَ هم ،ويُجيبَ عن �أ�سئل ِتهم ،ويُعيدَ ما
َ
ليعرف مدى تقب ِّل �سامعيه لقراء ِته.
وقت لآخ َر؛
•�أن يتو ّق َف عن القراء ِة من ٍ
َ
�سماعه.
أح�س � ّأن �سامعيه ،ال
•�أن يُنهي قراء َته �إذا � َّ
يريدون اال�ستمرا َر في ِ
آخرون ال ي�سمعو َنه؛ عليه �أن َ
ُ
أنا�س � َ
يفعل الآتي:
 �إذا كانلنف�سه فقط ،وحو َله � ٌ
القارئ يقر�أُ ِ
•ي�ستخدمُ القراء َة ال�صامت َة.
•�أال ي�ستخدمَ �ضوء ًا مبهر ًا يزعجُ مَ نْ حو َله.
إمكان ع ّمنْ حو َله؛ ُ
َ
(خا�ص ًة �إذا
بالحرج منه
ي�شعرون
بحيث ال يجع ُلهم
ّ
•يبتع ُد قد َر ال ِ
ِ
َ
كانوا يتحد َ
لل�سكوت مراعا ًة له.
في�ضطرون
بع�ضهم)،
ِ
ّثون مع ِ
((( �سورة لقمان ،الآية .19
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ُ
األفكار الرئيسة

والمهارات
�ارات القرائ ّي� � ِة :تنمي ُة الق ��در ِة اللفظ ّي ِة والفكر ّي� � ِة
ِ
�داف تع ّل ِم المه � ِ
 .1م ��نْ �أه � ِ
ال�ضرور ّي ِة ال�ستعما ِلهاُ � /
مهارات القراء ِة /تنمي ُة القدر ِة على القراء ِة واال�ستمتا ُع
إتقان
ِ
الخبرات لدى
والمعاجم /تو�سي ُع
المراجع
ا�ستخدام
واالنتفا ُع بها /تنمي ُة القدر ِة على
ِ
ِ
ِ
ِ
القارئينَ و�إغنا�ؤها...
�ين القراء ِة
الفهم /مهار ُة تح�س � ِ
 .2مه ��اراتُ القراء ِة الأ�ص ��ل ّي ِة :المه ��ار ُة اللفظ ّي ُة /مهار ُة ِ
ُ
ُ
عادات القراء ِة ومهارا ِتها
االنطالق في القراء ِة الجهر ّي ِة/
ال�صامت ِة والجهر ّي ِة/
تحقيق ِ
التي ُتنتجُ الكفاء َة في القراء ِة...
التو�س ِع في
التدريب على
 .3مراح ُل
التو�س � ِ�ع في القراء ِة /مرحل ُة ّ
مهارات القراء ِة :مرحل ُة ّ
ِ
ِ
والميول.
والعادات
أذواق
�أدا ِء
المهارات القرائ ّي ِة /مرحل ُة تنمي ِة ال ِ
ِ
ِ
ِ
� .4آدابُ الق ��راء ِة :الآدابُ المتع ّلق ُة بالم ��ا ّد ِة المقروء ِة /الآدابُ المتع ّلق ُة
بالقارئ /الآدابُ
ِ
المتع ّلق ُة بمنْ ي ُ
بالقارئ...
ُحيط
ِ

ّْ
وأج ْب
فكر ِ

 .1ما هي � ُ
المهارات القرائي ِة؟ وكيف ُنح ّق ُق هذه ال َ
أهداف؟
أهداف تع ّل ِم
ِ
مهارات القراء ِة الأ�صل ّي ِة.
 .2تك ّلمْ على
ِ
مهارات القراء ِة؟
التدريب على
 .3ما هي مراح ُل
ِ
ِ
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للمطالعة
االستماع
مهارات
تنمية
التدريب على
كيفي ُّة
ِ
ِ
ِ
ِ

�تماع ،وهي �أ�س ��اليبٌ وظيف ّي ٌة
�اليب الت ��ي ُتفي ُد في
ِ
يوج� � ُد عد ٌد من الأ�س � ِ
التدريب على اال�س � ِ
النا�س َ
أ�ساليب:
تقريب ًا ،ي�ستخدمُ ُ
بع�ضها في حيا ِتهم البيئ ّي ِة واالجتماعي ِة ،ومن هذه ال ِ
�شريط م�سجّ ٍل ،وبعدَ ذلك ْ
ْ .1
حاول �أنْ ت�ستم َع �إلى
حاول �أنْ تكتبَ
مو�ضوع معي ٍّن من ِ
خالل ٍ
ٍ
قرطا�س �أمامَ ك ،ثمّ بعدَ ذلك �أعدْ �ش � َ
الت�سجيل،
�ريط
�وع في
ِ
ٍ
ما فه ْم َته من هذا المو�ض � ِ
التوافق بين ما كتبتْ وما ت�س ��م ُع في الم ّر ِة الثاني ِة .ك ّر ْر هذه المحاول َة ع ّد َة
وتب ّينْ مدى
ِ
مو�ضوعات �أخرى.
م ّر ٍات في
ٍ
مو�ضوع معي ٍّن ،يقر�ؤه واح ٌد منكم ،ثمّ ُ
ْ
ناق�شوا المو�ضو َع فيما
ا�شترك م َع زمال َء لك في قراء ِة
.2
ٍ
بي َنكم بعد قراء ِته؛ لتعر ُفوا مدى فهمِ كم له ،وتعرُّفكم على ما يحتويه .ويتح ّق ُق هذا ب� ْأن يقر�أَ
َ
الباقون ،وي ُ
مو�ضوعات متعدّد ٍة.
ُمكن تكرا ُر هذه الطريق ِة بي َنكم في
واح ٌد وي�ستم َع
ٍ
 .3ح � ْ
�اجد ،ثمّ بعدَ
أحد الم�س � ِ
بع�ض زمال ِئك �أن ت�س ��تمعوا �إل ��ى خطب ِة الجمع ِة في � ِ
�اول مع ِ
بع�ضكم وحدّدوا الفكر َة الأ�سا�س� � ّي َة للخطب ِة ،والأفكا َر الجزئ ّي َة،
ال�ص�ل�ا ِة ،اجل�س ��وا مع ِ
�ات القر�آن ّي َة ،وال َ
أحاديث النبو ّي َة التي ا�ست�ش ��هدَ به ��ا الخطيبُ  ،ثمّ ح ّللوا
وتذ ّك ��روا الآي � ِ
الخطيب.
مو�ضو َع الخطب ِة وانقدوا طريق َة �أدا ِء
ِ
الكلمات �أو
التمييز بين
أذن على
التنغيم
با�ستخدام
 .4التميي ُز
ِّ
ال�صوتي :وهذا التدريبُ لل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
النطق ،وي ُ
منطوقتين
عبارتين
با�ستعمال
الم�ستمع لها
فهم
ِ
العبارات في ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُمكن الت�أ ّك ُد من ِ
متماثلتي � ِ�ن تقريب� � ًا في ِّ
الحروف عدا حرفين ،مثلُ :
يحرث الرج ُل � َ
ويحر�س
أر�ض ��ه،
كل
ُ
ِ
تختلف �ض � ُ
ُ
أر�ض ��ه� .أو ا�س � ُ
ُ
الرجل � َ
�وابط بني ِتها ،مثلِ :ع ْبر ٍة وعَ ْبر ٍة ،ومثل:
كلمات
�تعمال ٍ
الجملْ :
قل ما عندَ ك ،ك ُّل ما عندَ ك ،وفي
وع ْر ٍ�ض ،وعُ ْر ٍ�ض ،وعَ َر ٍ�ض ،وفي �أمثل ِة
ِ
عَ ْر ٍ�ضِ ،
بطرق
�وتي في العبار ِة الواحد ِة ،مث ُل� :إلقا ِء تحي ِة
التنغيم ال�ص � ِّ
ال�سالم� ،أو الر ِّد عليهاٍ ،
ِ
ِ
إن�سان
إن�سان متعجّ ٍل� ،أو طريق ٌة �ساخر ٌة� ،أو طريق ٌة تعجّ ب ّي ٌة� ،أو طريق ُة � ٍ
مختلف ٍة :طريق ُة � ٍ
ك�سول� ،أو طريق ٌة غا�ضب ٌة� ،أو حزين ٌة....
ٍ
الفهم ب�س ��رع ٍة ،واال�ستجاب ِة
وتتح�ص� � ُل
 .5الأ�س ��ئل ُة ال�س ��ريع ُة:
ّ
ِ
بتدريب الم�س ��تمعينَ على ِ
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الكالم ال ��ذي يحتم� � ُل �أنْ يواجهوه في الحي ��ا ِة العاد ّي� � ِةُ ،
طلب
ال�س ��ريع ِة لنوع ّي� � ِة
مثلِ :
ِ
ميناء ج ��ويٍّ � ،أو بحريٍّ � ،أو
�زل� ،أو طلبُ
�رف� ،أو ٍ
�ات عن المن � ِ
معلومات في م�ص � ٍ
ٍ
معلوم � ٍ
مطعم .وي ُ
بات �إدار ّي ٍة في
ُمكن التدريبُ
دواوين الحكوم ِة� ،أو �ش � ٍ
�راء من ٍ
ِ
متط ّل ٍ
متجر� ،أو ٍ
على هذا بالأ�سئل ِة الآتي ِة :ما ا�سمُك؟ كم عد ُد �إخو ِتك؟ ماذا يعم ُل والدُك؟ من هو؟ من
معك؟ كم معك؟ كم ال�ساعة؟ ما الموعدُ؟ ما ُ
الثمن...
كلمات
�ات
�ماع ٍ
ِ
 .6تذ ّك� � ُر الكلم � ِ
والعبارات :وهذا يعن ��ي التدريبَ على التذ ّك ِر ،ويتح ّق ُق ب�س � ِ
ع ّد ٍةُ ،
إناث...
مثل� :أ�سما ِء
نباتات� ،أ�سما ِء ُمد ٍُن� ،أ�سما ِء ذكو ٍر� ،أ�سما ِء � ٍ
حيوانات ،و�أ�سما ِء ٍ
ٍ
مو�ضوع� ،أو حادث ٍةُ ،
أماكن
ق�ص ٍة� ،أو
�أو
�ماع ّ
ِ
تكون مت�ضمِّ ن ًة ِ
لبع�ض �أ�سما ِء ال ِ
ٍ
التدريب ب�س � ِ
العبارات،
بالكلمات� ،أو
�سماع الق�ص� � ِة-
�أو الأ�ش � ِ
ِ
ِ
�خا�ص ..ثمّ يُط َلبُ و�ض� � ُع قائم ٍة  -بعد ِ
عبارات بها
�وع �أو الحادث ِة� .أو و�ض ُع
ٍ
�أو الأ�س ��ما ِء التي وردتْ في ثنايا الق�ص� � ِة �أو المو�ض � ِ
فراغاتٌ تو�ض ُع بها هذه الكلماتُ ...
التلخي�صُ :
بتلخي�ص ما
مو�ضوع ،ثمّ تقو ُم
�تماع �إلى ق�ض ّي ٍة �أو محا�ض ��ر ٍة �أو ندو ٍة �أو
.7
ُ
ٍ
ٍ
ويكون باال�س � ِ
�طر قليل ٍة ،تت�ضم ُّن الفكر َة الأ�سا�س ّي َة ،والأفكا َر الفرع ّي َة .ويُفي ُد هذا التدريبُ في
ت�سمعُه في �أ�س � ٍ
الدرو�س التي ي�سمعُها الطلاّ بُ من مع ّلميهم.
المحا�ضرات �أو
تلخي�ص
الحيا ِة التعليم ّي ِة ،في
ِ
ِ
ِ
وتكون هذه الأ�س ��ئل ُة من المتك ّل ِم؛ ُ
 .8ا�س ��تخدامُ الأ�س ��ئل ِة الم�ص ��احب ِةُ :
بحيث يوجّ هُها �إلى
َ
وفهمهم لما ُ
مو�ضع معي ٍّن ،مثل :ماذا
يقول في
الم�ستمعينَ ؛
ليعرف مدى تجاو ِبهم معهِ ،
ٍ
نقول؟ وماذا َ
ك ّنا ُ
فعل الرج ُل؟ ما الذي ُ
يحدث بعدَ ذلك؛ قال ثانية ...وهذا تدريبٌ على
والربط.
التذ ُّك ِر
ِ
أنواعها
�بات االحتفال ّي� � ِة الطبيع ّي� � ِة ب� ِ
 .9اال�س ��تفاد ُة م ��ن :المذي � ِ�اع �أو التلف ��ا ِز� ،أو المنا�س � ِ
تلخي�ص له.
عمل
المختلف ِة؛
بت�سجيل ما ي�ستم ُع �إليه الفردُ ،ومناق�ش ِته مع زمال َء له� ،أو ِ
ِ
ٍ
المذياع� ،أو
أحاديث النبو ّي ِة من:
وتجد ُر الإ�ش ��ار ُة �إلى � ّأن اال�س ��تما َع �إلى القر� ِآن
الكريم وال ِ
ِ
ِ
والمحا�ضرات العا ّم ِة؛ من
خطب الجمع ِة،
محا�ضرات
التلفا ِز� ،أو الم�سجّ ِل ،وفي
التعليم ،وفي ِ
ِ
ِ
ِ
واكت�ساب عادات ِه الحميد ِة} .ﯙ ﯚ ﯛ
اال�ستماع،
التدريب على
الفر�ص في
�أقوى
ِ
ِ
ِ
ِ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ{(((.
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الدرس التاسع

كيف ُ
نقرأ؟

()7

ٌ
مهارات القراء ِة
تدريبات على
ِ

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

�ارات الق ��راء ِة عل ��ى نماذجَ
1 .1ي�س ��تطي َع تطبي � َ�ق مه � ِ
َ
ن�صو�ص.
البحث عن
الن�صو�ص� ،أو
متنوِّع ٍة من
ٍ
ِ
َ 2 .2
التطبيق وخطوا ِت ِه.
يعرف خ�صائ�ص
ِ

ُ ُّ
ّ
ٌ
قرآني ٍة
نصوص
على
تدريب
:
ل
 .1التدريب األو
ٍ
ْ
التفا�سير عن �أجوب ٍة للأ�سئل ِة الآتي ِة:
ببع�ض
ابحث في القر� ِآن
الكريم م�ستعين ًا ِ
ِ
ِ
•ب ّينْ َ
خالل ما ور َد في القر� ِآن.
هلل من ِ
طرق معرف ِة ا ِ
الكريم؟
•ما هي �أ�سما ُء النا ِر التي ور َد ذكرُها في القر� ِآن
ِ
النف�س الوارد ِة في القر� ِآن وموار َد ا�ستعما ِلها.
•ب ّينْ معاني ِ
تدريب على ٍّ
ٌ
ُ
ٍّ
حديثي
نص
التدريب الثاني:
.2
آيات قر�آني ٍة
الن�ص
اق ��ر�أ َّ
الحديثي الآتي ،ثمّ � ْ
َّ
أجب على الأ�س ��ئل ِة التالي ِة؛ م�س ��تعين ًا بدالل� � ِة � ٍ
َ
أحاديث �أخرى:
و�
م ��ا رواه �أب ��وذر الغفاري� ،أ ّنه قالُ :قلتُ  :يا ر�س � َ
هلل كم النبي َ
ألف و�أربع ٌة
ّون؟ قال :مئ ��ة � ٍ
�ول ا ِ
نبي ،قل ��تُ  :كم المر�س � َ
وع�ش � َ
�لون منهم؟ قال :ثالثمئ ��ة وثالث َة ع�ش� � َر ج ّماء غفيراء
�رون �أل � َ�ف ٍّ
�ون ل ��م يتف ّر ْق منهم �أح ��د) ،قلتُ  :مَ ��ن كان �أوّل الأنبياءِ؟ ق � َ
(مجتمع � َ
�ال� :آدمُ  ،قلتُ  :وكان من
الأنبي ��ا ِء مر�س�ل ً�ا قال :نعم خل َقه ُ
روح ��ه .ثمّ َ
بيده َ
قال  :Pيا �أبا ذر� ,أربع ٌة
اهلل ِ
ونفخ فيه من ِ
�يث ،و� ُ
من الأنبيا ِء � Rس ��ريانيون� :آدمُ  ،و�ش � ُ
بالقلم،
أخنوخ؛ وهو � ُ
إدري�س؛ وهو �أو ُّل من َخ َّط ِ
العرب :هودٌ ،و�ص ��الحٌ ،و�شعيبٌ  ،ونبي ُّك مح ّمدٌ .و�أو ُّل نبي
ونو ٌح .Qو�أربع ٌة من الأنبيا ِء من ِ
أنزل ُ
هلل ,كم � َ
من بني �إ�سرائيل مو�سى ،و�آخرهم عي�سى ،و�ستمئة نبي ،قلت :يا َ
اهلل من
ر�سول ا ِ
أنزل ُ
كتب؛ � َ
اهلل على �شيث خم�سين �صحيفة ،وعلى �إدري�س ثالثين
كتاب و�أربع ُة ٍ
كتاب؟ قال :مئة ٍ
ٍ
�صحيفة ،وعلى �إبراهيم ع�شرين �صحيفة ،و� َ
أنزل التوراة ،والإنجيل ،والزبور ،والفرقان ،قلت:
�ول اهلل ,فما كانت �ص ��حف �إبراهيم؟ قال :كان ��ت �أمث ً
ي ��ا ر�س � َ
اال ك ّلها ،وكان فيه ��ا� :أيّها الملك
المبتلى المغرور� ,إ ّني لم �أبع ْث َك لتجم َع الدنيا َ
بع�ض ،ولكن بعث ُتك لتر ّد ع ّني دعوة
بع�ض ��ها �إلى ٍ
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المظل ��وم ،ف�إ ّن ��ي ال �أردّها؛ و�إنْ كان ��ت من كافر ،وعلى العاقل ما لم يك ��ن مغلوب ًا على عقله �أن
يكون له �س ��اعات� :س ��اعة يناجي فيها ربّه ع ّز وج ّل ،و�ساعة يحا�سب نف�سه ،و�ساعة يتف ّكر فيما
�ص ��نع اهلل ع ّز وج ّل �إليه ،و�س ��اعة يخلو فيها ّ
بحظ نف�س ��ه من الحالل ،ف� ّإن هذه ال�س ��اعة عون
لتلك ال�س ��اعات ،وا�ستجمام للقلوب ،وتوزيع لها ،وعلى العاقل �أن يكون ب�صير ًا بزمانه ،مقب ًال
على �ش� ��أنه ،حافظ ًا لل�س ��انه؛ ف� ّإن مَ نْ ح�س ��ب كالمه من عمله ,ق ّل كالمه �إال فيما يعنيه ،وعلى
العاق ��ل �أن يك ��ون طالب ًا لثالث :مرمة لمعا� ��ش� ،أو تزوّد لمعاد� ،أو تل ّذذ ف ��ي غير محرم .قلت:
يا ر�س ��ول اهلل ,فما كانت �ص ��حف مو�س ��ى؟ قال :كانت عبرانية ك ّلها ،وفيها :عجبت لمن �أيقن
بالم ��وت ,كيف يفرح؟! ولمن �أيقن بالنارِ ,لمَ ي�ض ��حك؟! ولمن ي ��رى الدنيا وتق ّلبها ب�أهلهاِ ,لمَ
يطمئنّ �إليها؟! ولمن ي�ؤمن بالقدر ,كيف ين�ص ��ب (يتعب نف�س ��ه بالج ّد والجهد)؟! ولمن �أيقن
بالح�سابِ ,لمَ ال يعمل؟!
ُ
أحاديث �أخرى م�شابه ًة له؟
ال�سابق ,وهل يوج ُد �
الحديث
•ب ّينْ م�صد َر
ِ
ِ
•ما ُ
والر�سول Q؟
النبي Q
الفرق بين ِّ
ِ
•هل الدِّ ُ
تعاليم الأنبياء ِR؟
ين الذي جا َء به الأنبيا ُء  Rواحدٌ؟ وما هي �أبر ُز ِ

( ؟ُأرقن فيككراهم ىلع ٌتابيردت  ) (7؟ُأرقن فيك
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ُ
األفكار الرئيسة

ٌ
مهارات القراء ِة:
تدريبات على
ِ
ن�صو�ص قر�آن ّي ٍة.
 .1التدريبُ الأو ُّل :تدريبٌ على
ٍ
حديثي.
ن�ص
 .2التدريبُ الثاني :تدريبٌ على ٍّ
ٍّ

ّْ
وأج ْب
فكر ِ

�و�ص
�ائ�ص
 .1ب ّي ��نْ خ�ص � َ
خالل التدري � ِ�ب الأو ِّل :التدريبُ على ن�ص � ٍ
مهارات القراء ِة م ��ن ِ
ِ
قر�آن ّي ٍة.
 .2ب ّينْ
حديثي.
ن�ص
خالل
خ�صائ�ص
التدريب الثاني :التدريبُ على ٍّ
َ
ٍّ
ِ
مهارات القراء ِة من ِ
ِ
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للمطالعة
االستماع
م
محاذير ُ في تعلّ ِ
ِ

الم�ستم ِع االنتبا ُه �إليه �أوالحذ ُر من فع ِلها؛ �إذا �أرا َد �أن
يوج ُد مجموع ٌة من الأمو ِر ينبغي على
ِ
َ
ا�ستماعه فائد ٌة مرج ّو ٌة ،وهي:
يكون في
ِ
القارئ على
عيوب المتك ّل ِم �أو
 .1تج ّنبُ اال�س ��تهان ِة
ِ
والتحقير لمنْ ي�س ��تم ُع �إليه ،وعدمُ ِذ ْك ِر ِ
ِ
َ
ال�ضحك منه .وقد ُ
الفعل ،وقد
وج ٍه ي�ستوجبُ
القول �أو في ِ
تكون ال�سخري ُة بالمحاكا ِة في ِ
تكون بالإ�ش ��ار ِة والإيماءِ� ،إذا كان الفع ُل بح�ض ��ر ِة الم�س � َ
ُ
�تهز�أ به .قال اهلل تعالى} :ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽ{(((.

بالفعل.
بالقول �أو
 .2عدمُ مقاطع ِة مَ نْ ي�ستم ُع �إليه
ِ
ِ
َ
غير ّ
التقاط
�مع �أه ّم ّي َتها ،ف�ل�ا يُمك ُنها
 .3تج ّن ��بُ الح ��وا ِر ِ
المنظ ِم؛ ف�إ ّنه يُفق ُد حا�س� � َة ال�س � ِ
إدراكه.
الكالم ،وال متابع َته ،وبال ّتالي ي�صعبُ فهمَ المعنى و� ِ
ِ
أدب.
 .4عدمُ التكب ِّر على من ي�ستم ُع �إليه ،واال�ستما ُع �إليه
باهتمام و� ٍ
ٍ
والحر�ص على توجي ِه الب�ص � ِ�ر
وقت واح � ٍ�د،
ُ
�تماع �إلى م�ص ��اد َر متع� �دّد ٍة في ٍ
 .5عدمُ اال�س � ِ
تقديم الأهمِّ على المهمِّ .
وال�سمع
ِ
والعقل �إلى م�صد ٍر ٍ
ِ
واحد ،مع مراعا ِة ِ
التركيز،
�تم ِع ،وال ُت�ساعدُه على
 .6تج ّنبُ كيفي ِة
غير المريح ِة؛ ف�إ ّنها مت ِعب ٌة للم�س � ِ
ِ
ِ
الجلو�س ِ
ُ
اال�ستماع؛ ف�إ ّنه يجع ُل الذهنَ
ين�صرف بعيد ًا
الجلو�س �أثنا َء
والحذ ُر من اال�سترخا ِء في
ِ
ِ
النوم.
عن تتب ِّع
ِ
الم�سموع� ،أو يُ�سلمُه �إلى ِ

((( �سورة الحجرات ،الآية .11

الدرس العاشر

ماذا ُ
نقرأ

()1

ُ
والمراجع
المصادر
معرفة
ِ
ِ

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

َ 1 .1
يعرف الم�صاد َر والمراج َع و�أنواعَ ها
 2 .يعرف �ش ��روط و�ض ��وابط التمييز بين الم�ص ��ادر
والمراجع.
والمراجع
�وع �إلى الم�ص ��اد ِر
3 .3ي�ش ��رحَ عمل َّي َة الرج � ِ
ِ
المعلومات منها.
وا�ستقا ِء
ِ

عالج َنا ال َ
َ
واال�ستراتيجيات في (لماذا نقر�أُ؟)
أهداف
ّات والأ�ساليبَ
بعد �أنْ ْ
والطرق والآلي ِ
ِ
القانون ّي َة في (كيف نقر�أُ؟) بقي �أنْ ُنح ّددَ :طبيع َة المقروءِ.
ُّ
ي�ستحق �أن نقر�أَه؟
كتاب
فهل كل ُّ ٍ
َ
والورق الذي ُ�صن َع منه؟!
كتاب ال يُ�ساوي في قيم ِته المدا َد الذي ُكتبَ به،
كم ٍ
� ّإن كثير ًا من الق ّرا ِء العاد ّيينَ يف�ش � َ
لعدم تم ّك ِنهم
�لون في اال�س ��تفاد ِة العميق ِة من القراء ِة؛ ِ
برنامج المطالع ِة الذي ي�س ��تجيبُ لم�س ��تواهم
لعدم مراعا ِة
م ��ن اختيا ِر ِ
ِ
الكتب المنا�س ��ب ِة� ،أو ِ
ُ
ُ
يعتر�ض طري َقه� ،أو يهديه
�اب
النا�س يقر�أُ بال�ص ��دف ِة ،حيث
أهدافه ��م ،ف�أغلبُ
و� ِ
يتناول ك َّل كت � ٍ
ِ
َ
�إليه �صدي ٌق� ،أو يجدُه في مكتب ٍة ما ،من دون �أنْ
تخطيط لما يقر�أُ!
يمتلك �أيَّ
ٍ
َ
ُ
عدم
�صعوبات
أحيان
ولذلك يواجه
كثير من ال ِ
وعراقيل في �إنجا ِز بح ِثه؛ ِ
الباحث في ٍ
ٍ
ب�سبب ِ
معرف ِته بماذا يقر�أُ! وما هي �أبر ُز الم�صاد ِر التي يجبُ �أن يعتمدَ عليها في بح ِثه!
�ا�س ُ
�ارئ العاديِّ �أو
وم ��نْ ه ��ذا
المنطلق ،ف� ّإن الخط ��و َة المه ّم َة والأ�س � َ
تثقيف الق � ِ
ِ
تكمن في ِ
لتحقيق الغاي ِة المن�شود ِة من القراء ِة
المنا�سب؛
الكتاب
طرق انتقا ِء
الباحث
ّ
المتخ�ص ِ�ص في ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والمراجع
تحديد الم�ص ��اد ِر
�ات جديد ٍة،
(الت�س ��لي ِة والمتع ِة ،البنا ِء
ِّ
ِ
�اف معلوم � ٍ
العلمي ،اكت�ش � ِ
ِ
للبحث.)... ،
المنا�سب ِة
ِ
فالق � ُ
غايات القراء ِة ال ي�س ��تطي ُع �أن يُح ّق َق غاي َته
�بيل
�ارئ الذي يقر�أُ في �س � ِ
ِ
تحقيق �إح ��دى ِ
الكتب المختلف ِة ،وبال ّتالي ي َ
َ
الكتاب �أو الم�صد ِر
الطريق نحو
ُخطئ
ِ
�ناف ِ
عدم معرف ِته ب�أ�ص � ِ
مع ِ
َ
امتالكه هذه الخبر ِة ،ال ي�ستطي ُع �أنْ يُح ّد َد
عدم
الذي يُح ّق ُق له هذه الغاية .كما � ّأن
ِ
الباحث مع ِ
قائم َة الم�صاد ِر المنا�سب ِة التي ُتع ُّد خطو ًة �أ�سا�س ًا في بح ِثه.
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ُ
المصدر
تقويم
.1
ِ
العلمي ح�ش ��دَ الم�ص ��اد ِر فيه ،بق ��د ِر ما ّ
ال ّ
ُ
يتوخى االعتما َد على الم�ص ��اد ِر
البحث
يتوخى
ُّ
َ
ا�ستنباط نظر ّي ٍة ما  .ومن هنا ،فال
�ول �إلى المعرف ِة �أو
النوع ّي ِة التي ُت�س ��اع ُد
الباحث في الو�ص � ِ
ِ
مو�ضوع بح ِثه و ُتح ّق ُق له فائد ًة بحث ّي ًة
قوائم الم�صاد ِر التي تن�سجمُ مع
ب َّد
ِ
ِ
للباحث من ت�صفي ِة ِ
أ�س�س الآتي ِة(((:
مرج ّو ًة .وتعتم ُد عمل ّي ُة الت�صفي ِة على ال ِ
تحقيق الثق ِة به وبما
البحث ومو�ض ��وع ِه؛ بما ي�ؤ ّث ُر ف ��ي
نطاق
مجال ِ
�أ .خب ��ر ُة الم�ؤ ّل ِف في ِ
ِ
ِ
معلومات.
يُطرحُ من
ٍ
البحث.
لمو�ضوع
ب� .شمول ّي ُة الم�صد ِر وتغطي ُته
ِ
ِ
المعلومات.
نقل
ج .د ّق ُة الم�صد ِر في ِ
ِ
تغيير.
د .مو�ضوع ّي ُة الم�ؤ ّل ِف في ا�ستقا ِء
المعلومات من ِ
حذف �أو �إ�ضاف ٍة �أو ٍ
دون ٍ
ِ
بالبحث.
ارتباطها
والر�سوم ،ومدى نوع ّي ِتها ودرج ِة
أ�شكال
هـ .اعتما ُد الم�صد ِر على ال ِ
ِ
ِ
ِ
المعتمد في الم�صد ِر (هجائي ،زماني ،مكاني ،تاريخي،
والترتيب
العر�ض
و .التنظيمُ في
ِ
ِ
ِ
مو�ضوعي.)... ،
ُ
المرجع
من
المصدر
تمييز
.2
ِ
ِ
ُ
َ
حقائق �أوّل ّي ٍة؛
معلومات �أو
�ول على
«الم�ص ��د ُر هو ك ُّل ما يرج ُع �إليه
الباحث بق�ص � ِ�د الح�ص � ِ
ٍ
وهي �إمّا �أنْ َ
تكون:
ُ
المخطوطات
وت�شمل
طرح لها و�أقدمه.
ِ
�أ .م�صاد َر �أ�صل ّي ًة :وهي التي تحوي المعلوم َة في �أو ِّل ٍ
َ
القديم َة التي لم ي�س � ْ
والخطابات
�رات القاد ِة وال�سا�س� � ِة،
�بق ن�ش� �رُها،
ِ
والوثائق ،ومذ ّك � ِ
والكتب
واللوحات التاريخ ّي َة،
والدرا�سات ال�شخ�ص� � ّي َة للأمكن ِة،
ّات،
ّ
ِ
ِ
ِ
الخا�ص� � َة ،واليومي ِ
ّات.
التي تذك ُر المعلوم َة لأو ِّل م ّر ٍة ،والإح�صائي ِ
ب .م�صاد َر ثانوي ًة :و ُت�س ّمى المراجعَ ،وهي تعتم ُد في ما ّد ِتها العلم ّي ِة على الم�صاد ِر الأ�صل ّي ِة
الأولى .فالم�صد ُر مرج ٌع َ
العك�س»(((.
دون
ِ
((( انظر :الدويدري ،رجاء وحيد :البحث العلمي �أ�سا�سيّاته النظريّة وممار�سته العمليّة ،ط ،1بيروت ،دار الفكر المعا�صر،
دم�شق ،دار الفكر1421 ،هـ.ق2000/م� ،ص.632
((( انظر :م.ن.

( ُأرقن اذاممداصملا ُةفرعم  )ُ (1أرقن اذام
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َ
الباحث �إلى معرف ِة الم�ص ��اد ِر
تب�ص ��ر ٌة :المراج� � ُع التي ت ّت�س ��مُ بال�ش ��مول ّي ِة والد ّق ِة ُتر�ش� � ُد
والدقائق.
الحقائق
الأ�صل ّي ِة التي تحوي مزيد ًا من
ِ
ِ
ُ
والمراجع
المصادر
أنواع
.3
ِ
ِ
ُ
ُ
ق�سم محد ٍّد
القارئ �أو الم�صد ُر الذي يعتم ُد عليه
يندرجُ الكتابُ الذي يقر�أُه
الباحث تحتَ ٍ
والمراجع ،فمنْ
الكتاب المقروءِ ،لجه ِة
نوع
المفيد ج ّد ًا
�ام الم�ص ��اد ِر
ِ
ِ
ِ
للقارئ معرف ُة ِ
ِ
من �أق�س � ِ
للكتب التي يُطالعُها ،في ّ
العه �أنوا َع ع ّد ًة ،وال ينح�ص� � ُر بمطالعت ِه في
التنوي � ِ�ع
ِّ
المعرفي ِ
ُغطي � ّإط ِ
حدود �ضيّق ٍة.
ٍ
ُ
الباحث فال ب َّد له �أن َ
والمراجع؛
�كال المتنوّع ِة من الم�ص ��اد ِر
و�أمّا
يكون خبير ًا بهذه الأ�ش � ِ
ِ
البحث ت�س ��توجبُ معرف َة ذلك ،كما � ّأن الو�ص � َ
�ول �إلى الم�ص ��اد ِر المه ّم ِة والأ�سا�س ّي ِة
ل ّأن طبيع َة
ِ
وح�سن اال�ستفاد ِة منها.
أ�شكال
تتو ّق ُف على معرف ِة هذه ال ِ
ِ
المراجع):
البيبلوغرافيات (مراج ُع
أ.
ُ
ِ

للباحث؛ ُ
�ول �إلى
هذا الق�س ��مُ مه ٌّم ج ّد ًا
بحيث يُم ّث ُل الأ�س � َ
�ا�س الذي ي�س ��تن ُد �إليه في الو�ص � ِ
ِ
م�صاد ِر بح ِثه ،ومن �أبر ِز الببلوغرافيات:
الو�سيط.
التاريخ
عمل بيبلوغرافي في
 فهر�ست ابن النديم ( 385 - 297هـ) :ويُع ُّد �أو َّل ٍِ
ِ
ُ
والفنون لحاجي خليفة [ت  1067هـ].
الكتب
ك�شف
ِ
ِ
الظنون عن �أ�سامي ِ
الكتب والأ�سفا ِر لأحمدَ الح�سينيِّ الخوان�ساري [ت 1359هـ].
ك�شف الأ�ستا ِر عن وج ِه ِ
 كتابُ ِت�صانيف ال�شيع ِة لمحمد مح�سن �آغا بزرك الطهراني[ 1389 -1293هـ].
 الذريع ُة �إلىِ
المعارف:
ودوائر
الموسوعات
ب.
ِ
ُ
ُ

والمراجع للباحثينَ  .والمو�سوع ُة -عاد ًة -هي م�ؤ ّل ٌف
ُتع ُّد المو�س ��وعاتُ من �أهمِّ الم�ص ��اد ِر
ِ
ُ
معظم
حروف
والفنون ،مر ّتب ٍة على
العلوم
مقاالت في
ي�شتمل على
�ضخ ٌم
ِ
ٍ
ِ
ِ
المعجم في ِ
ِ
مختلف ِ
أحيان ،وقد تقت�ص ُر المو�سوع ُة على ِّ
ُ
العلوم� ،أو ٍّ
فن
كل ما ينبغي �أن يعر َفه
ال ِ
القارئ عن ٍ
علم من ِ
الفنون؛ كالمو�سوع ِة الط ّب ّي ِة ،والمو�سوع ِة الحديث ّي ِة ،والمو�سوع ِة الفقه ّي ِة(((.
من
ِ
((( انظر :البعلبكي ،منير :قامو�س المورد،ط ،1ج ،4بيروت ،دار العلم للماليين1981 ،م� ،ص.57
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ق�سمين �أ�سا�سيّن:
وتنق�س ُم المو�سوعات �إلى
ِ
القرن الع�ش ��رين لمحم ��د فريد وجدي (10
 المو�س ��وعاتُ العا ّم� � ُة :مث ُل دائر ِةمعارف ِ
ِ
المعارف لبطر�س الب�ستاني.
مجلدات) ،وكذلك دائر ُة
ِ
�ارف الإ�س�ل�ام ّي ِة (كتبَها م�ست�ش � َ
 المو�س � ُ�رقون باللغ ِة
�وعات
ّ
المتخ�ص�ص� � ُة :مث� � ُل :دائر ِة المع � ِ
الإنكليز ّي ِة ،وترجمَها� :أحم ُد ال�ش ��ناوي ،و�إبراهيمُ خور�ش ��يد ،وعب ُد الحمي ��د يون�س) ،ودائر ِة
المعارف الإ�سالم ّي ِة ال�شيع ّي ِة (ح�سن الأمين) ،والمو�سوع ِة الفل�سفي ِة (عبد الرحمن بدوي)...
ِ
والقواميس:
المعاجم
ج.
ُ
ُ

علم ما،
لمفردات لغ ٍة ما �أو م�ص �
الحجم -عاد ًة -ي ّت�س� � ُع
المعجمُ م�ص� � ّن ٌف كبي� � ُر
ِ
ِ
�طلحات ٍ
ِ
وذكر
ل�شرح معاني
أغلب -وتت�صدّى المعاجمُ ّ
مر ّتب ًة ترتيب ًا هجائ ّي ًا  -على ال ِ
المفردات ِ
ِ
خا�ص ًة ِ
وتاريخ ا�ستعما ِلها وتط ّو ِرها.
مرادفا ِتها و�أ�ضدا ِدها
ِ
َ
وتفا�صيل خارج ًة عن الدالل ِة
معلومات �إ�ضاف ّي ًة
المعاجم ب�أ ّنها ُتعطي
وتمتا ُز المو�سوعاتُ عن
ٍ
ِ
المعاجم:
أ�صناف
المعاجم
المفردات التي تر ُد عاد ًة في
ل�شكل
الأ�صل ّي ِة ِ
ِ
والقوامي�س .ومن � ِ
ِ
ِ
ِ
 المعاجمُ اللغو ّي ُة ،مث ُل:ال�صحاح� :إ�سماعيل بن حماد الجوهري ( 393هـ).
•
ِ
العرب :محمد بن مكرم بن منظور (ت  711هـ).
• ِ
ل�سان ِ
�وم المختلف ِة :قر�آن ،حديث ،فل�س ��فة،
وتخت�ص با�ص �
 المعاج ��مُ العلم ّي ُة:ُّ
ِ
�طالحات العل � ِ
�أمثال ،... ،مثل:
الكريم :كتب ��ه مجموع ٌة من الم�ست�ش ��رقين،
ألفاظ الق ��ر� ِآن
•المعج ��مُ المفهر� � ُ�س ل ِ
ِ
وترجمه محمد ف�ؤاد عبد الباقي.
الحديث :كتبه �أرندجان ِف ْن ِ�س ْنك (  1358 - 1299ه /
ألفاظ
•المعجمُ
ُ
ِ
المفهر�س ل ِ
 1939 - 1882م) ،وترجمه محمد ف�ؤاد عبد الباقي.
الفل�سفي :جميل �صليبا.
•المعجمُ
ُّ
النف�سي :جميل �صليبا.
•المعجمُ
ُّ
•ال ُ
العربي :عبد المجيد عابدين.
الن�شر
ِّ
أمثال في ِ
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التراجم والسي ِر:
فات
د .مص ّن ُ
ِ

التاريخ من الح� � ّك ِام �أو العلما ِء
ّات الها ّم ِة والبارز ِة في
وتت�ض� � ّم ُن ترجم ًة لحيا ِة ال�شخ�ص� �ي ِ
ِ
النظام الألفبائيُ ،
حقل معي ٍّن ،وذلك َ
مثل:
وفق
�أو الأدبا ِء �أو ال�شعراءِ� ..أو
ّ
المتخ�ص�صين في ٍ
ِ
•ال�سير ِة النبوي ِة :ابن ه�شام.
أ�سد الغاب ِة في معرف ِة ال�صحاب ِة :ابن الأثير.
•� ِ
ت�صانيف ال�شيع ِة� :آغا بزرك الطهراني.
•الذريع ِة �إلى
ِ
أعيان ال�شيع ِة :مح�سن الأمين.
•� ِ
الزمان :ابن خلكان.
أعيان و�أنبا ِء �أبنا ِء
ِ
ّات ال ِ
•وفي ِ
الطبقات الكبرى:ابن �سعد.
•
ِ
أعالم :خير الدين الزركلي.
•ال ِ
المخطوطات القديم ُة:
هـ .
ُ

والمعلومات .ويزي ُد اعتما ُد
�ارف
ِ
ولها قيم ٌة علم ّي ٌة بالغ ٌة؛ لأ ّنها ُتم ّث ُل مَ �ص ��در ًا �أ�ص ��ي ًال للمع � ِ
المعلومات التي ي�س ��تقيها لم
المخطوطات البح � َ�ث قيم ًة و�أه ّم ّي ًة؛ ل ّأن
الباح � ِ�ث ف ��ي بح ِثه على
ِ
ِ
الكتب.
�سائر ِ
ُتن�ش ْر في ِ
الكتب األساس ّي ُة:
و.
ُ

تخ�ص ِ�صها،
وهي من الم�صاد ِر المه ّم ِة
مجال بح ِثها �أو ّ
للباحث؛ لأ ّنها ُت َع ُّد � َ
أ�سا�س معا ِرفنا في ِ
ِ
ُ
فالباحث عن فل�س ��ف ِة �أفالطون ال ي ُ
والدار�س
كتاب الجمهور ّي ِة لأفالطون،
ُمكن �أن
ُ
َ
ي�ستغني عن ِ
ُمكن �أن يتعدّى (منطق �أر�س ��طو) .وبهذا نج ُد في ِّ
لفل�س ��ف ِة �أر�س ��طو ال ي ُ
معرفي كتب ًا
مجال
ٍّ
كل ٍ
�أ�سا�سية ال ي ُ
ُمكن اال�ستغنا ُء عنها.
ز .الرسائلُ الجامع ّي ُة:

ُ
االطالع على مجموع ٍة
الباحث في
أبحاث الأكاديم ّي ِة ،ي�س ��تفي ُد منها
وه ��ي تقريراتٌ عن ال ِ
ِ
�وع بح ِثه ،وي�ستك�ش � ُ�ف النتائجَ التي تو�ص� � ُل �إليها من �سبقوه في
من
ِ
المعلومات المتع ّلق ِة بمو�ض � ِ
العلمي.
البحث
ميدان
ِّ
ِ
ِ
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المتخصص ُة:
ات
ّات والدور ّي ُ
ح .المجل ُ
ّ

ُ
المقاالت العلم ّي ِة التي تن�ش� �رُها المجلاّ تُ �أو الدور ّياتُ
المتخ�ص�ص ُة
الباحث من
ي�س ��تفي ُد
ّ
ِ
بمجال بح ِثه ،وي�ستفي ُد من طبيع ِة المعالج ِة
معلومات تتع ّل ُق
لالطالع على
العلم،
ِ
ٍ
ٍ
ِ
بفرع من ِ
فروع ِ
التو�ص ُل �إليها.
المقاالت
المطروح ِة في
والنتائج التي تمّ
ّ
ِ
ِ
العام ُة:
ّات
ط.
ُ
الجرائد والمجل ُ
ّ

ُ
�وعه �أو
«ق ��د يعث� � ُر
ذات �ص ��ل ٍة بمو�ض � ِ
الباحث �أحيان ًا في المجلاّ ِت العا ّم ِة على مقال ٍة مه ّم ٍة ِ
ويقتب�س منها؛
نف�سه؛ فال ب� َأ�س في �أنْ يعتب َرها مرجع ًا،
َ
�وعه ِ
مقابل ٍة مع مف ّك ٍر يتحد ُّث في مو�ض � ِ
الباحث � اّأل ي َ
كل ما ُك ِتبَ َ
ي�ستق�صي َّ
ل ّأن عليه �أنْ
مو�ضوع بح ِثه ،لذا على
وقيل في
ُهمل �أو يزدريَ
َ
ِ
ِ
بذات �ش� �� ٍأن؛ ل ّأن �أ�ص ��غ َر
�أيَّ
معلومات تتع ّل ُق ببح ِثه حتى ولو كانت للوهل ِة الأولى ِ
ٍ
بنظره لي�س ��تْ ِ
البحث تمام ًا»(((.
المعلومات �ش�أن ًا قد ُت�صبحُ �أكب َرها �ش�أن ًا مع تقد ُِّم
ِ
ِ
الكتب المدرس ّي ُة:
ي.
ُ

وبخا�ص� � ٍة
العلمي،
البحث
ق ��د تحت ُّل المق� � ّرراتُ الأكاديم ّي َة م�ص ��در ًا مه ّم� � ًا من م�ص ��اد ِر
ّ
ِّ
ِ
ُ
الطرح والمعالج ِة والم�ص ��اد ِر
الباحث على م�س ��توى
رات الجامع ّي ِة التي ي�س ��تفي ُد منها
المق� � ّر ِ
ِ
رات.
و�آرا ِء الأ�ساتذ ِة و�
ِ
أ�صحاب المق ّر ِ

((( ف�ضل اهلل ،مهدي� :أ�صول كتابة البحث وقواعد التحقيق،ط ،2بيروت ،دار الطليعة1998 ،م� ،ص.68
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ُ
األفكار الرئيسة

والمراجع ال ب ّد من �أمو ٍر ثالث ٍة :تقويمُ الم�ص ��د ِر/
مجال اال�س ��تفاد ِة من الم�ص ��اد ِر
 .1في ِ
ِ
والمراجع.
أنواع الم�صاد ِر
تميي ُز الم�صد ِر من
المرجع /معرف ُة � ِ
ِ
ِ
لمو�ضوع
ومو�ضوعه�/ش ��مول ّي ُة الم�صد ِر وتغطي ُته
البحث
نطاق
مجال ِ
 .2خبر ُة الم�ؤ ّل ِف في ِ
ِ
ِ
ِ
المعلومات/مو�ض ��وع ّي ُة الم�ؤ ّل ِف/اعتما ُد الم�صد ِر على
نقل
البحث/د ّق ُة الم�ص ��د ِر في ِ
ِ
ِ
العر�ض... /
والر�سوم/التنظيمُ في
أ�شكال
ال ِ
ِ
ِ
 .3الم�صادرُ� :إمّا م�صاد ُر �أ�صلي ٌة و�إمّا م�صاد ُر ثانوي ٌة.
المعارف/
�واع الم�ص ��اد ِر والمراج � ِ�ع :البيبلوغراف ّياتُ  /المو�س ��وعاتُ ودوائ� � ُر
ِ
 .4م ��ن �أن � ِ
والقوامي�س/م�ص� � ّنفاتُ
المعاج ��مُ
�ير /المخطوط ��اتُ القديم ُة /الكتبُ
ُ
التراجم وال�س � ِ
ِ
الأ�سا�س� � ّي ُة /الر�س ��ائ ُل الجامع ّي� � ُة /المج�ّل اّ تُ والدور ّي ��اتُ
المتخ�ص�ص� � ُة /الجرائ� � ُد
ّ
والمجلاّ تُ العا ّم ُة /الكتبُ المدر�س ّي ُة...

ّْ
وأج ْب
فكر ِ

واذكر َ
الفرق بينهما.
 .1ع ّر ِف الم�صد َر والمرجعَِ ،
تقويم الم�صد ِر.
 .2ب ّينْ �أبر َز
ِ
ال�ضوابط العلم ّي ِة في ِ
والمراجع ،وتك ّلمْ عليها باخت�صا ٍر.
أنواع الم�صاد ِر
 .3اذك ْر �أبر َز � ِ
ِ
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للمطالعة
االستماع
آداب
ُ
ِ

آداب� ،أبر ُزها الآتي:
ينبغي على
ِ
الم�ستم ِع مراعا ُة مجموع ٍة من ال ِ
لطف وكيا�س� � ٍة ،وفي د ّق ٍة وانتبا ٍه .ويتح ّق ُق ذلك
 .1اال�س ��تما ُع �إلى المتحد ِّث �أو
ِ
القارئ في ٍ
بمراعا ِة الآتي:
�تماع له ،بالإيم ��ا ِء بالر� ِأ�س� ،أو
 �إ�ش ��عا ُر المتح� �د ِّث بالإقب � ِ�ال علي ��ه ،والرغب ِة في اال�س � ِ
ال�صوتي.
التعبير
ِّ
ِ
الملل منه.
لحديث المتك ّل ِم ،وعدمُ �إظها ِر
والتقدير
 التعبي ُر عن المتع ِةعالمات ِ
ِ
ِ
ِ
باهتمام.
الم�ستم ِع النظ َر للمتحد ِّث
 تج ّنبُ المقاطع ِة للمتحد ِّث ،وتعوي ُدِ
ٍ
نقد ب ّن ٍاء� ،أو تقديمُ �أ�سئل ٍة ذك ّي ٍةُ ،
فهمه لما ي�سم ُع ومدى �إعجا ِبه به.
تك�شف عن ِ
 توجي ُه ٍ�سماع المتحد ِّث.
الم�ستم ِع
 تعوي ُدالجلو�س في ٍ
َ
ِ
هدوء ،وعدمَ ِ
العبث �أثنا َء ِ
الم�ستم َع متكيّف ًا مع المتحد ِّث؛ ُ
بحيث ُ
يكون راغب ًا وم�ستع ّد ًا
 .2التركي ُز القويُّ الذي يجع ُل
ِ
�تراك مع المتحد ِّث في مناق�ش� � ِة ما يُبديه من �أفكا ٍر و�آراء ،و�أن َ
يكون قادر ًا على
لال�ش � ِ
الحديث.
النقاط المه ّم ِة في
هدف المتحد ِّث ،وتذ ّك ِر
ِ
ِ
ِ
تحديد ِ
ُ �	.3
والعلل التي يُق ّدمُها المتحد ُّث لما ُ
بحوث ،وما يُق ّدمُه من
إدراك الأ�س � ِ
�باب ِ
يعر�ض ��ه من ٍ
الدقيق له َ
كالمه ،وقبل �أنْ يُح ّد َد م ��ا ي ّت ُ
ُ
فق فيه مع
�أمثل� � ٍة ،والفه ��مُ
قبل �أن يحكمَ عل ��ى ِ
ُ
يختلف فيه معه؟
المتحد ِّث؟ وما
كالم ي�ستمعُ؟ ولماذا ي�ستمعُ؟
 .4معرف ُة
ِ
الم�ستم ِع :لمن ي�ستمعُ؟ ولأيِّ ٍ
مالحظات عن ما ي�س ��معُه .وي ُ
ُمكن تنمي ُة هذه المه ��ار ِة تدريج ّي ًا من
�تم ِع
 .5تدوي � ُ�ن الم�س � ِ
ٍ
الدر�س:
تلخي�ص الم�سمحتوى
التدريب الم�ستم ِّر على
خالل
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الم�س� ��أل ُة الثاني ُة المه ّم ُة والمركزي ُة في �س� �� ِؤال( :ماذا نقر�أ ؟) هيُ :
الو�صول �إلى
طرق
ِ
الباحث .وي ُ
حلول
ُمكن في هذا
المراجع والم�ص ��اد ِر بالن�سب ِة �إلى
المجال �أنْ نذك َر ع ّد َة ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ
لتحقيق ذلك� ،أبرزها:
طرق
�أو ٍ
ِ
�نيفات ،ويختا ُر منها ما
فهار�س
مراجع� � ُةِ
المكتبات ،بحيث يج ُد فيها القوائمَ والت�ص � ِ
ِ
ُ
يرتبط ببح ِثه.
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مراجع المراج � ِ�ع؛ بما يتيحُ االطال َع على �أ�س ��ما ِء
المراجع �أو عل ��ى
 االعتم ��ا ُد عل ��ىِ
ِ
�االت المعرف ّي ِة المختلف� � ِة .وبال ّتالي م�س ��اعد ِة
فات ف ��ي المج � ِ
�ات والم�ص� � ّن ِ
الم�ؤ ّلف � ِ
والمراجع الأ�سا�س ّي ِة لبحو ِثهم.
الباحثينَ في �إعدا ِد قائم ِة الم�صاد ِر
ِ
�ارف التي من �ش ��ا ِنها �أنْ ُتر�ش ��دَ الباحثينَ �إلى
�وعات
ِ
ودوائر المع � ِ
 مراجع� � ُة المو�س � ِفات والم�صاد ِر الأ�سا�س ّي ِة.
ّهات الم�ؤ ّل ِ
�أم ِ
الكتب التي ُكتبتْ بمنهج ّي ٍة علمي ٍة حديث ٍة (ر�س ��ائل جامعيّة-مث ًال)-
 االطال ُع عل ��ى َِ
تحديد
والمراجع .وبال ّتالي ُت�ساعدُهم في
الباحثون ثبتَ الم�ص ��اد ِر
التي يج ُد فيها
ِ
ِ
المراجع ال�ضرور ّي ِة لأبحا ِثهم.
قائم ِة
ِ
مقاالت عالجتْ مو�ض ��وع ًا
المتخ�ص�ص� � ِة وم ��ا تحويه من
 ق ��راء ُة المجلاّ ِت العلم ّي ِةّ
ٍ
المقاالت
اطالعهم على هوام� � ِ�ش تلك
�ال
يخ ��دمُ الباحثين ف ��ي �أبحا ِثهم؛ من خ�ل ِ
ِ
ِ
والمراجع الوارد ِة فيها.
ولوائح الم�صاد ِر
ِ
ِ
وبم ��ا � ّأن الط � َ
َ
الثالث الأخير َة هي �إجرائ ّي ٌة مئة بالمئة وب�س ��يط ٌة� ،س ��نتحد ُّث فقط على
�رق
الالحق؛ لأ ّنهما يتو ّقفان على جمل ٍة
الدر�س
والطريق الثاني في
الدر�س،
الطريق الأو ِّل في هذا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المعلومات ال�ضرور ّي ِة.
من
ِ

الرس الحادي عشر

ماذا ُ
نقرأ

()2

ُ
ُ
المكتبات
والتصنيف في
الفهرسة
ِ

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

أنواعها.
1 .1يَتع ّر َف على
�شروط الفهر�س ِة و� ِ
ِ
ّ 2 .2
الت�صنيف.
يو�ضحَ عمل ّي َة
ِ
َ 3 .3
خ�صائ�ص ت�صنيف ديوي.
يعرف
َ

ُ
 .1الفهرسة
أ.تعريف الفهرس ِة:
ُ

المكتبات
�ات
الفهر� � ُ�س ه ��و الئح ٌة �أو قائم� � ٌة
بمحتويات المكتب ِة؛ فه ��و بمثاب ِة ٍ
ِ
دليل لمحتوي � ِ
ِ
ومخطوطات ...وهو ي�س � ُ
�تهدف تي�س ��ي ُر عمل ّي ِة
ومطبوعات
كتب
فيه بيا ٌن �ش ��ام ٌل لما تحويه من ٍ
ٍ
ٍ
دقيق ِّ
المراجع.
ومرجع من
لكل م�صد ٍر من الم�صاد ِر
الح�صول على ِ
و�صف ٍ
ِ
الكتب و�إعطا َء ٍ
ٍ
ِ
إحداث هذه ال�سجلاّ ِت ِّ
الفهار�س؛ �أي � ُ
كتاب؛ ُ
بحيث ير ُد
والفهر�س ُة هي عمل ّي ُة �إن�شا ِء
لكل ٍ
ِ
الكتاب.
الخ�صائ�ص المتع ّلق ِة بذلك
جميع
ِ
ِ
فيها ِذ ْك ُر ِ
شروط الفهرس ِة:
ب.
ُ

ي�ش � ُ
الفهر�س �أمو ٌر ع ّد ٌة حتى ي� ��ؤدّيَ دورَه جيّد ًا ،ويُح ّق َق الفائد َة المطلوب َة� ،أبر ُزها
�ترط في
ِ
الآتي:
�ات المكتب ِة
 ال�ش ��مول ّي ُة �أو العموم ّي� � ُة :ف�ل�ا ب� � ّد م ��ن وج ��و ِد ٍفهر�س ع ��امٍّ ي�ش ��م ُل محتوي � ِ
والباحث.
للقارئ
ومجموعا ِتها ك َّلها؛ حتى يُقدِّ مَ خدم ًة جليل ًة
ِ
ِ
الفهر�س.
الرمز الذي ي�ستعم ُله
مكان
ُ
 الإر�شادُ� :إلى ِِ
الكتاب عن ِ
طريق ِ
غيره من
 الو�صف ّي ُة :ويُرا ُد بها الفهر�س ُة التي ُتعنىِ
بالكتاب ،و ُتقدِّ مُ له و�صف ًا يُم ّي ُزه عن ِ
للقارئ االختيا َر ال َ
للكتاب ،والتح ّق َق من مدى فائد ِته.
أف�ضل
الكتب ،و ُتتيحُ
ِ
ِ
ِ
الفهار�س يُجيبُ عن �أ�سئل ِة الق ّرا ِء والباحثينَ
كبير من
عدد ٍ
ِ
وتجد ُر الإ�شار ُة �إلى � ّأن وجو َد ٍ
المختلف ِة؛ ومنْ هذه الأ�سئل ِة:
لكاتب معي ٍّن؟
وغيرها ٍ
فات ِ
•ماذا في المكتب ِة من م�ؤ ّل ٍ
بعنوان معي ٍّن؟
•هل في المكتب ِة كتابٌ
ٍ
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مو�ضوع معي ٍّن؟
فات في
•ماذا في المكتب ِة من م�ؤ ّل ٍ
ٍ
(((
رفوف المكتب ِة وخزائ ِنها؟
•�أين تق ُع هذه الكتبُ وغيرُها في ِ
الفهارس:
أنواع
ج.
ِ
ُ

الفهار�س؛ �أهمُّ ها:
هناك �أنوا ٌع ع ّد ٌة من
ِ
 فهر� � ُ�س الم�ؤ ّل ََ
الباحث �إلى الكت � ِ�ب الموجود ِة لم�ؤ ّل ٍف ما،
فين :وهو يُر�ش� � ُد الق ��ارى َء �أو
ُ
المداخل �ألفبائي ًا ح�س ��بَ ا�س � ِ�م الم�ؤ ّل ِف -فمث ًال� :-إذا �أردْنا �أنْ ُن�سجّ َل
بحيث يُر ّتبُ في
ِ
أعيان ال�شيع ِة لل�سيد مح�سن الأمين؛ ُ
الرئي�س هو ال ُ
أمين.
فيكون المدخ ُل
ُ
كتابَ � ِ
العناوين :وهو ي�ش � ُ
الفهر�س؛
كتب المكتب ِة� ،أو بطاق ِة هذا
فهر�س
ُ
ِ
�تمل على عناوين ِ
ِ
ومجهول ا�س ��م الم�ؤ ّل ِف.
العنوان
معروف
�اب
�و�ص
بحي � ُ�ث ُتفيدُ خ�ص � َ
ِ
الباحث عن كت � ٍ
ِ
ِ
ِ
البطاقات ا�ستعم ً
ُ
الكتاب
عنوان
المكتبات؛ وفيها ي�أتي
اال في
وهذه الطريق ُة هي �أكث ُر
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
المداخل
�ا�س ،و ُتر ّتبُ فيها
قبل ا�س � ِ�م الم�ؤ ّل ِف؛ وذلك لأ ّنه يُم ّث ُل
مدخل البطاق ِة الأ�س � ِ
�ألفبائي ًا.
الكتب المتوافر ِة في المكتب ِة عن
�ات :وهو يُفي ُد في معرف� � ِة عناوين ِ
 فهر� � ُ�س المو�ضوع � ُِ
القواعد الفقه ّي ِة ،ي ُ
ُمكن
القارئ -مث ًال -الكتبَ الموجود َة في
واحد .ف�إذا �أرا َد
�وع ٍ
ِ
مو�ض � ٍ
قواعد فقه ّي ٍة.
�أنْ تو�ض َع تحتَ ر� ِأ�س
مو�ضوع ٍ
ِ
ُ
 .2التصنيف
التصنيف:
تعريف
أ.
ُ
ِ

الت�ص � ُ
العلمي؛ حتى
الم�ضمون والمحتوى
الكتب ح�س ��ب
علم
ِّ
ِ
المكتبات هو تق�سيمُ ِ
ِ
�نيف في ِ
َ
تكون الكتبُ ذاتُ
الرفوف.
الواحد في مجموع ٍة واحد ٍة على
الم�ضمون
ِ
ِ
ِ
الكتاب ب�سهول ٍةّ ،
والت�ص � ُ
َ
الع على ما يتواف ُر
الباحث من العثو ِر على
�نيف الج ّي ُد يُم ِّك ُن
ِ
واالط ِ
مو�ضوع ما.
كتب في
في المكتب ِة من ٍ
ٍ

((( انظر :نعي�سة ،ح�سن �سليم :درا�سات مكتبيّة ،دم�شق ،من�شورات وزارة الثقافة1995 ،م� ،ص.104
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ُ
ُ
البيبلوغرافي،
الت�صنيف
مكتب الكونجر�س،
ت�صنيفات (نظامُ ديوي،
هناك عدّة
ُّ
ت�صنيف ِ
ٍ
ُ
المو�ضوعي.)...
الت�صنيف
ُّ
ُ
ت�صنيف ديوي:
لكنّ �أ�شهر هذه الت�صنيفات هو
الت�صنيف ملفل ديوي (�.)melvel deweyأمريكي َ
عا�ش في مدين ِة نيويورك
وا�ض� � ُع هذا
ِ
َ
ترتيب
در�س في كل ّي ِة انهر�س ��ت ( ،)anhrerstاقترحَ
من (1931 - 1851م)َ ،
نظام ِ
تعديل ِ
القائم ،ف�أوجدَ وهو في �س � ِّ�ن ( 17عام ًا) ت�ص ��ني َفه
النظام
الكتب في مكتب ِة الك ّل ّي ِة؛ لق�ص ��و ِر
ِ
ِ
ِ
أخير ا�ستطا َع �أن َ
ال�ش ��هي َرَ ،
يجعل
وعر�ض ��ه على �إدار ِة الك ّل ّي ِة ،لك ّنهم �س � ِ�خروا منه ،ولكنْ في ال ِ
برنامجه ،وق ��د َ
�يف
�نيف كت ِبها ح�س ��بَ
ِ
فعل ذلك تطوّع ًا في �ص � ِ
مكتب� � َة ك ّل ّي ِت ��ه ت�س ��محُ له بت�ص � ِ
كتاب عام 1876م.
1873م ،وا�ستطا َع بعد ذلك طباع َة ت�صني ِفه و�إ�صدارَه في ٍ
يزال يُع ُّد �أ�س � َ
�نيف ديوي؛ ف�إ ّنه ال ُ
ت�صنيف
�هل
وبالرغم من
ٍ
االنتقادات التي وجِّ هتْ �إلى ت�ص � ِ
ِ
ِ
ي ُ
ُمكن تعدي ُله.
وقد توجّ ه هذا الت�ص � ُ
لغات عديد ٍة ،وله ّ
�ص مع ّد ٌل باللغ ِة العرب ّي ِة ،وهو مع ذلك له
ملخ ٌ
�نيف �إلى ٍ
وعلومه،وكذلك
للمو�ضوعاتالأمريك ّي ِة،و�إهما ُله
عيوبٌ ،منها�:إعطا ُء�أه ّم ّي ٍةكبرى
لح�ضارات ِ
ال�شرق ِ
ِ
ِ
حين منحَ الأدبَ رقمَ ./800/
أدب؛ �إذ َّ
ف�ص ُله اللغ َة عن ال ِ
خ�ص اللغ َة بالرقم  /400/على ِ
ت�صنيف ديوي؛ هي:
والرتبُ الع�شر ُة في
ِ
ُ
المعارف العا ّم ُة.
...
 100الفل�سف ُة.
 200الدياناتُ .
 300العلومُ االجتماع ّي ُة.
 400اللغاتُ .
 500العلومُ البحت ُة.
 600العلومُ التطبيق ّي ُة.
ُ
الفنون الجميل ُة.
700
 800الآدابُ .
ُ
التاريخ والجغرافيا والتراجمُ .
900
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أق�سام مو�ضوع ّي ٍة:
وك ُّل رتب ٍة من هذه ِ
الرتب ُتق�سمُ �إلى ع�شر ِة � ٍ
مثال:
 100الفل�سفة
 120النظر ّيات امليتافيزيق ّية
 130فروع علم النف�س
 140املباحث الفل�سف ّية
 150علم النف�س العا ّم
 160املنطق
 170الأخالق
 180الفل�سفة القدمية والو�سط ّية

 200الديانات
إ�سالمي كا ّفة
 220الدين ال
ّ
 220القر�آن الكرمي وعلومه
 230احلديث وعلومه
 240العقائد الإ�سالم ّية
 250الفقه و�أ�صوله
 260الت�ص ّوف
 270الديانة اليهود ّية
 280الديانة امل�سيح ّية
 190الفل�سفة احلديثة
 290الديانات الأخرى
أق�سام هناك تفريعاتٌ  ،ي ُ
ُمكن �إ�ضاف ُتها؛ وهي:
جانب هذه ِ
�إلى ِ
الرتب وال ِ
( )01فل�سف ٌة نظر ّي ٌة.
( )02البيبلوغرافيا.
المعارف العا ّم ِة.
( )03دوائ ُر
ِ
( )04المقاالتُ العا ّم ُة.
( )05الدور ّياتُ العا ّم ُة.
( )06الم� ّؤ�س�ساتُ والجمع ّياتُ .
ُ
وال�صحف.
( )07ال�صحاف ُة
( )08المجموعاتُ (الم�ؤ ّلفاتُ المجموع ُة).
( )09الكتبُ النادر ُة.
الرقم ()01؛ فيك � ُ
�ون معناه:
فمث�ل ً�ا ( )410رم� � ُز اللغ� � ِة العرب ّي� � ِة� ،إذا �أ�ض ��ف َنا �إلى ه ��ذا ِ
 410.01فل�سفة اللغة العربيّة.
و�إذا زدنا(ّ )03
قوامي�س اللغ ِة العرب ّي ِة ومو�سوعا ِتها.
دل الرم ُز على
ِ
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ُ
األفكار الرئيسة

ُ
والت�صنيف.
والمراجع :الفهر�س ُة
الو�صول �إلى الم�صاد ِر
طرق
 .1من ِ
ِ
ِ
�شروط الفهر�س ِة :ال�شمول ّي ُة �أو العموم ّي ُة /الإر�شادُ /الو�صف ّي ُة...
 .2من
ِ
المو�ضوعات...
فهر�س
أنواع
فهر�س العناوينُ /
فهر�س الم�ؤ ّلفينَ ُ /
الفهار�سُ :
ِ
ِ
 .3من � ِ
 .4الت�ص � ُ
العلمي؛
�مون والمحتوى
علم
ِّ
الكتب ح�س ��ب الم�ض � ِ
المكتبات هو تق�س ��يمُ ِ
ِ
�نيف في ِ
حتى َ
تكون الكتبُ ذاتُ
الرفوف.
الواحد في مجموع ٍة واحد ٍة على
الم�ضمون
ِ
ِ
ِ
المكتبات :نظ ��امُ ديوي /ت�ص � ُ
�نيف مكت � ِ�ب الكونجر�س/
�نيفات ف ��ي عل � ِ�م
ِ
�	.5أب ��ر ُز الت�ص � ِ
ُ
ُ
المو�ضوعي...
الت�صنيف
البيبلوغرافي/
الت�صنيف
ُّ
ُّ

ّْ
وأج ْب
فكر ِ

َ
�شروطها و�أنواعَ ها.
 .1ع ّر ِف الفهر�س َة مبيّن ًا
َ
َ
�شروطه و�أنواعَ ه.
المكتبات مبيّن ًا
علم
 .2ع ّر ِف
ِ
الت�صنيف في ِ
ت�صنيف ديوي.
خ�صائ�ص
 .3تك ّلمْ على
ِ
ِ
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للمطالعة
ع أهلَه
التدريب على
ي يصر ُ
االستماع( : )1الب َْغ ُ
ُ
ِ

(((

ُ � .1
التدريب:
أهداف
ِ
�أ .ال ُ
أهداف المعرفي ُة:
َ
النا�س.
 �أن يتع ّر َفالم�ستمعون على عاقب ِة البغي ،وال�سعي بالإف�سا ِد بين ِ
َ
أنواع البغي في الحيا ِة.
 �أن يذك َرالم�ستمعون �أمثل ًة ل ِ
ب .ال ُ
أهداف الوجدان ّي ُة:
َ
الخير.
	�أن يكر َهالم�ستمعون َ
البغي وفع َله ،ويميلوا �إلى ِ
فعل ِ
َ
النا�س وال يفعلونه.
	�أن ينف َرالم�ستمعون من ال�سعي بالإف�سا ِد بين ِ
ج .الأهداف المهاريّة:
َ
أفعال ال�سيّئ ِة.
	�أن يُمي َّزأفعال الح�سن ِة وال ِ
الم�ستمعون بين ال ِ
َ
للمو�ضوع ،وعالق َتها بالفكر ِة العا ّم ِة.
الم�ستمعون الأفكا َر الفرع ّي َة
	�أن يُمي َّزِ
َ
المو�ضوع.
والعبارات الوارد ِة في
والجمل
الكلمات
الم�ستمعون معاني
	�أن يُمي َّزِ
ِ
ِ
ِ
	�أن تنم َو لديهم مهاراتُالت�شتيت.
عوامل
المو�ضوع،
اال�ستماع الجي ِّد ،ومتابع ِة
وحذف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بعنوان «ال َب ْغ ُي ي�صر ُع �أه َله».
ق�ص ٌة
 .2المحتوىّ :
ِ
يقول اهلل تعالى} :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ{(((.
�لمونّ � ,إن الإح�س � َ
�أيّها الم�س � َ
�ان ثمر ُته الث ��وابُ والرفع ُة ،حكى بك ُر ُ
هلل المزني � ّأن
بن عب � ِ�د ا ِ
الملوكُ ،
رج ًال كان ُ
يقول�« :أح�س ��نْ �إلى المح�س � ِ�ن ب�إح�س ��ا ِنه ،والم�س ��ي ُء
بع�ض
يقف على ر� ِأ�س ِ
ِ
�س ��يكفيكه م�س ��اعيه» ،وكان ُ
مقامه عند
الملك يُح�س � ُ�ن �إليه ،فح�سدَ ه رج ٌل من �أ�ص ��حاب ِه على ِ
الملك ،وتم ّنى �أن َ
الملك �أ�ش� � َّد البغي ،و�س ��عى في حت ِفه
مقامه ،فبغى عليه �إلى ِ
يكون مكا َنه في ِ
ِ
ُ
الملك بخ � ِّ�ط ِيده � اّإل في �ص ��ل ٍة �أو جائز ٍة،
�أبل� � َغ ال�س ��عي ح ّت ��ى تغ ّي َر عليه المل � ُ�ك ،وكان ال يكتبُ
فكتبَ ِّ
ْ
وا�سلخه،
فاذبح حام َله،
بع�ض ع ّما ِله ،ل�ش ّد ِة حم ِقه� ،إذا و�ص َلك كتابي هذا ْ
بخط ِيده �إلى ِ
ُ
القائم على ر� ِأ�س ��ه ،ف� َ
واح�ش جلدَ ه تبن ًاْ ،
أخذه وخرجَ به،
وابعث به � َّإلي ،ودف َع الكتابَ �إلى ذلك
ِ
فلقي ��ه ال�س ��اعي عليه ،فقال له :ما هذا؟ قالُّ :
فالنَ .
فقال :ه ْبه لي
الملك �إل ��ى عامل ِه ٍ
خط ِيد ِ
((( المن�صور ،ال�شيخ ثاني :كلمات من نور ،ط ،1الريا�ض ،مكتبة الريا�ض الحديثة1393 ،هـ.ق� ،ص.45-44
((( �سورة الكهف ،الآية .58
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غني عنهَ ،ف َر َّق له ودفعَه �إليه ،ف� َ
أخذه وذهبَ به
بف�ض� � ِلك و�أحيني به ،ف�إ ّني محتا ٌج �إليه ،و�أنتَ ٌ
فرح ًا م�س ��رور ًا ،فل ّما قر�أَه العام ُل ،قالُ � :
أمير المعلوم ُة من
أتعرف ما في كتا ِبك؟ قال� :ص ��ل ُة ال ِ
ِ
اتق اهللَ
ِّ
خط ِيده .قال :بل �أمرني فيه �أن �أذبَحك ،و�أح�شو جلدَ ك تبن ًا و�أُ َ
ر�سل به �إليهَ ،
فقال لهِ :
فراجع َ
الملك مراجع ٌة � اّإل
يكن لي،
الملك في �أمري ،قال لي�س ِ
في دمي ،ف� ّإن الكتابَ لم ٍ
لكتاب ِ
ِ
أمره ،ال �س� �يّما �إذا كان ِّ
ُ
�إنف � َ
الرجل
الكتاب .قال :وجا َء ذلك
إنفاذ ما ف ��ي
ِ
�اذ � ِ
بخط ِيده ،و�أم َر ب� ِ
الملك َ
وجعل ُ
يقول�« :أح�س ��نْ �إلى المح�س � ِ�ن ب�إح�س ��ا ِنه ،والم�س ��يء،
على عاد ِته وقامَ على ر� ِأ�س ِ
بالكتاب الذي كتب ُته لك ِّ
�سيكفيكه م�ساعيه» ،فل ّما ر�آه ُ
بخط يدي؟ قال له:
الملك قال :ما فعلتَ
ِ
قال له ُ
لقيني فال ٌن فا�ستوهبَه م ّني فوه ْب ُته لهَ ،
الملك� :إ ّنه ذك َر لي عنك �أم َر كذا و�سعى عليك
تكذيب �س ��عيه عليه ،حتى
بوج ِه كذا ،ف�أو�ض ��حَ الرجل براء َته م ّما ُن�س ��بَ �إليه ،وب ّينَ حجّ َته في
ِ
بجلد الباغي مح�ش� � ّو ًا تبن ًا ،فقال له ُ
الملك� :صدَ ْقتَ
تب ّينَ له �أمرُه ،وظهر عنده �ص ��د ُقه ،وجيء ِ
و�صدَ َقتْ موعظ ُتك .قم كما كنتَ تقومُ ْ ،
وقل كما كنتَ ُ
تقول.
 .3الو�سيل ُة:
با�ستماع المتد ّربينَ .
كتاب �أو ورق ٍة
�أ .قراء ُة ّ
خالل ٍ
الق�ص ِة من ِ
ِ
بُ .
وا�ضح.
ت�سجيل
خالل جها ِز
عر�ض ّ
ٍ
الق�ص ِة من ِ
ٍ
ب�صوت ٍ
ُ
التدريب على اال�ستما ِع:
خطوات
.4
ِ
النا�س الذين يُحب َ
النا�س
�أ .يُم ّه ُد
وبع�ض ِ
ّون الخي َرِ ،
لبع�ض ِ
بذكر �أمثل ٍة من الحيا ِة ِ
للمو�ضوع ِ
ِ
َ
ُف�سدون بينَ
النا�س.
الذين ي
ِ
التمهيد ي ّ
ُو�ض ��حُ للم�س ��تمعينَ �أ ّنهم ي�س � َ
ق�ص� � ٍة تتحد ُّث عن عاقب ِة البغي
ب .بعدَ
�تمعون �إلى ّ
ِ
النا�س.
وال�سعي بالإف�سا ِد بين ِ
اال�ستماع و�آدا ِبه ،مثلُ:
بمهارات
الخا�ص ِة
التوجيهات
بع�ض
ّ
ج� .إعطا ُء ِ
ِ
ِ
ِ
ق�ص ٍة طريف ٍة فيها عظ ٌة وعبر ٌة ِّ
 ََ
إن�سان.
�سوف
ت�ستمعون �إلى ّ
لكل � ٍ
اال�ستماع،
بهدوء تامٍّ  ،التزموا ال�صمتَ في �أثنا ِء
واحد منكم في مكا ِنه ٍ
ْ
فليجل�س ك ُّل ٍ
ِ
للخروج َ
حد ُثوا حرك ًة وال �صوت ًا ،ال ي ْ
واحد منكم �أن ي�ست� َ
قبل االنتها ِء
أذن
ُحاول �أيُّ ٍ
ال ُت ِ
ِ
الق�ص� � ِة ،ال ْ
�شيء �أمامَ ك ،وال تتحد ّْث �إلى من بجوا ِرك ،ال ت�س� ْأل
من �س ��ر ِد ّ
تعبث في ٍ
الق�ص ِة ،تاب ْع � َ
الق�ص ِة بتفا�صي ِلها ،وانتب ْه �إلى معاني
أحداث ّ
�شيء � اّإل بعدَ انتها ِء ّ
عن ٍ
والجمل.
الكلمات
ِ
ِ
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التوجيهات والهدو ِء التامِّ ُت ُ
الت�سجيل.
خالل جها ِز
د .بعدَ هذه
عر�ض ّ
ِ
الق�ص ُة قراء ًة� ،أو من ِ
ِ
وجه الأ�سئل ُة الآتي ُة:
 .5طر ُح الأ�سئل ِة :بعدَ
اال�ستماع ّ
للق�ص ِة ُت َّ
ِ
الق�ص َة؟
من الذي روى ّ
�أ� .سِ :1
 وهب بن منبه. زيد بن عامر. بكر بن عبد اهلل المزني. حاتم الطائي.ُ
الملك دائم ًا؟
ب� .س :2ما العبار ُة التي كان يُر ّددُها
الواقف على ر� ِأ�س ِ
أتبع ال�سيئ َة الح�سن َة تمحها.
	� ِ من حف َر حفر ًة لأخيه وق َع فيها.المح�سن ب�إح�سا ِنه والم�سي ُء �سيكفيكه م�ساعيه.
	�أح�سنْ �إلىِ
النا�س ت�ستعبد قلوبَهم.
	�أح�سنْ �إلى ِبالح�سد؟
ج� .س :3ما المق�صو ُد
ِ
زوال النعم ِة فقط.
 تم ّني ِتكون َ
 تم ّني �أن َمثل المح�سو ِد.
ُ
الكلمات الآتي ِة؟
مرادف
د� .س :4ما
ِ
�سيكفيكه ،مقام ،البغيّ ،
رق له� ،إنفاذ ،تبيّن ،حجّ ته� ،سعيه.
الكلمات الآتي ِة؟
هـ� .س :5ما م�ضا ُّد
ِ
�إح�سان ،حتفه ،ال�ساعي عليه� ،أحيني به� ،صدقت.
الق�ص� � ِة وهذا
أحداث ّ
و�� � .س( :6م ��ن حف َر حفر ًة لأخيه وق َع فيه ��ا) .هل ترى عالق ًة بين � ِ
أو�ضح ذلك؟
المثل؟ � ْ
الملك يكتبُ فيها ِّ
ز� .س :7ما الأمو ُر التي كان ُ
بخط ِيده؟
ح� .س :8لماذا طلبَ ال�ساعي بالبغي �أن َ
الملك؟
يو�صل الكتابَ
ِ
لعامل ِ
ط� .س :9كيف َتب ّينَ كذبُ ال�ساعي؟
الق�ص ِة؟
ي� .س :10ما الذي ت�ستفيدُه من هذه ّ

الدرس الثاني عشر

ماذا نقرأ؟

()3

طرق الوصول إلى المراجع
والمصادر( :)2البيبلوغرافيا

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

َ 1 .1
خ�صائ�ص البيبلوغرافيّات و�أنواعَ ها.
يعرف
َ
  2 .يعّدد �أبر َز الم�ص ّنفات البيبلوغرافيّة.
فات
3 .3ي ِّبي ��نَ عمل ّي� � َة اال�س ��تفاد ِة م ��ن الم�ص� � ّن ِ
البيبلوغرافيّة.

والمطبوعات ،قامَ ُ
بع�ض الم�ؤ ّلفينَ
بت�صنيف
الكتب
بعدَ انت�ش ��ا ِر
المطبوعات وازديا ِد عد ِد ِ
ِ
ِ
ِ
فات و ُتعر ُِّف بها وبم�ؤ ّلفيها.
م�ؤ ّل ٍ
فات ت�ض ُّم قوائمَ الم�ؤ ّل ِ
وي�ستهدف هذا ُ
ُ
معرفي معي ٍّن �أو بلغ ٍة
مجال
ٍّ
العمل اطال َع الق ّرا ِء والباحثينَ على ما �أُ ِّل َف في ٍ
ت�سهيل و�صو ِلهم �إليها وا�ستفاد ِتهم منها.
ما؛ بغي َة
ِ
و ُت�س� � ّمى ه ��ذه الم�ؤ ّلفاتُ بيبلوغرافيّات ،و�إنْ �أمكنَ � ُ
إطالق ا�س � ِ�م فهر�س � ٍ�ت عليها بو�ص� � ِفها
ت�سمية قديمة.
أعمال البيبلوغرافيّة التي ي ُ
ُمكن �أن ي�س ��تفيدَ منها
فما هي البيبولوغرافيا؟ وما هي �أه ُّم ال ِ
ُ
الباحث.
ُ
 .1تعريف البيبلوغرافيا
يرج� � ُع �أ�ص � ُ�ل الكلم ِة �إل ��ى اللغ ِة الإغريق ّي ِة ،وه ��ي تتك ُّون من جزئي ��ن :بيبلون ()Biblon
وجرافي ��ا ( .)Graphiaومعنى الجز ِء الأو ِّل :كتيّبٌ �ص ��غي ٌر ،ومعنى الجز ِء الثاني :الن�س � ُ�خ،
أ�صبح مدلو ُلها ،الكتاب َة عن
فكان معنى البيبلوغرافياَ :
الكتب .لكن بعدَ ذلك � َ
الكتب �أو ن�س � َ�خ ِ
الكتب.
ِ
ولقد اهتمَّ الم�س � َ
فهر�س ابن النديم (ت  438هـ)
�لمون
بالت�صنيفات البيبلوغرافيّة ،ويُع ُّد ُ
ِ
أعمال التاريخ ّي ِة.
من �أهمِّ ال ِ
ولم يبد�أْ االهتمامُ بها في �أوروبا �إال في القرنين الخام�س ع�شر وال�ساد�س ع�شر ميالديين.
القرن الع�شرين.
حين �أ ّنها تطوّرتْ تطور ًا كبير ًا عند الأوروبيّين في ِ
في ِ
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ّ ُ
أهم ّية البيبلوغرافيا
.2
أعمال البيبلوغرافيّة �أه ّم ّي ٌة كبرى غي ُر خافي ٍة على الق ّرا ِء والباحثينَ  ،وتبر ُز هذه الأه ّمي ُة
لل ِ
في الآتي:
المجاالت
للمعلومات ف ��ي
�أ .الإعان� � ُة ف ��ي التع ّر ِف على الم�ص ��اد ِر والمراج � ِ�ع المتن ّوع� � ِة
ِ
ِ
�صات العلم ّي ِة.
المعرف ّي ِة المختلف ِة و�ش ّتى
ّ
التخ�ص ِ
ب .الوق � ُ
�ال البيبلوغرافيّة
آخر ما و�ص � َ�ل �إليه الإنت ��اجُ الفكريُّ (هذا ف ��ي الأعم � ِ
�وف عل ��ى � ِ
الن�شرات البيبلوغرافيّة).
الحديث ِة �أو
ِ
ُ
والكيانات الثقاف ّي ِة واالجتماع ّي ِة واالقت�صاد ّي ِة وح ّتى ال�سيا�س ّي ِة من
�ات
ج.
ِ
تمكين الم� ّؤ�س�س � ِ
�سات الأخرى.
والعلمي
إنتاج الفكريِّ
ِّ
ِّ
والثقافي ِ
للدول والم� ّؤ�س ِ
تتب ِّع ال ِ
البحث �أو القراء ِة لمن يري ُد �أنْ ّ
خالل تمكي ِنه
نطاق
د .تو�س ��ي ُع ِ
�وع ما من ِ
ِ
يطل َع على مو�ض � ٍ
بمو�ضوع بح ِثه.
ّات المرتبط ِة
قوائم ِ
الكتب والدوري ِ
ِ
من ِ
ُ
أنواع البيبلوغرافيات
.3
أ .البيبلوغرافيا التحليل ّي ُة:

للكتابُ ،
الفح�ص
بحيث تعتم ُد
بالجوانب الما ّد ّي ِة وال�شكل ّي ِة
ويُق�ص ُد بها الدرا�ساتُ التي تهت ُّم
َ
ِ
ِ
َ
ون�شره ،والإ�شار ِة �إلى
أجل التع ّر ِف على
الدقيق
العلمي
َّ
ِ
للكتاب من � ِ
ِ
الحقائق الم ّت�ص ��ل ِة بت�ألي ِفه ِ
ن�سخ.
ِ
الطبعات المختلف ِة؛ �إنْ كان له �أكث ُر من طبع ٍة �أو ن�سخ ٍة� ،أو كان مخطوط ًا له ع ّد ُة ٍ
ويتف ّر ُع من البيبلوغرافيا التحليل ّي ِة ق�سمان؛ هما:
للكتب المدرج ِة بها وبيان ًا لطبيع ِتها
 البيبلوغرافيا الو�ص ��ف ّي ُة :وتت�ض ّم ُن تعريف ًا و�ص ��ف ّي ًا ِوخ�صائ�صها.
ِ
للكتب المدرج ِة فيها.
 البيبلوغرافيا النقد ّي ُة :وتت�ض ّمن تقويم ًا ونقد ًا ِب .البيبلوغرافيا النسق ّي ُة أو المنهج ّي ُة:

الكتب ُ
قوائم ّ
وت�س � ُ
تربطها ُ
�فات الم�شترك ِة،
منظم ٍة لمجموع ٍة من ِ
بع�ض ال�ص � ِ
�تهدف �إعدا َد ٍ
أق�سام :فقد ُ
تكون:
ويحكمُها ترتيبٌ ّ
من�س ٌق ومنه ٌج معي ٌّن؛ وهي على � ٍ
فات التي ظهرتْ في فتر ٍة ما�ضي ٍة.
 -ما�ضي ًة :ت�ض ُّم الم�ؤ ّل ِ

( ؟أرقن اذاممرملا ىلإ لوصولا قرط  ) (3؟أرقن اذاممط  ) (3؟أرقن اذام
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فات الحديث ِة �أو ًال ب�أو ٍّل.
 جاري ًة :تتاب ُع ما ي�صد ُر من الم�ؤ ّل ِالكتب الم�سجّ ل ِة فيها.
إيجاز
 �شارح ًة :ت�شرحُ ب� ٍمحتويات ِ
ِ
�شرح لمحتويا ِتها.
الكتب من ِ
قوائم ِ
دون ٍ
 غي َر �شارح ٍة :تكتفي ب�سر ِد ِوللبيبلوغرافيا الن�سق ّي ُة ق�سمان �آخران �أ�سا�سان:
 البيبلوغرافيا الح�صر ّي ُة �أو التعداد ّي ُة:نطاق معي ٍّن ،وال ُ
ال�شامل ِّ
َ
َ
ُ
نف�سها
الت�سجيل
وت�ستهدف
تربط َ
الكتب في ٍ
لكل ما هو موجو ٌد من ِ
بمو�ضوع معي ٍّن.
ٍ
�واع البيبلوغرافيا الح�ص ��ر ّي ِة؛ وهي ُتع ّب ُر عن
و ُتعتب� � ُر البيبلوغرافيا القوم ّي ُة من �أ�ش � ِ
�هر �أن � ِ
أمم َ
خالل فتر ٍة محدّد ٍة.
�
ٍ
إح�صاء ٍّ
ثقافي لما �أنتج ْته �أ ّم ٌة من ال ِ
 البيبلوغرافيا المو�ضوع ّي ُة:وت�س ��تهدف خدمة مو�ضوع معيّن ،وتتع ّر�ض لدرا�سة الم�ؤ ّلفات الم�ص ّنفة في هذا المو�ضوع
بنحو وا�س ��ع �أو منح�ص ��ر في ق�ض ��ية محدّدة .و�أحيان ًا يكون مو�ض ��وع البيبلوغرافيا �شخ�ص� �يّة
معيّنة؛ وفي هذه الحالة ُت�س ّمى ال�سيرة البيبلوغرافيّة.
وم ��ن البيبلوغرافي ��ات ما يكون مو�ض ��وعها البيبلوغرافيا نف�س ��ها؛ ف ُت�س� � ّمى (بيبلوغرافيا
البيبلوغرافيّات).
�أما على م�س ��توى ال�ش ��كل ،فقد تكون البيبلوغرافيا على �شكل :كتب �أو دوريّات� ،أو مقاالت،
�أو بطاقات� ،أو �أفالم� ،أو �شرائط� ،أو مخطوطات... ،
ّ
ّ
ُّ
البيبلوغرافية
فات
 .4أهم المصن ِ
والمراجعُ ،
�نيفات
�ول �إلى الم�ص ��اد ِر
�إتمام� � ًا للفائد ِة في ِ
طرق الو�ص � ِ
نقف عندَ �أهمِّ الت�ص � ِ
ِ
وعيون
البيبلوغرافيّة التي يرج ُع �إليها �أغلبُ الباحثينَ في معرف ِة م�ص ��اد ِر المعرف ِة ومراج ِعها ِ
�تهدف ّ
معرفي محد ٍّد؛ كما �أ ّننا ن�س � ُ
�كال المختلف ِة في
مجال
ٍّ
�ات ف ��ي ٍ
االطال َع على الأ�ش � ِ
الم�ؤ ّلف � ِ
فات.
فهر�س ِة الم�ؤ ّل ِ
الظنونَ � :
أ�صناف هذه
لك�شف
المرع�شي
ولقد ذك َر ال�س ��ي ُد
ُّ
ُّ
ِ
النجفي { في مقدّم ٍة كتبَها ِ
الت�صنيفات البيبلوغرافيا التي ي ُ
الكتب
آليف وم�صاد َر لمعرف ِة �أ�سما ِء ِ
ُمكن اعتبارُها مراج َع للت� ِ
ِ
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حيث ُ
لكاتب بعي ِنهُ ،
يقول ال�س ��ي ُد �ش ��هابُ الدِّ ين المرع�ش � ّ�ي
�وع بعي ِنه �أو ٍ
والم�ؤ ّل ِ
فات في المو�ض � ِ
والتنقيب خراري ��ت التتب ِّع
كتائب البح � ِ�ث
فطاحل الف�ض � ِ�ل
النجف � ّ�ي{« :فل ّل ��ه د ّر
ِ
وكبو�ش ِ
ِ
ِ
ّ
فات
أليفات مو�س � ٍ
الع ،حيث لم ي�س� ��ألوا الجهو َد في ت� ٍ
�وعات و�س ��يط ٍة ووجيز ٍة ِلذ ْكر الم�ؤ ّل ِ
واالط ِ
أليفات:
اختالف �سبكها وتنو ِّعها»((( ،وذك َر ثالث َة ا ّت
وم�ؤ ّلفيها على
جاهات � ٍ
ٍ
أ�سا�س في هذه الت� ِ
ِ
وغيرها بحيا ِله،
علم من الفق� � ِه وال ِ
�ير والأ�ص ��وليّين ِ
أدب والتف�س � ِ
�أ .فمنه ��م مَ ��نْ ذك َر ك َّل ٍ
بع�ض مباح ِثه الها ّم ِة وما ُدو َِّن فيه؛ وهم ع ّد ٌة ،وذك َر منهم:
و�أ�شا َر �إلى ِ
أدب والتاري � ِ�خ ال�ش ��يخ �أب ��ي محمد �أحمد ب ��ن طيفور البغ ��دادي المتوفى
 علاّ م� � َة ال ِ�سنة� 280صاحب كتاب بالغات الن�ساء في كتابه�« :أخبار الم�ؤ ّلفين والم�ؤ ّلفات».
 َ�شيخنا الأقدم الثقة الأمين �أبو الفرج محمد بن �إ�سحاق الورّاق ال�شهير بابن النديم
البغداديّ المتوفي �سنة 385في كتابه فهر�س العلوم� ،أ ّلفه �سنة 377هـُ ،
وط ِب َع مرار ًا.
وذكر �أ�سماء �أخرى.
ب .ومنه ��م من عن � َ
الكتب التي
�ون وذك َر في كتاب ِه الم�ؤ ّلفينَ  ،و�س ��ر َد في
ِ
تراجمهم �أ�س ��ما َء ِ
�سمحتْ �أقالمُهم بها؛ وهم ع ّد ٌة ،نذك ُر منهم:
َ
ال�شيخ الأقدمَ النجا�شي �سنة 405هـ في كتابه المعروف بالرجال.
 �ش � َ�يخ الطائف ِة الطو�سي �س ��نة 460هـ في كتابه فهر�س ��ت م�ؤ ّلفي ال�شيعة؛ وهو �أحد
مدارك �أ�صحابنا الإماميّة في الكتب الرجاليّة.
َ
الحافظ بن �شهر �آ�شوب �أبوجعفر ر�شيد الدين محمد بن علي بن �شهر بن
 العالم َة�آ�شوب (ت �سنة 588هـ) في كتابه معالم العلماء.
َ
الفا�ضل المعا�ص َر عمر ر�ضا كحالة الدم�شقي في كتابه معجم الم�ؤ ّلفين في تراجم
م�ص ّنفي الكتب العربيّة.
فات وم�ؤ ّلفيها؛ وهم ك ٌّم غفي ٌر يذك ُر منهم:
ج .ومنهم من َق َ�صر كتابَه على ِذ ْك ِر �أ�سماء من الم�ؤ ّل ِ
 العلاّ م� � َة المتف ّن ��نَ البحّ اث َة الن ّقابَ المولى م�ص ��طفى ال�ش ��هير بالكاتب الحلبي فيكتابه ك�شف الظنونَ ....ذ َكر فيه ما يقارب من ع�شرين �ألف كتاب.
((( انظر :مقدّمة كتاب ك�شف الظنون.
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 العلاّ م َة البحّ اث َة الحجّ َة َال�شيخ محمد مح�سن الطهراني الع�سكري النجفي ال�شهير
بال�شيخ �آغابزرك الطهراني في كتابه الذريعة �إلى ت�صانيف ال�شيعة.
 العلاّ م� � َة الحجّ َة الحاجَ ميرزا علي ثقة الإ�س�ل�ام ابن مو�س ��ى الخرا�س ��اني الأ�ص ��لالتبريزي المولد والم�سكن ،الم�صلوب بتلك البلدة �سنة 1330هـ بيد جي�ش رو�سيا
في كتابه مر�آة الكتب في �أ�سامي كتب ال�شيعة...
مجال البيبلوغرافيا ،هي:
فات القديم ِة والحديث ِة في ِ
و�أبر ُز الم�ص ّن ِ
ُ
النديم:
البن
�أ.
الفهر�ست ِ
ِ
ُ
المعروف بابن �أبي يعقوب الورّاق
الفرج محمد بن �إ�س ��حاق بن محمد بن الندي ��م،
هو �أبو ِ
أجل ذلك «لم يظفر ُ
ابن
�يعي �إمام � ُّ�ي
النديم البغدادي :عال ٌم و�أديبٌ ؛ وهو �ش � ٌّ
ِ
المذهب ،ولع ّله ل ِ
أعيان ،وال ابن �ش ��اكر الكتبي
ّات ال ِ
الندي � ِ�م بالعناي ِة الالئق ِة ،فلم يترجمْ له ابن خلكان في وفي ِ
فوات الوفايات� .أمّا ياقوت الحموي فقد �أور َد له ترجم ًة مقت�ضب ًة»(((.
في ِ
َ
القرون
المعرفي وثقاف ِة
إنتاج
فهر�سه من �أهمِّ الم�صاد ِر لمن يريدُ
ويع ُّد ُ
ِّ
ِ
الوقوف على ال ِ
للفهر�س قائ ًال:
أليف ��ه
ِ
تاريخ الح�ض ��ار ِة الإ�س�ل�ام ّي ِة .فهو ي�ش ��ي ُر �إلى ِ
غر�ض ت� ِ
الأول ��ى من ِ
وقلمها في
الموجود منها بلغ ِة
والعجم
العرب
أمم من
العرب ِ
ِ
ِ
فهذا فهر�س ��ت ِ
ِ
ِ
كتب جمي ِع ال ِ
مواليدهم ومناق ِبهم
وتاريخ
وطبقات م�ؤ ّلفيها و�أن�سا ِبهم
العلوم و�أخبا ِر م�ص ّنفيها
أ�صناف
ِ
ِ
� ِ
ِ
ِ
منذ ابتدا ِء ِّ
ومثال ِبهم ُ
علم اخترع �إلى ع�ص ��رنا هذا؛ وهو�س ��نة �س ��بع و�سبعين وثالثمئة
كل ٍ
للهجرة»(((.
المو�ضوعات) ،ك ُّل مقال ٍة
أ�سا�س
مقاالت ( ُر ّتب
ع�شر
وقد ُق ّ�سمَ
ُ
ُ
الفهر�س على � ِ
الفهر�س على ِ
ٍ
ِ
فنون ع ّد ٍة؛ ُ
تحوي َ
مثال ذلك:
المقال ُة الثالث ُة :وهي ثالثة فنون:
أحداث و�أ�سما ِء
والن�سابينَ �
 الفنُّ الأو ُّل :في �أخبا ِر الإخباريّين والروا ِة ِّ
أ�صحاب ِ
ال�سير وال ِ
كتبهم.
ِ
((( المعموري ،الطاهر :منهج �إعداد البحوث في الدرا�سات والتراث ،تون�س� ،سرا�س للن�شر1999 ،م� ،ص.108
((( البغدادي ،محمد بن �إ�سحاق (ابن النديم) :الفهر�ست ،ط ،1بيروت ،دار المعرفة1994 ،م� ،ص.7
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أ�صحاب الدواوينَ
الخراج و�
والمتر�سلين وع ّم ِال
اب
 الفنُّ الثاني :في �أخبا ِرّ
ِ
الملوك والك ّت ِ
ِ
ِ
و�أ�سما ِء كت ِبهم.
ُ
 الفنُّالثالث :في �أخبا ِر الندما ِء والجل�س ��ا ِء والأدبا ِء والمغ ّنين ال�صفادحة وال�صفاغنة
والم�ضحكين و�أ�سما ِء كت ِبهم.
والمقال ُة الخام�س ُة :وهي خم�سة فنون:
الكالم والمتك ّلمين من المعتزل ِة والمرجئ ِة و�أ�سما ِء كت ِبهم.
أمر
 الفنُّ الأو ُّل :ابتدا ُء � ِِ
وغيرهم م ��ن الغال ِة
 الف ��نُّ الثان ��ي :ف ��ي �أخب ��ا ِر متك ّلمي ال�ش ��يعة الإمام ّي ��ة والزيد ّي ��ة ِوالإ�سماعيليّة.
ُ
 الفنُّالثالث :في �أخبا ِر متك ّلمي الجبر ّي ِة والح�شو ّي ِة و�أ�سما ِء كت ِبهم.
الخوارج و�أ�صنا ِفهم و�أ�سما ِء كت ِبهم.
 الفنُّ الرابعُ� :أخبا ُر المتك ّلمينِ
 الفنُّالو�ساو�س
الخام�س :في �أخبا ِر ال�سي ِّاح والزهّ ا ِد والعبّا ِد والمت�صوّف ِة المتك ّلمين على
ُ
ِ
والخطرات و�أ�سما ِء كت ِبهم.
ِ
المعجمي
�راع الم�ص� � ّن ُف فيه الت�سل�س � َ�ل
َّ
ويحت ��وي الفهر� � ُ�س قراب� � َة ( )6400عنوان لم ي � ِ
كر �أ�سما ِء العلما ِء في ِّ
كل ٍّ
ترتيب م�ؤ ّلفا ِتهم.
فن وال في ِ
للحروف في ِذ ِ
ِ
فهر�س بن خير :محمد بن خير الأ�شبيلي (575-502هـ):
ب.
ُ
يق ��ول عنه الزركلي «محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الأموي الأ�ش ��بيلي �أبو بكر
أهل �أ�شبيليّة ،ي ُ
ُقال له الأمويُّ ن�سب ًة �إلى (�أمة)؛
مقرىء من ح ّفاظ
الحديث اللغويِّ � ،أديب من � ِ
ِ
وهي جب ُل بالمغرب .بقي من ت�صنيفه (فهر�سة ما رواه عن �شيوخه  -مطبوع»(((.
العلوم ،وكذلك �أ�سماء �شيوخه الذين
وي�ض ُّم ُ
فهر�س بن خير ك َّل ما قر�أ من ِ
الكتب في �ش ّتى ِ
در�س عليهم و�أجازوه.
َ
الكبير من الكت � ِ�ب التي ذك َرها والم�ؤ ّلفين الذين
وتتج ّل ��ى �أه ّم ّي ُة فهر�س بن خير في العد ِد
ِ
المراجع.
غيره من
�أثبتَ �أ�سما َءهم؛ ما ال نجدُه في ِ
ِ
ويذك ُر ( )1400كتاب مما لم يذكره ُ
ترتيب
ك�شف
الظنون ،ويروي ابن خير الكتبَ ح�سبَ
ِ
ِ
((( الزركلي ،خير الدين :الأعالم ،ط ،5بيروت ،دار العلم للماليين ،ج� ،6ص.119
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الحديث؛ فيبد�أُ
ِّ
بالموط�آت
علوم القر� ِآن ،ثمّ
ِ
العلوم .فهو ي�س ��ته ُّل فهر�س� � َته برواي ِة مرويّا ِته في ِ
ِ
ُ
�نن مع فق ِه ال�ص ��حاب ِة والتابعينَ
والم�سانيد
ِ
فات المت�ض� � ّمن ِة لل�س � ِ
وما ي ّت�ص ��ل بها ،ثمّ الم�ص� � ّن ِ
والتواريخ
الحديث وعل ِله
غريب
�رح ِ
�ائر ِ
المخرج ِة على �أ�س ��ما ِء ال�ص ��حاب ِة ،ثمّ �س � ِ
ِ
ِ
الكتب؛ ك�ش � ِ
واللغات
أدب
ومعرف� � ِة
�ول الدِّ ِين والفرائ� ِ��ض وال ِ
�ير والأن�س � ِ
الرجال ِ
�اب والفق ِه و�أ�ص � ِ
ِ
وكتب ال�س � ِ
ِ
والأ�شعا ِر.
ُ
َ
وتتلمذ عليهم؛ من كبا ِر
وي�شمل الق�سمُ الأخي ُر من الفهر�ست على ِذ ْك ِر من لقيهم ابن خير
العلما ِء الذين �أجازوه في الرواي ِة �أو � َ
البلدان.
�سائر
ِ
أخذ عنهم ولم ِ
يلتق بهم من ِ
جُ .
الكتب والفنونِ :
ك�شف الظنونِ عن �أ�سامي ِ
هذا الم�ص� � ّن ُف المه ُّم هو لم�ص ��طفى بن عبد اللهّ ال�ش ��هير بحاجي خليفة والمل ّقب بكاتب
تركي الأ�صل ولد بالق�سطنطينيّة �سنة (1017هـ1608/م)
جلبي (�أي الكاتب العظيم)؛ وهو ُّ
َ
والمكتبات،
بالكتب
التدري�س ،كان له اهتما ٌم
ومار�س
والفنون المنت�ش ��ر َة �آنذاك،
در�س العلومَ
َ
َ
َ
ِ
ِ
�ات العديد ِة بالق�س ��طنطينيّة� ،أتق ��نَ العرب ّي َة والفار�س� � ّي َة
و�س ��اعدَ ه على ذلك انت�ش ��ا ُر المكتب � ِ
برحالت ع ّد ٍة َ
داخل تركيا وخارجَ ها (بغداد ،ال�ش ��ام ،حلب ،م ّكة) ،وكان يزو ُر
والترك ّي َة ،وقام
ٍ
في ِّ
الكتب.
البلدان
كل هذه
ِ
المكتبات ،ويدو ُّن ما كان يجدُه من عناوين ِ
ِ
ُ
والفنون)؛ وهو كما يوحي ا�سمه� ،أ�شب َه ما
الكتب
(ك�شف
ت�صنيف
وكان
ِ
ِ
الظنون عن �أ�سامي ِ
ِ
ُ
ابن
�شيء
العربي وال
التراث
توثيق
يكون بحلق ٍة جديد ٍة من
إ�سالمي؛ وهو �أ�شب ُه ٍ
ِّ
ِّ
حلقات ِ
ِ
بفهر�س ِ
ِ
ِ
ابن خير ،ولك ّنه �أعلى و�أجم ��ع؛ �إذ حوى ( )14500كتاب ًا و( )9500م�ؤ ّلف ًا،
الندي � ِ�م،
ِ
وفهر�س ِ
وبحث فيما يقربُ من (ٍّ )300
علم.
فن �أو ٍ
العلوم
وقد تحد َّث الحاجي خليفة في مقدّم ِة كتا ِبه عن
العلم و� ِ
ِ
تعريف ِ
أق�سامه ،وعن من�ش ِ�أ ِ
فات ،وعن جمل ٍة من
بالعلم والمعرف ِة .وقامَ
ِ
والكت � ِ�ب ،وعن الم�ؤ ّلفينَ والم�ؤ ّل ِ
الفوائد الم ّت�ص ��ل ِة ِ
الحروف الأبجدي ِة ،ولك ّن ��ه قدّمَ َ
حرف
ترتيب
فات على ِ
حرف الواو على ِ
ِ
بترتي � ِ�ب �أ�س ��ما ِء الم�ؤ ّل ِ
الهاءِ.
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تب�صر ٌة:
الظنون �أو تعليق ��اتٌ عليه ،تدارك بع� �َ�ض الأخطا ِء
ُك ِت َب ��تْ م�ص� � ّنفاتٌ ع� � ّد ٌة مت ّمم ٌة لك�ش � ِ�ف
ِ
الوارد ِة فيه ،منها:
ل�صاحب الذريع ِة� :آغا بزرك الطهراني (ت 1389هـ).
الظنون
ك�شف
ِ
ِ
 ذي ُل ِالظنون� :أ ّلفه �إ�س ��ماعيل با�ش ��ا البغدادي (ت
الذيل على ك�ش � ِ�ف
ِ
	�إي�ض ��احُ المكن � ِ�ون في ِ
1339هـ1920-م).
ويت�ض� � ّم ُن هذا الكتابُ ا�س � َ
�تدراك ما فات حاج ��ي خليفة في كتابه ك�ش ��ف الظنون ،ثمّ
القرن الرابع ع�شر
القرن
مطلع ِ
يُ�ش ��ي ُر �إلى ما �أُ ِّل َف بعدَ ه؛ �أي من منت�ص � ِ�ف ِ
ِ
العا�شر �إلى ِ
هجري،وي�ض ُّم الكتابُ حوالي ( )19000عنوان.
 هدي ُة العارفينَ في �أ�سما ِء الم�ؤ ّلفينَ و�آثا ِر الم�ص ّنفينَ  :لإ�سماعيل با�شا البغدادي.ُ
حيث �أعا َد ترتيبَ �أ�س ��ما ِء الم�ؤ ّلفينَ الواردينَ في ك�ش � ِ�ف
�اح ،ور ّتبَ
ِ
الظنون وفي الإي�ض � ِ
�أ�س ��ما َءهم على الترتي � ِ�ب
المعجمي ،فيذك ُر في البداي ِة نبذ ًة عن الم�ؤ ّل ِف ،وي�س ��ر ُد بعدَ
ِّ
ذلك قائم ًة بم�ص ّنفا ِته و�آثا ِره؛ مر ّتب ًة ترتيب ًا معجم ّي ًا �-أي� ًضا.-
ت�صانيف ال�شيع ِة:
د .الذريع ُة �إلى
ِ
المعروف ب�أغا بزرك الطهراني؛ وهو م�ؤ ّر ٌخ وعال ٌم
الطهراني
ل�صاح ِبه محمد بن مح�س ��ن
ّ
ِ
النجف �س ��نة 1313هـ ،حيث � َ
َ
أكمل درا�س� � َة الفق ِه
وانتقل �إلى
بالحدي � ِ�ث ،ولد �س ��نة 1293هـ،
ِ
ونال درج َة االجته ��ا ِد َ
والكالمَ .
عمره .تو ّفي �س ��نة
�ول والحدي � ِ�ث
والأ�ص � ِ
قبل بلو ِغ الأربعين من ِ
ِ
أ�شرف.
(1389هـ 1970/م) ،ودُفنَ في
النجف ال ِ
ِ
علم
له ت�أليفاتٌ ع ّد ٌة غي ُر الذريع ِة؛ منها :م�ص� � ّن ُف
الرجال،..وتراجمَ
ِ
ِ
المقال في م�ص ّنفي ِ
القرن الرابع ع�شر.
الرابع الهجريِّ وحتى ِ
أعيان ال�شيع ِة من ِ
� ِ
القرن ِ
أعمال البيبلوغرافيّة لم�ص� � ّنفي ال�ش ��يع ِة الإمام ّي ِة ُ
منذ بد ِء
و ُيع� � ُّد كتابُ الذريع ِة �أعظ ��مَ ال ِ
القرن الع�شرين الميالدي.
التدوين �إلى
الن�صف الأوّل من ِ
ِ
ِ
الطهراني في هذا العمل ُ
وقد �ش ��ر َع ُ
أواخر �سنة 1329هـ في �سامراء بالعراق،
ال�شيخ
ُّ
منذ � ِ
وفر َغ منه �سنة 1355هـُ ،
وخا�صة ،فجم َع
حيث تح ّم َل الم�ؤ ّل ُف عنا َء
ال�سفر �إلى 62مكتب ٌة عامّة ّ
ِ
ما يناه ُز ( )54668م�ؤ ّلف ًا.
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ور ّت ��بَ ال�ش � ُ
عناوين الكت � ِ�ب ،فذك َر �أو ًال عن � َ
الكتاب �أو
�وان
�يخ كتابَه ترتيب� � ًا �ألفبائ ّي ًا ح�س ��ب
ِ
ِ
وتاريخ وفا ِته ،ثم �أ�ش ��ا َر �إلى
فتاريخ والد ِته
الكامل للم�ؤ ّل � ِ�ف،
بذكر اال�س � ِ�م
ِ
الر�س ��ال ِة ،ثمّ ع ّقبَ ِ
ِ
ِ
الكتاب.
مكان وجو ِد
ِ
ِ
ويُع ّب ُر ال�ش � ُ
والدوافع �إليه قائ ًال في
الكتاب
�يخ محمد ح�سين كا�شف الغطاء عن �أه ّم ّي ِة هذا
ِ
ِ
مقدّم ِة الطبع ِة الثالث ِة لدا ِر الأ�ضواءِ( :ولقد م َّر على الطائف ِة الح ّق ِة الإمام ّي ِة ثالث َة ع�ش َر قرن ًا
وف ��ي ِّ
�ون ،وقد خ ّلفوا
كل ٍ
أنواع الفن � ِ
العلوم و�ش� � ّتى � ِ
قرن من العظم ��ا ِء والعلما ِء الم�ؤ ّلفون بعامّة ِ
آليف ما ال يُح�ص ��ي عددَهم وعد َد م�ؤ ّلفا ِتهم غي ُر خال ِقهم،
�ناف
آالف الت� ِ
الت�صانيف و� ِ
ِ
من �أ�ص � ِ
كل ع�ص � ٍ�ر من ي�ض � ُ
الالزم �أن يقومَ في ِّ
�بط �أ�س ��ما َء علما ِئه وم�ؤ ّلفا ِتهم
ولقد كان من الحريّ بل
ِ
ببع�ض....ولكن من الم�ؤ�س � ِ�ف � ّأن م�آث� � َر علما ِئنا ال ُ
حتى ت ّت�ص � َ�ل �سل�س ��ل ُة العطا ِء ُ
تزال
بع�ض ��ها ٍ
المذاهب
�ائر
ِ
مجهول ًة حتى ل ِ
العلم من �أبنا ِئها ،ف�ض�ل ً�ا عن عوامِّ ها وعا ّم ِة �أغيا ِرها من �س � ِ
أهل ِ
والمل � ِ�ل ،ول ��م ْ
�رون المترامي ِة م ��ن يقومُ بهذه
�ون هذه الم� � ّد ِة المتطاول ِة والق � ِ
ينه�ض في غ�ض � ِ
والتاريخ وفي ذ ّم ِة الوفا ِء والف�ض ��يل ِة.
العلم
ِ
أعاظم م ّل ِته ،ب ��ل لخدم ِة ِ
الخدم� � ِة الجليل� � ِة لأ ّم ِته و� ِ
َ
أواخر ُ
الظنون)
المعروف (بك�ش � ِ�ف
بع�ض ف�ض�ل�ا ِء ال ��روم ،فكتبَ كتابَه
ِ
نع ��م تعدّى في هذه ال ِ
غيرهم ،ود ْع عنك ما وق َع
�بط ِ
كتب �أبنا ِء جلد ِته وعلما ِء طائف ِته ،ف�ض ًال عن ِ
وهو غي ُر ٍ
واف ب�ض � ِ
أغاليطُ ،
والمتخ�ص�ص ��ون
يعرف ذلك �أه ُل المعرف ِة
غرائب اال�ش �
فيه من
ّ
ِ
�تباهات وعجاي � ِ�ب ال ِ
ِ
بهذه ال�صف ِة .ق�صارى � ّأن هذه الأمني َة �أغنى �أمني ٍة ت� ُ
فات
أليف ٍ
وا�سع يتك ّف ُل ب�إح�صا ِء م�ؤ ّل ِ
كتاب ٍ
ر�ضوان اللهّ ِ عليهم ..لم ْ
ُ
أماثل ممنْ
علما ِئنا الإمام ّي ِة
أكابر والعلما ِء ال ِ
تزل ح�سر ٌة في ِ
نفو�س ال ِ
بعث اللهّ ُ �إليه الروحَ اله ّم َة والن�ش � َ
�اط و�ص � َ
�أدرك َناه ��م� ....إلى �أنْ َ
نف�س العا ِلم
�دق العزيم� � ِة في ِ
للهّ
�يخ
والورع ومحيي ال�س� � ّن ِة
العلم
العلاّ م ِة ِ
ِ
ومميت ِ
ِ
البدع �أخينا وخلي ِلنا في ا ِ ال�ش � ِ
الحبر ِ
جامع ِ
الطهراني �أيّده اللهّ ُ و�س ّددَه.(((...
�أغا برزك
ّ
فات
الطهراني محاوالتٌ في
ال�شيخ
ِّ
ت�صنيف بيبلوغرافيا لم�ص ّن ِ
ِ
تب�صر ٌة :لقد �سبقتْ محاول َة ِ
ُ
الحجب والأ�ستا ِر
منها:ك�شف
وال�شمول؛
اال�ستيعاب
بمثل هذا
ِ
ِ
الإمام ّي ِة وكت ِبهم ،لك ّنها لم تكنْ ِ
ِ
الكتاب هو
الكتب والأ�س ��فا ِر :لإعجاز ح�س ��ين (1286 -1240هـ) وم�ؤ ّل ُف ه ��ذا
ِ
ع ��ن �أ�س ��ما ِء ِ
((( انظر :مقدّمة كتاب الذريعة� ،ص.7-6
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المعروف المير حامد ح�س ��ينُ .
�ش � ُ
ويقول الم�ؤ ّل ُف
�احب
العالم الهنديِّ
�قيق �ص � ِ
ِ
ِ
عبقات الأنوا ِر؛ ِ
«ذكرت فيه الكتبَ التي �ص ّن َفها الإمام ّي ُة �أعلى ُ
ُ
اهلل كلم َته
الكتاب:
ف ��ي مقدّم ِته ،متحدّث ًا عن
ِ
�ات جامعيها
به ��م ف ��ي البريّة ،م�صرّحاً م ��ع �أ�سما ِئه ��م و�أ�سما ِء م�ص ّنفيه ��ا ،ومبيّناً معها وف ّي � ِ
عثرت عليها وا ّتف َق لي مطالعُتها ،وربّما ُ
الكتب التي ُ
ُ
ذكرت
وم�ؤ ّلفيها،
والتزمت �إيرا َد � ِ
أوائل ِ
هلل عليهم ،و�إ ّني لم � ُ
ُ
أبحث
الكت ��بَ الت ��ي لم �أرها ور�أي ُتها مذكور ًة في كت � ِ�ب �أ�صحا ِبنا
ر�ضوان ا ِ
ٌ
الرجال،
موكول �إلى كت � ِ�ب
وعدمه؛ �إال ن ��ادراً؛ لأ ّن ��ه
ِ
ف ��ي كتاب ��ي هذا عن وث � ِ
�وق الم�ص ّنفي � َ�ن ِ
ُ
التكالن»(((.
التوفيق وعليه
هلل
ور ّتب ُته على
ِ
ِ
ألوف .وبا ِ
الترتيب الم� ِ
محمد �ش ��فيع التبري ��زي (1330 - 1277هـ) ثقة
ه� �ـ .م ��ر�آ ُة الكت � ِ�ب ٍّ
لعلي ِبن مو�س ��ى بن ٍ
در�س
الإ�س�ل�ام؛ هكذا يُع َر ُف م�ص� � ّن ُف
الكتاب؛ وهو عال ٌم بار ٌع وفا�ض� � ٌل ،ولدَ �س ��ن َة 1277هـَ .
ِ
لبع�ض العلم ��اء؛ منهم :الميرزا
�ات ف ��ي بالد ِه ،ثمّ هاج َر �إلى العراق ،ح�ض� � َر َ
درو�س� � ًا ِ
المق ّدم � ِ
حبيب الر�ش ��تي ،ثمّ عا َد �إلى تبريز �س ��ن َة 1308ه� �ـ ،وكان منَ البارزينَ وذوي ال�ش� �� ِأن هناك،
الرو�س �ش ��نق ًا يومَ عا�ش ��وراء 1330هـ عند احتال ِلهم َ
أفا�ضل
قت َله
ُ
تبريز مع ع�شر ٍة �آخرينَ من � ِ
�ال .ل ��ه م�ؤ ّلفاتٌ ع� � ّد ٌة؛ �أه ُّمها :مر�آ ُة الكت � ِ�بُ .
�بب ت�ألي ِفه�« :إ ّنني ل ّم ��ا تت ّبع ُْت
يقول عن �س � ِ
الرج � ِ
وتراجمهم وما �أ ّلفوا
تحقيق حاال ِتهم
الكتبَ الرجال ّي َة التي و�ضعَها علما�ؤُ َنا ال�سالفو َن في
ِ
ِ
م�شكالت الم�سائ � ِ�ل؛ ر� ُ
أيت كت َبه ��م ال�شريف َة
والر�سائل وم ��ا �ص ّنفوا في تحقي � ِ�ق
م ��ن الكت � ِ�ب
ِ
ِ
ور�سائلَه ��م المنيف� � َة �أكث� � َر من � ْأن يُح�صى و�أوف َر م ��ن � ْأن يُ�ستع�صى ،ولك � ّ�ن �أ�سماءَهم لم ْ
تكن
عل ��ى ترتي � ٍ�ب مخ�صو� �ٍ�ص ،ول ��م يُبالوا عل ��ى نظ � ِ�م �شتا ِتها بالخ�صو� � ِ�ص ،بل ذكروه ��ا تط ّف ً
ال
اللغات؛ حتى كون مرجعاً لمن �س�أل
لترجم� � ِة م�ؤ ّلفيها
الثقات م ��ن غي ِر � ْأن ير ّتبوها ترتيبَ
ِ
ِ
الهند
أليف ِ
عن كتاب معلوم اال�سم مجهول ال�صفة؛ �إال ما �سمعت من وجو ِد ت� ٍ
لبع�ض علما ِء ِ
ُ
ظفرت بن�سخ ٍه منه �أخيراً (يعني �إعجاز ح�سين وكتابه ك�شف الحجاب
في هذا المعنى ،وقد
والأ�ستار عن �أ�سماء الكتب �أو الأ�سفار) .وممّا نبّهني على ذلك ما �أ ّل َفه الحا ُج م�صطفى بن
عبد اللهّ الأ�ستبولي؛ و�سمّاه َ
خ�ص �أعانه على �إيراد ما علمَه ولم يخ ُل
ك�شف الظنونِ ؛ �إال �أ ّنه َّ
في �أكثر ذلك من اال�شتبا ِه؛ كما ُننبّه عليه في مح ِّله من اال�شتباه»(((.
((( ح�سين� ،إعجاز :ك�شف الحجاب والأ�ستار ،مطبعة بهمن؛ مكتبة �آية اللهّ العظمى المرع�شي� ،ص.1
((( التبريزي ،ثقة الإ�سالم :مر�آة الكتب،ط ،1مكتبة �آية اللهّ العظمى المرع�شي1414 ،هـ.ق� ،ص.15
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ألفبائي:
ولقد ر ّتبَ كتابَه في مق�صدين؛ ك ٌّل منهما مر ّتبٌ ح�سبَ
الترتيب ال ّ
ِ
الكتب.
ذكر �أ�سما ِء ِ
والمق�ص ُد الثاني فيه هو :في ِ
آخر
حرف العي � ِ�ن �إلى � ِ
ويُالح � ُ�ظ � ّأن ج ��زء ًا من المق�ص � ِ�د الأو ِّل مفقو ٌد (تبد�أُ من �أوا�س � ِ�ط ِ
المعجم).
حروف
ِ
ِ
الكتب والأ�سفا ِر لأحمد الح�سيني الخوان�ساري ال�صفائي (ت 1359هـ)
و .الأ�ستا ُر عن وج ِه ِ
رغبَ في كتاب ِة م�ص� � ّن ٍف يجم ُع م�ؤ ِّلفي علما ِء ال�شيع ِة؛ ُ
حيث
ذك َر �ص ��احبُه في مقدّم ِة كتا ِبه �أ ّنه ِ
يق � ُ
�ول في المقدّم ِة« :فقد ُ
فات
كنت كثيراً م ��ا يتو ُقني قلبي وتبع ُثني نف�س ��ي على جم ِع م�ص ّن ِ
خا�ص� � ًة االثن ��ي ع�شريّة منه ��م؛ �إحيا ًء لم�آ ِثره ��م الخالد ِة ،والبق ��ا َء لآثا ِرهم
علم ��ا ِء ال�شيع� � ِة ّ
ُعد الأع�صا ِر»(((.
العائد ِة الدار�س ِة في ِ
طول الأزمانِ وب ِ
�ات العرب ّي� � ِة والمع ّرب� � ِة :ليو�س ��ف �إلي ��ان �س ��ركي�س :ول ��دَ بدم�ش � َ�ق
ز .معج ��مُ المطبوع � ِ
وعم َل فيها �35س ��ن ًة ،ثمّ َ
1274هـ1855/م ،ثمّ َ
انتقل �إلى م�ص� � َر وا�ستوطنَ
انتقل �إلى بيروتَ ِ
فيها َ
الكتب .تو ّفي في القاهر َة
الكتبّ � .أ�س � َ��س مكتب ًة تحوي مجموع ًة كبي ��ر ًة من ِ
وعمل بتجار ِة ِ
1932م.
الكتب التي ُ�ص� � ّنفتْ ف ��ي اللغ ِة العربي ِة� ،أو ُنقل ��تْ �إليها في الأقطا ِر
ومعجمُه �ش ��ام ٌل
لجميع ِ
ِ
ال�شرق ّي ِة والغرب ّي ِة ،وجرى ن�شرُها ُ
منذ ظهو ِر الطباع ِة �إلى نهاي ِة �سن ِة 1339هـ 1919/م .وقامَ
الكتب ِّ
ألفبائي لأ�سما ِء الم�ؤ ّلفينَ ؛ كما ر ّتبَ عناوينَ
لكل
معجمه على
الم�ؤ ّل ُف
بترتيب ِ
الترتيب ال ّ
ِ
ِ
ِ
م�ؤ ّل � ٍ�ف ترتيب ًا �ألفبائ ّي ًا؛ ُ
َ
الكتاب ومو�ض ��وعَ ه وم � َ
حيث ذك َر َ
وتاريخ طب ِعه وعد َد
�كان طب ِعه
عنوان
ِ
�صفحا ِته ،و�أ�شا َر في المقدّم ِة �إلى �أ ّنه قد فات ْته ُ
الحجر في َ
تبريز
الكتب التي ُط ِبعَتْ على
بع�ض ِ
ِ
َ
الح�صول على
وطهران« :ول ّما ر�أيتُ جماع ًة كثيرينَ من طلاّ ِب اللغ ِة العرب ّي ِة؛ �شرق ًا وغرب ًا في
ِ
فات العرب ّي ِة التي ُن�شرتْ في �أنحا ِء المعمور ِة
�امل
مثل هذا الم�ص� � ّن ِف
ٍ
(كتاب �ش � ٍ
لجميع الم�ص ّن ِ
ِ
�ساعد الجدِّ  ،وبا�شرتُ
يومنا هذا) وك ٌّل ي�س ��عى ورا َء هذه ال�ض ��ا ّل ِة المن�شود ِة� ،ش� � ّمرتُ عن ِ
�إلى ِ
َ
فات المطبوع ِة،
العمل م ّد َة �س ��تَ ع�ش ��ر َة �س ��ن ًة ونيف؛ باذ ًال غاي َة
الجهد في ِ
ِ
جميع الم�ص ّن ِ
قيد ِ
َ
الطوال ،ولم
و�ضبط �أ�سما ِء م�ص� � ّنفيها �أو مترجميها ،فعانيتُ م�ش ّق ًة عظيم ًة ،و�سهرتُ الليالي
ِ
((( الح�س ��يني الخوان�س ��اري� ،أحمد :ك�شف الأ�ستار عن وجه الكتب والأ�سفار ،م�ؤ�سّ �س ��ة �أهل البيت  Rلإحياء التراث،
1409هـ.ق ،ج� ،1ص.3
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بع�ض الأدبا ِء الأفا�ض � ِ�ل ،وال
التفتي�ش
يُذ ِّل � ْ�ل لي تلك ال�ص ��عابَ ؛ �إال كث ��ر ُة
ِ
والتنقيب وم�س ��اعد ُة ِ
ِ
لعدم وجو ِد م�ص ��اد َر كافي� � ٍة ي ُ
ُمكن االعتما ُد
�روع من
يخفى على ِ
ِ
اللبيب ما في الم�ش � ِ
العقبات؛ ِ
عليها والثق ُة بها»(((.
حُ .
تراث الإن�سان ّي ِة:
ُ
الكتب التي �أ ّثرتْ في الح�ض ��ار ِة ُ
أقدم
بالبحث
تتناول
�سل�س ��ل ٌة
والتحليل مجموع ًة من ِ
ِ
ِ
منذ � ِ
الأزمن ِة حتى اليوم.
وق ��د انتخبَ الم�ش � َ
الكتب العرب ّي� � ِة والغرب ّي ِة،
�ات ِ
�رفون على هذه ال�سل�س ��ل ِة طائف ًة من �أ ّمه � ِ
وخ�ص�صوا ِّ
الكتاب.
تلخي�ص
الكتاب مع
�صاحب
كتاب ف�ص ًال يبد�أُ بترجم ٍة موجز ٍة عن
ّ
لكل ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
واختا َر ُ
العناوين
ف�صول هذه المو�سوع ِة من
الجامعات كتاب َة
بع�ض العلما ِء والأدبا ِء و�أ�ساتذ ِة
ِ
ِ
ِ
الفتوحات الم ّك ّي ِة.
أبطال،
ابن خلدون ،النظر ّي ِة الن�سب ّي ِة ،ال ِ
ابن جبير ،مقدّم ِة ِ
المختار ِة :رحل ِة ِ
ِ
وكان بد ُء ظهو ِر هذه المو�سوع ِة �سن َة 1963مُ ,
حيث ظه َر منها � 9أجزاء.
ط .معجمُ الم�ؤ ّلفينَ  :لعمر ر�ض ��ا كحالة؛ وهو من علما ِء دم�ش � َ�ق ،له م�ص ّنفاتٌ ع ّد ٌة؛ منها:
القبائل العرب ّي ِة.
�أعالمُ الن�سا ِء ومعجمُ
ِ
ُ
القرن الع�شرينَ
أعمال المه ّم ِة التي عر َفها
الن�صف الثاني من ِ
ويُع ُّد معجمُ الم�ؤ ّلفينَ من ال ِ
للعرب والعج � ِ�م ُ
منذ بد ِء
مجال التعري � ِ�ف بم�ؤ ّلفي اللغ� � ِة العرب ّي ِة؛ فهو يترجمُ الم�ص� � ّن َف ِ
ف ��ي ِ
ُ
ويلحق بهم مَ نْ كان �شاعر ًا �أو راوي ًا ،ويجم ُع �آثارَه بعدَ وفا ِته.
الحا�ضر،
الع�صر
التدوين حتى
ِ
ِ
ِ
ُ
الزمن الذي كان ح ّي ًا
ا�سم المترجَ ِم له و�شهر ِته مع ِ
ويبد�أ ِ
تاريخ والد ِته ووفا ِته �أو ِ
ذكر ِ
بذكر ِ
ُ
الزمن الذي
(حيث اقت�ص َر على من عُ ِر َفتْ والد ُته ووفا ُته �أو
فيه
بالتاريخ الهجريِّ والميالديِّ
ِ
ِ
َ
العلم ،ثمّ َ
مكان والد ِته ون�ش�أ ِته ومَ نْ
عا�ش فيه) ،ثمّ يذك ُر ن�سب َته وكني َته ولقبَه
َ
واخت�صا�صه في ِ
أخذ عنهم؛ �إن كانوا من الم�ش ��هورينَ  ،ثمّ المنا�ص ��بَ التي اّ
� َ
بذكر
تولها ،ث ��مّ م�ؤ ّلفا ِته ،ويكتفي ِ
فات لمنْ ك ُثرَتْ ت�صاني ُفهم.
خم�س ِة م�ؤ ّل ٍ
آخر ِّ
ومطبوعات
مخطوطات
كل ترجم ٍة ذي ًال بالم�صاد ِر التي اعتمدَ عليها؛ من
وقد جع ُل في � ِ
ٍ
ٍ
ومجلاّ ٍت وجرائدَ .
((( �سركي�س ،يو�سف �إليان :معجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة ،مكتبة �آية اللهّ العظمى المرع�شي ،ج� ،1ص.3
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العر�ض
إعالم لخي ��ر الدين الزركل ��ي؛ وت�أ ّث َر بطريق ِت ��ه في
وع� �و َّل ف ��ي كتا ِبه عل ��ى ِ
ِ
كتاب ال ِ
وال�سر ِد.
ألحق ّ
و� َ
بح�سب كناهم و�ألقا ِبهم ون�س ِبهم وما ا�ش ُتهروا به من
ك�شاف ًا ب�أ�سما ِء المترجَ ِم لهم؛
ِ
تراجمهم.
وال�صفحات التي احتوتْ على
إحاالت �إلى الأجزا ِء
ِ
�أ�سماء ،مع � ٍ
ِ
يُ .
فات:
عيون الم�ؤ ّل ِ
مدار�س ��ها ،و� ّأ�ص � َ�ل
ودر�س في
اب ال�ص ��ابونيُ .و ِل ��دَ الم�ؤ ّل ُف في حلبَ 1912مَ ،
لعب � ِ�د الوهّ ِ
ِ
َ
دم�شق في دا ِر المع ّلمينَ العليا.
تعلي َمه في
آداب 1347مَ ،
ليعمل
وفي �س ��ن ِة 1944م �س ��اف َر �إلى م�ص ��ر ،حيث ح�ص � َ�ل على �إج ��از ِة ال ِ
ّات حلبَ � ،إلى �أنْ �أُ َ
التقاعد �سن َة 1972مُ .تو ّفي �سن َة 1986م.
حيل �إلى
ِ
مدرّ�س ًا للفق ِه في ثانوي ِ
ودواوين ُ
له م�ؤ ّلفاتٌ ع ّد ٌة؛ منها :اللبابُ في النح ِو ُ
ُ
(طب َع �سن َة
(طب َع �سن َة 1973م)� ،شعرا ُء
1978م).
َ
وق�س ��مَ الكتابَ
َك َت ��بَ
ؤلفات) في ثالث ِة � ٍ
كتبَّ ،
أجزاء :ليُعر َِّف بما في مكتب ِته من ٍ
(عيون الم� ِ
مو�ضوعات ،ور ّتبَ الكتبَ في ِّ
ألفبائي لأ�سما ِء الم�ؤ ّلفينَ .
كل
�إلى
مو�ضوع ح�سبَ
الترتيب ال ِّ
ِ
ٍ
ٍ
 الجز ُء الأو ُّل :ي�ش ��م ُل 16باب ًا؛ منها :كتبٌ  ،رجا ٌل وتراجمٌ ،تراجمُ الفل�سف ِة والأطباءِ...وال�شعراءِ.
أمثال ،المو�سوعاتُ  ،الفل�سف ُة.
 الجز ُء الثاني�:أحدَ ع�ش َر باب ًا؛ منها :اللغ ُة ،علمُ ال ُِ
أبوابُ :
 الجز ُء ُتاريخ الفل�س ��ف ِة ،الت�صو ُّف ،العلومُ
العلوم ،الطبُّ
الثالث :خم�س� � ُة � ٍ
وتاريخ ِ
وال ُ
أمرا�ض ،الكتبُ المقدّ�س ُة.
مجاالت معرف ّي ٍة محدّد ٍة:
فات في
ٍ
ك� .أهمُّ الم�ؤ ّل ِ
العناوين
المفيد تمكي � ُ�ن
تتميم� � ًا لهذا البحث (م ��اذا نقر�أُ) من
الباحث من قائم� � ٍة ب�أهمِّ
ِ
ِ
ِ
بع�ض
المجاالت المعرف ّي ِة المختلف ِة مور ِد
في
اهتمام ِ
طالب الحوز ِة العلم ّي ِة .و�سنقت�ص� � ُر على ِ
ِ
ِ
العلوم الآتي ِة:
العناوين في ِ
 التف�سير وعلوم القر�آن:•الإتقان في علوم القر�آن :جالل الدين ال�سيوطي.
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•�آالء الرحمن في تف�سير القر�آن :ال�شيخ محمد جواد البالغي.
•الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل :ال�شيخ نا�صر مكارم ال�شيرازي.
•البرهان في علوم القر�آن :بدر الدين الزرك�شي.
•البيان في تف�سير القر�آن :ال�سيد الخوئي.
•تاريخ القر�آن� :أبو عبد اهلل الزنجاني.
•التبيان في تف�سير القر�آن :ال�شيخ الطو�سي.
•تف�سير القر�آن الكريم :المال �صدر المت�أ ّلهين ال�شيرازي.
•التف�سير الكا�شف :ال�شيخ محمد جواد مغنية.
•تف�سير المحيط الأعظم والبحر الخ�ضم :ال�سيد حيدر الآملي.
•تف�سير النور :ال�شيخ مح�سن قراءتي.
•تف�سير ت�سنيم :ال�شيخ عبد اهلل جوادي �آملي.
•التمهيد في علوم القر�آن :ال�شيخ محمد هادي معرفة.
•تنا�سق الدرر في تنا�سب ال�سور :عبد الرحمن �أبو بكر ال�سيوطي.
•عقائد الإ�سالم من القر�آن الكريم :ال�سيد مرت�ضى الع�سكري.
•علوم القر�آن :ال�سيد محمد باقر الحكيم.
•مباحث في علوم القر�آن :ال�شيخ محمد �سيد طنطاوي.
•مباحث في علوم القر�آن :د� .صبحي ال�صالح.
•مباحث في علوم القر�آن :م ّناع خليل القطان.
•مُحا�ضرات في علوم القر�آن :ال�شيخ محمد علي الت�سخيري.
•معارف القر�آن :ال�شيخ محمد تقي م�صباح اليزدي.
•مفاتيح الغيب (التف�سير الكبير) :فخر الدين محمد بن عمر الرازي.
•مفاهيم القر�آن :ال�شيخ جعفر ال�سبحاني.
•مناهل العرفان في علوم القر�آن :محمد عبد العظيم الزرقاني.
•مواهب الرحمن في تف�سير القر�آن :ال�سيد عبد الأعلى المو�سوي ال�سبزواري.
•الميزان في تف�سير القر�آن :ال�سيّد محمد ح�سين الطباطبائي.
•نفحات القر�آن :ال�شيخ نا�صر مكارم ال�شيرازي.
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 علوم الحديث:•اختيار معرفة الرجال(المعروف برجال الك�شي) :ال�شيخ الطو�سي.
•الأ�صول الأربعة في علم الرجال :الإمام ال�سيد علي الخامنئي.
•�أ�صول الحديث و�أحكامه في علم الدراية :ال�شيخ جعفر ال�سبحاني.
•�أ�صول الحديث :ال�شيخ عبد الهادي الف�ضلي.
•�أعيان ال�شيعة :ال�سيد مح�سن الأمين.
•الإكمال في رفع االرتياب عن الم�ؤتلف والمختلف في الأ�س ��ماء والكنى والأن�س ��اب:
ابن ماكوال.
•الأن�ساب :الحافظ �أبو �سعد عبد الكريم بن محمد ال�سمعاني.
•�إي�ضاح اال�شتباه :العلاّ مة الح ّلي ،تحقيق ال�شيخ محمد الح�سون.
•تنقيح المقال في علم الرجال :ال�شيخ عبد اهلل المامقاني.
•تهذيب الكمال في �أ�سماء الرجال :جمال الدين �أبو الحجاج يو�سف الم ّزي.
•درا�سات في الحديث والمحدّثين :ال�سيّد ها�شم معروف الح�سني.
•دراية الحديث :ال�سيد محمد ح�سين الجاللي.
•الدراية في علم م�صطلح الحديث :ال�شهيد الثاني.
•درو�س تمهيدية في القواعد الرجالية :ال�شيخ محمد باقر الإيرواني.
•رجال ال�سيد بحر العلوم :ال�سيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي.
•رجال الطو�سي :ال�شيخ الطو�سي.
•رجال العلاّ مة الح ّلي :العلاّ مة الح ّلي.
•رجال النجا�شي :ال�شيخ النجا�شي.
•الرعاية لحال البداية في علم الدراية والبداية في علم الدراية :ال�شهيد الثاني.
•�سير �أعالم النبالء :محمد بن �أحمد بن عثمان الذهبي.
•علوم الحديث وم�صطلحاته :د� .صبحي ال�صالح.
•الفهر�ست :ال�شيخ الطو�سي.
•قامو�س الرجال :ال�شيخ محمد تقي الت�ستري.
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•قواعد الحديث :ال�سيد محيي الدين المو�سوي الغريفي.
•كليّات في علم الرجال :ال�شيخ جعفر ال�سبحاني.
•ل�سان الميزان :ابن حجر الع�سقالني.
•مجمع الرجال :عناية اهلل بن علي القهبائي.
•م�ستدرك الو�سائل وم�ستنبط الم�سائل :ميرزا ح�سين النوري الطبر�سي.
•م�ستدركات علم رجال الحديث :ال�شيخ علي النمازي ال�شهرودي.
•معجم الم�صطلحات الحديثية :محمد �أبو الليث الخير �آبادي.
•معجم رجال الحديث وتف�صيل طبقات الرواة :ال�سيد الخوئي.
•مقبا�س الهداية في علم الدراية :ال�شيخ عبد اهلل المامقاني.
•منتهى المقال في �أحوال الرجال :ال�شيخ �أبو علي محمد بن �إ�سماعيل المازندراني
الحائري.
•منتهى المقال في الدراية والرجال :ال�شيخ ح�سين مرعي.
•ميزان االعتدال في نقد الرجال :محمد بن �أحمد بن عثمان الذهبي.
•نتائج مقبا�س الهداية في علم الدراية :ال�شيخ عبد اهلل المامقاني.
•نقد الرجال :م�صطفى بن الح�سين الح�سيني التفر�شي.
 علم الفقه:•االنت�صار :ال�سيد ال�شريف المرت�ضى.
•�إي�صال الطالب �إلى المكا�سب :ال�سيد محمد الح�سيني ال�شيرازي.
•التنقيح في �شرح العروة الوثقى :ال�شيخ علي الغروي ،تقرير �أبحاث ال�سيد الخوئي.
•جامع المدارك في �شرح المخت�صر النافع :ال�سيد �أحمد الخوان�ساري.
•جواهر الكالم في �شرح �شرائع الإ�سالم :ال�شيخ محمد ح�سن النجفي.
•الحدائق النا�ضرة في �أحكام العترة الطاهرة :ال�شيخ يو�سف البحراني.
•الدرو�س ال�شرعية في فقه الإمامية :ال�شيخ ال�شهيد الأول.
•ريا�ض الم�سائل في تحقيق الأحكام بالدالئل :ال�سيد علي الطباطبائي.

( ؟أرقن اذاممرملا ىلإ لوصولا قرط  ) (3؟أرقن اذاممط  ) (3؟أرقن اذام

153

•�شرح تب�صرة المتع ِّلمين :ال�شيخ �ضياء الدين العراقي.
•كتاب البيع :الإمام روح اهلل الخميني.
•كتاب ال�سرائر الحاوي لتحرير الفتاوى :ال�شيخ ابن �إدري�س الحلي.
•كتاب المكا�سب :ال�شيخ مرت�ضى الأن�صاري.
•مدارك الأحكام في �شرح �شرائع الإ�سالم :ال�سيد محمد بن علي المو�سوي.
•م�سالك الأفهام �إلى تنقيح �شرائع الإ�سالم :ال�شيخ ال�شهيد الثاني.
•م�ستم�سك العروة الوثقى :ال�سيد مح�سن الطباطبائي الحكيم.
•م�صباح الفقاهة :ال�سيد �أبو القا�سم الخوئي.
•المكا�سب المح ّرمة :الإمام روح اهلل الخميني.
•النهاية ونكتها :ال�شيخ الطو�سي؛ المح ّقق الح ّلي.
 علم �أ�صول الفقه:•�أ�صول الفقه :ال�شيخ محمد ر�ضا المظفر.
•�أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية :الإمام روح اهلل الخميني.
•بحوث في الأ�صول :ال�شيخ محمد ح�سين الأ�صفهاني.
•بحوث في علم الأ�صول :ال�سيد ال�شهيد محمد باقر ال�صدر.
•البداية في تو�ضيح الكفاية :ال�شيخ علي العارفي.
•تنقيح الأ�صول :الإمام الخميني.
•تهذيب الأ�صول :الإمام الخميني.
•الحا�شية على كفاية الأ�صول :ال�سيد ح�سين الطباطبائي البروجردي.
•حقائق الأ�صول :ال�سيد مح�سن الطباطبائي الحكيم.
•درو�س في علم الأ�صول(الحلقات :)3-1ال�سيد محمد باقر ال�صدر.
•فرائد الأ�صول :ال�شيخ مرت�ضى الأن�صاري.
•فوائد الأ�صول :الميرزا محمد ح�سين النائيني.
•كفاية الأ�صول :الآخوند ال�شيخ محمد كاظم الخرا�ساني.
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•محا�ضرات في �أ�صول الفقه :ال�سيد �أبو القا�سم الخوئي.
•م�صباح الأ�صول :ال�سيد �أبو القا�سم الخوئي.
•معالم الدين ومالذ المجتهدين :ال�شيخ ال�شهيد الثاني.
•مقاالت الأ�صول :ال�شيخ �ضياء الدين العراقي.
•مناهج الو�صول �إلى علم الأ�صول :الإمام الخميني.
•نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ :ال�شيخ �ضياء الدين العراقي.
•هداية الم�ستر�شدين في �شرح �أ�صول معالم الدين :ال�شيخ الأ�صفهاني.
 علم الكالم والفرق والمذاهب الكالمية:•النكت االعتقاديّة :ال�شيخ المفيد.
•الإحكام في علم الكالم :ال�سيّد محمد ح�سن ترحيني.
•�إر�شاد الطالبين �إلى نهج الم�ستر�شدين :المقداد ال�سيوري.
•االعتقادات �أو ت�صحيح اعتقادات الإمامية :ال�شيخ المفيد.
•االقت�صاد في االعتقاد� :أبو حامد الغزالي.
•الإلهيات على هدى الكتاب وال�سنة والعقل :ال�شيخ جعفر ال�سبحاني.
•�أوائل المقاالت :ال�شيخ المفيد.
•بحوث في الملل والنحل :ال�شيخ جعفر ال�سبحاني.
•بداية المعارف الإلهية في �شرح عقائد الإمامية :ال�سيد محمد مح�سن الخرازي.
•تاريخ المذاهب الإ�سالمية :ال�شيخ محمد �أبو زهرة.
•تاريخ علم الكالم في الإ�سالم :ال�شيخ ف�ضل اهلل الزنجاني.
المح�صل) :ال�شيخ ن�صير الدين الطو�سي.
المح�صل(المعروف بـ :نقد
•تلخي�ص
ّ
ّ
•تنزيه الأنبياء :ال�شريف المرت�ضى.
•التوحيد :ال�شيخ ال�صدوق.
•خال�صة علم الكالم :ال�شيخ عبد الهادي الف�ضلي.
•ر�سالة التوحيد :ال�شيخ محمد عبده.
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•ال�شافي في الإمامية :ال�شريف المرت�ضى.
•�شرح الأ�صول الخم�سة :القا�ضي عبد الجبار الهمداني.
•عقائد الإمامية :ال�شيخ محمد ر�ضا المظفر.
•الفرق بين الفرق :عبد القاهر الإ�سفرائيني التميمي.
•الف�صل في الملل والأهواء والنحل :ابن حزم الظاهري.
•كتاب المح�صل :فخر الدين الرازي.
•ك�شف المراد في �شرح تجريد االعتقاد :العالمة الحلي.
•مذاهب الإ�سالميين :د .عبد الرحمن بدوي.
•معالم �أ�صول الدين :محمد عمر الرازي.
•مقاالت الإ�سالميين واختالف الم�ص ّلين� :أبو الح�سن الأ�شعري.
•المواقف في علم الكالم :القا�ضي عبد الرحمن الإيجي.
•النافع يوم الح�شر في �شرح الباب الحادي ع�شر :المقداد ال�سيوري.
•النكت االعتقاديّة :ال�شيخ المفيد.
•نهاية الإقدام في علم الكالم� :أبو الفتح ال�شهر�ستاني.
 منطق:•�أ�سا�سيات المنطق :ال�شيخ محمد �صنقور علي.
•الإ�شارات والتنبيهات :ال�شيخ ابن �سينا.
•تجريد المنطق :ال�شيخ الطو�سي.
•تحرير القواعد المنطقية :قطب الدين محمد الرازي.
•الحا�شية على تهذيب المنطق :المال عبد اهلل.
•�شرح ال�شم�سيّة :عمر القزويني.
•�شرح منظومة ال�سبزواري(ق�سم المنطق) :محمد علي الكرامي.
•القواعد المنطقية :ال�شيخ �سمير خير الدين.
•كتاب الألفاظ الم�ستعملة في المنطق� :أبو ن�صر الفارابي
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•منطق �أر�سطو :تحقيق وتقديم د .عبد الرحمن بدوي.
•المنطق ال�صوري والريا�ضي :عبد الرحمن بدوي.
•المنطق :ال�شيخ عبد الهادي الف�ضلي.
•المنطق :ال�شيخ محمد ر�ضا المظ ّفر.
•المنطقيّات� :أبو ن�صر الفارابي.
 فل�سفة:•الإ�شارات والتنبيهات :ال�شيخ ابن �سينا.
•بحوث في �شرح المنظومة :ال�شيخ مرت�ضى مطهري.
•بداية الحكمة ،ال�سيد محمد ح�سين الطباطبائي.
•الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقلية الأربعة :المال �صدر الدين ال�شيرازي.
•درر الفوائد(�شرح المنظومة لل�سبزواري) :ال�شيخ محمد تقي الآ�صفي.
•درو�س في الحكمة المتعالية(�شرح كتاب بداية الحكمة) :ال�سيد كمال الحيدري.
•الر�سائل العر�شية :ال�شيخ ابن �سينا.
•�شرح المواقف :عبد الرحمن الالهيجي.
•�شوارق الإلهام :عبد الر ّزاق الالهيجي.
•المباحث الم�شرقيّة في علم الإلهيات والطبيعيات :الفخر الرازي.
•مبادئ الفل�سفة الإ�سالمية :ال�شيخ عبد الجبّار الرفاعي.
•المنهج الجديد في تعليم الفل�سفة :ال�شيخ محمد تقي م�صباح اليزدي.
•مو�سوعة الفل�سفة :د .عبد الرحمن بدوي.
المح�صل) :ال�شيخ ن�صير الدين الطو�سي.
المح�صل(تلخي�ص
•نقد
ّ
ّ
•نهاية الحكمة :ال�سيد محمد ح�سين الطباطبائي.
 علم التاريخ وال�سيرة:•�إثبات الهداة بالن�صو�ص والمعجزات :ال�شيخ الحر العاملي.
•�إر�شاد الطالبين �إلى نهج الم�ستر�شدين :المقداد ال�سيوري.
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•الإر�شاد في معرفة حجج اهلل على العباد :ال�شيخ المفيد.
•�أعالم الهداية :لجنة الت�أليف في المجمع العلمي لأهل البيت.R
•�إن�سان بعمر � 250سنة :الإمام الخامنئي}.
•�أهل البيت تنوّع �أدوار ووحدة هدف :ال�سيد محمد باقر ال�صدر.
•حياة النبي Pو�سيرته :ال�شيخ محمد قوّام الو�شنوي.
•خال�ص ��ة الوفاء ب�أخبار دار الم�ص ��طفى(Pمع زيادات من كتاب وفاء الوفاء):
ال�سيد علي الح�سيني.
•دالئل الإمامة :محمد بن جرير الطبري.
•دور �أهل البيت Rفي بناء الجماعة ال�صالحة :ال�سيّد محمد باقر الحكيم.
•�سيّد المر�سلين :Pال�شيخ جعفر ال�سبحاني.
•�سيرة الر�سول Pوخلفائه :ال�سيد علي ف�ضل اهلل الح�سني.
•ال�سيرة النبوية البن ه�شام :ابن ه�شام.
•ال�صحيح من �سيرة النبي الأعظم :Pالمح ّقق ال�سيد جعفر مرت�ضى.
•ك�شف الغ ّمة في معرفة الأئ ّمة :Rال�شيخ علي عي�سى الإربلي.
•مقاتل الطالبيين :علي الح�سين الأ�صفهاني.
•مكاتيب الر�سول :ال�شيخ علي الأحمدي الميانجي.
•مناقب �آل �أبي طالب  :Qابن �شهر �آ�شوب.
•مو�سوعة التاريخ الإ�سالمي :ال�شيخ محمد هادي اليو�سفي الغروي.
 علوم اللغة العربية:•�أدب الكاتب :ابن قتيبة الدينوري.
•�أ�سا�س البالغة :جار اهلل الزمخ�شري.
•الأ�شباه والنظائر في النحو :جالل الدين ال�سيوطي.
•الأ�صول في النحو :ابن ال�س ّراج.
•�إعجاز القر�آن والبالغة النبويّة :م�صطفى �صادق الرافعي.
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•�إعراب القر�آن الكريم� :إبراهيم بن �سهيل الزجّ اج.
•�إعراب القر�آن� :أحمد بن �إ�سماعيل النحّ ا�س.
•�إعراب ثالثين �سورة من القر�آن :ابن خلويه.
•�أمالي ال�شجري :هبة اهلل بن علي الح�سني.
•�أو�ضح الم�سالك �إلى �ألفية ابن مالك :ابن ه�شام الأن�صاري.
•بداية البالغة :د .ال�سيد �إبراهيم الديباجي.
•البالغة الوا�ضحة :علي الجارم؛ م�صطفى �أمين.
•البهجة المر�ضية :جالل الدين ال�سيوطي.
•الت�صريف :ال�شيخ عبد الوهّ اب بن �إبراهيم الزنجاني.
•تلخي�ص المفتاح :الخطيب القزويني.
•تمهيد القواعد(الأ�صولية واللغوية لال�ستنباط) :ال�شهيد الثاني.
•جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع :ال�سيد �أحمد الها�شمي.
•حا�شية ال�صبّان على �شرح الأ�شموني على �ألفية ابن مالك :ال�شيخ علي الأ�شموني.
•�شذا العرف في فن ال�صرف :ال�شيخ �أحمد الحمالوي.
•�شرح ابن الناظم على �ألفية ابن مالك :ابن الناظم.
•�شرح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك :بهاء الدين ابن عقيل.
•�شرح �أدب الكتاب� :أبو من�صور الجواليقي.
•�شرح الت�صريح على التو�ضيح :خالد بن عبد اهلل الأزهري.
•�شرح ّ
النظام في ال�صرف :الح�سن بن محمد الني�شابوري.
•�شرح �شذور الذهب في معرفة كالم العرب :ابن ه�شام الأن�صاري.
•�شرح قطر الندى وبل ال�صدى :ابن ه�شام الأن�صاري.
•�شرح كافية الحاجب :ر�ضي الدين الأ�سترابادي.
•ال�صرف الحديث في بيان القر�آن والحديث� :أحمد �أمين ال�شيرازي.
•عرو�س الأفراح في �شرح تلخي�ص المفتاح :بهاء الدين ال�س َّكاكي.
•عنوان الظرف في علم ال�صرف :ال�شيخ هارون عبد الرا ّزق.
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159

•الق�ضايا ال�صرفيّة في �ضوء القر�آن الكريم :علي ح�سن مزبان.
•القواعد العربية والإمالء :عبد الأمير مكي.
•قواعد اللغة العربية للمتقدمين :محمد علي عف�ش.
•قواعد اللغة العربية(المركز التربوي للبحوث والإنماء) :مجموعة من الم�ؤلفين.
•كتاب الت�صريف :ال�سيّد فخر الدين المو�سوي.
•كتاب الت�صريف :عبد الوهاب الزنجاني.
•كتاب المطوّل� :سعد الدين التفتازاني.
•كتاب �سيبويه� :أبو ب�شر عمر بن عثمان بن قنبر(�سيبويه).
•الكتاب(كتاب �سيبويه)� :أبو ب�شر عمر بن عثمان بن قنبر(�سيبويه).
•مبادىء العربية :ر�شيد ال�شرتوني.
•المجازات النبوية �أو مجازات الآثار النبوية :ال�شريف الر�ضي.
•مخت�صر المعاني� :سعد الدين م�سعود بن عمر التفتازاني.
•مرجع الطلاّ ب في الإمالء� :إبراهيم �شم�س الدين.
•معجم الطلاّ ب في الإعراب والإمالء :د� .إميل يعقوب.
•معجم القواعد العربية العالمية� :أنطوان الدحداح.
المف�صل في النحو العربي :د .عزيزة فوال باب�ستي.
•المعجم
ّ
المف�صل في ت�صريف الأفعال العربية :محمد با�سل عيون ال�سود.
•المعجم
ّ
المف�صل في علم ال�صرف :راجي الأ�سمر.
•المعجم
ّ
•مغني اللبيب عن كتب الأعاريب :ابن ه�شام الأن�صاري.
•المفرد العلم في ر�سم القلم� :أحمد الها�شمي.
المف�صل في علم العربية� :أبو القا�سم الزمخ�شري.
• ّ
•المنجد في الإعراب والبالغة والإمالء :محمد حلواني.
•المن�صف من الكالم على مغني ابن ه�شام :تقي الدين �أحمد بن محمد ال�شمني.
•مواهب الف ّتاح في �شرح تلخي�ص المفتاح :ابن يعقوب المغربي.
•الو�سيط في قواعد الإمالء والإن�شاء :عمر فاروق الطبّاع.
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 الأخالق والتربية:•الأخالق في القر�آن الكريم :ال�شيخ محمد تقي الم�صباح اليزدي.
•الأخالق في القر�آن :ال�شيخ نا�صر مكارم ال�شيرازي.
•�آداب ال�صالة :الإمام روح اهلل الخميني.
•�أ�س�س التربية والتعليم في القر�آن والحديث :محمد ر�ضا فرهاديان.
•الإ�شارات والتنبيهات :ال�شيخ ابن �سينا.
•�إ�صطالحات ال�صوفية :كمال الدين عبد الرزاق القا�شاني.
•�إعجاز البيان في تف�سير �أم القر�آن� :صدر الدين القونوي.
•�أنوار الحقيقة و�أطوار الطريقة و�أ�سرار الحقيقة :ال�سيد حيدر الآملي.
•تذكرة ال�سامع والمتك ّلم في �آداب العالم والمتع ّلم :محمد بن �إبراهيم ال�شافعي.
•التربية الروحية ،بحوث في جهاد النف�س :ال�سيد كمال الحيدري.
•تعليقات على �شرح ف�صو�ص الحكم وم�صباح الأن�س :الإمام روح اهلل الخميني.
•جامع الأ�س ��رار ومنبع الأنوار ،مع ر�سالة في نقد النقود في معرفة الوجود :ال�سيد
حيدر الآملي.
•درا�سات في الأخالق و�ش�ؤون الحكمة العملية :ال�شيخ ح�سين المظاهري.
•الذنوب الكبيرة :ال�سيد عبد الح�سين د�ستغيب.
•�شرح دعاء ال�سحر :الإمام روح اهلل الخميني.
•�شرح منازل ال�سائرين :كمال الدين عبد الرزاق الكا�شاني.
•علم الأخالق �إلى نيقوماخو�س� :آر�سطو طالي�س.
•الفتوحات المكية في معرفة الأ�سرار المالكية والملكية :محيي الدين بن عربي.
•ف�صو�ص الحكم :محيي الدين �إبن عربي.
•فقه الأخالق :ال�سيد محمد �صادق ال�صدر.
•فل�سفة الأخالق :ال�شيخ مرت�ضى مطهّري.
•القلب ال�سليم :ال�سيد عبد الح�سين د�ستغيب.
•كتاب الفكوك في �أ�سرار م�ستندات حكم الف�صو�ص� :صدر الدين القونوي.
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•مبادئ الأخالق :ال�سيد محمد ر�ضا الطباطبائي اليزدي.
•مدخل �إلى العرفان الإ�سالمي :ال�شيخ مح�سن الآراكي.
•م�صباح الهداية �إلى الخالفة والوالية :الإمام روح اهلل الخميني.
•مفتاح غيب الجمع والوجود(الم�شتهر بمفتاح الغيب)� :صدر الدين القونوي.
•مقدّمة في علم الأخالق :ال�سيد كمال الحيدري.
 �أ�صول البحث:•�أ�صول البحث العلمي ومناهجه� :أحمد بدر.
•�أ�صول كتابة البحث وقواعد التحقيق :د .مهدي ف�ضل اهلل.
•الدليل على كتابة البحوث الجامعية ور�سائل الماج�ستير والدكتوراه :عبد الوهاب
�أبو �سليمان.
•قواعد ابن ا�سحاق :ف�ؤاد �إ�سحاق الخوري؛ �سونيا جلبوط الخوري.
•كيف تكتب بحث ًا �أو ر�سالة� :أحمد �شبلي..
•المر�شد في كتابة الأبحاث :عبد اهلل حلمي فوده؛ عبد الرحمن ال�صالح.
•مناهج البحث العلمي :عبد اللطيف محمد العبد.
•مناهج البحوث وكتابتها :يو�سف م�صطفى القا�ضي.
•مناه ��ج العلم ��اء الم�س ��لمين في البح ��ث العلمي :فرانت ��ز روزنتال ،ترجم ��ة �أني�س
ف َريْحَ ة.
•منهج البحث الأدبي :د .علي جواد الطاهر.

ةءارقلا دعاوق   ؛يبرعلا ريبعتلا دعاوق

162

ُ
األفكار الرئيسة

�االت المعرف ّي ِة
 .1م ��ن فوائ � ِ�د البيبلوغرافيا :التع ّر ُف على الم�ص ��اد ِر
والمراجع في المج � ِ
ِ
ُ
البحث �أو
نطاق
المختلف� � ِة/
آخر ما و�ص � َ�ل �إليه الإنتاجُ الفكريُّ  /تو�س ��ي ُع ِ
الوقوف على � ِ
ِ
القراء ِة...
�	.2أن ��وا ُع البيبلوغرافي ��ات :البيبلوغرافيا التحليل ّي ُة الو�ص ��ف ّي ُة والنقد ّي� � ُة /البيبلوغرافية
الن�سق ّي ُة �أو المنهج ّي ُة...
فهر�س محمد بن خير
فات البيبلوغرافيّة :الفهر�س ��تُ البن النديمُ /
 .3من �أبر ِز الم�ص� � ّن ِ
الأ�ش ��بيليُ /
ت�صانيف ال�شيع ِة/
والفنون /الذريع ُة �إلى
الكتب
ك�شف
ِ
ِ
الظنون عن �أ�سامي ِ
ِ
الكتب
م ��ر�آ ُة الكت � ِ�ب لعلي بن مو�س ��ى بن محمد �ش ��فيع التبريزي /الأ�س ��تا ُر عن وج� � ِه ِ
�ات العرب ّي ِة
والأ�س ��فا ِر لأحمد الح�س ��يني الخوان�س ��اري ال�ص ��فائي /معج ��مُ المطبوع � ِ
تراث الإن�س ��ان ّي ِة /معجمُ الم�ؤ ّلفينَ لعمر ر�ضا كحالةُ /
فات لعبد
عيون الم�ؤ ّل ِ
والمع ّرب ِةِ /
الوهاب ال�صابوني...

ّْ
وأج ْب
فكر ِ

 .1ما المرا ُد بالبيبلوغرافيا؟ وما هو وج ُه الحاج ِة �إليها؟
 .2ع ّد ْد �أنوا َع البيبلوغرافيا ،وتك ّلمْ عليها باخت�صا ٍر.
اثنين منها.
فات البيبلوغرافيّة ،وتك ّلمْ على ِ
 .3اذك ْر �أهمَّ الم�ص ّن ِ
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للمطالعة
التدريب على
االستماع( :)2من
ُ
أفعال البر ِّ
ِ
ِ

(((

ُ � .1
التدريب:
أهداف
ِ
�أ .ال ُ
أهداف المعرف ّي ُة:
َ
الفقير.
كح�سن الع�شر ِة ،ومعاون ِة
أنواع البرِّ؛
 �أنْ يتع ّر َفالم�ستمعون على ِ
ِ
ِ
بع�ض � ِ
الم�ستمعون َ
َ
أنواع الب ِّر الأخرى.
 �أنْ يذك ْربع�ض � ِ
ب .ال ُ
أهداف الوجدان ّي ُة:
الم�ستمعون � َ
َ
أفعال البرِّ.
ُحب
	�أنْ ي َّ	�أنْ ََ
أفعال الب ِّر وتحقي ِقها في حيا ِتهم.
يميل
الم�ستمعون �إلى � ِ
ج .ال ُ
أهداف المهاري ُة:
َ
َ
ويدركون �أنواعَ ها.
أفعال البرِّ،
	�أنْ يُمي َّزالم�ستمعون بين � ِ
َ
الم�ستمعون الأفكا َر الجزئ ّي َة ،ويربطو َنها بالفكر ِة العا ّم ِة.
	�أنْ يُمي َّز	�أنْ ي ََ
المو�ضوع.
والعبارات الوارد ِة في
والجمل
الكلمات
بع�ض
ُدرك
ِ
الم�ستمعون معاني ِ
ِ
ِ
ِ
الت�شتيت.
عوامل
وحذف
	�أنْ تنم َو لديهم مهار ُة الإ�صغا ِء والمتابع ِة،ِ
ِ
ِ
أفعال البرِّ»
 .2المحتوى :مو�ضو ٌع بعنوان «من � ِ
�ول ُ
يق � ُ
اهلل تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ{(((.
َ
ان�صرف من �صال ٍة ُ
الم�سلمونَ :
َ
ارزقني
�سعد ِبن عبادة �إذا
�أيُّها
يقول :اللهمَّ
ْ
كان منْ دعا ِء ِ
م ً
ُ
اال �أ�س � ُ
الطائي :ف�أعطى
بالمال ،واحتجمَ داو ُد
الفعال � اّإل
�تعين به على ِفعالي ،ف�إ ّنه ال ت�ص ��لحُ
ُّ
ِ
الحجّ امَ دينار ًاَ .
فقيل له :هذا � ٌ
قال ُ
فقال :ال عباد َة لمن ال مروء َة لهَ .
إ�سرافَ ،
هلل :P
ر�سول ا ِ
الم�سلم هذا ُ
هلل ع ّز وج ّل هذا ُ
«نع َم ُ
المال
المال» ،وقال « :Pنع َم �صاحبَ
العون على تقوى ا ِ
ِ
((( انظر :المن�صور ،كلمات من نور ،م�.س� ،ص.30-9
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآيات  1ـ .3
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وقال « :Pال ح�س َد � اّإل في اثنتينٌ :
هلل تعالى»َ ،
ْ
رجل
لمن ي�أخ ُذه بح ِّقه ،ويجع ُله في ِ
�سبيل ا ِ
ورجل �آتا ُه ُ
�آت ��ا ُه ُ
اهلل م ��ا ًال فه ��و يُنف ُقه في الح ِّقٌ ،
اهلل الحكم� � َة فهو يق�ضي بها ويُع ِّلمُها» ،قال
ابن �سالم :ومن ِّ
ُ
الواجب على من �ساعدَ ْته دنياه ،و�أقبلتْ عليه وح�شدَ تْ م�س َّرا َتها �إليه� ،أنْ
الحق
ِ
الخالق ،ويُقاب َله بجدِّ
المح�سن ،فيتم ّث ُل في عبا ِد ِه جمي ُل �صن ِعه �إليه ،وين�ش ُر
�كر
ِ
يتل ّقى ذلك ب�ش � ِ
ِ
إنعامه عليه ،فيُح�س � ُ�ن الع�شر َة ،وي ُ
فيهم َ
ُجمل ال�ص ��حب َة ،ويُقي ُل العثر َة ،ويجب ُر الك�سي َر،
جزيل � ِ
�يف ،وي� ُ
ُ
وين�صف الع�س � َ
ويعين ال�ض � َ
أخذ العفوَ ،وي ُ
ويمنحُ الفقي َرُ ،
ُعر�ض عن ال�سه ِو �إلى ما
�عيف،
أفعال الب ِّر التي ُتحَ �سِّ � ُ�ن ذكراه ،و ُتحَ ِّ�ص ُن عقباه ،وكما يلزمُه �أي� ًضا
يُ�ش ��ب ُه ذلك ،ويتع ّل ُق به من � ِ
وال�شكر
الجميل،
بال�صبر
ويتعي ُّن عليه �إذا �أعر�ضتْ الدنيا عنه مواهبَها منه �أنْ يتل ّقى �صنيعَها
ِ
ِ
ِ
والثواب
أجر المدخو ِر،
والت�سليم
بالمق�سوم،
الجزيل ،والر�ضى
ِ
ِ
للمحتوم؛ لما له في ذلك من ال ِ
ِ
ِ
ِ
الموفو ِر ،فما َ
زال الدِّ ُ
ؤمن فيها جميع الأ�شياء ،وهو
ين م�ص ��لح ًا لف�س ��ا ِد الدنيا ،مهون ًا على الم� ِ
للعقل عذ ٌر في التخ ّل ِف ع ّما يجم ُع
المنفر ُد
ب�صالح الآخر ِة ،الم�ؤدّي �إلى خيرا ِتها الوافر ِة ،فما ِ
ِ
المنزلتين.
الدارين ،يفو ُز منه بعل ِّو
له �صالحَ
ِ
ِ
وق ��د ق � َ
�ال ُ
الدارين :التقى والغنى ،و�ش� � ُّر الداري � ِ�ن :الفق ُر والعج ُز،
بع�ض الحكماءِ« :خي� � ُر
ِ
ف� ْ
الطلب ،فلن يعدوك ما ُقدِّ َر لك».
أجمل في ِ
ُ
وكان ي ُ
الفقر».
ُقال« :ال�شك ُر زين ُة الغنى،
والعفاف زين ُة ِ
قال ال�ش ��بلي :الغنى � ُ
َ
�صفات
هلل تعالى ،والفق َر من
الفقر؛ ل ّأن الغنى من
أف�ضل من ِ
ِ
�صفات ا ِ
ِ
المخلوقينَ  ،و�ص ��ف ُة ِّ
هلل تعالى،
الحق التي تجبُ له �أف�ض ُل من
�صفات ِ
الخلق التي ال تجو ُز على ا ِ
ِ
المال ،وبه ُتب ُلغ ال ُ
ُ
قال ُ
َ
آمال».
هلل « :Pالح�سَ بُ
ر�سول ا ِ
 .3الو�سيل ُة:
لمري�ض ،و�أخرى لأعمى ،وثالث ًة لفقير.
لرجل يقدِّ مُ م�ساعد ًة
�أ� .صور ٌة ٍ
ٍ
وا�ضح.
ت�سجيل يُع َر ُ�ض المو�ضو ُع من خال ِله
ب .جها ُز
ٍ
ٍ
ب�صوت ٍ
ُ
التدريب على اال�ستما ِع:
خطوات
.4
ِ
الرحم،
أنواع البرِّ؛ مث ُل :ب ِّر الوالدين ،و�صل ِة
�أ .التمهي ُد
للمو�ضوع ِ
بذكر �أمثل ٍة من الحيا ِة ل ِ
ِ
ِ
�ضرير...
وم�ساعد ِة
ٍ
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التمهيد ي َّ
َ
المو�ضوع.
الدين في هذا
ُو�ضحُ للم�ستمعينَ �أ ّنهم
ب .بعدَ
ِ
ي�ستمعون �إلى ر�أي ِ
ِ
جُ .تعطى ُ
اال�ستماع.
آداب
ببع�ض
التوجيهات
بع�ض
ّ
المهارات و� ِ
الخا�ص ِة ِ
ِ
ِ
ِ
الت�سجيل.
طريق القراء ِة� ،أو جها ِز
ِ
د .بعدَ الهدو ِء التامِّ يُع َر ُ�ض المو�ضو ُع عن ِ
 .5طر ُح الأ�سئل ِة:
المو�ضوع ُتوجّ ُه الأ�سئل ُة التي ُ
تك�شف مدى تتب ِّع الم�ستمعينَ
إدراكهم
�ماع
للمو�ضوع ،و� ِ
ِ
ِ
بعدَ �س � ِ
لما �سمعُوه .وهذه ُ
النماذج من الأ�سئل ِة التي ي ُ
وجه للم�ستمعينَ :
بع�ض
ُمكن �أن ُت َّ
ِ
�شيء بد�أ المو�ضوعُ؟
�أ� .س :1ب�أيِّ ٍ
بالكالم على الزكا ِة.
ِ
بالكالم على ال�صال ِة.
ِ
بذكر �آي ٍة على ال�صال ِة.
ِ
الوالدين.
بالكالم على ب ِّر
ِ
ِ
�صحابي ُ
ب� .س� :2سع ُد ُ
جليل ينت�سبُ �إلى:
بن عبادة
ٌّ
 قري�ش. الخزرج. الأو�س. بني عدي.ج� .س :3ال ح�سدَ � اّإل في اثنتين:
 المال والولد. المال والحكمة. الجاه وال�سلطان. ال�صحّ ة والفراغ.د� .س :4كيف ي ُ
الغني النعم َة؟
ُقابل ُّ
النا�س.
ب�شكر ِ
ِ
بالحر�ص على النعم ِة.
ِ
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الح�سن.
بالقول
ِ
ِ
هلل.
ِ
ب�شكر ا ِ
اذكر َ
أنواع الب ِّر التي َّ
حث عليها الدِّ ُ
إ�سالمي.
ين ال
ُّ
هـ� .سٍ :5
بع�ض � ِ
ُ
الكلمات الآتي ِة؟
مرادف
و� .س :6ما
ِ
�إ�سراف  -مروءة  -العون  -م�سرات  -يقيل � -أعر�ضت عنه  -يجير  -يمنح.
الكلمات الآتي ِة؟
ز� .س :7ما م�ضا ُّد
ِ
الإنفاق  -ال�شكر  -ين�صف  -ح�شدت.
ح� .س :8ما الح�س ُد الجائ ُز �شرع ًا؟ وبم يُ�س ّمى؟ �أو�ضح بمثال.
الغني الذي �أقبلتْ عليه الدنيا؟
ط� .س :9ما الواجبُ على ِّ
بخيرهما
ي� .س :10م ��ا المق�ص ��و ُد
�وع؟ وما المق�ص ��و ُد ِ
ِ
بالدارين الواردتي � ِ�ن في المو�ض � ِ
و�شرِّهما؟
الفقر في ر�أي ال�شبلي؟
ك� .سِ :11لمَ كان الغنى �أف�ض ُل من ِ

ُ
ومراجع ُه
الكتاب
مصاد ُر
ِ

أوالً :باللغة العرب ّية:

 .1القر�آن الكريم.
�	.2أدرلي ،جفري :درا�س ��ات في القراءة ال�سريعة ،ترجمة :عبد اللطيف الجميلي ،تون�س،
ّ
المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم1993 ،م� ،ص.12
 .3الأ�ص ��فهاني ،الح�س ��ين بن محم ��د (الراغب) :مف ��ردات �ألفاظ القر�آن ،تحقيق� :ص ��فوان
عدنان داوودي ،ط ،2قم المقدّ�سة� ،سليمانزاده؛ طليعة النور 1427 ،هـ.ق� ،ص.668
 .4البعلبكي ،منير :قامو�س المورد ،ط ،1ج ،4بيروت ،دار العلم للماليين1981 ،م� ،ص.57
 .5البغدادي ،محمد بن �إ�س ��حاق (ابن النديم) :الفهر�س ��ت ،ط ،1بيروت ،دار المعرفة،
1994م� ،ص.7
 .6ب ّكار ،عبد الكريم :القراءة المثمرة (مفاهيم و�آليّات) ،بيروت ،دار القلم� ،ص.38
 .7التبري ��زي ،ثق ��ة الإ�س�ل�ام :م ��ر�آة الكت ��ب ،ط ،1مكتبة �آي ��ة اهلل العظمى المرع�ش ��ي،
1414هـ.ق� ،ص.15
 .8ت�ش ��ايلد ،ديني�س :عل ��م النف�س والمعلم ،ترجمة :عبد الحليم محمد ال�س ��يد؛ و�آخرين،
القاهرة ،م� ّؤ�س�سة الأهرام1982 ،م� ،ص.77
 .9ج ��راي ،ولي ��م :تعلي ��م الق ��راءة والكتابة ،ترجم ��ة :محمود ر�ش ��دي خاط ��ر؛ و�آخرين،
القاهرة ،دار المعرفة1981 ،م� ،ص.922
 .10جريدة اال ّتجاه الآخر ،العدد ،227ال�صادر بتاريخ2005/6/9 :م.
 .11جريدة الحياة ،رقم  ،12523ال�صادر بتاريخ� 8 :صفر  1418هـ.ق.
 .12جريدة الم�سلمون ،العدد.478
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 .13ح�سين� ،إعجاز :ك�شف الحجاب والأ�ستار ،مطبعة بهمن؛ مكتبة �آية اهلل العظمى المرع�شي� ،ص.1
 .14الح�سيني الخوان�س ��اري� ،أحمد :ك�شف الأ�ستار عن وجه الكتب والأ�سفار ،م� ّؤ�س�سة �أهل
البيت  Rلإحياء التراث1409 ،هـ.ق ،ج� ،1ص.3
 .15خاطر ،محمود ر�شدي؛ و�آخرون :طرق تدري�س اللغة العربيّة والتربية الدينيّة في �ضوء
اال ّتجاهات التربويّة الحديثة ،القاهرة ،مطابع �سجل العرب1985 ،م� ،ص.169
 .16خاطر ،محمود �ش ��عري :مذكرات في طرق تدري�س اللغة العربيّة ،جامعة عين �ش ��م�س،
ك ّليّة تربية عين �شم�س1956 ،م� ،ص.30
 .17الدوي ��دري ،رج ��اء وحيد :البح ��ث العلمي �أ�سا�س� �يّاته النظريّة وممار�س ��ته العمليّة ،ط،1
بيروت ،دار الفكر المعا�صر؛ دم�شق ،دار الفكر1241 ،هـ.ق2000/م� ،ص.632
 .18الزركلي ،خير الدين :الأعالم ،ط ،5بيروت ،دار العلم للماليين ،ج� ،6ص.119
� .19سركي�س ،يو�س ��ف �إليان :معجم المطبوعات العربيّة والمع ّربة ،مكتبة �آية اهلل العظمى
المرع�شي ،ج� ،1ص.3
� .20سيد ،عبد الوهاب ها�شم :برنامج مقترح لتنمية مهارات اال�ستماع و�آدابه لدى تالميذ
ال�ص ��فوف الثالثة الأخيرة من الحلقة الأولى للتعليم الأ�سا�س ��ي (ر�س ��الة دكتوراه غير
من�شورة) ،جامعة �أ�سيوط ،ك ّليّة التربية ب�سوهاج1988 ،م� ،ص.79-76
 .21ال�صفتي ،يو�سف :اللغة العربيّة وم�شكالتها التعليميّة(بحث تحليلي مقارن) ،القاهرة،
المركز القومي للبحوث1981 ،م� ،ص.54
 .22عب ��د اهلل« :بع�ض العيوب ال�ش ��ائعة في القراءة ال�ص ��امتة بين تالميذ ال�ص ��ف الرابع
االبتدائي»،م�.س� ،ص.36
 .23عبد اهلل� ،س ��امي محمود« :بع�ض العيوب ال�ش ��ائعة في القراءة ال�ص ��امتة بين تالميذ
ال�ص ��ف الرابع االبتدائي» (ر�س ��الة ماج�س ��تير غير من�ش ��ورة) ،جامعة الأزه ��ر ،ك ّليّة
التربية1975 ،م� ،ص.35
 .24ف�ض ��ل اهلل ،مهدي� :أ�ص ��ول كتابة البحث وقواعد التحقي ��ق،ط ،2بيروت ،دار الطليعة،
1998م� ،ص.68
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