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المقّدمة

الحمد هلل رب الع�لمين و�سّلى اهلل على �سّيدن� محّمد واآله الط�هرين وبعد.

ُتَعدُّ الكت�بة من اأعظم م� اخترع الإن�س�ن؛ لأّنه� تحفظ ح�س�رة الأمم، واآث�ره�، وثق�فته�، 

وتنقله� عبر الت�ريخ، لت�ستفيد منه� الأمم الأخرى. ق�ل اهلل تع�لى في كت�به الكريم:{ڎ ڎ  

.
)1(

ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک  گ}

ولذا �سوف نح�ول في هذا الكت�ب اأن نع�لَج م�س�ألة الكت�بة من خالل الإج�بة على اأ�سئلٍة 

ٍة ثالث، هي:  مركزيَّ

• لم�ذا نكتب؟	

• كيف نكتب؟	

• م�ذا نكتب؟	

علمً� ب�أّن هذا الكت�ب )قواعد الكت�بة( هو حزء من  �سل�سلة قواعد التعبير العربي؛ التي 

تت�سّمن قواعد الإمالء، وقواعد القراءة، على اأن يليه� كت�ب في قواعد واأ�سول البحث 

العلمي واآخر في من�هج البحث.

والحمد هلل رّب الع�لمين

)1(  �سورة العلق، الآي�ت 3 - 5.





أهداف الدرا

م مع نفاية هذا الدرا أن:
ّ
على المتيل

 الدرس األّول 

لماذا نكتب؟

يعرف مفهوم الكت�بة.   1

يدرك اأهّمّية الكت�بة في حي�ة الإن�س�ن.   2

يّطلع على اأبرز ال�س���عوب�ت الت���ي تعتر�س الك�تب    3

في الكت�بة ب�للغة العربّي���ة، والتنبُّه له� في عملّية 

ا دعاوق.





مهفوم الكتابة
د تعبيٍر َكْتبيِّ َمْدر�س���ّي، ُيطلق عليه  اإّن تعري���َف الكت�بة اأمٌر ب�لغ الأهّمّية؛ فهي لي�س���ت مجرَّ

التعبير التحريرّي، بل مفهوم الكت�بة اأ�سمل من ذلك.

ف�لكت�بة في اللغة له� مع�ٍن عّدة؛ هي: الجمع )�سم �سيء اإلى �سيء(، وال�سّد )اإحك�م ال�سيء(، 

والتنظي���م )ت�أليف ال�س���يء(، والحّرّية في التعبير، والق�س����ء، والإلزام، والإيج����ب. والكت�بة 

 .
)2(

،
)1(

�سن�عة الك�تب، ق�ل تع�لى: {ىث يث حج مج جحمح جخ  حخ مخ جس}

وفي ال�سطالح هي: »اأداٌء لغويٌّ رمزيٌّ يعطي دللٍت متعّددة، ُتراعى فيه القواعُد اللغوّية 

المكتوبة، وُيعّبر من خالله عن فكر الإن�س����ن وم�س�عره، ويكون دلياًل على وجهة نظره، و�سببً� 

.
)3(

في حكم الن��س عليه«

أهّمّوة الكتابة فع حواة اإلنسان
ترجع اأهّمّية الكت�بة في الحي�ة اإلى الأمور الآتية:

هي و�س���يلة توا�س���ٍل بين الب�س���ر، واأداة اّت�س�ل الح��سر ب�لم��س���ي، والقريب ب�لبعيد،  اأ. 

���ل خبرات الأجي�ل  ونقل المعرف���ة والثق�فة عبر الزم�ن والمك�ن؛ ف�لكت�بة طريق ِلَو�سْ

ه� الآخر، واأداة لحفظ التراث ونقله. ه� ببع�سِ بع�سُ

)1(   �سورة المج�دلة، الآية 221.
)2(  انظ���ر: اب���ن ف�ر����س، اأحمد: معجم مق�يي����س اللغة، تحقيق: عبد ال�س���الم محمد ه����رون، مكتب الإعالم الإ�س���المي، 
1404ه�.ق، ج5، م�ّدة »كتب«، �س158-159؛ ابن منظور، �س����لم بن مكرم: ل�س�ن العرب، ن�سر ادب حوزه، 1405ه�.ق، 
م�ّدة »كتب«، ج1، �س698-702؛ الأ�س���فه�ني، الح�س���ين )الراغب(: مفردات األف�ظ القراآن، تحقيق: �س���فوان عدن�ن 

داوودي، ط2، قم المقّد�سة، �سليم�نزاده؛ طليعة النور، 1427ه�.ق، م�ّدة »كتب«، �س699.

)3(  انظ���ر: علّي����ن، اأحمد ف���وؤاد: المه�رات اللغوّي���ة م�هّيته� وطرائق تدري�س���ه�، الري��س، دار الم�س���لم للن�س���ر والتوزيع، 
1413ه�.ق، �س156.
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ه���ي اأداة رئي�س���ة للتعلُّ���م بجمي���ع اأنواع���ه ومراحل���ه، والأخذ ع���ن الآخري���ن، فكرهم  ب. 

وخواطرهم.

هي �س���ه�دة وت�س���جيل للوق�ئع والأحداث والق�س����ي� والمع�مالت؛ تنط���ق ب�لحّق وتقول  ج. 

ال�سدق.

هي و�سيلة للتعبير عّم� يجول في خ�طر الإن�س�ن. د. 

ه���� ت�س���تلزم الروّي���ة والأن����ة والتمّهل، وتعطي �س����حَبه� فر�س���ًة لت�س���حيح اأخط�ئه  اإنَّ ه�. 

وتعديله�.

ه���� - غ�لبً� - م� ت�س���تخدم الف�س���حى في اأدائه�، فت�س����عد على رق���ّي اللغة، وجم�ل  اإنَّ و. 

.
)1(

ال�سي�غة

صيوبات الكتابة اليببّوة
ل �س���ّك اأّن هن�ك �س���عوب�ٍت في الكت�بة ب�للغة العربّية؛ منه� م� يرجع اإلى ر�س���م الحروف 

���ع على الحروف. و�س���نعر�س فيم� ي�أتي لهذه  العربي���ة، اأو اإل���ى النقط، اأو الحرك�ت التي تو�سَ

ال�سعوب�ت ب�سيء من التف�سيل:

صعوبات ترتبط برسم الحروف العربّية: أ. 
تتمّثل هذه ال�س���عوب�ت في اختالف �سورة الحرف ح�س���ب مو�سعه من الكلمة، وفي و�سله 

وف�سله، وفي اختالف الخطوط، وفي اختالف النطق عن الكت�بة، وفي قواعد الإمالء. وفيم� 

ي�أتي تو�سيٌح لذلك:

اختالف �صورة الحرف باختالف مو�صعه من الكلمة:  -

د �س���ور بع�س الحروف العربّية في الكلمة ب�ختالف موا�س���عه� منه�؛ فهن�ك حروٌف  تتعدَّ

تبقى على �سورة واحدة في اأّي موقع ك�نت؛ مثل: حروف: د، ذ، ر، ز، ط، ظ، و. 

وهن�ك حروف له� �سورت�ن ح�سب موقعه� من الكلمة؛ وهي: ب ب�، ت ت�، ث ث�، ج ج�، ح ح�، 

خ خ�، �س �س�، �س �س�، �س �س�، �س �س�، ف ف�، ق ق�، ل ل�، م م�، ن ن�، ي ي�. 

)1(  انظر: عط�، اإبراهيم محمد: طرق تدري�س اللغة العربية، ط2، مكتبة النه�سة الم�سرّية، �س175-176؛ محمد �س�لح، 
ال�سنطي: فن التحرير العربّي، ط5، ال�سعودّية، دار الأندل�س، 1422ه�.ق/ 2001م، �س15.
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وهن�ك حروف لكّل منه� ثالث �سور ح�سب موقعه� من الكلمة؛ وهي: ك ��ك� ك�،  

وهن�ك حروف له� اأربع �س���ور؛ وهي: ع ع� �ع� �ع، غ غ� �غ� �غ، ه� �ه�� ه �ه. وغنّي عن البي�ن اأنَّ 

تغيُّر اأ�س���ك�ل الحروف بتغيير موا�س���عه� في الكلمة، ي�س���تلزم اإجه�د ذهن المتعّلم خالل تعّلم 

.
)1(

ا دعاوق

و�صل الحروف وف�صلها:  -

تتكّون الكلم�ت العربّية من حروٍف يمكن و�سل بع�سه� بم� قبله، اأو بم� بعده، اأو بهم� معً�، 

���ل بم� بعده�، وبذلك يمكن اأن َت�سيَع مع�لم الحروف داخل  ���ل بم� قبله� ول ُتو�سَ وحروٍف ُتو�سَ

الكلم�ت. فمثاًل حرف العين: ُيكتب منف�س���اًل ب�س���ورة: ع، ويكتب مّت�س���اًل ب�سور ثالث: )عـ 

ع ـع(، وكذلك حروف: الغين، والجيم، والح����ء، والخ�ء. فُيالحظ اأّن نظ�م كت�بة الحروف 

د، وعلى الك�تب اأن يعرف مو�س���ع كّل حرف من الحرفين المج�ورين له )م� قبله  العربّية معقَّ

.
)2(

وم� بعده(

اختالف الخطوط العربّية:  -

 ،
)*(

، وكوفّي
)*(

، وثلث
)*(

، ورقعة
)*(

ل �سّك اأّن اختالف الخطوط العربّية وتنّوعه�؛ من ن�سخ

وعر�س���ّي... تمّثل �س���عوبة ف���ي الكت�بة؛ فمثاًل: ح���روف الح�ء، والخ�ء، والجيم ُتر�س���م بخّط 

الن�س���خ: )حـ ح ـحـ ـح(، وتر�س���م بخ���ّط الرقعة: )حـ ح كـ ع(. وحرف� ال�س���ين وال�س���ين 

تر�سم�ن ب�لن�سخ: )�سـ �س ـ�سـ �سـ �س ـ�سـ(، وتر�سم�ن ب�لرقعة: )�سـ �س(.

)1(  انظر: الح�سري، �س�طع: حول ا�سطالح ر�سم الكلم�ت العربّية، مجلة التربية الحديثة، العدد الث�لث، فبراير 1968م، 
�س13.

)2(  انظر: جمعة، اأحمد: �س���رورة التطّور في �سي��س���ة التعليم ال�س���عبي، �س���كالن جديدان للدرا�س���ة والنقد، مجلة التربية 
الحديثة، العدد الث�لث، فبراير 1968م، �س230-229.

�خون ي�ستخدمونه في ن�سخ الكتب، كم�  )*( خّط الن�سخ: من الخطوط العربّية، يجمع بين الر�س�نة والب�س�طة، وك�ن الن�سَّ

يّدل عليه ا�سمه.

)*(  خ���ّط الرقع���ة: خّط عربّي، يتمّيز ب�ل�س���رعة في كت�بته، يجمع في حروفه القّوة والجم�ل في اآن، وقد ن�س����أ هذا الخّط 

من الخّط الكوفّي.

���لة من الخط الن�س���خّي، ظهر في القرن الرابع الهجري، و�سّمي بهذا  خّط الُثلث: هو من اأ�س���هر اأنواع الخطوط المت�أ�سّ

فً� ب�س���مك ُثلث قطر القلم. من اأ�س���عب الخطوط العربّية، ويمت�ز ب�لمرونة وبراعة  ، ُيقطُّ محرَّ
ٍ
ال�س���م لأنه ُيكتب بقلم

الت�أليف ومت�نة التركيب.

)*(  الخّط الكوفي: هو خّط عربّي قديم، ن�س�أ في بداي�ت ظهور الإ�سالم في مدينة الكوفة. 
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لذا، ف�إّن اختالف ر�س���م الحروف، ح�س���ب نوعّية الخطوط، يمّثل �سعوبًة، ويقّلل من مه�رة الك�تب 

فر ا دعاوق.

اختالف النطق عن الكتابة:  -

يغل���ب في اللغة العربّية اّتح�د الحروف المنطوق���ة فيه� مع الحروف المكتوبة، لكّن هن�ك 

بع����س الكلم����ت التي توجد فيه� حروف تنطق ول تكتب، وب�لعك����س؛ ف�لأولى مثل: لكن، ذلك، 

ط���ه، ي�س. والث�نية مثل: اأولئك، اأولت، عمرو )ف����إّن الواو ل ُتلفظ في هذه الكلم�ت الثالث(. 

ومثل: اهتدوا، والالم ال�سم�س���ية)ل ُتلفظ الألف هن�، حيث تو�س���ع بعد الواو للتفريق بين واو 

الجم�عة والواو الأ�سلّية في الكلمة، نحو: ي�سمو، يلهو( ...

قواعد الإمالء:  -

َكُثَرت الدرا�س�ت التي ت�سير اإلى وجود �سعوب�ت في قواعد الإمالء، يمكن تلخي�سه� ب�لآتي:

• تعّقد قواعد الإمالء وكثرة ال�س���تثن�ء فيه�: ف�لهمزة المتو�ّس���طة مثاًل: تكون متو�ّسطة 	

ب�لأ�س����لة )�س����أل، زاأر(،  اأو متو�ّس���طة ب�لَعر����س )راأيت اأبن�ءهم، م���ررت ب�أبن�ئهم، 

اأعجبن���ي اأبن�وؤه���م(. والهمزة: اإّم� �س����كنة اأو متحّركة، وال�س����كن اإّم� �س���حيح، واإّم� 

معتّل، والمتحّرك اإّم� من الهمزة اأو مّم� قبله�: م�س���موم، اأو مفتوح، اأو مك�س���ور، ولكّل 

ح�لة من هذه الح�لت ق�عدة، ولكّل ق�عدة �سواذ.

• الخت���الف في قواع���د الإمالء: اختلف العلم�ء في بع�س قواع���د الإمالء، م� اأّدى اإلى 	

تعّدد القواعد و�س���عوبة ر�س���مه�، ف�لهم���زة في كلمة: )يقرءون( -مثاًل- تر�س���م على 

ثالث���ة اأوج���ه: )يقروؤون، يق���راأون(؛ وكّله���� �س���حيحة. وكلمة: )رءوف( تر�س���م على 

وجهين: )رءوف، روؤوف(، وكالهم� �سحيح.

• ارتب����ط قواع���د الإمالء ب�ل�س���بط النحوّي وال�س���رفّي؛ ف�لذي يكتب علي���ه اأن يعرف 	

قبل اأن يكتب، اأ�س���ل ال�س���تق�ق والموقع الإعرابي للكلمة، ون���وع الحرف الذي يكتبه، 

وب�لإ�س�فة اإلى ذلك هن�ك كثيٌر من الن��س ل يعرفون قواعد النحو وال�سرف. وتّت�سح 

، ور�سم الهمزة المتطّرفة، ف�إّن ر�سم هذه 
)*(

هذه ال�سعوبة مثاًل في ر�سم الألف اللّينة

)*( �س���ّميت كذلك قي��س���ً� اإلى الألف الي�ب�س���ة )الهمزة(، والتي هي اأّول الحروف الهج�ئّية، وهي األف �س����كنة مفتوح م� 

قبله�، فال تقع في اأّول الكلمة، نحو: ع�س� � فتى � ق�ئد � مو�سى � متى � هن�
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الح�لت مرتبط ب�إعرابه�، ويختلف ب�ختالف مو�س���عه� في الكلمة؛ كذلك ر�سم )م�( 

���ل بهذه الأحرف اإذا ك�نت  اإذا اّت�س���لت: ب� »كّل«، اأو »رّب«، اأو »اإّن«، اأو »اإذ«، ف�إّنه� ُتو�سَ

���ل اإذا دّلت على مع�ٍن اأخرى، وُتحَذف األف )م�(  ���ة، وُتف�سَ لهذه الأحرف مع�ٍن خ��سّ

ال�ستفه�مّية اإذا دخل عليه� حرف جّر.

صعوبات ترتبط بالحركات: ب. 
- ال�س���بط ال�س���رفّي: والمراد به »و�س���ع الحرك�ت الِق�س����ر )الفتحة وال�س���ّمة والك�س���رة( على 

الحروف«، وتتمّثل ال�سعوبة في اأّن معنى الكلمة يتغّير بتغّير �سبط حروفه�؛ مثل:كلمة عر�س )َعْر�س/

.
)1(

ِعْر�س/ ُعْر�س(، وكلمة عبرة )ِعْبَرة/ َعْبَرة(، وكلمة علم )ِعْلم/ َعِلم/ َعَلم/ َعّلم/ ُعّلم(...

- ال�س���بط النحوّي: والمق�س���ود به: تغيير اأواخر الكلم�ت بتغّير موقعه� في الجمل، وهو 

���ب وُيَجّر، والفعل الم�س�رع: ُيرَفع،  م� ي�س���ّمى ب�لإعراب، ف�ل�سم المعرب ُيرَفع وُين�سَ

ب، وُيجَزم. والإعراب ت�رًة يكون بعالم�ٍت اأ�سلّية، وت�رًة يكون بعالم�ٍت فرعّية،  وُين�سَ

وت����رًة يك���ون ب�لحرك�ت، وت�رًة يكون ب�لحذف اأو بتغيير ر�س���مه�، وقد تكون العالم�ت 

عالم�ِت اإعراب، وقد تكون عالم�ِت بن�ء، وتمّثل هذه العوامل كّله� �سعوبًة في الكت�بة، 

والك�تب الم�هر هو َمْن يراعيه� في كت�بته.

- ا�س���تخدام ال�سوائِت الِق�س����ر: والمراد به�: الحرك�ت؛ وهي ال�سّمة، والفتحة، والك�سرة، اأّم� 

ال�س���وائت الِطوال؛ فهي: اإ�س���ب�ع هذه الحرك�ت ب�لمّدة، لت�أَتي الواو بعد ال�سّم، والألف بعد 

الفتحة، والي�ء بعد الك�س���رة، وُتَعدُّ حروف العّلة التي تمّثل ال�س���وائِت الِطوال خطوًة مت�أّخرة 

 لعدم ا�ستخدام هذه الحروف مع ال�سوائت الِق�س�ر، فقد اأوقع ذلك بع�س 
ً
في الكت�بة، ونظرا

، فكتبوا )اأْنِت، اأنتي(، و)لِك، لكي( 
ً
الك�تبين في لب�س، فر�س���موا لل�سوائت الِق�س����ر حروف�

و)نح���ن، نحنو(. وقد بّرر علم�ء اللغة ذلك الو�س���ع بعّلة التميي���ز بين الحروف والحرك�ت، 

.
)2(

و�سّببوا بذلك تحّجر كت�بة الحرك�ت الِق�س�ر على الأ�سك�ل التي ن�ستعمله� ح�لّيً�

)1(  انظر: �سح�ته، ح�سن: اأ�س��سّي�ت في تعليم الإمالء، الق�هرة، موؤ�ّس�سة الخليج العربي، 1984م، �س102.
)2(  انظر: الح�سري، حول ا�سطالح ر�سم الكلم�ت العربّية، م.�س، �س132.
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صعوبات ترتبط بوضع النقط على الحروف: ج. 
ي�س���ّمى و�سع النقط على الحروف للتمييز بينه� ب� »الإعج�م«، والمالحظ اأّن بع�س حروف 

الهج����ء معجم، وبع�س���ه� الآخ���ر غير معج���م. ويختلف ع���دد النقط في الح���روف المعجمة 

ب�ختالف الحروف المنقوطة؛ كم� يختلف و�س���ع النقط فيه� ب�ختالف هذه الحروف اأي�س���ً�، 

ف�لب�ء ُتو�س���ع نقطة تحته�، والت�ء نقطت�ن فوقه�، والث�ء ثالث نق�ط فوقه�، والجيم نقطة في 

و�س���طه�...، ولو اختّل و�س���ع نقطة في غير مك�نه�، ب�لزي�دة اأو ب�لحذف، لتغّير معنى الكلمة؛ 

فمثاًل: لو زيدت اإلى كلمة )َعْبده( نقطة اأخرى ل�س�رت )عيدة(، ولو و�سعت نقطة الخ�ء في 

كلمة )خرج( تحته�، وُحِذفت نقطة الجيم؛ ل�س�رت )جرح(... فو�سع النق�ط على الحروف 

.
)1(

مه�رة تحت�ج اإلى تدريب ودّقة، وتمّثل �سعوبة من �سعوب�ت الكت�بة العربّية

صعوبات أخرى: د. 
- عالم���ات الترقي���م: ل �س���ّك اأّن عالم�ت الترقيم مهّمة في الكت�ب���ة، وعدم معرفته� 

يمثِّل اإحدى ال�سعوب�ت فيه�؛ فهي ُت�ستخدم ِعو�سً� عن التنغيم ال�سوتّي في الكالم 

اأو الق���راءة؛ فعالم�ت ال�س���تفه�م، والتعّجب، والف��س���لة، وعالم�ت التن�س���ي�س، 

والنقط���ة، والف��س���لة المنقوط���ة، وو�س���ع الجم���ل العترا�س���ّية بين �س���رطتين اأو 

قو�س���ين... كّل هذه العالم�ت وغيره� تمّثل �س���عوبة في الكت�بة، وهي غير مرتبطة 

ب�لحروف ول ب�لحرك�ت.

- ر�صم الم�صحف ال�صريف: اإّن اختالف هج�ء الم�سحف ال�سريف عن الهج�ء الع�دّي 

ف���ي الكت�ب يظهر كثي���رًا في بع�س الكلم�ت؛ مثل: بداية كثير من ال�س���ور القراآنية: 

)الم، الم�س، الر، المر، طه، كهيع�س، حم، ع�س���ق...(، ومثل: ب�سم اهلل الرحمن 

الرحيم، بينت، ال�س���لواة، ال�س���موات، امراأت... وغير ذلك م���ن الكلم�ت الكثيرة 

الموج���ودة في الم�س���حف العثم�نّي. وه���ذا الختالف بين نوعي الر�س���م الهج�ئّي 

)الر�سم الع�دّي( ور�سم الم�سحف يمّثل �سعوبة لدى الك�تبين؛ عندم� ي�ست�سهدون 

في كت�ب�تهم ب�آي�ت قراآنّية في مو�سوع من المو�سوع�ت.

)1(  انظر: جمعة، �سرورة التطّور في �سي��سة التعليم ال�سعبي، م.�س، �س230-229.
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اذفكار البئوسة

 1- الكت�ب���ة اأداٌء لغويٌّ رمزيٌّ يعطي دللٍت متعّددة، ُتراعى فيه القواعد اللغوّية المكتوبة، 

وُيعّبر من خالله عن فكر الإن�س�ن وم�س�عره، ويكون دلياًل على وجهة نظره، و�سببً� في 

حكم الن��س عليه.

 2-  تكم���ن اأهّمّي���ة الكت�بة في حي�ة الإن�س����ن في اأّنه�: و�س���يلة توا�س���ل بين الب�س���ر/ اأداة 

رئي�س���ة للتعّلم/ �س���ه�دة وت�س���جيل للوق�ئع والأحداث/ و�س���يلة للتعبير عّم���� يجول في 

خ�طر الإن�س�ن/ فر�سة لت�س���حيح الأخط�ء وتعديله�/ ت�س�عد على رقّي اللغة، وجم�ل 

ال�سي�غة...

 3- �س���عوب�ت الكت�بة العربّية: �س���عوب�ت ترتبط بر�سم الحروف العربّية )اختالف �سورة 

الحرف ب�ختالف مو�س���عه من الكلمة/ و�س���ل الحروف وف�س���له�/ اختالف الخطوط 

العربّية/ اختالف النطق عن الكت�بة/ قواعد الإمالء(، و�س���عوب�ت ترتبط ب�لحرك�ت 

)ال�س���بط ال�سرفّي/ ال�س���بط النحوّي/ ا�س���تخدام ال�سوائت الق�س����ر(، و�سعوب�ت 

ترتب���ط بو�س���ع النقط عل���ى الحروف، و�س���عوب�ت اأخ���رى )عالم�ت الترقيم/ ر�س���م 

الم�سحف ال�سريف(.

 1- عّرف الكت�بة، مبّينً� اأهّمّيه� في حي�ة الإن�س�ن؟

 2- م� هي اأبرز ال�سعوب�ت في الكت�بة العربية على م�ستوى مراع�ة الحروف العربّية؟

 3- م� هي اأبرز ال�سعوب�ت في الكت�بة العربية على م�ستوى مراع�ة الحرك�ت والإعج�م؟

ب اأِجد
ّ
فك
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مطالية

 من توجيهات اإلمام القائد الخامنئي{ في مجال الكتابة )1(
الثورة قليلة العمل!

هذه الثورة بعظمته� واأبع�ده� واآث�ره� العلمّية هي من اأ�سعف ثورات الع�لم، واأقلِّه� عماًل، 

من حيث تبي�نه� لأ�س�سه� الفكرّية...

عندم� ق�مت ثورة اأكتوبر، ُكِتَب على امتداد ال�س���نوات الخم�س���ة ع�س���ر اّلتي تلت، كمٌّ كبيٌر 

من الكتب والأفالم والق�س����س والكتّيب�ت - وبم�ستوي�ت مختلفة - عن الأ�سول الفكرّية لهذه 

الثورة، بحيث لم يعِد الن��س في البالد اّلتي و�س���لت ري�ح الثورة اإليه� بح�جة اإلى كتبهم! لقد 

رو تلك البالد اأنف�سهم، واأّلفوا كتبً� حول مب�ني تلك  �ُس���حنت العقول اإلى درجة جل�س فيه� مفكِّ

الثورة القيمّية والفكرّية.

في العقود الثالثة والأربعة الم��سية، كم ك�نت الكتب اّلتي اأّلفه� الإيرانّيون ب�للغة الف�ر�سّية 

�سبعوا، ف�ل�سوڤ�ي�ت كتبوا كثيرًا، 
ُ
حول الأ�س����س الفكرّية للثورة ال�سيوعّية؛ ذلك اأّنهم ك�نوا قد اأ

�س���بعوا 
ُ
بحي���ث اإّن كّل المفّكرين اّلذين ك�ن���وا بنحٍو م� على ارتب�ٍط بهم من الن�حية الفكرّية اأ

ٌر، يجد حم��س���ًة في  ٌر اأو متنوِّ فكرّي���ً�. ومن ثّم ي�أتي �س���خ�س، ك�تٌب على �س���بيل المث�ل اأو مفكِّ

نف�س���ه، ويكتب موا�س���يع في هذا المج�ل، هذا عدا عن الترجم����ت الكثيرة لآث�رهم، اّلتي قد 

ُترجمت. 

م���� العم���ل اّلذي اأنجزن�ه نحن؟ العم���ل اّلذي اأنجزن�ه في هذا المج�ل ه���و في الواقع قليٌل 

جّدًا، اأحي�نً� يخجل الإن�س�ن من القول اإّنه »في حدود ال�سفر«؛ لأّنه في الواقع، هن�ك اأ�سخ��ٌس 

قد اأنجزوا اأعم�ًل بكلِّ اإخال�س. اأّم� اإذا لم ن�س����أ مالحظة هذه النواحي الع�طفّية، فينبغي اأن 

نقول: ذّرٌة فوق ال�س���فر! لقد م�س���ى على الثورة اإحدى ع�س���رَة �س���نة، ك�ن من الجّيد اأن يكون 

هن�ك مئ�ت الكّت�ب الإ�س���المّيين اّلذين يكتبون اأ�س����َس الثورة...ك�ن علين� اأن نعّد مثَل هوؤلء، 

.
)1(

ولم نفعل

 لالإم�م الخ�منئي { في لق�ٍء له بَمْجَمع ممّثلي طاّلب الحوزة العلمّية وف�سالئه� في قّم المقّد�سة، بت�ريخ: 
ٍ
)1(  من كالم

1989/11/28م.



أهداف الدرا

م مع نفاية هذا الدرا أن:
ّ
على المتيل

يعرفة عن��سر الكت�بة وال�سوابط الع�ّمة له�.   1

المن��س���بة    2 والأوق����ت  الكت�ب���ة  مقّوم����ت  ي�س���رح 

لأدائه�، وم�س�در تح�سيل الثق�فة.

يتدّرب على مراع�ة عن��س���ر الك�تبة و�س���وابطه�    3

ومقّوم�ته� في عملّية الكت�بة.

 كيف نكتب؟ )1( 

عناصر الكتابة ومهاراتها

 الدرس الثاني 





عناصب الكتابة
تتكّون الكت�بة من عن��سَر اأ�س��سّية؛ هي: الكلمة، والجملة، والفقرة.

وينبغي في كّل عن�س���ر من عن��س���ر الكت�بة مراع�ة مجموعة من الأ�س���ول، نح�ول - فيم� 

ي�أتي – عر�سه� بنحٍو موجز.

الكلمة: أ. 
غرى من وحدات الكالم، اأو هي العن�سر الأ�س��س في تكوين الن�ّس  الكلمة هي الوحدة ال�سُ

المكت���وب والمنطوق على حدٍّ �س���واء، وهن�ك اأ�س���ول ينبغي اأن يراعيه� الك�ت���ب عند اختي�ره 

للكلم�ت التي ي�سوغ منه� جمله وفقراته؛ وهي:

معرف���ة المترادف والم�س���ترك والمت�س����ّد من الكلم����ت، والحر�س عل���ى اأن يكون   -

اختي�ر الكلمة من��س���بً� للمعنى المق�س���ود من دون َلْب�س اأو غمو�س. وتو�س���يح ذلك 

ببي�ن الآتي:

• الترادف: هو الدللة على المعنى الواحد ب�ألف�ظ مختلفة ق�بلة للتب�دل فيم� بينه�؛ 	

مثل: ال�سيف، والمهّند، وال�س�رم، والبّت�ر، والح�س�م، وكّله� اأ�سم�ء لل�سيف.

• الم�س���ترك: هو اأن ي���وؤّدي اللفُظ الواحد معنيين اأو مع�ن���ي مختلفة؛ مثل: )العين( 	

ُتطلق على عين الم�ء الن�بعة، وح��ّسة الب�سر، والج��سو�س، وال�سيء نف�سه.

• الت�س����ّد: وُيراد به ت�س���مية المت�س����دين ب��س���م واح���د؛ مثل: )الج���ون( لالأبي�س 	

والأ�س���ود، و)الَجَلل( للعظيم وال�س���غير، و)ال�س�رخ( للم�س���تغيث والُم�ْستغ�ث به، 

و)المولى( لل�سّيد والعبد. واألف�ظ الت�س�ّد قليلة، وغير �س�ئعة.
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اإدراك الدللت المختلفة للكلم�ت، واختالف مراده� من ع�س���ر اإلى ع�س���ر اآخر،   -

وم���ن بيئ���ة اإلى بيئة اأخ���رى؛ مثل: كلمة )الح�ج���ب(، فقد ك�نت ُتطَل���ق قديمً� على 

ح�جب الخليفة وهو م� ي�س�وي الآن رئي�س الوزراء اأو رئي�س الديوان الملكّي، واأ�سبح 

في ع�سرن� يطلق على ح�جب المحكمة... ولذا، ك�ن ل بّد للك�تب من معرفة معنى 

الكلمة والعب�رة، قديمً� وحديثً�، واختالف مدلوله� من بيئة اإلى اأخرى.

التمييز بين الكلم�ت الجّيدة والرديئة عند اختي�ر الكلم�ت، فعلى الك�تب اأن ُيْح�ِسن   -

 مق�ل.
ٍ
اختي�ر اللفظ المن��سب للمعنى والمق�م؛ فلكّل مق�م

اإدراك الفرق بين المعرفة والنكرة، وال�سم وال�سفة، في اأداء المع�ني المرادة.  -

معرفة �س���روط الف�س����حة المتمّثلة ف���ي الكلمة؛ من ُبْعٍد عن الغراب���ة والتعقيد، وتن�فر   -

الحروف، ومن��سبة الألف�ظ للمع�ني، وت�سّنع المح�ّسن�ت البديعّية؛ اللفظّية والمعنوّية.

ة ب�لكلمة من خالل درا�سة علم البالغة والنقد. وتتّم معرفة كّل هذه الأ�سول الخ��سّ

الجملة: ب. 
وهي م� تكّونت من ُم�س���ند وُم�س���ند اإليه، وقّدمت معنى ك�ماًل مفيدًا، وبعب�رة موجزة: هي 

»مرّكب اإ�س���ن�ديٌّ اأف�د ف�ئدة ت�ّمة«، وهن�ك اأ�س���ول ينبغي مراع�ته� م���ن الك�تب عند اختي�ره 

للجملة في الكت�بة؛ اأبرزه�:

مراع����ة اللت���زام بقواعد اللغ���ة، والتقّيد به����، وعدم الخروج عنه����؛ اإل وفق روؤية   -

مح���ّددة، له� م� يبّرره� من اأغرا�س بالغّية، م���ع اللتزام بقواعد الإعراب للكلمة 

داخل الجملة.

موافقة الجملة لل�س���ي�ق؛ طوًل وق�سرًا، وت�س���كياًل، اأو تنظيمً�، وارتب�طه� بم� قبله�   -

���ل ا�س���تخدام الجمل  وم���� بعده����؛ من حيث كونه� �س���ببً� اأو تعلياًل اأو نتيجة. وُيف�سّ

ة  الق�س���يرة في البن�ء؛ م� لم تدُع ال�س���رورة اإلى ا�ستخدام الجمل الطويلة، وبخ��سّ

في المو�سوع�ت العلمّية التي تحت�ج اإلى اإط�لة في التو�سيح والتعليل.

التقلي���ل م���ن ا�س���تخدام اأدوات الرب���ط؛ اإل لل�س���رورة، وا�س���تخدامه� ف���ي مك�نه�   -

ال�سحيح، مع مراع�ة دّقة المعنى.
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ف  البتع�د عن الع�ّمّية في ا�س���تخدام الجمل؛ لأّن التدّني في ا�ستخدام الجمل ي�سعِّ  -

اللغ���ة. وكذل���ك ينبغي  البتع����د عن الجم���ل التي تحت�ج اإلى تو�س���يح ب�لإ�س����رات 

الح�ّسّية، فهذه تن��سب الحديث ال�سفوّي، ول تن��سب الكت�بة.

معرفة �س���روط الف�س����حة والبالغة الت���ي ذكره� البالغّيون للجمل���ة؛ من ُبْعٍد عن   -

الغراب���ة، والتعقي���د، وتن�فر الكلم����ت، وغيره�، مّم���� يمكن الرج���وع اإليه في كتب 

البالغة والنقد.

الِفْقرة: ج. 
ه���ي جم���ل مترابطة تدور حول فك���رة واحدة، وتع�لجه�؛ تف�س���ياًل وتطوي���رًا. وُيراعى في 

اختي�ر الفقرة عند الكت�بة الآتي:

تن��سق الفقرة وان�سج�مه� مع الفكرة التي تع�لجه�، والن�سب�ط داخل �سي�ق محّدد؛   -

بعيدًا عن الت�سّعب وال�ستطراد الذي يبعد الإن�س�ن عن المعنى الأ�سلّي، فيوؤّدي اإلى 

�سي�ع الفكرة وغمو�سه�، ف�لجمل التي ل تّتفق مع ال�سي�ق يجب اإبع�ده�؛ لأّنه� تهّدد 

وحدة الفقرة، وُتعده� عن هدفه� الأ�سلّي.

اأن يك���ون الهدف من توالي الجمل في الِفَقر؛ هو تطوير الفكرة وتنميته� اأو الت�أكيد   -

عليه�، ولي�ست مجّرد تراكم اإن�س�ئّي.

اأن تكون الفقرة مترابطة، وغير مفّككة؛ لفظً� ومعنًى.  -

التن��س���ق الزم�نّي، والمك�نّي، وال�سببّي، والتعليلّي، والمعنوّي، داخل الفقرة، وهذا   -

يّت�سح في النتق�ل من القديم اإلى الجديد، ومن ال�سوؤال اإلى الجواب، ومن المقّدمة 

اإلى النتيجة...، ويظهر ذلك بو�سوح في كت�بة الق�س�س والرواي�ت والأحداث.

تنظيم حركة ال�سم�ئر؛ وفقً� لل�سي�ق النحوّي والمعنوّي.  -

الضوابط الياّمة للكتابة
ينبغي على الك�تب مراع�ة مجموعة من ال�سوابط الع�ّمة في عملّية الكت�بة، اأبرزه� الآتية:

الو�س���وح والتجديد وال�سال�س���ة ف���ي الأفك�ر التي يري���د الك�تب اإي�س����له� اإلى الق�رئ،  اأ. 

ب�لإ�س�فة اإلى ترابط الأفك�ر، وت�سل�سله�، وتم��سك العب�رة.
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عدم تكرار الكلم�ت اأو الجمل ب�سورة متق�ربة، والبعد عن اللغة الع�ّمّية. ب. 

خلّو الكت�بة من الأخط�ء النحوّية، وال�سرفّية، والإمالئّية. ب�لإ�س�فة اإلى و�سوح الخّط،  ج. 

وا�س���تخدام عالم�ت الترقيم التي تخدم المعنى؛ مثل: عالم�ت ال�ستفه�م، والتعّجب، 

والتن�سي�س، والأقوا�س.

التن��س���ق في الكلم�ت؛ فال تميل الخطوط اإلى اأعلى اأو اإلى اأ�سفل، ول تختلف الحروف  د. 

اأو الكلم�ت من ن�حية الحجم.

الجل�س���ة ال�س���حيحة اأثن����ء الكت�بة، واإم�س����ك القلم بطريقة �س���ليمة؛ ف�لجل�س���ة غير  ه�. 

المريحة ُت�سِعف تركيز الك�تب في الفكرة، وكذلك الإم�س�ك ب�لقلم، فقد يجعل الخّط 

م�سّوهً�.

تب�س���رة: تجدر الإ�س����رة اإلى اأّن الكت�بة ينبغي اأن ت�سدر عن دوافع �سخ�سّية �س�دقة، فم� 

خرج من القلب ي�سل اإلى القلب.

المقّومات الياّمة للكتابة
التمّكن من اأدوات الكت�بة الأ�س��سّية؛ وهي: اللغة بعلومه� المختلفة؛ من نحٍو، و�سرٍف،  اأ. 

وبالغٍة، وفقٍه لغٍة، وكتِب الأدب؛ من ال�سعر والنثر؛ فهي �سرورّية في �سي�غة المع�ني، 

والأفك�ر، والألف�ظ، وبدونه� ل ت�ستقيم الكت�بة ول تتح�ّسن.

ول �س���ّك اأّن اأه���ّم ق�ع���دة يمكن اأن ُتبن���ى عليه� الق���راءة الواعية؛ هي: ق���راءة كت�ب اهلل 

المجي���د، وقراءة التف��س���ير المعتّلقة به، وقراءة الحديث النبوّي؛ فهم���� يمّدان الك�تب بثروة 

لغوّية وفكرّية وبالغّية ل ينقطع مدده�، ول َيْن�سب معينه�.

الإلم����م ب�لثق�فة الع�س���رّية الجّي���دة: والمراد منه� هو ه�س���م م� فيه���� من معلوم�ت  ج. 

وفهمه�، والت�أّثر به�، والإف�دة منه�. وم�س����در الثق�فة متعّددة ومختلفة؛ منه�: م� َيِرد 

في الكتب، والمو�س���وع�ت، وال�س���حف، والمّجالت، والدورّي�ت... والأ�سرطة الم�سّجلة 

للم���واد المختلف���ة. وهذه الم�س����در تحت�ج اإل���ى ب�س���يرة واعية، لختي����ر المعلوم�ت 

الن�فعة، والبتع�د عن الأفك�ر الهّدامة.

فهم المو�س���وع الذي ُيراد الكت�بة فيه: اإّن الكت�بة لي�س���ت �س���ي�غًة اإن�س����ئّية فقط، بل  د. 
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هي مع�ٍن وا�س���حة ومرّتبة، ومعلوم�ت محّققة ي�ستمّد منه� الك�تب عن��سره الأ�س��سّية 

ف���ي الكت�ب���ة؛ من اأجل ذلك ل بّد للك�تب من الّطالع على ك�ّفة جوانب المو�س���وع؛ من 

الم�س����در الأ�س��س���ية والمراجع، والتزام الأم�نة في النقل، وِذْكر الم�س�در والمراجع 

التي ي�س���تقي منه� معلوم�ته، و�س���ي�غة الأفك�ر المنقولة ب�أ�س���لوبه؛ كي تبرز �سخ�سّيته 

���ً�، وت�س���يف اإليه ظالًل  الذاتّي���ة؛ لأّن اإع�دة ال�س���ي�غة ت�س���في على الفكر رونقً� خ��سّ

جديدة.

تب�صرة: تجدر الإ�س�رة اإلى اأّنه ينبغي على الك�تب التدّرب على ا�ستخدام الأ�س�ليب الأدبّية 

الرفيعة؛ فعلى الك�تب الإكث�ر من القراءة الواعية للكتب الأدبّية الم�سهورة، ومط�لعة الن�سو�س 

النثرّية وال�سعرّية الراقية؛ لكي يتمّكن من ا�ستخدام الأ�س�ليب الأدبّية ذات الم�ستوى الجّيد.

مصادر الفقافة
القراآن الكريم وتف��سيره. اأ. 

كتب الحديث ال�سريف ال�سحيحة و�سروحه. ب. 

كت���ب الثق�فة الإ�س���المّية المختلفة؛ القديم���ة والحديثة، مع مراع����ة الجّيد منه� من  ج. 

الرديء.

ال�سعر العربّي؛ قديمه وحديثه، والرجوع اإلى اأّمه�ت الكتب والدواوين. د. 

بع�س الموؤّلف�ت القديمة التي تن�ولت مج�لت مختلفة؛ مثل: البي�ن والتبيين، والبخالء،  ه�. 

والك�مل.

بع�س الموؤّلف�ت الحديثة؛ مثل: العبرات والنظرات، والق�س����س ذات الم�ستوى الرفيع،  و. 

والحذر من الرديء منه�.

ال�سحف والمجاّلت، والدوري�ت العلمّية؛ فكّله� تحوي ثق�فة ومعلوم�ت متجّددة. ز. 

أاقات الكتابة
اإّن اختي�َر الوقت المن��سب للكت�بة اأمٌر ب�لغ الأهّمّية، فلي�س هن�ك وقٌت محّدد للكت�بة يلتزم 

به كّل ك�تب، ولكّن اختي�َر الوقت يخ�س���ع لإح�س�����س الك�تب، ح�سب �سعوره ب�لراحة الج�سدّية 

والنف�سّية والفكرّية، ورغبته في الكت�بة.
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واإْن ك�ن هن�ك �ُس���ْبه اّتف�ق على اأّن اأن�سب الأوق�ت؛ هو بعد �سالة الفجر، لمن اعت�د النوم 

رًا. وهن�ك بع�س الكّت�ب يخت�رون مواعيد اأخرى؛ فمنهم من يكتب في جوف الليل، ومنهم  مبكِّ

من يكتب قبل النوم.

وبع�سهم يرى اأّنه ل بّد من مرور اثنتي ع�سرة �س�عة بعد الفراغ من كت�بة الم�سّودة الأولى، 

ومح�ولة الكت�بة مّرة ث�نية.

وفي ِذْكر اأن�س���ب الأوق�ت للكت�بة؛ اأقوال عديدة، لكّن هذا ي�س���دق على الكت�بة الإبداعّية، 

واأّم���� الكت�بة الوظيفّية، فال يمكن التحّكم في وقته�؛ لأّنه� عمٌل وظيفّي تمليه الظروف في اأّي 

وقت من الأوق�ت، فهي ل تحت�ج اإلى ا�ستث�رة للقرائح، ول تحري�س لملكة الكت�بة؛ لأّنه� ت�سير 

وفق قواعد محّددة، واأ�سول معروفة.

وهن�ك توجيه�ت بخ�سو�س وقت الكت�بة وغيره من �سوابط الكت�بة، تتمّثل في:

�سرورة اختي�ر وقت الكت�بة في �س�عة الن�س�ط، وهدوء الب�ل؛ ب�ختي�ر الأوق�ت اله�دئة  اأ. 

والبعد عن ال�سو�س�ء.

البعد عن التكّلف في ا�ستخدام الألف�ظ والأفك�ر، وكذلك عن التعقيد في اأداء المع�ني؛  ب. 

لأّن ذلك يوؤّدي اإلى �سعوبة الفهم.

اختي�ر العب�رة الجّيدة، واللفظ الجميل الب�سيط، والمن��سب للمق�م. ج. 

التو�ّسط والعتدال في ا�ستخدام الأ�سلوب ال�سهل الممتع. د. 

الحذر من الكت�بة اأثن�ء ح�لة الإره�ق، اأو في ال�سوء الخ�فت، اأو في جل�سة غير مريحة؛  ه�. 

فهي توؤّثر �سلبّيً� على الكت�بة.
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اذفكار البئوسة

 1- تتك���ّون الكت�بة من عن��س���ر اأ�س��س���ّية؛ هي: الكلم���ة، والجملة، والِفْقرة. وت�س���ّكل هذه 

العن��سر اأ�سلوب الك�تب. 

 2- ينبغ���ي على الك�تب مراع�ة مجموعة من ال�س���وابط الع�ّمة في عملّية الكت�بة، اأبرزه� 

الآتي: 

 3- الو�س���وح والتجديد وال�سال�س���ة في الأفك�ر/ عدم التكرار/ خلّو الكت�بة من الأخط�ء/ 

التن��س���ق في الكلم�ت/ الجل�س���ة ال�سحيحة اأثن�ء الكت�بة/ �س���دور الكت�بة عن دوافع 

�سخ�سّية �س�دقة...

 4- م���ن مقّوم����ت الع�ّم���ة للكت�بة: التمّكن م���ن اأدوات الكت�ب���ة الأ�س��س���ّية/ التدّرب على 

ا�س���تخدام الأ�س����ليب الأدبّي���ة الرفيع���ة/ الإلم�م ب�لثق�ف���ة الع�س���رّية الجّيدة/ فهم 

المو�سوع الذي ُيراد الكت�بة فيه...

 5- م���ن م�س����در الثق�ف���ة: القراآن الكريم، وتف�س���يره/ كتب ال�س���ّنة النبوّية ال�س���حيحة، 

و�س���روحه�/ كتب الثق�فة الإ�س���المّية المختلفة/ قراءة ال�س���عر العربّي/ قراءة بع�س 

الموؤّلف�ت القديمة والحديثة/ قراءة ال�سحف والمجاّلت، والدوري�ت العلمّية...

 6- يخ�س���ع اختي����ر وق���ت الكت�بة لإح�س�����س الك�تب، ح�س���ب �س���عوره ب�لراحة الج�س���دّية 

والنف�س���ّية والفكرّي���ة، ورغبته في الكت�بة، واإْن ك�ن هن�ك �ِس���ْبه اّتف�ق على اأّن اأن�س���ب 

الأوق�ت، هو بعد �سالة الفجر...

ب اأِجد
ّ
فك

1   عّدد عن��سر اأ�سلوب الك�تب، وتّحدث عنه� ب�خت�س�ر؟

2   اذكر اأبرز ال�سوابط الع�ّمة المرعّية في عملّية الكت�بة؟

3   تكّلم على اأبرز المقّوم�ت الع�ّمة للكت�بة؟
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مطالية

 من توجيهات اإلمام القائد الخامنئي{ في مجال الكتابة )2(

اجعلوا من النقاط المتأّلقة مواضيع لألعمال الفّنّية
ينبغي اأن ُتجعل ق�س����ي� الثورة المختلفة والح�ئزة على اأهّمّية كبيرة مو�س���وع�ت لأعم�لن� 

���ة، اأو ك�تب الم�س���رحّية، اأو �س����نع الفيلم اليوم،  الفّنّية. اأحي�نً� يرى الإن�س����ن اأّن ك�تب الق�سّ

عو����س اأن يلتفت اإلى م�س����ئل الثورة الأ�س��س���ّية ويخرجه���� بق�لب فّني، تراه يقتفي الم�س����ئل 

الث�نوّي���ة اأو الم�س���ّرة اأحي�ن���ً�، اّلتي ل ينبغي اأن ُتطَرح من الأ�س�����س. فمالحظ���ة عيوب الثورة 

واأوج�عه�، وتكبيره� وتظهيره�، و�س���بغه� ب�لط�بع الق�س�س���ّي وعر�س���ه�، ل يقّدم اأّي خدمة 

للثورة. 

اإّن نق����ط ق���ّوة الثورة وت�أّلقه� اأكثر من نق�ط ال�س���عف والنق����س والحرم�ن. ل يمكنكم اأن 

تجدوا اأّي ثورة خ�لية من المت�عب والآلم والم�سّق�ت؛ فح�لت التحّول ل تخلو من هذه الأمور. 

ينبغي للروح الفّنّية الموجودة اليوم؛ �س���واء اأك�نت �س���عرًا، اأم فيلمً�، اأم م�سرحّيًة، اأن تعثر 

على اأدّق الم�س�ئل الممكنة في هذه الثورة، واأكثره� اإن�س�نّية، و�سمّوًا ورقّيً�، وتخرجه� اإلى حّيز 

.
)1(

عمٍل منّظم، وهذا ممكن تم�مً�

)1(  من كالم لالإم�م الخ�منئي { في الذكرى ال�س�بعة لت�أ�سي�س منّظمة الإعالم الإ�سالمّي، بت�ريخ: 1988/6/22م.



أهداف الدرا

م مع نفاية هذا الدرا أن:
ّ
على المتيل

يعرف كيفّية تدوين روؤو�س الأقالم واأهدافه�.   1

�س على تطبيق طرق تدوين روؤو�س الأقالم.   2 يتمرُّ

اي�س���تفيد من ه���ذه الط���رق في مج����ل المط�لعة    3

والبحث العلمّي.

 كيف نكتب؟ )2( 

تدوين رؤوس األقالم

 الدرس الثالث 





سيبيث سداين رؤاا اذقالم
ه���و عملّي���ة انتق�ء اأبرز الأف���ك�ر في الن�ّس الم�س���موع والمكتوب، والحتف�ظ به� بو�س����طة 

.
)1(

التدوين؛ رغبًة في ا�ستذك�ره� ث�نية، واإع�دة �سي�غته� اإْن لزم الأمر

أهداف سداين رؤاا اذقالم
ترم���ي عملّي���ة تدوي���ن روؤو����س الأقالم، عل���ى اختالف طرقه����، اإلى تحقي���ق مجموعة من 

الأهداف؛ اأبرزه�:

الإف����دة من الن�س���و�س الم�س���موعة والمكتوبة، والحتف�ظ ب�أبرز م� ج����ء فيه�، وذلك  اأ. 

بتدوينه� على الدفتر اأو الورقة.

اإت�حة فر�س العودة اإلى الن�ّس الم�سموع، في اأّي وقت؛ لال�ستف�دة منه�. ب. 

الم�س����عدة في تنمية تركيز ح��ّستي ال�سمع والب�س���ر؛ وهو اأمر اإيج�بّي في التعّود على  ج. 

النتب�ه والإ�سغ�ء.

تنمي���ة القدرة بنح���و تلق�ئّي عل���ى التفريق بي���ن الأمر الرئي����س والث�نوّي م���ن الأفك�ر   د. 

المتدّفقة التي ُت�سمع، والف�سل بين المهّم والأهّم من الأفك�ر.

تعوي���د الذاكرة على اإع�دة الجمع والرب���ط بين الأفك�ر المدّونة، وا�س���ترج�ع الهيكلّية  ه. 

المتم��سكة للن�ّس الم�سموع.

م على تدوين الم�ّدة الم�سموعة؛ من خالل ا�ستخال�س الأ�س��س والمهّم  التدرُّب المنظَّ و. 

منه�، واإهم�ل موا�سع الح�سو والتكرار.

)1(  انظر: كفوري خوري، ندى: تدوين روؤو�س الأفالم، اإ�س���راف: هنري عوي�س، ط2، مركز الأبح�ث والدرا�س����ت العربّية؛ 
دار الم�سرق،  بيروت، 1995م، �س12-7.
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تقوية القدرة الذاتّية على الإح�طة ب�لكّل، والنتق�ل اإلى اإدراك العن��س���ر المكّونة عبر  ز. 

تفكيكه� ب�نتظ�م؛ وهو اأمر يعين على و�سع الت�سميم، ويتداخل معه تقنّيً�.

نوث ندّان
�سين �سوابط عّدة لعملّية التدوين، منه�: ذكر بع�س المتخ�سّ

1 . األ نكتب اإل على جهة واحدة من الورقة.

2 . اأن نكتب ب�أ�سلوبن� الخ��س.

3 . ا�ستعم�ل حروف ورموز وكلم�ت مخت�سرة، لربح الوقت.

4 . تنظيم روؤو�س ي�س���هل تمثيله� ويو�س���ح التنظيم الع�م للمحتوي�ت، واأخيرًا تو�سيع روؤو�س 

الأقالم عقب كل در�س.

5 . اإع�دة قراءته� واإتم�مه� وتو�سيح الغ�م�س منه� لتح�سينه.

6 . اإبراز  وا�ستخال�س الأفك�ر الع�مة والم�س�مين والنق�ط الأ�س��سية.
)1(

.
)*(

7 . ت�سجيل الآراء ال�سخ�سية والتعليق

طبق سداين رؤاا اذقالم:
ولى الطرق في هذه التقنّية من ق�عدة ذهبّية؛ مف�ده�: ا�سمْع جّيدًا، واخَتْر بعن�ية، 

ُ
تنطلق اأ

واكت�س���ْف الف�رق بين الرئي�س والث�نوّي من الأفك�ر، وتمّرْن ب��ستمراٍر على الربط بين النق�ط 

المدّونة.

وتتعّدد طرائق تدوين روؤو�س الأقالم، في ال�سكل والو�سيلة، ولكّنه� تّتفق في وحدة الأهداف 

والأغرا�س. واأبرز هذه الطرق، الآتي:

طريقة التسلسل العامودّي: أ. 
ل  وُيعَتمد فيه� تدوين الفكرة الرئي�س���ة الواحدة، بلون اأحمر، على يمين ال�س���فحة، وُي�س���جَّ

في ال�س���طر اأو ال�س���طرين الآتيين -ب�إيج�ٍز �سديد- م�س���مون الفكرة وم� يتوّلد منه� من اأفك�ر 

فرعّية، ب�للون الأزرق اأو الأ�س���ود، ثّم ُينَتقل مع المح��س���ر اإلى الفكرة الث�نية، ف�لث�لثة، حتى 

)*( تمب�ل دوكلو: اأ�ست�ذ في مركز »تكوين الأ�س�تذة«.
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ر من مح��سرته، اأو ينتهي الن�ّس الم�سموع اإذاعّيً�. َيْفَرغ المح��سِ

ومن ح�سن�ت هذه الطريقة اأّنه� تواكب م� ُي�سَمع؛ مرحلة مرحلة، بم� يحّقق ت�سل�سل عر�س 

المو�سوع بي�سٍر وب�س�طة. وُيعتمد في هذه الطريقة على:

الأرق�م: 1 – 2 – 3... في ترقيم الأفك�ر الرئي�سة.  -

الحروف: اأ – ب – ج... في ترقيم الأفك�ر الث�نوّية.  -

الرم���وز: ال�َس���ْرَطة )-(  اأو غيره� من الرم���وز... في ترقيم م���� يتوّلد من الفكرة   -

الث�نوّية.

وقب���ل الب���دء ب�لتدوي���ن، يتّم توثيق العم���ل، وجعل المعلوم����ت في راأ�س ال�س���فحة: عنوان 

المح��س���رة، ت�ريخه����، مّدته�، مك�ن اإلق�ئه�، ا�س���م الأ�س���ت�ذ المح��س���ر، الجه���ة المنّظمة، 

الم�س�ركون.

طريقة الدوائر: ب. 
وُيعتمد فيه� تدوين الفكرة الرئي�سة المحورّية في دائرة تحتّل و�سط ال�سفحة، ثّم ُيدّون م� 

يتفّرع عنه� في دوائر؛ دائرة واحدة لكّل فكرة فرعّية؛ بحيث ترتبط كّله� ب�لدائرة المحورّية.

وُيكتف���ى في هذه الطريقة بت�س���جيل الجملة الموجزة التي تختزل الفك���رة الواحدة، ويتّم 

البتع�د عن الُجُمل الطويلة. وُي�ستعَمل في تدوين الأفك�ر المتوّلدة من الفروع اأ�سك�ًل هند�سّية، 

ول�سّيم� الأ�سهم.

طريقة الخانات األفقّية: ج. 
�س لكّل خ�نة  وُيعتمد فيه� تق�سيم ال�سفحة اإلى عدد من الخ�ن�ت )ثالث اأو اأربع(، وُتخ�سّ

وظيفة محّددة؛ وذلك وفق الآتي:

الخ�نة الأولى )يمين ال�سفحة(: لتدوين الأفك�ر الرئي�سة.  -

الخ�نة الث�نية )اأفقّيً�(: لتدوين فروع الفكرة الرئي�سة الواحدة.  -

الخ�نة الث�لثة )اأفقّيً�(: لتدوين المعلوم�ت الإ�س�فّية.  -

ثّم ُيجعل في اأ�سفل ال�سفحة خ�نة اأفقّية؛ لتلخي�س م� تّم تدوينه من اأفك�ر اأ�س��سّية.
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مة ُبق المتقدِّ
ُ
أنموأج سطاوقّع للط

توثيق المحاضرة
عنوان المح��سرة: �ُسُبل تطوير الج�معة.  -

ت�ريخ المح��سرة: 2013/8/6م.  -

مّدة المح��سرة: 42 دقيقة و26 ث�نية.  -

ا�سم المح��سر: الإم�م ال�سيد علي الخ�منئي{.  -

مك�ن اإلق�ء المح��سرة: اإيران - مدينة طهران.  -

مة: الج�مع�ت في اإيران. الجهة المنظِّ  -

الم�س�ركون: اأ�س�تذة الج�مع�ت.  -

نّص المحاضرة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ن�س���كر اهلل تع�لى اأن ُوّفقن� لن�سهَد مّرة اأخرى هذا اللق�ء المحبوب والجميل لكّل �سنة، ولو 

في اآخر اأّي�م �سهر رم�س�ن. الجتم�ع اجتم�ع العلم، اجتم�ع الج�معة. واأهّمّية العلم والج�معة 

لنظ�م الجمهورّية الإ�س���المّي وال�ّسعب الإيرانّي وب�لخ�سو�س في هذا المقطع الزمنّي الح�لي 

من ت�ريخن�، وا�سحٌة ب�لن�سبة للجميع.

�س���ً� لك���ي اأعر�س م� عندي من مط�لب ونق�ط فيم�  ب�لّطبع، اإّن هذا الجتم�َع لي�س مخ�سّ

�س لبع�س المط�لب، لكّن  يتعّل���ق ب�لج�معة اأو ب�لعلم والمجتمع العلمّي - ل �س���ّك اأّنني �س����أتعرَّ

الجتم����ع لي����س لأجل ذلك - ب���ل اإّن عمدة راأي هذا العب���د فيم� يتعّلق ب�إق�م���ة هذا الجتم�ع 

ترتبط ب�أمرين:

الأّول، احت���رام مق����م اأ�س����تذة الج�مع����ت. فهذا الجتم�ع ف���ي الواقع هو اجتم����ٌع رمزّي 

ونموذجّي، وذلك من اأجل اأن ُيعرف اهتم�م نظ�م الجمهورّية الإ�س���المّي بمق�م العلم 

ورة الرمزّية، وهو بحمد اهلل متحّقق. والع�لم والأ�ست�ذ والج�معة، ويبيَّن هذه ال�سّ

الث�ني، ال�ستم�ع اإلى بع�س المط�لب الموجودة في اأذه�ن اأعّزائن� واأ�س�تذتن� المحترمين، 

�س���واء في مج�ل ق�س����ي� البل���د اأو في مج�ل ق�س����ي� المجتمع والعل���م، وهو بحمد اهلل 



37 الدرا الفال  نوث نكتدل اا  سداين رؤاا اذقالم  

َط�لع الكثير منه�، ولي�س���ت 
ُ
متحّقق اأي�س���ً�. ب�لّطب���ع، َيِرُدن� الكثير م���ن التق�رير، واأن� اأ

لق�ءات���ي ب�أ�س���خ��س لهم ارتب����ط ب�لج�معة ب�لقليلة، لكن ل �س���ّك ب�أّن م���� نعلمه حول 

ق�س����ي� الج�معة في البلد ل ي�س���مل كّل ق�س����ي�ه�، وم� اأجمل اأن ُيعر�س م� ل نعلمه في 

مثل هذا الجتم�ع، ومن ِقَبل هذه ال�ّس���ريحة، وعلى ل�س�ن الّنخبة الج�معّية، وهو بحمد 

 الأمر كذلك. ب�لّطب���ع، اإّن الوقت 
ٍ
اهلل محّق���ٌق له���ذا الهدف، وقد تحّقق، وف���ي كّل ع�م

المت�ح ل ي�س���مح اأن ن�ستفيد من )ال�ستم�ع اإلى( عدٍد اأكبر من الأ�س�تذة الأعّزاء، لكّن 

هذا المقدار الذي ا�ستفدن�ه هو فر�سٌة اأي�سً�. 

م� بّينه ال�ّس����دة وال�س���ّيدات من مط�لب اليوم ك�ن جّيدًا، وقد اأ�س�ف اإلى معلوم�تن�، �سواٌء 

فيم� يتعّلق بق�س�ي� الج�معة اأو م� يتعّلق بمزيد من الّطالع على الآراء المتنّوعة الموجودة في 

الج�معة ب�لّن�سبة للق�س�ي� المختلفة. 

ح�س���ٌن، لقد لحظت���م اأّنه في هذا الجتم�ع ك�ن هن�ك اأحد الأعّزاء الذي يعتقد ب�س���رورة 

ر�س���د تّي�ر الّترجمة داخل البلد - وهو في الواقع يعني نوعً� من الإ�س���راف على تّي�ر الّترجمة 

في البلد - واآخٌر محترم اأظهر �سرورة ترك اأي�دي المترجم وجه�ز الّترجمة ون�سر الّترجمة، 

حّرة، وهو في الواقع راأٌي مخ�لٌف تم�مً� للراأي الأّول. وِكال الكالمين �سحيٌح مع توجيه وتبرير 

)اإْن ت���ّم تبريره وتحليله ب�س���كل م�(؛ اأي اإّنه يمكن اختي�ر نهٍج و�س���لوٍك ُيحّقق م� يريده الراأي 

الأّول وكذلك م� يريده الراأي الث�ني. لكّنني ل�س���ت واثقً� من اأّن الأخوين المحترمين �س����حبي 

الآراء ك�ن� ي�س���يران اإلى الّطريق الو�س���ط. فكلٌّ منهم� له راأيه الم�ستقّل ويظهره، وهو ب�لّن�سبة 

لن� مفيٌد؛ اأي اإّن وجود الآراء المختلفة هو ب�لّن�س���بة لي �سخ�س���ّيً� )مت�س���ّمن( يحمل مو�سوعً� 

جديرًا ب�لت�أّمل. وقد ك�ن هذا مث�ًل ذكرته، ويوجد اأمثلة كثيرة اأخرى.

لقد دّونت عّدة نق�ط اأريد اأن اأعر�س���ه�، و�س���وف اأعر�س م� يمكن اإلى حين موعد الأذان. 

النقط���ة الأولى هي اأّنه منذ 12 ع�مً� تقريبً� بداأت حركٌة علمّية جديدة، ومّتجهة اإلى التو�ّس���ع 

في البلد، وقد ا�س���تمّرت هذه الحركة وت�س����عدت اإّنني هكذا اأرى واأفهم اإّن حركة اإنت�ج العلم 

والّنظرة - الممتزجة ب�لجه�د - اإلى العمل العلمّي وال�سعي العلمّي في البلد، والتي بداأت قبل 

11 �س���نة واإلى اليوم، لي�س اأّنه� لم تتوّقف فح�س���ب، بل اّتجهت نحو العمق والّت�س����ع. وتقريبً� 

يمك���ن الق���ول اإّن هذه الحركة موج���ودة في جميع المج�لت العلمّية - م���ع تف�وت، ففي ن�حية 
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معي اأقّل ون�حية اأخرى اأكثر - وهو ال�س���يء الذي نحن ب�س���دده، اإّنه الجه�د العلمّي ال�سرورّي 

لنظ�م الجمهورّية الإ�سالمّي ولبلدن�.

في هذه ال�ّس���نوات الثنتي ع�س���رة، ك�ن معّدل النمّو العلمّي في البلد ي�س���ل اإلى 16 �سعفً� 

مق�رنًة مع الفترة ال�س����بقة، وهذه اإح�س����ءاٌت تقريبّية، وقد و�سلتن� من مراكز موثوقة، الأمر 

ال���ذي يع���ّد مهّمً� جّدًا. وه���ذه الحركة العلمّية المت�س����رعة النمّو والنت�س����ر اأّدت اإلى اأن تقوم 

مراك���ز المعلوم�ت العلمّية المعتبرة في الع�لم وتبدي راأيه����، وتقول اإّن معّدل تطّور العلم في 

اإي���ران يفوق المعّدل الع�لمّي الع����م ب� 13 مّرة؛ فلنجعل هذه الوق�ئع اأم����م اأعينن� وهي نق�ٌط 

مهّمة جّدًا، ولأّنن� ن�س���معه� كثيرًا ف�إّنن� نكّرره� كثيرًا، فت�س���بح ب�لن�سبة لن� اأمرًا ع�دّيً�. وهذه 

الإح�س�ءات لي�س���ت محّلّية ليقوم بع�سهم بعر�سه� فيق�بله اآخر ب�لّرف�س والت�سكيك، كاّل، اإّن 

در مثل هذه الأحك�م هي مراكز اإخب�رّية ع�لمّية ر�سمّية، وهم لي�سوا على وف�ق معن�؛  الذي ُي�سْ

اأي اإّنني ل اأ�سّدق اأّن �سي��س�ت الهيمنة الع�لمّية قد رفعت يده� عن التدّخل في المراكز العلمّية 

واأمث�ل هذه المراكز )الإخب�رّية(، ولو ك�ن بمقدورهم لأنكروا، مثلم� اأّنهم ينكرون الكثير من 

)ق�س����ي�( تطّورن�، لكّنهم مع ذلك يقّدمون لن� مثل هذه الإح�س����ءات. فهذه المراكز العلمّية 

الإخب�رّية تقول - م� ُين�س���ر في الع�لم وُيعر�س على الجميع - ب�أّنه لو ا�س���تمّر هذا التقّدم في 

اإيران ف�إّن اإيران �ست�س���ل ع�م 2018، اأي بعد خم�س �سنوات، اإلى المرتبة العلمّية الّرابعة في 

���ين  الع�ل���م وهو اأمٌر في غ�ية الأهمّية، اأي �س���تكون بعد الّدول الثالث الأخرى - اأميرك� وال�سّ

وانكلت���را بح�س���ب م���� ُذكر - وهو اأمٌر ف���ي غ�ية الأهمّية. ب�لطب���ع اأن� ل اأريد الّدع����ء اأّن هذه 

الإح�س�ءات هي اإح�س�ءات يمكن لالإن�س�ن اأن ُيْق�سم عليه� ب�أّنه� �سحيحة 100 %، كال، لكّن 

نهج ج�مع�ت البلد وحركته� اليوم هي على هذا الّطراز، حركٌة عمومّيٌة اآخذٌة ب�لتطّور.

ح�س���ٌن، لو ق�رّن� و�س���ع الج�مع���ة اليوم )في بلدن�( مع )و�س���عه� خ���الل( المرحلة الأولى 

للّثورة - وهو اإرث م� قبل الّثورة؛ اأي ع�س���ر الّط�غوت - فهن�ك اإح�س����ءاٌت واأرق�م اأكثر روعًة 

من هذه. ففي ذلك اليوم الذي انت�سرت فيه الّثورة ك�ن لدين� 78000 ط�لب ج�معّي، واليوم 

لدين���� 4 ماليين و400 األ���ف ط�لب ج�معّي في البلد؛ اأي اإّن الأمر قد ت�س����عف 25 مّرة. في 

ذلك الوقت ك�ن ِحْمل التعليم ملقًى على ع�تق خم�س���ة اآلف اأ�س���ت�ذ وم�س����عد اأ�س���ت�ذ ومعّلم 

واأمث�لهم، واليوم لدين� 60 األف اأ�س���ت�ذ ج�معّي، �س���واء في الج�مع����ت اأو في مراكز الأبح�ث 
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- كّل هذه ُتعّد ق�س����ي� مهّمة وُت�س���ّكل تطّورًا قّيمً�. ب�لطبع، لقد دّون���ت ه� هن� اأمورًا، ل ح�جة 

لأذكره�، فبع�سه� معلوٌم لديكم وقد �سمعتموه، وبع�سه� الآخر ل ح�جة لعر�سه. 

اإّن المق�لت العلمّية الموّثقة؛ اأي المق�لت العلمّية التي ُتن�سر من قبل الب�حثين الإيرانيين، 

يت���ّم الرجوع اليه� والعتم�د عليه� في الع�لم، هي في ازدي�د م�س���تمّر يومً� بعد يوم. لقد ُقّدم 

لي في هذا المج�ل اإح�س�ءات دقيقة، ل اأريد الآن الغو�س فيه�، لكّن هذا ُي�سّكل ظ�هرًة مهّمة 

جّدًا. وعليه، ف�إّن الجه�د العلمّي قد تحّقق في هذا البلد.

ُيطرح �س���وؤاٌل ه� هن�، اأّنه مع كّل هذا التقّدم العلمّي الذي ن�س�هده في المج�لت المختلفة 

���عداء ونجل�س ج�نبً�؟ ح�س���ٌن، من الوا�س���ح اأّن الجواب  في البلد، هل اأّنه علين� اأن نتنّف�س ال�سّ

�س���لبّي، كاّل، نحن م���� زلن� متخّلفين عن الخ���ّط الأم�مّي للعلم، فنحن ف���ي الكثير من العلوم 

الت���ي تحت�جه���� الحي�ة نع�ني من تخّلٍف مزمن، ب�ّلرغم من كل هذا التطّور الذي و�س���لن� اليه 

ف���ي بع����س العلوم. ولأّنن� نع�ني من كّل هذا التخّلف يجب علين� العمل، هذا ب�لإ�س����فة اإلى اأّن 

ق�فلة العلم في الع�لم ل تتوّقف وهي ت�سير ب�سرعة. ف�لأمر عندن� ل يتوّقف على الحف�ظ على 

موقعّيتن� الح�لّية، بل علين� اأن نتقّدم، وكّل ذلك يتطّلب �سعيً� وجّدا وجه�دًا؛ لهذا، ف�إّن اأّول م� 

نقوله لج�مع�ت البلد وعلم�ئه ونخبه هو اأن ل ت�س���محوا لهذه الحركة ب�لّتراجع، ول ت�س���محوا 

للحرك���ة العلمّي���ة للبلد ب�لتوّقف. فال يمك���ن لأي م�نٍع اأن يحول دون تك�م���ل الج�معة في البلد 

وتقّدمه� العلمّي.

واإّن اعتم�دن� على العلم ل ينح�س���ر ب�لحترام المبدئّي للعلم - الأمر الذي ُيعّد بحّد ذاته 

نقطة مهّمة وقد اأولى الإ�س���الم العلم قيمًة ذاتّية - بل ب�لإ�س����فة اإلى هذه القيمة الذاتّية ف�إّن 

العلم هو القدرة. ف�إذا م� اأراد �س���عب اأن يعي�س براحٍة وعّزٍة وكرامٍة ف�إّنه بح�جة اإلى القدرة. 

ف�لع�م���ل الأ�س�����س الذي يمنح القتدار لأّي �س���عب ه���و العلم. العلم ب�إمك�ن���ه تحقيق القتدار 

القت�س�دّي واإيج�د القتدار ال�سي��سّي اأي�سً�، وكذلك منح ال�ّسمعة والكرامة الوطنّية لأّي �سعٍب 

في نظر الع�لم. ل �سّك ب�أّن ال�ّسعب الع�ِلم والمتعّلم والمنتج للعلم هو �سعٌب ح�ئٌز على الكرامة 

في نظر المجتمع الدولي وفي اأعين الّن��س. ف�لعلم اإذًا، ب�لإ�س�فة اإلى الكرامة والقيمة الذاتّية 

يتمّت���ع بهذه القيم الف�ئق���ة الأهمّية التي تتعّل���ق بخلق القتدار. له���ذا، ل ينبغي لهذه الحركة 

الموجودة وهذا الّت�س�رع الح��سل اأن يتوّقف اأو يتب�ط�أ ب�أّي �سكٍل من الأ�سك�ل. 
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يوج���د نقطٌة اأخرى اإلى ج�نب هذا، وعلين� الت�س���ديق به�. فلقد قّدم الأعّزاء نق�طً� مهّمة 

في مج�ل المح�ور ال�سي��س���ّية في الع�لم، وهي نق�ٌط جديرة ب�لت�أّمل و�س���حيحة، ونحن لدين� 

اعتق����ٌد بذل���ك، ولكّن الأمر الذي ينبغ���ي التوّجه اإليه هو اأّنه يوجد بين الق���وى الع�لمّية جبهُة 

عدّو عنيد تقف مق�بل نظ�م الجمهورّية الإ�س���المّي. فهل هذه الجبهة المع�ندة الم�سّرة على 

عدائه� للجمهورّية الإ�س���المّي ت�س���مل اأكثر بل���دان الع�لم؟ كال. وهل هي �س����ملة لأكثر الّدول 

الغربية؟ كال. بل ه���ي مرتبطة ببع�س الّدول المقتدرة والتي تع�ر�س وتع�ند نظ�م الجمهورّية 

���ة. واأحد هذه المع�ر�س����ت والعداوات ه���ي المتجهة اإلى  الإ�س���المّي واقتداره لأ�س���ب�ٍب خ��سّ

البعد العلمّي. طرح بع�س الأعّزاء ق�س���ّية »الدبلوم��س���ّية العلمّية« و»الدبلوم��سّية الج�معّية«، 

واأن� العبد اأعتقد بذلك وقد حّر�س���ت عليه، ولكن التفتوا اإلى اأّن الخ�س���م في المق�بل ملتفت 

اإلى هذه النقطة ب�لخ�س���و�س، وقد و�س���ع له� ُخططً�. لقد و�سعوا الخطط فيم� يتعّلق بق�سية 

 وب�سيرٍة 
ٍ

»الدبلوم��س���ّية العلمّية«، وهم ي�س���َعون وراء اأهدافهم. فلو اأنجزن� العمل بتوّجٍه ووعي

ف�إّنني اأوافق تم�مً�. هم لي�سوا را�سين عن تقّدمن� العلمّي، واإّن بع�س الأفع�ل التي ت�س�هدونه� 

الي���وم في مج����ل الحظر واأمث�له، ترجع اإلى اأّنهم ل يري���دون للمجتمع الإيرانّي اأن يحّقق هذا 

القت���دار الّن�بع من الّذات، حيث اإّن القتدار العلمّي ه���و اقتداٌر ينبع من الّذات. لهذا، ينبغي 

ال�ستمرار في هذا التطّور والتقّدم. 

اإّن الّنقط���ة الت���ي اأ�س���ّر عليه�، اأن� العبد، اأن ُتطرح على هذا الأ�س�����س في اأذه�ن ال�ّس����دة 

وال�سّيدات والأ�س�تذة المحترمين هي اأّنه يجب لمقولة »العلم والتطّور العلمّي« ومقولة »التقّدم 

العمومّي« في البلد اأن ُتحفظ في الج�معة؛ اأي الّدافع لأجل م�س�همة الج�معة في تطّور البلد، 

وه���ي اليوم موجودة حتمً� ولكن يج���ب المح�فظة عليه� وتقويته�. فال يجوز اأن يع�ر�س���ه� اأّي 

�س���يء وعلين� اأن ن�س���ّر على وج���ود البتك�ر العلمّي في الج�معة والإ�س���رار عل���ى جعل التطّور 

العلم���ّي في خدم���ة ح�ج�ت البلد، الأم���ر الذي ُيعّد م���ن التوّجه�ت والمع�يير الأ�س��س���ّية. في 

عيد الب�س���رّي اأو الم�لي والم�دّي - لهذا ينبغي  الّنه�ية، الإمك�ن�ت محدودة - �س���واء على ال�سّ

اللتف����ت جّيدًا اإلى �س���رورة جعل عملن���� العلمّي على طري���ق ت�أمين احتي�ج����ت البلد. لدين� 

ح�ج�ت مختلفة يمكن للج�معة اأن توؤّمنه� واأن تمالأ كل هذه الفراغ�ت، وهذه هي تجربتن�.

لقد واجهن� الكثير من الم�س�كل في مرحلة الّدف�ع المقّد�س، وك�ن لدين� عدد غير محدود 
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م���ن الفراغ�ت، وم� ك�نت ُت�س���ّد، حتى نزل���ت الج�مع�ت اإلى الميدان ب�لتدري���ج، وبداأت تمالأ 

الكثي���ر م���ن هذه الفراغ����ت التي م� كّن� نت�س���ّور اأن ي�أتي زم�ن نتمّكن فيه من �س���ّده�، وذلك 

بوا�سطة هّمة الج�مع�ت وهّمة اأ�س�تذتن� و�سب�بن� وعلم�ئن�. اإّنن� ق�درون على �سّد هذه الفراغ�ت 

الموجودة في المج�لت القت�س����دّية والثق�فّية وال�سي��س���ّية والإدارّي���ة، ويمكن للج�مع�ت اأن 

ت�س���ع الموا�س���يع البحثّية في نظ�م عمله���� واأن تمالأ هذه الفراغ�ت. لهذا، ف����إّن من المع�يير 

وال�سوابط ال�سرورّية جعل العمل العلمّي في خدمة ت�أمين ح�ج�ت البلد.

���ن�عة والّتج�رة، وهذا كالٌم تحّدثن� به  الإ�س���رار على ت�س���بيك الأبح�ث الج�معّية مع ال�سّ

م���رارًا وتكرارًا منذ 12 �س���نة، وقد قلن����ه للحكوم�ت المتع�قبة، وكذلك للج�مع�ت، ول �س���ّك 

ب�أّنه قد تحّقق اإلى حّد كبير لكن لي�س ب�سورة ك�ملة، وهذا المو�سوع مفيٌد للج�مع�ت، وكذلك 

ل�سن�عتن� وتج�رتن� وزراعتن�.

الإ�س���رار عل���ى تحقيق من�ف�س���ة بّن�ءة في التطوي���ر والبتك�ر. يجب تحقيق من�ف�س���ة قوّية 

وبّن�ءة وج�ّدة في البلد على �سعيد البتك�رات العلمّية ويتبعه� الختراع�ت التكنولوجّية. يجب 

اإيج�د من�ف�سة بين ج�مع�ت البلد وبين اأ�س�تذته ونخبه. على اأجهزة التعليم الع�لي التخطيط 

لإيج�د هذه المن�ف�س���ة بين الج�مع�ت العلي�. فلو فر�س���ن� وجود مجموعة من الج�مع�ت العلي� 

ف���ي العل���وم التقنّية - الهند�س���ية وكذلك في العلوم الإن�س����نّية والف���روع المختلفة والمج�لت 

العلمّي���ة المتعّددة، فعلين� اأن نطلق حركة الّتن�ف�س فيم���� بينه� واأن نمنح المك�ف�آت للج�مع�ت 

ال�سّب�قة. 

ب�لطب���ع، اإّن م� ُذكر هن� في مج�ل الّنظر بعين الالم�س����واة اإل���ى الج�مع�ت العلي� والقوّية 

���عيفة، ل نرف�سه. وبراأين� اإّن هذا الكالم �س���حيٌح ب�سرطه و�سروطه. فحيثم�  والج�مع�ت ال�سّ

ُوج���دت ال�س���تعدادات والإمك�ن����ت الأكبر ك�ن من ال���الزم حتمً� اإيالء المزي���د من الهتم�م 

والتوّجه. لهذا، يجب على الجميع - اأ�س�تذة ومدراء واأفراد موؤّثرين في الج�مع�ت - اللتف�ت 

اإلى اأّل يّتّجه الجّو الج�معّي نحو الق�س�ي� الواهية، واأن يكون جّوًا متجهً� نحو الق�س�ي� الأ�س��سّية 

والجوهرّية، واأن تبقى مقولة العلم والتطّور العلمّي ومقولة التقّدم العمومّي للبلد ح�كمة دومً� 

على الج�مع�ت. وب�لّطبع، يوجد هن� اأعداٌء يرغبون بتحويل الق�س�ي� المتعّلقة ب�لعمل الِنق�بي 

)الت�سكالت الطالبية( في الج�مع�ت ب�ّتج�ه الق�س�ي� ال�سي��سّية والّنزاع�ت ال�سي��سّية، ويجب 
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اجتن�ب هذا الأمر. ولي�س من مف�خر الج�معة اأن ت�سبح الق�س�ي� الأ�س��سّية فيه� واقعة تحت 

���غرى والقليلة الأهمّية، واأحي�نً� تح���ت ت�أثير التّي�رات ال�سي��س���ّية. اإّن الجّو  ظّل الق�س����ي� ال�سّ

الج�معّي ينبغي اأن يكون جّوًا يتمّكن فيه العلم والع�ِلم من اأن يكون له حي�ته المن��سبة. 

ب�لّطب���ع وم� هو معل���وٌم حتمً� وعلى جميع الأعّزاء اأن يلتفتوا اإلي���ه، اأّن هذا التطّور العلمّي، 

وه���ذه الّنج�ح����ت التي تحّققت اإل���ى اليوم في البيئة العلمّي���ة للبلد، اإّنم� ك�ن���ت ببركة الّثورة 

الإ�س���المّي وببركة الإ�سالم والّثورة. لو لم يتمّكن هذا الع�مل الفّع�ل والمطّور للّثورة والإيم�ن 

الدين���ّي، من الت�أثير الع�م على اأو�س����ع البلد، ومنه� م� يتعّلق بق�س���ّية العل���م، يقينً�، لَم� ك�ن 

�س���ع�ع نفوذ القوى المت�س���ّلطة لي�س���مح لدولٍة مثل اإيران - التي يطمعون به���� - اأن تتمّكن من 

تحقي���ق كّل ه���ذا التطّور في مج�ل العلم والو�س���ول اإلى هذه الّثقة والعتم����د على الّنف�س، م� 

ك�نوا لي�س���محوا، كم���� اأّنهم يفعلون ذلك ف���ي من�طق اأخرى حيث لهم الت�س���ّلط والّنفوذ. هذه 

الّث���ورة الإ�س���المّي هي التي ج����ءت وحّطمت الجّو ال�ّس����ئد وغّلبت الجّو العلم���ّي. لهذا، علين� 

جميعً� اأن نعتبر اأنف�سن� مدينين ونلتزم بحفظ مب�دئ الّثورة وقيمه�. 

نقطة اأخرى بّينته� هن�، وقد اأ�س���ير اإليه� في كلم�ت الأعّزاء وهي ق�س���ّية الرتق�ء الكيفّي 

)النوع���ي( ف���ي الج�مع�ت. ب�لطب���ع، اأن� ل اأوؤمن ب�أّن التو�ّس���ع الكّمّي اأمٌر قلي���ل الأهمّية، كاّل، 

ف�إّن���ه في نف�س���ه ح�ئٌز على اأهّمّية ف�ئق���ة. ف�أعداد طاّلب الج�مع�ت ف���ي ازدي�د، وكذلك عدد 

الج�مع�ت، وهذا النت�س����ر والتو�س���ع الب�رز للمراكز العلمّية في البلد، واأن يتمّكن الأطّب�ء في 

م�ست�سفي�ت المدن الن�ئية من القي�م بعملّي�ت جراحّية لم يكن اإجراوؤه� ممكنً� بتلك ال�سهولة 

حّتى في طهران في الم��سي غير البعيد - في بداي�ت الّثورة اأو بطريق اأولى قبل الّثورة - كّل 

هذه لي�س���ت ب�لأمر القليل، بل هي ب�عثة على الفتخ�ر. لهذا، نحن ل نرف�س الّت�س����ع الكمّي، 

لكّنن� نوؤّكد على اأن يكون الّت�س����ع الكّمّي متالزمً� مع الّت�س����ع الكيفّي - عمق النوعية والجودة 

- له���ذا، ينبغي اأّوًل، تحديد الم�س���توى النوعي )م�س���توى الجودة( في ج�مع����ت البلد؛ اأي اأن 

ُتحّدد اأجهزة اإدارة الج�مع�ت اأّي ج�معة اأو اأّي ج�مع�ت هي تحت خّط معي�ر الجودة المعتبر، 

ث���ّم تقوم بعده���� ب�لتخطيط لالرتق�ء ب�لبع���د الكيفّي في هذه الج�مع����ت، فمثل هذا ُيعّد من 

الأعم����ل ال�س���رورّية ج���ّدًا ويجب اأن يتحّق���ق حتمً�. فيج���ب العن�ية بق�س���ّية الكيفية والجودة 

كمو�سوٍع م�ستقّل.
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كّرره�، وهي اأن ُي�ستف�د من التطّور العلمّي في البلد من 
ُ
نقطة اأخرى دّونته�، ومن الجّيد اأن اأ

اأجل تو�سعة ن�سر اللغة الف�ر�سّية. اللغة اأمٌر مهمٌّ جّدًا اأّيه� الإخوة والأخوات الأعّزاء! اإّن اأهمّية 

اللغة الوطنّية لأّي بلٍد م� زالت مجهولًة ب�لّن�س���بة للكثيرين. يجب ن�س���ر اللغة الف�ر�س���ّية، يجب 

اأن يزداد الت�أثير الثق�فّي لّلغة الف�ر�س���ّية على �س���عيد الع�لم يومً� بعد يوم، ف�كتبوا ب�لف�ر�سّية 

وابتكروا الم�س���طلح�ت الف�ر�سّية، ولنعمل على اأن ي�أتي زم�ٌن ي�سطّر من يريد اأن ي�ستفيد من 

تطّورن� العلمّي لتعّلم اللغة الف�ر�س���ّية. لي�س فخرًا اأن نقول ب�أّنه ل بّد من اأن تكون اللغة العلمّية 

لبلدن���� ه���ي اللغة الأجنبّي���ة الفالنّية. ف�للغة الف�ر�س���ّية تمتل���ك من الإمك�نّية وال�س���تعداد م� 

يمّكنه� من بي�ن اأدّق العلوم والمع�رف. نحن نمتلك لغًة ذات اإمك�ن�ت وا�سعة. مثلم� لم ت�سمح 

بع�س الّدول الأوروّبّية لّلغة الإنكليزّية اأن ت�س���بح لغتهم العلمّية - كفرن�س���� واألم�ني� - وحفظوا 

لغتهم كلغة علمّية في ج�مع�تهم. فق�سّية اللغة ق�سّية مهّمة جّدًا وهي تحت�ج في الواقع اإلى اأن 

نب���ذل له� مثل هذه الحمّية. واإّن من الهتم�م�ت التي توليه���� الحكوم�ت الواعّية والّنبيهة في 

الع�لم هي العتم�د على ن�س���ر لغتهم الوطنّية في الع�لم. ولالأ�س���ف، ف�إّن هذا الأمر لم يتحّقق 

ب�س���بب غفلة الكثير من الّدول، حّتى اأّن اللغ�ت المحّلّية واللغ�ت الأ�س���لّية للكثير من ال�س���عوب 

قد انقر�س���ت كّلّيً�، اأو �س����رت ت�بعة. كنت دومً� اأت�أّلم قبل الّثورة مّم� ك�ن يجري في بلدن� على 

�س���عيد التف�خر في ا�ستعم�ل الم�سطلح�ت الأجنبّية - وك�أّن ا�ستعم�ل العب�رة الأجنبّية لبي�ن 

اأّي مطل���ٍب ُيعّد مفخرًة. ولالأ�س���ف، م� زال هذا الأمر حتى يومن� ه���ذا! اإّن الكثير من الع�دات 

ال�س���ّيئة التي ك�نت �س����ئدة قبل الّثورة انعدم���ت ب�لّثورة، لكّن هذا الأمر ولالأ�س���ف لم ينعدم! 

ف�لبع�س ك�أّنهم يفتخرون بعر�س حقيقٍة م� اأو عنوان بمفردة اأجنبّية، في حين اأّنه يوجد لفٌظ 

مرادف له ب�لف�ر�س���ّية لكّنهم يحّبون اأن ي�س���تخدموا العب�رات الغربّية، ثّم بعد ذلك �سرى هذا 

�س���يئً� ف�سيئً� اإلى النط�ق�ت الوا�سعة على م�ستوى الّطبق�ت الدني� وع�ّمة الن��س، الأمر الب�عث 

على الألم. ولدّي في ذهني نم�ذج ل ح�جة الآن لذكره�.

الّنقط���ة الأخرى اأي�س���ً� - لعّله� الأخيرة - وهي اأّنن� لو كّن� ب�س���دد التق���ّدم ونعتبر التطّور 

العلم���ّي �س���رطً� لزمً� للتطّور الع�م في البلد، فعلين� اأن نلتف���ت اإلى اأّن مرادن� من التطّور لي�س 

التط���ّور وفق الّنم���وذج الغرب���ّي. اإّن الق�نون الأ�س�����س للحرك���ة والعمل في نظ����م الجمهورّية 

الإ�س���المّي هو اّتب�ع اأنموذج التقّدم الإيراني - الإ�س���المّي. اإّنن� ل نريد التطّور على �س�كلة م� 
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يّتبع���ه الغ���رب وم� حّققه. اإّن التطّور الغرب���ّي لي�س له اأي ج�ذبّية في يومن� هذا عند الإن�س����ن 

الواع���ي. فل���م يتمّكن تقّدم ال���ّدول الغربّية المتطّورة من الق�س����ء على الفق���ر والتمييز، ولم 

يتمّك���ن من اإحالل العدالة في المجتمع، وَعِجز عن تثبيت الأخالق الإن�س����نّية. فهو اأّوًل تطّوٌر 

ُبني على اأ�س��س الّظلم وال�ستعم�ر ونهب الّدول الأخرى.

ه� قد راأيتم الآن م� ذكره بع�س ال�ّس�دة هن� فيم� يتعّلق بهجوم البرتغ�ل على اإيران. ح�سٌن، 

ل���م تكن اإيران لوحده�. ففي هذه المنطقة من �س���رق اآ�س���ي� ك�ن هن����ك اأم�كن مختلفة ذهب 

اإليه���� البرتغ�لّيون والهولندّيون. وهل ك�ن لهولندا ذاك الطول والعر�س الجغرافّي والت�ريخّي 

والعلم���ّي؟ اأم للبرتغ�ل؟ اأم لإ�س���ب�ني�؟ اأم لإنكلترا؟ لقد هيمنوا على كلِّ هذه الق�ّرة الآ�س���يوية 

العظيم���ة، واأحكموا قب�س���تهم على ق����ّرة اأفريقي� و�س���ّدوا عليه���� الوث�ق، لقد ك�ن���ت )ه�ت�ن 

الق�ّرت����ن( من�بع الّثروة. انظروا اإلى م� كتبه »ِنه���رو« فر »نظرة اإلى ت�ريخ الع�لم«، فهو يبّين 

م���� ك�ن م���ن تطّور علمّي وتقنّي في الهند قبل دخول الإنكليز. واأن���� العبد، لم اأكن مّطلعً� على 

هذه الق�س���ّية قبل اأن اأقراأه� من �سخ�س مّطلع ك� »ِنهرو« والتي كتبه� في ذلك الوقت. فهن�ك 

دولة ك�نت تتحّرك على م�س����ر علمّي معقول و�س���حيح، ثّم يجيء اأولئك ويحتّلونه� ب�ل�ستع�نة 

 ب�رد، وي�ستولون على م�س�در ثروته� ويفر�سون اأنف�سهم 
ٍ
ب�لعلم وال�ّس���الح ويذبحون اأهله� بدم

عليه�. يخرجون الّثروة من الهند ويكّد�سونه� في بلدهم. لقد تمّكن الإنكليز من ال�سيطرة على 

اأميرك� ب�لم�ل الذي ح�سلوا عليه من الهند. ف�إلى م� قبل �سنوات ا�ستقالل اأميرك�، حينم� ك�ن 

الإنكليز مهيمنين عليه�، ك�ن عمدة مداخيل التّج�ر الإنكليز من التج�رة التي يقومون به� بين 

الهند و�سواحل اأميرك�، اإلى اأن انتهى ع�سر ت�سّلط الإنكليز من خالل رف�س �سّك�ن اأميرك� - ل 

ال�س���ّك�ن الأ�سليين بل المه�جرين الإنكليز والإ�س���ب�نيين وغيرهم - والحرب التي جرت ومن 

بعده� ا�ستقالل اأميرك�.

على كّل ح�ل، لقد اأ�ّس�س���وا ح�س����رتهم منذ البداية من خالل امت�س�����س دم�ء ال�س���عوب، 

ومن بعده� لم يتمّكنوا مع كّل هذا التطّور، من الق�س�ء على الّظلم في بالدهم اأو على التمييز 

وكذلك لم يتمّكنوا من اإي�س����ل المجتمع�ت الفقيرة اإلى ال�س���تغن�ء. انظروا اليوم اإلى الو�سع 

القت�س�دّي في هذه البالد واإلى الو�سع الجتم�عّي كيف هو، وم� هي ح�لة الو�سع الأخالقّي. 

هذا النحط�ط الأخالقّي، وذاك الم�س���تنقع الآ�ِس���ن لالأخالق الجن�س���ّية في الغرب. اإّن تطّور 
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الح�س����رة الغربّية هو على هذه ال�ّس����كلة وبهذه الخ�سو�سّي�ت ونحن ل نحّبذه ب�أّي �سكل. اإّنن� 

ب�س���دد تحقي���ق اأنموذجن� المن�س���ود والمبدئّي، وهو اأنموذٌج اإ�س���المّي واإيران���ّي وهو ينبع من 

هداية الإ�س���الم، وي�س���تفيد من الح�ج�ت والع�دات الإيرانّية وهو اأنموذٌج م�س���تقّل. وب�لطبع، 

يبذل اليوم الب�حثون واأهل الفكر م�س�عيً� كثيرًة من اأجل تدوين هذا الأنموذج.

اأظ���ّن اأّن الوق���ت قد انتهى في حين اأّن المالحظ�ت التي دّونته����، اأن� العبد، لم تنتِه، ومثل 

كلم����ت الكثي���ر من الإخ���وة والأخوات المحترمين التي األقوه� هن�، وب�س���بب �س���يق الوقت لم 

ينهوه� اإلى اآخره�، اأن� العبد م�س���طرٌّ اإلى تج�وز بع�س م� عندي، حّتى اإذا �س����ء اهلل ومنحن� 

عمرًا نعر�سه� عليكم مّرًة اأخرى في اجتم�ع�ٍت اأخرى في الج�مع�ت وفي اللق�ءات الأخرى.

الله���ّم، اأن���ِزل برك�ت���ك في هذا ال�ّس���هر عل���ى مجتمعن� الج�مع���ّي! الله���ّم، ل تحرم قلوب 

الم�س���ت�قين في هذا ال�ّس���هر من رحمتك المطلقة! اللهّم، اإْن لم تك���ن قد غفرت لن� حّتى هذا 

اليوم من �سهر رم�س�ن، ف�غفر لن� فيم� بقَي منه! اللهّم، اأنِجح �سعب اإيران في جميع المي�دين 

وفي كّل مج�لت الحي�ة، وان�سر هذا ال�ّسعب العظيم على اأعدائه! اللهّم، امنح القدرة للّنواي� 

����دقة والقلوب الع��س���قة لتقّدم �سعب اإيران، والع��س���قة للحقيقة، لكي تتمّكن من تحقيق  ال�سّ

اأمني�ته� ال�س����مية الكب���رى! اللهّم، اأر�ِس عّن���� روح اإم�من� الجليل الط�هر، واأرواح �س���هدائن� 

���الة وال�ّس���الم وعّجل اهلل فرجه، الُم�س���تج�ب،  الأعّزاء، واجعل دع�ء اإم�م الّزم�ن، عليه ال�سّ

�س�ماًل لح�لن� واأر�ِس قلبه المقّد�س عّن�! وال�ّسالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته.

سطاوق طبيقة التسلسل اليامودّي

حركة إنتاج العلم وتطويره تقريبًا في البالد:
بداأت منذ 12 ع�مً� تقريبً� حركٌة علمّية جديدة ومّتجهة اإلى التو�ّسع في البلد لي�س   -

اأّنه� لم تتوّقف فح�سب، بل اّتجهت نحو العمق والّت�س�ع.

اأب���دت مراكز المعلوم�ت العلمّية المعتبرة ف���ي الع�لم راأيه�، وق�لت اإّن معّدل تطّور   -

العلم في اإيران يفوق المعّدل الع�لمّي الع�م ب� 13 مّرة.

تقول هذه المراكز العلمّية الإخب�رّية ب�أّنه لو ا�س���تمّر هذا التقّدم في اإيران ف�إّن اإيران   -

�ست�سل ع�م 2018؛ اأي بعد خم�س �سنوات، اإلى المرتبة العلمّية الّرابعة في الع�لم.
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في ذلك اليوم الذي انت�سرت فيه الّثورة ك�ن لدين� 78000 ط�لب ج�معّي، واليوم   -

لدين���� 4 ماليين و400 األف ط�لب ج�معّي في البلد؛ اأي اإّن الأمر قد ت�س����عف 25 

مّرة. في ذلك الوقت ك�ن ِحْمل التعليم ملقًى على ع�تق خم�سة اآلف اأ�ست�ذ وم�س�عد 

اأ�ست�ذ ومعّلم واأمث�لهم؛ واليوم لدين� 60 األف اأ�ست�ذ ج�معّي �سواء في الج�مع�ت اأو 

في مراكز الأبح�ث.

نحن م� زلن� متخّلفين عن الخّط الأم�مّي للعلم.  -

عدم ال�سم�ح للحركة العلمّية للبلد ب�لتوّقف.  -

العلم هو الع�مل الأ�س��س الذي يمنح القتدار لأّي �سعب.  -

طرح بع�س الأعّزاء ق�س���ّية »الدبلوم��سّية العلمّية« و»الدبلوم��سّية الج�معّية«، ولكن   -

التفتوا اإلى اأّن الخ�سم في المق�بل ملتفت اإلى هذه النقطة ب�لخ�سو�س، وقد و�سع 

 وب�سيرٍة؛ ف�إّنني اأوافق تم�مً�.
ٍ

له� ُخططً�. فلو اأنجزن� العمل بتوّجٍه ووعي

�سرورة حفظ مقولة »العلم والتطّور العلمّي« ومقولة »التقّدم ال�س�مل« في الج�معة،   -

فال يجوز اأن يع�ر�سه� اأّي �سيء.

من المع�يير وال�س���وابط ال�س���رورّية جعُل العمل العلمّي ف���ي خدمة ت�أمين ح�ج�ت   -

البلد.

�س���رورة اللتف�ت اإلى عدم اّتج�ه الجّو الج�معّي نحو الق�س����ي� الواهية، واأن يكون   -

ج���ّوًا مّتجهً� نحو الق�س����ي� الأ�س��س���ّية والجوهرّية، واأن تبقى مقول���ة العلم والتطّور 

العلمّي ومقولة التقّدم العمومّي للبلد ح�كمًة دومً� على الّج�مع�ت.

اإّن التط���ّور العلمّي والنج�ح�ت التي تحّققت اإلى اليوم في البيئة العلمّية للبلد، اإّنم�   -

ك�نت ببركة الّثورة الإ�سالمّية.

�سرورة ال�ستف�دة من التطّور العلمّي في البلد من اأجل تو�سعة ن�سر اللغة الف�ر�سّية.  -

مرادن� من التطّور لي�س التطّور وفق الّنموذج الغربّي.  -

الق�نون الأ�س�����س للحركة والعمل في نظ�م الجمهورّية الإ�سالمّية هو اّتب�ع اأنموذج   -

التقّدم الإيراني - الإ�سالمّي.
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وقائع التطّور العلمي في إيران:
و�سول اإيران اإلى المرتبة العلمية الع�لمية الرابعة؛ اإذا م� ا�ستمر تطّوره� على هذه   -

الح�ل.

بلغ معّدل النمّو العلمّي 16 �س���عفً� خالل ال�»12« �س���نة الأخي���رة مق�رنة مع الفترة   -

ال�س�بقة.

حفظ الحركة العلمّية وتقويتها في البالد:
العم���ل بت�أٍن وب�س���يرة في مج����ل الدبلوم��س���ية العلمية واللتف����ت اإلى مخطط�ت   -

الأعداء.

حفظ مقول���ة التطور العلمي وتطور عموم البالد ف���ي الج�مع�ت والنتب�ه اإلى عدم   -

ذه�ب الج�مع�ت نحو الق�س�ي� الجوف�ء.

ال�سرار على البتك�ر، وجعل التطور العلمي في خدمة احتي�ج�ت الن��س.  -

ال�سرار على ت�سبيك الأبح�ث الج�معية مع ال�سن�عة والتج�رة.  -

ال�سرار على التن�ف�س العلمي ال�سليم )في التطوير والبتك�ر(.  -

تزامن )تالزم( التطور الكيفي مع الّت�س�ع الكمي، وتخطيط جه�ز الإدارة الج�معي   -

من اأجل ارتق�ء الم�ستوَيْين الكّمّي والنوعّي.
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سطاوق طبيقة الداائب

تطبيق طريقة الخانات األفقّية
الأفكار الإ�سافّيةالأفكار الفرعّيةالأفكار الرئي�سة
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العلمّية. الحركة  ا�ستمرار  •	
�سعب. لأّي  القتدار  يمنح  العلم  •	

ت�أمين  خدمة  ف���ي  العلمّي  العمل  •	
ح�ج�ت البلد.

التط���ّور العلمّيتحّق���ق ببرك���ة  اإّن  •	
الّثورة الإ�سالمّية.

ال�ستف�دة من التطّور العلمّي في  •	
البلد من اأجل تو�س���عة ن�س���ر اللغة 

الف�ر�سّية.

مح�ك�ة  التطّور  من  المراد  لي�س  •	
ف�لق�ن���ون  الغرب���ّي.  الّنم���وذج 

ف���ي  والعم���ل  للحرك���ة  الأ�س�����س 

نظ�م الجمهورّية الإ�س���المّية هو 

اّتب�ع اأنم���وذج التقّدم الإيراني - 

الإ�سالمّي.

12 ع�م���ً� تقريبً� حرك���ٌة علمّية  من���ذ  ب���داأت  •	
جدي���دة ومّتجهة اإلى التو�ّس���ع ف���ي البلد لي�س 

اأّنه� لم تتوّقف فح�سب، بل اّتجهت نحو العمق 

والّت�س�ع.

اأبدت مراكز المعلوم�ت العلمّية المعتبرة في  •	
الع�ل���م راأيه� وق�لت اأّن مع���ّدل تطّور العلم في 

اإيران يفوق المعّدل الع�لمّي الع�م ب� 13 مّرة. 

تق���ول ه���ذه المراكز العلمّي���ة الإخب�رّي���ة ب�أّنه 

لو ا�س���تمّر هذا التق���ّدم في اإيران ف����إّن اإيران 

�ست�س���ل ع�م 2018؛ اأي بعد خم�س �سنوات، 

اإلى المرتبة العلمّية الّرابعة في الع�لم.

»الدبلوم��س���ّية  ط���رح بع����س الأعّزاء ق�س���ّية  •	
العلمّي���ة« و»الدبلوم��س���ّية الج�معّي���ة«، ولك���ن 

التفت���وا اإلى اأّن الخ�س���م ف���ي المق�بل ملتفت 

اإل���ى ه���ذه النقط���ة ب�لخ�س���و�س وق���د و�س���ع 

 
ٍ

له���� ُخططً�. فل���و اأنجزن� العم���ل بتوّجٍه ووعي

وب�سيرٍة ف�إّنني اأوافق تم�مً�.
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و�سول اإيران اإلى المرتبة العلمية  •	
الع�لمي���ة الرابعة، اإذا م� ا�س���تمر 

تطّوره� على هذه الح�ل.

بل���غ مع���ّدل النم���ّو العلم���ّي 16 �س���عفً� خالل  •	
ا ــــ »12« �س���نة الأخي���رة مق�رن���ة م���ع الفترة 

ال�س�بقة.

 78000 الث���ورة ك�ن لدين����  انت�س����ر  ي���وم  •	
ط�لب ج�معّي، واليوم لدين� 4 ماليين و400 

األف ط�لب ج�معّي ف���ي البلد؛ اأي اإّن الأمر قد 

ت�س����عف 25 مّرة. وك�ن ِحْم���ل التعليم ملقًى 

على ع�تق خم�سة اآلف اأ�ست�ذ وم�س�عد اأ�ست�ذ 

ومعّلمو اأمث�لهم؛ واليوم لدين� 60 األف اأ�ست�ذ.
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الأفكار الفرعّيةالأفكار الرئي�سة
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العمل بت�أٍن وب�سيرة في مج�ل الدبلوم��سية العلمية واللتف�ت اإلى مخّطط�ت الأعداء.ح •	

حف���ظ مقول���ة التطّور العلم���ّي وتطور عموم البالد ف���ي الج�مع�ت، والنتب����ه اإلى عدم  •	
ذه�ب الج�مع�ت نحو الق�س�ي� الجوف�ء.

البتك�ر وجعل التطّور العلمّي في خدمة احتي�ج�ت الن��س. على  الإ�سرار  •	
الإ�سرار على ت�سبيك الأبح�ث الج�معية مع ال�سن�عة والتج�رة. •	
التن�ف�س العلمي ال�سليم )في التطوير والبتك�ر(. على  الإ�سرار  •	

الكيفّي مع الّت�س����ع الكمّي، وتخطيط جه�ز الإدارة الج�معي  التطور  تزامن )تالزم(  •	
من اأجل ارتق�ء الم�ستوَيين الكّمّي والنوعّي.
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ل ب���ّد من موا�س���لة حركة اإنت����ج العلم وتطويره في الب���الد؛ العلم يمن���ح القتدار لأّي خ

�س���عب، ويوؤّمن ح�ج�ت البلد. ولي�س المراد من التطّور مح�ك�ة الّنموذج الغربّي. ف�لق�نون 

الأ�س��س للحركة والعمل في نظ�م الجمهورّية الإ�سالمّية هو اّتب�ع اأنموذج التقّدم الإيرانّي- 

الإ�س���المّي، الذي �سيو�س���له� اإلى المرتبة العلمية الع�لمية الرابعة؛ اإذا م� ا�س���تمّر تطّوره� 

عل���ى هذه الح�ل. وبن����ًء عليه، ينبغي العمل في ميدان تطوير العل���م والحركة العلمّية بت�أٍن 

وب�سيرة وابتك�ر، والمح�فظة على مقولة التطّور العلمي وتطّور عموم البالد في الج�مع�ت 

والنتب����ه اإل���ى عدم ذه����ب الج�مع�ت نحو الق�س����ي� الجوف����ء، وتلبية ح�ج����ت المجتمع، 

والمراع�ة التطوير الكيفّي مع الّت�س�ع الكّمّي.
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اذفكار البئوسة

 1- تدوين روؤو�س الأقالم وهو عملّية انتق�ء اأبرز الأفك�ر في الن�ّس الم�س���موع، والحتف�ظ 

به� بو�س�طة التدوين؛ رغبة في ا�ستذك�ره� ث�نية، واإع�دة �سي�غته� اإْن لزم الأمر.

 2- ترم���ي عملّية تدوي���ن روؤو�س الأقالم، على اختالف طرقه����، اإلى تحقيق مجموعة من 

���ٍر/ اإت�حة فر�س  الأه���داف؛ اأبرزه����: الإف�دة من الن�س���و�س الم�س���موعة من ُمح��سِ

العودة اإلى الن�ّس الم�س���موع، في اأّي وقت/ الم�س�عدة في تنمية تركيز ح��ّستي ال�سمع 

والب�سر/ تنمية القدرة بنحو تلق�ئّي على التفريق بين الأمر الرئي�س والث�نوّي / تعويد 

الذاكرة على اإع�دة الجمع والربط بين الأفك�ر المدّونة/ التدرُّب المنّظم على تدوين 

الم�ّدة الم�س���موعة/ تقوية القدرة الذاتّية على الإح�طة ب�ل���كّل، والنتق�ل اإلى اإدراك 

العن��سر المكّونة عبر تفكيكه� ب�نتظ�م...

 3- تنطل���ق اأول���ى الطرق في هذه التقنّية من ق�عدة ذهبّية، مف�ده�: ا�س���مع جّيدًا، واختر 

بعن�ية، واكت�س���ف الف����رق بين الرئي�س والث�ن���وّي من الأفك�ر، وتمّرن ب��س���تمرار على 

الرب���ط بي���ن النق����ط المدّونة. وتتع���ّدد طرائ���ق تدوين روؤو����س الأقالم، في ال�س���كل 

والو�س���يلة، ولكّنه���� تّتفق في وحدة الأه���داف والأغرا�س. واأبرز ه���ذه الطرق، الآتي: 

طريقة الت�سل�سل الع�مودّي/ طريقة الدوائر/ طريقة الخ�ن�ت الأفقّية.

ب اأِجد
ّ
فك

نّص المحاضرة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
لق����ء مله���م جدًا، كم� جرت الع����دة، ف�إّن اللق�ء بكم اأّيه� ال�ّس���ب�ب الأع���ّزاء جميٌل وُملهٌم 

ا ب�لن�س���بة اإلّي، وب�عث في الغ�لب على خطوات عملّية في ال�سي��س����ت والخطط والبرامج.  جدًّ
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الأم���ور التي ذكره���� الأعّزاء في كلم�تهم ك�نت في الغ�لب ذات عم���ق وجديرة ب�لهتم�م. لم 

اأ�س���ّجل اليوم �سيئً�، لأّنني قّررت اأن اآخذ الكلم�ت المكتوبة كّله�. و�سوف يجمعون في مكتبن� - 

والأ�سدق�ء ي�سمعون مّني الآن م� اأقوله - المقترح�ت ويفرزونه�، فبع�سه� �سرورّي لن� وينبغي 

الهتم�م به، و�سوف يجري الهتم�م به اإن �س�ء اهلل، وبع�سه� مّم� يجب التذكير به للموؤ�ّس�س�ت 

والأجهزة المختلفة اأو تبليغه له� اأو اقتراحه عليه�.

ذكر الأعّزاء بع�س النق�ط التي تحت�ج اإلى اإي�س����ح�ت؛ اأي اإّن المراد لم يّت�س���ح ب�لن�س���بة 

اإلّي. اأ�س����ر اأحد الأعّزاء مثاًل اإلى �س���رورة اإعداد خ�رطة للعلم، ولم اأفهم هل المق�سود �سيء 

اآخ���ر غير الخ�رط���ة العلمّية ال�س����ملة، التي جرى العمل فيه���� لفترات طويلة، وت���ّم اإعداده� 

كوثيق���ة وتبليغه�؟ واإذا ك�ن المراد �س���يء اآخر غير هذه الخ�رطة، فيجب اإي�س����حه. قد يكون 

نون  حوا بع�س النق�ط، وقد تطرح عليهم الأ�سئلة من مكتبن� ويدوِّ من الالزم لالأعّزاء اأن يو�سّ

اإج�ب�تهم واإي�س�ح�تهم. 

اأنتم اأّيه� الُنخب الأعّزاء، �س���واء منكم الح��س���رون هن� اأو الُنخب الكثيرون الموجودون - 

والحمد هلل - في كّل اأنح�ء البالد، والذين لم يح�س���روا لهذه الجل�س���ة لأ�س���ب�ب متعّددة، في 

اأّي حقل علمي تدر�س���ون وتعملون وتبحثون، �س���واء العلوم الإن�س�نّية اأو العلوم التقنّية اأو العلوم 

الأ�س��سّية اأو العلوم الطبّية والعلوم ذات ال�سلة ب�ل�سحة وال�سالمة، وفي اأّي مج�ل وحقل اآخر 

مون  طون وت�سمِّ تن�سطون، كّلكم في الواقع مهند�سو التقّدم الم�ستقبلي للبالد. اأنتم الذين تخطِّ

م�ستقبل بالدكم وم�ستقبل اإيرانكم العزيزة، واإذا ت�بعتم هذه المهّمة - اإن �س�ء اهلل - بعزيمة 

را�س���خة وهّمة ع�لية وعمل دوؤوب، ف�سوف ت�س���لون اإلى النت�ئج المن�سودة، و�ست�سنعون اإيران 

الم�ستقبل.

م العلمي ذي ال�سرعة الع�لية«  النقطة التي اأوّد ذكره� لكم هي اأن تعلموا اأّن �سي��سة »التقدُّ

���لت مجموعة العقول المفّكرة ف���ي البالد اإلى  �سي��س���ة اأ�س��س���ّية للنظ�م الإ�س���المّي. لقد تو�سّ

نتيج���ة اأّن اجتي�ز ال�س���ع�ب والمخ�ط���ر والمزالق في اإيران الإ�س���المّي - اإذا ك�ن بح�جة اإلى 

اثني���ن اأو ثالث���ة اأرك�ن ومقّدم�ت - ف����إّن اأحد ه���ذه الأرك�ن هو التقّدم العلمي. هذه �سي��س���ة 

ِبنيوّية اأ�س��س���ّية ُتت�بع منذ نحو ع�س���رة اأعوام اأو اثني ع�س���ر ع�مً�. وفي هذا الم�س���م�ر عملت 

الحكوم�ت المختلفة، والم�س���وؤولون، والعن��سر المعنّية، وال�ّس���ب�ب، والنخب اأنف�سهم، وبذلوا 
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الجهود. والحمد هلل حين ي�س����هد المرء ح�س���يلة العمل في الوقت الراهن، ينبعث في نف�س���ه 

الأم���ل والتف�وؤل. لق���د قلت لكم اأّيه� ال�ّس���ب�ب مرارًا، وقلته� للم�س���وؤولين اأي�س���ً�، واأقوله� لكم 

اليوم اأي�س���ً�: ل ريب اأّن الط�ق�ت ال�س����ّبة في بالدن�، والقدرات الإن�س����نّية في اإيران، والنخب 

ين، ق�درون على اإي�س����ل بالدهم و�س���عبهم اإلى ِقَمم التقّدم ال�س����ملة. هذه المقدرة  الإيرانيِّ

والط�ق���ة والإمك�نّي���ة موجودة فيكم. كّن� نقول هذا في ال�س����بق على اأ�س�����س اأق���وال الآخرين 

� اإلى تجربة ع�سن�ه� نحن ب�أنف�سن�. وقد قلت مرارًا: اأّي  وح�سب تج�ربهم، لكّنه تحّول تدريجيًّ

عم���ل علمي وتقني، تتوّفر بن�ه التحتّية في البالد اليوم، يمكن لالإيرانّيين وال�ّس���ب�ب الإيراني 

والنخ���ب الإيرانّيي���ن تنفيذه واإنج�زه، ول يوجد �س���يء يمكن اأن نقول )ب�س����أنه(: اإّن المواهب 

الإيرانّي���ة و�س���ب�ب النخب���ة الإيرانّيين غير ق�درين عل���ى اإنت�جه و�س���ن�عته، اإّل اإذا ك�نت بن�ه 

رة في البالد، وهن���� يجب طبعً� توفير هذه البن���ى التحتّية واإيج�ده�. هذا  التحتّي���ة غير متوفِّ

م البالد الحقيق���ي غير مت�ح من  ه���و و�س���ع المواهب والط�ق�ت ف���ي بالدن� وم�س���تواه�. وتقدُّ

دون التقّدم العلمي. وهذا هو ال�س���بب في ت�أكيدن� على اأّن هذا هو الخط�ب الأ�سلّي وال�سي��سة 

م العلوم. الأ�سلّية في اإيران. التقّدم الحقيقي لن يتحّقق من دون تقدُّ

بع����س البل���دان قد تنقل ثرواته� الجوفّية ونفطه� اإلى اأ�س���ح�ب الث���روة والعلم في الع�لم، 

م  مً�. التقدُّ وي�سترون ب�س����ئعهم ومنتج�تهم فتتوّفر لديهم مظ�هر التقّدم، لكن هذا لي�س تقدُّ

م���ً� اإّل اإذا ك�ن ذاتيًّ� ومعتمًدا على المواهب )الط�ق�ت( الداخلّية لل�س���عب. ووزن  ل يك���ون تقدُّ

ك�ت  ق الداخلي. اإذا ح�س���لت تحرُّ البلدان والحكوم�ت وال�س���عوب واعتب�ره���� ت�بع لهذا التدفُّ

وقفزات وتنمية من الداخل، فهذا م� يمنح الوزن والعتب�ر والأّبهة والقيمة لبلد اأو ل�سعب. اأّم� 

اإذا لم يكن التقّدم ذاتيًّ� بل ك�ن م�س���توردًا ومن فع���ل الآخرين، فلن يتحّقق العتب�ر والقيمة. 

ين للقي�م ببع�س الأعم�ل المتعلِّقة  في زمن النظ�م الط�غوتي ك�ن الأج�نب والغربّيون م�ستعدِّ

ب�لتقني���ة النووّية ف���ي اإيران، وك�نوا م�س���تعّدين لإبرام عقود واتف�قّي�ت. مثاًل محّطة بو�س���هر 

ر اأن ين�س���ئه� الألم�ن، وقد  التي ح�س���لن� عليه� بع���د كّل هذه الأعوام من الجه���ود، ك�ن المقرَّ

ا�س���تلموا الأموال ونهبوه�، ولم يتحّملوا م�سوؤولّية تعهداتهم تلك بعد الثورة ولنفتر�س اأّن البلد 

الغرب���ي الفالن���ي ك�ن يري���د اأن ي�أتي اإلى اإيران، وين�س���ئ محطة ط�قة نووّي���ة ويديره� وننتفع 

نح���ن م���ن الكهرب�ء ال���ذي تنتجه هذه المحطة، فه���ذا ل يعّد وزنً� واعتب�رًا لل�س���عب، العتب�ر 
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قت هذه القدرات  والقيمة تح�س���ل للبالد عندم� ت�س���لب نف�س���ه� اإلى قدرات معّينة. اإذا تحقَّ

فيكم ت�ستطيعون عندئٍذ ال�ستف�دة من قدرات الآخرين في ظروف متك�فئة، كم� �سي�ستفيدون 

هم اأي�سً� من قدراتكم. و�سدق اأحد الأ�سدق�ء اإذ ق�ل اإنَّ اأيَّ بلد من البلدان ل ي�ستطيع وحده 

توفير كّل الجوانب والم�س���توي�ت الالزمة من العلوم والتقني�ت، وعليه اأن ي�أخذ بع�س الأ�س���ي�ء 

م���ن الآخرين، لكن هذا الأخذ من الآخرين ل يكون ب�س���كل مّد الأيدي لالآخرين، اإّنم� ب�س���كل 

���ة وت�أخذون تقنيَّة،  مع�م���الت متك�فئة ومتوازي���ة، تعطون علمً� وت�أخ���ذون علمً�، وتعطون تقنيَّ

وتبقون محترمين في الع�لم. هذه ح�لة �سرورّية ولزمة.

واأقوله���� لك���م اأّيه� ال�ّس���ب�ب الأعزاء، واأنتم من اأبن����ء الثورة واأبن�ء النظ�م الإ�س���المّي اإّن 

الجبهة التي ت�س���طف اليوم مق�بل اإيران الإ�س���المّي، وتم�ر�س عداءه� �سّد اإيران، اإّنم� ترّكز 

هجم�ته���� على ه���ذه النقطة، اأعني اقتدار اإيران وتحّوله� اإلى قدرة. اإّنهم ل يريدون ح�س���ول 

هذا ال�س���يء. يجب اأن تنظروا هذه النظرة الع�ّمة دوًم� لجميع الأحداث والق�س�ي� ال�سي��سّية، 

والقت�س����دية، والدولية، والإقليمية المتنّوعة ذات ال�س���لة ببالدكم، ول تن�س���وه�. ثّمة جبهة 

�سي��س���ية قوّية في الع�لم اليوم ل تريد اأن تتحّول اإيران الإ�سالمّي اإلى بلٍد مقتدٍر و�سعٍب قوّي، 

وقد ك�نوا على هذه ال�س����كلة منذ بداية الثورة. واأنقل لكم اأّنه في �س���نة 57 ه� �س )1979م(، 

حي���ن ق�مت الث���ورة الإ�س���المّي واأحدثت تلك ال�س���ّجة اله�ئلة في الع�لم، كت���ب بع�س النخب 

ال�سي��سّيين الكب�ر في الغرب، مثل كي�سنجر، وه�نتينغتون، وجوزيف ن�ي، واأمث�لهم من الوجوه 

الب�رزة للنخبة ال�سي��س���ّية في اأميرك� واأوروب�، كتبوا مق�لت في بداية الثورة وعلى مدى فترة 

من الزمن، ك�ن م�سمونه� تحذيرات لالأجهزة ال�سي��سّية الغربّية، والنظ�م ال�سي��سي الغربي، 

والحكوم�ت الغربّية من اأّن هذه الثورة التي وقعت في اإيران ل تعني تغيير هيئة ح�كمة وحلول 

هيئ���ة ح�كم���ة محّل اأخرى، اإّنم���� تعني ظهور قّوة جديدة في المنطقة التي ي�س���ّمونه� ال�س���رق 

الأو�سط - واأن� ل اأحّب هذه الت�سمية اأبدًا - والتي ن�سّميه� منطقة غرب اآ�سي�. ثّمة قّوة جديدة 

اآخذة ب�لظهور قد ل ت�س�هي القوى الغربّية من حيث التقنية والعلم، لكّنه� تفوقهم اأو هي في 

م�ستواهم من حيث النفوذ ال�سي��سي والمقدرة على الت�أثير في الأجواء المحيطة به�، و�ستخلق 

لهم التحّدي�ت. هذا م� اأعلنوه يومه� وقرعوا اأجرا�س الخطر.

وهذا يعني اأّن ظهور مثل هذه القّوة - من وجهة نظرهم - معن�ه انته�ء ب�س�ط نفوذ الغرب 
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ا، واأّن هذا القطب المو�سل )نقطة  في هذه المنطقة الح�ّس��س���ة، والغنّية، وال�ستراتيجّية جدًّ

الو�س���ل( بين ثالث ق����ّرات، وقطب )مركز( النفط والثروة والمع����دن المهّمة التي يحت�جه� 

ا على بق�ء هيمنته ال�سي��سّية والقت�س����دية والثق�فية فيه�،  الب�س���ر، والتي ك�ن الغرب م�س���رًّ

طبعً� �سيخرج من تحت الهيمنة الغربية اأو �ستتزلزل هذه الهيمنة على الأقّل وُتْنَتَق�ْس. هذا م� 

خّمنوه في ذلك اليوم وك�ن تخمينهم �سحيحً� ب�لطبع. واليوم بعد ُم�سّي اأكثر من ثالثة عقود، 

تحّول ذلك الك�بو�س الذي �س�هدوه اإلى واقع، بمعنى اأّن قّوة وطنّية كبيرة في المنطقة ظهرت، 

ولم ت�ستِطْع �سّتى اأنواع ال�سغوط القت�س�دّية، والأمنّية، وال�سي��سّية، والنف�سّية، والإعالمّية اأن 

ت�سقطه�، بل على العك�س، ا�ستط�عت هذه القّوة الت�أثير على �سعوب المنطقة، وتكري�س الثق�فة 

الإ�سالمّي الع�ّمة ون�سره�، واإ�سع�ر �سعوب المنطقة بهوّيتهم.

ا، وتَرْون م� هي  هذه الأحداث التي وقعت في المنطقة منذ نحو �س���نتين اأحداث مهّمة جدًّ

ردود اأفع�ل الغربّيين اّتج�هه�. واإّن اأحداث م�س���ر، واأحداث منطقة �سم�ل اأفريقي�، واأحداث 

ا. واإّن �سحوة ال�سعوب وهي خ�لية الأيدي، ووقوفه� بوجه  هذا الج�نب تمّثل تطوُّرات مهّمة جدًّ

ا،  الإه�ن�ت التي فر�س���ه� الغرب وخ�سو�سً� اأميرك� عليه� عن طريق عمالئهم حدث كبير جدًّ

وه���و ب�لطبع حدث لم ينتِه بعد، وهم يت�س���ّورون اأّنهم قمع���وه وكبتوه، لكّنن� نعتقد اأّنه لم يقمع 

د م�س���يره على نحو  وقد ك�ن منعطفً� ت�ريخيًّ� تجت�زه المنطقة في الوقت الح��س���ر ولم يتحدَّ

نه�ئّي اإلى الآن. وهذا م� يعلمه الغربّيون اأنف�سهم، وهو م� يظهر ب�سكل اأو ب�آخر في تحليالتهم، 

فهم ل زالوا قلقين ول يدرون م� الذي يحدث في المنطقة. وهذا بف�س���ل نه�س���ة �س���عب اإيران 

وت�أ�س���ي�س الجمهورّية الإ�س���المّي الإيرانّية، وبف�سل الثورة الإ�س���المّي التي ب�ّسرت بظهور قّوة 

وطنّية، عميقة، موؤمنة، �س�مدة، موهوبة، متن�مية، و�س�ئرة نحو الت�ألُّق والقتدار. 

ح�سٌن، واليوم ت�سّديتم وحملتم على اأكت�فكم، اأنتم مجموعة النخب في كّل اأرج�ء البالد، 

في اأّي حقل كنتم من حقول العلم والتقنّية والبحث العلمي، والواقع اأّن عددًا كبيرًا من الأفراد 

ي�س���ّكلون هذه المنظومة اله�ئلة التي تنه�س بهذه الر�س����لة الت�ريخّية اأعب�ء مثل هذا الحدث 

ف م�س���يرتكم ول ُت�س����ب ب�لرت�بة وال�س���كون في  العظيم والمهّمة الخطيرة. المهّم اأن ل تتوقَّ

و�س���ط الطري���ق. وهكذا هو الح����ل في كّل الح���رك�ت الجتم�عّية، وال�سي��س���ّية، والع�س���كرية 

المهّم���ة، فحينم���� تنطلق الحركة ويبداأ عمل كبير عظيم طويل الأمد يجب عدم ال�س���م�ح ب�أن 
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�س، وفي �س�ح�ت الحرب وال�ستب�ك�ت  يتوّقف. وهذا م� �س�هدن�ه عي�نً� في فترة الدف�ع المقدَّ

الع�سكرّية. حينم� تنطلق حركة ف�إذا لم تتلّك�أ وتتعرقل ف�سوف تنت�سر، اأّم� اإذا خ�رت العزائم 

في و�سط الطريق، وتغلغلت ال�سكوك والترّدد، وَعَر�س الك�سل، وتراجع العمل، ف�سيكون ع�قبة 

ذل���ك الإخف�ق والف�س���ل. يجب اأن ل ت�س���محوا بتوقُّف هذه الحركة العلمّية المت�س����رعة، اأو اأن 

يتعرقل م�س�ره�.

المعن���ّي )المخ�ط���ب( بكالمي طبع���ً� هم كّل اأطراف الق�س���ّية... بم� في ذل���ك اأنتم اأّيه� 

قون، وترّبون اأنف�س���كم من  ال�ّس���ب�ب الأع���ّزاء، الذين تعمل���ون، وتطلبون العلم وتبحث���ون وتحقِّ

الداخل، وتنجزون بع�س الأحي�ن اأعم�ًل مميَّزة ولفتة، وهذا الكالم الذي قلتموه هن� من هذه 

الأعم�ل، وهو لي�س ب�لعمل الفيزي�ئّي الحركّي، بل هو عر�س اأفك�ر وطرح اآراء و�سعي للو�سول 

اإلى اأفك�ر ونظرّي�ت اأف�س���ل، وهذا من اأهّم الأعم�ل، �س���رط اأن ل يبق���ى في حدود الذهنّي�ت 

)الأف���ك�ر( وال���كالم، اأنتم معنّيون بهذا ال���كالم وكذلك الأجهزة والموؤ�ّس�س����ت المختلفة من 

قبيل وزارة العلوم والتعليم الع�لي، ووزارة ال�سّحة، والمع�ونّية العلمّية لرئ��سة الجمهورّية. 

ا، وتتوّلى  المع�ونّية العلمّية لرئي�س الجمهورّية هذه من القط�ع�ت والموؤ�ّس�س�ت المهّمة جدًّ

عم���اًل ح�ّس��س���ً� للغ�ية، وقد ت�أ�ّس�س���ت هذه المع�ونّية ب�إ�س���راري ومت�بعتي منذ عّدة �س���نوات. 

دة  م الذين عملوا هن�ك خدم�ت حقيقّية، مثل ال�س���يِّ وهن�ك اأي�س���ً� موؤ�ّس�س���ة النخبة. وقد ق���دَّ

د  د واعظ زاده. ويتولَّى م�سوؤولّية هذه المع�ونّية وهذه الموؤ�ّس�سة اليوم ال�سيِّ �سلط�ن خواه، وال�سيِّ

�س���ت�ري، وهو من اأبن�ء ال�سهداء5. تو�سيتي للم�سوؤولين في المع�ونّية العلمّية وموؤ�ّس�سة النخبة 

ْنِجزت اأعم�ٌل ممت����زة. ليعملوا على 
ُ
ه���ي اأن يت�بع���وا الأعم�ل، ول يبدوؤوه� من ال�س���فر. لقد اأ

اأ�س�����س تلك الأعم�ل ال�س����بقة، وليح�ولوا ردم الثغرات، ومالأ النواق�س، ورفع نق�ط ال�سعف 

بعد ت�سخي�سه� ومعرفته�، وعدم خ�س�رة اأو اإفالت نق�ط القّوة.

ز ِهممه�  واأرى اأّن اأهّم عمل يمكن له�تين الوزارتين وهذه المع�ونّية اأن تقوم به هو اأن تركِّ

���ف تّي�ر الإبداع هذا، كّل  عل���ى تمهيد الأر�س���ّية لالإبداع العلمي، ف�لإبداع مهّم. يجب عدم توقُّ

خط���وة يجب اأن تمّهد الأر�س���ّية لخطوة ت�لية ت�أت���ي بعده�. اإّن الحف�ظ عل���ى تّي�ر الإبداع في 

البالد يتطّلب الر�سد الدائم، لير�سد الم�سوؤولون المحترمون في المع�ونّية العلمّية، وليت�بعوا 

التي�ر العلمي في البالد، وينظروا اأين هي مواطن الُعقد والعرقلة، وم� هي الم�سكالت وح�لت 
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عدم التن�س���يق فيرفعوه�. والمجل����س الأعلى للثورة الثق�فّية الذي يخو�س في هذه الق�س����ي�، 

����. وهن�ك اأي�س���ً� المع�ونّية  �س���من ح���دود واجب�ته وم�س���وؤولّي�ته، يتوّل���ى هو اأي�س���ً� دورًا مهمًّ

العلمّية وهي موؤ�ّس�سة لج�نّية للتن�س���يق بين الموؤ�ّس�س�ت والأجهزة. وهن�ك الموؤ�ّس�س�ت العلمّية 

ف���ي البالد نف�س���ه� اأي الوزارتين المذكورتي���ن، ومراكز البحث، والتحقي���ق، ومختلف مراكز 

ذو الم�س����ريع والأعم�ل... هوؤلء يج���ب اأن يعملوا كلُّهم  وموؤ�ّس�س����ت العل���م والتق�نة، وهم منفِّ

بطريقة من�سجمة من�ّسقة، ويجب رفع ح�لت عدم التن�سيق. 

ا ب�لمق�رن���ة اإلى )م� هو  د جدًّ من���� ونمّون���� العلمي في الوقت الح��س���ر جيِّ ب�لطب���ع اإّن تقدُّ

دة  د، و�س���رعة نمّون� جيِّ موج���ود( المنطق���ة، وفي المق�يي�س الع�لمّية. الع���دد الع�م لنمّون� جيِّ

ا، لكن هذا لي�س مالكً�، بمعنى اأّن هذه ال�سرعة  م العلمي ع�لية جدًّ ا، بمعنى اأّن �سرعة التقدُّ جدًّ

يجب اأن تبقى وُيح�فظ عليه�. حقيقة �س���رعة النمّو العلمي ل تعني اأّنن� و�س���لن� اإلى الهدف اأو 

ا، والع�لم ل ينتظر حّتى نتقدم نحن  حّتى اأّنن� اقتربن� من الهدف ذلك، لأّنن� كّن� مت�أّخرين جدًّ

دم ب��ستمرار، وطبعً� �سرعتن� اأكبر، وعلين� الحف�ظ  فيبقى يتفّرج علين�، اإّنم� الع�لم اأي�سً� يتقَّ

عل���ى هذه ال�س���رعة. اإذا جرى الحف�ظ على هذه ال�س���رعة في النمّو العلمي، ف�س���يكون هن�ك 

اأمٌل اأن ن�س���ل اإلى الِقَمم واإلى الخطوط الأم�مّية، وتكون بالدن� ومراكزن� العلمّية - كم� قلت 

مرارًا - مراجع علمّية للع�لم. هذا �س���يء يجب اأن يح�سل و�سوف يح�سل اإن �س�ء اهلل. وطبعً� 

ر اأّنه �سيح�س���ل خالل خم�سة اأعوام، اأو ع�س���رة اأعوام، اأو خم�سة ع�سر ع�مً�، ل، لقد  ل اأت�س���وَّ

ذكرت قبل �سنوات اأن لكم اأّن تت�سّوروا الم�ستقبل م� بعد خم�سين ع�مً� اأو اأربعين ع�مً� ق�دمة، 

حيث اإّن كّل من يريد في الع�لم اأّن يّطلع على المنجزات العلمّية الجديدة �سي�سطر اإلى اإتق�ن 

اللغة الف�ر�س���ّية. اعقدوا عزائمكم وِهَممكم على هذا. اعملوا م� من �س�أنه اأن يحت�ج الآخرون 

في الع�لم اإلى علومكم في�س���طرون اإلى اإتق�ن لغتكم ليّطلعوا على علومكم، وهذا �س���يء ممكن 

ومت�ح.

ك�ن المرحوم ال�س���هيد الدكتور چمران من النخب العلمّية، وقد ا�ستهر ب�لحرب وال�سه�دة 

والبن����دق وم���� اإلى ذل���ك، لكّنه ك�ن من النخ���ب العلمية الب�رزة، وك�ن يدر����س في واحدة من 

الج�مع����ت الأميركّي���ة المعروفة، ثّم ترك الدرا�س���ة وانتقل اإلى لبن�ن، ث���ّم عمل مج�هدًا في 

بالده. وك�ن يقول لي: اإّن المتميِّزين من الطراز الأّول في الج�مع�ت الأميركّية - وخ�سو�س���ً� 
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ين هم الأكثر ع���ددًا بينهم.  تل���ك الج�معة الت���ي ك�ن يدر�س فيه���� - معدودون، لك���ّن الإيرانيِّ

الإيرانّيون اأعلى م�س���توى من متو�ّسط المواهب الع�لمّية، وهذا م� �سمعن�ه مّرات من اأ�سخ��س 

اآخرين، وكم� قلت ف�إّن التج�رب بداأت تثبت لن� ذلك. 

النقط���ة التي �س���ّددُت عليه� من���ذ البداية، ولم تتحّقق ب�س���كل ك�مل اإلى الآن، هي ق�س���ّية 

الرتب����ط والتك�م���ل بين العلم وال�س���ن�عة، وبين الج�مع�ت والم�س����نع، وبين مراكز البحث 

العلمي وال�س���ن�عة. واأرى منذ �س���نوات اأّن هذه الق�سّية ُتْطرح على األ�س���ن الطلبة الج�معّيين 

والنخبة والم�س���وؤولين، هذه نقطة عل���ى ج�نب كبير من الأهمّية. لدين���� هن� مجموعة علمّية، 

وهن�ك مجموعة �س���ن�عّية، وال�س���ن�عّيون متعّط�س���ون اإلى الح�س���ول على التطّورات العلمّية 

وبحوث الج�مع�ت والمراكز والموؤ�ّس�س�ت العلمّية، وهذه المراكز العلمّية تحت�ج - من اأجل اأن 

قه� العلمي - اإلى اأ�سواٍق ل�ستهالك علومه�. ول يوجد ح�ليًّ� بين هذين القط�عين  توا�سل تدفُّ

عالقة منطقّية تك�ملّية. اإذا ا�س���تطعن� مّد الج�س���ور والعالق�ت بين ال�سن�عة والج�معة، وبين 

ال�س���ن�عة ومراكز البحث العلمي، اأو بمعنى اأعّم بين ال�س���ن�عة والعلم ب�س���كل ك�مل ف�ستكون 

النتيجة نمّو مراكزن� ال�س���ن�عّية، �س���وف يراجعون الج�مع�ت لمع�لجة م�س���كالتهم، و�س���وف 

م  يع�لجون م�س���كالتهم وينتفعون من التطوُّرات العلمّية في عمليّ�تهم ال�سن�عّية، و�سوف تتقدَّ

ج�مع�تن� اأي�سً�، فهي ك�ل�سّد الذي تّم بن�وؤه لكّنه يفتقر اإلى �سبك�ت الرّي، مثل هذا ال�سّد �سيكون 

طبعً� بدون ف�ئدة. ن�س���ف عمل ال�سّد هو اأن نقيم مخزنً� تجتمع المي�ه خلفه، والن�سف المهّم 

الث�ني هو اأن نوجد �سبك�ت مي�ه ورّي، ليمكن اإي�س�ل مي�ه هذا ال�سّد اإلى المن�طق التي تحت�ج 

اإلى المي�ه، واإلى الأرا�س���ي العط�سة، هذا م� يجب اأن يح�سل ويتّم. طبعً� يجب على ال�سرك�ت 

والم�س����نع اأن ترجع اإلى المراكز العلمّية اأكثر من ال�س�بق، وينبغي للمراكز العلمّية اأن ت�ستعّد 

اأكثر من ال�س����بق. يجب اأن ن�س���هد كّل ع�م مئ�ت الم�س����ريع البحثّية في الج�مع�ت والمراكز 

العلمّية بن�ًء على طلب وتو�س���ية المراكز ال�س���ن�عية وال�س���رك�ت، والمق�س���ود ب�لطلب�ت هن� 

الطلب����ت الداخلّية طبعً�. ومن النق�ط التي ُتَعدُّ في راأيي من نق�ط ال�س���عف المهّمة - وكثيرًا 

م� ي�س���ير له� ال�ّس���ب�ب والأ�س�تذة وغيرهم - هي الأعم�ل العلمّية بطلب�ت اأجنبّية، فهي اأعم�ل 

ل يحت�جه���� البل���د. ل اأريد اأن اأمنع هذا ال�س���يء على نحو العموم، ولك���ن اأن تعملوا هن� عماًل 

علميًّ� بحثيًّ� من اأجل �سّد ح�جة تلك الموؤ�ّس�سة العلمّية اأو التقنّية في الع�لم، وي�سترون ح�سيلة 
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عملك���م ب�أثم�ن زهيدة، فه���ذا لي�س امتي�ز )�س���ط�رة(. يجب اأن تنظروا م���� هي الحتي�ج�ت 

الداخلّية، وم� هي المواقع الداخلية التي تحت�ج لأعم�لكم البحثّية - خ�سو�س���ً� على م�س���توى 

الدكتوراه وم� فوق - وم� هي الثغرات التي تردمه� بحوثكم وتحقيق�تكم داخل البلد.

وعليه، يجب اأن تقوم م�س�بقة جدّية كبيرة في الإبداع )م�سم�ر الإبداع(، مب�راة ب�لمعنى 

الحقيقي للكلمة، �س���واء ف���ي العلوم اأو في التق�ن���ة )التكنولوجي�(. في الر�س����ئل الج�معّية - 

وخ�سو�س���ً� مرحلة الدكت���وراه - من الأمور الت���ي يحتَّم اأخذه� بنظر العتب�ر ق�س���ّية الإبداع 

والبت���ك�ر. تجب الإ�س����رة هن���� اأين الإبداع، ويكون ه���ذا هو مالك التقييم ومن���ح المتي�زات 

والدرج����ت. على الموؤ�ّس�س���ة الوطنية للنخبة اأن تعمل بجّد وتوفر من����خ الحيوية العلمّية، ف�إذا 

����س الإيراني في الخ�رج للعودة، ويت�س���ّوق ال�س����ب الإيراني  ح�س���ل هذا، �سيت�س���ّوق المتخ�سّ

الموهوب اإلى البق�ء في وطنه ودي�ره والعمل لخدمة بالده.

وثّمة نقطة اأ�س��س���ّية هن� ومهّمة هي التقوى والورع؛ تت�س����عف ق���درات مجتمع النخبة في 

الب���الد، �س���واء من الفتي�ت اأم الفتي�ن وال�ّس���ب�ب عمومً� واأ�س����تذتهم، في ظ���ّل التقوى والورع 

ل تقّدمهم و�س���عودهم. من اأكبر المتي�زات التي تمتلكونه�  والعّفة والتوّجه اإلى اهلل، و�ست�س���هَّ

هو نق�ء ال�ّس���ب�ب، هذا �س���يء يبقى مع الإن�س����ن دومً�. ثّمة في فترة ال�ّس���ب�ب نق�ء ونور ي�سّهل 

ا�س���تنزال الرحمة الإلهّية على الإن�س�ن، واإذا �سّهل اهلل تع�لى الطريق على الإن�س�ن {ے 

رت له المقدم�ت، ف�سي�س���ل  ���دت الأ�س���ب�ب لالإن�س����ن وُوفِّ ل العم���ل وُمهِّ ۓ}؛ اأي اإذا �ُس���هِّ
الإن�س����ن اإلى اأهدافه ب�سهولة كبيرة. اعرفوا قدر التقوى والعّفة والإيم�ن والنق�ء والنور الذي 

تتحّلون به، وهو اأر�س���ّية المعنوّية، واطلبوا من اهلل تع�لى اأن يعينكم ويعين بلدكم، لن�س���تطيع 

�ه� لبالدن� و�سعبن�. واأن� بدوري �س�أدعو لكم اهلل  �ت التي نتمنَّ اإن �س�ء اهلل الو�سول اإلى المحطَّ

دوًم� اإن �س�ء اهلل، كم� دعوت لكم اإلى الآن. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته.

 1- ِا�ْستخِدْم طريقة الت�سل�سل الع�مودي في المح��سرة المتقّدمة؟

 2- ِا�ْستخِدْم طريقة الدوائر في المح��سرة المتقّدمة؟

 3- ِا�ْستخِدْم طريقة الخ�ن�ت الأفقّية في المح��سرة المتقّدمة؟
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مطالية 

من توجيهات اإلمام القائد الخامنئي{ في مجال الكتابة )3(

كتب دينّية بأسلوب مواكب للعصر
���رن� فيه�، والتي رّبم� هي غير ق�بلة للت�سديق، هي الكتب الدينّية!  من الم�س����ئل التي ق�سّ

���ر - ولالأ�س���ف - في العمل على الكتب الدينية والم�س����ئل الإ�سالمّية! هذه المتون  فلعّلن� نق�سّ

الإ�سالمية قّيمة جّدًا. 

اإّنن� بح�جة اإلى كتب في م�س���توى كتب ال�سهيد مطّهري، تبّين الم�س�ئل الأ�س��سّية لالإ�سالم 

بروؤي���ة �س����ئبة وبعيدة عن النح���راف والإف���راط والتفريط، بلغ���ة مفهومة لفئ����ت المجتمع 

المتو�ّسطة، فال يكون المالك فيه� التوّجه اإلى العلم�ء والمفّكرين، ول الم�ستوي�ت الدني�... 

���ة  وم���ن الواجب علّي هن�، مع الت�س���ليم والإذع����ن لمق�م الحوزات العلمّية الرفيع، وخ��سّ

الح���وزة العلمّي���ة في ُقّم، في ن�س���ر الأفك�ر والمع�رف الإ�س���المّية، اأن اأوّج���ه خط�بي اإلى تلك 

الح���وزة، واأق���ول: اإّنك���م - هن� - م���ن يجب علي���ه تلبية هذه الح�ج���ة، ب�لطبع لي����س ب�لمعنى 

الح�سرّي، لكن على اأّي ح�ل، الق�عدة هي قّم. 

هذه هي المج�لت التي ينبغي، بنظري، العمل عليه�.





أهداف الدرا

م مع نفاية هذا الدرا أن:
ّ
على المتيل

والأدبّي���ة    1 العلمّي���ة  الكت�ب���ة  اأ�س���لوب  يع���رف 

وخ�س�ئ�سهم�.

يتمّر�س على مه�رة الكت�بة وفق اأ�س���لوب علمّي  اأو    2

اأدبّي.

ي�س���تفيد من ه���ذه المه�رة ف���ي مج����ل الكت�ب�ت    3

العلمّية والأدبّية.

  كيف نكتب؟ )3( 

أساليب الكتابة

 الدرس الرابع  





سيبيث اذسلوب
ه���و طريق���ة التفكير والت�س���وير والتعبير، واختي�ر الو�س����ئل الموؤّدية اإل���ى تحقيق الغر�س 

والمق�سد.

وينظر هذا التعريف الع�ّم اإلى الأ�س���لوب بو�سفه اأفك�رًا اأو مع�ني مرّتبًة في العقل، قبل اأن 

يكون األف�ظً�، اأو ر�س���ومً�، اأو األح�نً� مو�س���يقّية، ف�لأ�سلوب، وفق هذا، يتمّثل في ج�نبين اثنين: 

الج�نب المعنوّي، والج�نب الح�ّس���ّي الم�ّدّي للفكرة وال�سورة؛ اأي التعبير ب�لكلمة اأو ب�للوحة، 

اأو ب�لمنحوتة، اأو ب�لقطعة المو�سيقّية.

ُر الأ�سلوب على الج�نب الح�ّسّي الم�ّدّي، و�س�ع ا�ستخدامه في الكتب التعليمّية،  ثّم كُثر َق�سْ

بم� يتمّثل في الألف�ظ وطرائق تن�س���يقه� في التعبيرين ال�س���فهّي والكتبّي، فغدا الأ�سلوب وفق 

هذا التحديد ال�س���ّيق درا�س���ة العن�س���ر اللفظّي في الن�ّس؛ اأي درا�س���ة الكلم�ت والجمل، وم� 

يرتبط بهم� -اأحي�نً�- من �س���ور بالغّية؛ منه�: الت�سبيه، وال�ستع�رة... وفي ال�سي�ق التعليمّي 

نف�س���ه، ذهب بع�س النّق�د اإلى جعل الن�ّس معًنى ومبًنى، فق�رنوا بين الم�س���مون وال�س���كل، اأو 

ة التي  بين المع�ني والأ�س���لوب. وك�ن لديهم في هذه الق�س���مة الثن�ئّية م�س���طلح�تهم الخ��سّ

انعك�س���ت على الدار�سين في الكتب التعليمية، فق�لوا اإّن لكّل نمط من الأفك�ر والمع�ني ِلب��سً� 

يوافقه، واإّن لكّل مو�سوع اأ�سلوبً� ُيالئمه. وارتبط، ب�لت�لي، تعّدد اأنم�ط التعبير وتنّوع الأ�س�ليب 

بتعّدد اأغرا�س التفكير.

وا اأّن 
َ
وذهب بع�س علم�ء الأ�س���لوب اإلى التمييز بين الأ�سلوب العلمّي والأ�سلوب الأدبّي. وراأ

الأّول يّت�س���م ب�لمنطق والو�سوح، والبتع�ده عن الت�سوير البالغّي، وعدم اكتراثه ب�لمج�زات 

والمح�ّس���ن�ت؛ اأّم���� الث�ني)الأدبّي(، فيمت�ز ب�لخي�ل الرائع والت�س���وير الفّن���ي، وتلّم�س اأوجه 
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ال�س���به البديعة والبعيدة، بين الأ�سي�ء، واإلب��س المعنوّي ثوب المح�سو�س، واإظه�ر المح�سو�س 

في �سورة المعنوّي.

وذهب اآخرون اإلى التمييز بين اأ�سلوب النثر واأ�سلوب ال�سعر؛ ف�لأّول يتمّيز بمط�بقة الكالم 

فيه لمقت�س���ى الح�ل؛ والمق�سود ب�لح�ل هن�، اإّم� الو�سف اأو ال�سرد اأو ال�سرح لفكرة مجّردة؛ 

واأّم� الث�ني ف�أهّم م� يمّيزه هو الهتم�م ب�لت�سوير ومو�سيقى الإيق�ع.

لكّن هذه التق�س���يم�ت، عل���ى كثرته�، ل توؤّدي اإلى بي�ن الفروق الدقيقة في الأ�س����ليب بين 

ف���ّن واآخ���ر، اأو بين غر�س واآخر، اأو بين مو�س���وع واآخ���ر، ف�لمق�لة، مثاًل، فّن نثرّي ي�س���تغرق 

عددًا كبيرًا من الأ�س���ك�ل، فهن�ك المق�لة العلمّية والأدبّية وال�سي��س���ّية والجتم�عّية والنقدّية 

ً� به، له طرائقه ومّيزاته.  والفّنّية...، وب�لت�لي يتطّلب كّل �سكل من هذه الأ�سك�ل اأ�سلوبً� خ��سّ

وكذلك الم�سرحّية، فهي فّن من فنون التعبير الأدبّي، وقد تجمع الم�سرحّية الواحدة بين النثر 

وال�سعر، وب�لت�لي تتنّوع الأ�س�ليب وفق مقت�سى الم�سهد واللغة والحركة.

المقارنة بون أسلوبع الكتابة، اليلمّع ااذدبّع

من جهة الكاتب: أ. 
عندم���� يعر�س الع�ِلُم لمو�س���وٍع م�، ف�إّنه يتن����ول حق�ئق الواقع بمو�س���وعّية وتجّرد، دون 

اإ�س�فة م�س�عره وت�سّوراته؛ فيكون حي�دّيً�، ويعر�س فقط المعطي�ت البحثّية التي اأم�مه. 

اأّم� الأديُب في�سدر كالمه معّبرًا عن وجدانه، ومترجمً� م�س�عره واأح��سي�سه. ويبقى اأ�سيرًا 

َبه للواقع، 
ْ
لم� يختلج في داخله من حّب اأو كره، فرح اأو حزن، قّوة اأو �س���عف...، وب�لت�لي ل َي�أ

ول لحق�ئقه وقوانينه؛ اإل ب�لقدر الذي يراه من�س���جمً� مع ذاته، فم� يهّمه هو نف�س���ه وحق�ئقه� 

الوجدانّية ودخ�ئله� ال�سعورّية.

ف�إذا ت�سّدى ع�لٌم جغرافيٌّ لظ�هرة الَجْزر والمّد- مثاًل- وكتب تقريرًا في ر�سد الظ�هرة، 

ثّم ع�د ودر�س الظ�هرة في ال�س���نة الت�لية، وكتب تقريره ث�نيًة، ك�ن التقريران متط�بقين من 

حي���ث المعطي�ت والفرو�س والنت�ئ���ج، اإّل اإذا تغّيرت جزئّية م� ف���ي المعطي�ت الجغرافّية، اأو 

الفترا�س���ّية؛ اأّم� ال�س����عر ف�إّنه لو اأراد و�س���ف الظ�هرة نف�سه�، ف�إّنه �س���رع�ن م� يرِبط ذلك 

ب�نفع�لته وم�س����عره، و�سرع�ن م� تتغّير م�س�مين الن�ّس الأدبّي واأ�سلوبه في وقت اآخر، يكون 
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فيه الموقف النفع�لي قد تغّير.

ول���و اأّن ع�لَمي���ن اثنين كتب���� عن ظ�هرة المّد والَج���زر لم� وجدن� بينهم� خالفً� ذا �س����أن؛ 

ف�لظ�هرة في تقريريهم� تخ�س���ع لتحليل الأ�س���ب�ب وك�س���ف العالق����ت، والُخلو�س اإلى نتيجة 

متم��سكة مع المقّدم�ت والعر�س التحليلّي.

ولو اأّن اأديبين اثنين كتب� عن الظ�هرة نف�سه� لوجدن� فرقً� �س��سعً� في م� كتب�، وك�أّنن� اأم�م 

ح�لتين، اأو ظ�هرتين؛ جّراء اإ�سق�ط م�س�عرهم� على م� تراه العيون، وم� يخفق له القلب.

من جهة الموضوع: ب. 
ب في ه���ذا الواقع ب�حثً� عن  ُيعن���ى الع�ِلُم بمو�س���وع�ت الواقع الإن�س����نّي اأو الكون���ّي، فُيَنقِّ

قوانينه واأدّلته، وعن م�هّيته، وعن الموؤّثرات والعوامل الف�علة الموؤّدية اإلى نت�ئج ح�سّية م�ّدّية.

اأّم���� الك�تب الأدبّي فمج�له عالقته ب�لواقع اأو عالقة الإن�س����ن بمحيطه، وهو اإذ يبحث في 

هذه العالقة ل يغيب عن بحثه وتجربته ذلك الإح�س��س ب�لواقع، والت�أّثر به.

ويعتم���د الك�تب العلمّي الأدّل���ة العقلّية التي يحكمه� العقل والمنط���ق. واأّم� الك�تب الأدبّي 

فيتو�ّسل- للو�سول اإلى التعبير عن تجربته الوجدانّية- مجموعة اأدّلة ع�طفّية، كثيرًا م� ينعدم 

العقل والمنطق فيه�.

واإذا ك�ن المو�سوع العلمّي ق�ئمً� على التم��سك والت�سل�سل، ف�إّن المو�سوع الأدبّي يقوم على 

ت�س����بك الأبي�ت اأو الِفَقر وال�س���ور بعالق�ت قد تكون من ن�س���ج خي�ل الك�ت���ب، واإْن ك�نت من 

الن�حية الفّنّية ُمقِنَعة و�س�دقة، بحيث تجعلن� نت�بع الأديب في م� يقوله، حتى لو ك�ن خرافّيً�.

وقد يتخّيل الع�لم ق�نونً� اأو فر�سً�، لكّن هذا ل يكون مق�سودًا لذاته؛ اإّنم� يق�سد به تحقيق 

راأي علمّي، ف�إْن لم ُي�ٍس���ِعْفه ب�لنتيجة المرجّوة ال�س���حيحة؛ لم يكن لخي�له اأّي قيمة. واأّم� في 

مو�سوع الأدب، ف�لخي�ل ركن اأ�س��س في ت�أليف الأنموذج الأدبّي، بحيث يبقى ببق�ء اأنموذجه؛ 

�سواء اأط�بق الواقع الخ�رجّي اأم لم يط�بقه.

ولع���ّل كث���رة التعليالت الخي�لّية ف���ي الأنموذج الأدبّي هي اأهّم م� يف���ّرق بين العمل العلمّي 

والعمل الأدبّي.

ثّم اإّن حق�ئق العلم ونظرّي�ته في معر�س التجديد، وهي عر�س���ة للتغّير، اأّم� حق�ئق الأدب 
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النف�س���ّية ف�أكثر ثبوتً� وخلودًا في الحي�ة الإن�س����نّية؛ ف�س���عر المتنبي-مثاًل- م� زال اأدبً� رائعً� 

ُيحَت���ذى ف���ي حي�تن� الثق�فّي���ة، منذ القرن الرابع الهجرّي، واأّم� مع��س���روه م���ن العلم�ء، ف�إّن 

نظرّي�ته���م في الفلك اأو الط���ّب، لم َتُعْد ق�درة على الثبوت وال�س���تمرار، من دون اأّي تغيير اأو 

تعديل، في ظّل تقّدم علوم الفلك اأو الطّب.

من جهة التعبير اللغوّي: ج. 
يعك�س التعبيُر اللغوّي فكَر الك�تب، وطبيعة ت�س���ّوره عن الأ�س���ي�ء، ونوع المو�س���وع الُمث�ر، 

والطريقة المّتبعة في عر�س الأفك�ر، والأدّلة الم�ستخدمة من حيث ق�سوره� اأو اّت�س�عه�.

ف�لجمل���ة ف���ي الن����سّ العلمّي ج���زٌء من بني�ن متم��س���ك، يت�سل�س���ل في الفق���رة الواحدة، 

وتتم��س���ك الِفق���ر، وتتدّرج بمنطقه�، في الن����سّ الواحد. ف�لجملة، هن�، لي�س له� ا�س���تقالل، 

اأو وجود متمّيز، بل هي ترتبط بم� يتقّدمه� ويت�أّخر عنه� ارتب�ط الأ�س���ب�ب ب�لم�سّبب�ت والِعلل 

الحتمّي���ة ب�لمعلوم����ت. ولهذا الرتب�ط المنطقّي ال�س���ديد ظ�هرة نحوّية وا�س���حة؛ هي كثرة 

ح���روف العطف، التي ت�س���ل الجمل بع�س���ه� ببع�س���ه� الآخر؛ ول�س���ّيم�: ال���واو، والف�ء، وبل، 

وي�س���تلزم الربط بين العر�س وال�س���تنت�ج ا�ستخدام الأ�سلوب التف�س���يرّي، والمق�رنة والربط 

لتقري���ر المع�ني، اأّم� الألف�ظ فتكون دقيقة الدللة، جلّي���ة، بال اأدنى غمو�س، فهي في خدمة 

اأ�س���لوب تقريرّي يعتمد الواقعّية في ت�أدية المع�ني، بعيدًا عن الت�س���وير والتزيين في اأ�س�ليب 

الكالم.

واأّم� الجملة في الأ�سلوب الأدبّي فغ�يته� جم�ل الكلمة وال�سورة، اإ�س�فة اإلى م� تحمله من 

معنى؛ وهي في م� تحمله من دللة وجدانّية وم�س�عر واأح��سي�س ن�قلة للتجربة الذاتّية، ت�سبح 

مفعمًة ب�لإيح�ء والرمزّية، وتنطلق اإلى رح�ب الدللة؛ م� يجعله� اأ�سيرة الق�سور والّت�س�ع في 

اآن، فق�سوره� ن�تج من غمو�س دللته� عن دق�ئق الع�طفة، واأّم� اّت�س�عه� فالأّن ال�س�مع حين 

ي�سمعه�، توحي اإليه بمعنى ل ينح�سر.

ث���ّم اإّن الكلم���ة الأدبّية تحمل �س���فة متّممة ل�س���فته� الرمزّي���ة اأو الع�طفّي���ة؛ وهي المعنى 

ر في اأ�س���وات كلم�ته؛ اإّنم� يفّكر في مع�نيه� العقلّية  ال�س���وتّي. ومن المعروف اأّن الع�لم ل يفكِّ

فح�س���ب، ف�لكلم���ة، عنده، لي�س له���� اأّي وظيفة �س���وى اأداء المعنى العلم���ّي اأو المنطقّي. واأّم� 
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في الأدب؛ ف�إّنه� توؤّدي اإلى ج�نب معن�ه� النف�س���ّي الع�طفّي معنى �س���وتّيً� يتّممه ولذلك ُيعنى 

الأدب�ء ب�أ�س����ليبهم عن�ية ل يعرفه� العلم�ء، ف�لأدب�ء ل ي�س���تخدمون اأّية األف�ظ، ول اأّي كالم، 

ب���ل ينتخب���ون األف�ظهم وكالمهم، ولكّل اأدي���ب طريقته في النتخ�ب، ومن ث���ّم ك�ن لكّل اأديب 

اأ�سلوبه.

اإّن م� تقّدم من فروق ل يعني اأبدًا انقط�ع ال�س���لة بين العلم والأدب، اأو بين العلم والفّن، 

ف�إّنهم� ي�س���يران في مراحل متم��سكة متالحقة ُتو�سل اإحداه� اإلى الأخرى. واإّن المتتّبع تدّرج 

المعلوم�ت الإن�س�نية يرى اأّنه� بداأت على �سورة فنون عملّية تجريبّية، ثّم تدّرجت في مراحل 

الرقّي، ففّكر الإن�س����ن فيه�، وُعني بتفّهمه� حتى و�س���لت اإلى النظ�م العلمّي، ليعود الب�حثون 

اإلى و�س���ع الأ�س���ول للفنون، ثّم يح�ولوا اأن ي�س���عوا له���� قوانين تقّربه� من العلوم وُتخ�س���عه� 

لقواعده�.

وف���وق ه���ذا، نجد اأّن بع�س العل���وم الثق�فّية له� ن�حيت���� العلم والف���ّن، ف�لت�ريخ علم وفّن، 

والتربية علم وفّن. وكذلك كثير من النواحي الثق�فّية ُتع�لج ب�لطريقتين العملّية والعلمّية.

وقد ننظر اإلى الحقيقة الواحدة بمنظ�ري العلم والفّن، فنرى مظ�هر مختلفة في الح�لين؛ 

ننظر اإلى القمر-مثاًل- من الن�حية العلمّية، فنبحث في اأجزائه وتكوينه وموقعه من ال�سم�س 

وب�ق���ي النجوم، ثّم ننظر اإليه من ن�حية �س���عرّية، اأو اأدبّية خ�ل�س���ة، فن���رى م� فيه من جم�ل 

ومنظ���ر رائ���ع في هالله وبدره، وم� يترك���ه في الرائي من اإيح�ءات تبعث عل���ى الت�أّمل، وتمالأ 

القل���ب والعين والروح اإعج�بً� وارتي�ح���ً�، ف�لنظرة الأولى هي نظرة الع�ِلم، والث�نية هي نظرة 

الأديب.

سطاوقات فع اختالفات اذسلوبون اليلمّع ااذدبّع
���ين اثنين، يجمعهم� مو�سوع واحد، هو »�سوء القمر«، وتتجّلى فيهم�  نورد في م� ي�أتي ن�سّ

اختالف النظرة والطريقة في التفكير والت�س���وير والتعبير، لكّل من الك�تب العلمّي، والك�تب 

الأدبّي:

الن�ّس الأّول )= العلمّي(: اأ. 

»القمر ج�س���م مظلم ك���روي، ت�بع لالأر�س، يبعد 386952 كل���م تقريبً� عن الأر�س، ويبلغ 
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قْطره 3400 كلم. ت�س���يء اأ�س���ّعة ال�سم�س ن�س���فه المق�بل له�، ويتغّير الجزء الم�ست�سيء من 

 لآخر في الحجم وال�س���كل. وفي اأّول ال�س���هر القمريِّ يتو�ّسط القمر بين الأر�س 
ٍ
القمر من يوم

وال�س���م�س، ونقول: اإّنه ف���ي الُمح�ق، ول يمكن حينئٍذ روؤية القمر، ث���ّم يظهُر لن� خطٌّ رفيع من 

النور، وُيدعى الهالل، ثّم ي�أخذ الجزء الم�ست�س���يء في الزدي�د، حتى اإذا م�س���ت �س���بعة اأّي�م 

تحّول �س���كله اإلى ن�س���ف دائرة، ثّم ي�أخذ في الزدي�د عن ن�سف الدائرة، وفي اليوم الخ�م�س 

ع�س���ر تتو�ّسط الأر�س بين ال�س���م�س والقمر، فيظهر لن� القمر على �سكل دائرة ك�ملة، وُيدعى 

البدر، ثّم تتكّرر الأوجه ال�س�لفة، ولكن على عك�س م� �سبق. وي�ستغرق القمر في الدوران حول 

نف�س���ه 1/3 27 من الأي�م. ولي�س للقمر غالٌف هوائّي، وتختلف الحرارة فيه بين 215 و250 

درجة فهرنهيت«.

الن�ّس الثاني ) = الأدبّي(: ب. 

َمب
َ
ْوُء ق
َ
ض

»ن�����������س�����َر ال�������ب�������دُر ع����ل����ى الأر�����������������سِ ِظ��������الًل

ل
َ
اآ ال������ب������ح������ي������رِة،  وع������ل������ى  راج�����������ف������������ٍت، 

ع���ل���ى  
ِ
وج ال������������������دَّ ف�������ي  الأوراُق  َت������خ������ف������ُق 

، ف������ي َه������������������ْداأِة ال������ل������ي������ِل، َت�����َع������َل�����ى
ٍ
َن��������َغ��������م

�������������ْوٌق اإل����������ى ����������َم����������ُه ��������������سَ ُب����������ْل����������ُب����������ٌل َي����������تَّ

َدَلل َت������ْج������ُف������ْوُه   ، ال���������َرْو����������سِ ف�����ي  َوْرَدٍة، 

َب��������ى ������ِغ������ي�������ٌت وال��������رُّ ف��������������ل�������������َدَراِري ُم�������������سْ

�����وٍع، َت��������ْرَت��������ِدي ال�������س���م���َت َج��������اَلل ف�����ي ُخ�����������سُ

ْل������َق������ْت������ُه������َم�������
َ
وَي������������َداَه������������� ف�������ي َي�����������������َديَّ اأ

���������َدَرْت ِف�������ْي�������ِه َوَط������������ل َع���������ْن ُذُه����������������ْوٍل ����������سَ

������ُح������ْوب������ً� ف������ِت�����َن�����ً� َزاَدَه������������������� ال���������َب���������ْدُر �������سُ

 َع�������ِل�������ْي�������َه َت��������َت��������اَلل
ِ
َرْوَع���������������������ُة ال���������������������ُرْوح
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���������وَرُة ال������������َع������������ْذَراِء ف������ي َب������ْح������َراِن������َه������� ����������سُ

، َح��������ل
ِ
���������������������م يَّ

َ
 الأ

ِ
َل�������ْوُن�������َه��������، ِم���������ْن ِق�������������َدم

اأب�������ع�������دت َع�������ْي�������َن��������ِك، َي��������� ِه��������ْن��������ُد، ُت��������َرى

������ل َت�����ْب�����ِت�����ِغ�����ْي َع������ْي������َن�������ِك ِب������ل�����َغ�����ْي�����ِب اّت�����������سَ

ال�������ُم�������َن�������ى، َي���������� ِه���������ْن���������ُد، َن���������ْج���������َوى م����َل����ك

ْوَه������������������������َم ِن����ع����م����ى َوَج��������َم���������ل
َ
ُي�����ْل�����ِب�����������سُ الأ

ٍ
َغ���������َم���������َر ال������������َك������������ْوُن ِب������������َل������������ْوٍن ُم������ْب������َه������م

������ُب������َه�������ُت ال��������َظ��������نِّ ِف��������ْي��������ِه َت�������َت�������َواَل�������ى �������سُ

ٌة، َع����َل����ى
َ
�������ِح������ُب ِم���������������������ْراآ َوْج���������ُه���������ِك ال�������������سَ

�����ْف�����ِوَه������، َي�����ْخ�����َت�����ِل�����ُج ال�����ُح�����ْل�����ُم َخ������َي�������ل« ������سَ

]يو�سف غ�سوب، المجموعة ال�سعرّية الك�ملة[
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اذفكار البئوسة

 1- الأ�سلوب هو طريقة التفكير والت�سوير والتعبير، واختي�ر الو�س�ئل الموؤّدية اإلى تحقيق 

الغر�س والمق�سد.

 2- يتن�ول الع�ِلُم مو�س���وعً� م� ببي�ن حق�ئق الواقع بمو�س���وعّية وتجّرد، من دون اإ�س����فة 

م�س�عره وت�سّوراته؛ اأّم� الأديُب في�سدر كالمه معّبرًا عن وجدانه، ومترجمً� م�س�عره 

واأح��سي�سه. 

 3- ُيعنى الع�ِلَم بمو�سوع�ت الواقع الإن�س�نّي اأو الكونّي؛ اأّم� الك�تب الأدبّي فمج�له عالقته 

ب�لواقع اأو عالقة الإن�س�ن بمحيطه.

 4- يعتم���د الك�تب العلم���ّي الأدّلة العقلّية التي يحكمه� العقل والمنطق، اأّم� الك�تب الأدبّي 

فيتو�ّسل مجموعة اأدّلة ع�طفّية، كثيرًا م� ينعدم العقل والمنطق فيه�.

 5- يقوم المو�س���وع العلمّي على التم��س���ك والت�سل�س���ل؛ اأّم� المو�س���وع الأدبّي فيقوم على 

ت�س�بك الأبي�ت اأو الِفَقر وال�سور بعالق�ت واهية.

 6- ل ي�ستغرق الع�ِلم كثيرًا في الخي�ل؛ اأّم� الأديب، ف�لخي�ل ب�لن�سبة اإليه ركن اأ�س��س في 

ت�أليف الأنموذج الأدبّي.

 7- حق�ئ���ق العل���م ونظرّي�ته في معر�س التجديد، وهي عر�س���ة للتغّير؛ اأّم� حق�ئق الأدب 

النف�سّية ف�أكثر ثبوتً� وخلودًا في الحي�ة الإن�س�نّية.

 8- الجملة في الن�ّس العلمّي جزٌء من بني�ن متم��س���ك؛ اأّم� الجملة في الأ�س���لوب الأدبّي 

فغ�يته� جم�ل الكلمة وال�سورة.

ب اأِجد
ّ
فك

 1- عّرف الأ�سلوب، مبّينً� ق�سميه العلمّي والأدبّي ووجوه الفرق بينهم�؟

ين، العلمّي والأدبّي في مو�سوع.  2- بّين بنحو تطبيقّي وجوَه الختالف بين الن�سّ
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مطالية

من توجيهات اإلمام القائد الخامنئي{ في مجال الكتابة )4(

الحرب فرصة لإلبداع في الكتابة
لقد اأ�س���حت الحرب �س����حًة لب���روز ال�س���تعدادات على هذا ال�س���عيد. اأنتم تعلم���ون، اإّن 

ال�سدائد هي من الأ�سي�ء اّلتي تفّتح ال�ستعدادات الفّنّية والأدبّية في اأّي بلد، ومنه� الحروب. 

لقيت 
ُ
ن�سدت واأ

ُ
اإّن اأجمل الرواي�ت واأف�س���ل الأفالم، ورّبم� اأ�س���مى الق�س�ئد ال�س���عرّية قد اأ

ّلفت وظهرت في الحروب ومن وحي الحروب، وهكذا ك�ن الأمر في حربن� اأي�سً�.
ُ
واأ

اإلبداع في الكتابة يكمن بمحاكاة الواقع ونقله لآلخرين
قل���ت يومً� لأح���د الكّت�ب الجّيدين، اذه���ْب اإلى اأحد المراكز ال�س���ّحّية الت�بعة لموؤ�ّس�س���ة 

الجرحى، اذهْب وارتِد اللب��س الأبي�س ك�لممّر�س���ين، واخدْم في ذلك المركز ال�سّحّي، واأن� 

���ل لك اإذنً�. اذهْب وامُكْث هن�ك لمّدة �س���هر، فّرغ وع�ء الجري���ح، اأطعمه بيدك، اجمع  اأح�سّ

مالءت���ه، وتعّرف على مع�ن�ته وم�س����كله، وتع���ّرف من هو الجريح. اأن� واأن���ت ل نعرف من هو 

الجريح وم�ذا يع�ني. اإّنن� نرى ج�سد الجريح، لكن كيف لن� اأن نعرف اأح��سي�سه! قلت، اذهب 

وتع���ّرف على الجريح بتل���ك النظرة الفّنّية، ومن ثّم ارجع واكتب رواية حول م�س����عر الجريح 

ة اآلمه وبل�سم جراحه. واأح��سي�سه، وخّفف بهذه الق�سّ





أهداف الدرا

م مع نفاية هذا الدرا أن:
ّ
على المتيل

ا�س���تعم�له�    1 وفوائ���د  الترقي���م  عالم����ت  يع���رف 

و�سوره� وموا�سعه�.

يتمّر�س على ا�س���تعم�ل هذه العالم����ت في عملّية    2

ا دعاوق.

يوّظ���ف ه���ذه المه�رة ف���ي مج�ل الكت�ب���ة العلمّية    3

والأدبّية.

 كيف نكتب؟ )4( 

عالمات الترقيم ووظائفها في 

التعبير

 الدرس الخامس 





سيبيث عالمات التبقوم
هي رموز ا�سطالحّية، ُتو�سع في الن�ّس وفق قواعد محّددة يتطّلبه� التوا�سل بين المتكّلم 

وال�س�مع في الأداء بين الك�تب والق�رئ في الن�ّس الكتبّي. وُي�سّبب اأّي َخلل قد يقع في ا�ستعم�ل 

هذه الرموز، اأو في فهم غر�س���ه�، من ِقَبل الوا�س���ع اأو المتلّقي؛ التب��س���ً� اأو ا�سطرابً� في فهم 

م�سمون الن�ّس، ومو�سوع التوا�سل.

فوائد استيمال عالمات التبقوم
توؤّدي هذه الرموز ال�س���طالحّية اأغرا�س���ً� دللّية وو�س����ئل �س���وتّية معّينة؛ يمكن اإيج�زه� 

ب�لآتي:

اإي�س����ح م�سمون الن�ّس، واإبراز مف��س���له، والربط بينه�، والك�سف عن اأحوال وا�سعه�  اأ. 

في ن�سيج تعبيره؛ من خبٍر واإن�س�ء، والتنّقل بين اأ�س�ليبه�.

الق���درة عل���ى نقل المن�خ ال�س���وتّي الذي يتو�ّس���له الك�ت���ب اأو الموؤّدي �س���فهّيً� لترجمة  ب. 

انفع�لته واأح��سي�سه ونق�ط اهتم�مه وم� يوّد اإث�رته، اأو يوليه تركيزه في �سي�ق الجملة 

والفقرة؛ من تنغيم، ونبر، ووقف، وا�ستغراب، وتعّجب...

اإر�س�د المرّتل اأو الق�رئ للن�ّس القراآنّي اإلى موا�سع الوقف، اأو مّد ال�سوت، اأو الإدغ�م،  ج. 

اأو موا�سلة الكالم، ومجمل الأحك�م والطرائق والجوازات.

وقد �س���رع الكّت����ب والمحّققون ب�إدخ�ل عالم�ت الترقيم في الن�س���و�س، ثّم اّت�س���ع نط�ق 

الن�سو�س التي تعتمد هذه الرموز، وبلغ الأمر حّد الإلزام في الن�سو�س التعليمّية في المدار�س 

والمع�هد. َبْيد اأّن الّتف�ق على ت�س���مي�ت موّحدة في الأقط�ر العربّية لعدد من هذه الرموز م� 

زال متعّذرًا، فقد ُي�س����ر اإلى الرمز الواحد بت�س���مي�ت متعّددة، فهن�ك الخّط�ن اأو ال�سرطت�ن، 
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وهن�ك الف��س���لة المنقوط���ة اأو الق�طعة، وهن�ك المزدوج�ن اأو عالمة التن�س���ي�س اأو عالمة 

القتب��س...

صور عالمات التبقوم امواضع استيمالفا

النقطة ).(: أ. 
تو�سع هذه العالمة بعد:

الترقيم والحرف؛ نحو: 1./ اأ.  -

اللقب؛ نحو: د. فالن؛ اأي الدكتور فالن/ اأ. د. فالن؛ اأي الأ�ست�ذ الدكتور فالن.  -

اخت�س�ر كلمة اأو عب�رة؛ نحو: د. ت.؛ اأي دون ت�ريخ/ م. ن.؛ اأي الم�سدر نف�سه.  -

اخت�س�ر ا�سم دولة؛ نحو: ج. م. ع.؛ اأي جمهورية م�سر العربّية.  -

الفاصلة )،(: ب. 
ْولة. لة، اأو ال�سَّ اأو: الف�رزة، اأو الَف�سْ

وتو�سع هذه العالمة:

للف�سل بين الجمل النواة والجمل الب�سيطة التي يتكّون من مجموعه� جمل مرّكبة؛   -

نحو:»كفى بالعلم �صرفاً، اأن يّدعيه من ل يح�صنه، ويفرح به اإذا ن�صب اإليه، وكفى 

بالجهل ذّماً، يبراأ منه من هو فيه«.

للدلل���ة على اأج���زاء حكم ع�ّم؛ نحو: »النا�س �صنفان: اأخ ل���ك في الدين، اأو نظير   -

لك في الخلق«.

بين الجمل الق�سيرة ت�ّمة المعنى، �سرط ا�ستقالل كّل جملة بمعنى، وتوافر الربط   -

ب�لواو؛ نحو: »العلم راأ�س الخير كّله، والجهل راأ�س ال�صّر كّله«.

بين الأ�س���م�ء وال�س���ف�ت والظروف والأفع����ل، المندرجة في �س���ي�ق جملة مرّكبة،   -

ت�ّم���ة المعن���ى، والتي ل تجمع بينه� اأح���رف العطف؛ نحو: »العلم خي���ر من المال، 

العلم يحر�صك واأنت تحر�س المال«.

بين الجمل المتع�طفة في جملة مرّكبة واحدة، اأو اأكثر، بم� ي�سّكل فقرة ت�ّمة؛ نحو:   -

»ُربَّ عالم قد قتله جهله، وعلمه معه ل ينفعه«.
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بين اأق�س����م ال�س���يء الواحد؛ نح���و: »العلماء ثالث���ة: رجل عا�س ب���ه النا�س وعا�س   -

بعلمه، ورجل عا�س به النا�س واأهلك نف�صه، ورجل عا�س بعلمه ولم يِع�ْس به اأحد 

غيره«.

بين الق�َسم وجوابه؛ نحو: واهلل، لقد اعتر�س ال�سّك، ودخل اليقين، حتى ك�أّن الذي   -

�سمن لكم قد فر�س عليكم، وك�ّن الذي قد فر�س عليكم قد و�سع عنكم«.

بي���ن ال�س���رط وجوابه )اأو جزائ���ه(؛ نحو: »َمْن تفّق���ه في دين اهلل، كف���اه اهلل هّمه   -

ورزقه من حيث ل يحت�صب«.

قب���ل الجملة الح�لّية؛ نحو: »اإذا جاء الموت لطال���ب العلم، وهو على هذه الحالة،   -

مات �صهيداً«.

بعد لفظ التعّجب اآه )بمعنى اأتوجع( ؛ نحو: »اآه، من قّلة الزاد وُبعد الم�صير«.  -

بع���د المن�دى؛ نحو: »يا ُبنّي، تجعل في اأّيام���ك ولياليك و�صاعاتك ن�صيباً لك في   -

طلب العلم، فاإّنك لن تجد لك ت�صييعاً مثل ترِكه«.

 Q  بعد اأحرف الجواب: نعم، بلى، ل، رّدًا على �سوؤال؛ نحو: »�ُصِئَل الإمام ال�صادق  -

ع���ن عل���م اهلل بم���ا كان وما هو كائن قب���ل تكوين ال�صماوات والأر����س؟ قال: بلى، 

قبل اأن يخلق ال�صموات والأر�س«.

للف�س���ل بي���ن اأ�س����ليب الجمل المختلفة؛ م���ن خبٍر واإن�س����ء؛ نحو: »العل���م علمان:   -

مطبوع وم�صموع، ول ينفع الم�صموع اإذا لم يكن المطبوع«.

الفا�صلة المنقوطة )؛(:  ج. 

لة المنقوطة، اأو ال�سْولة المنقوطة. ُيطلق عليه� بع�سهم: الق�طعة، اأو الَف�سْ  

وتو�سع هذه العالمة:

بي���ن الجمل الطويلة ن�س���بّيً�، في الفقرة الواحدة؛ التي ت�س���ّكل في مجموعه� كالمً�   -

ت�ّم المعنى، يتوالد بع�س���ه من بع�س���ه الآخر؛ بي�نً�، وتف�س���ياًل، وتنويعً�؛ نحو: »ما 

اأخ���ذ اهلل ميثاق���اً من اأهل الجه���ل؛ بطلب تبيان العلم؛ حّتى اأخذ ميثاقاً من اأهل 

العلم؛ ببيان العلم للجّهال؛ لأّن العلم كان قبل الجهل«.
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بين جملتين تقوم بينهم� عالقة �سببّية، بحث تكون الأولى �سببً� للث�نية، اأو العك�س؛   -

اأي نتيج���ة له�؛ نح���و: »من لم ي�صبر عل���ى ذّل التعّل���م �صاعة؛ بقي ف���ي ذّل الجهل 

اأبداً«.

بين جملتين تكون الث�نية تعلياًل اأو تو�س���يحً� لالأولى؛ نحو: »ركعتان من عالم خير   -

من �صبعين ركعة من جاهل؛ لأّن العالم تاأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه، وتاأتي 

الجاهل فين�صفه ن�صفاً«.

بي���ن جملتين مرتبطتين في المعنى، دون الإعراب؛ نحو: »َمْن اأخذ العلم من اأهله   -

وعمل به نجا؛ وَمْن اأراد به الدنيا فهو حّظه«.

بع���د جملة طويلة، متعّددة الأج���زاء، مكتفية بذاته� لغويً�؛ واإّنم� هي معنوّيً� بح�جة   -

اإلى ا�س���تئن�ف جديد للكالم؛ نحو: »لي�س العلم بكثرة التعّلم؛ اإّنما هو نور يقذفه 

اهلل في قلب من يريد اأن يهديه«.

النقطتان ):(: اأو النقطتان الراأ�صّيتان: د. 

وتو�سع هذه العالمة:

بعد لفظ القول، وم� في معن�ه؛ للف�س���ل بين لفظ القول والكالم المقول؛ نحو: عن   -

الإم����م علي Q: »لو اأّن حمل���ة العلم حملوه بحّق���ه؛ لأحّبهم اهلل، ومالئكته، 

واأه���ل طاعته من خلق���ه، ولكّنهم حملوه لطلب الدنيا، فمقتهم اهلل، وهانوا على 

النا�س«.

للف�سل بين ال�سيء الع�ّم واأنواعه واأق�س�مه؛ نحو: »للعالم ثالث عالمات: العلمن   -

والحلمن وال�صمت«.

للف�سل بين الحكم الع�ّم و�سروح�ته؛ نحو: »ثالثة ل ي�صتخّف بحّقهم؛ اإل منافق   -

بيِّن النفاق: ذو ال�صيبة في الإ�صالم، والإمام المق�صط، ومعّلم الخير«.

قب���ل التعريف اأو التف�س���ير؛ نحو: »العقل: نور خلقه اهلل لالإن�ص���ان، وجعله ُي�صيء   -

على القلب؛ ليعرف به الفرق بين الم�صاهدات من المغيَّبات«.

قبل التمثيل، ويكون ذلك م�سبوقً� بكلمة مثل، اأو َنْحَو.  -
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ه�. عالمة ال�صتفهام )؟(:

وتو�سع هذه العالمة:

في نه�ية الجملة ال�س���تفه�مّية؛ نحو: »األ انبئكم بالعالم كّل العالم؟ َمْن لم يزيِّن   -

ْنهم مكر اهلل، ولم يوؤِي�ْصهم من َروحه«. لعباد اهلل معا�صي اهلل، ولم يوؤمِّ

ت�أخذ عالمة ال�س���تفه�م في الن�ّس ال�س���فهّي حّيزًا وا�س���عً� في تلوين الأداء، جّراء   -

كثرة اأدوات ال�س���تفه�م، واختالف الدللة الفرعّية ل���كّل اأداة عن الأخرى، وجّراء 

خروج ال�ستفه�م في اأ�س�ليب كثيرة عن معن�ه الأ�سلّي اإلى اأغرا�س بالغّية اأخرى، 

���د به ذلك الغر�س  ل ُيق�س���د به� ال�س���وؤال عن اأمر وطلب الجواب عنه، واإّنم� ُيق�سَ

البالغ���ي بعين���ه؛ ك�لنف���ي، والإن���ك�ر، والتقرير، والتعّج���ب، والتوبي���خ، والتعظيم، 

والتحقير، وال�ستبط�ء، والت�سوية، والتمّني...، وذلك وفق الآتي:

النفي؛ كقول اهلل تع�لى: 

)1(

{ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}

وكقول البحتري:

وان���ج���الوؤه���� َغ����ْم����َرٌة  اإل  ال���ده���ُر  وان��ِف��راُج��ه���؟َه����ِل  ��ْي��َق��ٌة  ���سِ واإّل  ��ي��ك��ً�،  َو���سِ

)2(

اأو الإنك�ر، كقوله تع�لى: {ې ې ى ى   ائ ائ}

وكقول المتنّبي:

راأْت ال����ذي  َب���ْع���َد  الأع������داَء  ِب����ي�����ِن؟ اأَت��ْل��َت��ِم�����ُس  ُو�������س������وَح  اأو  دل����ي����ٍل  ق����ي�����َم 

اأو التقرير، كقول جرير:

َل�������س���ُت���م َخ���ي���َر َم����ن َرِك������َب ال��م��َط���َي���
َ
؟اأ

ِ
َراح ُب����ط����وَن  ال���َع����َل���ِم���ي���َن  ْن����������َدى 

َ
واأ

اأو التعّجب، كقوله تع�لى: 

)3(

{ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ  ...}

�سورة الأنع�م، الآية 47.  )1(
�سورة الأعراف،الآية 28.  )2(
�سورة البقرة، الآية 28.  )3(
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وكقول اأبي تّم�م:

َج���ِه���َل���ْت ب�������أنَّ َن�������داَك ب���ل��م��ر���س���ِد؟ م���� ِل���ْل���ُخ���ط���وِب َط����َغ����ْت ع���ل���يَّ ك���أّن��ه���

اأو التوبيخ، كقول اأحمد �سوقي:

اإِلم��������� ب����ي����ن����ُك����ُم  ال�����ُخ�����ْل�����ُف  ���َج���ُة ال���ُك���ْب���رى َع���الم����؟اإِلَم  َوه������ذي ال�������سَّ

اأو للتعظيم والإجالل، كقوله تع�لى:

)1(

{ڇ ڇ... ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ...}

 وكقول المتنّبي في الرث�ء:

��َرى َي���ْط���ُل���ُع؟ َم���ْن ِل��ل��م��ح���ِف��ِل وال��َج��َح���ِف��ِل وال�����سُّ ����رًا ل  َن����يِّ ِب����َف����ْق����ِدَك  َف����َق����َدْت 

اأو ال�ستبط�ء، كقول اأبي العت�هية:

وال����م����وُت ن���ح���وَك ي���ه���ِوي ف����غ���رًا ف����ُهح��ت��ى م��ت��ى اأن����َت ف��ي َل���ْه���ٍو وف���ي َل��ِع��ِب؟

اأو الت�سوية، كقول المتنّبي:

الُع���ال اإدراك���ي  بع���د  ب�ل���ي 
ُ
اأ َك�ْس���َب�؟وَل�ْس���ُت  اأْم  َتَن�ول���ُت  م����  ُتَراث���ً�  اأك�َن 

اأو التمّني، كقول ال�س�عر:

؟ ردُّ ل���������س�����ئ����ٍل  �����ل�����وِل  ب������ل�����طُّ َع������ْه������ُد؟ه������ل   
ٍ
ب����ت����ك����لُّ����م ل����ه�����  ه������ل  اأْم 

ف�ل�س���تفه�م في كّل مق�سد بالغّي، �س���بق ذكره، يتطّلب اأداًء يحمل في طّي�ته نبرة �سوت 

المعنى المراد؛ كي يتحّقق البي�ن في اإبالغ ال�س�مع.

عالمة التعّجب اأو التاأّثر )!(: و. 

وتو�سع هذه العالمة:

ف���ي نه�ي���ة جملة تحم���ل معنى التعّج���ب؛ نحو: »عجب���ت لم���ن اأيقن بالم���وت كيف   -

ي�صحك �صّنه!«.

في نه�ية جملة مبدوءة ب��سم فعل للم�س�رع؛ نحو: »اأفٍّ لك يا دهر!«.   -

�سورة الكهف، الآية 49.  )1(
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في نه�ية جملة مبدوءة ب��سم فعل للم��سي؛ نحو: »هيهات مّنا الذّلة!«.   -

في نه�ية جملة تحمل معنى ال�ستغ�ثة؛ نحو:»يا مجيب دعوة الم�صطرين!«.   -

في نه�ية جملة تحمل معنى الّدع�ء؛ نحو: »اللهّم، اإّنا ن�صكو اإليك َفْقَد نبّينا وغيبة   -

اإمامنا!«.  

بع���د عب�رة »ليت �صعري«؛ بمعنى »ليتني اأ�صعر«؛ نحو: »ليت �صعري! اأين ا�صتقّرت   -

بك النوى؟«.

بعد عب�رة تحمل معنى التحذير؛ نحو: »اإّياك والظلم! فاإّنه اأكبر المعا�صي«.   -

وا اأفواَههم،  بع���د عب�رة تحمل معن���ى الإغراء؛ نحو: »اهلل اهلل في الأيتام! ف���ال تغبُّ  -

يعوا بح�صرتكم«.  ول َي�صِ

بعد الجملة التي تحمل معنى المدح؛ نحو: »ِنْعَم العبُد المنيب!«.   -

بع���د الجمل���ة التي تحمل معنى ال���ّذّم؛ نحو: »بئ�س العبد عبد يك���ون ذا وجهين وذا   -

ل�صانين! يطري اأخاه �صاهداً، وياأكله غائباً، اإن اأعطي ح�صده، واإن ابتلي خذله«. 

وُتْعِل���ُم عالم���ة التعّجب الق�رئ في الن����سّ الكتبّي بدللة م�س���مون الجملة، على اختالف 

اأغرا�سه� البالغّية؛ من ا�ستغراب، وده�سة، وحزن، ودع�ء، وتعّجب، وا�ستغ�ثة، ومدح، وذّم...

ْرطة )-(: ال�صَّ ز. 

ة، اأو الخّط، اأو المعَتِر�سة. َلة، اأو الع�ِر�سَ اأو الَو�سْ

وتو�سع هذه العالمة: 

بي���ن العدد والمع���دود؛ رقم���ً� ولفظً�؛ نح���و: اأّوًل -/ث�ني���ً� -/ث�لث���ً� -/... ونحو   -

3/2/1/... ونحو: اأ -/ ب -/ ج -/...
في بداية ال�سطر، في لغة الحوار؛ دللًة على النتق�ل من متكّلم اإلى اآخر.  -

في بداية ال�سطر؛ اإ�س�رًة اإلى تق�سيم اأو تعداٍد م�.   -

بين ركني الجملة؛ اإذا ط�ل الركن الأّول، بحيث توالت فيه جُمل كثيرة، عن طريق   -

الو�س���ف، اأو العطف، اأو الإ�س����فة، اأو نحو ذلك، فتكون هذه الجمل ف��ساًل طوياًل 

بين هذا الركن والركن الث�ني الذي يتّمم معنى الجملة، ويبدو ذلك في موا�س���ع، 

منه�: الف�سل بين المبتداأ والخبر، والف�سل بين ال�سرط وجوابه.
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بين ت�ريخي ال�س���نة الج�معّية، اأو بين �س���نتي الولدة والوف�ة، اأو بين ت�ريخي ن�س����أة   -

الدولة وزواله�، اأو الحمالت الع�سكرّية وتواريخه�...

بي���ن كلمتين للو�س���ل بينهم����؛ وك�أّنهم���� كلمة واحدة، بحي���ث تكون الكلم���ة الث�نية   -

من حيث المعنى و�س���فً� لالأول���ى، ومن حيث الإعراب عطف بي����ن؛ نحو: المن�هج 

التعليمّية-التعّلمّية.

تن���وب عن الأرق�م ف���ي بداي�ت الأ�س���طر المتفّرعة عن فكرة رئي�س���ة، اأو المحّددة   -

لأق�س�م العنوان الكّلّي، ول�سّيم� في اإعداد الت�سميم. 

ُي�ستع��س به� عن تكرار الكلمة الأولى؛ اإذا تكّررت.  -

ُي�ستع��س به� عن الحرف )اأو( في الترادف.  -

ال�صرط المائلة )/(: ح. 

وتو�سع هذه العالمة:

للف�سل بين الت�ريخ الهجرّي والت�ريخ الميالدّي.   -

للف�سل بين اليوم وال�سهر وال�سنة.  -

ْرطتان الأفقّيتان... اأو الخّطان )-  -(: ال�صَّ ط. 

و تو�س���ع هذه العالمة لالإ�س����رة اإلى الجملة العترا�س���ّية، بمع�نيه���� المختلفة؛ من   

اإي�س�ح، ودع�ء، وذّم...

ْرَطتان المتوازيتان )=(: ال�صَّ ي. 

و تو�سع هذه العالمة:  

- بين رمز الكلمة والكلمة في مع�جم الم�سطلح�ت. 

- ي�س���تعي�س به� بع�س���هم؛ طب�عّيً�، عن تكرار كلم�ت وردت في �س���طر �س����بق، وهو م� 

�َسَيِرد في عالمة المم�ثلة.

- في اآخر ذيل ال�س���فحة، اإلى جهة الي�س����ر، اإذا لم يكتمل ن�ّس الح��س���ية؛ كم� يو�سع 

مثله� في اأّول ح��س���ية ال�س���فحة الت�لية، اإلى جهة اليمين، اإ�س����رة اإل���ى اأّن م� يبداأ 

به ذيل هذه ال�س���فحة ت�بع لم� ُكتب في ال�س���فحة ال�س�بقة، ويطلق بع�سهم عليه�: 

عالمة الت�بعّية.
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عالمة المماثلة )“ “ “(: ك. 

وتو�س���ع هذه العالمة لالإ�س�رة اإلى َتم�ُثٍل مع �سطر �س����بق، تم�ثٍل مع كلمة اأو اأكثر، وُتعطى 

كّل كلمة مم�ثلة عالمة واحدة.

القو�صان، اأو الهاللن  )  (: ل. 

وتو�سع هذه العالمة:

لح�سر عب�رات الّدع�ء الق�سير.   -

ح كلمة اأو جملة ا�سطالحّية اأو غ�م�سة، ج�ءت قبله.  لح�سر تحديد يو�سّ  -

لح�سر جملة العترا�س ب�ل�سرط، الواردة في �سي�ق الكالم.   -

لح�سر عب�رة الحترا�س، اأو م� ي�سهم في التف�سير.   -

لح�سر عب�رة ت�سترعي النتب�ه في ال�سي�ق.   -

لح�سر �سفة م�؛ من �س�أنه� اإزالة التب��س في ا�سم َعَلم، اأو ا�سم مك�ن.   -

لح�سر الأرق�م والرموز ذوات المدلول الق�نونّي.  -

لح�سر ت�ريخ الميالد وت�ريخ الوف�ة، واأ�سم�ء الت�س�نيف والموؤّلف�ت.  -

لالإ�س�رة اإلى �س�حب قول.  -

القو�صان الُمْعَكَفتان ]   [: م. 

اأو القو�س�ن المعقوف�ن، اأو المعقوفت�ن، اأو الُمَرّكن�ن، اأو الُمَرّبع�ن، ويطلق عليهم�، -اأي�سً�، 

عالمة الح�سر.

وتو�س���ع هذه العالمة لح�س���ر كالم لي�س من اأ�س���ل الن�ّس، �س����قه، اأو اأ�س�فه الب�حث اإلى 

الن�ّس؛ تو�سيحً� اأو تقويمً�.

وقد جرى التقليد في البحث الأك�ديمّي الحديث على اإيراد الكالم الم�س����ف، المو�س���وع 

بين القو�سين المعكفتين، في الح��سية.

القو�صان المزّهران { }: ن. 

اأو القو�س�ن المنّجم�ن، اأو العزيزّي�ن.

وتو�سع هذه العالمة لح�سر الآي�ت القراآنّية.
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:    “ القو�صان المزدوجان   �س. 

ِهلَّة.
َ
اأو عالمة التن�سي�س، اأو عالمة القتب��س، اأو الأ

و تو�سع هذه العالمة:

لح�س���ر كالم منقوٍل حرفّيً�، وي�سترط في هذا النقل الحرفّي اأم�نة النقل، حتى لو   -

ك�ن فيه م� يخ�لف قواعد النحو وال�س���رف، اأو مت�س���ّمنً� كالمً� ل يرت�سيه الك�تب 

المحّقق، اأو الق�رئ.

قد ُي�س����ق القتب��س في الن�ّس؛ بو�سفه �س����هدًا يوؤّكد ق�سية م�، ويعّزز �سّحته�، اأو   -

ببو�سفه �سندًا، اأو معلومة تحت�ج اإلى نق�س من الب�حث. 

لح�سر كلمة بعينه�، نرغب في التركيز عليه�، في الجملة، اأو ال�سي�ق.   -

ع. الِنقاط الثالث المح�صورة بقو�صين )...(:

وتو�سع هذه العالمة:

لالإ�س����رة اإل���ى اأّن جزءًا من ال���كالم المنقول مح���ذوف؛ بدع���وى اأّن الك�تب لم يَر   -

�سرورة لِذْكره.

بال قو�س���ين ح��سرين، للتعليق على جري�ن الجملة، في�سعه� الك�تب ق�سدًا، لدواٍع   -

مختلفة؛ منه�: الترّجي، والتهديد، والأ�سى.



85 الدرا الفام  نوث نكتدل اا  عالمات التبقوم ااكائهفا فع التياوب  

اذفكار البئوسة

 1- عالم����ت الترقيم رموز ا�س���طالحّية، تو�س���ع في الن�ّس وفق قواعد مح���ّددة يتطّلبه� 

التوا�س���ل بين المتكّلم وال�س�مع في الأداء ال�س���فهّي، وبين الك�تب والق�رئ في الن�ّس 

ا دعاّر. 

 2- من فوائد ا�ستعم�ل عالم�ت الترقيم: اإي�س�ح م�سمون الن�ّس/ اإبراز مف��سله والربط 

بينه�/ الك�س���ف عن اأحوال وا�س���عه�/ القدرة على نقل المن�خ ال�س���وتّي الذي يتو�ّسله 

الك�تب/...

 3- م���ن �س���ور عالم����ت الترقيم: النقط���ة ).(/ الف��س���لة )،(/الف��س���لة المنقوطة )؛(/

ْرطة )-(/  النقطت�ن ):(/ عالمة ال�س���تفه�م )؟(/ عالمة التعّجب اأو الت�أّثر )!(/ ال�سَّ

���ْرَطت�ن المتوازيت����ن )=(/عالمة  ���ْرطت�ن الأفقّيت�ن/ ال�سَّ ال�س���رط الم�ئل���ة )/(/ ال�سَّ

المم�ثلة )»(/القو�س�ن، اأو الهاللن  )  (/ القو�س�ن الُمْعَكَفت�ن ]   [/ القو�س�ن المزّهران 

{}/ القو�س�ن المزدوج�ن  »  «/ الِنق�ط الثالث المح�سورة بقو�سين )...(.

ب اأِجد
ّ
فك

 1- عّرف عالم�ت الترقيم مبّينً� فوائد ا�ستعم�له� في الكت�بة؟

 2- �سع عالم�ت الترقيم المن��سبة في موا�سعه� من الن�ّس الآتي:

اإّن الكت����ب ه���و ن�فذة على الع�لم الوا�س���ع للعلم والمعرفة والكت�ب الجّيد هو اأحد اأف�س���ل 

و�س����ئل الكم�ل الب�س���ري ف�ل�س���خ�س اّلذي لي�س لدي���ه ارتب�ط بهذا الع�ل���م الجميل والمحيي 

)ع�لم الكت�ب( هو بال �س���ّك محروٌم من اأهّم النت�ج�ت الإن�س����نية واأي�س���ً� من اأكثر المع�رف 

الإلهية والب�سرية اإّنه� لخ�س�رة عظيمة لالأّمة اّلتي ل �س�أن لأبن�ئه� ب�لكت�ب واإّنه لتوفيٌق عظيٌم 

 لالإن�س����ن اأن ي�أن����س ب�لكت����ب واأن يكون في ح�لة ا�س���تف�دة دائم���ة منه فيتعّلم اأ�س���ي�ء جديدة

 ف���ي مرحل���ة ال�س���ب�ب كنت كثير المط�لع���ة ف�إلى ج�نب الكتب الدرا�س���ية اّلتي كن���ت اأط�لعه� 
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واأدر�س���ه� كنت اأقراأ كتب الت�ريخ والأدب وال�س���عر وكذا الكتب الق�س�س���ية والروائية اأحببت الكتب 

ا يوائوـــق كثي���رًا وق���راأت الكثير م���ن الرواي�ت الم�س���هورة في تلك الفت���رة كذلك كنت اأقراأ ال�س���عر 

فف���ي اأّي����م حداثتي و�س���ب�بي ك�ن لدّي اّطالع عل���ى الكثير من الدواوين ال�س���عرية كن���ت اأحّب كتب 

الت�ري���خ وحي���ث كن���ت اأدر�س اللغ���ة العربية قد خُبرته���� جّيدًا فق���د اأحببت الأح�ديث )ال�س���ريفة( 

اأذك���ر الآن اأح�دي���ث كنت قد قراأته���� ودّونته� في مرحل���ة الحداثةكنت اأحتفظ بدفتٍر �س���غيٍر اأدّون 

في���ه الأح�دي���ث اإّن الأح�دي���ث اّلتي بحث���ت حوله� الب�رحة اأو في هذا الأ�س���بوع ل تبق���ى في ذاكرتي 

 عليكم 
ً
اإل اإذا �س���ّجلته� اأّم���� تلك اّلتي قراأته� في تلك الأّي�م ومرحلة ال�س���ب�ب ف�إّنن���ي اأذكره� تم�م�

اأن تدرك���وا قيمة مرحلة الحداثة وال�س���ب�ب فم���� تط�لعونه اليوم يبقى لك���م ول ُيمحى من اأذه�نكم 

���ب� هذه ه���ي مرحلة جّيدة ج���ّدًا للمط�لعة والتعّل���م اإّنه� ب�لفع���ل مرحلة ذهبية ل  اأب���دًا مرحلة ال�سِّ

 يمكنهم فيه القي�م ببع�س 
ً
�س���ون لأنف�سهم وقت� ُتق�رن ب�أّي مرحلة اأخرى اأرى بع�س �س���ب�بن� ل يخ�سّ

ً
المط�لع�ت الج�نبية والحقيقة اأّنه يمكن لل�س����ّب اأن يدر�س درو�س���ه ويط�لع ويم�ر�س الري��سة اأي�س�

 

 عل���ى الرغ���م م���ن م�س����غلي الكثيرة لك���ن بحمد اهلل ل���م اأنفّك ع���ن ق���راءة الكتب وف���ي الحقيقة 

ل اأ�س���تطيع اأن اأنف���ّك وف���ي زحم���ة الأعم����ل الكثي���رة واله�ّم���ة اّلت���ي ه���ي عل���ى ع�تق���ي اأن���� عل���ى 

 م���ع الكت����ب اإّنن���ي اأ�س���عر اأّن الإن�س����ن اإذا اأراد اأن يبقى عل���ى ال�س���عيدين المعنوي 
ٍ
توا�س���ل دائ���م

 ومتج���ّددًا فلي����س ل���ه حيل���ة �س���وى الرتب����ط ب�لكت����ب ك�لرتب����ط بنب���ع �س���ّي�ل 
ً
���� والثق�ف���ي غ�سّ

 الم�س����ألة لي�س���ت م�س����ألة حيلة اأو 
ً
ودائ���م الجري����ن يم���ّد الإن�س����ن ب�س���كل منتظم بكّل جدي���د طبع�

 عدمه���� ب���ل هي م�س����ألة ميل ورغبة واأم���ر ل بّد منه ب�لن�س���بة لمن هو م���ن اأهل المط�لع���ة والكت�ب

 فيقروؤوه ومن ثّم 
ً
 بين اأبن�ء �سعبن� ب�أن يذهبوا وي�ستروا كت�ب�

ً
 هذه الع�دة لم تجد له� اإلى الآن مك�ن�

 اأو على �سبيل المث�ل 
ً
 واألقوه ج�نب�

ً
 ولرّبم� ا�ستروا كت�ب�

ً
يعطوه لأ�س���دق�ئهم اأو اأبن�ئهم ليقروؤوه اأي�س����

 في بلدن� وهذا مدع�ٌة 
ً
يهدي �سديق اإلى اآخر كت�ب�ً فيرميه ج�نب�ً في الواقع لم تجد القراءة له� مك�ن�

لالأل���م الكبير اإّنن� غ�فلون عن مدى هذا الألم و�س���ّدته في حي���ن اأّن كّل هذه المط�لب الموجودة في 

الأذه�ن والج�رية من الأقالم على الأوراق والتي ُتطبع بنفق�ٍت ع�لية اإذا م� ُوّزعت بين جميع الن��س 

لحظوا كم �س���يرتفع م�س���توى ثق�فة المجتمع وم� هي المن�فع اّلتي �س���تتحّقق من هذه الجهة تع�لوا 

والتحق���وا بفرق العمل الموؤّثرة بنحٍو م� والتي ابتداأت منذ عّدة �س���نوات بحّث الن��س على المط�لعة 

تكّلموا عنه� في دع�ي�تكم وت�س���ريح�تكم اأّلفوا الكتب والمق�لت ان�س���روا فلُتكتب الق�س�س ولُتنجز 

الأعم�ل الفنية لحّث الن��س على المط�لعة ولي�سبح الكت�ب جزءًا من لوازم الحي�ة
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مطالية

 من توجيهات اإلمام القائد الخامنئي{ في مجال الكتابة )5(

ترجمة الكتب المفيدة والنافعة
���ة والفّن هن�ك  اإّنن���� ف���ي مج�ل الأدب، نع�ني من �ُس���حٍّ كبير ف���ي الكتب، وفي مج�ل الق�سّ

-اأي�سً�- نق�ٌس كبير، وكذا في مج�ل الرواية والترجم�ت الراقية، ل يمكن القول اإّن كّل هوؤلء 

الكّت����ب الكب�ر الموجودين اليوم )في الع�لم( واّلذين يم�ر�س���ون الكت�ب���ة، يكتبون الرواي�ت، 

والق�س����س، وحّت���ى التحقيق�ت الت�ريخّية، �س���وف تنتهي كت�ب�تهم جميعً� �س���ّدن�، ل، فهن�ك 

الكثير مّم� يمكن اأن ينفعن�، ينبغي العثور على هذه الكت�ب�ت وترجمته�.

ترجمة كتبنا إلى اللغات األخرى
اإّن الترجم���ة اأم���ٌر ه�ّم ج���ّدًا، بيد اأّنه ينبغي اأن تت���ّم بذك�ء. عندم� كنت اأق���راأ اأحي�نً� هذه 

الكتب )اإ�سدارات مكتب اأدب وفّن المق�ومة الت�بع للدائرة الفّنّية( ك�ن يخطر بب�لي: لو اأردن� 

���ة ب�لحرب، علين� اأّوًل: اأن نر�س���ل  - مث���اًل - اأن نع���ّد ترتيبً� لإر�س����ل الكتب المترجمة الخ��سّ

كت�بً� �س���غيرًا، بم�س���حة ل ُتبرز الج�نب الإيراني كثيرًا، وب�أ�س���لوب وكت�ب���ة جّيدين قد روعيت 

الجودة في طب�عته، فنر�س���له، ونن�س���ره للقراءة. بعده�، اإذا اأِلفت الأذه�ن هذا العمل، نر�سل 

لة  كت�بً� اآخر... وكّل كت�ب... يفتح طريقً� للكت�ب الت�لي، حّتى ي�س���ل الدور اإلى الكتب المف�سّ

والذكري�ت الأطول.





أهداف الدرا

م مع نفاية هذا الدرا أن:
ّ
على المتيل

يعرف كيفّي���ة مراجع���ة العمل الكتب���ّي الوظيفّي؛    1

لغويً� وم�سمونّيً� و�سكلّيً�.

يمّر�س عل���ى تطبيق هذه التقنّي�ت على ن�س���و�س    2

كتبّية.

ي�س���تفيد من ه���ذه التقنّي����ت في مج����ل مراجعة    3

الكت�ب�ت العلمّية والأدبّية.

 كيف نكتب؟ )5( 

خطوات مراجعة الكتابة 

وتقويمها

 الدرس السادس  





ت�أتي عملّية �س���ي�غة العمل الكتب���ّي الوظيفّي بعد اأن ينتهي هذا العم���ل؛ وذلك بمراجعته، 

وت�سويب اأخط�ئه، واإع�دة تنظيمه، والو�سول به اإلى اأف�سل �سورة ممكنة.

وُيراد من مراجعة المكتوب اإع�دة النظر فيه، وقراءته، وتحديد اأخط�ئه، ومواطن �سعفه، 

وجوانب���ه التي تحت�ج اإلى تعديل، وم� يتطّلبه من تنظيم وتن�س���يق؛ حتى يكون فّع�ًل في تحقيق 

عّد من اأجله.
ُ
الهدف الذي اأ

وعلي���ه، تتعّدد اإجراءات عملّية مراجعة العم���ل الكتبّي الوظيفّي، وتتنّوع، وتتك�مل، متن�ولًة 

جمي���ع جوانب الكت�ب���ة الوظيفّية التي تتطّلب لغ���ًة متَقنًة؛ من نحٍو، و�س���رٍف، واإمالٍء، وخّط، 

 محّدٍد ووا�س���ٍح ومرّتٍب ومترابط، واأ�س���وٍل فّنّيٍة في التنظيم والتن�س���يق والحجم 
ٍ
وفكٍر �س���ليم

والموا�سع.

إجباءات المباجية اللغوّية للمكتوب
ترتبط الكت�بة العربّية ب�سكل مب��سر بعلوم ال�سرف )بنية الكلمة، و�سبطه�، وت�سريف�ته�(، 

والنحو )العالق�ت بين الكلم�ت داخل الجمل المكتوبة(، والإمالء )�س���ّحة الر�س���م الكتبّي(، 

والخّط )الر�سم الهند�سّي(، والبالغة )الو�سوح، والجم�ل، وتنظيم المكتوب(.

وتتحّدد اإجراءات المراجعة اللغوية للعمل الكتبّي الوظيفّي في الآتي:

تحديد الأخطاء ال�صرفّية والنحوّية وت�صويبها: اأ. 

يقع الخط�أ ال�سرفّي عند �سي�غة كلم�ت على غير القي��س، اأو مخ�لفة م� هو �س�ئع �سم�عّيً�، 

ويكثر ذلك في الم�س�در والن�سب و�سي�غة الم�ستّق�ت من غير الأفع�ل الثالثّية.

وتب���رز الأخط����ء النحوّية عند كت�بة الكلم����ت التي ُتعَرب بعالم�ت اإع���راب فرعّية؛ فرفع 

المن�سوب منه�، اأو ن�سب المرفوع...  يوؤّدي اإلى ت�سويه الكت�بة، واإ�س�ءة الفهم.
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ويظهر الخط�أ بنحو اأو�سح في الكلم�ت التي تتغّير كت�بته� نتيجة موقعه� الإعرابّي؛ بحذف 

حروف منه�، اأو اإبدال كت�بته�؛ وذلك عند اإبق�ء هذه الحروف، اأو عدم اإبداله�.

.
ً
وُيعّد ال�سبط غير ال�سحيح لبع�س الكلم�ت التي لم ُت�ْسِكل كذلك خط�أ

وُي�س�ف اإليه� -اأي�سً�- اأخط�ء �سرفّية ونحوّية اأخرى تّت�سل ب�لعطف، والبدل، والإ�س�فة، 

وكت�بة الأعداد، وغيره�.

اكت�صاف الأخطاء الإمالئّية وت�صحيحها: ب. 

تكثر الأخط�ء -ع�دة- في ر�س���م الهمزة؛ حيث تر�س���م همزة فوق األف الو�س���ل، اأو تحذف 

 في و�س���ط الكلمة اأو اآخره�؛ فت�أتي على ال�سطر بدًل من الواو اأو 
ً
���ع خط�أ همزة القطع، اأو ُتو�سَ

الألف، وُتر�سم على الألف بدًل من كر�سي الي�ء، اأو غير ذلك.

والأخط����ء الكتبّي���ة كثيرة - اأي�س���ً� - في الكلم�ت المنّونة، ول�س���ّيم� عند تنوين الأ�س���م�ء 

المختومة بهمزة متطّرفة على ال�سطر اأو على الألف. 

ول تخلو كت�ب�ت بع�س الأ�سخ��س من اأخط�ء في ر�سم الألف اللّينة، وفي الخلط بين الت�ء 

المفتوحة والت�ء المربوطة، اأو بين الت�ء المربوطة وه�ء الغيبة، وعدم التمييز بين الأ�س���وات 

المتق�ربة عند الر�سم.

ويحدث الخط�أ الإمالئّي -اأحي�نً�- في ر�س���م حرف منطوق ل ُير�سم، اأو عدم كت�بة حرف 

ل ُينَطق، والمفرو�س اأن ُير�َسم، وكذلك عدم التفريق بين واو الجم�عة )وا( وواو الجمع )و( 

عند الكت�بة.

اإلى ج�نب اأخط�ء اإمالئّية اأخرى تّت�سل ب�لمّد، وغيره.

التاأّكد من �صالمة ا�صتخدام عالمات الترقيم: ج. 

ُيعّد عدم ا�س���تخدام عالم�ت الترقيم، اأو ا�س���تخدامه� ب�سكٍل خ�طئ من الأخط�ء ال�س�ئعة 

فر ا دعاوق.

وُيالحظ اأّنه يقّل الخط�أ -غ�لبً�- في ا�ستخدام عالم�ت: الف��سلة، والنقطة، وال�ستفه�م، 

والتعّجب، في حين يكثر الخط�أ في ا�ستخدام الف��سلة المنقوطة، وعالمة الحذف، وال�سرطة، 

والقو�سين... لدرجة اأّنه يندر وجوده�.
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حذف مواطن الح�صو الطويل: د. 

تّت�سم الكت�بة الوظيفّية ب�سم�ت عديدة؛ منه�: المب��سرة، والتحديد الدقيق، وعدم احتم�لّية 

الت�أويل، والو�س���وح، وال�سراحة. وت�ستلزم كّل هذه ال�ّسم�ت اأن تكون الكت�ب�ت الوظيفّية دقيقة 

ومرّكزة وموجزة، وخ�لية من اأّي كلم�ت زائدة، اأو عب�رات ا�س���تطرادّية، اأو ترادف�ت ل ح�جة 

له�.

ف العمل الكتبّي الوظيفّي، في  اإّن ال�ستطراد والتطويل وتكرار الكلم�ت والمترادف�ت ُي�سعِّ

حي���ن اأّن تحديد مواطنه وحذفه�، يوؤّدي اإلى تعزيز العمل الكتبّي الوظيفّي وتقويته، وي�س����عد 

ِعّد من اأجله؛ ب�سهولة، وُي�ْسر، و�سرعة من��سبة.
ُ
في تحقيق الهدف الذي اأ

تعديل ال�صياغات ال�صعيفة اأو غير المنا�صبة: ه�. 

 يب���دو العمل الكتبّي-اأحي�نً�- �س���ليمً� لغوّي���ً�، لكن قد تكون بع�س المفردات غير من��س���بة 

للمو�س���وع، اأو تع�ني بع�س جمله من �س���عٍف في ال�س���ي�غة؛ من حيث عدم تنّوعه�، اأو �س���عف 

ترابطه�.

ول تقت�س���ر المراجعة المطلوبة للعمل الكتبّي على ت�سويب الأخط�ء النحوّية اأو ال�سرفّية 

اأو الإمالئّية، ولكّنه� تمتّد اإلى م�سمون بع�س المفردات، ومدى الإح�س��س بمن��سبته� اأو عدمه، 

واإلى �سي�غة الجمل والعب�رات.

ف�سعف �سلة المكتوب ب�لمو�سوع يزيد من �سعف ال�سي�غة، وب�لت�لي يوؤّدي اإلى الغمو�س. 

الت، واإزالة التكرار. لذا، ف�إّن التعديل المطلوب يهدف اإلى اإزالة الغمو�س، وتعزيز ال�سّ

تو�صيح الخّط وتجويده )في حالة الكتابة اليدوّية(: و. 

اإّن رداءة الخّط - في الكت�بة اليدوّية - تنّفر الق�رئ، وت�سّبب-اأحي�نً�- اإ�س�ءة الفهم. لذا، 

ف�إّن مراجعة الكت�بة اليدوّية ت�س���تلزم الطمئن�ن لو�سوح الخّط، واللتزام ب�لقواعد المعروفة 

لر�سم الحروف، ول�سّيم� الحروف المت�س�بهة ر�سمً�، وو�سع النق�ط، ور�سم النبرة في مك�نه� 

بدّقة، ور�سم الحروف ال�سغيرة اأو الكبيرة حجمً�، واّت�س�ل بع�س الحروف ببع�سه� الآخر.

وعلي���ه، اإّن اإع�دة الكت�بة بخّط اأو�س���ح واأجود واأجمل اأمر مطلوب؛ �س���واء اأك�ن الّت�س����ل 

التحريرّي �س�عدًا )من المروؤو�س اإلى الرئي�س(، اأم ن�زًل )من الرئي�س اإلى المروؤو�سين(.
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إجباءات مباجية اذفكار المكتوبة
تتطّل���ب مراجعة العمل الكتبّي الإج�بة على عّدة اأ�س���ئلة ترتبط ب�أف���ك�ره، ول تنتهي عملّية 

المراجع���ة - م���ن ه���ذا الج�نب - اإّل ب�لو�س���ول اإلى الإج�بة ع���ن هذه الأ�س���ئلة ب�«نعم«، وهذه 

الأ�سئلة هي:

- هل الأفك�ر وا�سحة؟ هل الأفك�ر من��سبة؟ 

- هل الأفك�ر مت�سل�سلة؟ هل الأفك�ر مترابطة؟ 

- هل الأفك�ر وثيقة ال�سلة؟ هل الأفك�ر مّت�سقة؟ 

وُتَعدُّ الإج�بة »بال�صلب« على اأيٍّ من الأ�سئلة ال�س�بقة موؤ�ّسر �سعٍف في كف�ءة العمل الكتبّي 

الوظيفّي، وفي م�ستوى تحقيقه لالأهداف.

ومن الأخط�ء التي يقع فيه� بع�سهم عند الكت�بة، وجود تع�ر�س اأو عدم اّت�س�ق بين فكرتين 

مكتوبتين ل يمكن اأن تكون� �سحيحتين في الوقف نف�سه؛ نتيجة اإهم�لهم اأو عدم انتب�ههم.

وه���ذا التع�ر����س قد يكون وا�س���حً� ومك�س���وفً�، وقد يكون غ�م�س���ً� ومخفّيً� بين ال�س���طور. 

واأحي�نً� َيِرد في المكتوب معلوم�ت ه�م�س���ّية اأو م�س���ّللة، اأو غير مرتبطة ب�لمو�س���وع، فتتطّلب 

المراجع���ة ح���ذف مثل ه���ذه المعلوم�ت. ومن اأبرز الإج���راءات التي تتطّلبه���� عملّية مراجعة 

الأفك�ر المكتوبة:

اإع�دة النظر في بع�س الأفك�ر المكتوبة؛ لمعرفة مدى من��سبته�، اأو مدى الح�جة اإليه�  اأ. 

في تحقيق الهدف المن�سود.

الت�أّكد من ت�سل�سل الأفك�ر وترابطه�. ب. 

الت�أّكد من و�سوح الأفك�ر. ج. 

لة. اإزالة موارد التع�ر�س، وحذف الموارد غير ذي ال�سّ د. 

إجباءات مباجية التنظوم االشكل
للعمل الكتبّي الوظيفّي م�س���مون و�سكل. واإذا ك�نت اإجراءات المراجعة ال�س�بقة قد رّكزت 

على الم�س���مون، ف�إّن اإج���راءات المراجعة الآتية ينبغ���ي اأن تتن�ول �س���كل المكتوب وتنظيمه؛ 

وذلك من حيث:
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الهوام�س الراأ�سّية والأفقّية والج�نبّية. اأ. 

الم�س�ف�ت بين ال�سطور وبين الفقرات. ب. 

النظ�م والنظ�فة. ج. 

حجم الخّط. د. 

حجم المكتوب. ه. 

اإظه�ر العن�وين الأ�س��سّية والث�نوية. و. 

اإظه�ر المهّم في المكتوب: ا�سم، اأو عنوان، اأو ت�ريخ. ز. 

الجداول والر�سوم التو�سيحّية )في التقرير الر�سمي(. ح. 

ط. نوع الورق ولونه.

ومن الأخط�ء ال�سكلّية ال�س�ئعة:

عدم ترك ه�م�س من��سب في بداية الكت�بة اأعلى ال�سفحة، اأو الخروج ب�لكت�بة اإلى  	-
اله�م�س الج�نبّي.

عدم ترك م�س�فة م�س�عفة بين الفقرات )�سعف الم�س�فة بين ال�سطور(. 	-
وجود �سطب اأو َك�ْسط. 	-

اإغف�ل النظ�م والتن�سيق. 	-
كت�بة العن�وين الأ�س��سّية اأو الفرعّية ببنط الكت�بة الع�دّية نف�سه. 	-
عدم و�سع خطوط تحت العن�وين الرئي�سة اأو الفرعّية لإبرازه�. 	-

عدم اإبراز معلومة مهّمة وردت و�سط ال�سطور. 	-
الكت�بة بخّط �سغير تتعّذر قراءته. 	-
الكت�بة بخّط كبير وغير من��سب. 	-

ا�ستعم�ل نوع خّط غير �س�ئع، ت�سعب قراءاته )في الكت�بة اإلكترونّيً�(. 	-
عر�س معلوم�ت في جداول غير منّظمة، اأو بر�سوم واأ�سك�ل غير وا�سحة. 	-

ا�ستخدام نوع رديء من الأوراق. 	-
الإكث�ر من الألوان الم�س���تخدمة التي ت�س���ّتت ذهن الق�رئ، وت�س���رفه عن م�سمون  	-

ا مدعيب.
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وجود اأخط�ء مطبعّية. 	-
وتتّم مراجعة العمل الكتبّي الوظيفّي من خالل اعتم�د اإحدى طريقتين:

ذاتّية؛ اأي ب�إع�دة قراءة الن�ّس من ِقَبل الك�تب نف�سه؛ لت�سويب الأخط�ء. 	-
اّطالع �سخ�س اأو اأ�سخ��س اآخرين على الن�ّس، وو�سع المالحظ�ت عليه. 	-

وتجدر الإ�س����رة اإل���ى اأّن هذه الإجراءات تختلف ح�س���ب طبيعة العمل، وهدفه، وم�س���توى 

ك�تبه، وم�س���توى قّرائه. وقد تتّم المراجعة ب�سكل �س���ريع ومحدود، اأو بتمّهل وعمق، وع�دة م� 

ت�ستغرق وقتً� في بدايته�، لكن �سرع�ن م� يقّل هذا الوقت مع المم�ر�سة.

والمهّم، اأن يحر�س الك�تب؛ اإدارّيً� ك�ن اأم غير اإدارّي، على مم�ر�س���ة هذه الإجراءات بعد 

اأّي عمل كتبّي وظيفّي.
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اذفكار البئوسة

 1- م���ن اإج���راءات المراجع���ة اللغوّي���ة للمكت���وب: تحديد الأخط����ء ال�س���رفّية والنحوّية 

وت�س���ويبه�/ اكت�س�ف الأخط�ء الإمالئّية وت�س���حيحه�/ الت�أّكد من �سالمة ا�ستخدام 

عالم�ت الترقيم/ حذف مواطن الح�سو الطويل/ تعديل ال�سي�غ�ت ال�سعيفة اأو غير 

المن��سبة/ تو�سيح الخّط وتجويده/...

 2- م���ن اإج���راءات مراجعة الأفك�ر المكتوب���ة: اإع�دة النظر في بع����س الأفك�ر المكتوبة/ 

الت�أّكد من ت�سل�سل الأفك�ر وترابطه� وو�سوحه�/ اإزالة موارد التع�ر�س وحذف الموارد 

لة/... غير ذي ال�سّ

 3- م���ن اإج���راءات مراجع���ة التنظي���م وال�س���كل: مراجع���ة الهوام����س الراأ�س���ّية والأفقّية 

والج�نبّية/ الم�س�ف�ت بين ال�سطور وبين الفقرات/ النظ�م والنظ�فة/ حجم الخّط/ 

حج���م المكتوب/ اإظه�ر العن�وين الأ�س��س���ّية والث�نوية/اإظه����ر المهّم في المكتوب/ 

الجداول والر�سوم التو�سيحّية/ نوع الورق ولونه/...

ب اأِجد
ّ
فك

 1- اذكر اأبرز الإجراءات التي تتطّلبه� عملّية مراجعة العمل الكتبّي الوظيفّي؟

 2- اق���راأ الن����سّ الآتي، وق���م بمراجعته واأعد تنظيمه وترتيب اأف���ك�ره وكت�بته من جديد؛ 

م�ستخدمً� اجراءات مراجعة العمل الكتبّي الوظيفّي:

واأّم� المعنى ال�سطالحي للقراآن فقد ُذِكَرت فيه تحديدات مختلفة وردت عليه� اإ�سك�لت 

ع���ّدة، ولعّل اأقّله� محالًّ لالإ�س���ك�لت م� ا�س���تهر على ل�س����ن الأ�س���وليين والفقه����ء واللغويين 

ويوافقهم عليه المتكّلمون اللفظ المنزل على النبيP المنقول عنه ب�لتواتر المتعّبد بتالوته 

ف�للفظ جن�س في التعريف ي�س���مل المفرد والمرّكب ول �سّك اأّن ال�ستدلل على الأحك�م يكون 

ب�لمرّكب����ت كم� يكون ب�لمفردات ك�لع����ّم والخ��ّس والمطلق والمقّي���د، وخرج ب� المنزل على 
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النب���ي م� لم ينزل اأ�س���اًل مث���ل كالمن� ومثل الحدي���ث النبوي وم� نزل عل���ى غير النبي)�س( 

ك�لتوراة والإنجيل وخرج ب� المنقول تواترًا جميع م� �س���وى القراآن مثل القراءات �س���واء اأك�نت 

م�سهورة اأم اأح�دية وخرجت الأح�ديث القد�سية اإذا تواترت بقيد المتعّبد بتالوته

تعّددت اآراء اللغويون والب�حثون في علوم القراآن في تحديد معنى القراآن واأ�سله ال�ستق�قي 

اللغوي اإلى اأقوال كثير اأبرزه� الت�لي.

جمع قرينة لأّن اآي�ت القراآن ي�س���ّدق بع�س���ه� بع�سه� الآخر؛ فهي بمث�بة قرائن في   -

فهمه� وتف�سيره�؛ لأّنه ا�سم غير مهموز م�ستّق من القرائن.

بمعنى ال�سي�فة لأّن القراآن م�أدبة اهلل للموؤمنون لأّنه ا�سم مهموز وم�ستّق من القرى  -

ا�س���م غير مهموز م�ستّق من َقَرَن يق�ل قرنُت ال�س���يء ب�ل�سيء اإذا �سممت اأحدهم�   -

اإلى الآخر و�ُسّمي به القراآن لأّنه ي�سم ال�ُسَور والآي�ت والحروف بع�سه� اإلى البع�س 

الآخر.

بمعنى القرين لأّنه لفظ ف�سيح قرين ب�لمعنى البديع ولأّنه ا�سم غير مهموز م�ستّق   -

من الِقرن.

ا�س���م مهموز وم�س���تّق من الُق���ْرء بمعنى الجمع لأّنه يجمع ف���ي طي�ته ثمرات الكتب   -

ال�سم�وية ال�س�بقة.

خ��ّس بكالم اهلل تع�لى الن�زل على ر�س���وله الأكرمP ب�لوحي �س���من اآي�ت و�سور   -

يجمعه� ويوؤّلفه� هذا ال�س���م مث���ل التوراة الخ��ّس ب�لكالم الموحى به اإلى ر�س���وله 

مو�س���ىQ والإنجيل الخ��ّس ب�لكالم الموحى به اإلى ر�سوله عي�سىQ لأّنه 

ا�سم علم ج�مد غير م�ستّق من �سيء. 

ا�س���م مهموز م�س���در لقراأُت بمعنى التالوة ك�لرجح�ن والغفران �ُس���ّمي به الكت�ب   -

المق���روء من ب�ب ت�س���مية المفعول ب�لم�س���در اأي المق���روء اأو م� ُيقراأ وا�س���تخدم 

القراآن بمعنى القراءة ك�لكت�ب الذي ُيطلق على المكتوب بمعنى الكت�بة.

واأق���وى هذه الأقوال القول الأخير لأّنه� الأوفق بقواعد ال�س���تق�ق وموارد اللغة ف�س���اًل عن 

كون الأقوال الأخرى ل تخلو من تكّلف في توجيهه� اأو لي�س له� وجه وجيه.

ومعن���ى الآية ل تعجل ب���ه اإذ علين� اأن نجمع م� نوحيه اإليك ب�س���ّم بع�س اأجزائه اإلى بع�س 
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وقراءته عليك فال يفوتن� �س���يء منه حتى يحت�ج اإلى اأن ت�س���بقن� اإلى قراءة م� لم ُنوِحه بعد. 

وقي���ل: المعنى اإّن علين� اأن نجمعه في �س���درك؛ بحيث ل يذهب عليك �س���يء من مع�نيه، واأن 

نثّبت قراءته في ل�س�نك؛ بحيث تقراأه متى �سئت. وهذا ل يخلو من بعد. وقوله: {يئ جب حب 

خب    }؛ اأي: ف�إذا اأتممن� قراءته عليك وحيً�؛ ف�ّتبع قراءتن� له، واقراأ بعد تم�مه�.
والِقَراَءُة في اللغة هو �س���ّم الحروف والكلم�ت بع�س���ه� اإلى بع�سه� الآخر في الترتيل... ل 

ه به قراءة  ُيق����ل قراأت القوم اإذا جمعتهم ويدّل على ذلك اأّن���ه ل ُيق�ل للحرف الواحد اإذا ُتُفوِّ

واْلُقْراآُن في الأ�س���ل م�س���در، نحو كفران ورجح�ن ق�ل تع�لى: {ی جئ حئ  مئ ىئ يئ 

.
)1(

جب حب خب }
اأ�س���ف اإلى ذلك اأّن اإرادة معن���ى الجمع من مفردة »القراآن« على �س���وء قوله تع�لى: {ی 

جئ حئ  مئ ىئ يئ جب حب خب    } يوؤّدي اإلى تو�ّسل التكرار من دون ط�ئل، وهذا لغو 
يتن�فى مع ف�س�حة القراآن الكريم فال محي�س عن اإرادة خ�سو�س القراءة والتالوة

�سورة الإن�س�ن، الآيت�ن 17 ـ 18.  )1(
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مطالية 

من توجيهات اإلمام القائد الخامنئي{ في مجال الكتابة )6(

التأّخر في مجال كتابة النصوص المسرحّية
ك�ن في اليون�ن، قبل ميالد الم�سيح Q، كّت�ب م�سرحّيون، وهن�ك ن�سو�س م�سرحّية ل 

تزال موجودة اإلى الآن، وقد ُطبعت اأي�س���ً� ب�للغة الف�ر�سّية، وُترجم بع�سه�، وقد قراأت بع�سه� 

اأي�س���ً�. منذ ذلك الوقت، ل تزال كت�بة الن�س���و�س الم�س���رحّية تنمو وتتط���ّور في محيط اأدب 

الثق�فة الغربّي، ونحن الآن ل نمتلك هذا الفّن!... ينبغي علين� الإ�سراع في اللح�ق ب�لركب.

جعبتنا خالية من القّصة
اإذا ك�ن ن�س���ف م� تن�س���رونه ق�س�سً� فقط، وك�نت ق�س�س���ً� جّيدة، فال اإ�سك�ل في ذلك. 

اإّنن�، ولالأ�س���ف، من هذه الن�حية، مت�أّخرون جّدًا جّدًا. من الأ�س���ي�ء اّلتي اأتح�ّس���ر عليه� دومً� 

هي اأّنن� لأ�س���ب�ب معّينة، وب�لطبع هذه الأ�س���ب�ب وا�س���حة ب�لن�س���بة لي، بقين� محرومين اإلى 

حّد كبير من ا�س���تخدام الفّن في اإبالغ ر�س����لت الثورة وقيمه����؛ اأي اإّن ذلك القدر الالئق لم 

يتحّقق. وال�س���يوعّيون ك�نوا من هذه الن�حي���ة متقّدمين علين�... هكذا زّين )الأعداء( قيمهم 

الك�ذب���ة والزائفة من خالل الفّن الأ�س���يل والرفيع، وق�موا بعر�س���ه�. لم�ذا نحرم - نحن - 

قيمن� الحقيقّية ال�س�دقة من هذا الأمر اله�ّم؟ في الواقع، ينبغي العمل على هذا ال�سعيد.



أهداف الدرا

م مع نفاية هذا الدرا أن:
ّ
على المتيل

يعرف اأنواع الكت�بة وخ�س�ئ�سه� ومج�لته�.   1

يّطلع على اأبرز مج�لت الكت�بة الأدبّية الفّنّية.   2

يتمّر�س  على هذه الأنواع من الكت�بة.   3

 ماذا نكتب؟ )1( 

أنواع الكتابة

 الدرس السابع 





تنق�سم الكت�بة بح�سب اأ�سلوبه� ومج�لته� اإلى ثالثة اأنواع:

الكتابة الوكوهّوة اليلمّوة:\

تعريفها: اأ. 

وه���ي نوع من اأنواع الكت�بة، يتعّل���ق ب�لمع�مالت والمتطّلب�ت الإدارّية، والتق�رير، والبحوث 

���ة، ومهّم للكت�ب�ت الر�س���مّية في  العلمّية...، وهو �س���رورّي في الحي�ة للمن�فع الع�ّمة والخ��سّ

الم�س����رف، وال�سرك�ت، ودواوين الحكومة، وغيره�. ولهذا النوع من الكت�بة قواعد محّددة، 

واأ�س���ول مقّننة، وتق�لي���د متع�رف عليه�؛ ك�لتق�رير، والر�س����ئل الإدارّي���ة، والبحوث العلمّية، 

والتعميم�ت، وغيره�.

الخ�صائ�س العاّمة للكتابة الوظيفّية العلمّية: تتمّيز هذه الكت�بة ب�لآتي: ب. 

اأ�سلوبه� علمّي - غ�لبً� - خ�ٍل من العب�رات الموحية.  -

دللت األف�ظه� ق�طعة ل تحتمل الت�أويل.  -

ة اأو موهبة معّينة، اأو ملكة متمّيزة من ك�تبه�. ل ت�ستلزم مه�رة خ��سّ  -

يحت�ج بع�سه� اإلى قدر من الت�أثير والإقن�ع؛ لق�س�ء اأمر، اأو ا�ستم�لة �سخ�س.  -

يعتمد بع�س���ه� على الأدّلة والبراهين التي تقنع الق�رئين ب�س���ّحة الراأي المعرو�س   -

في المو�سوع المكتوب.

مجالت الكتابة الوظيفّية العلمّية: ج. 

للكت�بة العلمّية الوظيفّية مج�لت متعّددة في الحي�ة؛ منه�: التلخي�س، والتقرير، والر�س�ئل، 

والبحوث العلمّية، وملء ال�ستم�رات، وغيره�. و�سوف ي�أتي تف�سيله� في درو�س لحقة.
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ّوة
ّ
الكتابة الوكوهّوة الهن

تعريفها: اأ. 

ه���ي نوٌع من اأن���واع الكت�بة ُتعَر�س في���ه الكت�بة الوظيفّية ب�أ�س���لوب اأدب���ّي وفّنّي، ومج�لت 

ه���ذا الن���وع متعّددة؛ منه�: ف���ّن كت�بة المق�لة، واإعداد المح��س���رات، والتعلي���ق، والمذّكرات 

ال�سخ�سّية، والكلم�ت الفتت�حّية اأو الخت�مّية.

الخ�صائ�س العاّمة للكتابة الوظيفّية الفّنّية: ب. 

تتمّيز هذه الكت�بة ب�لخ�س�ئ�س الآتية:

تجمع بين خ�س�ئ�س الكت�بتين )الوظيفّية والفّنّية(. 	-
اأ�سلوبه� علمّي، تتخّلله اأ�س�ليب اأدبّية. 	-

ة، وقدرة معّينة. تلزمه� مه�رة خ��سّ 	-
دللت بع�س األف�ظه� ق�طعة، وبع�سه� الآخر دللته اإيح�ئّية. 	-

مجالت الكتابة الوظيفّية الفّنّية: ج. 

للكت�بة الوظيفّية الفّنّية مج�لت متعّددة؛ منه�: المق�لة، والتعليق، والمذّكرات، والكلم�ت 

الفتت�حّية والختت�مّية، وغيره�. و�سي�تي تف�سيل هذه المج�لت في درو�س لحقة.

ّوة
ّ
الكتابة اذدبّوة الهن

تعريفها: اأ. 

هي نوع من اأنواع الكت�بة يقوم على ك�س���ف الأح��س���ي�س والم�س����عر، والعواطف الإن�س�نّية، 

والبتك�ر في الفكرة، وتخّيل المع�ني.

خ�صائ�س الكتابة الأدبّية الفّنّية: ب. 

تتمّيز الكت�بة الأدبّية الفّنّية ب�لآتي:

تحت�ج اإلى ا�ستعداد فطري را�سخ في النف�س وم�ستقّر في الوجدان. 	-
اأ�س�ليبه� مبتكرة؛ فيه� بالغة وف�س�حة، واأفك�ر بديعة. 	-

تختلف من �سخ�س اإلى اآخر. 	-
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ة، وخبرة فّنّية وجم�لّية. توّفر في �س�حبه� مه�رات خ��سّ 	-
تنبني على البتك�ر، ولي�س على التقليد. 	-

تعتمد على الأ�سلوب الأدبّي وال�سور الجم�لّية المعّبرة، واأ�س�ليبه� موحية. 	-
ينمو ا�ستعداده� الفطري ب�لتدريب، وتزدهر ب�لقراءة. 	-

مجالت الكتابة الأدبّية الفّنّية: ج. 

للكت�بة الإبداعّية الأدبّية الفّنية مج�لن اأ�س��سّي�ن؛ هم�:

• مج���ال ال�صعر: وله اأغرا�س���ه المتعّددة؛ من غزل، وفخ���ر، ومدح، وهج�ء، ورث�ء، 	

وو�سف.

• ���ة والم�س���رحّية، 	 مج���ال النث���ر: ويدخل تحته مج����لت كثيرة؛ منه�: كت�بة الق�سّ

وكت�بة التراجم وال�سير، وكت�بة الخطب، وغيره�.

و�سنح�ول فيم� ي�أتي تن�ول مج�لت النثر ال�س�ئعة في الحي�ة؛ لأّنه� من المج�لت المنت�سرة، 

ويمكن و�سع خ�س�ئ�س له�، وتنمية مه�راته� ب�لتدريب؛ ومن هذه المج�لت:

كتابة القّصة: أ- 
���ة حك�ية اأدبّية نثرّية اأو �س���عرّية حقيقّية اأو خي�لّية، تدور حول  ة: الق�سّ مفهوم الق�صّ  -

حدث معّين، ويترّقى فيه� الحدث حتى ي�سل اإلى عقدة تنتهي بحّل من��سب له�.

ة عن��سر تتمّثل في: ة: للق�سّ عنا�صر الق�صّ  -

• الزم�ن.	

• المك�ن.	

• ال�سخ�سّي�ت.	

• الأحداث.	

• العقدة.	

• الحّل.	

ويختلف الزم�ن من ع�س���ر اإلى ع�سر، فقد يكون مت�سل�س���اًل، وقد يكون مت�س�بكً�، وكذلك 

المك�ن. وال�سخ�س���ّي�ت؛ منه�: م� هو اأ�س��س يتطّور مع الأحداث، ومنه�: م� هو ث�نوّي �سطحّي 
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ة؛ وهي تع�لج  مكّمل لالأحداث ول يحدث في تكوينه� اأي تغيير. والأحداث هي مجري�ت الق�سّ

مو�س���وعً� معّينً�، قد يكون �سي��س���ّيً�، اأو اجتم�عّيً�، اأو اأخالقّيً�، اأو غير ذلك. والعقدة قد ت�أتي 

متدّرجة مع الأحداث، وقد تظهر فج�أة، ثّم ي�أتي الحّل المن��س���ب الذي ترت�ح له النف�س، وقد 

ة ال�سراع الظ�هرّي في الحي�ة، وقد تتن�ول ال�سراع الداخلّي لالإن�س�ن. تتن�ول الق�سّ

ة: �ُص�س بناء الق�صّ
ُ
اأ  -

• ���ة، ومعرفة المغزى 	 لحظة الكت�صاف: وهي اللحظة التي ُيدرك فيه� جوهر الق�سّ

الأ�س��س الذي ت�سعى لتو�سيله اإلى الق�رئ.

• الحبك���ة الق�ص�صّي���ة: اأي ترتي���ب الأح���داث ترتيبً� يتن��س���ب مع الزم����ن والمك�ن 	

وال�سخ�سّي�ت، ويبرز الحدث في �سورة تقترب من الواقع.

• ة؛ بمعنى اأن 	 ���د به� وحدة الأثر النف�س���ّي لدى ق�رئ الق�سّ وحدة النطباع: وُيق�سَ

ة ب�أحداثه� على الق�رئ، وت�سّده اإليه�. توؤّثر الق�سّ

• ���ة: ينبغ���ي اأن تكون معّبرة عن الأحداث بطريقة تك�س���ف كّل ج�نب من 	 لغ���ة الق�صّ

جوانبه�.

فالجانب الو�صفّي: ُيْعَنى بو�سف الأحداث، والأم�كن، والأزمنة.

والجانب الإيحائّي النفعالّي: ُيْعَنى بذكر الأح��سي�س والم�س�عر، والنفع�لت النف�سّية.

والجانب الحركّي: ُيْعَنى بِذْكر الحرك�ت الفردّية والجم�عّية.

والجان���ب ال�صوت���ّي: ُيْعَن���ى بذك���ر التعبيرات ال�س���وتّية؛ من خوف، اأو فزع، اأو �س���رور، اأو 

ة. م�ت لغة الق�سّ م اأ�س��س من مقوِّ �سحك، والخ�س�ئ�س ال�سوتّية مقوِّ

ول ب���ّد اأن تتواف���ر - قب���ل كّل ه���ذا - الملكة الفطرّية عن���د الك�تب، والتي تتمّث���ل في: قّوة 

المالحظة، و�سّدة الح�ّس��سّية للتق�ط م� هو جوهرّي، والنفع�ل به، والقدرة اللغوية المتمّكنة، 

والخي�ل الوا�سع.

ة؟ كيف تكتب الق�صّ  -

ة قبل كت�بته� بمراحل يمكن اإيج�زه� ب�لآتي: تمّر الق�سّ

• انفعال التجربة اأو البحث عن المو�صوع: ف�لتجربة قد تكون �سخ�سّية، وقد تكون 	
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خ�رجّي���ة حدثت لآخرين، وقد تكون خي�لّية، تخّيله� الك�تب، وقد تكون محزنة، اأو 

مفرحة، اأو ج�ّدة، اأو هزلّية.

• تطوي���ر التجرب���ة: بحي���ث ينفعل الك�تب ب�لتجربة اأو ب�لمو�س���وع، فيح�ول و�س���ع 	

ة في �سورة  محور اأ�س��س تدور حوله الأحداث، فيبداأ في و�سع الفكرة الع�ّمة للق�سّ

عن��سر مترابطة ومنّظمة.

• ة، مح�وًل ال�سير ب�لأحداث 	 ة: يبداأ الك�تب في كت�بة م�س���ّودة الق�سّ �صياغة الق�صّ

ة ب�ّتج�ه منطقّي مرّتب اإلى اأن ينتهي منه�. وال�سخ�سّي�ت، وكّل عن��سر الق�سّ

• ة، يبداأ بت�سحيح كّل 	 ة: بعد اأن ينتهي الك�تب من كت�بة م�س���ّودة الق�سّ �صقل الق�صّ

م� يتعّلق به�؛ من لغة، اأو فكرة، اأو �سخ�سّية، حتى ي�سل به� اإلى اأعلى م�ستوى من 

الجودة.

• ���ة، يبداأ ف���ي كت�بته� كت�بة 	 ���ة: بعد اأن ينتهي الك�تب من �س���قل الق�سّ كتاب���ة الق�صّ

نه�ئّية )تبيي�س(، في قراطي�س منّظمة ومرّتبة، وُمَعّدة للقراءة بعد الطب�عة.

• ���ة وتنميته�، 	 عل���ى الك�تب اأّل يجعل الم�س����دف�ت تحكمه في تطوير اأحداث الق�سّ

واأن يبعد عن المب�لغة والتهويل.

ب-  كتابة التراجم والسير:

تعريف الترجمة وال�صيرة:  -

• الترجمة: هي تف�س���ير وبي�ن م� يّت�س���ل ب�سخ�س���ّية م�، وك�س���ف م� يتعّلق به� من 	

خ�س�ئ�س وممّيزات اأو عيوب، وم�آثره�، والع�سر الذي ُوِجَدت فيه.

• ال�صي���رة: ه���ي الترجمة الطويلة التي تزدحم ب�لأحداث، وقد ت�س���مل �سخ�س���ّي�ت 	

اأخرى مع ال�سخ�سّية الأ�س��سّية الُمترَجم له�.

اأنواع التراجم: الترجمة نوعان:  -

• الترجمة الذاتّية: هي التي يكتبه� الك�تب عن نف�س���ه؛ لك�س���ف حق�ئقه�، م�س���ّجاًل 	

اأخب�ره، وع�ر�سً� اأعم�له واآث�ره، وِذْكر اأّي�م طفولته و�سب�به وكهولته، وم� جرى فيه�.

• الترجمة الغيرّية: ويتحّدث الك�تب فيه� عن �سخ�سّية اأخرى، ك��سفً� جوانبه�.	
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كيف تكتب الترجمة الذاتّية؟  -

ُيراَعى في كت�بة الترجمة الذاتّية الآتي:

·	 ل ب���ّد من اإدراك الهدف المق�س���ود من الترجمة الذاتّي���ة، والعمل على تحقيق هذا 
الهدف. ومن هذه الأهداف:

الوعظ والإر�س�د من خالل التجربة ال�سخ�سّية.  4

الرغبة في الك�س���ف عن روؤية الك�تب-ال�سخ�س���ّية- للحي�ة من حول���ه بعد طول ت�أّمل   5

ومع�ن�ة.

ت�سوير الج�نب الفكرّي، وم� اأ�س�به من تحّول وتطّور.  6

الدف�ع عن النف�س �سّد اّته�م�ت الآخرين.  1

العتذار عن فعل �سيء لم يتعّمد فعله.  2

التنفي�س عّم� األّم ب�لنف�س من توّتر وتكّدر.  3

• ا�س���ترج�ع الأحداث المهّمة في حي�ة الك�تب ال�سخ�س���ّية، وم� فيه� من تف��س���يل، 	

وال�س���تع�نة بم���� دّونه الك�ت���ب في مذّكرات���ه ال�سخ�س���ّية، اأو ب�لوث�ئق الر�س���مّية، 

وترتيب كّل ذلك ترتيبً� منطقّيً�.

• اختي�ر الأ�سلوب المن��س���ب لكت�بة ال�سيرة الذاتّية؛ مثل: اأ�سلوب التكّلم، اأو اأ�سلوب 	

الغ�ئب، اأو اأ�س���لوب الو�سف، اأو اأ�سلوب المق�لة... وُي�ستح�سن اأن يبتعد الك�تب عن 

المب�لغة، ومدح النف�س، اأو الزهو، ويراعي ا�س���تخدام الأ�س���لوب الم�سّوق ال�سريح 

الذي يجذب الق�رئ؛ كي يتع�طف معه.

• اختي����ر الوقت المن��س���ب لكت�بة الترجم���ة الذاتّية؛ وذلك حين ي�س���عر الك�تب اأّن 	

تجربته قد ن�سجت، واأّن اإي�س�له� للق�رئ مفيد له.

كيف تكتب الترجمة الغيرّية؟  -

ُيراعى في كت�بة الترجمة الغيرّية الآتي:

1  اإّن �سخ�س���ية الك�تب له� اأثر كبير في اإثب�ت بع�س الأحداث اأو حذفه�؛ بم� يك�س���ف عن 

ب ال�سخ�سّي، اأو العقدّي. ة به، بعيدة عن التع�سّ روؤية خ��سّ

2   جمع المعلوم�ت عن ال�سخ�س���ّية المترجم له�، وال�س���عي وراءه�؛ مهم� ك�نت �سغيرة، 
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والقدرة على فرز هذه المعلوم�ت والترجيح بينه�.

3  تتّب���ع نمّو ال�سخ�س���ّية المترجم له���� وتطّوره�، واإب���راز م� يلّم به� م���ن عوامل التبديل 

والتغيير، وِذْكر الحدث الموّثر فيه�.

4  ا�ستخدام كّل الطرق والو�س�ئل الم�سّوقة في عر�س الك�تب للترجمة ب�أ�سلوب ي�سّجع على 

المت�بعة. مع الحذر من ال�ستع�نة ب�لآث�ر الأدبّية اأو الفّنّية في ت�سكيل الترجمة. 

5  التركيز على ال�سخ�س���ّية المتحّدث عنه�، وعدم الن�س���ي�ق وراء اأحداث اأخرى ج�نبّية؛ 

ث عنه�. اإل ب�لقدر الذي يخدم الهدف الأ�س��س من ك�سف ال�سخ�سّية الأ�سلّية المتحدَّ

6  تّتبع التف�سيالت ذات الدللت الموحية، والقدرة على ا�ستنط�قه�، وِذْكر التف�سيالت 

مهم� �سغرت، ومح�ولة و�سع روؤية جديدة في تف�سيره�، واختي�ر م� يراه الك�تب مفيدًا 

في الترجمة، ونبذ م� ل يفيد.

ج- الخطبة المكتوبة أو المقروءة:

تعريفها:  -

ه���ي كالم )منط���وق اأو مكتوب( يه���دف اإلى اإقن�ع ال�س����معين، وا�س���تم�لتهم، والت�أثير 

فيهم؛ ب�س���واب راأي، اأو بخطئه، وبلوغ مو�س���ع الهتم�م من عقولهم، ومو�س���ع الت�أثير في 

وجدانهم.

ف�لخطي���ب يخ�طب العق���ل والع�طفة، وي�س���تخدم كّل الموؤّثرات الع�طفّي���ة والعقلّية لإقن�ع 

ال�س�معين.

وتحت�ج الخط�بة اإلى اإعداد �س����بق، وتدوين للعن��س���ر والأفك�ر، بل اإّن معظم الم�س���وؤولين 

والخطب����ء- في هذه الأي����م - يوؤّدونه� من خالل اأوراق مكتوبة؛ وذل���ك تجّنبً� للخط�أ، وخوفً� 

من الخروج عن الفكرة الأ�س���لّية للخطب���ة، واإْن ك�ن هذا ل يمنع من اأّن الخطيب الب�رع يوؤّدي 

خطبته �سف�هّية وارتج�ًل.

اأ�صا�صّيات فّن الخطابة:  -

الخط�ب���ة موهب���ة فطرّية، وملك���ة عقلّية، تنم���و ب�لتدريب، وتزدهر ب�لق���راءة، وتتبلور 

ب�لمراجعة والفهم. ويرى الب�حثون اأّن اأ�س��سّي�ت فّن الخط�بة؛ هي:
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• الموهبة الفطرّية، وال�ستعداد الذاتّي.	

• الإلم�م بمقّوم�ت الخط�بة؛ من ثق�فة ولغة.	

• التمّكن من اأدوات اللغة؛ وهي: قواعد النحو، وال�سرف، والبالغة، وفقه اللغة.	

• قراءة نم�ذج من خطب ال�س�بقين، والتعّرف على مواطن القّوة والإج�دة فيه�.	

• التدريب الم�ستمّر، والأداء الدائم للخط�بة في مواقف طبيعّية.	

مقّومات الخطبة المكتوبة:  -

• اللغ���ة: ُتع���ّد مقّومً� اأ�س��س���ّيً� في الخط�ب���ة المكتوب���ة؛ ف�لألف�ظ قوال���ب للمع�ني، 	

ره� لخدمة المع�ني التي  والخطيب الجّيد هو الذي ُيح�سن ا�ستخدام اللغة، وُي�َسخِّ

يق�سده�.

• ح�سن مع�لجة الأفك�ر: الخطيب الب�رع في كت�بته؛ هو الذي ينّظم اأفك�ره ويرّتبه�، 	

ويجعله� مت�سل�سلة، ومترابطة.

• اختي����ر الأدّلة: اإّن على الخطيب - كي ُيقنع �س����معيه بم� يكتب���ه - اأن يخت�ر اأدّلته 	

اختي�رًا جّيدًا، وي�ستدّل به� في مواطنه�، من غير مب�لغة، اأو غمو�س، اأو تكّلف.

• ا�ستخدام عالم�ت الترقيم واأدوات الربط لتمثيل المعنى: ف�إّن عالم�ت ال�ستفه�م، 	

والتعّجب، والأقوا�س، والفوا�س���ل، واأدوات �س���رط، وحروف عطف وغيره�، توؤّدي 

م� يوؤّديه التنغيم ال�س���وتّي من تو�س���يح مغزى الكالم؛ وذلك للك�سف عن مراميه 

واأبع�ده.

عنا�صر الخطبة المكتوبة؛ وهر:  -

• المقّدمة اأو التمهيد	

• العر�س	

• الخ�تمة	
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االفكار البئوسة  

 1- اذكر اأنواع الكت�بة مبّينً� خ�س�ئ�سه� واأبرز مج�لته�؟

ة ق�سيرة في مو�سوع معّين؟  2- اكتب ق�سّ

 3- اكتب ترجمة لأحد الأعالم؟

 4- اكتب خطبة في من��سبة معّينة؟

ب اأِجد
ّ
فك

1 � تنق�س���م الكت�بة بح�سب اأ�سلوبه� ومج�لته� اإلى ثالثة اأنواع: الكت�بة الوظيفّية العلمّية / 

الكت�بة الوظيفّية الفنّية / الكت�بة الأدبّية الفنّية.

���ة/التراجم وال�س���ير/ الخطبة  2 � مج����لت الكت�بة الأدبّية الفنّية: ال�س���عر والنثر )الق�سّ

المكتوبة...(.
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مطالية

 من توجيهات اإلمام القائد الخامنئي{ في مجال الكتابة )7(

القّصة أكثر جاذبّية من الموسيقى
���ة اّلتي ُيطبع منه� مئت� األف ن�س���خة على عّدة دفع�ت، اإّنم� ذلك ب�س���بب  التفتوا، اإّن الق�سّ

الفراغ الح��سل في مج�ل الفّن الق�س�سي!

للميول النف�س����نّية وال�س���هوانّية، اّلتيتجذب القلوب والأرواح، عالج ف���ي مك�ن م�، وهو في 

مقول���ة الف���ّن. اإذا عملتم عماًل فّنّيً� مق�ب���اًل تم�مً� لتلك الميول، فهذا هو المورد ال�س���تثن�ئّي 

���ة -اأي�س���ً�- من  الوحيد اّلذي يمكنه اأن يجذب القلوب.لَم؟ لأّن للفّن نف�س���ه ج�ذبّية... الق�سّ

ة،  الأطر الفّنّية الجّيدة، وهي اأكثر ج�ذبّية من المو�سيقى. المو�سيقى تتعب الإن�س�ن، اأّم� الق�سّ

فهي ال�سيء اّلذي ل يتعب الإن�س�ن في اأّي وقت من الأوق�ت.

القّصة وسيلة لترويج الثورة
اإحدى و�س����ئل الإعالم في الثورات والنه�س����ت التحّررية الكبرى ف���ي الع�لم، هي الرواية 

���ة نف�سه�... لهذه الثورات ق�س����ٌس جّيدة جّدًا... لقد بّينوا الجم�لّي�ت ب�أف�سل وجه...  والق�سّ

وف���ي قوالب راقية جّدًا.... عندم� اأقراأ هذه الكتب... واأق�رنه���� بثورتن�، اأرى اأّن ثورتن� تحوي 

م�س�هد اأكثر ُرقّيً�، وعظمًة، وحم��سًة، وجم�ًل يمكن بي�نه� وعر�سه�. في الحقيقة، اإّن فّن�نين� 

م�س���وؤولون، وينبغي اأن يلّبوا هذه الح�جة. عليهم اأن يفّت�س���وا عن هذه الجم�لّي�ت اّلتي يمكنهم 

روه� للن��س. روؤيته� اأكثر من الن��س الع�دّيين، اأن ي�س�هدوه� ويظهِّ



أهداف الدرا

م مع نفاية هذا الدرا أن:
ّ
على المتيل

  ماذا نكتب؟ )2( 

التلخيص

يع���رف اأهّمّي���ة التلخي����س وخطوات���ه و�س���وابطه    1

وم�ستوي�ته.

يتمّر�س على تطبيق تقنّي�ت التلخي�س على مق�طع    2

كتبّية وم�سموعة.

يوّظف ه���ذه المه�رة في مج�ل الق���راءة والكت�بة    3

لتعزيز الفهم واإي�س�ل الأفك�ر بنحو جلّي.

 الدرس الثامن 





سيبيث التلفوص
هو اإع�دة �س���ي�غٍة للن�ّس من خالل التعبير عن اأفك�ره الأ�س��س���ّية ب�سكل موجز وغير مخّل 

ب�لمعنى.

الن�ّس ال�صلي

الن�ّس المخت�صر

عملية 

التاريخ

 معلومة           معلومة         معلومة            معلومة           معلومة

معلوم�ت ارتب�طه� �سعيف

معلوم�ت غير اأ�س��سية

)ُت�ْسَتبعد(

معلوم�ت مهّمة

معلوم�ت اأ�س��سية

)تبقى(

معلوم�ت ُي�س�ر اإليه�

ب�خت�س�ر

معلوم�ت ُتعر�س

بتف�سيل

ف�لتلخي�س هو تحويل ن�ّس اأ�سلي طويل اإلى ن�ّس مخت�سر قليل الكلم�ت.
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أهّمّوة التلفوص
تكمن اأهّمّية التلخي�س في اأّنه:

ي�س�عد في توفير الوقت المطلوب لالّطالع على الكت�ب�ت المطولة؛ مثل: التق�رير،   -

والمق�لت، والبحوث.

يوّفر الجهد الالزم لمت�بعة الأعم�ل المكتوبة؛ مثل: الر�س����ئل، والطلب�ت الإدارّية،   -

ومح��سر الجل�س�ت.

ُيع���ّد تدريبً� عملّيً� على الكت�بة، وتطويرًا لمه����رات الك�تب؛ من خالل تنمية قدرته   -

على: ال�س���تيع�ب، وال�س���ترج�ع المنّظم للمعلوم�ت، والقدرة عل���ى التركيز، ودّقة 

المالحظة، للتق�ط العن��سر الأ�س��سّية، والو�سول للكلم�ت المفت�حّية.

ي�س�عد الق�رئ على الإم�س�ك ب�أطراف الم�ّدة والإح�طة بجزئي�ته�.  -

يمّك���ن الك�ت���ب من الإف����دة من كّلم� جمعه م���ن معلوم�ت، وم� لديه م���ن اآراء، وم�   -

���ل اإليه من ا�س���تنت�ج�ت، وم� يقترحه من ت�س���ويب�ت؛ لعر�س���ه ب�س���كٍل مرّكز،  تو�سّ

ومن�ّسق، ومبّوب، ومنّظم، ومت�سل�سل منطقّيً�.

�س���رورّي لن�س���ر اأعم�ل معّين���ة؛ منه�: البح���وث، والتق�رير المطّول���ة؛ حيث يحت�ج   -

اأ�سح�به� اإلى تلخي�سه� لبي�ن عن��سره� الأ�س��سّية بكلم�ت مرّكزة.

خطوات عملّوة التلفوص
تمّر عملّية التلخي�س ب�لخطوات الآتية:

القراءة ال�ستك�س����فية للمو�سوع الأ�سلّي، اأو ال�ستم�ع الع�ّم ال�س�مل للمو�سوع؛ لمعرفة  اأ. 

���ح بو�س���ع خطوط  الأف���ك�ر الأ�س��س���ّية في���ه. واإذا ك�ن التلخي�س لن�ّس مقروء، فُين�سَ

ح بت�سجيل الأفك�ر  ب�لمر�ّس���م تحت العب�رة المهّمة. اأّم� اإذا ك�ن لن�ّس م�س���موع، فُين�سَ

الع�ّمة في م�سّودة يمكن الرجوع اإليه� وال�ستع�نة به� عند التلخي�س.

الق���راءة المت�أّني���ة: يعود الق�رئ مّرة اأخرى اإلى المو�س���وع، ويراجع م� قراأه بطريقة اأكثر  ب. 

تركيزًا، وي�س���ّجل الم�س����مين الأ�س��س���ّية، على �س���كل نق�ط ف���ي ورقة ج�نبّي���ة، واإذا ك�ن 

التلخي�س للم�سموع، ُيراِجع الم�ستمع م� �سبق اأن �سّجله من اأفك�ر بطريقة مت�أّنية ومتعّمقة.
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اإع�دة ال�س���ي�غة لم� كتب في الم�س���ّودة، اأو الورقة الج�نبّية في �س���كل فقرات ب�أ�سلوب  ج. 

، مع المح�فظ���ة على الت�سل�س���ل الطبيعّي لأفك�ر المو�س���وع الأ�س���لّي  الك�ت���ب الخ�����سّ

وترابطه من دون اإخالل ب�لمعنى.

ضوابط التلفوص
البعد عن التعديل اأو التحريف في الم�ّدة الملّخ�سة؛ بم� ي�سّوه الأ�سل، اأو يغّير معن�ه اأو  اأ. 

يحّمله دللت وت�أويالت ل يحتمله�.

القدرة على التمييز بين الأفك�ر الرئي�س���ة، والأف���ك�ر الفرعّية؛ بحيث يقّدم الأهّم على  ب. 

المهّم.

التخّل�س من الهوام�س وال�ستطرادات والأمثلة الزائدة؛ بحيث ل يخّل حذفه� ب�لمعنى. ج. 

الإ�س�رة اإلى المراجع والأ�سول التي ا�ستع�ن به� الن�ّس الأ�سلّي، ولكن في حدود �سّيقة. د. 

خطوات سلفوص مقالة
قراءة المق�لة قراءة �سريعة. اأ. 

و�سع خطوط تحت العب�رات المهّمة. ب. 

حذف الفقرات التي ل تت�سّمن اأفك�رًا ذات قيمة. ج. 

تلخي�س الفقرات الب�قية؛ بكت�بة الجملة المهّمة. د. 

دمج بع�س الفقرات المهّمة مع بع�سه� الآخر، اإذا اأمكن ذلك. ه�. 

�س؛ وفقً� لل�سور الجديدة، مع المح�فظة على  اإع�دة �س���ي�غة الفقرات ب�أ�سلوب الملخِّ و. 

الت�سل�سل الأ�سلّي.

مستويات التلفوص
للتخلي�س م�ستوي�ن؛ هم�:

التخليص العادّي: أ. 
ر  وي�س���ل فيه حجم الم�ّدة الملّخ�سة اإلى ن�سف حجم الم�ّدة الأ�سلّية اأو اأزيد؛ وهوم� يقدَّ

وـ 50-60%.
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وفي هذا الم�ستوى:

�س على: ز المَلخِّ يركِّ  -

• الأفك�ر الأ�س��سّية.	

• الُجمل الرئي�سة.	

• العب�رات المهّمة.	

�س: يحذف المَلخِّ  -

• م� يبداأ بمثل:...................... )الأمثلة(	

• البديهّي�ت، والعمومّي�ت.	

• المرادف�ت، والجمل ال�سرطّية.	

• الحتم�لت والم�ستقبل غير المت�أّكد منه.	

�س ب�: ويقوم المَلخِّ  -

• اإحالل كلمة محّل كلم�ت؛ مثل: ق�م بتوقيع اّتف�ق = اّتفق.	

• اإحالل جملة محّل عّدة جمل منف�سلة.	

• اإح���الل اأرق�م محّل كلم�ت: 53324 بدًل من ثالثة وخم�س���ون األفً� وثالثمئة واأربع 	

وع�سرون.

�س ن�س���ف عدد كلم�ت الن�ّس الأ�س���لّي اأو  وفي النه�ية يت�أّكد اأّن عدد كلم�ت الن�ّس الملخَّ

اأزيد بن�سبة قليلة.

التلخيص المرّكز: ب. 
وي�س���ل في���ه حجم الم�ّدة الملّخ�س���ة اإلى ربع حجم الم�ّدة الأ�س���لّية اأو اأق���ّل؛ وهوم� ُيقّدر 

وـ20-25%.

ومن المهّم في هذا الم�ستوى:

�س - رغم �سغر حجمه - وا�سح المعنى. اأن ي�أتي الملخَّ  -

�س مع المعنى الأ�سلي. اأن يتم��سى المعنى الملخَّ  -

ال�سالمة اللغوّية.  -
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�س عن ربع عدد كلم�ت الأ�س���ل، والأف�س���ل  وفي النه�ية ل يزيد عدد كلم�ت الن�ّس الملخَّ

اأن تقّل عن ذلك؛ مث�ل: اإذا ك�ن عدد كلم�ت التقرير 450 كلمة، فينبغي األ يتج�وز ملخ�س���ه 

ل اأن يكون في حدود 90– 100 كلمة. المرّكز ال�  110 كلم�ت. وُيَف�سَّ

خطوات سدرياّوة

 ن�ّس من خطاب الإمام الخامنئي{

 في الموؤتمر العالمّي لعلماء الأّمة وال�صحوة الإ�صالمّية، بتاريخ: 2013/4/29م

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

دن� محّمد الم�سطفى، واآله الأطيبين  والحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على �سيِّ

و�سحبه المنتجبين، ومن تبعهم ب�إح�س�ن اإلى يوم الدين.

اأرّحب بكم اأّيه� ال�س���يوف الأعّزاء، واأ�س����أل اهلل العزيز الرحيم اأن يب�رك في هذا الجهد 

الجم�عّي، واأن يجعله �سوطً� ف�عاًل على طريق حي�ة ُف�سلى للم�سلمين، اإّنه �سميٌع مجيب.

مو�س���وع ال�س���حوة الإ�سالمّية الذي �س���تتن�ولونه في هذا الموؤتمر هو اليوم في راأ�س ق�ئمة 

ق�س����ي� الع�لم الإ�س���المّي والأّمة الإ�س���المّية... اإّنه ظ�هرة عظيمة لو بقيت �سليمة وا�ستمّرت 

ب�إذن اهلل ل�ستط�عت اأن تقيم الح�س�رة الإ�سالمّية في اأفق لي�س ببعيد للع�لم الإ�سالمّي، ومن 

َثّم للب�سرّية جمع�ء.

اإّن الب�رز اأم�م اأعينن� اليوم، ول ي�س���تطيع اأّي اإن�س����ن مّطلع وذي ب�س���يرة اأن ينكره هو اأّن 

الإ�سالم اليوم قد خرج من ه�م�س المع�دلت الجتم�عّية وال�سي��سّية في الع�لم، واّتخذ موقعً� 

ب�رزًا وم�ثاًل في قلب العن��سر الم�سّكلة لحوادث الع�لم، ليقّدم روؤية جديدة على �س�حة الحي�ة 

وال�سي��سة والحكم والتطّورات الجتم�عّية. وي�سّكل ذلك، في ع�لمن� المع��سر الذي يع�ني بعد 

هزيمة ال�سيوعّية والليبرالّية من فراغ فكرّي ونظرّي عميق، ظ�هرًة ذات مغزى واأهمّية ب�لغة.

وهذا اأّول اأثر تركته الحوادث ال�سي��سّية والثورّية في �سم�ل اأفريقي� والمنطقة العربّية على 

ال�سعيد الع�لمّي، وهو بدوره يب�ّسر بظهور حق�ئق كبرى في الم�ستقبل.

���حوة الإ�سالمّية التي يتجّنب المتحّدثون ب��سم جبهة ال�ستكب�ر والرجعّية ذكره�،  اإّن ال�سّ

بل يخ�فون اأن يجري ا�س���مه� على األ�س���نتهم، هي حقيقٌة نرى مع�لمه� اليوم في اأرج�ء الع�لم 
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���ة جيل ال�ّس���ب�ب، اإلى اإحي�ء مجد  الإ�س���المّي ك�ّف���ة. واأبرز مع�لمه� تطّلع الراأي الع�ّم، وخ��سّ

الإ�سالم وعظمته، ووعيهم لحقيقة نظ�م الهيمنة الع�لمّية، وانك�س�ف الوجه الخبيث والظ�لم 

والم�ستكبر لحكوم�ت ودوائر اأن�سبت اأظف�ره� الدامية لأكثر من قرنين في الم�سرق الإ�سالمّي 

وغير الإ�س���المّي، وجعلت مقّدرات ال�سعوب عر�سة لنزعته� ال�ّسر�سة والعدوانّية نحو الهيمنة، 

وذلك بقن�ع المدنّية والثق�فة.

اأبع�د هذه ال�سحوة المب�ركة وا�سعة غ�ية ال�ّسعة وذات امتداد رمزّي، ولكن م� حّققته من 

نت�ئج ن�جزة في بع�س بلدان �سم�ل اأفريقي� من �س�أنه اأن يجعل القلوب واثقة بنت�ئج م�ستقبلّية 

كبرى وه�ئلة. اإّن تحّقق مع�جز الوعود الإلهّية يحمل دائمً� معه دللت اأمل يب�ّسر بتحّقق وعود 

اأكبر. وم� يحكيه القراآن الكريم عن الوعدين الإلهّيين لأّم مو�س���ى هو نموذج من هذه ال�س���ّنة 

الرب�نّية.

اإذ في تلك اللحظ�ت الع�س���يرة، حيث �س���در الأمر ب�إلق�ء ال�س���ندوق، ح�مل الر�س���يع في 

 اإّن تحّقق 
)1(

الي���ّم، ج�ء الخط�ب الإلهّي ب�لوع���د: {ڦ   ڦ ڄ    ڄ ڄ ڄ}

الوع���د الأّول، وهو الوعد الأ�س���غر الذي �س���ّد )ربط( على قل���ب الأّم، اأ�س���بح منطلقً� لتحّقق 

وعد الر�س����لة، وهو اأكبر بكثير، وي�س���تلزم طبعً� تحّمل الم�س����ّق والمج�هدة وال�سبر الطويل: 
 

 ه���ذا 
)2(

{... {ەئ ەئ      وئ وئ          ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ 

الوعد الحّق هو تلك الر�س�لة الكبرى التي تحققت بعد �سنين وغّيرت م�سيرة الت�ريخ.

وم���ن النم�ذج الأخرى، التذكير ب�لقدرة الإلهّية الف�ئق���ة في قمع مه�جمي الكعبة، والذي 

 وذلك لت�س���جيع 
)3(

ورد ف���ي القراآن بل�س����ن الر�س���ول الأعظ���م: {گ ڳ ڳ         ڳ ڳ }

.
)4(

المخ�طبين علي امتث�ل الأمر الإلهّي: {پ ڀ ڀ ڀ}

وفي مو�سع اآخر يذّكر �سبح�نه ر�سوله بم� اأغدقه عليه من نعم ت�سبه المعجزة: {ڈ ژ 

، ليكون ذلك و�سيلة لتقوية معنوي�ت نبّيه الحبيب 
)5(

ژ ڑ ڑ ک ک  ک}

�سورة الق�س�س، الآية 7.  )1(
�سورة الق�س�س، الآية 13.  )2(

�سورة الفيل، الآية 3.  )3(
�سورة قري�س، الآية 3.  )4(

�سورة ال�سحى، الآيت�ن 6 ـ 7.  )5(
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، ومثل هذه الأمثلة كثيرة في القراآن 
)1(

واإيم�ن���ه ب�لوعد الإلهّي في قوله: {ڃ ڃ چ چ   چ }

الكريم.

حين انت�س���ر الإ�س���الم في اإيران، وا�س���تط�ع اأن يفتح قالع اأميرك� وال�س���هيونّية في اأحد 

اأكثر البلدان ح�س��س���ية ب�متي�ز من هذه المنطقة المهّمة، َعِلم اأهل العبرة والحكمة اأّنهم اإذا 

انتهجوا طريق ال�سبر والب�سيرة ف�إّن فتوح�ت اأخرى �ستتوالى عليهم، وقد توالت فعاًل.

اإّن الحق�ئق ال�س����طعة ف���ي الجمهورّية الإ�س���المّية والتي يعترف به� الأع���داء قد تحّققت 

ب�أجمعه� في ظّل الثقة ب�لوعد الإلهّي وال�سبر والمق�ومة وال�ستمداد من رّب الع�لمين. دائمً� 

 اأم�م و�س�و�س ال�سعف�ء الذين 
)2(

ك�ن �سعبن� يرفع �سوته ب�لقول: {ڀ  ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}

.
)3(

ك�نوا يرّددون في الفترات الحرجة: {پ پ}

هذه التجربة الّثمينة هي اليوم في متن�ول ال�سعوب التي نه�ست بوجه ال�ستكب�ر وال�ستبداد، 

وا�س���تط�عت اأن ت�س���قط اأو تزلزل عرو�س الحكوم�ت الف��س���دة الخ��س���عة والت�بع���ة لأميرك�. 

ب�إمك�ن الثب�ت وال�س���بر والب�س���يرة والثقة ب�لوعد الإلهّي في قوله �س���بح�نه: {چ 

 اأن تمّه���د طري���ق العّز هذا اأم�م الأّمة الإ�س���المّية 
)4(

چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ}
حتى ت�سل اإلى قّمة الح�س�رة الإ�سالمّية.

اإّنني في هذا الجتم�ع المهّم لعلم�ء الأّمة بمختلف اأقط�رهم ومذاهبهم اأرى من المن��سب 

اأن اأبّين ب�سع نق�ط �سرورّية حول ق�س�ي� ال�سحوة الإ�سالمّية:

اإّن الأمواج الأولى لل�س���حوة في بلدان هذه المنطق���ة، والتي اقترنت ببداي�ت دخول الغزو 

ال�س���تعم�رّي، ق���د انطلق���ت غ�لبً� على ي���د علم�ء الدين والم�س���لحين الدينيي���ن. لقد خّلدت 

�س���فح�ت الت�ريخ ولالأبد اأ�س���م�ء ق�دة و�سخ�سي�ت ب�رزة من اأمث�ل ال�سّيد جم�ل الدين الأ�سد 

اآب����دي )الأفغ�ن���ي(، ومحّم���د عبده، والمي���رزا ال�س���يرازّي، والآخوند الخرا�س����نّي، ومحمود 

الح�سن، ومحّمد علي، وال�سيخ ف�سل اهلل النورّي، والح�ّج اآق� نور اهلل، واأبي الأعلى المودودّي، 

�سورة ال�سحى، الآية 3.  )1(
�سورة ال�سعراء، الآية 62.  )2(
�سورة ال�سعراء، الآية 61.  )3(

�سورة الحج، الآية 40.  )4(
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وع�س���رات من كب�ر علم����ء الدين المعروفي���ن والمج�هدين وذوي النفوذ، من اإيران وم�س���ر 

والهند والعراق.

ويب���رز في ع�س���رن� الراهن ا�س���م الإم�م الخمين���ي العظيم مثل كوكب �س����طع على جبين 

الثورة الإ�س���المّية ف���ي اإيران. وك�ن لمئ�ت العلم�ء المعروفي���ن واآلف العلم�ء غير المعروفين 

في الح��سر والم��س���ي دوٌر في الم�س�ريع الإ�سالحّية الكبيرة وال�سغيرة في �س�ح�ت مختلف 

البل���دان. وق�ئمة الم�س���لحين الدينّيين من غير علم�ء الدين كح�س���ن البّن� واإقب�ل الاّلهورّي 

هي طويلة اأي�سً� ومثيرة لالإعج�ب.

وق���د ك�نت المرجعّية الفكرّية لعلم����ء الدين ورج�ل الفكر الدينّي بدرجة واأخرى، وفي كّل 

مك�ن. لقد ك�نوا �س���ندًا روحّيً� قوّيً� للجم�هي���ر، وحيثم� ق�مت قي�مة التحّولت الكبرى ظهروا 

ف���ي دور المر�س���د واله�دي، وتقّدموا لمواجهة الخطر في مقّدمة �س���فوف الحراك ال�س���عبّي، 

وازداد الرتب����ط الفكرّي بينهم وبين الن��س، وغدوا اأكث���ر ت�أثيرًا في دفع الن��س نحو الطريق 

ال�سحيح. وهذا له من الف�ئدة والبركة لنه�سة ال�سحوة الإ�سالمّية بمقدار م� يجّر من انزع�ج 

وامتع��س على اأعداء الأمة والح�قدين على الإ�س���الم والمع�ر�س���ين ل�سي�دة القيم الإ�سالمّية 

م� يدفعهم اإلى مح�ولة اإلغ�ء هذه المرجعية الفكرية للموؤ�ّس�س����ت الدينّية وا�ستحداث اأقط�ب 

جديدة عرفوا ب�لتجربة اأّنه ب�لإمك�ن الم�س����ومة معه� ب�س���هولة على ح�س����ب المب�دئ والقيم 

الدينّية. وهذا م� ل يحدث اإطالقً� مع العلم�ء الأتقي�ء ورج�ل الدين الملتزمين.

هذا م� ي�س�عف ثقل م�سوؤولّية علم�ء الدين. فعليهم اأن ي�سّدوا الطريق اأم�م الختراق بفطنة 

ودّق���ة متن�هية وبمعرفة اأ�س����ليب العدّو الخ�دعة وحيله، واأن يحبط���وا مك�ئده. اإّن الجلو�س على 

الموائ���د الملّونة بمت�ع الدني� هو من اأكبر الآف�ت، واإّن التلّوث بهب�ت اأ�س���ح�ب الم�ل وال�س���لطة 

وعط�ي�هم، والرتب�ط الم�دي بطواغيت ال�ّسهوة والقّوة من اأخطر عوامل النف�س�ل عن الن��س 

والتفريط بثقتهم ومحّبتهم. ف�لأن�نّية وحّب الج�ه الذي يجّر ال�سعف�ء اإلى اأقط�ب القّوة ي�سّكالن 

اأر�س���ّية خ�س���بة للتلّوث ب�لف�س�د والنحراف. ل بّد اأن ن�س���ع ن�سب اأعينن� قوله �سبح�نه: {ې 

.
)1(
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اإّنن� اليوم، في ع�س���ر حراك ال�سحوة الإ�س���المّية وم� تبعثه في النفو�س من اأمل، ن�س�هد 

 اأميرك� وال�س���هيونّية ل�س���طن�ع مرجعّي�ت فكرّية م�س���بوهة من ن�حية، 
ِ
اأحي�ًن� م�س����عَي َخَدم

وم�س����عي الغ�رقي���ن في الم�ل وم�س���تنقع ال�س���هوات لجّر اأه���ل الدين والتقوى اإل���ى موائدهم 

الم�سمومة الملّوثة من ن�حية اأخرى.

فعل���ى علم�ء الدين والرج����ل المتدّينين والمح�فظين على الدي���ن اأن يراقبوا هذه الأمور 

ب�سّدة ودّقة.

الت�أكيد على �س���رورة ر�س���م هدف بعيد المدى لل�س���حوة الإ�س���المّية في البلدان الم�سلمة 

يو�س���ع اأم�م الجم�هير ليكون البو�س���لة في حركته� للو�سول اإليه. وبمعرفة هذا الهدف يمكن 

ر�س���م خريطة الطريق وتحديد الأهداف القريبة والمتو�ّس���طة. ه���ذا الهدف النه�ئّي ل يمكن 

اأن يكون اأقّل من اإق�مة »الح�س����رة الإ�سالمّية المجيدة«. ف�لأّمة الإ�سالمّية، بكّل اأجزائه� في 

اإط�ر ال�سعوب والبلدان، يجب اأن تعتلي مك�نته� الح�س�رّية التي يدعو اإليه� القراآن الكريم.

اإّن من الخ�س�ئ�س الأ�سلّية والع�ّمة لهذه الح�س�رة ا�ستثم�ر اأبن�ء الب�سر لجميع م� اأودعه 

اهلل ف���ي ع�لم الطبيعة وفي وجوده���م من مواهب وط�ق�ت م�دّية ومعنوّية لتحقيق �س���ع�دتهم 

و�س���مّوهم. ويمكن، بل وينبغي م�س����هدة مظ�هر هذه الح�س�رة في اإق�مة حكومة �سعبّية، وفي 

قوانين م�ستلهمة من القراآن، وفي الجته�د وتلبية الحتي�ج�ت الم�ستحدثة للب�سر، وفي رف�س 

الجم���ود الفكرّي والرجعّية، ن�هيك عن البدعة واللتق�ط، وف���ي اإنت�ج الرف�ه والثروة الع�ّمة، 

وف���ي ا�س���تتب�ب العدل، وفي التخّل�س من القت�س����د الق�ئ���م على ال�س���تئث�ر والرب� والتك�ثر، 

وفي اإ�س����عة الأخالق الإن�س����نّية، وفي الدف�ع عن المظلومين في الع�لم، وفي ال�س���عي والعمل 

والإبداع.

ومن م�س���تلزم�ت هذا البن�ء الح�س����رّي النظرة الجته�دّية والعلمّية لل�س����ح�ت المختلفة 

ب���دءًا م���ن العلوم الإن�س����نية ونظ�م التربي���ة والتعليم الر�س���مّي، ومرورًا ب�لقت�س����د والنظ�م 

الم�س���رفّي، وانته�ء ب�لإنت�ج ال�س���ن�عّي والتقنّي وو�س����ئل الإعالم الحديثة والفّن وال�سينم�، 

ب�لإ�س�فة اإلى العالق�ت الدولّية وغيره� من ال�س�ح�ت.

وتدّل الّتجربة علي اأّن كّل ذلك ممكن وفي متن�ول مجتمع�تن� بط�ق�ته� المتوّفرة. ل يجوز 

اأن ننظر اإلى هذا الأفق بنظرة مت�س���ّرعة اأو مت�س�ئمة. الت�س�وؤم في تقويم قدراتن� كفران بنعم 



قواعد التياوب اليببعل  قواعد الكتابة124

اهلل، والغفلة عن الإمداد الإلهّي ودعم �س���نن الخلق انزلق في ورطة: {ڱ     ڱ ں 

.
)1(

ں}
نح���ن ق�درون على اأن نك�س���ر حلقة الحت���ك�رات العلمّية والقت�س����دّية وال�سي��س���ّية لقوى 

الهيمنة، واأن نجعل الأّمة الإ�سالمّية �سّب�قة لإحق�ق حقوق اأكثرّية �سعوب الع�لم التي هي اليوم 

مقهورة اأم�م اأقلّية م�ستكبرة.

الح�س�رة الإ�سالمّية بمقّوم�ته� الإيم�نّية والعلمّية والأخالقّية، ومن خالل الجه�د الدائم، 

ق����درة عل���ي اأن تق���ّدم لالأّمة الإ�س���المّية وللب�س���رّية الم�س����ريع الفكرّية المتط���ّورة والأخالق 

ال�س����مية، واأن تكون منطلق الخال�س من مظ�ل���م الروؤية الم�دّية للكون ومن الأخالق الغ�رقة 

في م�ستنقع الّرذيلة التي ت�سّكل اأرك�ن الح�س�رة الغربّية الق�ئمة.

ينبغي في اإط�ر حرك�ت ال�س���حوة الإ�سالمّية اللتف�ت دائمً� اإلى التجربة المّرة والفظيعة 

التي تركته� التبعّية للغرب على ال�سي��سة والأخالق وال�سلوك ونمط الحي�ة.

لقد ُمنيت البلدان الإ�س���المّية، خالل اأكثر من قرن من التبعّية لثق�فة الدول الم�س���تكبرة 

و�سي��سته�، ب�آف�ت مهلكة مثل: الّذيلية )التبعّية( والّذلة ال�سي��سّية والفقر القت�س�دّي وته�وي 

الأخالق والف�س���يلة، والتخّلف العلمّي الُمخِجل، بينم� الأّمة الإ�س���المّية تمتلك ت�ريخً� م�سرقً� 

من التقّدم في جميع هذه المج�لت.

ل ينبغ���ي اعتب����ر هذا الكالم من��س���بة العداء للغ���رب، نحن ل نكّن الع���داء لأّية مجموعة 

اإن�س����نّية ب�س���بب تم�يزه���� الجغرافّي. نحن تعّلمن� م���ن الإم�م علّي عليه ال�س���الم م� ق�له عن 

الإن�س����ن اأّنه: »اإّما اأٌخ لك في الدين اأو نظيٌر لك في الخلق«. اعترا�س���ن� اإّنم� هو على الظلم 

وال�س���تكب�ر والتحّكم والعدوان والف�س����د والنحط�ط الأخالقّي والعملّي الذي تم�ر�سه القوى 

ال�ستعم�رّية وال�ستكب�رّية �سّد �سعوبن�. ونحن الآن اأي�سً� ن�س�هد تحّكم وتدّخل وتعّنت اأميرك� 

وبع�س ذيوله� في المنطقة داخل البلدان التي َتحّوَل فيه� ن�س���يم ال�سحوة اإلى ُنهو�س ع��سف 

واإل���ى ث���ورة. واإّن وعود ه���وؤلء وتهديداتهم ينبغ���ي اأن ل توؤّثر ف���ي قرارات الّنخب ال�سي��س���ّية 

ومب�دراته� وفي الحركة الجم�هيرّية العظيمة.

�سورة الفتح، الآية 6.  )1(
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وهن� اأي�س���ً� يج���ب اأن نتلّقى الدرو�س م���ن التج�رب. اأولئك الذين تعّلقت قلوبهم ل�س���نوات 

طويل���ة بوعود اأميرك� وجعلوا الركون اإلى الظ�لم اأ�س��س���ً� لنهجهم و�سي��س���تهم لم ي�س���تطيعوا 

اأن يحّلوا م�س���كلة من م�س����كل �س���عوبهم، اأو اأن يبعدوا ظلمً� عنهم اأو عن غيرهم، بل اإّن هوؤلء 

ب��ست�س���المهم لأميرك� لم ي�س���تطيعوا اأن يحولوا دون هدم بيت فل�سطينّي واحد على الأقّل في 

اأر�ٍس هي ملك للفل�سطّينيين.

على ال�ّس��س���ة والنخب المخدوعة ب�لتطميع اأو المرعوبة بتهديد جبهة ال�س���تكب�ر والذين 

يخ�س���رون فر�س���ة ال�سحوة الإ�س���المّية اأن يخ�سوا م� وّجهه اهلل �س���بح�نه اإليهم من تهديد اإذ 

ق����ل: {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ     ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ 

.
)1(

گ  گ}
اإّن اأخطر م� يواجه حركة ال�سحوة الإ�سالمّية اليوم هو اإث�رة الخالف�ت ودفع هذا الحراك 

نحو �سدام�ت دموّية ط�ئفّية ومذهبّية وقومّية ومحلّية. تت�بع تنفيذ هذه الموؤامرة اليوم اأجهزة 

الج��سو�س���ّية الغربّية وال�س���هيونّية بجدٍّ واهتم�م في منطقة تمتّد من �س���رق اآ�سي� حّتى �سم�ل 

���ة في المنطقة العربّية، بدعم من دولرات النفط وال�ّس��س���ة الم�أجورين. واإّن  اأفريقي�، وخ��سّ

الأموال التي يمكن ا�ستخدامه� في تحقيق رف�ه خلق اهلل، ُتنفق في التهديد والتكفير والغتي�ل 

والتفجير واإراقة دم�ء الم�س���لمين واإ�س���رام نيران الأحق�د لفترات طويلة. اأولئك الذين يرون 

في قّوة اّتح�د الم�سلمين م�نعً� لتطبيق اأهدافهم الخبيثة راأوا في اإث�رة الخالف�ت داخل الأّمة 

الإ�س���المّية اأي�سر طريق لتنفيذ اأهدافهم ال�ّس���يط�نّية، وجعلوا من اختالف وجه�ت النظر في 

الفق���ه والكالم والت�ريخ والحدي���ث، وهو اختالف طبيعّي ل مفّر منه، ذريعة للتكفير و�س���فك 

الدم�ء والفتنة والف�س�د.

اإّن نظ���رة ف�ح�س���ة اإلى �س����حة النزاع�ت الداخلّية تك�س���ف بو�س���وح يد الع���دّو وراء هذه 

الم�آ�س���ي. هذه اليد الغ�درة ت�س���تثمر دون �سك الجهل والع�سبّية وال�س���طحّية في مجتمع�تن�، 

وت�س���ّب الزي���ت على الن�ر. اإّن م�س���وؤولّية الم�س���لحين والنخ���ب الدينّية وال�سي��س���ّية في هذا 

الخ�س���ّم ثقيلة جّدًا. فليبي� اليوم ب�سكل، وم�سر وتون�س ب�سكل اآخر، و�سوري� ب�سكل، وب�ك�ست�ن 

�سورة اإبراهيم، الآيت�ن 28 ـ 29.  )1(
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ب�س���كل اآخ���ر، والعراق ولبن�ن ب�س���كل، تع�ني اأو اأّنه� عر�س���ة لهذه الني���ران الخطرة. ل بّد من 

المراقبة ال�سديدة والبحث عن العالج.

من ال�سذاجة اأن نعزو كّل ذلك اإلى عوامل ودوافع عق�ئدّية اأو قومّية. ف�لدع�ية الغربّية 

والإعالم الإقليمّي الت�بع والم�أجور ي�س���ّوران الحرب المدّمرة في �سوري� ب�أّنه� نزاع �سّنّي �� 

�س���يعّي، ويوّفران بذلك م�س����حة اآمنة لل�سه�ينة واأعداء المق�ومة في �سوري� ولبن�ن. بينم� 

النزاع في �سوري� لي�س بين طرفين �سّنّي و�سيعّي، بل بين اأن�س�ر المق�ومة �سد ال�سهيونّية 

وبين مع�ر�سي هذه المق�ومة. لي�ست حكومة �سوري� حكومة �سيعّية، ول المع�ر�سة العلم�نية 

المع�دية لالإ�سالم مجموعة �سنّية، اإّنم� المنّفذون لهذا ال�سين�ريو الم�أ�س�وّي ك�نوا ب�رعين 

في قدرتهم على ا�س���تغالل الم�س����عر الدينّية لل�س���ّذج في هذا الحريق المهلك. واإن نظرة 

���ح هذه الم�س����ألة لكّل اإن�س�ن  اإلى ال�س����حة والف�علين فيه� على الم�س���توي�ت المختلفة تو�سّ

من�سف.

هذه الموجة الإعالمّية توؤّدي دوره� ب�سكل اآخر، في البحرين، في اختالق الكذب والخداع. 

توجد في البحرين اأكثرية مظلومة محرومة ل�سنوات طويلة من حّق الت�سويت و�س�ئر الحقوق 

الأ�س��سّية لل�سعب، وقد نه�ست للمط�لبة بحّقه�. ترى هل ي�سّح اأن نعتبر ال�سراع �سيعّيً� �سنّيً� 

لأّن هذه الأكثرّية المظلومة هي من ال�ّسيعة، والحكومة المتجّبرة العلم�نّية تتظ�هر ب�لت�سّنن؟!

الم�ستعمرون الأوربّيون والأميركّيون ومن لّف لفهم في المنطقة يريدون طبعً� اأن ي�سّوروا 

الأمر بهذا ال�سكل، ولكن اأهذه هي الحقيقة؟!

هذا م� يدعو جميع علم�ء الدين الم�س���لحين والمن�س���فين اإلى الوقوف اأم�مه بت�أّمل ودّقة 

و�س���عور ب�لم�س���وؤولّية، ويحّت���م عليهم اأن يعرفوا اأه���داف العدّو في اإث�رة الخالف����ت الط�ئفّية 

والقومّية والحزبّية.

اإّن �س���المة م�س���يرة حرك�ت ال�س���حوة الإ�س���المّية يجب اأن نبحث عنه�، فيم� نبحث، في 

موقفه� تج�ه ق�س���ّية فل�سطين. فمنذ �ستين ع�مً� حّتى الآن لم تنزل على قلب الأّمة الإ�سالمّية 

ك�رثٌة اأكبر من اغت�س�ب فل�سطين.

ك�نت م�أ�س����ة فل�س���طين منذ الي���وم الأّول وحّت���ى الآن مزيجً� من القت���ل والإره�ب والهدم 

والغ�س���ب والإ�س�ءة للمقّد�س����ت الإ�س���المّية. واإّن ُوجوب ال�سمود والّن�س����ل اأم�م هذا العدّو 
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المح�رب هو مو�س���ع اتف�ق جمي���ع المذاهب الإ�س���المّية ومحّل اإجم�ع كّل التّي����رات الوطنّية 

�دقة وال�سليمة. ال�سّ

اإّن اأّي تي�ر في البلدان الإ�سالمّية يتن��سى هذا الواجب الدينّي والوطنّي ان�سي�عً� لالإرادة 

غ�ت غي���ر منطقّية يج���ب اأن ل يتوّقع غير الت�س���كيك في وف�ئه  الأميركّي���ة المتعّنت���ة اأو بم�س���وِّ

لالإ�سالم وفي �سدق ادع�ءاته الوطنّية.

اإّن هذا هو المحّك. كّل من يرف�س �سع�ر تحرير القد�س ال�سريف واإنق�ذ ال�سعب الفل�سطينّي 

واأر�س فل�سطين، اأو يجعله� م�س�ألة ث�نوّية، ويدير ظهره لجبهة المق�ومة، فهو مّتهم.

يجب اأن ت�س���ع الأّمة الإ�سالمّية ن�سب عينيه� هذا الموؤ�ّسر والمعي�ر الوا�سح الأ�س��سّي في 

كّل مك�ن وزم�ن.

اأّيه� ال�س���يوف الأع���ّزاء، اأّيه� الإخوة والأخ���وات، ل تبعدوا عن اأنظ�ركم كي���د العدّو، ف�إّن 

... اإّن در�س الإم�م علّي Q لن� هو 
غفلتن���� توّفر الفر�س���ة للعدّو. »من ناَم ل���م ُيَنم عن���ه«)1(

اأّن���ه: »من ن���ام لم ُيَنم عنه«. واإن تجربتن� في الجمهورّية الإ�س���المّية مليئة بدرو�س العبرة في 

هذا المج�ل. اإذ بعد انت�س�ر الثورة الإ�سالمّية في اإيران، بداأت الحكوم�ت الغربّية والأميركّية 

الم�س���تكبرة الت���ي ك�ن���ت منذ اأمد بعيد ت�س���يطر عل���ى طواغيت اإي���ران وتتحّكم في الم�س���ير 

���خمة لالإيم�ن الإ�سالمّي في  ال�سي��س���ّي والقت�س����دّي والثق�فّي لبلدن�، وت�س���تهين ب�لقّوة ال�سّ

داخ���ل المجتمع، وك�نت غ�فلة عن قّوة الإ�س���الم والق���راآن في التعبئة والتوجي���ه، بداأت تفهم 

فج����أة م� وقعت فيه من غفل���ة، فتحّركت دوائره� الحكومّية واأجهزته� ال�س���تخب�رّية ومراكز 

�سنع القرار فيه� ِلَتجُبَر م� ُمنيت به من هزيمة ف�قت الحدود.

راأين� خالل هذه الأعوام الثالثين ونّيف اأنواع الموؤامرات والمخّطط�ت، والذي بّدد مكرهم 

اأ�س��سً� ع�مالن: الثب�ت على المب�دئ الإ�سالمّية، والح�سور الجم�هيرّي في ال�س�حة.

ه���ذان الع�مالن هم���� مفت�ح الفتح والَف���َرج في كّل م���ك�ن. الع�مل الأّول ي�س���منه الإيم�ن 

ال�س����دق ب�لوعد الإلهّي، والع�مل الث�ني �س���يبقى ببركة الجهود المخل�س���ة والبي�ن ال�س�دق. 

ال�س���عب الذي يوؤمن ب�سدِق ق�دته واإخال�سهم يجعل ال�س�حة ف�علة بح�سوره المب�رك. واأينم� 

ال�س���يد الر�س���ي، نهج البالغة، خطب الإم�م علي Q، ج3، �س121، تحقيق ال�سيخ محمد عبده، ن�سر دار الذخ�ئر �   )1(
قم، مطبعة النه�سة � قم، ط1، 1412هـ.
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ح�س���ر ال�س���عب بعزم را�س���خ، في اأّي �س����حة، ف�س���تعجز اأّي قدرة عن اإنزال الهزيمة به. هذه 

تجربة ن�جحة لكّل ال�سعوب التي �سنعت بح�سوره� ال�سحوة الإ�سالمّية.

اأ�س����أل اهلل تع�لى لكم ولكّل ال�س���عوب اأن ي�س���ّددكم وي�أخذ ب�أيديكم ويعينكم ويغدق عليكم 

�س�آبيب رحمته، اإّنه تع�لى �سميع مجيب! وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته.

الفطوات اليملّوة للتلفوص
اق���راأ الن�ّس )الم�ّدة( المطلوب منك تلخي�س���ه، اق���راأ بتركيز. ت�أّكد اأّنك ا�س���توعبت  اأ. 

المحتوى، واأّنك اأحطت بكّل جزئّي�ته، اإذا احت�ج الأمر اأعد القراءة، اأ�س�أل نف�سك: هل 

ت�ستطيع الآن اأن تحّدد الأفك�ر الرئي�سة لهذا الن�ّس؛ ال�سريحة وال�سمنية؟

�س���ع خطوط���ً� بقلم ر�س�����س تحت م� ترى اأّنه اأ�س��س���ّي. تغ��س���ى عن كّل م���� هو غير  ب. 

�س���رورّي. اكتِف بعب�رة واحدة ت�س���ف فكرة م�. ا�س���تبعد )ل ت�س���ع خّط���ً�( العب�رات 

المرادفة التي تكّرر المعنى، ول داعي لالإح�س����ءات. تجّنب كّل م� ل ي�س���يف جديدًا. 

اكتِف بمث�ل واحد موؤّيد لكّل فكرة.

راجع خطوطك. ت�أّكد اأّنك لم تترك عب�رة اأ�س��س���ّية من دون و�س���ع خّط تحته�، واأّن كّل م�  ج. 

و�سعته من خطوط تحت جمل تمّثل جوهر الن�ّس. ام�سح الخطوط الموجودة تحت الأمثلة 

من دون اأن توؤّثر على فهمه وا�ستيع�به. اأوالعب�رات التي يمكن تج�هله� في ملّخ�س الن�سّ

ابداأ ب�لكت�بة )المبدئّية( للملّخ�س المطلوب )�سع الن�ّس الأ�سلي ج�نبً�، واعتمد على  د. 

مه�راتك واأ�س���لوبك الخ��ّس( اكتب فقرة ق�س���يرة تمّثل مقّدمة الن�ّس وتعك�س هدفه، 

ثّم  فقرة ث�نية في �س���لب مو�سوع الن�ّس، بحيث تت�س���ّمن اأفك�ره الأ�س��سّية، وجزئّي�ته 

المهّمة، وفقرة ث�لثة ُتعّد خ�تمة، وتعر�س نت�ئج الن�ّس وخال�سته.

قد تحت�ج لكت�بة ملّخ�س الجوهر )ال�س���لب( اإلى فقرتين بدًل من فقرة. ل م�نع، واإْن  ه�. 

ك�ن من الأف�سل اأن تكون كت�بتك اأكثر اإيج�زًا.

ا�س�أل نف�سك: هل ح�فظت في ملّخ�سك على جوهر الن�ّس؟ وهل احتوى الملّخ�س على  و. 

�س من اأّي زي����دات ل داعي له�؟ احر�س على اأن  الأفك�ر الأ�س��س���ّية؟ وهل يخلو الملخَّ

تكون الإج�ب�ت ب�لإيج�ب.
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راج���ع الملّخ�س مراجعة دقيقة. ت�أّكد من ال�س���ّحة اللغوّية للكت�بة، و�س���المة �س���ي�غة  ز. 

الفقرات، وال�س���تخدام ال�س���ليم لعالم����ت الترقيم، ل م�نع اأن ت�س���ع الن�ّس الأ�س���لي 

اأم�مك؛ لتثق من مط�بقة التلخي�س للن�ّس الأ�سلّي.

والآن �سع في الم�ستطيل الآتي ملخ�س الن�ّس ال�س�بق: ح. 

اّتبع الخطوات ال�س�بق ِذْكره�.

ص
َّ
الملف

 ........................................................................................

 ........................................................................................

تب�ص���رة: تج���در الإ�س����رة اإلى اأّن م� قم���ت به هو التلخي�س، وهو ل يت�س���ّمن اقتب��س����ت: 

التلخي�س يخلق لديك مه�رات كتبّية، وتنعك�س فيه �سخ�سّيتك، فلك حّرّية التعبير عن الفكرة 

بجمل من اإبداعك، وب�أ�س���لوبك، وهذا ل يت�س���ّمن اأخذ جمل، وعب�رات بعينه� من الن�ّس؛ لأّن 

اأخذ جُمل من الن�س ي�سّمى »اقتب��سً�«.

تب�ص���رة: ق����رن بين التلخي�س والخال�س���ة. ف�لتلخي�س: اإبراز للمو�س���وع بع���دد قليل من 

الجمل في فقرات، مع المح�فظة على جوهر الن�ّس. واأم� الخال�سة فهي تّتجه لعر�س الحركة 

اأو الطريقة التي ق�م به� الب�حث في بحثه، من دون التعّر�س لأي تف�س���يل. وبهذا المعنى ف�إّن 

التلخي�س يق�سد المو�سوع ب�سكل مب��سر، بينم� الخال�سة تعّبر عنه ب�سورة غير مب��سرة.

زًا. ي. المطلوب الآن: تلخي�س الن�ّس ال�س�بق: تلخي�سً� ع�ديً� وتلخي�سً� مركَّ

- التلخي�س الع�دي:

 ........................................................................................

 ........................................................................................

ز: - التلخي�س المركَّ

 ........................................................................................

 ........................................................................................
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اذفكار البئوسة

 1- التلخي�س هو تعبير عن الأفك�ر الأ�س��سّية للمو�سوع في عب�رات قليلة ل تخّل ب�لمو�سوع، 

ول ُتْبِهم المعنى.

 2- تكمن اأهّمّية التلخي�س في اأّنه: ي�س�عد على توفير الوقت/ يوّفر الجهد الالزم لمت�بعة 

الأعم����ل المكتوب���ة/ ُيعّد تدريبً� عملّيً� على الكت�بة/ ي�س����عد الق�رىء/ يمّكن الك�تب 

من الإف�دة من كّل م� جمعه من معلوم�ت/...

 3- تم���ّر عملّية التلخي�س ب�لخطوات الآتية: القراءة ال�ستك�س����فية للمو�س���وع الأ�س���لّي/ 

القراءة المت�أّنية/ اإع�دة ال�سي�غة لم� كتب.

 4- من �س���وابط التلخي�س: البعد عن التعديل اأو التحريف في الم�ّدة الملّخ�سة/ القدرة 

على التمييز بين الأفك�ر الرئي�س���ة والفرعّية/ التخّل�س من الزي�دات/ الإ�س����رة اإلى 

المراجع والأ�سول...

 5- خطوات تلخي�س مق�لة: قراءة المق�لة قراءة �س���ريعة/ و�س���ع خطوط تحت العب�رات 

المهّمة/ حذف الفقرات التي ل تت�سّمن اأفك�رًا ذات قيمة/ تلخي�س الفقرات الب�قية/ 

�س. دمج بع�س الفقرات المهّمة/ اإع�دة �سي�غة الفقرات ب�أ�سلوب الملخِّ

 6- للتخلي�س م�ستوي�ن؛ هم�: التخلي�س الع�دّي والتلخي�س المرّكز.

ب اأِجد
ّ
فك

 1- تكّلم على التلخي�س، مبّينً� اأهّمّيته وخطواته و�سوابطه وم�ستوي�ته؟

ز، معتمدًا على خطوات التلخي�س   2- لخ�ّس الن�س الآتي وفق الم�ستويين الع�دي والمركَّ

و�سوابطه:
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ِ
ِحيم ْحَمِن الرَّ  اهلِل الرَّ

ِ
ِب�ْسم

اأرّح���ب بك���م اأوًل اأّيه� ال�س���يوف الأعزاء من مختل���ف البلدان، وكذلك الأ�س����تذة الأعزاء 

المحترمين من ج�مع�ت بالدن�.

اأقيم���ت - منذ نحو ع�م واإل���ى الآن - لق�ءاٌت وموؤتمراٌت وملتقي�ٌت عديدٌة حول ال�س���حوة 

���ة،  الإ�س���المّية في طهران، ولكن يظهر لي اأّن موؤتمر اأو ملتقى الأ�س����تذة يتمّتع ب�أهمّيٍة خ��سّ

اإذ اإّن اإيج����د الأف���ك�ر والخط�ب�ت والتّي�رات الفكرّية في المجتمع يح�س���ل على اأيدي خوا�ّس 

المجتمع ومفّكريه، هم الذين ي�س���تطيعون توجيه واإر�س�د اأفك�ر ال�سعوب نحو جهٍة معّينة تنقذ 

تلك ال�س���عوب، كم� يمكنهم - ل �س���مح اهلل - اأن يوّجهوا الأفك�ر نحو جهٍة تت�س���ّبب في تع��س���ة 

ال�سعوب وبوؤ�سه� ووقوعه� في الأ�سر. وهذه الث�نية ح�سلت طوال الأعوام ال�سبعين اأو الثم�نين 

الأخيرة في بع�س البلدان، ومنه� بلدن�. 

هن�ك حديث عن ر�س���ول الإ�س���الم المكّرم �س���ّيدن� محمد بن عبد اهلل P يقول فيه: »ل 

���ه�؟ ق�ل: »العلماء«.  ها« قيل: ي� ر�س���ول اهلل، ومن خوا�سّ ت�صل���ح ع���واّم هذه الأمة اإل بخوا�صّ

ذك���ر العلم�ء اأّوًل، ثّم ذكر عّدة فئ�ٍت اأخرى، وعليه ف�إّن اأ�س����تذة الج�مع�ت واأ�س���ح�ب الوعي 

والفكر والنخب العلمّية في اأّي بلٍد ب�إمك�نهم الإم�س�ك بزم�م تحّرك ال�سعب وقي�دته، �سريطة 

الإخال�س وال�س���ج�عة وعدم الخوف من الأعداء، اإذا ك�ن ثّمة خوٌف اأو طمٌع اأو غفلٌة اأو ك�س���ٌل 

ف�إّن الأمور �سوف تف�سد وتتعرقل، اأّم� اإذا اتخذت هذه الأ�سي�ء وتوّفرت عن��سر الوعي واليقظة 

ف�إّن الأمور �سوف ت�سلح وتتقّدم اإلى الأم�م. 

في بداي�ت الثورة، اأي قبل نحو اإحدى وثالثين �س���نة، توّجهت اأن� و�سخ�س����ن اآخران - كّن� 

يومه� اأع�س����ء في �س���ورى الث���ورة - من طهران اإلى ق���م للق�ء الإم�م الخمين���ّي، وك�ن الإم�م 

الخمينّي حينه� ل يزال في قم، ولم ي�أِت لل�س���كن في طهران - لن�س����أله عن راأيه حول ق�س���ّيٍة 

وخطوة مهّمتين، وحين �س���رحن� له الق�س���ّية التفت اإلين� وق�ل: هل تخ�فون من اأمريك�؟ فقلن� 

ل���ه: ل، فق����ل: اإذًا، اذهبوا وافعلوا كذا وكذا، فعدن� وفعلن� كم� اأو�س����ن� ونجحن�. اإذا ك�ن ثّمة 

خ���وٌف وهل���ع، واإذا ك�ن هن�ك طمٌع اأو غفل���ٌة اأو توّجه�ٌت منحرفٌة ف�إّن الأمور والأعم�ل �س���وف 

تتعّقد وتف�سد.

يواجه الع�لم اليوم حدثً� عظيمً�، األ وهو ال�سحوة الإ�سالمّية، وهذه حقيقة. لقد ا�ستيقظت 
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ال�س���عوب والأّمة الإ�س���المّية تدريجيً�، ولم يعد الت�سّلط على ال�س���عوب الم�سلمة ب�ل�سهولة التي 

ك�ن الأمر عليه� بعد الحرب الع�لمّية الأولى اأو في فترة القرنين الت��سع ع�سر والع�سرين. اإذا 

اأراد م�س���تكبرو الع�لم في الوقت الح��س���ر ال�سيطرة على ال�سعوب الم�س���لمة ف�سيكونون اأم�م 

مهّمة ع�س���يرة، لقد تغلغلت ال�س���حوة في الأّمة الإ�س���المّية ونفذت وتر�ّسخت فيه�، وفي بع�س 

البلدان تحّولت هذه ال�س���حوة اإلى ثورٍة غّيرت الأنظمة الف��س���دة العميلة، لكن هذا جزء من 

ال�سحوة الإ�سالمّية ولي�س كّله�، ال�سحوة الإ�سالمّية وا�سعٌة وعميقة. 

ب�لطب���ع، الأعداء يخ�فون من كلمة »ال�س���حوة الإ�س���المّية«، ويح�ولون اأن ل ُت�ْس���َتخدم عب�رة 

»ال�س���حوة الإ�س���المية« له���ذه الحرك���ة العظيمة، لم����ذا؟ لأّن الإ�س���الم حينم� يظه���ر في هيئته 

الحقيقّية واأبع�ده الواقعّية ف�إّن فرائ�س���هم ترتعد. اإّنهم ل يخ�فون الإ�سالم الم�ستعَبد للدولر، ول 

يخ�فون من الإ�س���الم الغ�رق في المف��س���د والر�س���تقراطّية، ول يخ�فون من الإ�سالم الذي لي�س 

له امتداداٌت ونه�ي�ٌت في مم�ر�س����ت الجم�هير واأعم�لهم، لكّنهم يخ�فون اإ�س���الم العمل والفعل، 

اإ�س���الم المب�درة، اإ�س���الم كتل الجم�هير، اإ�س���الم التوّكل على اهلل، اإ�س���الم ح�سن الظّن ب�لوعود 

. حينم� يذكر ا�س���م هذا الإ�س���الم، 
)1(

الإلهّي���ة، حيث ق�ل تع�لى: {چ چ چ چ}

وتظهر له عالم�ٌت وموؤ�س���راٌت ف�إّن م�ستكبري الع�لم يرتعدون {ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ 

؛ لذلك ل يريدون عنوان »ال�س���حوة الإ�سالمّية« اأن يكون. اأّم� نحن فنعتقد اأّنه� �سحوٌة 
)2(

ٿ}
اإ�سالميٌة ويقظٌة حقيّقيٌة قد تر�ّسخت وامتّدت، ول ي�ستطيع الأعداء تحريفه� عن طريقه� ب�سهولة.

طبعً�، ينبغي درا�س���ة الآف�ت والأخط�ر التي تهّدد هذه ال�س���حوة، وهذه هي النقطة الأولي 

التي اأروم ذكره� لكم. ادر�س���وا الآف�ت والأخط�ر التي تهّدد هذه التحرك�ت التي عّمت الع�لم 

الإ�س���المّي، وه���ذه الثورات التي حدثت في م�س���ر وتون�س وليبي� واأمث�له� وانت�س���رت، م� هي 

الأخط�ر التي تهّدده�؟ وم� هي الم�سكالت التي تواجهه�؟ لم�ذا نقول اإّن م� حدث هو اإ�سالميٌّ 

بال �س���ّك؟ لحظوا �سع�رات الجم�هير ودور الموؤمنين ب�لإ�سالم في اإ�سق�ط الأنظمة الف��سدة 

ط���وال هذه الفترة، ل���ول الموؤمنون ب�لإ�س���الم والمجموع�ت والح�س���ود اله�ئل���ة ذات المك�نة 

الممت�زة بين الن��س والمعتقدة ب�لإ�س���الم اعتق�دًا را�س���خً� وعميقً� لم� تكّونت هذه التجّمع�ت 

�سورة الحج، الآية 40.  )1(
�سورة المدثر، الآيت�ن 50 ـ 51.  )2(
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العظيمة في م�سر وتون�س. ال�سغوط التي اأعملته� تحّرَك�ت الجم�هير، وم�س�ركته� في ال�س�حة 

هدّمت ال�س���روح المتهرئة لأمث�ل ح�س���ني مب�رك وابن علي. الجم�هير الإ�س���المّية هي التي 

ُوجدت في ال�س�حة ب�سع�رات اإ�سالمّية. دور الإ�سالميّين في عملّي�ت اإ�سق�ط الأنظمة هو بحّد 

ذاته اأقوى �س����هٍد على اأّن هذه الحركة حركٌة اإ�س���المّية. وبعد ذلك م� اإن ح�ن دور الت�سويت 

حتى ق�مت الجم�هير ب�لت�سويت لالإ�سالمّيين وعّززوهم ورّجحوهم. واأقوله� لكم: اإذا اأقيمت 

انتخ�ب�ٌت جّيدٌة حّرٌة في اأّي مك�ٍن من الع�لم الإ�سالمّي - وقد تكون لذلك بع�س ال�ستثن�ءات 

القليلة - وي�س����رك الق�دة وال�سي��س���ّيون الإ�سالميون فيه� ف�إّن ال�س���عوب �ستمنحهم اأ�سواته�. 

هكذا هو الح�ل في كّل مك�ن. اإذًا، التحّرك هو تحّرٌك اإ�سالميٌّ بال ريب. 

قلن� ينبغي اأن تدر�سوا الآف�ت والمخ�طر. واإلى ج�نب ذلك ل بّد من تبيين الأهداف و�سرحه�، 

اإذا لم تّت�سح الأهداف ف�ستكون هن�ك حيرة وا�سطراب، ينبغي تبيين الأهداف. من اأهّم اأهداف 

هذه ال�س���حوة التحّرر من �س���رور هيمنة ال�س���تكب�ر الع�لم���ي، ينبغي ذكر ذلك ب�س���راحة. من 

الخط�أ الت�سّور اأّن ال�ستكب�ر الع�لمي بزع�مة اأمريك� يمكن اأن يت�س�لح مع الحرك�ت الإ�سالمّية، 

اإذا ك�ن ثّمة اإ�س���الٌم واإ�سالمّيٌة واإ�سالمّيون ف�إن اأمريك� �ستح�ول بكّل م� اأوتيت من قّوة اأن تق�سي 

عليهم، ب�لطبع، �س���تبدي لهم ابت�س����م�ته� في ظ�هر الأمر. لي�س اأم�م الحرك�ت الإ�س���المّية من 

طريٍق �سوى ر�سم حدوده� الف��سلة. ل نقول يجب اأن ي�سيروا لمح�ربة اأمريك�، بل نقول ينبغي اأن 

يعلموا م� هي مواقف اأمريك� وال�س���تكب�ر الغربّي منهم، يجب اأن ي�سّخ�س���وا ذلك بدّقة، واإذا لم 

يح�سل هذا الت�سخي�س ف�سوف يقعون في �سرك خداعهم وحيلهم ب�لت�أكيد. 

ال�س���تكب�ر الع�لمي يحكم في الع�لم اليوم ب�أدوات الم�ل وال�س���الح والعلم، لكّنه يع�ني من 

ّ وتوجيهّي، يع�ني ال�س���تكب�ر الع�لمي اليوم من هذه الم�س���كلة الكبرى، اإذ لي�س���ت 
ٍ

فراغ فكري

لديه اأفك�ٌر للب�س���رية، لي�ست لديه اأّية فكرة لعر�سه� على عموم ال�سعوب واإر�س�دهم اإليه�، كم� 

لي�س���ت لديه اأفك�ٌر للخوا�ّس والمثّقفي���ن منهم. اأّم� اأنتم فلديكم اأفك�ٌر، لأّن لديكم الإ�س���الم. 

حينم� يكون لن� فكرن� وخ�رطة طريقن�، ن�ستطيع اأن نر�سم اأهدافن� ون�سمد، وفي هذه الح�لة 

ف�إّن اأ�س���لحتهم وعلومهم واأموالهم لن يعود له� الت�أثيرات نف�سه� التي ك�نت في الم��سي. وهي 

طبعً� لي�ست عديمة الت�أثير، اإنم� ينبغي لن� اأن نفكر بم� يحبطه� - و�سوف نتن�ول هذا الج�نب 

اإن ك�ن ثم���ة وق���ٌت - لك���ن المهم ب�لدرج���ة الأولى هو اأن تك���ون لن� اأفك�رن���� وخ�رطة طريقن� 
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واإيديولوجيتن�، ونعلم م� الذي نريد اأن نفعله، يتعّين ر�سم الأهداف.

م���ن الأه���داف المهّمة التي يتوّج���ب الهتم�م به� في هذه الثورات هو عدم خروج الإ�س���الم 

عن المحورّية، يجب اأن يكون المحور هو الإ�س���الم، الفكر الإ�سالمّي وال�سريعة الإ�سالمّية يجب 

اأن يكون���� محورًا. هم ح�ولوا اأن يوحوا ب�أّن ال�س���ريعة الإ�س���المّية ل تتن�غم م���ع التقّدم والتطّور 

ر، وم� اإلى ذلك، هذا كالم العدو. كال، الإ�سالم ين�سجم تم�مً� مع التقّدم، لي�سوا قالئل  والتح�سّ

في الع�لم الإ�س���المّي اأولئك الذين ا�س���تط�عوا بروح التحّج���ر والرجعّية والجمود وعدم القدرة 

على الجته�د اأن يكّر�س���وا ويثّبتوا كالم العدو هذا ب�س���كل من الأ�س���ك�ل، اإّنهم م�س���لمون، ولكن 

ف���ي خدمة الأعداء. لدين� من هذا القبيل في اأطرافن� في بع�س البلدان الإ�س���المّية، وا�س���مهم 

م�سلمون، لكّن المرء ل ي�س�هد فيهم ذّرًة من الفكر الجديد والفهم الجديد للمع�رف الإ�سالمّية. 

الإ�سالم للع�لم وللدني� اإلى الأبد ولكّل القرون، ولكّل فترات التقدّم الب�سري، اإّنه يلّبي احتي�ج�ت 

الب�س���ر في كّل هذه الع�س���ور. ينبغ���ي اأن نجد الفكر ال���ذي يكّون رّد الإ�س���الم وجوابه على هذه 

الحتي�ج�ت. بع�س الأفراد ل يحملون هذا الفكر، ول يح�س���نون �سوى تكفير هذا وتف�سيق ذاك، 

وي�سّمون اأنف�سهم م�سلمين، وفي النه�ية يالحظ المرء اأحي�نً� اأّنهم يتح�لفون مع مرتزقة العدو! 

لنجعل ال�سريعة الإ�سالمّية والفكر الإ�سالمّي محور ن�س�ط�تن�، هذا اأحد الأهداف.

 في هذه البلدان التي ث�رت، ف�إّن 
ٍ
ومن الأهداف الأخرى بن�ء النظ�م. اإذا لم َيجِر بن�ء نظ�م

الأخط�ر �س���تحدق به�. ثّمة تجربٌة في بلدان �س���م�ل اأفريقي� تعود اإلى م� قبل �س���تّين اأو �س���بعين 

ع�مً�، اأي في اأوا�سط القرن الع�سرين. ح�سلت ثورٌة ونه�سٌة في تون�س نف�سه�، وتوّلى الأمور بع�س 

الأ�سخ��س، وح�سلت في م�سر ثورٌة وانقالٌب ونه�سة، وتوّلى الأمور اأ�سخ��س - وكذا الح�ل في 

اأم�ك���ن اأخرى - لكّنهم لم ي�س���تطيعوا بن����ء اأنظمة، وحين لم يبنوا اأنظمًة فق���د اأّدى هذا ل اإلى 

زوال تلك الثورات وح�سب، بل وحتى الذين توّلوا الأمور ب��سم الثورات تبّدلوا وتغّيروا راأ�سً� على 

عقب، حدث هذا في تون�س وحدث في م�سر وحدث في ال�سودان يومذاك في حدود ع�م 1343 

اأو 1344 اأو 1345ه�.�س. )1964 اأو 1965 اأو 1966م ( كنت مع بع�س الأ�س���دق�ء في مدينة 

م�س���هد ن�س���تمع لإذاعة �سوت العرب - و �سوت العرب اإذاعٌة م�سرّية تبّث من الق�هرة - وك�نت 

تب���ّث خط�ب�ت جم�ل عبد الن��س���ر ومعّم���ر القذافي وجعفر النميري الذي���ن اجتمعوا في مك�ٍن 

واحد، كّن� ُن�س���حق في مدينة م�س���هد تحت �سغوط ال�س���تبداد والدكت�توّرية، ويتمّلكن� الحم��س 
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والغبطة والهي�ج من هذه الكلم�ت الملتهبة ال�س���ديدة، وحينم� ف�رق عبد الن��س���ر الحي�ة راأيتم 

م�ذا فعل خلف�وؤه، و�س����هدتم م� الذي اآل اإليه القّذافي، والنميري اأي�س���ً� وا�سح م� اآل اإليه. وقد 

تغّيرت هذه الثورات نف�سه�، اإذ ك�ن يعوزه� الفكر ولم ت�ستطع بن�ء اأنظمة. يجب بن�ء اأنظمٍة في 

هذه البلدان التي ث�رت، يتحّتم ت�سييد اأر�سّيٍة قوّية، هذه من الم�س�ئل والق�س�ي� المهّمة.

م���ن الق�س����ي� المهّمة الأخ���رى الحف�ظ عل���ى دعم الجم�هي���ر وم�س����ندتهم، يجب عدم 

النقط����ع عن الن��س. لدى الن�����س توّقع�تهم ومط�لبهم واحتي�ج�ته���م. والقّوة الحقيّقية هي 

بي���د الجم�هير وال�س���عوب، حيث يجتمع الن�����س ويت�آلفون، ويكونون قلب���ً� وتوّجهً� واحدًا خلف 

الم�سوؤولين وق�دة البلد، هن�ك لن ت�ستطيع اأمريك� ول الأكبر من اأمريك� اأن ترتكب اأّية حم�قة. 

يجب الحف�ظ على ال�س���عب وح�س���وره وم�س����ندته، وهذا م� ت�س���تطيعونه اأنتم.. م� ي�س���تطيعه 

المثّقفون والكّت�ب وال�س���عراء وعلم�ء الدين. والأكثر ت�أثي���رًا هم علم�ء الدين الذين يتحّملون 

حوا م� الذي يريدون، وفي اأّية  واجب�ٍت ج�س���يمة. ينبغي اأن يبّينوا للن��س وي�س���رحوا لهم ويو�سّ

مرحلٍة في هذا الطريق ي�سيرون، وم� هي الموانع والعقب�ت، ومن هو العدّو، ويجب اأن يح�فظوا 

على وعي الجم�هير وب�سيرتهم، وعنده� لن تنزل اأّية ن�زلٍة ولن ت�س�ب الم�سيرة ب�أية اأ�سرار. 

وق�س���ّية اأخرى هي التربية العلمّية لل�س���ب�ب. يج���ب على البلدان الإ�س���المّية اأن تتقّدم من 

النواحي العلّمية والتقّنية. ذكرت اأّن الغرب واأمريك� ا�س���تط�عوا بف�س���ل العلم ال�س���يطرة على 

بل���دان الع�لم، وك�ن العلم من اأدواتهم في ذلك، وقد اكت�س���بوا الثروة عن طريق العلم، وطبعً� 

فقد اكت�سبوا بع�س الثروات عن طريق الخداع والخبث وال�سي��سة، لكن العلم ك�ن موؤثرًا اأي�سً�، 

يجب اكت�س�ب العلم، هن�ك رواية تقول: »العلم �صلطان من وجده �صال، ومن لم يجده �صيل 

، يجب اكت�س����ب العلم. حين تك�س���بون العلم �س���تتمّتعون بقب�س�ٍت قّوية، وحين تفقدون 
عليه«)1(

العلم ف�إّن اأ�س���ح�ب القب�س�ت القوّية �س���يلوون اأيديكم. �سّجعوا �سب�بكم على العلم، هذه عملّية 

ممكن���ة، وقد قمن� به� نحن ف���ي اإيران. كّن� قبل الثورة في المراتب العلمية الأخيرة في الع�لم، 

ول اأحد ينظر اإلين� لكن في الوقت الح��س���ر- وببركة الثورة والإ�س���الم وال�سريعة الإ�سالمّية - 

ون ب�لتقييم�ت العلّمية في الع�لم وين�سرون اإّن اإيران ح�ليً� تحتّل المرتبة العلّمية  يقول المخت�سّ

ابن اأبي الحديد، �س���رح نهج البالغة، ج20، �س319، تحقيق محمد اأبو الف�س���ل اإبراهيم، ن�س���ر موؤ�س�س���ة اإ�سم�عيلي�ن   )1(
للطب�عة والن�سر.
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ال�س�د�س���ة ع�س���رة في الع�لم، هذه اإح�س����ئّي�ت تعود اإلى م� قبل اأ�سهٍر م�ست. وقد خّمنت هذه 

المراكز العلّمية نف�سه� وق�لت اإّن اإيران بعد عّدة اأعوام - وقد حّددوا عدد الأعوام فق�لوا ع�سرة 

 واحد، ق�لوا اإّنه� �س���تتّبواأ 
ٍ
اأعوام اأو اثني ع�س���ر ع�مً� مثاًل - �ست�س���ل اإيران اإلى مرتبٍة من رقم

المرتب���ة الرابع���ة في الع�لم، وال�س���بب في ذلك يعود اإلى اأّن �س���رعة التقّدم العلم���ّي في اإيران 

ع�ليٌة جدًا. وب�لطبع، ل نزال مت�أخرين عن الع�لم كثيرًا، �س���رعتن� اأكثر من متو�ّس���ط ال�س���رعة 

الع�لمّية ب�أ�سع�ف، لكّنن� ل نزال مت�أخرين، ولو وا�سلن� هذه ال�سرعة ف�سوف ن�سل اإلى المراتب 

المتقّدمة. يجب اأن تتوا�سل هذه الحركة في الع�لم الإ�سالمّي، البلدان الإ�سالمّية ذات مواهب 

 من اأي�م الت�ريخ ك�ن العلم 
ٍ
وقدرات، وهن�ك �س���ب�ٌب �س����لحون يّمثلون مواهب جّيدة. ذات يوم

في الع�لم ب�أيدي الم�سلمين، فلم�ذا ل يكون اليوم اأي�سً�؟ لم�ذا ل نتوّقع ونرجو اأن يكون الع�لم 

الإ�س���المّي بعد ثالثين ع�م���ً� مرجعً� علّميً� في الع�لم، يراجعه الجميع لكت�س����ب العلوم؟ هذا 

م�ستقبٌل ممكٌن يتطّلب من� الهمم والجهود. هذا كله يح�سل ببركة الإ�سالم والثورة. لقد اأثبت 

النظ�م الديني اأّن بو�سعه اأن يحوز على �سرعٍة اأكبر.

ق�سّية اأ�س��سّية اأخرى هي ق�سّية الوحدة. اأقوله� لكم اليوم، اأّيه� الإخوة والأخوات... الأداة 

التي يمكنه� اأن تكون فّع�لة بيد اأعدائن� في�ستغلونه� اأق�سى ا�ستغالٍل هي الختالف�ت، اختالف�ت 

ال�س���يعة وال�س���ّنة، والختالف�ت القوّمي���ة، والختالف�ت الوطنّية، وح����لت التب�هي الخ�طئة. 

ية ال�سيعة وال�سّنة، ويح�ولون اأن يخلقوا الخالف�ت. تالحظون اأّنهم يبّثون  اإّنهم ي�س���ّخمون ق�سّ

الخالف����ت في البلدان الإ�س���المّية وفي هذه البلدان الث�ئرة نف�س���ه�، ويخلقون الخالف�ت في 

من�ط���ق اأخرى من الع�لم الإ�س���المي. الكّل يجب اأن يتحلى ب�ليقظ���ة والوعي، الغرب واأمريك� 

اأعداء الع�لم الإ�س���المي، ويجب النظر لتحرك�تهم بهذه العين. اإنهم يحّر�سون، ومنّظم�تهم 

التج�س�س���ّية تعمل وتن�س���ط، ويم�ر�سون التخريب اأينم� ا�س���تط�عوا، م�ر�سوا العرقلة في ق�سّية 

فل�س���طين م� ا�س���تط�عوا اإلى ذلك �س���بياًل، وقد ف�س���لوا طبعً�. اإنّن� نتقّدم اإلى الأم�م، والع�لم 

الإ�سالمي يتقّدم اإلى الأم�م... نرجو اأن يهدين� اهلل تع�لى جميعً�، واأن يب�رك في تحّرك�تكم، 

وي�أخذ تع�لى هذه ال�س���حوات العظيمة في الع�لم الإ�س���المّي اإلي م�س���تقبٍل م�سرٍق نّيٍر مب�رٍك 

.
)1(

لالأّمة الإ�سالمّية، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته

)1(  م���ن كالم لالإم����م الخ�منئ���ي في لق�ئه الم�س����ركين في الموؤتم���ر الع�لمّي لأ�س����تذة الج�مع�ت في الع�لم الإ�س���المّي 
وال�سحوة الإ�سالمّية، بت�ريخ: 2012/12/11م.
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مطالية

 من توجيهات اإلمام القائد الخامنئي{ في مجال الكتابة )8(

أيكون مجتمع من دون كتابة القّصة؟
انطالقً� من هذا الراأ�س���م�ل اّلذي �س���نعته لن� الحرب،...تع�لوا الآن نعيد اإحي�ء فّن كت�بة 

���ة في اإيران. وب�لنه�ية، لقد اأوجبت الحرب عل���ى من يريد كت�بة ذكري�ته، اأن يذهب -  الق�سّ

عل���ى حّد تعبيرك���م - ويقراأ عّدة رواي����ت ليتعّلم كيفّية كت�بة الوق�ئع والأحداث. لو لم ي�س���هد 

الحرب لرّبم� لم يفّكر في الكت�بة على الإطالق، لكن، بم� اأّن هذا ال�س���تعداد قد تحّقق الآن، 

ح�س���نً�، فلن�ستفد منه. هذا ال�س���تعداد الجّي��س اّلذي نراه، ي�س���ف الحرب وي�سّوره� جّيدًا. 

واقعً�، اإّن ال�س���ور الموجودة في كت�ب�ت هوؤلء ال�س����دة، قد ُبّينت ب�س���كل جّيد جّدًا بحيث يلتّذ 

الإن�س����ن به�، وهذا ي�س���ير اإلى اأّن ا�س���تعدادًا يت�أّجج هن�. فلنوّظف نحن الآن هذا ال�س���تعداد 

���ة. اأيمكن اأن يكون هن�ك  ���ة مجتمعن�. هذا البلد بح�جة اإلى كت�بة الق�سّ في خدمة كت�بة ق�سّ

.
)1(

ة؟ مجتمع من دون كت�بة الق�سّ

القّصة من أجل بيان التاريخ
���ة في عر�س الت�ريخ. عندم���� نتكّلم على الت�ريخ بلغة  ل يمكن لأّي بي�ن اأن ي�س����هي الق�سّ

غير فّنّية، فك�أّنم� نلتقط �سورًة لمدينة من ارتف�ع 10 اآلف قدم. من الطبيعي اأن تظهر اأبع�د 

المدينة و�س���وارعه� الرئي�سة، لكن م�ذا ي�سنع الن��س هن�ك؟ هل اإّن اأو�س�عهم جّيدة؟ �سّيئة؟ 

فقراء؟ اأغني�ء؟ مرت�حون؟ ن�ئمون؟ يتخ��سمون؟ ل �سيء معلوم على الإطالق. الت�ريخ ي�سّور 

مدينًة من ذلك الرتف�ع، من ع�سرة اآلف قدم، ويرين� اإّي�ه�! قد تدخل مدينًة يومً� م�. ب�لطبع 

لن ت�س���تطيع روؤية جميع طرق�ت المدينة، لكّنك تق�س���د زق�قين اأو ثالثة من اأزّقته�، تتكّلم مع 

اأهله�، تلتقط �س���ورًا للبيوت، وللغرف، ولألع�ب الأطف����ل، ولأّم تطبع قبلًة على وجنة ابنه�... 

ت�س���ّور كّل هذه الأمور وت�س���عه� في �س���ورة اأم�من�. ب�لطبع هو زق�ق واحد و�س�رع�ن، لي�س كّل 

.
)2(

ة هي هذه المدينة، لكن يمكن التعميم. هذه هي لغة الفّن حول الت�ريخ، الق�سّ

)1(  م���ن كالم لالإم�م الخ�منئي { في لق�ء له ب�أع�س����ء مكت���ب الأدب والفّن المق�وم الت�بع للدائ���رة الفّنّية في منّظمة 
الإعالم الإ�سالمّي، بت�ريخ: 1992/7/13م.

)2(  م���ن كالم لالإم����م الخ�منئ���ي { ف���ي لق����ء له بوزي���ر الثق�ف���ة والإر�س����د الإ�س���المّي وم�س���وؤولي ال���وزارة، بت�ريخ: 
1996/5/20م.





أهداف الدرا

م مع نفاية هذا الدرا أن:
ّ
على المتيل

يعرف اأهّمّية التقرير واأهدافه ومج�لته وخطواته    1

وعن��سره وموا�سف�ته.

 يعرف كيفّية التقرير ويتمّر�س على عملّية كت�بته.   2

يوّظ���ف ه���ذه المه����رة ف���ي المج����لت العلمّي���ة    3

والإدارّية المختلفة.

 ماذا نكتب؟ )3( 

التقرير

 الدرس التاسع:  





سيبيث التقبيب
هو نوع من اأنواع الكت�بة الوظيفية، يت�س���ّمن و�س���فً�، اأو عر�س���ً� موجزًا، مرّكزًا، لح�سيلة 

عم���ل فكرّي )موؤتمر، ندوة، درا�س���ة...( اأو اإدارّي، جرى حدوثه وتوافرت معطي�ته، اأو عر�س 

مقترح عمل، م� زال في طور الدرا�سة النظرّية. 

ويكتب التقرير-ع�دة- �سخ�س مكّلف من ِقَبل جهة معّينة، فيوؤخذ بعين العتب�ر: الب�عث 

على العمل، وتحديد الهدف، والتركيز على المو�سوع المطلوب.

وخال�س���ة القول: التقرير هو كت�بة تت�س���ّمن معلوم�ت وحق�ئق عن �س���يء معّين؛ بن�ًء على 

.
)1(

طلٍب محّدد، اأو وفقً� لغر�ٍس مق�سود

أهداف نتابة التقبيب
ترمي كت�بة التقرير اإلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ اأبرزه�:

اإْطالع الجهة المكّلفة على وتيرة العمل في قط�ع من قط�ع�ت الإنت�ج اأو الت�س���ويق،   -

وتزويده� ب�لمعطي�ت ال�س���حيحة والوق�ئع المو�سوعّية؛ تمهيدًا لّتخ�ذ الإجراء اأو 

الموقف المن��سب )التقرير الإدارّي(.

اإْط���الع القّراء على ح�س���يلة الندوة الفكرّية اأو وق�ئ���ع الموؤتمر، وتغطية م� دار من   -

نق��س وتداول ومداخالت تن�ولت بحوثً� معّينة اأو مح�ور في جدول الأعم�ل، وتغطية 

م� �سدر عن الندوة )اأو الموؤتمر( من تو�سي�ت )التقرير المب��سر(.

تزوي���د الجه���ة المكّلفة بقدر م���ن المعلوم�ت والحق�ئق المو�س���وعّية حول درا�س���ة   -

م�سروع ت�سعى لتنفيذه؛ بحيث يت�سّمن خال�سة النت�ئج المت�أّتية من البحث النظرّي 

)1(  ال�سنطي، فن التحرير العربي، م.�س، �س139.
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اأو الميدانّي اأو من كليهم� معً� )التقرير البحثّي(.

توثيق المعطي�ت والمعلوم�ت وتقديمه� ب�س���كل مو�س���وعّي؛ لتكون عن�سرًا م�س�عدًا   -

في تطّور الثق�فة، اأو اقتراح الحلول، اأو اإي�س�ح م�س�ئل غ�م�سة.

مجاالت التقبيب
يّت�سع التقرير لي�سمل مج�لت مختلفة في الحي�ة؛ منه�:

تقرير يتحّدث عن مو�سوع معّين: علمّي، ت�ريخّي، اجتم�عّي، اقت�س�دّي... اأ. 

تقرير يتحّدث عن ح�لة معّينة: َمَر�سّية، ق�نونّية، ح�دث، ظ�هرة علمّية... ب. 

تقرير يتحّدث عن �سخ�س معّين: موّظف، ع�لم، زعيم، ق�ئد، ُم�سِلح،... ج. 

تقرير يق�س���د به اإثب�ت و�س���عّية معّينة: َدرءًا ل�سبهة، اأو ت�أكيدًا لواقعة، اأو بي�نً� لإنج�ز،  د. 

اأو توثيقً� لح�دثة معّينة.

وقد ُيْكَتب التقرير بن�ًء على طلب جهة معّينة، وهن� ينبغي مراع�ة اأن تكون المعلوم�ت على 

قدر الطلب، والإج�ب�ت على قدر الأ�سئلة.

خطوات نتابة التقبيبل
• تحديد المح�ور الأ�س��سّية للمو�سوع المق�سود من التقرير.	

• جم���ع المعلوم�ت، واإح�س����وؤه�، والتحّقق من �س���ّحته�؛ ب�لرجوع اإلى م�س����دره� 	

الأ�سلّية.

• ترتي���ب المعلوم�ت بع���د جمعه� واإح�س����ئه�، والتحّقق من �س���ّحته�، وت�س���نيفه� 	

ت�سنيفً� مو�سوعّيً�، وتحليله�؛ اإذا ك�ن التحليل مطلوبً�.

• د من خالله� الأ�س��سّي�ت التي جرى العتم�د 	 التمهيد لكت�بة التقرير بمقّدمة ُيَحدَّ

عليه� في كت�بة التقرير؛ وفقً� لأهّميته�، وتوثيقه�.

• مراع����ة الدّق���ة والمو�س���وعّية في كت�ب���ة التقري���ر، والتحّقق من �س���ّحة الحق�ئق 	

و�سالمته�.

• كت�بة التقرير بنحو منّظم ومرّتب، وتدعيمه ب�لأدّلة على �سّحة المعلوم�ت الواردة 	

ر في نه�ية التقرير. فيه، مع و�سع راأي المقرِّ
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بنوة التقبيب

يت�أّلف التقرير، من: مقّدمة، و�سلب، وخ�تمة.

المقّدمة: وتت�سّمن الجوانب التوثيقّية للتقرير؛ وهي:  اأ. 

- الجهة الداعية اإلى الندوة، والزم�ن والمك�ن، وُهوية الح�س���ور، والإ�س����رة اإلى اّت�س����ل 

الندوة بم� �سبق من اأعم�ل مم�ثلة اأو رديفة ]تقرير الموؤتمر اأو الندوة[.

 - الجه���ة المكّلفة ب�لبحث، وملّخ�س اأهداف التكليف، وت�ريخ التكليف، وهوية المكّلفين، 

وحج���م التقرير، والأعب�ء المرافقة، والإ�س����رة اإلى حجم البحث النظ���رّي والبحث الميدانّي 

]التقرير البحثّي[.
-  تحدي���د الجه���ة )الموؤ�ّس�س���ة اأو الإدارة( ال�س����در عنه���� التقرير، والجهة ال���وارد اإليه� 

التقري���ر، وِذْكر ا�س���م ُمعّد التقرير ومر�س���له، وتوقيعه، وتحديد الم�س���وؤول الذي �س���ُيرَفع اإليه 

التقرير، ومو�سوع التقرير ب�سكل وا�سح و�سريح، وِذْكر الإح�لة التي ا�ستوجبت كت�بة التقرير: 

رقمه�، وت�ريخه�، ومر�س���له�، وت�ريخ �سدور التقرير، ومهر التوقيع بختم الإدارة اأو الموؤ�ّس�سة 

ال�س�در عنه� التقرير، وترقيم �سفح�ت التقرير ]التقرير الإدارّي[.

�صلب التقرير: ويتن�ول الم�سمون، اأو المعطي�ت والأفك�ر، اأو خال�سة البحث المدّعم  ب. 

ب�لوث�ئق النظرّية والميدانّية. ويتطّلب عر�س الم�سمون النق�ط الآتية:

التركيز على المو�سوع الخ��ّس ب�لتقرير، دون �سواه.  -

الإح�طة ب�لمو�سوع، وعدم اإغف�ل اأّي نقطة رئي�سة من نق�طه.  -

الّطالع الوافي على المعطي�ت.  -

تنظيم الأفك�ر المعرو�س���ة وتبويبه� ب�سكل مترابط ومتدّرج من الع�ّم اإلى الخ��ّس؛   -

ح�سب الأولوّية والأهّمّية.

و�س���وح م� تقّدم من اأفك�ر و�س���روح�ت، اأو م� ج�ء من ر�س���د وتحليل للمن�ق�س����ت   -

)التقرير المب��سر(.

التجّرد في العر�س وال�سّحة والدّقة في اإيراد المعلوم�ت.  -

القت�س�ر على طرح الأفك�ر الأ�س��سّية والم�س�عدة لالإي�س�ح.  -
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البتع�د عن الأفك�ر الذاتّية، اأو المتعّلقة ب�لم�سلحة ال�سخ�سّية.  -

عدم تقديم القتراح�ت )في ح�ل التقرير الإدارّي، اإّل اإذا ُطِلَب ذلك(.  -

عدم القفز اإلى ا�ستنت�ج�ت؛ بعيدًا عن التحليل.  -

تحدي���د النت�ئج )في التقرير البحثّي( في �س���وء المنهج العلم���ّي الق�ئم على جمع   -

الم�ّدة وت�سنيفه�، وتحليله�، و�سي�نته� بمو�سوعّية ت�ّمة.

توزي���ع المعلوم�ت الرئي�س���ة على ِفَقر؛ تت�س���ّمن كّل فقرة ج�نبً� من المو�س���وع، بم�   -

يع�سم الم�سمون من عيب التكرار اأو التداخل.

تحلي���ل اأ�س���ب�ب الجمود اأو الف�س���ل اأو الخلل ف���ي العمل، في مو�س���وع التقرير )في   -

التقرير الإدارّي(.

الخاتمة: وتت�سّمن عر�سً� لأبرز النق�ط )في التقرير المب��سر اأو البحثّي(، والكتف�ء  ج. 

بتقديم ال�سكر وواجب الحترام )في التقرير الإدارّي(.

عناصب التقبيب
رغ���م تعّدد ت�س���نيف�ت التق�رير، وكث���رة اأنواعه�، لكّنه� تّتف���ُق في اأجزائه���� المكّونة له�. 

ف�لتق�رير دورّية اأو غير دورّية، اأخب�رّية اأو تحليلّية، اإح�س����ئّية اأو تف�س���يرّية، فّنّية اأو اأدبّية... 

تتكّون من:

الجزء التمهيدّي: أ. 

الغالف:  -

فللتقرير غالٌف يت�سّمَن:

مو�سوَع التقرير  -

- ا�سُم ُمعدِّ التقرير

ا�سُم من �سُيرَفع له التقرير )�سخ�س اأو جهة(   - ت�ريُخ التقرير  -

�صفحة ال�صكر:  -

وهي �س���فحة تلي الغالَف، وُي�س�ر فيه� اإلى جهد الم�س�همين في اإعداد التقرير، واعتراف 
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هً� لأ�س���ح�ب الإ�سه�م�ت القوّية فقط، ولي�س  بف�س���لهم دون مغ�لة، على اأن يكون ال�س���كُر موجَّ

لكلِّ �سخ�س.

تقديم التقرير:  -

ه التقديم في �سورة خط�ب اإلى من يعنيهم اأمر التقرير )الجهة التي ُكلَِّفت و�سعه(.  ويوجَّ

ويت�س���ّمن خط�ُب التقديم-اأي�س���ً�- نط�ُق التقري���ر والغر�َس منه وفترَته. وُي�َس����ر في خط�ب 

التقدي���م اإل���ى اأجزاء التقرير، وم�س����در البي�ن����ت، مع الإعالن ع���ن ال�س���تعداد لتقديم اأيِّ 

ا�ستف�س�رات حوله.

قائمة المحتويات:  -

وتكون في �س���ورة فهر�س يعر�س الف�س���وَل والعن��سَر، واأرق�َم �س���فح�ته�. وقد يلي فهر�س 

المحتوي�ت فه�ر�س ب�لجداول، والأ�س���ك�ل، والر�س���وم البي�نّية، والمالح���ق اإن ُوِجَدت. وت�أخذ 

�سفح�ت هذه القوائم اأرق�مً� تمهيدّية تكون ع�دة حروفً� اأبجدّية )اأ، ب، ت...(

وت�س����عد �سالمة هذه القوائم وح�س���ن ترتبيه� في الّطالع على التقرير، ول �سيم� اإذا ك�ن 

حجمه كبيرًا )اأكثر من ع�سر �سفح�ت(.

الجزء األساس: ب. 
���ح الم�س���كلَة، ونط�َقه����، وطريقَة بحِثه�، وم�س����دَر  وه���و الجزء الأكبر من التقرير: يو�سّ

المعلوم�ت، ويعر�س البي�ن�ت، والنت�ئج، والتو�سي�ت.

و ُيعّد هذا الجزء الأ�س��س ج�سَم التقرير، ومكون�ته ثالثة؛ هي:

المقّدمة:  -

وه���ي ف�تحة هذا الج���زء، ونقطة بدايته، ومدخ���ل اهتم�م الق�رئ ب�س���لب التقرير. وهي 

تعطي فكرة عن الم�سكلة وخطورته�، والتق�رير ال�س�بقة عنه�. ويبّين  فيه� ك�تب التقرير �سبب 

كت�بته له، ومدى عالقته بتق�رير �س�بقة، ويعر�س  فيه المو�سوع، وطريقته في جمع بي�ن�ته.

وُي�س����ر في المقّدمة اإلى الجهة التي طلبت اإعداد التقرير، والم�س���كالت التي واجهت ُمعّد 

التقرير، والتعريف ب�لم�س���طلح�ت الم�ستخدمة فيه، مع الإ�س�رة اإلى نت�ئج البحث وتو�سي�ته 

)ب�إيج�ز(، وهيكل تنظيم التقرير.
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وقد تق�سم المقّدمة اإلى فقرات له� عن�وين: الهدف، والإجراءات...

والغر�س من المقّدمة هو اإث�رة الهتم�م، وتهيئة الأذه�ن لمو�سوع التقرير.

العر�س والتحليل:  -

وه���و الجزء الأكبر من ج�س���م التقري���ر؛ يعر�س فيه ك�ت���ب التقرير البي�ن�ت التي ح�س���ل 

عليه�، والأفك�ر الموجودة وعالقته� ب�لم�سكلة اأو المو�سوع.

وتعر�س المعلوم�ت والبي�ن�ت في جداول لكّل منه� رقم وعنوان، ثّم تعليق مرّكز على اأهّم 

محتوي�ته.

 وقد ت�ستخدم الر�سوم البي�نّية والمنحني�ت في ح�لة ال�سرورة؛ لتمثيل هذه البي�ن�ت، بم� 

ُي�ْسِهم في زي�دة فهم المعلوم�ت.

ويلي عر�س البي�ن�ت والمعلوم�ت تحليله�؛ بهدف الإج�بة عن الأ�سئلة.

النتائج والتو�صيات:  -

تعر����س في نه�ية ج�س���م التقرير؛ حي���ث تلي عر�س البي�ن����ت وتحليله�. وينبغ���ي اأن ُتبنى 

ت في التقرير. النت�ئج والتو�سي�ت على التحليل والتف�سير المنطقّي للبي�ن�ت التي ُعِر�سَ

ويمك���ن عر�س النت�ئج ب�س���كل ملّخ�س اأو تف�س���يلّي، وقد ُيكتفى ب�لإ�س����رة اإليه� في نه�ية 

التقرير.

وتن�سّب التو�سي�ت على الإجراءات التي يرى ك�تب التقرير �سرورة اّتخ�ذه�؛ وهي موؤّيدة 

����س لكّل منه� فقرة فرعّية، وفي  ب�لنت�ئج، وقد ت�أتي التو�س���ي�ت منفردة ومتت�بعة، وقد يخ�سّ

جميع الأحوال تجيب التو�سي�ت عن الأ�سئلة الآتية: 

م� الذي يجب عمله؟ ومن الذي �سيعمله؟ ومتى، واأين، وكيف �سيتّم المطلوب؟

واأحي�نً� ُي�س����ر اإلى التو�س���ي�ت ب�إيج�ز في خط����ب التقديم، اأو َتِرد ف���ي النه�ية بعد تهيئة 

الق�رئ له� ب�لمنطق والإقن�ع.

الجزء اإلضافّي: ج. 
وهو جزء مكّمل ل�س����بقيه، وي�س���ّكل جوده �سرورة في اأّي تقرير، وغ�لبً� م� يرجع اإليه ق�رئ 

التقرير، ليثبت معلوم�ت وردت مجملة في �سلب التقرير، ويت�سّمن هذا الجزء الآتي:
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الخال�صة والملَّخ�س:  -

ترّكز خال�سة التقرير على مو�سوعه، ويرّكز الملََّخ�س على جوهره. والخال�سة اأق�سر من 

�س م� بين -5 10%  الملََّخ�س؛ حيث تتراوح م� بين -2 %5 من الأ�سل، بينم� يتراوح الملخَّ

من الأ�سل.

�س ه���و عر�س موجز للتقرير، يعطي فكرة عن الحق�ئق الأ�س��س���ّية،  والخال�س���ة اأو الملخَّ

وتتركز اأهّمّيته في كونه هو الذي ُيقَراأ دائمً�؛ لعدم وجود الوقت الك�في لقراءة التقرير.

�س���ه يكمن في تمكين الق�رئ الم�سغول  اإّن الغر�س الأ�س�����س من خال�س���ة التقرير اأو ملخَّ

�س حق�ئق موجزة عن:  من الإح�طة بم� هو مهّم في التقرير، ولذلك ينبغي اأن يت�سّمن الملخَّ

المو�سوع، والبي�ن�ت، والمعلوم�ت، والنت�ئج، والتو�سي�ت.

المالحق:  -

وتت�س���ّمن البي�ن�ت غير الحيوّية، والجداول التف�سيلّية، وال�ستبي�ن�ت؛ وكّله� مفيدة، لكّن 

وجوده� في �سلب التقرير ل يفيد، بل ي�سّتت الق�رئ، ولكّل ملحق رقم؛ تبعً� لت�سل�سل وروده في 

التقرير، ويبداأ كّل ملحق في �سفحة م�ستقّلة.

قائمة المراجع:  -

وتو�س���ع في �س���فحة م�س���تقّلة في نه�ية التقرير، بحي���ث تعر�س ق�ئمة الكت���ب والدورّي�ت 

وغيره� من الم�س�در التي ا�ستند اإليه� ك�تب التقرير.

مواصهات التقبيب الجّود
التقرير و�س���يلة اّت�س����ل مهّمة، واأداة تتحّول خالله� البي�ن�ت اإل���ى معلوم�ت، َيعتِمد عليه� 

�س�نع القرار. ولتحقيق  الفّع�لّية المطلوبة من التقرير، ل بّد من اأن يتوافر على مجموعة من 

الخ�س�ئ�س؛ اأبرزه�:

الحداثة: اأي اأن ُيعَر�س التقرير فور انته�ء اإعداده؛ حتى يكون حديثً�، وُينَتفع بم� فيه.  اأ. 

ف�لتقرير الُمعّد عن يوم عمل يجب اأن ُيعَر�س في نه�ية اليوم نف�سه، اأو في بداية اليوم 

الت�لي. والتقرير الُمّعد عن �سهر، ينبغي اأن ُيقّدم في الأ�سبوع الأّول من ال�سهر الت�لي، 

وهكذا.
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الحج���م المنا�ص���ب: فال يك���ون التقرير اأ�س���غَر من المطل���وب، اأو اأكبَر من���ه، ويتحّدد  ب. 

الحج���م ح�س���ب الفترة الت���ي يغّطيه����، والم�س���توى الإدارّي الموّجه له، ومو�س���وع�ته. 

والعبرة ب�لف�ئدة، ولي�س بكبر الحجم.

دّق���ة البيان���ات والتعبي���رات: والت�أّكد منه�، والإ�س����رة اإلى م�س���دره�، وح�س���ن اختي�ر  ج. 

الألف�ظ، والبعد عن العب�رات الغ�م�سة، اأو التي تحتمل تف�سيرات كثيرة.

التما�ص���ك والتراب���ط: بين الجمل؛ ليحّقق تم��س���ك الفقرات، وبي���ن الفقرات؛ ليحّقق  د. 

ترابط العر�س. مع الترتيب المنطقّي للمعرو�س، من خالل البدء ب�لحق�ئق والو�سول 

اإل���ى النت�ئج. ومراع�ة الترتيب الزمنّي في عر�س الأحداث؛ طبقً� لتواريخ وقوعه�، مع 

ال�ستخدام الجّيد لأدوات الربط، واأ�س�ليب الت�أكيد.

الإيج���از: فيج���ري حذف كّل م���� هو غير �س���رورّي، وُيوؤْتى ب�لمع�ني ب�أق���ّل عدد ممكن  هـ. 

من الألف�ظ. ول يعني ذلك الكت�بة ب�أ�س���لوب البرقّي�ت، في�س���طر الق�رئ اإلى ا�ستنت�ج 

المحذوف، مع احتم�ل اأن يكون ا�ستنت�جه خ�طئً�.

���ل في التقري���ر اأن تنحو عب�راته نح���و الإيج�بّية،  اإيجابّي���ة العب���ارات والكلم���ات: ُيف�سَّ و. 

وتتجّنب الكلم�ت ال�سلبّية؛ مثل: نلومكم، من الم�ستحيل، ن�أ�سف، ل�سوء حّظن�...

البعد عن الح�صو والإطناب: وذلك بحذف الزائد، من دون الإخالل ب�لمعنى. ز. 

مراع���اة الترتي���ب م���ن الأه���ّم فالمهّم: وي�س����عد ذلك في اكت�س����ف م� لي�س له �س���لة  ح. 

ب�لمو�سوع، اأو م� تكون �سلته به �سعيفة، والتركيز على م� هو مهّم.

الإقن���اع: بعر����س البي�ن����ت الحقيقّي���ة التي ي�س���ّدقه� الق����رئ، وت�أكيده� بن�س���و�س  ط. 

م���ن ق�ن���ون اأو ا�ست�س���ه�دات من مواقف. والتقري���ر المقنع هو الذي يّت�س���ف ب�لحي�د، 

وال�ستنت�ج�ت المنطقّية، والمو�سوعّية.

ال�صالم���ة اللغوّي���ة: م���ن خالل مراع�ة �س���ّحة الكت�بة الإمالئّية، واللت���زام ب�لقواعد  ي. 

ل، وال�ستخدام ال�سحيح لعالم�ت  النحوّية، و�سالمة التراكيب اللغوّية، وت�سكيل م� ُي�سكَّ

ا عيروم.
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نوهّوة إعداد التقاريب

مبادئ عاّمة ينبغي مراعاتها اأثناء الكتابة: اأ. 

التقري���ر وثيقة هدفه� نقل معلوم�ت وحق�ئق، ولكي يتحّق���ق هذا الهدف ل بّد من مراع�ة 

الآتي:

عدم اعتم�د اأ�س�ليب التجميل اللغوّي، ف�لتقرير عمل اإدارّي، ولي�س عماًل اأدبّيً�، وكت�بته   -

وظيفّية ولي�ست اإبداعّية، وهي اأكثر تحديدًا واخت�س�رًا. 

ا�س���تعم�ل األف�ظ وم�س���طلح�ت مداليُله� واحدة ب�لن�س���بة لكلِّ َمْن يقروؤه�، وله� �سكل   -

متع�رف عليه بين الموّظفين.

مراع�ة اأّن التقرير-مع كونه عماًل ر�سمّيً� - ُيقراأ ب�إن�س�نّية، ويت�أّثر فهمه بدوافع  ق�رئه   -

وح�ج�ته.

�سرورة التخطيط الجّيد للتقرير قبل كت�بته، و�سرورة مراجعته بعد كت�بته.   -

البتع�د عن التجريد، والكت�بة عن اأ�س���ي�ء واأن��س وحق�ئق واقعّية، مع ا�ستخدام اأ�سئلة   -

مب��سرة؛ لم�س�عدة الق�رئ في الندم�ج مع التقرير.

الح���ذر م���ن اإه�نة الق����رئ اأو اإحراج���ه، وتجّنب ا�س���تخدام م� يعك�س ذل���ك؛ مثل: من   -

البديهّي، وعلى عك�س م� ُيعَتقد، ومعلوم للجميع.

توّقع م� يمكن اأن يثيَر الق�رئ، والعمل على تف�سيره، اأو الإج�بة عنه.  -

و�سع خطوط تحت م� ينبغي الت�أكيد عليه؛ لإ�سع�ر الق�رئ ب�أهّمّية ذلك.  -

ا�ستخدام لغة ب�سيطة و�سهلة، وعدم ا�ستخدام جمل وتع�بير مبهمة وغ�م�سة.  -

العم���ل عل���ى خلق ردود اأفع�ل اإيج�بّية ل���دى الق�رئ، وهذا يتطّل���ب اللب�قة في الكت�بة،   -

والإيج�بّية لدى ك�تب التقرير.

عدم ت�أجيل الأخب�ر اأو القرارات غير ال�س�ّرة - اإذا ك�ن ل بّد منه� - اإلى نه�ية التقرير،   -

مع �س���رورة تو�سيح اأ�س���ب�به�، وبدائل حلوله�؛ فعلى الك�تب اأن ي�سع نف�سه دائمً� مك�ن 

الق�رئ، ول يكتب م� ل يرغب اأن يقراأه.

البع���د ع���ن �س���ف�ت المب�لغ���ة؛ مث���ل: الح���ّل المث�ل���ّي، والنظ����م الممت�ز، والخ�س����ئر   -
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الف�دحة...، وعدم ا�س���تخدام الكلم�ت المثيرة للم�س����عر؛ مثل: هذا �س���يء م�ستحيل، 

خي�لّي، جنونّي.

مت�بع���ة الكت�بة، وعدم التوّقف كثي���رًا عند كلمة م�، اأو معلوم���ة مطلوبة. ومن الممكن   -

ال�ستمرار مع ترك فراغ ُي�سَتكمل فيم� بعد؛ ف�إّن ذلك ي�س�عد في تحديد ال�سكل النه�ئّي 

للتقرير، واللم�س�ت الأخيرة تكمل الن�ق�س.

اإع����دة تنظيم م���� ُكِتَب، والتعّود على المراجعة والتنقيح لتح�س���ين الكت�بة؛ ف�إّن الجزء   -

الجّيد من اأّي تقرير هو م� تّمت مراجعته ب�إتق�ن. والمراجعة لي�ست لت�سويب الأخط�ء 

فح�سب، بل للتجديد والإ�س�ف�ت.

اإج����دة كت�بة التقرير اأمر اأ�س�����س لتحقي���ق فّع�لّيته، ول تعني الكت�ب���ة مجّرد التحرير؛   -

واإّنم� التحرير المنّظم ذا ال�س���كل المن��س���ب. ولجودة التنظيم وح�سن الإخراج، ينبغي 

اأن يراعي ك�تب التقرير الآتي:

• الب���دء ب�لفكرة المهّمة اأو الرئي�س���ة والنطالق منه���� لفرعّي�ته�، ويتبع ذلك البدء 	

ب�لمعلوم���ة المعروف���ة والنتق����ل منه� اإلى المعلوم���ة الجديدة، والب���دء ب�لق�عدة 

الع�ّمة والنتق�ل منه� اإلى المخ�لف، وعدم اإدراج اأكثر من فكرة في فقرة واحدة؛ 

ف�إّن ذلك ي�سّهل الكت�بة، ول ُيْجهد الق�رئ، بل يجعله م�ستمتعً� بم� يقراأ.

• �سه«، 	 البتع�د -م� اأمكن- عن الم�سطلح�ت الفّنّية التي يفهمه� الك�تب »من تخ�سّ

وقد ل يدرك الق�رئ المق�سود منه�، اأو يمكن تعريفه� ح�ل ا�ستخدامه�.

• ���ح الأفك�ر، وتجّنب الملل، 	 ا�س���تخدام الر�س���وم والأ�سك�ل التو�س���يحّية؛ لأّنه� تو�سّ

ب�سرط عدم المب�لغة في اأّي منه�، وعر�سه� بكّل و�سوح ودّقة.

• اّتب�ع الأ�س����ليب العلمّية في جميع البي�ن�ت، وت�س���نيفه�، وعر�س���ه�؛ �سواء اأك�نت 	

هذه البي�ن�ت م�أخوذة من مراجع اأو م�س���تمّدة من مق�بالت وا�س���تبي�ن�ت، على اأن 

يتّم العر�س عبر جداول منّظمة ودقيقة، اأو ر�سوم بي�نّية ممّثلة ووا�سحة، اأو اأعمدة 

تحّقق �سرعة الفهم، اأو غيره� من دوائر اأو خرائط تنظيمّية.

• مراع����ة الأ�س���ول الفّنّي���ة الحديث���ة في القتب�����س، والتوثي���ق، واإع���داد الفه�ر�س 	

والقوائم، والطب�عة والتغليف.
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• الهتم����م ب�س���كل التقري���ر داخلّي���ً� وخ�رجّيً�؛ م���ن حي���ث: الهوام����س، والترقيم، 	

والترتيب، وال�سفح�ت الم�ستقّلة، والخلّو من الأخط�ء المطبعّية، والغالف.

اختي�ر جمل التقرير وترتيبه�: لكي يكون التقرير فّع�ًل، ينبغي مراع�ة الآتي:  -

•  لنوع المعلوم�ت، والبي�ن�ت وطبيعتهم�، وقد يكون 	
ً
 من��سب�

ً
ترتيب جمله وعب�راته ترتيب�

 
ً
 )المعلوم�ت، ثّم النت�ئج اأو الب�سيط، ثّم المعّقد(، اأو �سيكولوجّي�

ً
هذا الترتيب منطقّي�

 
ً
)النتيج���ة، ثّم المعلوم�ت التي اأّدت اإليه�؛ لجذب النتب����ه واإث�رة الهتم�م(، اأو زمنّي�

)ح�سب ت�ريخ وقوعه� من دون ح�جة اإلى تحليل بي�ن�ت اأو ا�ستخال�س نت�ئج(.

• ا�ستخدام الجمل الق�سيرة اأكثر مع بع�س الجمل الطويلة؛ حتى ل يمّل الق�رئ.	

• ا�ستخدام جمل وا�سحة، واأدوات ربط من��سبة.	

• تجّنب الإفراط في �س���هولة الكت�بة؛ حتى ل يّت�س���م التقرير ب�ل�سطحّية، ويوؤّدي اإلى 	

نت�ئج عك�سّية.

• ا�س���تخدام لغة ب�سيطة ومب��سرة ي�س���هل قراءته� وفهمه�؛ بعيدًا عن �سوء الفهم، اأو 	

تحريف المعنى.

• تجّنب تكرار ا�ستخدام الكلم�ت نف�سه� مّرات متعّددة بمع�ٍن مختلفة؛ لأّن ذلك قد 	

ُيرِبك الق�رئ.

• البتع�د عن الكلم�ت المفتوحة؛ مثل: )الخ(، اأو )واأخرى(.	

• ِذْك���ر المق�ب���ل العرب���ّي للتعبي���رات الأجنبّية؛ اإذا ك�ن هن�ك �س���رورة ل�س���تخدام 	

الأخيرة.

• ���ة اإذا ك�ن التقرير 	 تجّن���ب الكلم�ت التي ُتوِح���ي بتع�لي الك�تب اأو تف�خره؛ وبخ��سّ

موّجهً� لم�ستوى اأدنى.

• الت�أّكد من �س���ّحة الر�س���م الإمالئّي، و�س���المة الأداء النحوّي، وح�س���ن ا�ستخدام 	

عالم�ت الترقيم.

خطوات الإعداد: ب. 

يوج���د خط���وات عّدة، على ُمع���ّد التقرير اأن يّتبَعه� ف���ي اإعداد تقريره، وقد ت�س���تغرق وقتً� 
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ق�س���يرًا؛ اإذا ك�ن التقرير مجّرد مذكرة ق�س���يرة، وقد ت�س���تغرق وقتً� طوياًل اإذا ك�ن التقرير 

عن م�سكلة.

الخطوة الأولى: ل بّد من وجود م�سكلة يقوم عليه� التقرير، تح�ّسه� جهة اأو جه�ت   -

متعّددة داخل المنّظمة وخ�رجه� لعر�سه�.

وعندم� يقتنع الم�س���وؤول ب�س���دق هذا الإح�س�����س، يب���داأ في العمل عل���ى تحديد اأبع�د 

الم�سكلة، ويطلب من �سخ�س اأو ق�سم اإعداد تقرير.

- الخط���وة الثاني���ة: تتمّثل في تحديد هدف التقرير: الإخب����ر، اأم التحليل، اأم المق�رنة، اأم 

الإقن�ع، اأم كّل هذا، اأم بع�س هذا، اأم... فال بّد من تحديد الهدف، وتعريفه، ثّم التحديد 

 
ً
 من��س���ب�

ً
، وي�أخذ كّل جزء فيه قدرا

ً
المبدئ���ي لهي���كل التقرير، حتى ي�أتي التقري���ر منّظم�

، ي�س���توعب 
ً
، بل يكون مرن�

ً
م���ن الهتم����م والجهد والوقت. والهي���كل الع�ّم ل يكون ج�مدا

الإ�س�فة والحذف. وينبغي مراجعة هذا الهيكل للت�أّكد من ا�ستيع�به لكّل البنود.

- الخط���وة الثالث���ة: ويت���ّم خالله� تهيئة البي�ن����ت، والمعلوم����ت وتنظيمه�، وتحديد 

م�س���دره� )وث�ئ���ق، مطبوع�ت، بحوث...(، وم���ن ثّم تف�س���يره�، وتحليله�. وعلى 

ك�تب التقرير اأن يخت�ر طريقته اأو طرقه في التع�مل مع هذه الم�س�در: ب�لقراءة، 

اأو المالحظة، اأو المق�بالت ال�سخ�سّية، اأو ال�ستبي�ن�ت.

وبع���د جمع البي�ن�ت يتّم ترتيبه�، وعر�س���ه� في ر�س���وم واأ�س���ك�ل وج���داول. ويعقب الجمع 

والعر�س تف�س���ير ك�تب التقرير له���ذه البي�ن�ت وتحليله له�، وا�س���تنت�ج النت�ئج التي ينبغي اأن 

تكون منطقّية، ووا�سحة، ودقيقة، ومو�سوعّية، وموؤيَّدة ب�لوث�ئق.

- الخط���وة الرابع���ة والأخيرة في كت�بة التقرير؛ وه���ي كت�بة التقرير، وتحديد طريقة 

عر�س���ه؛ حيث ي�س���ع ك�تب التقرير خّط���ة زمنّية لإنج�ز كّل جزء من���ه، ثّم يبداأ في 

كت�بته ملتزمً� بتوفير جميع العن��س���ر التي �سبق ِذْكره�. وبعد انته�ء الكت�بة ينبغي 

مراجعة التقرير: محتواه، و�سي�غته، و�سكله الع�ّم.

- تب�س���رة: قد يتطّلب الأمر من ك�تب التقرير عر�س���ه، وعليه - في هذه الح�لة - اأن 

يفّكر في متطّلب�ت العر�س؛ من الو�س����ئل، والمك�ن، وطبيعة الم�س���تمعين، والوقت 

�س للعر�س. المخ�سّ
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اذفكار البئوسة

 1- التقرير هو كت�بة تت�س���ّمن معلوم�ت وحق�ئق عن �س���يء معّين؛ بن�ء على طلب محّدد، 

اأو وفقً� لغر�س مق�سود.

 2- ترمي كت�بة التقرير اإلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ اأبرزه�: اطالع الجهة المكّلفة 

عل���ى وتيرة العمل/ اطالع القّراء على ح�س���يلة الن���دوة الفكرّي���ة اأو وق�ئع الموؤتمر/

تزوي���د الجهة المكّلفة بقدر من المعلوم�ت والحق�ئق المو�س���وعّية/ توثيق المعطي�ت 

والمعلوم�ت...

 3- يّت�سع التقرير لي�سمل مج�لت مختلفة في الحي�ة؛ منه�: مو�سوع معّين/ ح�لة معّينة/ 

�سخ�س معّين/ اإثب�ت و�سعّية معّينة.

 4- خط���وات كت�ب���ة التقرير: تحديد المح�ور الأ�س��س���ّية/ جمع المعلوم�ت واإح�س����وؤه�، 

والتحّق���ق م���ن �س���ّحته�/ ترتي���ب المعلوم����ت/ التمهي���د بمقّدم���ة/ مراع����ة الدّق���ة 

والمو�سوعّية والرتيب والتنظيم...

 5- يت�أّلف التقرير من: مقّدمة، و�سلب، وخ�تمة.

 6- عن��س���ر التقرير: الجزء التمهيدّي )الغالف/�س���فحة ال�سكر/تقديم التقرير/ق�ئمة 

المحتوي�ت(، والجزء الأ�س�����س )المقّدمة/العر�س والتحليل/ النت�ئج والتو�سي�ت(، 

�س/المالحق/ ق�ئمة المراجع(.  والجزء الإ�س�فّي )الخال�سة والملخَّ

 7- موا�س���ف�ت التقرير الجّيد: الحداثة، والحجم المن��س���ب، ودّقة البي�ن�ت والتعبيرات، 

والتم��س���ك والترابط، والإيج����ز، واإيج�بّية العب����رات والكلم�ت، والبعد عن الح�س���و 

والإطن�ب، ومراع�ة الترتيب من الأهّم ف�لمهّم، والإقن�ع، وال�سالمة اللغوّية.

 8- كيفّي���ة اإعداد التق�رير: الخطوة الأولى )تحديد الم�س���كلة(/ الخطوة الث�نية )تحديد 

الهدف(/ الخطوة الث�لثة )تهيئة البي�ن�ت والمعلوم�ت وتنظيمه� وتحليله�(/ الخطوة 

الرابعة )كت�بة التقرير(/ الخطوة الخ�م�سة )عر�س التقرير(.
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ب اأِجد
ّ
فك

 1- تكّلم على التقرير، مبّينً� اأهدافه ومج�لته وعن��سره وموا�سف�ت التقرير الجّيد؟

 2- م� هي عن��سر التقرير وخطوات اإعداده و�سوابطه؟

 3- اكت���ب تقري���رًا موجزًا ع���ن ح�لة �سخ�س���ّية اأو واقع���ة اأو...، م�س���تعينً� بتقنّي�ت كت�بة 

التقرير؟
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مطالية

من توجيهات اإلمام القائد الخامنئي{ في مجال الكتابة )9(

الرواية جامعة لكّل مواصفات البيان الفّنّي
من بين اأ�س�ليب البي�ن الفّني، نجد الرواية اإجم�ًل، هي الأ�سلوب اّلذي يجمع الموا�سف�ت 

المتنّوع���ة اأكث���ر من غيره�، حّتى اأكثر من ال�س���ينم� على �س���بيل المث�ل... في الوقت نف�س���ه، 

ال�س���تنت�ج من الفيلم يتف�وت مع ال�س���تنت�ج من الرواية؛ للفيلم محدودّية ل يمكن معه� بي�ن 

كّل الأمور.

نتج حّتى الآن حول كت�ب فيكتور هيغو »البوؤ�س�ء«. في بلدن� اإيران، عر�س 
ُ
انظروا، كم فيلمً� اأ

التلفزي���ون اإلى الآن فيلمين اأو ثالثًة عنه. لقد قراأت رواية »البوؤ�س����ء« عّدة مّرات، و�س����هدت 

اأي�س���ً� هذه الأفالم ب�سوق، لكن �س���ّت�ن م� بين الرواية وهذه الأفالم؟! ل مج�ل للمق�رنة بينه� 

.
)1(

على الإطالق

الرواية تبقى وال تبور
ّلفت في القرن 

ُ
ل تزال رواي�ت القرن الت��س���ع ع�سر اإلى الآن، اأف�سل رواي�ت ع�سرن�. لقد اأ

الت��س���ع ع�س���ر رواي�ت لم ُي�س���هد له� نظير. وقد ُكتبت رواي�ت في فرن�س����، ورو�سي�، وحّتى في 

اإنكلترا، لم ُيوؤَت بمثله� اإلى الآن. 

اإذًا، الرواية تبقى، وله� امتداده�، وله� اأي�س���ً� بي�ٌن وتو�سيف ا�ستثن�ئّي ودقيق. اأخبروني، 

ف���ي اأّي ف���ّن من�لفنون الأخ���رى يمكنكم اأن تجدوا هذه الخ�س����ئ�س؟ هذه الخ�س����ئ�س غير 

موجودة في المو�س���يقى، ول في ال�سينم�، ول في الم�سرح، ول في ال�سعر. ل يمكن اإيج�د �سيء 

.
)2(

مم�ثل للرواية على الإطالق، ُتَترجم، وتنت�سر في كّل مك�ن، وتبقى، ول تبور

)1(  م���ن كالم لالإم����م الخ�منئ���ي { في لق�ء ل���ه بلجنة اأدب الح���رب الت�بعة لموؤ�ّس�س���ة الم�ست�س���عفين وجرحى الثورة 
الإ�سالمّية، بت�ريخ: 1993/10/17م.

)2(  م.ن.





أهداف الدرا

م مع نفاية هذا الدرا أن:
ّ
على المتيل

يع���رف اأن���واع المق����لت واأ�س���ك�له� وعن��س���ره�    1

وخطوات اإعداده�.

يتمّر�س على خطوات وتقني�ت اإعداد المق�لت.    2

يوّظف هذه المه�رة في مج����ل البحث والكت�ب�ت    3

العلمّية والأدبّية.

 ماذا نكتب؟ )4( 

المقالة

 الدرس العاشر  





سيبيث المقالة
 بحث موجز )في �س���طور، اأو �س���فح�ت معدودة( يتن�ول ب�لعر�س والتو�سيح، اأو التحليل، 

���ً�، اأو فكرة ع�ّمة، اأو م�س����ألة اجتم�عّية، اأو اقت�س����دّية، اأو اأدبّية، اأو علمّية،  اأو النقد راأيً� خ��سّ

اأو �سي��س���ّية، في�س���رح الك�تب فيه جوانب الراأي اأو الم�س����ألة، ويوؤّيد كالَمه ب�لبراهين المقنعة 

للق�رئ.

���الت  وتتمّي���ز المق�لة ب�لتركيز عل���ى المعنى، وبو�س���وح الَعر�س، وتنتهي-غ�لبً�- بمح�سّ

ب�رزة تر�سُخ في اأذه�ن القّراء.

ومن خ�س����ئ�س المق�لة، على اختالف اأنواعه�، تجّنُب المقّدم�ت الطويلة التي ت�س���تهلك 

جزءًا من حجمه�، ومن قدرة الك�تب والق�رئ.

والمق�لة هي في اأ�س���ّد الح�جة اإلى الت�س���ميم الهيكلّي، والتن�س���يق بين اأجزائه�، وترتيب 

اأفك�ره����؛ وعل���ى الك�تب اأن يق�ّس���مه� اإلى اأجزاء متم��س���كة، اأو اإلى ِفَق���ر، ول يجعله� خطراٍت 

وا�س���تطراداٍت واأف���ك�رًا مبعثرة، بال راب���ط بينه�، بل يجعل له� وحدة ت�س���ّم اأفك�ره� الفرعّية 

اإلى فكرته�، اأو اأفك�ره� الرئي�سة، فيراعي فيه� وحدة المو�سوع، وتم��سك الأجزاء، وت�سل�سله� 

���لة مرّكزة  التدريج���ّي؛ من المقّدمة الع�ر�س���ة للفكرة الع�ّم���ة، اإلى الخ�تمة التي تكون مح�سّ

���رة عن النتيجة الت���ي يوّد الك�تب النته����ء اإليه�،  لمراح���ل العر�س والتحلي���ل والتعليل، ومعبِّ

وتثبيته� في ذهن الق�رئ.

بناء المقالة
تقوم المق�لة على ثالثة عن��س���ر رئي�س���ة؛ هي: الم�س���مون الفكرّي )اأو الم�ّدة(، والخّطة 

التي تر�سم هيكلّية العمل، والأ�سلوب الذي يخت�ره الك�تب؛ اأي العب�رة اللفظّية.
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الم�ّدة، اأو الم�س���مون الفكرّي؛ وهو الراأي الذي يبديه الك�تب اأو المفّكر، ويكون معّبرًا  اأ. 

-ع�دة- عن موقف، اأو عر�س م�س����ألة فكرّية م���� ترمي اإلى التعليم والإقن�ع، اأو تحميل 

نظرّية جديدة يريد ك�تب المق�لة اأن يب�ّسر به�، ويرّوجه� في ثق�فة المجتمع...

وم���ن الُم�َس���لَّم ب���ه اأن تك���ون الأفك�ر المعرو�س���ة �س���حيحة، وا�س���حة، مبّراأة م���ن الخط�أ 

والتن�ق�س؛ حتى تحّقق الغ�ية المرجّوة منه�، وحتى تبلغ النتيجة المعقولة.

ومن الأمور الواجب مراع�ته�: الحيطة والحذر في اإطالق الأحك�م غير المعّللة، اأو ا�ستب�ق 

النت�ئج قبل عر�س المقّدم�ت المنطقّية وتحقيق ال�ستقراء.

ثّم اإّن الأفك�ر بقدر م� تحمل من غنًى؛ تكون قيمة المق�لة ع�لية في نظر القّراء.

الخّطة؛ وهي تق�س���يم الأفك�ر وتوا�سله� في ن�سق ت�سل�سلّي، بحيث تكون كّل فكرة نتيجة  ب. 

لم���� قبله�، ومقّدمة لم���� بعده�؛ حتى تنتهي الأفك�ر جميعً� اإلى الغ�ية المق�س���ودة من 

المق�لة.

وتتمّثل الخّطة من حيث التق�سيم والترتيب في الآتي:

المقّدم���ة؛ وتت�أّل���ف من ا�س���تهالل يب�ّس���ط الفك���رة الإجم�لّية، ويمّه���د للدخول في   -

الق�س���ّية مو�س���وع البحث. وهي مقّدمة وا�سحة ب�س���يطة، ومثيرة في الوقت نف�سه. 

والإث�رة فيه� مهّمة لت�س���ويق الق�رئ ودفعه اإلى مت�بعة القراءة، وهذا ي�ستوجب من 

الك�تب اأن يجعَل مقّدمته ق�س���يرة، مّت�س���لة مب��س���رة ب�لمو�سوع، ُمعينة على فهمه 

بم� تعّد النف�س له، وم� تثير فيه� من مع�رف تّت�سل به.

الَعر�س؛ وهو لّب المق�لة و�سلبه�، ومحور البحث، وفيه ت�ستجمع النق�ط الرئي�سة التي   -

يوّد الك�تب عر�س���ه�. وقد يكون العر�س ق�ئمً� على فكرة رئي�س���ة واحدة، ثّم تت�س���ّعب 

هذه الفكرة اإلى مجموعة اأفك�ر فرعّية. وقد يكون العر�س ق�ئمً� على مجموعة اأفك�ر 

رئي�سة، ثّم تت�سّعب كّل فكرة من هذه الأفك�ر الرئي�سة اإلى اأفك�ر ث�نوّية. و�سواء انتهت 

المق�لة اإلى نتيجة واحدة اأم اإلى نت�ئج عّدة؛ فهي في الواقع ينبغي اأن تكون متم��سكة 

ومّت�س���لة فيم� بينه�، وخ��س���عة لمو�س���وع رئي�س واحد، اأ�س����ر اإليه الك�تب بدايًة في 

عن���وان المق�ل���ة. على اأن ُت�س����ق الأفك�ر في �س���لب المق�لة في ن�س���ق منطقّي، معّزز 

ب�لأدّلة والبراهين التي ُتْقنع الق�رئ، وتجعله اأم�م ن�ّس ممتع ومفيد.
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الخ�تمة؛ وهي جدوى المق�لة، والنقطة الم�سيئة، الأكثر ت�أّلقً� بين الك�تب والق�رئ؛   -

لذا ل بّد اأن تكون طبيعّية من�سجمة مع المقّدمة والعر�س، وا�سحة النت�ئج، ملّخ�سة 

العن��س���ر الرئي�س���ة المراد اإثب�ته� واإي�س����له� اإل���ى الق�رئ، ول ب���ّد اأن تتوافر فيه� 

���ل القتن�ع، ففي كلمته�  و�س����ئل اليقين، ول تحت�ج، بعده�، اإلى كالم اآخر ليتح�سّ

الأخيرة يكون ال�سكوت.

اأ�س���لوب المق�ل���ة: ومن اأب���رز مظ�هره ومتطّلب�ته: الو�س���وح، و�س���المة اللغ���ة، وجم�ل  ج. 

الألف�ظ، و�سهولة التراكيب.

ومن الطبيعي اأن تختلف اأ�س�ليب كّت�ب المق�لة، ب�ختالف نزع�تهم في التعبير والت�سوير، 

وب�ختالف المو�سوع، وب�ختالف اأنواع المق�لة نف�سه�.

أنواب المقالة
ي�س���تغرق ف���ّن المق�ل���ة األوانً� مختلف���ة من �س���روب الكت�بة النثرّي���ة؛ اإْن من جهة ال�س���كل 

والأ�س���لوب، واإْن م���ن جهة المو�س���وع؛ ف�لبحث الجتم�عّي الق�س���ير مق�ل���ة، والقطعة الأدبّية 

الفّنّي���ة مق�ل���ة -اأي�س���ً�-، وكذلك البحث الق�س���ير في م�س����ئل العلوم على اخت���الف الفروع 

�س�ت، وين�سحب هذا القول على البحث الق�سير، في اأ�سطر، اأو �سفحة من �سحيفة،  والتخ�سّ

اأو مجّلة. واأبرز اأنواع المق�لت هو الآتي:

المق�ل���ة الأدبّية: تمت�ز بظه���ور الع�طفة قوّية في ثن�ي�ه�، فهي المح���ّرك اإلى الكت�بة،  اأ. 

وب�س���ببه� يتمّث���ل الوجدان في العب����رة الجميلة، واللفظ المتخّير وال�س���ي�غة المتقنة، 

وفيه� تتوّلد ال�سور الخي�لّية التي تبرز الع�طفة بعفوّيته� و�سدقه�.

المق�لة الجتم�عّية: تمت�ز ب�س����غفه� المو�سول بمع�لجة اأمرا�س المجتمع وت�سخي�س  ب. 

الداء وو�سف العالج، فهي على اّت�س�ل حميم بق�س�ي� الن��س، وتنّمي فيهم الوجدان 

الجتم�عّي ب��س����تمرار، وتثير فيهم عواطف النفور من الخلل والف�س�����د، وتحّر�س����هم 

على مح�ربة العيوب؛ لذا تتو�ّس����ل �سالمة الحجج، وربط الأ�سب�ب بم�سّبب�ته�، وتعمد 

اإلى الدّقة في التف�س����يل، وتتوّخى �س����ّحة العب�رة، وو�س����وح الجمل، وت����رك المب�لغة 

والتهويل.
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المق�لة العلمّية: تمت�ز ب�عتم�د الحق�ئق، واللجوء اإلى الأرق�م والإح�س�ء، والم�س�هدة  ج. 

والتجربة، والتق�س���يم، والتف�سيل، والو�سوح، والدّقة في اختي�ر المفردات، والبعد عن 

الع�طفة والخي�ل.

المق�لة ال�سحفّية: تمت�ز بطبيعة مو�سوعه� الذي يرتبط ب�لحدث، اأو الظرف ال�سي��سّي  د. 

الراهن، وم� يتطّلب ذلك من مع�لجة �سريعة.

وه���ذا النوع من الكت�بة مرتبط ب�س���كل ك�مل بجمه���ور القّراء، على اختالف م�س���توي�تهم 

الفكرّي���ة، وتع���ّدد انتم�ءاتهم ال�سي��س���ّية؛ ل���ذا ف�لك�تب ال�س���حفّي يهدف في مق�لت���ه اإلى اأن 

يخ�ط���ب عقول القّراء، ب�إقن�عم بحجج واقعّية، واإث�رة م�س����عرهم بلون من األوان ال�س���تم�لة 

والت�أييد لم� يذهب اإليه ويعتقد به؛ ومن اأجل هذا، ت�سلك المق�لة ال�سحفّية �سبيل المنطق في 

المع�لجة والإث�رة ال�سعورّية في اآن واحد.

ويعتمد ال�س���حفّي اأب�س���ط اأ�س�ليب الكت�بة؛ من حيث ب�س���ط الفكرة وتقديمه� وا�سحة اإلى 

الق�رئ، ومن حيث ا�س���تخدام الألف�ظ ال�س���هلة، والتراكيب النحوية المي�ّس���رة، التي ت�سل في 

كت�بة كثير من ال�سحفيين اإلى م�ستوى الحديث الع�دّي المتداول بين الن��س.

خطوات نتابة المقالةل
تمّر كت�بة المق�لة ب�لخطوات الآتية:

الإلم�م ب�لمو�سوع الذي يريد الك�تب الكت�بة فيه، وجمع المعلوم�ت عنه. اأ. 

ت�سنيف المعلوم�ت وترتيبه�. ب. 

ج.  اكت�س�ف عن��سر المو�سوع وتدوينه�؛ تمهيدًا لدرا�سته�.

كت�بة المق�لة، وت�سمل:  د. 

المقّدمة: ويتحّدد من خالله� الهدف من المق�لة.  -

العر����س: ويتن�ول الك�تب فيه عن��س���ر المو�س���وع؛ ب�ل�س���رح، والتف�س���يل؛ مدّعمة   -

ب�لأدّلة والبراهين.

الخ�تمة: وت�سمل ا�ستخال�س الموقف الع�ّم من المو�سوع في نه�ية المق�لة.  -
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من أاكال المقالة
من الأ�سك�ل المعروفة والمتداولة للمق�لة الآتي:   

المقالة األفقّية: أ. 
وهي ُتعنى -ع�دة- بدرا�س���ة ظ�هرة اأو م�س�ألة، اأو ق�سّية م� من ق�س�ي� الفلك، اأو الفل�سفة، 

اأو الأدب، اأو القت�س�د، اأو التربية...

وُي�س����ر ف���ي هذا ال�س���كل من المق����لت اإلى التركي���ز على اإ�س���ك�لّية معّينة، له���� اأهّمّيته� 

ووظيفته���� في مج�ل الخت�س�����س، وتفيد الق����رئ، وت���زّوده ب�لمعرفة، وتحّثه على موا�س���لة 

البحث في هذا الأمر.

لذا، يعمد ك�تب المق�لة الأفقّية اإلى ت�س���ليط ال�سوء على م�هّية الظ�هرة؛ متعّقبً� اأ�سب�به� 

ونت�ئجه� في مراحل تطّوره�، وم�ستعر�س���ً� لأبرز الب�حثين في تف��س���يله�، ول يغفل عن ربط 

الظ�هرة ب�سواه�؛ من حيث التوالد والتن�مي والت�س�بك.

المقالة العمودّية:  ب. 
وه���ي ُتعن���ى -ع�دة- بترجمة اأحد اأعالم الفكر؛ في الأدب اأو الفل�س���فة، اأو علم النف�س، اأو 

القت�س�د...

وُي�س����ر في هذا ال�س���كل من المق�لت اإلى التركيز على الَعَلم؛ ا�س���مه، ومولده، ون�س����أته، 

وتح�س���يله العلمّي، ورحالته، واأ�س����تذته، وتالمذته، واّتج�هه الع�ّم ف���ي الت�أليف، ولمحة عن 

موؤّلف�ته.

وقد يخت�ر ك�تب المق�لة التركيز على م�س����ألة دون �س���واه�، في حي�ة هذا الَعَلم، فيعمد اإذ 

ذاك، اإلى اإيج�ز الترجمة؛ لي�س���لط ال�س���وء على الج�نب المراد، فُيعنى بهذا الج�نب، وُيغنيه 

لة ب�رزة، تر�سخ في اأذه�ن القّراء. ب�لعر�س والتحليل وال�سواهد؛ كي يخل�س اإلى مح�سّ

ول بّد من التفريق بين ترجمتين: الأولى: درا�سة َعَلم من اأعالم التراث القديم، والث�نية: 

درا�س���ة اأحد اأعالم الفك���ر الحديث. ففي الأولى، ُيعنى الك�تب ب�ل�س���م والمولد والتح�س���يل 

العلمّي عن�ية ملمو�س���ة؛ لأّن ت�س���ليط ال�سوء على هذه الجوانب ي�س����عد في التعّرف اإلى الَعَلم 

مو�سوع البحث.
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اأّم���� الترجم���ة لَعَلم محدث، ف�إّن التو�ّس���ع في ال�س���م والمول���د وِذْكر الأ�س����تذة والتالمذة 

والمريدي���ن قد يعّر����س المق�لة للتطويل؛ وهو اأم���ر غير �س���رورّي، اإّل اإذا ك�ن في ذلك ت�أثير 

مب��سر في مراحل �سخ�سّية الَعَلم.

وهن�ك ا�س���تخدام اآخر لم�س���طلح »اأفقي« اأو »عم���ودي«، مف����ده اأّن الأّول ت�أريخّي تطّوري 

للظ�هرة، والث�ني و�سفّي تحليلّي، في زم�ن ومك�ن محّددين.



165 الدرا اليااب  ماأا نكتدل اا  المقالة  

اذفكار البئوسة

���ً�، اأو   1- المق�لة بحث موجز يتن�ول ب�لعر�س والتو�س���يح، اأو التحليل، اأو النقد راأيً� خ��سّ

فكرة ع�ّمة، اأو م�س����ألة م�، في�سرح الك�تب فيه جوانب الراأي اأو الم�س�ألة، ويوؤّيد كالمه 

ب�لبراهين المقنعة للق�رئ.

 2- تقوم المق�لة على ثالثة عن��سر رئي�سة؛ هي: الم�سمون الفكرّي )اأو الم�ّدة(، والخّطة 

التي تر�سم هيكلّية العمل، والأ�سلوب الذي يخت�ره الك�تب؛ اأي العب�رة اللفظّية.

 3- اأب���رز اأنواع المق����لت هو: المق�لة الأدبّي���ة، والمق�لة الجتم�عّي���ة، والمق�لة العلمّية، 

والمق�لة ال�سحفّية...

 4- تمّر كت�بة المق�لة ب�لخطوات الآتية: الإلم�م ب�لمو�سوع/ ت�سنيف المعلوم�ت وترتيبه�/ 

اكت�س�ف عن��سر المو�سوع وتدوينه�/ كت�بة المق�لة.

 5- من اأ�سك�ل المق�لة: المق�لة الأفقّية، والمق�لة العمودّية.

ب اأِجد
ّ
فك

 1- تكّلم على المق�لة، مبّينً� اأنواعه� واأ�سك�له� وعن��سره� وخطوات اإعداده�؟

 2- اكتب مق�لة اأفقّية في مو�سوع م�؟

 3- اكتب مق�لة عمودّية في مو�سوع م�؟
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مطالية 

من توجيهات اإلمام القائد الخامنئي{ في مجال الكتابة )10(

الكتب التي ليست لدينا
اأرجو من المفّكرين في بلدن� اأن ينظروا اإلى م�س�ألة ن�سر الكت�ب الجّيد والمطلوب واإنت�جه، 

بو�سفه ح�جة ملّحة وفورّية لمجتمعهم وبلدهم. اإّنن� واإن ك�ن لدين� - بحمد اهلل - كتب جّيدة 

في مجتمعن�، لكّنن� ُنع�ني فراغً� ونق�سً�  كبيرين. كثير من الكتب غير موجودة عندن�. وهن�ك 

الكثير من المو�س���وع�ت لي�س لدين� �س���يٌء عنه�، اأو اإن ك�ن لدين� �سيٌء فهو غير ق�بل للعر�س. 

ف���ي الوق���ت اّلذي يحظى الآخ���رون في البلدان الأخرى، بع�س���رات الآلف م���ن عن�وين الكتب 

والموؤّلف�ت في الموا�س���يع المختلفة، ل يتج�وز عدد كتبن� حول هذه الموا�سيع اأ�س�بع اليد!... 

اإّن ع���دد كتبن���� قليل، حّتى في الموا�س���يع اّلتي لدين���� ري�دة وخبرة فيه� ومج����لت كثيرة من 

الّطالع والعلم. 

والحقيق���ة، اإّنن� في الم��س���ي ل���م نقم بعمل لئق في مج�ل طرح الموا�س���يع الالزمة. وقد 

���ً� بجم�عة معّينة، ولي�س و�سيلة لزمة  نظرن� اإلى الكت�ب بو�س���فه اأمرًا كم�لّيً� و�س���كلّيً� ومخت�سّ

و�سرورّية لكّل الن��س.

علين���� اأن َنجبر هذا النق�س، فهن�ك حم���ٌل ثقيل ملقًى على الأر�س هو في عهدة الموؤّلفين 

والمحّققي���ن والكّت����ب والفّن�ني���ن، واأي�س���ً�، هو بعه���دة القّيمين عل���ى اإعداد الكت���ب وت�أليفه� 

.
)1(

ون�سره�، والأجهزة اّلتي تدعمهم

)1(  من كالم لالإم�م الخ�منئي { في المرا�سم الفتت�حّية لمعر�س طهران الدولّي الأّول للكت�ب، بت�ريخ: 1987/11/4م.



أهداف الدرا

م مع نفاية هذا الدرا أن:
ّ
على المتيل

 الدرس الحادي عشر  

 ماذا نكتب؟ )5( 

الرسائل

يعرف اأهّمّية الر�س�ئل واأنواعه� وعن��سره�.   1

تمّر�س على مه�رة كت�بة الر�س�ئل.   2

يوّظ���ف ه���ذه المه����رة ف���ي المج����لت العلمّي���ة    3

والإدارّية.





سيبيث البسائل
الر�س����لُة ه���ي »نوٌع م���ن الكت�بة التي يخ�طب به� اإن�س����ٌن اإن�س����نً� اآخر برغ���م ُبعد الزم�ن 

والمك�ن؛ ليذكَر له �س���يئً� معّينً�، اأو ُيعّبر عن م�س����عره تج�هه«. وهي فٌن عربي قديم، ارتبط 

ببع�س الكت�ب�ت في الع�س���ور المختلفة، وقد حوى كت�ب )جمهرة ر�س����ئل العرب( ط�ئفة من 

.
)1(

الر�س�ئل في مختلف الع�سور العربّية

وينبغي اأن ُيراعى في كت�بة الر�س�لة مجموعة من الأمور؛ هي:

اأحوال الك�تب.   -

اأحوال المكتوب اإليه.   -

نوع العالقة بينهم�.  -

أهّمّوة البسائل
ك�نت الر�س�ئُل مهّمة قديمً�؛ لأّنه� الو�سيلة الوحيدة لالّت�س�ل بين المتب�عدين مك�نً�، وقد 

ا�س���تمّرت اأهّمّيته� في الع�س���ر الحديث -برغم وجود و�س�ئَل اأخرى لالّت�س�ل؛ مثل: اله�تف- 

لكّنه���� اّتخ���ذت اأ�س���ك�ًل مختلفة للتو�س���يل؛ مثل: الر�س����ئل الع�دّية، والم�س���ّجلة، وال�س���ريعة، 

والتلف�ك����س، والبرقّي����ت، ول تقت�س���ر اأهّمّية الر�س����ئل على الأفراد الع�دّيين، بل هي و�س���يلة 

اّت�س�ل مهّمة واأ�س��سّية بين الدول؛ لأّنه� تمت�ز ب�ل�سّرّية، والتو�سيح اأكثر من غيره� من و�س�ئل 

الّت�س�ل الأخرى. وقد �س�عدت التقنّي�ت الحديثة على �سرعة و�سول الر�س�ئل في اأق�سر وقٍت 

ممكن.

)1(  �سفوت، اأحمد زكي: جمهرة ر�س�ئل العرب في ع�سور العربية الزاهية، الق�هرة، مكتبة م�سطفى الحلبي، 1971م.
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أنواب البسائل
تنق�سم الر�س�ئل ب�سكٍل ع�ّم اإلى نوعين رئي�سين؛ هم�:

الرسائل الشخصّية: وهي نوعان: أ. 

الر�صائل الأهلّية:

• تعريفه�:هي الر�س�ئل المتب�دلة بين الأق�رب والأ�سدق�ء.	

• خ�س�ئ�سه�: تتمّيز ب�لخ�س�ئ�س الآتية:	

• الحّرّية الت�ّمة في الكت�بة للتعبير عّم� في النف�س من م�س�عر واأح��سي�س.	

• ب�سط الكالم من دون تكلٍُّف اأو قيود.	

• قد تت�سّمن بع�س المط�لب الع�دّية بين الأق�رب.	

مجالتها:

• ر�س�ئل ال�سوق. 	

• ر�س�ئل التع�رف قبل اللق�ء. 	

• ر�س�ئل التهنئة. 	

• ر�س�ئل التعزية.	

الر�صائل  الأدبّية:

• تعريفه�: هي الر�س�ئل المتب�دلة - ع�دة - بين الأدب�ء، واأ�سح�ب الفكر.	

• خ�س�ئ�سه�: تتمّيز الر�س�ئل الأدبّية ب�لخ�س�ئ�س الآتية:	

• تب�دل الم�س�عر الوّدّية.	

• ع ب�لتعبيرات الجميلة والجمل الُموحية.	 ا�ستخدام الأ�سلوب القوّي المر�سَّ

مجالتها:

• ر�س�لة لبحث ق�سّية اأدبّية. 	

• ر�س�لة لعر�س م�س�ألة نقدّية. 	

• ر�س�لة لبحث مو�سوع علمّي.	
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- خ�صائ�س الر�صائل ال�صخ�صّية بنوعيها:

تتمّيز الر�س�ئل ال�سخ�سّية بنوعيه�، الأهلّية والأدبّية، ب�لخ�س�ئ�س الآتية:

الب�س����طة والو�سوح: بمعنى خلّو الكالم من التعقيد والغمو�س، وعدم التعّمق في المع�ني، 

بعيدًا عن التكّلف والزخرفة المفتعلة.

المالءم���ة والإيج����ز: بمعنى من��س���بة الكالم لمقت�س���ى ح�ل المر�َس���ل اإليه في الأ�س���لوب 

والمعنى، وخلّو الكالم من الح�سو الممّل، والتطويل.

���د به� الجودة في العب�رة، والعذوبة في المع�ني، وال�سالمة من الأخط�ء،  الطالوة: وُيق�سَ

وال�سال�سة في القول.

اأ�سلوب الر�س�لة يجب اأن يتن��سَب مع مق�م المر�َسل اإليه ومنزلته ومراع�ة ح�له.

كيف ُتْكَتُب الر�صالة ال�صخ�صّية؟  -

الر�س����ئل ال�سخ�س���ّية لي�س له� نمٌط معّين، ولكن ُيراعى فيه� - ب�لإ�س����فة اإلى م� �سبق - 

بع�س المه�رات المتعّلقة بتنظيم الر�س�لة؛ وهي:

• ا�س���تهالل الر�س����لة ب�لب�س���ملة، ثّم ِذْكر ا�س���م الُمر�َسل اإليه، مع ا�س���تخدام اللقب 	

���ة  المن��س���ب له، ثّم تحّية ال�س���الم، ثّم كلمة )وبعد(، ثّم اإبراز الم�س����عر الخ��سّ

بعب�رة رقيقة م�سقولة.

• ُيوؤَتى ب�لف�ء مع بداية الكالم الذي بعد كلمة )بعد(؛ لأّنه� تمّثل اأ�س���لوبً� �س���رطّيً�، 	

وبداية الكالم بعده� جواب لل�سرط، فتدخل عليه الف�ء.

• ثّم مقّدمة للمو�سوع، ثّم يتن�ول الك�تب المو�سوع بعر�سه عر�سً� ب�سيطً�، م�ستخدمً� 	

لغة �س���هلة، مع ُح�ْس���ِن التخّل�س بين اأجزاء الر�س�لة، و�سوًل اإلى الخ�تمة الموؤّثرة، 

ثّم التوقيع، ثّم اليوم والت�ريخ.

• ُيكَت���ب على المظروف: عنوان المر�س���ل اإليه على الج�نب الأيمن، وي�س���مل: ا�س���م 	

الدولة، ثّم ا�سم المدينة، ثّم ا�سم القرية اأو ال�س�رع، ثّم رقم المنزل )اأو بعد ا�سم 

المدينة، ُيْكتب رقم �س���ندوق البريد والرمز البريدّي( بخّط وا�سح. ثّم ُيْكَتب في 

و�س���ط الر�س�لة ال�ُسفلى ا�س���م الُمر�َسل اإليه ثالثّيً�، مع ِذْكر اللقب الذي ي�ستهر به، 

وُيكَتب على الج�نب الأي�سر عنوان الُمر�ِسل ك�ماًل ووا�سحً�.
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الرسائل  الرسمّية: ب. 
- تعريفها: هي ر�س�ئل متب�دلة بين الأفراد والجم�ع�ت في المو�سوع�ت الر�سمّية، وقد ك�ن 

لهذه الر�س����ئل تق�ليده� ور�سومه� في الع�سور القديمة، وُت�س���ّمى: »الر�س�ئل الديوانّية«. وك�ن 

�سون، ويم�ثلهم في ع�سرن� الح��سر )ال�سكرت�رّيون( ومقّررو الّلج�ن. له� كّت�به� المتخ�سِّ

- خ�صائ�صها: تتمّيز الر�س�ئل الر�سمّية ب�لخ�س�ئ�س الآتية:

• براعة ال�ستهالل؛ اأي الإيح�ء في بداية الر�س�لة؛ بم� ي�سير اإلى مو�سوعه�، وُيلّمح 	

اإليه.

• تنّوع الأ�س���لوب، اإيج�زًا واإطن�بً� وم�س����واًة، ولفظً� وعب�رة، بح�س���ب ح�ل الُمْر�ِسل، 	

والُمْر�َسل اإليه، والمو�سوع.

• الدّقة في اختي�ر الكلم�ت والجمل والعب�رات.	

اأنواع الر�صائل الر�صمّية: هن�ك نوع�ن رئي�س�ن من الر�س�ئل الر�سمّية؛ هم�:  -

• الر�س����ئل الإدارّية: وهي الر�س�ئل المتعّلقة ب�لمتطّلب�ت بين الدوائر الحكومّية، اأو 	

بين الأفراد والم�سوؤولين.

• الر�س����ئل الدولّي���ة: وهي الر�س����ئل المتب�دل���ة بين المل���وك والروؤ�س����ء، والوزراء 	

والزعم�ء في ال�سي��سة والمن��سب�ت.

و�سنق�سر كالمن� على الر�س�ئل الإدارّية؛ لأّنه� اأكثر الأنواع ا�ستخدامً� في حي�تن� العملّية.

مجالت الر�صائل الإدارّية:

• التقّدم بطلب للعمل في وظيفة.	

• التقّدم ب�سكوى لجهة معّينة.	

• التقّدم بطلب للف�سل في ق�سّية دينّية اأو دنيوّية.	

• ر�س�ئل لعر�س من�ق�سة تج�رّية.	

• ر�س�ئل لعر�س بيع �سلع معّينة في جهة حكومّية.	

• ر�س�ئل لطلب زي�رة.	

• اإعالم موّظف ب�لتعيين، اأو الإنذار، اأو الف�سل...	
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• اإعالم الم�سوؤولين بعقد اجتم�ع، اأو م� �س�به ذلك.	

• كيف ُتْكَتُب الر�س�ئل الإدارّية؟	

تمّر كتابة الر�صائل الإدارّية بالخطوات الآتية:

• اختي�ر اللقب المن��سب الذي يخ�طب به الُمر�َسل اإليه، اأو الجهة ذات الخت�س��س.	

• مراع����ة المه����رات المتع����رف عليه� ف���ي كت�بة الر�س����ئل؛ من البدء ب�لب�س���ملة، 	

ثّم ال�س���م، ث���ّم التحّية الإ�س���المّية، ثّم المقّدم���ة الممّهدة للمو�س���وع، ثّم عر�س 

المو�س���وع، ثّم الخ�تمة والتوقيع، والي���وم والت�ريخ، وم� يكتب على المظروف؛ كم� 

�سبق اأن اأ�سرن� اإليه في الر�س�ئل ال�سخ�سّية.

• خلّو الأ�سلوب من التكّلف وال�ستعط�ف والتذّلل والعب�رات المهينة.	

• اأن يكون �سهاًل موؤّثرًا، َيْنَفذ اإلى وجدان الُمر�َسل اإليه.	

عناصب البسالة الوكوهّوة
للر�س����لة الوظيفّية، تج�رّيًة  ك�نت اأم حكومّيًة، اأجزاء رئي�س���ة، واأخرى ث�نوّية، ولكلٍّ منه� 

اأم�كن متع�رف عليه�.

الأجزاء الرئي�صة: اأ. 

التروي�سة: وتت�سّمن ا�سم الُمر�ِسل، وعنوانه، ورقم اله�تف، و�سندوق البريد، وا�سم   -

الموؤ�ّس�سة، ومك�نه�، ونوع العمل، ورقم ال�سجّل التج�رّي، وال�سع�ر الخ��ّس.

ل ب�لحروف ل ب�لأرق�م. ل اأن ُي�سجَّ الت�ريخ: ويف�سَّ  -

العنوان الداخلّي: وهو عنوان الُمر�َسل اإليه. ُيذَكر فيه: ا�سمه، ووظيفته، وموؤ�ّس�سته،   -

وعنوانه�. والُمر�َس���ل اإليه قد يكون �سخ�سً� )ال�س���يد...(، اأو اأكثر )ال�س�دة...(، اأو 

موؤ�ّس�سة )ُيذَكر ا�سمه�...(.

التحّية الفتت�حّية.  -

ج�سم الر�س�لة: وهو مو�سوع الر�س�لة، وُيعَر�س في فقرات، تبداأ الأولى منه� بتمهيٍد   -

اأو اإ�س����رٍة اإلى مو�س���وع �س����بق، وتنتهي الأخيرة منه� بعب�رة من��س���بة تتطّلب غ�لبً� 

الرّد، اأو ُتعيد الت�أكيد على اأمر... وهكذا.
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تحّية الِخت�م: وت�أتي بعد اآخر فقرة، وتكون متوافقًة مع التحّية الفتت�حّية.  -

التوقيع: ويلي مب��سرة تحّية الخت�م، ويكتب تحت التوقيع ال�سم بو�سوح، وقد تكتب   -

ا يظوفق.

ب. األجزاء الثانوّية:
رموز الأ�سم�ء: الحروف الأولى من ا�سم ك�تب الر�س�لة وط�بعه�.  -

المرفق�ت: اإ�س����رة ج�نبّية في اأ�سفل يمين الر�س����لة اإلى الأوراق والوث�ئق المرفقة   -

ب�لر�س�لة.

الإ�س����رات: اإلى الُمر�ِسل، والُمر�َسل اإليه؛ لت�س���هيل الرجوع اإلى الر�س�لة، اأو لتنظيم   -

اإجراءات حفظه�.

م م�سبقً� فكرًة عن م�سمون الر�س�لة. المو�سوع: جملة ق�سيرة ُتقدِّ  -

ر�سلت اإليه� الر�س�لة نف�سه�.
ُ
اإ�س�رة اإلى الجه�ت الأخرى- اإْن ُوِجَدت- التي اأ  -

مفارات نتابة البسائل الوكوهّوة
لكت�بة الر�س�ئل نوع�ن من المه�رات؛ هم�:

مهارات عاّمة: وهي مه�رات تخدم كت�بة الر�س�ئل، وكت�بة غيره� من الأعم�ل الكتبّية؛ منه�: اأ. 

كت�ب���ة كلم����ت العمل المكت���وب كت�ب���ة اإمالئّية �س���حيحة، ُتِعي���ن الق�رئ عل���ى معرفة   -

المق�سود منه�، وفهمه�، و�سرعة قراءته�.

كت�بة الجمل )ا�س���مّية، وفعلّية( مكتملة الأرك�ن؛ لتتراب���ط اأجزاوؤه�، ويكتمل معن�ه�،   -

وُيْعرف َمِن الف�عل فيه� وَمِن المفعول.

ُح�ْس���ن اختي�ر الألف�ظ المن��س���بة للمع�ني المق�س���ودة من دون تعقيد اأو خط�أ في فهم   -

المعنى؛ بم� ُيحّقق جودة التعبير وو�س���وحه، وتقريب المع�ن���ي اإلى القّراء، والبعد عن 

التعقيد والفهم الخ�طئ.

���ح المعنى م���ن دون َلْب�س، وتحّدده  �س���ي�غة العب�رات والتراكيب �س���ي�غة دقيقة؛ تو�سِّ  -

بدّقة، وُت�ْسِهم في تو�سيل المع�ني المطلوبة اإلى الق�رئ.

الإخراج الح�س���ن، �سكاًل وتنظيمً�؛ بكت�بة كّل عن�سر في مك�نه، ب�سكل جّيد؛ بم� ُيعطي   -

اأثرًا ح�سنً� لدى المتلّقي.
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ترك هوام�س اأفقّية وراأ�س���ّية )فراغ�ت( على اليمين والي�س����ر، واأعلى واأ�س���فل، يمكن   -

اأن ُتِفيَد في تدوين تعليق�ت واإ�س����رات، وفي ترقيم ال�س���فح�ت، وفي تنظيم المو�سوع 

وتن�سيقه.

كت�بة العن�وين الرئي�سة والفرعّية في اأم�كنه� ال�سحيحة: الرئي�سة اأعلى، والفرعّية في   -

الج�نب الأيمن، وم� يتفّرع من الفرعّية ُيْكَتب اأ�سفل الفرعّية من الداخل، وهذا ي�س�عد 

في تحديد العن�وين، وينّظم عر�س المو�سوع، وُيَبيِّن ت�سل�سله المنطقّي.

���من اّت�س�ًل جّيدًا وفّع�ًل، ويترك اأثرًا ح�سنً� لدى  مراع�ة اآداب الذوق واللي�قة؛ بم� َي�سْ  -

المتلّقين.

ة: تّت�س���ل مب��س���رة ب����أداء كت�بة الر�س����ئل الوظيفّي���ة، وبكت�بة الأجزاء  مهارات خا�صّ ب. 

الرئي�سة للر�س�لة، وكت�بة المظروف الُمر�َسلة فيه. وهذه المه�رات هي:

كتابة راأ�س الر�صالة:  -

ويت�سّمن في الر�س�ئل التج�رّية:

• ا�سم الُمر�ِسل: فرد اأو ُمْن�س�أة، ُيكَتب اأعلى الر�س�لة؛ جهة اليمين في ال�سطر الأّول، 	

و�سكله الق�نونّي في ال�سطر الذي يليه.

• عنوان الُمر�ِسل: على ال�سطر الث�لث تحت ال�سم.	

• بي�ن����ت الُمر�ِس���ل: في مق�بل ال�س���م والعنوان، وَت�ْس���مل ال�س���جل التج����رّي، ورقم 	

�سندوق البريد، ورقم اله�تف، والبريد الإلكترونّي؛ وذلك على التوالي.

• البل���د والت�ري���خ: جه���ة الر�س����لة، وت�ريخه� بدّقة وو�س���وح على �س���طر واحد جهة 	

اليمين، تحت ا�سم الُمر�ِسل وعنوانه.

• المرفق����ت: ُيكَتب ي�س����رًا مق�ب���ل البلد والت�ريخ ا�س���م الم�س���تندات المرفقة -اإْن 	

ُوِجَدْت- وعدده� ورقمه� )اأحي�نً� ُتكَتب في اآخر الر�س�لة جهة اليمين(.

• المو�س���وع: ُتْكَتب كلمة )ب�س����أن( اأو )المو�س���وع(، وُي�س����ر اإلى م�س���مون الر�س�لة 	

ب�خت�س�ر؛ وذلك تحت المرفق�ت.
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ساصبة
الر�س�ئل الحكومّية ل تختلف عن الر�س�ئل التج�رّية، اإّل في كونه� اأقّل في �سكلّي�ته�؛ ب�عتب�ر 

اأّن الر�س�ئل التج�رّية ُت�ْسَتثمر للدع�ية؛ ولذلك، ف�إّن راأ�س الر�س�لة الحكومّية ل َيت�سّمن بي�ن�ٍت 

كثيرة؛ لأّن الموؤ�ّس�س�ت معروفة.

نتابة التاّوة االفتتاحّوة
وهدفه�: تدعيم الّت�س����ل، وخلق الوّد، والت�س���جيع على قراءة الر�س����لة. وتكون في بداية 

الفقرة، بنحو مخت�سر.

وه���ي ف���ي الر�س����لة الحكومّي���ة -غ�لبً�- م� تخل���و من كلم����ت الأمني�ت الت���ي ترّكز عليه� 

الر�س�ئل التج�رّية؛

ْين� �س����كرين ر�س����لتكم المت�س���ّمنة تقديركم لجهود  مث����ل: تحّي���ة طّيبة وبع���د... فقد َتلقَّ

�سركتن�.

والأف�سل: ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته... وبعد.

ويليهم� عب�رة تقدمة )وقد تكون بعد التحّية مب��سرة في ح�لة عدم وجود اإ�س�رة(.

وهذه العب�رة تختلف ح�سب الم�ستوى.

مث�ل:

اأت�سّرف ب�إح�طتكم علمً�اأرجو التكّرم  للم�ستوى الأعلى

لللم�ستوى المم�ثل رفق طلباأرجو التف�سّ
ُ
اأ

اأوافق علىُلوِحظ اأّنللم�ستوى الأدنى

كت�بة المو�سوع »ج�سم الر�س�لة«:

ويت�سّمن مقّدمة ومتن وخ�تمة:

• المقّدمة: فقرة افتت�حّية، تكون بدايته� عب�رة التقدمة التي �َسَبَقِت الإ�س�رة اإليه�. 	

وتكون المقّدمة مخت�سرة، ومّت�س���لة ب�لمو�سوع، ومثيرة، و�سليمة ال�سي�غة، وفي 

فقرة م�س���تقّلة؛ مث�ل: ي�سّرن� اأن ُنر�ِس���ل لكم ق�ئمة اإ�سداراتن� الجديدة من الكتب 
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والمطبوع�ت؛ وهي اإ�سدارات متنّوعة، ُتغّطي معظم المج�لت المعرفّية والق�س�ي� 

المطروحة.

• ل وحدة 	 الجوهر »المتن«: وهو الفكرة الأ�س��س���ّية، وُيْعَر�س في فقرة اأو اأكثر ت�س���كِّ

متك�ملة. وينبغي اأن َتْبرز فيه فكرته الرئي�سة اأوًل، ثّم ُتْرَدف ب�أفك�ر فرعّية، وُتَرتَّب 

عم ب�أدّلة وبراهين،  الأفك�ر ترتيبً� مت�سل�س���اًل طبيعّيً� ومنطقّيً� لي�س���هَل فهم���ه، وُتدَّ

وَيْح�سن اختي�ر جملة ح�سب مو�سوع الر�س�لة، وعر�س جوهر المو�سوع في فقرات، 

 جّيد لعالم����ت الترقيم واأدوات الرب���ط؛ مث�ل: وي�س���ّرن� اأن نحيط 
ٍ
م���ع ا�س���تخدام

�س���ع�دتكم علمً� ب��س���تعدادن� لتزويد فرعكم الموّقر ب�لن�سخ التي تطلبونه� من كّل 

كت�ب اأو اإ�سدار، ونبلغكم ب�أّن اأحد مندوبين� �سي�أتي لزي�رتكم خالل الأ�سبوع الأّول 

من ال�س���هر الق�دم )تحديد الوقت(؛ لعر�س نم�ذج من هذه الإ�سدارات، ومعرفة 

م���� تطلبون���ه منه�. و�سنر�س���ل لكم في الأ�س���بوع الت�لي كّل م� تطلبون���ه. وفي ح�ل 

ح�جتكم اإلى ن�سخ اإ�س�فّية، ُيرَجى مرا�سلتن� لّتخ�ذ الإجراء الالزم.

• والإدارة تمن���ح الف���رع )%25( من ثمن الن�س���خة مق�بل التوزي���ع. ويتّم ذلك بعد 	

انته�ئكم من عملّية التوزيع لجميع الإ�سدارات.

• خ�تمة المو�س���وع: وهي جملة مرتبطة ب�لمو�س���وع، ومخت�س���رة، وطبيعّية ل َتَكلُّف 	

فيه����؛ مث�ل: ونرج���و اأن نكون عند ثقتكم، وح�س���ن ظّنكم، واأن ُن�ْس���ِهم في تدعيم 

ن�س�طكم في ن�سر العلم والثق�فة في مجتمعن�.

ومن عب�رات العر�س: ول يغيب عن الب�ل                  وُيرجى الإ�س�رة اإلى

واأ�سيف اأّن                       وُيرجى اأن ُيوؤَخذ في الح�سب�ن.

وهي عب�رات مِرنة يجب اأن تّتفق مع ح�ل الُمر�َسل اإليه، والمو�سوع، والموقف ب�سفة ع�ّمة.

كتابة التحّية الِختامّية:  -
وُتكتب بعد انته�ء عر�س المو�سوع، في فقرة جديدة، تحمل التحّي�ت والأمني�ت؛ مثل: 

لوا �سع�دتكم بقبول ف�ئق الحترام. -  وتف�سّ

- مع تمّني�تن� لكم ب�لتوفيق، ولموؤ�ّس�ستكم ب�لتقّدم والزده�ر.

وهي في الر�س�ئل الحكومّية اأقّل تنّوعً� وحرارة من الر�س�ئل التج�رّية.
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كتابة التوقيع:  -

ف  التوقيع يحّدد الم�سوؤولّية، ويقوم به �س�حب الموؤ�ّس�سة، اأو الُمفوَّ�س عن ال�سركة اأو الموظَّ

الم�سوؤول في الدواوين الحكومّية.

وُيكَتب التوقيع اأ�سفل الخط�ب جهة الي�س�ر، ويت�سّمن الوظيفة، والتوقيع، وال�سم ك�ماًل.

وب�سفة ع�ّمة، ف�إّن كت�بة الر�س�لة الإدارّية تتطّلب:

ا تّرق.  -

التقّيد ب�لم�سطلح�ت الفّنّية والإدارّية والحكومّية.  -

الإيج�ز )اللفظ على قدر المعنى المطلوب(.  -

البعد عن المب�لغة والخي�ل.  -

مراع�ة الألق�ب المتع�رف عليه� في الو�سط الإدارّي.  -
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اذفكار البئوسة

 1- الر�س����لة هي نوع من الكت�بة التي يخ�طب به� اإن�س����ٌن اإن�س����نً� اآخر برغم ُبعد الزم�ن 

والمك�ن؛ ليذكر له �سيئً� معّينً�، اأو ُيعّبر عن م�س�عره تج�هه.

 2- ك�نت الر�س�ئل مهّمة قديمً�؛ لأّنه� الو�سيلة الوحيدة لالّت�س�ل بين المتب�عدين مك�نً�، 

وقد ا�ستمّرت اأهّمّيته� في الع�سر الحديث.

 3- تنق�س���م الر�س�ئل ب�سكٍل ع�ّم اإلى نوعين رئي�سين؛ هم�: الر�س�ئل ال�سخ�سّية )الر�س�ئل 

الأهلّية/ الر�س�ئل الأدبّية(، والر�س�ئل الر�سمّية )الإدارّية/ الدولّية(.

 4- عن��سر الر�س�لة الوظيفّية: الأجزاء الرئي�سة )التروي�سة/ الت�ريخ/ العنوان الداخلّي/ 

التحّية الفتت�حّية/ج�سم الر�س�لة/ تحّية الخت�م/ التوقيع(، والأجزاء الث�نوّية )رموز 

الأ�سم�ء/ المرفق�ت/ الإ�س�رات/المو�سوع(.

 5- لكت�بة الر�س����ئل نوع�ن من المه�رات؛ هم�: مه�رات ع�ّمة: وهي مه�رات تخدم كت�بة 

���ة: تّت�سل مب��سرة ب�أداء  الر�س����ئل، وكت�بة غيره� من الأعم�ل الكتبّية، مه�رات خ��سّ

كت�ب���ة الر�س����ئل الوظيفّي���ة، وبكت�بة الأجزاء الرئي�س���ة للر�س����لة، وكت�ب���ة المظروف 

الُمر�َسلة فيه. 

ب اأِجد
ّ
فك

 1- تكّلم على اأهّمّية الر�س�ئل واأنواعه�؟

 2- عّدد عن��سر الر�س�لة، وتكّلم عليه� ب�خت�س�ر مع اأمثلة تو�سيحّية؟

 3- اكت���ب ر�س����لة م� م�س���تعينً� بمه�رات كت�بة الر�س����ئل و�س���وابطه� )المه����رات الع�ّمة 

ة(؟ والخ��سّ
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مطالية 

من توجيهات اإلمام القائد الخامنئي{ في مجال الكتابة )11(

كتب بال فائدة
في الإح�س����ءات المتعّلقة ب�لكت�ب اأعطوا الهتم����م الأكبر لجودة النوعّية، حّتى ل تقنعوا 

ب�س���رعة. ُيق�ل الآن: اإّن كمّية الكتب قد ت�س����عفت عن الم��س���ي، هذا م� تبّينه الإح�س�ءات، 

والكّل يتحدث عنه، لكن م� اأخ�س����ه اأن يكون كثير من هذه الكّمّي�ت الكبيرة موا�س���يع ل ح�جة 

لبلدن� فيه�، واأن تكون كتبً� ل يقروؤه� اأحد. َتِرُدني كتب كثيرة، وير�س���ل الن��س���رون والموؤّلفون 

ح اأوراقه���� والّطالع على  اإل���ّي بع�س الكت���ب... واإّنني حتمً� اأم���ّر على هذه الكتب، ولو بت�س���فُّ

م�س����مينه�. اأرى في بع�س الكتب اّلتي َتِرُدني اأّنه� غير ذات ف�ئدة. اإّنني اأ�سع نف�سي مك�ن اأّي 

�سخ�س، ف�أرى اأّن هذا الكت�ب غير جّذاب، وهو من الأ�س��س كت�ب ل قيمة له ول ف�ئدة... لقد 

.
)1(

ُن�سر ع�سر مّرات، ثّم ع�د لُين�سر مّرة اأخرى

الكتابات التربوّية الهادفة لألطفال
اأنت���م اأيُّه� المرّبون الأعّزاء، اأنتم اّلذين تلتقون ب�لأطف�ل في المكتب�ت، اأنتم اّلذين َتْرُوون 

الق�س����س، اأنتم اّلذين تر�س���لون الكتب، اأنتم اّلذين تقروؤون، اأنتم اّلذي���ن تتوّجهون لالأطف�ل 

في اأعم�لكم واإبداع�تكم الفّنّية، اعلموا اأّنكم ت�سيرون الآن على الطريق ال�سحيح والم�ستقيم 

.
)2(

تم�مً�. اإّنكم تقومون حّقً�، ب�لعمل اّلذي ينبغي اأن ُيْنَجز

اأعّزائي، رّبوا اأولدًا ذوي روحّية ع�لّية. �س���عوا هذا الأمر في م�س����ريع الكت�بة، والتخييم، 

 
ٍ
وفي الو�س����ي� للمعّلمين، وفي �س���لوككم ال�سخ�س���ّي؛ ينبغي اأن يتحّول الطفل اإلى اإن�س�ٍن مفعم

.
)3(

ب�لأمل

)1(  من كالم لالإم�م الخ�منئي { في لق�ء له ب�لقّيمين على اإحي�ء اأ�سبوع الكت�ب، بت�ريخ: 1996/10/21م.
)2(  م���ن كالم لالإم����م الخ�منئ���ي { في لق����ء له ب�لمدير التنفيذّي والم�س���وؤولين ف���ي مركز التربي���ة الفكرّية لالأطف�ل 

والن��سئة، بت�ريخ: 1998/5/13م.

)3(  من كالم لالإم�م الخ�منئي { في مرا�سم الدورة الخ�م�سة لختي�ر كت�ب الع�ّم، بت�ريخ: 1988/2/8م.



أهداف الدرا

م مع نفاية هذا الدرا أن:
ّ
على المتيل

الجتم�ع����ت    1 مح��س���ر  كت�ب���ة  تقني����ت  يع���رف 

والمح��سرات والندوات. 

يتمّر����س على تطبيق ه���ذه التقني����ت على نم�ذج    2

تطبيقّية.

يوّظ���ف ه���ذه المه����رة ف���ي المج����لت العلمّي���ة    3

والإدارّية المختلفة.

ماذا نكتب؟)6(

 الدرس الثاني عشر  





نتابة مااضب االجتماعات

مفهوم محضر االجتماع: أ. 
مح�سر الجتم�ع عمٌل كتبّي وظيفّي، ُيعّد توثيقً� لالجتم�ع الر�سمّي الذي تعقده موؤ�ّس�سة اأو 

�سركة م�؛ لمن�ق�سة ق�سّية اأو اإ�سدار قرارات، اأو الّطالع على اأعم�ل م�.

وُيعّد مح�صر الجتماع:

تلخي�س���ً� لم� دار في الجتم�ع من من�ق�س����ت )من دون تف�سيل اأو تركيز على اآراء   -

بعينه�(.

اًل لكّل م� ُطِرَح من اأفك�ر واآراء واعترا�س�ت. اأو ت�سجياًل مف�سّ  -

اأو اخت�س�رًا لالجتم�ع؛ بِذْكر روؤو�س المو�سوع�ت، والقرار المّتخذ في كّل مو�سوع.  -

ويتّم اإعداد مح�س���ر الجتم�ع ب�س���ورته النه�ئّية -ع�دة- بعد نه�ية الجتم�ع، عن طريق 

له المجتمعون ب�أم�نة الجتم�ع. �سكرتير الق�سم، اأو من يوكِّ

مراحل إعداد محضر االجتماع: ب. 

المرحلة الأولى: مرحلة م� قبل الجتم�ع:  وَت�ْسَمل:  -

• تحديد موعد الجتم�ع ومك�نه.	

• اإعداد جدول الجتم�ع تحت اإ�سراف الرئي�س.	

• اإعداد الدعوة لالجتم�ع واإر�س����له� مرفقًة ب�س���ورة مح�سر الجتم�ع ال�س�بق -اإن 	

ُوِجَد- ون�سخة من جدول الجتم�ع الح�لّي.
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المرحلة الثانية: اأثن�ء الجتم�ع: ويتّم خالله� القي�م ب�لآتي:  -

• ت�سجيل الح��سرين، والمعتّذرين، والغ�ئبين.	

• اعتم�د مح�سر الجتم�ع ال�س�بق.	

• طرح مو�س���وع�ت الجتم�ع الح�لّي ب�س���كٍل تف�س���يلّي، وت�س���جيل م� ي���دور فيه من 	

من�ق�س�ت، وم� ُيتَّخذ ب�س�أنه من قرارات.

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة م� بعد الجتم�ع:  -

• كت�بة مح�سر الجتم�ع.	

• اإعالن القرارات، واإر�س�له� اإلى من �سينّفذه�، اأو لمن يهّمه اأمره�.	

• تنفيذ القرارات، ومت�بعة الم�سوؤول ذلك.	

ولأّن مح�س���ر الجتم����ع عمل توثيق���ّي َتْرِجُع اإليه الموؤ�س�س���ة لمعرفة اأم���ر اأو الطالع على 

قرار اأو ا�س���ترج�ع اأحداث؛ ف�إّن مكّون�ته تت�سّمن بي�ن�ت ك�ملة عن الجتم�ع: عنوانه، وزم�نه، 

ومك�نه، وح�سوره، والغ�ئبين عنه، وجدول اأعم�له، ومن�ق�س�ته، وقراراته، ووقت انته�ئه، بكّل 

دّقة وو�سوح.

عناصر محضر االجتماع: ج. 
لكت�بة كّل عن�س���ر من عن��سر مح�س���ر الجتم�ع مك�ن �س����ئع في بنية المح�سر، وترتيب 

متع�رف عليه، وكيفّية معلومة. وعلى ك�تب مح�سر الجتم�ع؛ �سكرتيرًا ك�ن اأم غيره، اأن يكون 

على دراية بمك�ن كّل عن�سر، وترتيبه حتى ل يخرج عن الم�ألوف في كت�بة المح��سر. ويمكن 

- ب�لطبع - اأن ي�س���يف اأو يبّدل؛ بم� يجعل المح�س���ر اأكثر �س���موًل ودّقة وو�سوحً�. وفيم� ي�أتي 

تحديد للمتع�رف عليه في كت�بة كّل عن�سر من عن��سر مح�سر الجتم�ع:

- ا�سم الموؤ�ّس�سة: ُيْكَتُب اأعلى المح�سر؛ جهة اليمين.

- عنوان المح�س���ر: ُيْكَتُب بعد ا�س���م الموؤ�ّس�سة في منت�سف ال�سطر بخطٍّ ب�رز، وُيكَتب 

تحته ت�ريخ الجتم�ع، ويمكن تكرار العنوان في كّل �سفحة من �سفح�ت المح�سر.

- زم�ن الجتم�ع ومك�نه: ُتْكَتُب هذه البي�ن�ت في فقرة م�ستقّلة، وتت�سّمن يوم الجتم�ع 

وت�ريخه، و�س�عته، ومك�ن انعق�ده.
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- كت�بة الأ�سم�ء: ُيْكَتُب في مح�سر الجتم�ع:

• اأ�سم�ء الح��سرين.	

• اأ�سم�ء المعتّذرين عن عدم الح�سور.	

• اأ�سم�ء الغ�ئبين من دون عذر.	

ة  ���ل - فيم� عدا ا�س���م الرئي�س - ترتيب اأ�سم�ء الأ�س���خ��س ترتيبً� هج�ئّيً�، وبخ��سّ   وُيف�سَّ

عندم� يكون الجميع في م�س���توى وظيفّي واحد، وقد ترّتب الأ�س���م�ء ح�سب الم�ستوى الوظيفّي 

)م���ن الأعلى اإل���ى الأقّل( في ح�لة تف�وت درج�تهم الوظيفّية. وُيْكَتُب اأم�م كّل ا�س���م �س���فته؛ 

مث�ل:

وقد ح�سر الجتم�ع كل من:

الأ�ست�ذ الدكتور/ ................................................  عميد الكلية................................................ رئي�سً�

الأ�ست�ذ الدكتور/................................................ رئي�س ق�سم................................................ ع�سوًا

الأ�ست�ذ الدكتور/................................................ رئي�س ق�سم................................................ ع�سوًا

الأ�ست�ذ الدكتور/................................................  اأمين المجل�س

واعتذر عن عدم الح�سور كلٌّ من:

الأ�ست�ذ الدكتور/................................................ رئي�س ق�سم................................................

الأ�ست�ذ الدكتور/................................................رئي�س ق�سم................................................

ولم يح�سر ولم يعتذر كلٌّ من:

الأ�ست�ذ الدكتور/................................................ رئي�س ق�سم................................................

الأ�ست�ذ الدكتور/................................................رئي�س ق�سم................................................

- اإثب�ت �سّحة الجتم�ع: من ال�سرورّي الإ�س�رة اإلى ق�نونّية الجتم�ع؛ بكت�بة فقرة م�ستقّلة 

ت�سير

  اإلى عدد الح��سرين )ُيْكَتب العدد ب�لحروف(؛ مث�ل:

واعتبر اجتم�ع المجل�س �سحيحً� لح�سور ت�سعة اأع�س�ء من اإجم�لي عدد اأع�س�ء المجل�س 

� يوؤّكد ق�نونية الجتم�ع. )ثالثة ع�سر ع�سوًا(، وذلك بن�سبة70 % ممَّ

- عر�س المح�س���ر ال�س����بق: واّتخ�ذ القرار الخ��ّس به: ُتكَتب فقرة ت�س���ير اإلى عر�س 
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المح�س���ر ال�س����بق، وطريقة العر�س، والقرار الخ��ّس به؛ ب�لموافقة اأو التعديل اأو 

الرف�س.

- كت�بة جدول الأعم�ل: ُيكَتب في مح�سر الجتم�ع المو�سوع�ت المطروحة للمن�ق�سة، 

ُمرتَّبة ح�سب عر�سه�: 1  - 2 - 3 -..........

مه، وُيكَتب كّل م�سروع  وُي�س����ر اإلى م�س���روع القرار الخ��ّس بكّل مو�س���وع مع ا�س���م مقدِّ

قرار في فقرة م�س���تقّلة؛ بحروف كبيرة، وبو�سع خّط؛ اإذا لزم الأمر، واإذا ُطِرَحت 

ل، ويكتب ا�سم مقترح هذه التعديالت. تعديالت على الم�سروع ُت�سجَّ

ل م� ي�ستجّد من مو�سوع�ت، مرّتبة ح�سب طرحه�، اأو  وفي نه�ية جدول الأعم�ل ُي�َس���جَّ

َيكَتب »لم ت�ستجّد مو�سوع�ت«.

- كت�ب���ة ق���رارات المجل����س: يت���ّم كت�بة ق���رارات المجل�س ح�س���ب ترتي���ب وروده� في 

الجتم�ع، وُي�س����غ القرار �س���ي�غة حرفية دقيقة، وي�س�ر اإلى عدد الأ�سوات في كل 

قرار، ويو�سع كّل قرار بين عالمتي تن�سي�س، وفي فقرة م�ستقلة وبخطٍّ وا�سح.

- غل���ق مح�س���ر الجتم�ع: ُيكَت���ب في نه�ية المح�س���ر، وقت انته����ء الجتم�ع، وموعد 

الجتم�ع الق�دم.

ع عليه: - التوقيع�ت: بعد كت�بة مح�سر الجتم�ع يوقِّ

اأمين المجل�س في الن�حية اليمين.

رئي�س المجل�س في الن�حية الي�س�ر )في ال�سطر الث�ني( مع كت�بة ت�ريخ تحرير المح�سر.

ضوابط كتابة محضر االجتماع: د. 
 ينبغي مراع�ة مجموعة من ال�سوابط في كت�بة مح�سر الجتم�ع؛ وهي الآتية:

التعبير عن عقد الجتم�ع ب�سمير الغ�ئب، و�سيغة الم��سي )تّم عقد الجتم�ع(.  -

ا�ستق�س����ء جميع القرارات والإجراءات؛ لأّن المح�س���ر �س���جّل ر�س���مّي لم� دار في   -

الجتم�ع.

كت�بة الأرق�م الواردة في المح�سر ب�لحروف العربّية، و�سبط تمييزه�.  -

اّتب����ع نظ�م الفقرات في الكت�بة؛ كّل اإجراء في فقرة م�س���تقّلة، وكّل قرار في فقرة   -
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م�ستقّلة... وهكذا.

الدّقة في ال�سي�غة، والو�سوح في الخّط، وح�سن التن�سيق في العر�س.  -

اإبراز بع�س الألف�ظ المهّمة اأو الجمل اأو القرارات؛ بو�سع خطوط تحته�.  -

ترابط العر�س، والربط بين اأجزائه.  -

نتابة المااضبات االنداات

تعريف المحاضرات والندوات: أ. 
- المح��س���رة: اأ�سلوٌب تعليمّي يلتقي فيه المح��سر مب��س���رة مع الم�ستمعين؛ بحديث 

مكتوب من قبل، ويكون اإلق�وؤه م�س���تمّرًا من دون انقط�ع، لمّدة معّينة، في مو�س���وع 

د العن��سر والأفك�ر. معّين، محدِّ

- الندوة: تجمع الندوة بين المح��س���رة والمح�ورة في ق�سّية معّينة، مع طرح وجه�ت 

مة ب�لأدّلة والبراهين. النظر الموؤّيدة والمع�ر�سة؛ ُمَدعَّ

مقّومات كتابة المحاضرات والندوات:  ب. 
يحت�ج الك�تب في كال المج�لين )المح��سرة والندوة(  اإلى اإعداٍد م�سبق، وجمع المعلوم�ت 

والأدّلة، وتفنيد الآراء المع�ر�س���ة، كم� يحت�ج اإلى ا�ستخدام اأ�س����ليب معّينة تتمّيز ب�لت�سل�سل 

والترتي���ب، وقّوة الحّج���ة والإقن�ع، واإث�رة العواط���ف، ومخ�طبة العقل. وُتع���ّد هذه الأمور من 

الخ�س�ئ�س الفّنّية للمح��سرة والندوة.

نتابة التيلوق
تعريف التعليق: هو عب�رة عن »ن�ّس نثرّي موجز يت�سّمن وجهة نظر معّينة عن موقف،  اأ. 

اأو مو�سوع، اأو م�سكلة، اأو حدث، اأو طلب مقّدم، اأو ق�سّية ُمث�رة«.

الخطوات التي يمّر به� التعليق: ب. 

يمّر التعليق ب�لخطوات الآتية:

ا�ستيع�ب الموقف اأو المو�سوع، والإح�طة به.  -

ر�سد نق�ط الّتف�ق والختالف فيه.  -
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بلورة الأفك�ر الرئي�سة التي يدور حوله� التعليق.  -

عر�س المو�سوع المراد التعليق عليه ب�إيج�ز، وفي نق�ط محّددة.  -

عر�س جوانب الّتف�ق، وتهيئة المتلّقي لم� �َسيِرد بعده� من وجهة نظر المعّلق.  -

 ب�لأدّلة والحجج.
ٍ
م عر�س الراأي المراد طرحه عن المو�سوع ب�سكٍل متم��سك ومتك�مل، مدعَّ  -

ختم التعليق بت�أكيد الموقف الرئي�س بعب�رٍة ُمْوَجزة.  -

بات الشفصّوة
ّ
نتابة المذن

تعريف المذكرات الشخصّية: أ. 
 تعّد كت�بة المذّكرات ال�سخ�س���ّية مج�ًل م���ن المج�لت الأدبّية الوظيفّية، التي تلزم كثيرًا 

من الن��س في حي�تهم؛ بحيث ي�س���ّجل فيه� الإن�س����ن م� يمّر في حي�ته من لحظ�ت �س���رور، اأو 

ن  حزن، اأو مف�رق�ت، اأو اأ�سي�ء يريد اأن يتذّكره�، اأو يبّث فيه� م�س�عره واأفك�ره واآراءه، اأو ُيّدوِّ

نق�طً� َيبني عليه� اأمورًا فيم� بعد.

ول بّد اأن ُتْكَتب المذّكرات ال�سخ�سّية بطريقة معّينة؛ حتى توؤّدي الغر�س.

مهارات كتابة المذّكرات الشخصّية: ب. 
لكت�بة المذكرات ال�سخ�سّية مه�رات لزمة؛ اأهّمه�:

دّقة النتب�ه والتركيز.  -

الإلم�م ب�لفكرة اأو المو�سوع.  -

ل، وت�ريخه، ومك�ن حدوثه. تحديد الغ�ية من كّل �سيء ُم�َسجَّ  -

ت�سنيف المذّكرات بح�سب نوعّي�ته�، واإبداء الراأي في مواقفه�.  -

كت�بة الأ�سي�ء المهّمة والتي ل تتكّرر كثيرًا، وترك الأ�سي�ء الع�دّية المتكّررة.  -

ضوابط كتابة المذّكرات الشخصّية: ج. 
لي�س لكت�بة المذّكرات �سوابط معّينة، ولكن ُيراعى فيه�-ع�دة- الآتي:

• كت�بة الت�ريخ والوقت الذي حدثت فيه الأمور التي �ست�سّجل.	

• مراع�ة الإيج�ز غير المخّل، والإ�س�رة اإلى المو�سوع اإ�س�رة زكّية.	



189 الدرا الفانع عشب  ماأا نكتدلاا  

• و�سع رموز معّينة ل يدركه�؛ اإّل ك�تب المذّكرات �سخ�سّيً� في بع�س الأمور.	

• تحدي���د وقت معّي���ن كّل يوم، اأو ع���ّدة اأّي�م؛ لت�س���جيل الوق�ئع والأ�س���ي�ء التي ُيراد 	

ت�سجيله�.

• مراع�ة ال�سّرّية الت�ّمة في الحتف�ظ بهذه المذّكرات، بعيدًا عن اأيدي الع�بثين.	

نتابة الكلمات االفتتاحّوة ااالختتامّوة

تعريف الكلمات االفتتاحّية والختامّية: أ. 
ة؛   المق�سود به� نوع من التقديم اأو التعقيب على من��سبة من المن��سب�ت الع�ّمة اأو الخ��سّ

مثل: الحتف�لت، وال�ستقب�لت، ومواقف توزيع الجوائز، وو�سف الحفل، والتقديم لمح��سر، 

اأو التعقيب على كالمه.

ة، واإعداد م�سبق، بحيث ي�ستعين َمْن يقوم بذلك الأمر  ويحت�ج التقديم اإلى مه�رات خ��سّ

بكت�بة م� يريد من كالم وتعريف في عب�رات ب�سيطة موجزة.

المهارات الالزمة إلعداد الكلمات االفتتاحّية واالختتامّية: ب. 
ا�ستخدام الجمل الق�س�ر المن��سبة للمق�م.  -

انتق�ء الكلم�ت التي توؤّدي المعنى بدّقة وو�سوح.  -

الإيج�ز؛ بحيث تت�سّمن الكلم�ت الفتت�حّية اأو الختت�مّية فقرتين اأو ثالث فقرات.  -

التنويع في الأ�سلوب بين الخبر والإن�س�ء، وا�ستخدام اأ�سلوب الت�سويق.  -

ُح�ْسُن العر�س، وانتق�ء الأفك�ر المن��سبة والطريقة المن��سبة للتقديم اأو الخت�م.  -

دّقة ال�ست�سه�دات، و�سالمة توظيفه�.  -

خطوات كتابة الكلمات االفتتاحّية واالختتامّية: ج. 
معرفة كّل م� يتعّلق ب�لمن��سبة، والمو�سوع�ت، وال�سخ�سي�ت.  -

كت�بة نبذة مخت�سرة عن من��سبة الحفل والم�س�ركين فيه، اأو عن المح��سرة.  -

ا�ستخدام اأ�سلوب الت�سويق في العر�س.  -

مراع�ة اللب�قة وخّفة الروح، والحذر من تكوين انطب�ع �سّيىء عند الم�ستمعين.  -

التعقيب على كّل فقرة بم� ين��سبه�، واإعداد التعقيب كت�بة قبل تقديمه.  -
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ِملء االستمارات
اأهّمّيتها:ال�س���تم�رات مج����ل مه���ّم من مج�لت الكت�ب���ة الوظيفّية الت���ي تلزم معظم  اأ. 

الن��س في حي�تهم.

مج�لته�: من مج�لت ملء ال�ستم�رات: ب. 

ة. ِملء ا�ستم�رات المتح�ن�ت الع�ّمة والخ��سّ  -

ا�ستم�رات الموؤ�ّس�س�ت المختلفة.  -

ا�ستم�رات التع�مالت في البنوك وال�سرك�ت.  -

ا�ستم�رات الإع�رة من المكتب�ت.  -

ا�ستم�رات الجوازات والمواني البحرّية والبرّية والجوّية.  -

م لطلب وظيفة. ا�ستم�رات التقدُّ  -

ة؛ اأهّمه�: مهارات ِملء ال�صتمارات: يحت�ج ملء ال�ستم�رات اإلى مه�رات خ��سّ ج. 

���ة ب�لبي�ن�ت ال�سخ�س���ّية بطريقة �س���حيحة ووا�سحة؛ مثل:  ِملء الفراغ�ت الخ��سّ  -

ة ب�ل�سم، والعنوان، وت�ريخ الميالد، ومحّل الميالد، والموؤّهالت  المعلوم�ت الخ��سّ

العلمّية... وغيره�.

�س���ة لكّل معلومة م���ن دون زي�دة اأو  اللت���زام ب�لكت�بة في ح���دود الأم�كن المخ�سّ  -

نق�س�ن.

معرفة الم�سطلح�ت ال�س�ئعة في كت�بة ال�ستم�رات.  -

ة بكّل ا�ستم�رة، ومراع�ة م� ُكِتَب فيه�. تنفيذ التعليم�ت الخ��سّ  -

كيفّية ِملء ا�صتمارة: د. 

تح�سير ا�ستم�رة من نوع معّين.  -

���ة بم���لء ال�س���تم�رة. والت���ي تك���ون -ع�دة- ف���ي بداية  ق���راءة التعليم����ت الخ��سّ  -

ال�ستم�رة، اأو في نه�يته�، اأو في الجهة الخلفّية.

تنفيذ التعليم�ت بكّل دّقة، وملء ال�ستم�رة ح�سب البي�ن�ت الموجودة فيه�.  -
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اذفكار البئوسة

 1- مح�س���ر الجتم����ع عم���ٌل كتبّي وظيف���ّي، ُيعّد توثيق���ً� لالجتم�ع الر�س���مّي الذي تعقده 

موؤ�ّس�سة اأو �سركة م�؛ لمن�ق�سة ق�سّية اأو اإ�سدار قرارات، اأو الّطالع على اأعم�ل م�.

 2- المح��س���رة: اأ�س���لوٌب تعليمّي يلتقي فيه المح��س���ر مب��س���رة مع الم�ستمعين؛ بحديث 

مكتوب من قبل، ويكون اإلق�وؤه م�ستمّرًا من دون انقط�ع لمّدة معّينة، في مو�سوع معّين، 

محّدد العن��سر والأفك�ر. والندوة: تجمع الندوة بين المح��سرة والمح�ورة في ق�سّية 

معّينة، مع طرح وجه�ت النظر الموؤّيدة والمع�ر�سة؛ مدّعمة ب�لأدّلة والبراهين.

 3- التعليق: عب�رة عن »ن�ّس نثرّي موجز يت�سّمن وجهة نظر معّينة عن موقف، اأو مو�سوع، 

اأو م�سكلة، اأو حدث، اأو طلب مقّدم، اأو ق�سّية مث�رة«.

 4- المذّكرات ال�سخ�سّية هي مج�ل من المج�لت الأدبّية الوظيفّية، التي تلزم كثيرًا من 

الن��س في حي�تهم؛ بحيث ي�سّجل فيه� الإن�س�ن م� يمّر في حي�ته من لحظ�ت �سرور، اأو 

حزن، اأو مف�رق�ت، اأو اأ�سي�ء يريد اأن يتذّكره�، اأو َيبّث فيه� م�س�عره واأفك�ره واآراءه، 

ن نق�طً� َيبني عليه� اأمورًا فيم� بعد. اأو ُيّدوِّ

 5- الكلم����ت الفتت�حّي���ة والخت�مّي���ة ه���ي نوع من التقدي���م اأو التعقيب على من��س���بة من 

���ة؛ مث���ل: الحتف����لت، وال�س���تقب�لت، ومواقف توزيع  المن��س���ب�ت الع�ّمة اأو الخ��سّ

الجوائز، وو�سف الحفل، والتقديم لمح��سر، اأو التعقيب على كالمه.

 6- ال�س���تم�رات مج����ل مهّم من مج����لت الكت�بة الوظيفّية التي تل���زم معظم الن��س في 

حي�تهم.
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ب اأِجد
ّ
فك

 1- اذكر اأبرز ال�سوابط والمه�رات الالزمة في كت�بة مح��سر الجتم�ع�ت والمح��سرات 

والندوات والتعليق�ت؟

 2- ح���ّدد ال�س���وابط والمه����رات الالزم���ة ف���ي كت�ب���ة التعليق����ت والمذك���رات والكلم�ت 

الفتت�حية والختت�مّية وملء ال�ستم�رات؟

 3- ُاكتب مح�سرًا لجتم�ع اأو مح��سرة اأو ندوة؟

 4- ُاكتب تعليقً� اأو مذكرة اأو كلمة افتت�حية اأو اختت�مية؟
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مطالية 

من توجيهات اإلمام القائد الخامنئي{ في مجال الكتابة )12(

كتب الَجيب واألوقات الضائعة
هن�ك اقتراح، األ وهو عر�س كتب الجيب والكتب ال�سغيرة. فمن الأمور الرائجة اليوم في 

الع�لم، تلخي�س الكتب الكبيرة وتب�سيط الكتب ال�سعبة. 

ب�لطبع، غ�لبً� م� يقومون بهذا العمل من اأجل تعليم اللغ�ت، يب�ّس���طون اللغة، لكّن الكت�ب 

هو اّلذي ُيخت�سر عملّيً�. 

اإّنهم يلّخ�س���ون ويخت�سرون الق�س�س الكبيرة. فعلى �س���بيل المث�ل، حّولوا رواية البوؤ�س�ء 

���ة موؤّلفة من جزء واحد يتراوح بين المئة والمئة وخم�س���ين �س���فحة، بحيث اأ�سبحت  اإلى ق�سّ

ة �سل�سة يقروؤه� الجميع.  ق�سّ

اإذا تي�ّسر هذا الأمر فهو اأمر جّيد.

نع���م، لق���د ظهر كت�ب الجيب ف���ي الع�لم من اأجل ه���ذا الأمر؛ وهو اأن ي�س���بح الن��س من 

الق���ّراء؛ اأي اإّنهم ي�س���عون الكت�ب ف���ي جيوبهم، وعندم� ي�س���تقّلون قط�ر الأنف����ق اأو الح�فلة 

يفتحونه ويقروؤون. 

.
)1(

اإذا ُعمل بهذا الأمر، �سوف تحي� الكثير من الأوق�ت الميتة

)1(  من كالم لالإم�م الخ�منئي { في لق�ء له ب�لقّيمين على اإحي�ء اأ�سبوع الكت�ب، بت�ريخ: 1997/11/10م.
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