
   



  

  ٥ اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة
 

  
خلَق الْإِنسـانَ  * اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق : قال اهللا تعاىل

علَّم الْإِنسانَ * الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ * اقْرأْ وربك الْأَكْرم * من علَقٍ 
لَمعي ا لَمم ]العلق[  :  

  
ه احلاكم، روا. [»قيدوا العلم بالكتابة«: وقال رسول اهللا 
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إذا وجدت كتابا جديدا فكـأين  «: وقال احلافظ بن اجلوزي
  .»وقعت على كنز

  
  : نيبوقال أبو الطيب املت
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 املقدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحـة  
للعاملني، نبينا حممد اهلادي األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن 

  :أما بعد... تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
وأَعدوا لَهم مـا  : كم التنزيلفإن اهللا جل وعال يقول يف حم

 كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو نم متطَعتاس
مهونلَمعلَا ت ونِهِمد نم رِينَآخو   اآلية، وإن من أعظم مصـادر

القراءة، ولقـد  : ةالعلم واملعرفة، وأوسع مصادر العلم واملعرف: القوة
تاريخ حافـل  : أدرك أبناء أمتنا األوائل هذا األمر، فكان نتاج ذلك

باإلجنازات الكربى يف شىت ااالت الدينية والعلميـة والعسـكرية   
واالقتصادية والثقافية واالجتماعية وغريها، حىت غدت بالد اإلسالم 

أمـم   منارة للعلم واملعرفة، ينهل من معينها كل صادر ووارد مـن 
األرض األخرى، واملتابع لتاريخ ازدهار احلضارة يف اإلسالم يلحظ 

  .جبالء أنه كان يف تواتره مقترنا بالقراءة وحب العلم والشغف به
ولو نظرنا إىل واقع األمم الصاعدة واملتقدمة جند أا اعتمدت 
التعليم أساسا لتقدمها احلضاري، فحرصت على إشـاعة العلـم   

التشـجيع علـى القـراءة،    : وجعلت مفتاح ذلكوتيسري أسبابه، 
والتحريض عليها، وتروجيها بني فئات اتمع املختلفة، وانظر إىل ما 
حدث يف واشنطن عاصمة الواليات املتحدة األمريكيـة يف آخـر   

م حيث اجتمع نفر من الكتـاب والناشـرين،   ١٩٥١صيف عام 
ـ  ان الـذي  وأمناء املكتبات، ورؤساء أقسام الثقافة واإلرشاد، وك
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لقـد  «: يعنيهم ويسيطر على تفكريهم أن جييبوا على هذا السؤال
يف العصر احلديث أمرا حيويا، ال يستطيع جمتمع ) القراءة(أصبحت 

أصبحت اليوم حاجة وليست ترفًا، فما الـذي  ... أن حييا بدونه 
ميكن أن نفعله لنشجع الناس على القراءة، ونرغبهم يف االسـتزادة  

  .نالوا جل ما أرادوا، والواقع يشهد بذلك ، ولقد»منها؟
وأما الشعوب اليت تنعت بالتخلف، وتوصف بالناميـة، ومـن   

فإا تشترك يف أا  –ولألسف الشديد  –ضمنها عاملنا اإلسالمي 
ال متلك بنية معرفية صحيحة، وما ذاك إال نتيجة طبيعية الحنسـار  

ت ناشـئة املسـلمني   ممارسة القراءة والعناية ا، حيث استبد بأوقا
سيل جرار من وسائل  -وشبام، وشغل أفكارهم، واستمال قلوم

عب بأنواعـه، واسـتحوذت   ترفيه، من غناء ومتثيل، وممارسة اللال
والفضائيات، وألعاب الكمبيوتر،  لشاشات الفضية وامللونة  للتلفازا

على حصة القـراءة، حـىت صـار     -واحملادثات اهلابطة باإلنترنت
  .إليها واملشتغلون ا غرباء يف جمتمعهم الداعون

لقد كان للقراءة أمهيتها اليت ال تنازع عند املسلمني األوائـل،  
وكيف ال يكون ذلك كذلك وأول كلمة يف اخلطاب اإلهلي األخري 

، اليت بدأت ا رسالة خامت النبـيني  )اقرأ(املوجه للبشرية هي كلمة 
، ولعظيم أمهيتها فقد صطفى ؟ إا أول ما أُمر به املواملرسلني 

: ربط ا التعلم والقلم ولذة االكتشاف، يقول احلق تبارك وتعـاىل 
 لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاسلَـقٍ  * اقْرع نانَ مسالْإِن لَقأْ  * خاقْـر

 مالْأَكْر كبربِالْقَلَمِ * و لَّمي عالَّذ * ا لَمانَ مسالْإِن لَّمع لَـمعي ،
  : يقول ابن كثري يف تفسريه هلذه اآليات
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وهن أول رمحة رحم اهللا ا العباد، وأول نعمة أنعم اهللا ـا  (

عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء اخللق من علقة، وأن مـن كرمـه   
أن علم اإلنسان ما مل يعلم، فشرفه وكرمه بـالعلم، وهـو   : تعاىل

ية آدم على املالئكة، والعلم تارة يكون القدر الذي امتاز به أبو الرب
يف األذهان، وتارة يكون يف اللسان، وتارة يكون يف الكتابة بالبنان، 

  .)ذهين ولفظي ورمسي، والرمسي يستلزمهما، من غري العكس
الَّذي علَّـم  : »تيسري الكرمي الرمحن«ويقول ابن سعدي يف  

فإنه تعاىل أخرجه من بطن أمه  م يعلَمعلَّم الْإِنسانَ ما لَ* بِالْقَلَمِ 
ال يعلم شيئًا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسـباب  
العلم، فعلمه القرآن، وعلمه احلكمة، وعلمه القلم الذي به حتفـظ  
العلوم، وتضبط به احلقوق، وتكون رسالً للناس، وتنـوب منـاب   

عباده ذه النعم اليت ال خطام، فلله احلمد واملنة، الذي أنعم على 
  .يقدرون هلا على جزاء وال شكور

لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاساقْر  حث من القرآن العظيم ألتباعه
على القراءة، إنه حتريك لوعي اإلنسان قبل أربعة عشر قرنا، وفتح 
لعقله على مكانه يف الكون واحلياة، وتعريف لـه مبعـىن وجـوده    

  .واهلدف من ذلك
لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاساقْر    أمر حكيم مـن رب حكـيم

خلليفته يف األرض بالقراءة، وعليه فليس من الالئق خبليفـة اهللا يف  
األرض أن يكون أميا، بل جيب عليه تعلم القراءة؛ حىت يتخلص من 

  .جهله وأُميته



  

  ١١ اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة
 

لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاساقْر أي تشريف؟ تشريف للقراءة، و
زاد «: -كما يقول طه حسني  –وهي تستحق ذلك بالفعل، فهي 

الشعوب، يقبل عليها، ويشبع ا جوعه إىل العلم واملعرفة وألـوان  
، إا أهم وسائل نقل وكسب املعرفـة، إـا الطريـق    »احلضارة

: الطبيعية امليسرة لرقي العقل والطبع واخلُلُق والذوق، وبعد هذا كله
  .لقراءة منا كل عناية واهتمام؟ بلى واهللاأال تستحق ا

أن تعاين أمة : ملن املؤسف حقًا، واحملزن صدقًا –واهللا  –وإنه 
مـن   –) اقـرأ (كانت أول كلمة نزلت يف كتاا ودسـتورها   –

مشكلة احنسار القراءة بني أبنائها، وأن حتتاج إىل من حيثهـا علـى   
ادة ذاـا وكياـا،   القراءة، ويكشف هلا عن أمهية القراءة يف استع

ولكنه الواقع، وجيب علينا مواجهته، وأال نكتفي بـالتغين بأجمـاد   
املاضي فقط، بل علينا أن نعمل دأبا؛ لتستعيد أمتنا الريادة، وذلـك  
بالعودة إىل النبع األصيل الذي استقى منه أولئك الرواد، أعين بذلك 

ا، مث األخـذ  قراءة القرآن الكرمي والسنة الصحيحة والعمل مبقتضاه
  .بأسباب القوة والتقدم، مبداومة القراءة واالطالع، والعناية بذلك

: العناية مبصادرها، واليت من أمههـا : هذا وإن من العناية بالقراءة
احملافظة عليه، لـيس  : الكتاب فوجب على كل من يتعامل مع الكتاب

يه من بإبعاده عما يعرضه للتلف فحسب، بل بقراءته واستيعاب ما حيو
، وما )طعام الفكر: (كما يقول العقاد –علوم وأفكار نافعة، فالكتاب 

ذاك إال ألنه حيوي جتارب آالف السنني يف خمتلف األمم والعصور، إنه 
  : أوىف صديق، وخري جليس، وقد صدق املتنيب يف ذلك حني قال

  أعز مكـان يف الـدىن سـرج سـابح    
ــاب      ــان كت ــيس يف الزم ــري جل وخ
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أمهية الكتاب والقراءة حررت هذه الورقات، والـيت  عن بيان 

جيد القارئ يف ثناياها بيانا ملنزلة الكتاب، وعناية السلف الصاحل به 
وبالقراءة، كما جيد فيها بعض الفوائد والقواعد يف موضوع القراءة 
ومطالعة الكتاب، والعناية ما، وبيانا عن أحوال الناس مع القراءة، 

  .)١(الصحيحة، ومباحث أخرى نافعة وخطوات القراءة 
عبد : وختاما فإين أزجي شكري اخلالص لألخ الفاضل األستاذ

العزيز العقيل، من وحدة اخلدمات املرجعية يف مكتبة امللـك فهـد   
الوطنية، على ما بذله من جهد مشكور يف تزويدي بغالب مراجـع  

  .هذه الرسالة
الكـرمي، وأن   واهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهـه 

جيعلنا من املنتفعني به، العاملني مبا فيه، إنه ويل ذلك والقادر عليـه،  
وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد 

  . هللا رب العاملني
  )٢(خالد بن عبد العزيز النصار

  الرياض
  هـ١٧/٤/١٤٢١يف 

                              
أشكر األخ الفاضل خالد بن حممد عبد اللطيف، من قسم التصحيح بالدار، على « )١(

 ما قام به من عناية فائقة ذه الرسالة تصحيحا وإفادة، سائالً املوىل عز وجل أن جيزل
  .»له األجر واملثوبة

  بريد إليكتروين ١١١٦٤٢الرياض  ٨٧٣٤٢ب .ص: عنوان املؤلف )٢(
KIK-2001@yahoo.com 
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  الفصل األول
 الكتاب 

  : وفيه املباحث التالية
  .وصف الكتاب: املبحث األول
  .عناية السلف بالكتاب: املبحث الثاين

  .آداب الكتاب: املبحث الثالث
  . أنواع الكتاب: املبحث الرابع

  . اقتناء الكتب وتأسيس املكتبة: املبحث اخلامس
  .أخطار يتعرض هلا الكتاب: املبحث السادس
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  مع الكتاب

فمنها املصادر  لقد تنوعت يف عصرنا احلديث مصادر املعرفة، 
املسموعة واملرئية واملقروءة، وبالرغم من هذا التنوع يف املصادر، إال 
أن املصادر املقروءة تظل يف الطليعة، ويتصدرها الكتاب، فهو يتميز 
بالشمولية للموضوع، واالستقصاء جلميع أجزائه، وما حوله مـن  
 آراء ومالحظات، وعلى قدر هذا الشمول واإلحاطة والدقة وحسن
العرض، يكون حظ الكتاب من اجلودة، ويكفي للكتاب مفخـرة  

 »قيدوا العلم بالكتابـة «: وفضالً أنه قيد العلم، كما قال النيب 
  . أخرجه احلاكم وصححه األلباين
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 وصف الكتاب: املبحث األول

لقد تفنن األدباء والكتاب والشـعراء يف وصـف الكتـاب،    
حظ يصف لنـا الكتـاب   وأبدعوا يف ذلك، فها هو أبو عمرو اجلا

الكتاب وعاء ملئ علما، وظرف حسن ظُرفًا، وروضـة  : (فيقول
تقلب يف حجر، ينطق عن املوتى، ويترجم كالم األحياء، وال أعلم 
جارا أبر، وال رفيقًا أطوع، وال معلما أخضع، وال صاحبا أظهـر  

د من مراء، وال أبع... وال أقل غيبةً ... كفاية وأقل إمالالً وإبراما 
وال أزهد يف جدال، وال شجرة أطول عمرا، وال أمجع أمـرا، وال  

مـن   -أطيب مثرة، وال أقرب جمتين، وال أسرع إدراكًا يف كل أوان
كتاب، وال أعلم نتاجا يف حداثة سنه، وقرب ميالده، ورخص مثنه، 
وإمكان وجوده، جيمع من التدابري احلسنة، والعلوم الغريبة، ومـن  

عقول الصحيحة، وحممود األخبار اللطيفـة، ومـن احلكـم    آثار ال
الرقيقة، ومن املذاهب القدمية، والتجارب احلكيمة، واألخبار عـن  

مـا جيمـع    -القرون املاضية، واألمثال السائرة، واألمم البائـدة 
  ).الكتاب

هـي  : (ما بلغ من سرورك بكتبك؟ فقال: وقيل لبعض العلماء
إن زهر البستان، : يت، وإن قلتإن خلوت لذايت، وإن اهتممت سلو

ونور اجلنان، جيلوان األبصار، وميتعان حبسنهما األحلاظ، فإن بستان 
ي القلب، ويقوي القرحية، يالكتب جيلو العقل، ويشحذ الذهن، وحي

وميتع يف اخللوة، ويؤنس الوحشة، ويفيد وال يستفيد، ويعطـي وال  
وال شـقة  يأخذ، وتصل لذته إىل القلب من غري سآمة تـدركك،  
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  ).تعرض لك

  : وقال أبو الطيب املتنيب
  أعز مكان يف الدىن سرج سـابح 

وخري جليس يف الزمـان كتـاب    
  : وقال

  خري احملادث واجللـيس كتـاب  
ختلو بـه إن ملَّـك األصـحاب     

  ال مفشيا سـرا إذا اسـتودعته  
وتنال منـه حكمـة وصـواب     

  : وقال اجلرجاين
  حـىت  ما تطعمت لـذة العـيش  

صرت يف وحديت للكتاب جليسا  
  ليس عندي شـيء أجـل مـن   

العلم فال ابتغـي سـواه أنيسـا     
  : وقال إبراهيم اليازجي

  وأفضل ما اشتغلت بـه كتـاب  
ــذاق    ــو امل ــه حل ــل نفع جلي

  : وقال أمحد شوقي
  أنا من بدل بالكتـب الصـحابا  

ــا   ــا إال الكتاب ــد يل وافي مل أج
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سنعطيك مثن هذا الكتاب : األدباء يف عهد املأمونوقيل لبعض 
  : ما يساوي وزنه ذهبا، فقال

  هذا كتاب لـو يبـاع بوزنـه   
ــا   ــائع املغبون ــا لكــان الب ذهب

  أما من اخلسـران أنـك آخـذ   
ذهبا وتتـرك جـوهرا مكنونـا     

ومل يكن الفكر الغريب بأقل من الشـرقي اهتمامـا ومتجيـدا    
 –يصف الكتـب  ) اخلطيب الروماين(يشرون للكتاب، فها هو ش

بيت من غـري كتـب   : (فيقول –كضرورة من ضرورات احلياة 
  ).كجسم من غري روح

أنـس يف  : الكتـب ): (باكون(ويقول الفيلسوف اإلجنليزي 
الوحدة، ولذة يف اخللوة، وزينة يف احملفل، وشحذ للقرحية، تتـرك  

ذا أردت الرجل عليما بتصرف األمـور، وسياسـة الشـؤون، وإ   
  .»صاحب مشورة وفكر وتدبري، فاطلبه يف الكتب
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  املبحث الثاين

 عناية السلف بالكتاب

كان السلف الصاحل يتفانون يف حب الكتب وجمالستها؛ ملا فيها 
من العلم والفائدة، وقد وضعوا يف كتب آداب طالب العلم فصوالً 

ث على وأبوابا يف أدب طالب العلم مع كتابه، وكيفية النسخ، واحل
اجليد من الورق، وصفة القلم الذي يكتب به، واحلرب ولونه، يف هذا 

وقد قيدت باحلمرة أوالً، مث بالصفرة، «: يقول ابن حجر العسقالين
مث بصورة ما خيالطهما، وكل ذلك قبل كتابة فصل املبـهم مـن   

، وجعل اخلطيب البغدادي رمحـه اهللا يف كتـاب   »الرجال والنساء
من استوحش من اخلليط واملعاشـر  «:  بعنوانفصالً »تقييد العلم«

، وهذا اإلمام أبو داود يفصل مالبسه »النظر يف الدفاتر: فجعل أنسه
وال ينسى الكتب، فيفصل كما واسعا وآخر ضيقًا، فقيـل لـه يف   

  ).الواسع للكتب، واآلخر ال حيتاج إليه: (ذلك، فقال
أنـه  : ترجم لهوها هو اإلمام احلَرب ابن قيم اجلوزية، يذكر من 

يأ له من الكتب ما مل يتهيأ لغريه، كما أورد ذلك الشيخ بكر أبو 
  .زيد حفظه اهللا

وهذا أحد العلماء تلومه زوجته على كثرة مـا ينفـق علـى    
  :الكتب، فقال حيكي حاله معها

  وقائلة أنفقـت يف الكتـب مـا حـوت    
ــيين     ــت دع ــال فقل ــن م ــك م ميين

  لعلــي أرى فيهــا كتابــا يــدلين   
ــيين   ــا بيمـ ــايب آمنـ ــذ كتـ ألخـ



  

  ١٩ اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة
 

إذا وجدت كتابا جديـدا فكـأين   : (وكان ابن اجلوزي يقول
  ).وقعت على كنز

وقالت زوجة اإلمام الزهري تشتكي انشغال زوجهـا عنـها   
  ).واهللا إن هذه الكتب أشد علي من ثالث ضرائر: (بالكتب

وقال ابن املبارك، حني المه أصحابه على عدم رؤيتهم له، من 
إين إذا كنت يف املنزل :(رة جمالسة الكتب واخللوة معها، فقال هلمكث

  .النظر يف الكتب: يعين) جالست أصحاب حممد 
وكان بعض السلف يستعني بالكتاب على الغربة ووحشـتها،  

استعن على وحشة الغربة بقراءة الكتـب،  : (فقال مودعا صديقًا له
  ).فإا ألسن ناطقة، وعيون رامقة

ت الكتب عند سلفنا الصاحل؛ أنيسهم يف الوحـدة  وهكذا كان
والغربة، وزادهم يف السفر، وجليسهم يف اخللوات، حىت أخرجوا لنا 
حضارة يانعة مثمرة، جين مثارها القاصي والداين، وال زالت تفيض 
على العامل من مثارها، رغم ما اعترى خلفهم من تفريط وكسـل  

  . وضعف وهوان
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  املبحث الثالث

 ابآداب الكت

قد علمنا أن الكتاب هو آلة العلم الرئيسية؛ لذا فإن هلذه اآللة 
آدابا ينبغي على املرء مراعاا والعناية ا، وقد رأيت كيـف أدرك  
السلف الصاحل هذا األمر، فراعوا آداب الكتاب مراعاة تامة، ومن 

  :هذه اآلداب
  .رةحتصيل الكتاب احملتاج إليه ما أمكن، إما شراًء أو استعا -١
احملافظة على الكتاب من كل مفسد له، كاملـاء والنـار    -٢

  .والفئران وغري ذلك
ينبغي وضع الكتاب يف مكان ال تطالـه يـد األطفـال     -٣
  . العابثني
ينبغي صف الكتب يف املكتبة بطريقة صحيحة، دون ميل  -٤

هلا، أو وضع الكتب الضخمة على الصغرية، مما يعرض الثانية للتلف 
  .والتمزق
مراعاة الطرق الصحيحة يف فـتح الكتـاب، وتقليـب     -٥

  .صفحاته، ومناولته بني األيدي
  .توقري الكتاب واالهتمام بنظافته -٦
  : مراعاة آداب اإلعارة واالستعارة بالكتاب، واليت منها -٧
  .إعارة الكتاب ملن ال ضرر عليه منها، ومنه عليها -أ



  

  ٢١ اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة
 

  .شكر املعري والدعوة له باخلري -ب
  . فظة على نظافة الكتاب املستعاراحملا -ج
  .عدم إعادة الكتاب املستعار متمزقًا -د

  .على املستعري التعجيل برد الكتب اليت استعارها -هـ
يا أبا يونس، إيـاك  : (قال يل الزهري: عن يونس بن زيد قال

حبسها عـن  : وما غلول الكتب؟ قال: قلت: وغلول الكتب، قال
  ).أصحاا

يتفقد الكتاب قبل أخذه وإعادته؛ حـىت  على املستعري أن  -و
  .يتأكد من سالمته

عمل دفتر إعارة يف املكتبـة؛ لتسـجيل أمسـاء الكتـب      -ز
  . املستعارة، وأمساء املستعريين، وتاريخ اإلعارة

وجيدر بنا هنا أن نذكر شروطًا مهمة لإلعارة، ذكرها الشـيخ  
  : يوسف القرضاوي، وهي جديرة بالتأمل، وهذه الشروط هي

  .أن يكون طالب الكتاب يف حاجة حقيقية إليه -١
  .أال توجد مكتبات عامة ميكنه استعارة الكتاب منها -٢
أال يكون املستعري معروفًا باإلمهـال وإضـاعة الكتـب     -٣

  .وتعريضها للتلف
  .أال يكون صاحب الكتاب يف حاجة إليه -٤
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  املبحث الرابع
 أنواع الكتب

القـراءة  (بكار يف كتابـه  ذكر األستاذ الدكتور عبد الكرمي 
  : أنواعا مخسة للكتب، هي) املثمرة
كتب ال تقرأ دفعة واحـدة، مثـل أمهـات املراجـع      -١

واملوسوعات واملعاجم، والشروح الكربى لبعض املتون، وإمنا يعود 
إليها طالب العلم عند احلاجة، وهلذا السبب فإا حتتفظ بقيمتـها  

  . قرونا عديدة
همها مهارات قرائية عالية، فهي تقـرأ  كتب ال يتطلب ف -٢

للتسلية أو للحصول على بعض املعلومات، وهي ممتعة ولكنـها ال  
ترفع درجة الفهم لدى القارئ، وال تعمق إدراكه، وهذه الكتـب  

  .تقرأ مرة واحدة، وال يشعر القارئ بأية حاجة إىل العودة إليها
ا وتركيز كتب يشعر القارئ بأنه حباجة إىل قراءة بطيئة هل -٣

جيد، ولكنه يشعر بعد قراءته هلا أنه أخذ كل ما فيها، وقد يعـود  
إليها القارئ فيما بعد من أجل استقصاء نقطة معينـة، أو إنعـاش   

  .الذاكرة ببعض أفكارها
كتب أقل من السابقة، يشعر قارئها أنه مل يستنفد كل ما  -٤

ثانيـة،   فيها مهما استخدم من مهارات القراءة، وأا تستحق عودة
لكنه إذا عاد إليها مل جيد فيها ما كان يأمل؛ بسبب أن فهمه ارتقى 
بسبب قراءة هذه الكتب أو غريها، وهذا النوع من الكتب حيتـاج  
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  .إىل حسن اختبار أوالً، مث إىل اهتمام بالغ ا من القارئ
كتب نادرة جدا، ال ينضب حمتواها، وكلما عـاد إليهـا    -٥

ّا تنميه، فيكتشف فيها أشياء جديدة، وأول هـذه  القارئ شعر أ
الكتب وأفضلها على اإلطالق كتاب اهللا، القرآن الكـرمي، فهـو   
الكتاب الذي ال تنقضي عجائبه، وال خيلق مع كثرة التـرداد، وال  
تستنزف عطاءاته، مث كتب السنة واحلديث، وكتب أهـل العلـم   

  . والفضل من التابعني ومن تبعهم بإحسان
هي اليت يطلب من اإلنسان أن يقرأها على حنـو  وهذه الكتب 

مستمر؛ حىت يؤهل نفسه لالرتقاء إىل مستواها، واستكناه مكنوناا 
  .وذخائرها
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  املبحث اخلامس

  اقتناء الكتب وتأسيس املكتبة
قال الشيخ العالمة بكر بن عبد اهللا أبو زيد يف سـفره املـاتع   

م نفعـه وشـدة   شرف العلم معلوم؛ لعمو: (»حلية طالب العلم«
احلاجة إليه، كحاجة البدن إىل األنفاس، وظهور الـنقص بقـدر   
نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر حتصيله، وهلذا اشـتد غـرام   
الطالب بالطلب، والغرام جبمع الكتب، مع االنتفاء، وهلم أخبار يف 

  ).هذا تطول
هذه التوجيهات املهمة  –أيها املقتين للكتب  –فإليك : وعليه

  : ينبغي عليك احلرص على معرفتها واالستفادة منها، وهي اليت
عليك معرفة الكتب الصاحلة، إما باحلصول على قـوائم   -١

الكتب اجلديدة من املكتبة، أو سؤال أهل اخلربة واستشارم قبـل  
  . الشراء
إعداد : االستعداد املسبق واجليد لشراء الكتب، ومن ذلك -٢

وعمل قائمة بالكتب الـيت سـبق   قائمة الكتب املرغوب شراؤها، 
  .شراؤها
أحرز األصول من الكتب، واعلم أنه ال يغين كتاب عـن   -٣
  . كتاب
احرص على اقتناء كتب الذين عرفوا بفضـلهم، وشـهد    -٤

الواقع بعلمهم وحسن بالئهم يف دين اهللا، فهؤالء هم أبعد النـاس  
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  . عن غش القراء
وكثريا مـا   ال تقنت الكتاب حىت تعرف اصطالح مؤلفه، -٥

  . تكون املقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته
اقنت الكتب ذات التجليد القوي املتني، وتأكد من متاسك  -٦
  .الغالف
تأكد من خلو الكتاب من األوساخ، أو عيوب الطبـع،   -٧

كالقطع يف الصفحات، أو طي بعضـها، أو متـزق أجـزاء مـن     
  .الصفحات، أو نقص فيها

إياك واالخنداع بالعناوين الرباقة، والسعر الرخيص، بـل   -٨
  .ينبغي عليك التأكد من مضمون الكتاب أوالً

اقرأ فهرس الكتاب واملراجع قبل شراء الكتاب؛ ملعرفة ما  -٩
  .يتضمنه من موضوعات ومدى أمهيتها

  : وملن أراد تأسيس مكتبة يف بيته فعليه ذه التوجيهات املهمة
ر املكان املناسب ملكتبتك اخلاصة، ويفضـل  عليك باختيا -١

  .ختصيص غرفة خاصة ا
عليك بترتيب الكتب يف مكتبتك حسـب موضـوعاا،    -٢

كتب احلديث والفقـه  : فكتب علوم القرآن مع بعضها، وكذلك
والتفسري والعقيدة والتراجم واألدب والعلوم الطبيعية، ومـا شـابه   

  .ذلك، فإن ذلك يسهل الرجوع إليها
يك مبراجعة الكتب املوجودة يف املكتبة دوريـا، ولـو   عل -٣
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  .بالنظر السريع، والتأكد من صحة ترتيبها

عليك بِرصّ الكتب يف املكتبة بالصورة الصحيحة، وهـي   -٤
  .وضعها بشكل قائم

ال تدخل إىل مكتبتك كتابا إال بعد أن متر عليه جـردا أو   -٥
جعلته مع فنه يف املكتبة،  قراءة ملقدمته وفهرسه ومواضع منه، أما إن
  . فرمبا مر زمان وفات العمر دون النظر فيه
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  املبحث السادس
 أخطار يتعرض هلا الكتاب

يتعرض الكتاب إىل العديد من األخطار اليت تؤدي إىل إنقاص 
عمره، وعليه فيجب على املرء التنبه هلذه األخطار وتالفيها، ومـن  

  : هذه األخطار
١- ا لفترة طويلة، مما يعرضـه  إبقاء الكتاب مفتوحا أو مقلوب

  . للتمزق واالتساخ
  . فتح الكتاب بقوة وتقليب صفحاته بسرعة -٢
  .وضع الكتاب بشكل مائل يف املكتبة -٣
وضع الكتب الكبرية احلجم فوق األخرى الصغرية احلجم،  -٤

  . مما جيعل األخرى عرضة للتلف
  . عمة واألشربةتعريض الكتاب ملا قد يتساقط عليه من األط -٥
تعريض الكتاب للشمس وحرارا مما يؤدي ا إىل التلف  -٦

  . والتمزق
  . حتويل الكتاب إىل صندوق حيوي األقالم واألوراق -٧
  . رمي الكتاب أو إلقاؤه من أعلى -٨
وضع الكتاب على األرض مباشرة، مما يعرضه للرطوبـة،   -٩

  . وبالتايل للتلف
  . ليظة أو بشكل قويالكتابة عليه بأقالم غ -١٠
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  . اختاذ الكتاب متكئًا يتكأ عليه -١١
وضع الكتب يف كراتني حلفظها، والصحيح حفظهـا يف   -١٢

صناديق أو خزائن حديدية، وقد مجع أحد الشعراء بعـض هـذه   
  : األخطار فقال

  عليــك بــاحلفظ دون اجلمــع يف كتــب
ــا    ــات تفرقهـ ــب آفـ ــإن للكتـ فـ

  املـــاء يغرقهـــا والنـــار حترقهـــا
ــص يســرقها      ــا والل ــأر خترقه والف

  



  

  ٢٩ اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة
 

  الفصل الثاين
 فن القراءة

  : وفيه املباحث التالية
  .مفهوم القراءة: املبحث األول
  . حال السلف مع القراءة: املبحث الثاين

  .خصائص القراءة: املبحث الثالث
  . وظيفة القراءة: املبحث الرابع

  . مصادر القراءة: املبحث اخلامس
  . أنواع القراءة: املبحث السادس
  . فوائد القراءة: املبحث السابع
  ).أسباب نفور الناس عن القراءة(عوائق القراءة : املبحث الثامن
  . الطرق املعينة على ممارسة القراءة: املبحث التاسع
  . تنمية عادة القراءة لدى األطفال: املبحث العاشر

  .قواعد القراءة وواجباا: املبحث احلادي عشر
  . أصناف القراء: الثاين عشراملبحث 

  . أخطاء يف القراءة: املبحث الثالث عشر
  . الطريق األفضل لقراءة أمثل: املبحث الرابع عشر

  . القراءة يف القرن احلادي والعشرين: املبحث اخلامس عشر
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  املبحث األول
 مفهوم القراءة

وقـرأ  : (أ.ر.عند مـادة ق  »خمتار الصحاح«قال الرازي يف 
مجعه وضمه، ومنه مسي القرآن؛ ألنه جيمع : بالضم) ناًقراء(الشيء 

: أي إِنَّ علَينا جمعـه وقُرَآنـه  : السور ويضمها، وقوله تعاىل
  ).قراءته

عند مـادة القـرآن    »القاموس احمليط«وقال الفريوزآبادي يف 
أ احلَسن القراءة، وتقرأ، وقر: دارسه، والقَراُء: وقارأه مقارأةً وقراًء(

  ).أبلغه: عليه السالم
: والقراءة تعين: (»القراءة أوالً«قال حممد عدنان سامل يف كتابه 

اجلمع، والضم، والتنويع، واإلبالغ، وقد تكون القراءة من الكتاب 
نظرا، أو من الذاكرة املختزنة حفظًا، وقد تكون جهرا أو سرا، وقد 

  ).تكون استماعا، كما يف حديث بدء الوحي
كما حيدث يف حلقة حتفيظ القرآن للذين ال يقرأون، وكذلك 

  .وكذلك عن طريق األشرطة من حماضرات وقراءات لبعض القراء
القدرة على التعـرف  : ومفهوم القراءة مبعناه البسيط يتمثل يف

على احلروف والكلمات، والنطق ا على الوجه الصحيح، ولكـن  
ميثل فقط اجلانـب   وإن كان ال يزال –هذا املفهوم تطور فيما بعد 

إىل العملية الفعلية املعقدة، اليت تشـمل اإلدراك   –اآليل من القراءة 
والتذكر واالستنتاج والربط، مث التحليل واملناقشة، وهو ما حيتـاج  
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  . إىل إمعان النظر يف املقروء، ومزيد من األناة والدقة
نطق الرموز وفهمها ونقدها «وقد حدد الباحثون القراءة بأا 

وأن ... حتليلها، والتفاعل معها، وحدوث رد فعل بالنسـبة هلـا   و
تؤدي بالقارئ إىل أن يستخلص ما يقرأه مما يساعده يف مواجهـة  

  .»املشكالت
وانطالقًا من مفهوم القراءة هذا، فإننا نأمل أن ال تكون القراءة 
بعد ذلك عمالً سلبيا يقتصر فقط على تنقل البصر بني السـطور،  

حات، والتفاخر بإاء الكم اهلائل من الكتب قـراءة  وتقليب الصف
فقط، ال، بل هي عملية متكاملة يعطي فيها القارئ للمادة املقروءة 

  .بقدر ما يأخذ منها
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  املبحث الثاين

  حال السلف مع القراءة
إن تارخينا الوضاء حيمل يف طياته الكثري من الصفحات املشرفة 

هم بقراءة الكتب، وكان هلـم  عن حب سلفنا الصاحل للقراءة، وولع
يف ذلك نوادر كثرية، وإليك نتفًا يسرية ألحوال بعضـهم؛ لعلـها   

  .توقظ مهمنا إىل إدراك ما وصلوا إليه
 –وهو من أتباع التابعني  –فهذا عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا 

جييب على سؤال بعض أصحابه الذين افتقدوه يف جملسه، فيقولون 
أنـا أذهـب فأجـالس    «: نا؟ فيجيب عليهمما لك ال جتالس: له

  .ويشري إىل كتبه، موضحا أنه يقرأها »الصحابة والتابعني
وها هي زوجة الزهري تشتكي من كثرة مطالعة زوجها لكتبه، 

، وهـذا  »واهللا إن هذه الكتب أشد علي من ثالث ضرائر«: فتقول
 دليل كبري على حب اإلمام الزهري للقراءة وكثرة املطالعة؛ حـىت 

  . أصبح أحد الفقهاء واألعالم املشهورين يف املدينة النبوية
ومصعب الزبريي حيدّث عن حاله، وقد بالت الفأر على كتبه 

  .»كنت أقرأ ما استبان منها وأدع ما ال أعرفه«: فيقول
كما مر بنا ذكر حال أيب داود السجستاين عند خياطة ثيابـه،  

يضع فيه الكتب، فقـد  حينما كان يضع أحد أكمام ثوبه واسعا؛ ل
كان رمحه اهللا حمبا للقراءة، فال يذهب إىل مكان لقضـاء حاجـة   

  . دنيوية أو أخروية، إال ووضع الكتاب يف كمه لقراءته أثناء فراغه
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وإليك ما صار من حال أيب بكر األنباري، حيث دخل عليـه  
قد كنت تفعل شيئًا ال : الطبيب يف مرض موته، فنظر إىل مائه فقال

ما جييء منه شيء، : ه أحد، مث ملا هم باخلروج قال له أبو بكريفعل
كنت أعيد كـل  «: ما الذي كنت تفعل؟ فقال األنباري: فقال له

من مهـة عاليـة يف    –واهللا  –ا هلا في »أسبوع عشرة آالف ورقة
  .القراءة وطلب العلم

وها هو الفتح بن خاقان كان حيضر يف جملس املتوكل، فإذا ما 
حلاجة، أخرج ابن خاقان كتابا من كمه وراح يقرأ فيه  قام املتوكل
  .حىت يعود

وإن عجبت فأعجب من حال احلافظ ابن اجلوزي وهو حيدّث 
فسـبيل طالـب   «: صيد اخلاطر، فيقول: عن حاله يف سفره املاتع
اإلطالع على الكتب اليت قد ختلفت مـن  : الكمال يف طلب العلم

ه يرى من علوم القـوم وعلـو   املصنفات، فليكثر من املطالعة، فإن
مهمهم ما يشحذ خاطره، وحيرك عزميته للجد، وما خيلو كتاب من 
فائدة، وأعوذ باهللا من سري هؤالء الذين نعاشرهم، وال نرى فيهم ذا 
مهة عالية فيقتدي ا املبتدئ، وال صـاحب ورع فيسـتفيد منـه    

  .الزاهد
نيفهم فاهللا اهللا، وعليكم مبالحظة سري السلف ومطالعـة تصـا  
  : وأخبارهم، فاالستكثار من مطالعة كتبهم رؤية هلم، كما قيل

ــريف ــديار بطـ ــاتين أن أرى الـ   فـ
فلعلـــي أرى الـــديار بســـمعي    
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ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيـت  : وإين أخرب عن حايل

كتابا مل أره فكأين وقعت على كنز، ولقد نظرت يف ثبت الكتـب  
ة، فإذا به حيتوي على حنـو سـتة آالف   املوقوفة يف املدرسة النظامي

جملد، ويف ثبت كتب أيب حنيفة، وكتب احلميدي، وكتب شيخنا 
 –عبد الوهاب بن ناصر، وكتب أيب حممد بن حممـد اخلشـاب   

إين : وكانت أمحاالً، وغري ذلك من كل كتاب أقدر عليه، ولو قلت
طالعت عشرين ألف جملد، كان أكثر، وأنـا بعـد يف الطلـب،    

بالنظر فيها من مالحظة سري القـوم، وقـدر مهمهـم     فاستفدت
وحفظهم وعبادام، وغرائب علومهم، ما ال يعرفه من مل يطـالع،  

  .»فصرت أستزري ما الناس فيه، وأحتقر مهم الطالب، وهللا احلمد
األجوبـة  (فال عجب أن يقول عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

كـثري التصـنيف   كان الشيخ أبو الفرج بن اجلـوزي  «): املصرية
والتأليف، وله مصنفات يف أمور كثرية، حىت عددا فرأيتها أكثـر  

  .»من ألف مصنف، ورأيت بعد ذلك ما مل أره
وشيخ اإلسالم نفسه يطالع يف مسألة من املسـائل فيقـول يف   

وقد طالعت التفاسري املنقولة عن الصحابة، ووقفت علـى  «: ذلك
ار والصغار، أكثر من مائـة  ذلك ما شاء اهللا تعاىل من الكتب الكب

تفسري، فلم أجد إىل ساعيت هذه عند أحد من الصـحابة أنـه أول   
  .»شيئًا من آيات الصفات

) اجتماع اجليوش اإلسـالمية (واإلمام ابن القيم رجع يف كتابه 
إىل ما يزيد عن املائة من الكتب اليت ألفها بنفسها، فما أعظم اهلمم 
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  !وأعالها
قالين يقرأ صحيح البخاري يف عشـرة  واحلافظ ابن حجر العس

جمالس، من بعد صالة الظهر حىت العصر، وصحيح مسلم يف مخسة 
جمالس، يف حنو يومني وشطر اليوم، والنسائي الكـبري يف مخسـة   
جمالس، كل جملس منها قريب من أربع ساعات، وقرأ يف مدة إقامته 

لد، ما يزيد عن املائة جم –وكانت شهرين وعشرين يوما  –بدمشق 
مع التعليق، واألعمال األخرى اليت يقوم ا، فلله دره، ما أعلى مهته 

  !وارتفاع درجته يف العلم
وهذا إمام احلديث يف عصره احملدّث العالمة حممد ناصر الدين 

ولعل االهتمام باحلديث «: األلباين، حيكي الشيخ الشيباين عنه فيقول
ـ  ذهب إىل املكتبـة  أصبح شغله الشاغل، حيث كان يغلق حمله، وي

الظاهرية، ويبقى فيها اثنيت عشرة ساعة، ال يفتـر عـن املطالعـة    
وانظر إىل نتاج هذه القـراءة  . »والتحقيق، إال أثناء فترات الصالة

إا درر مثينة أخرجها الشيخ، وخدم فيها السنة، فرمحـه  : واملطالعة
  .اهللا وأجزل له املثوبة، ورفع درجته يف املهديني

حفظه اهللا  –حدث به الشيخ سلمان بن فهد العودة وخنتم مبا 
 –عن نفسه، حينما كان طالبا يف املرحلة املتوسطة أو الثانويـة   –

وكنت أقضي يومي يف األجازة الصـيفية يف  «يقول  –الشك مين 
دكان أديب، وأمحل معي كتبا أقرأها، فما انتهت اإلجازة إال وقـد  

، ولعل أكرب شاهد على »يدطالعت ما يقرب من ستني كتابا أو يز
وحماضراته،  –حفظه اهللا  –ذلك ما تالحظه يف ثنايا مؤلفات الشيخ 
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فإنك جتد فيها روح القارئ املطلع الشغوف بالقراءة، فهو خيـرج  

حفظ اهللا الشيخ ونفع  –لك زبدا صافيا من بطون أمهات الكتب 
  . بعلمه املسلمني 
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  املبحث الثالث
  خصائص القراءة

قراءة مبزايا وخصائص عديدة، ال ميكن حصرها، ولكننا تتمتع ال
  : نلخص منها ما يلي

القراءة هي نافذة اإلنسان على الدنيا، يطل منها على كل  -١
  . شيء، ويرى منها احلياة واألحياء، ويطلع على الكون

أا ظاهرة إنسانية من خواص اإلنسان وحـده، والزمـة    -٢
عترب جهدا نافعا وضـروريا؛ لكـي   لرقيه، وما يبذله اإلنسان فيها ي

  .يتمتع بإنسانيته، وحيقق غاية اخللق فيه
أا عملية حيوية كاملة، تشترك فيها قوى إنسانية متعددة،  -٣

وحتتاج جلهود بدنية وعقلية ونفسية؛ لكـي تصـل إىل الدرجـة    
  . املطلوبة
يعتربان حجر األساس يف التعليم، ) الكتابة(أا مع قرينتها  -٤

  .ميكن لوسيلة أخرى أن تغين عنهما وال
أا ال تعترف بالفواصل الزمنية، والفوارق االجتماعيـة،   -٥

واحلدود اجلغرافية، فالقارئ يستطيع أن يعيش كل العصـور، ويف  
  .كل املمالك واألقطار

أا ال تقيد اإلنسان بزمان وال مكان، فالقارئ يسـتطيع   -٦
  .القراءة مىت شاء وأين شاء

تسمح للكاتب أن يتحدث يف كل األوقات، وإىل كل أا  -٧
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فيزول بذلك كثري من الفـوارق   -دون استثناء -الطبقات واهليئات

  .الفكرية بني طبقات اتمع
أا تنقل القارئ من عامله الضيق إىل عامل أوسع أفقًا، فهي  -٨

من أهم الوسائل اليت تعاجل ضيق األفق، إذ جتعل من الرجل حمـدود  
  .رجالً واسع األفق بعيد النظر التفكري
أا توجه البحث العلمي، وتربط الباحثني يف شىت أحنـاء   -٩

العامل برباط قوي، وبذلك يسري موكب العلم واملعرفة حنو أهدافـه  
  .السامية اليت يبغيها خبطوات سريعة موفقة

أا تعطي القارئ أكثر من حياة واحدة يف مدى عمـر   -١٠
ا تزيد من هذه احلياة من ناحية العمـق، وإن  اإلنسان الواحد؛ أل

  . كانت ال تطيلها مبقادير احلساب
أا وسيلة للتنمية أو للهدم، فهي تـؤثر يف اجتاهـات    -١١

اإلنسان ومستواه اخللقي ومعتقداته وتصرفاته، على حسب ما يقرأ 
  .يكون التأثر، إن صاحلًا أو طاحلًا

  .تتميز حبرية االختيار دون تقييد -١٢
أا متعة عظيمة بسعر رخيص، باملقارنة مـع تكـاليف    -١٣

  .اهلوايات األخرى
  .تتميز بالبقاء ودوام االقتناء -١٤
تتميز بسهولة املراجعة، وسالمة اللغة، وسهولة التثبيـت   -١٥

  .»أمسع فأنسى، أقرأ فأتذكّر«: يف الذاكرة، وقد جاء يف املثل الصيين
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األفـراد واتمعـات،   أا وسيلة أساسية لالتصال بني  -١٦
  .والربط بني أفراد اتمع

أا سبيل الفهم، وهي بداية التعامل مع النص، فـاملرء   -١٧
لكي يعي النص يبدأ بقراءته، وحني يكون النص عميقًا يف بنائـه،  
حيتاج املرء إىل معاجلة أخرى، هي يف حد ذاا قراءة ثانية أو ثالثـة  

  . يستعني معها بالقلم والورق
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  بحث الرابعامل

  وظيفة القراءة وأهدافها
تؤدي القراءة على املستويني الفـردي واالجتمـاعي أربـع    

  :وظائف، تتجلى يف
للمساعدة على عبـادة اهللا علـى الوجـه    : اال الديين -١

الصحيح، واإلجابة على كثري من التساؤالت، وحـل املشـكالت   
  .الدينية
نفسي، ومواجهة للمساعدة على التكيف ال: اال النفسي -٢

  . حاالت اإلحباط واالنفعاالت
للمساعدة على التكيف االجتمـاعي،  : اال االجتماعي -٣

  .والتبادل الثقايف بني الشعوب
إلشباع احلاجات املعرفية للفرد واتمع يف : اال املعريف -٤

  .سن التحصيل الدراسي وما بعدها
كـل   فهي ختتلف من شخص آلخـر، : وأما أهداف القراءة

حبسب حاله ووضعه، ومستواه الثقايف، وولعه بالثقافة، ولكن ميكن 
  : إمجاهلا فيما يلي

وهذا هدف عام، ومصاحب للقراءة : لطلب العلم واملعرفة -١
منذ تعلمها يف البدء، ويف هذا حتقيق لرسالة اإلنسـان يف األرض،  

  .ماوقُلْ رب زِدنِي علْ: وهي املستفادة من قول اهللا عز وجل
فالـدارس حيتـاج إىل مراجعـة    : لالستذكار واملراجعة -٢
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معلوماته من آن آلخر؛ للتثبت منها، والتأكـد مـن معناهـا، أو    
  .مقارنتها مبعلومات جديدة

وهذا مرتبط بالتعلم يف جمال حمـدد، ال  : ملتابعة التخصص -٣
يتعلق حباجة طارئة، وال يتوقف على مناسبة، وهناك فـرق بـني   

تابع ملا يصدر من جديد يف ختصصه، وبني كـل مـن   املتخصص امل
  .يكتفي مبا حصله يف دراسته ويركن إليه

هنا يقرأ بعقليـة   –أو القارئ  –فالباحث : إلعداد حبث -٤
ناقدة أكثر، ويقارن بني اآلراء املختلفة، ويسـتمد مـن ثقافتـه    

  .ومعلوماته ما يساعده على الرأي واحلكم
قد تساعد املـرء علـى اهلـدوء    فهي : للتسلية والترويح -٥

واالسترخاء، مبا حتقق له من متعـة وتـرويح، وذلـك بقـراءة     
املوضوعات اخلفيفة، والقصص السهلة، أو مراجعة الصحف، ولكن 
ليعلم املرء أنه لو اكتفى ا فلن حيقق عن طريقها منـوا علميـا، أو   

  .إثراء يف دراسته أو ثقافته، ولن تساعده على حتصيل العلم
والذين يقرؤون من أجل هـذا  : ألجل توسيع قاعدة الفهم -٦

اهلدف قلة قليلة من الناس، وذلك أن أكثر الناس يعتقدون أن مـا  
ميلكون من مبادئ وقدرات ذهنية وإدراكية كاف وجيد، ويكتسب 
القارئ من خالل ذلك عادات فكرية جديدة، كمـا أن القـارئ   

  .مرألجل توسيع قاعدة الفهم تزهر معلوماته وتث
  :فيما يلي) جريي ورجرز(وهناك أهداف أخرى خلصها 

  .رضوخا للعادة -٧
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  .شعورا بالواجب -٨
  .رد ملء الفراغ -٩

  .للتعرف على األحداث اجلارية -١٠
  .استجابة حلاجات عملية يف احلياة اليومية -١١
  .استجابة حلاجات اجتماعية مدنية -١٢
  . تلبية ملتطلبات فكرية حبتة -١٣



  

  ٤٣ اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة
 

  حث اخلامساملب
  مصادر القراءة

هناك أربعة مصادر للقراءة، هي على الترتيـب مـن حيـث    
  : األولوية
ومنها الكتب املقررة يف املدرسـة أو اجلامعـة،   : الكتب -١

واملراجع اليت حيتاجها اإلنسان يف موضوع ختصصـه واهتمامـه،   
والكتب اليت خيتارها للقراءة احلرة، وتتميز الكتب عموما بشـموهلا  

 واستقصائها جلميع أجزائـه ومـا حـواه مـن آراء    موضوع، لل
ومالحظات، وعلى قدر هذا الشمول واإلحاطة والدقـة وحسـن   

  .العرض، يكون حظ الكتاب من اجلودة
وتقدم الكتب لإلنسان زادا فكريا غنيا وضروريا حلياته، وتتيح 
له االستفادة من الوقت، وستظل دائما يف مقدمة املراجـع املهمـة   

ملصادر األساسية للمعرفة واملتعة، وقد سبق لنا الكالم عن الكتب وا
  .بالتفصيل يف فصل سابق

وهذه مـادة يوميـة أو   : الصحف واالت والدوريات -٢
مناوبة، تكمل ثقافة اإلنسان، وتتصل حبياته العامة بصورة مباشرة، 
وتطلعه على جوانب من اتمع وأمور جتري من حوله، وترضـي  

  .اإلحساس بأنه مع احلياة وجزء من العامل حاجته إىل
وتساعد الصحف واالت والدوريات على تكوين اجتاهـات  
سياسية واجتماعية أو مذهبية معينة لدى القـراء، وهنـا تكمـن    
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خطورا، والقارئ املستنري ال يتبع كل رأي، وال يروق لـه كـل   

افـة،  مذهب، فليس عبدا للمادة املقروءة، بقدر ما هو طالب للثق
متفهم واع وناقد، ال يضيع مع االجتاهات السائدة يف صـحيفة أو  

  .جملة، وإن الزمها والزمته
وهي مصدر حديث من مصادر : أقراص احلاسب املربجمة -٣

القراءة، وهي يف حقيقتها جمموعة من الكتب منسوخة يف قـرص  
واحد ذي سعة كبرية، وهو يعترب من أقل املصادر توافرا، وهـو يف  

لب حيوي املعاجم واملوسوعات والكتب ذات األجزاء الكثرية، الغا
كفتح الباري وما شاكله، وهي متتاز عـن املصـدرين السـابقني    
بسهولة وسرعة وصول القارئ إىل مبتغاه؛ بفضل التقنيـة العاليـة   
املستخدمة يف احلاسب اآليل، وهي ليست يف متناول اجلميع، مثلما 

، وهي مفيـدة للبـاحثني الـذين    هو احلال يف املصدرين السابقني
يستخدمون املعاجم واملوسوعات والكتب الضخمة، مبا توفره هلـم  

  .من سرعة ويسر؛ للوصول إىل ما يريده الباحث
وهو من أحدث مصادر القراءة، وهـو عـامل   : اإلنترنت -٤

مستقل بذاته، وخيتلف عن املصدرين األوليني يف كونـه متجـدد   
فهو متنوع الفنون، وهو مع ذلك ال املعلومات باستمرار، وكذلك 

ميكن التحكم به كمصدر على اإلطالق، فقد ختتفي فيه معلومات 
وموضوعات، وقد تتبدل بسرعة، ما مل يلجأ القـارئ إىل وسـائل   
احلفظ املعمول ا يف احلاسب اآليل، وهو أشد خطورة من سابقيه؛ 

رئ ذلك إلمكانية التواصل مع الكاتب، ولذا فهو حيتـاج إىل قـا  
متفهم واع مدرك، يستطيع التمييز بني الضار والنـافع، والغـث   
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والسمني، ال مييل مع كل اجتاه، وال يسري مع كل فكـرة، وهـذا   
  .املصدر ليس يف متناول اجلميع كما هو احلال يف املصدر السابق
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  املبحث السادس 

  أنواع القراءة
احلديث عن أنواع القراءة حديث ذو شجون، والكالم عنـها  

طول، إذ إنَّ هناك تقسيمات عدة للقراءة، ختتلف فيما بينها مـن  ي
  .حيث الغرض واهلدف، واألداء والطريقة، ونوعية املقروء

  : فمن حيث اهلدف ميكن تقسيم القراءة إىل األنواع التالية
وهي اليت يقوم ا اإلنسان لزيادة نصيبه يف : قراءة الدرس -١

ليتمكن من النجاح واحلصول على العلم، فهو يقوم ا يف املدرسة؛ 
أعلى الدرجات، ويقوم ا يف مناشط احلياة املختلفة، فهـو يقـرأ   
الالفتات ليؤمن حركة انتقاله، والوصول إىل هدفه، بأيسر السـبل،  

؛ ليحسن )أو ما يسمى بالكاتلوج(ويقرأ كتب اإلرشادات العملية 
قـواميس،  استخدام اجلهاز، أو تطوير مهنته، ويراجع املعـاجم وال 

ويقرأ الكتب للمشاركة يف ندوة أو إلقاء حماضرة، ويقرأ يف كتـب  
متخصصة؛ لتطوير نفسه وزيادة معلومات وتوثيقها، ومـا أشـبه   

  .ذلك
وهذه مرتبطـة بأوقـات الفـراغ،    : القراءة االستمتاعية -٢

  : ويندرج حتتها نوعان من القراءة
بشرية وما حييط قراءة تنبع من تطلُّع اإلنسان ملعرفة النفس ال -أ

ا من ظروف احلياة، كمن يريد أن يعرف شيئًا عن احليوان وطرق 
  . معيشته، وعن األقطار األخرى، والفضاء والكون
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قراءة تنبع من رغبة اإلنسان يف االبتعاد عن الواقع، وهذه  -ب
تبدو يف رغبة املرء يف القراءة عن الـتغريات املفاجئـة، وأحـداث    

  . يعاين منها اآلخرون، وأسرار النفس البشريةالساعة، واملواقف اليت
القراءة اليت يقوم : وهي: القراءة ألجل تقدمي الكتاب للغري -٣

ا املرء لتقدمي كتاب معني لآلخرين، وينبغي للمرء هنا أن يكـون  
قد استوعب الكتاب، فيقرأ الكتاب، ويدون مالحظاته أوالً بأول، 

وإحصـاءات، ويرصـد    ويتحقق مما يورده الكاتب من تـواريخ 
  .إبداعات املؤلف وما أضافه من أفكار جديدة، وما شاكل ذلك

القراءة اليت يعمد القارئ من خالهلا : وهي: القراءة النقدية -٤
إىل نقد مجلة من األفكار اليت طرحها الكاتب، ويراها غري صحيحة 

أن يراعي جمموعة : أو سليمة، وينبغي ملمارس هذا النوع من القراءة
  :القواعد املهمة يف العملية النقدية، ومنها من

أن يتذكر دائما غرض الكالم الذي يقرأ، ويالحظ كيـف   -أ
  .تنسجم النقاط الفرعية مع الغرض الرئيسي، وكيف تدعمه

أن يتأكد من أنه ينفذ إىل الفكرة الرئيسة وراء كل فقرة،  -ب
ـ  ك فيقف عند كل فقرة، ويستحضر بقلبه الفكرة األساسية يف تل

  . الفقرات
أن ميكن عقله يف مقدار الوقت الذي سيقفه على النقـاط   -ج

املختلفة من قراءته، ويقرأ بسرعة متفاوتة، وعليه أن يقرأ النقـاط  
  . املهمة والعسرية يف أناة وروية، متأكدا من أنه قد فهمهما

عليه أن يفكر تفكريا انتقاديا فيما يقرأ، ويستنتج استنتاجه  -د
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  .ذهب إىل أبعد مما ورد يف الكتاب من أفكار ومفاهيماخلاص، وي

أن يسجل الفكرة الرئيسة يف كل جزء من قراءاته، ومييز  -هـ
  .النقاط اهلامة كلما مرت به

أن يضع هيكالً ذهنيا أو كتابيا للكتاب الـذي يقـرأ، مث    -و
يراجع الكتاب كله على ضوء هذا اهليكل، حيث جيب أن يربط ما 

طع املقروءة، ويصنف الكتاب إىل نقاط رئيسة، ونقاط بني أفكار الق
  .ثانوية

وهناك من يقسم القراءة من حيث اهلدف إىل قسمني، يندرج 
  :حتتهما أنواع أخرى، ومها

وهي القراءة املتقطّعة، اليت ال يقصد منها : القراءة الفضولية -١
  . القارئ سوى تزجية الوقت وملء الفراغ

اليت يرمي القارئ مـن ورائهـا إىل   وهي : القراءة العملية -٢
  : أهداف علمية واضحة، وهذه القراءة تنقسم إىل األقسام التالية

وهذه القراءة يقصد منها االطـالع  : القراءة مع التلخيص -أ
على حمتويات الكتاب، وتركيز أفكاره األساسية بعد الفراغ مـن  

  .مطالعته، ومجعها يف ملخص
ا مجع معلومات معينة عن  ويقصد: القراءة مع االقتباس -ب

  : موضوع ما، ويدخل حتت هذا القسم ثالثة أنواع من القراءة، هي
وذلك بقراءة الفهرس قـراءة فاحصـة،   : القراءة السريعة -١

  .وخيتار القارئ ما ميس موضوعه من قريب أو بعيد
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وفيها يقرأ القارئ املوضوعات اليت حددها : القراءة العادية -٢
الكتب، وخيتار منها االقتباسـات الـيت تتصـل    للقراءة يف بعض 

  .مبوضوعه
وفيها يقرأ القارئ األحباث املمتازة املتصلة : القراءة العميقة -٣

مبوضوعه بعمق وتؤدة، وقد يعيد قراءا، فيقتبس منها ما ينري لـه  
  .الطريق
وهذا النوع من القراءة كان شـائعا يف  : القراءة مع الغري -ج

إلسـالمية، فـالطالب مل يكونـوا يقـرؤون     املؤسسات العلمية ا
على انفراد، بل حيرصون على قراءـا عنـد   ) الكتب(احملفوظات 

مؤلفيها إن كانوا أحياء، أو شيوخهم، وذلك من أجـل ضـبطها   
وفهم ما أشكل عليهم فيها، وال تزال تستخدم هـذه الطريقـة يف   

  . الوقت احلاضر، ولكنها بصورة أقل مما كان يف املاضي
وهي اليت ال يكون معها تلخيص أو اقتباس : قراءة اردةال -د

  أو استيضاح، وتوجد كتب ومقاالت تناسبها هذه الطريقة
  : وهناك تقسيمات أخرى للقراءة من حيث األداء، ومها نوعان

وهي القراءة اليت تعمد إىل توفري القـدرة  : القراءة الصامتة -١
إىل زيـادة حصـيلة    على السرعة والفهم وتلخيص املقروء، إضافة

القارئ اللغوية والفكرية، حيث إن القراءة الصامتة تتيح للقـارئ  
تأمل العبارات والتراكيب، وعقد املقارنات بينها والتفكري فيهـا،  

  . كما أا تنمي الرغبة القرائية
وهي تقوم على اإللقاء املعرب واإلنشـاد،  : القراءة اجلهرية -٢
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على كشف عيوب النطق ملعاجلتـها،  وهلذا النوع مزاياه، إذ يقوم 

وهي وسيلة إلجادة النطق واإللقاء، والتعبري عن املعاين بلغة صوتية 
متميزة ومفهومة، وهي مهارة مطلوبة يف مهن كثرية، كالتـدريس  

  .واحملاماة والوعظ واإلصالح
وهناك تقسيمات أخرى للقراءة، من حيث نـوع املقـروء،   

  : واهلدف من قراءته، ومها نوعان
وهي الطريقة اليت تستخدم يف مطالعـة  : القراءة السريعة -١

الصحف واالت، وبعض الكتب اليت يشعر القارئ أا ال تزيـد  
من معارفه العلمية والثقافية والفكرية، كما أا تستخدم كثريا قبل 

  : اقتناء الكتب، وهي تنقسم إىل األقسام التالية
فح السريع للنص، بغية ويقصد به التص: التحليق فوق النص -أ

احلصول على هدف معني منه، أو معرفة مقصد الكاتـب ومتييـز   
  .أفكاره
وهي اليت تتيح للقارئ أن يلم مبوضـوع  : القراءة اخلاطفة -ب

الكتاب واجتاهه ومنهجيته، وذلك بالنظر يف مقدمة الكتاب وخامتته 
  .وفهارسه

ه النص ويقصد ا تلمس ما يوحي ب: قراءة ما بني السطور -ج
  .يف أسرع وقت ممكن

والقراءة السريعة ال تعتمد على مقدرة القـارئ علـى فهـم    
النصوص فحسب، بل متتد لتشمل هدف القـارئ مـن قراءتـه،    
ومستوى ذكائه وخربته، ومدى سيطرته على مهـارات القـراءة،   
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  .وطريقة صوغ املادة املقروءة
عمـق يف  وهي اليت تتيح للقارئ الدقة وال: القراءة البطيئة -٢

فهم املادة املقروءة والنصوص يف املعـاين، واستشـفاف املقاصـد    
الكامنة وراء السطور، والتوقف عند بعض النصـوص املسـتغلقة   
والتأمل فيها، ويستخدم القارئ هذا النوع من القراءة عندما حيقـق  

  .نصا تراثيا خمطوطًا أو علميا صعبا
القراءة (ر يف كتابه وقد أورد األستاذ الدكتور عبد الكرمي بكا

  : مخسة تقسيمات للقراءة، هي) املثمرة
القراءة اليت يلجأ إليهـا  : ويقصد ا: القراءة االستكشافية -١

القارئ قبل شراء أي كتاب، حيث ينبغي على املرء أن ال يستعجل 
بشراء أي كتاب، مهما كان موضوعه أو مثنه، وأيا كان كاتبه، ما 

ية تصفحية؛ ليكشف عن مدى حاجتـه  مل يلق عليه نظرة استكشاف
  .إليه، والطريقة اليت عليه أن يتبعها يف قراءته

وهي اليت تأيت بعد القراءة االستشكافية، : القراءة السريعة -٢
هل هـي  : حيث حيدد القارئ أي نوع من القراءة يستحقه الكتاب

قراءة دقيقة متناهية؟ أو قراءة سريعة؟ وفكرة القراءة السريعة تقـوم  
ى أن النظر يقفز من مساحة إىل أخرى، وعندما يسـتقر علـى   عل

مساحة معينة، فإنه يلتقط عددا من الرموز واإلشـارات، مث يقفـز   
وهكذا، وقد أقامت بعض الدول املتقدمة دورات ... ليستقر ثانية 

للقراءة السريعة منذ أكثر من نصف قرن؛ دف تدريب القـارئ  
أثناء الثانية اليت تقـف فيهـا   على التقاط أكرب عدد من الكلمات 
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  .العني

وهي اليت حيتاج إليها القارئ حينما يتجه : القراءة االنتقالية -٣
إىل التعمق يف موضوع بعينه، حيث يكون حباجة إىل تتبع العديد من 
املراجع والكتب املتنوعة؛ للعثور على مادة متجانسة تساعده علـى  

  .هتكوين صورة جيدة عن املوضوع الذي يهتم ب
وهي أفضل أسلوب ميكن للقـارئ أن  : القراءة التحليلية -٤

يتبعه يف استكناه مضمون كتاب ما يف وقت غري حمدد، فهي ال تعين 
االطالع واالستفادة فحسب، بقدر ما تعين نوعـا مـن االرتقـاء    
بالقارئ إىل أفق الكاتب الذي يقرأ له، وحماولة النفـاذ إىل معرفـة   

لثقافية، بل وحواره ونقده، والوقـوف  شيء من مصادره وخلفيته ا
  .على جوانب القصور يف الكتاب

وهي تلك القراءة اليت تستهدف الوقوف : القراءة احملورية -٥
على معلومات وأفكار ومفاهيم، تتعلق مبوضوع معني، كما يفعـل  
باحث أراد أن يكتب يف موضوع ما، فإنه حياول أن يطلـع علـى   

 تقدم له مادة أو خلفيـة أو رؤيـة   مصادر املعلومات املختلفة اليت
  : تساعده يف إجناز عمله، وهذه القراءة متر يف ثالث خطوات، هي

تتلخص يف أن يطلع القـارئ علـى الكتـب    : اخلطوة األوىل
واملراجع اليت تعرض األدبيات العامة للعلم الذي ينتمي إليه املوضوع 

 ذلك أن الذي يقرأ من أجله، ويستحسن إذا أى القارئ كتابا يف
يقرأ كتابا أو أكثر مما يعرض وجهات نظر معارضة ملا قدمه الكتاب 

  .األول
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وتتمثل يف قراءة الفصول واملقاطع والنصـوص،  : اخلطوة الثانية
اليت يرى أا لصيقة مبوضوعه، ويبدأ بصياغة جمموعة من األسـئلة  

  .حول موضوعه
ها القارئ وتتمثل يف توزيع النصوص اليت اختار: اخلطوة الثالثة

على األسئلة اليت استطاع بلورا، وهنا تتضح قدرة القارئ اجليدة 
من االستفادة مما بني يديه من كتب ومراجع، فقد ال جيد القـارئ  

  . كل األجوبة على أسئلته يف كتب تنتمي إىل االختصاص نفسه
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  املبحث السابع
  فوائد القراءة

النـاس، وال ميكننـا   للقراءة فوائد عدة ال ختفى على كثري من 
حصرها كلها يف هذه الرسالة القصرية املختصرة، ولكننا سـنذكر  

العلم ا؛ علّهـا   –خاصة املسلم  –بعضا منها ينبغي على اإلنسان 
  : أن تكون حافزا له على القراءة، فمن فوائد القراءة

أا من أقوى األسباب ملعرفة اهللا سبحانه وتعاىل، وعبادته،  -١
، على وجه صحيح وطريقة أصوب وطاعة رسول اهللا وطاعته، 

  .موصلة إىل مرضاة اهللا
، وأخالقه اليت لنـا  أا طريق إىل معرفة سرية الرسول  -٢

  . فيها عظة وعربة، ولنا فيها أسوة حسنة
حتقيق فضيلة طلب العلم الشرعي، والتفقه يف الدّين، وإزالة  -٣

  .اجلهل عن النفس، مع نية العمل مبا علم
ا يعرف الفرق بـني احلـالل واحلـرام، والواجـب      -٤

واملستحب، واملباح واملكروه، وعن طريقها تعرف العبادات، مـن  
  .صالة وزكاة وحج وصيام، وغريها من األحكام املهمة

ا تعرف مكائد أعداء اإلسالم من الكفرة وامللحـدين،   -٥
  .والفرق الضالة ودحضها، واحلذر والتحذير منها

  . ق الدعوة إىل اهللا على بصريةحتقي -٦
حيصل لإلنسان بسببها أجر عظيم وثواب كبري، ال سـيما   -٧
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إذا كانت قراءته يف كتاب اهللا، أو يف الكتب النافعة اليت تدله على 
  .اخلري، وتنهاه عن الشر

أا سبب ملعرفة أحوال األمم املاضية واالستفادة مما حدث  -٨
  .هلا

خالق احلميدة، والصفات العالية، أا تكسب اإلنسان األ -٩
  .والسلوك القومي

أا سبب لرفعة اإلنسان يف هذه احلياة ويف اآلخرة؛ ألا  -١٠
يرفَعِ اللَّه : من أسباب العلم، واهللا عز وجل يقول يف حمكم تنزيله

اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنوا منَآم ينالَّذ  ـ ا فاإلنسان كلم
  .زاد من قراءته واطّالعه، فإنه سوف يكثر علمه ويزداد عمله

لعمـارة   –إن مل تكن أقواها  –أا من أقوى األسباب  -١١
  .األرض، والدخول إىل العلوم املؤدّية لذلك

أا طريق اإلنسان ملعرفة ما ينفعه وما يضـره يف هـذه    -١٢
  .احلياة من العلوم

لى الكتب املختلفة، ينظر أن من كثرت قراءته واطالعه ع -١٣
  .إليه الناس نظرة إكبار وتقدير

تعطي القارئ القدرة على التحليل وإبداء الرأي السليم،  -١٤
وإذا نقد فإنه ينقد بعني بصرية، كما تنمي قدرته علـى املناقشـة   

  .وإثراء االس واملنتديات بكل ما هو نافع
والتمييز بني  تنمي القدرة العقلية على التركيز والتخيل، -١٥
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  .الواقع واخليال

توسع دائرة معارف القارئ، وتغين خرباته، وتوسع أفق  -١٦
  .تفكريه

  . تثري لغة القارئ بالعديد من املفردات، وتنمي ذوقه -١٧
  .تعاجل عيوبنا الذهنية، وحتل مشاكلنا النفسية -١٨
تعلمنا الضبط والدقة يف تقصّي املعلومات واحلكم علـى   -١٩
  .األشياء

  .أا سبب من أسباب إتقان احلرف -٢٠
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  املبحث الثامن
  )أسباب نفور الناس من القراءة(عوائق القراءة 

 –إن الناظر يف أحوال اتمع اإلسـالمي والعـريب لـيلحظ    
نفورا لدى كثري من الناس من القراءة؛ لذا فإنه  –ولألسف الشديد 

رها للقراءة، هج: ال عجب يف أن يكون أحد أسباب تأخر األمة هو
إذ القراءة مصدر الوعي يف اتمعات، ولقد رأينا فيما مضى عناية 

بعـد   –السلف وحرصهم على الكتاب والقراءة، فكان نتاج ذلك 
أن سادت اُألمة اإلسالمية العـامل،   –توفيق اهللا مث متسكها بدينها 

  . وأفاضت على البشرية مجعاء من خري حضارا الزاهرة
الـيت أدت إىل نفـور    –أو األسباب  –العوائق ولو تأملنا يف 

الناس من القراءة، لوجدنا أن غالبها أسباب وعوائق واهية، هي من 
صنع الناس أنفسهم، كنتاج طبيعي لضـعف األمـة واحنطاطهـا،    

  : وسنحاول دحض كل سبب بعد ذكره مباشرة
 –وال حول وال قوة إال بـاهللا   –فبعض الناس : دنو اهلمة -١

 مهته، مقرون بضعف يف عزميته، وكأنه قد خلق ألجل عنده دنو يف
النوم والدعة واملرح واللعب، فهو ال يعرف الكتب إال بأشـكاهلا،  

  : وال يعرف القراءة إال بذكرها، وهلؤالء نقول
ــه  ــت ل ــو فطن ــر ل ــأوك ألم ــد هي   ق

فاربـأ بنفســك أن ترعــى مــع اهلمــل   
مل تدع هلم  يدعي بعضهم أن مشاغل احلياة ومهوم العيش -٢
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هذه حجـة  : وقتا للقراءة، وال ذهنا صافيا للمطالعة، وهلؤالء نقول

: واهية، يتشبث ا كل ذي عزمية ضعيفة، ومهة دنيئة، والدافع هلـا 
حبكم للراحة على التعب وإيثاركم للسهل على الصعب، وال أدل 
على ذلك من تفضيلكم جللسة هلو على تصفح كتاب نافع، فعليكم 

تراجم السلف؛ لتنظروا كيف كانـت أوقـام مشـغولة     مبطالعة
بالدعوة واجلهاد وطلب الرزق، ومع ذلك كانوا يقرؤون الـدات  

  .العديدة طلبا للرفعة والزيادة يف العلم
إن اإلنسان : عدم معرفة قيمة القراءة وفوائدها، وقدميا قيل -٣

من يقرؤون؛ فينبغي على اإلنسان أن ينظر إىل حال . عدو ما جيهل
لينظر كيف أثرت فيهم القراءة، ورفعت مكام، وأكسبتهم الدقة 

  .وسعة اُألفق، وغري ذلك من فوائد القراءة اليت ذكرناها سابقًا
عدم وجود األقران الذي يشجعون وحيثون غريهم علـى   -٤

  : القراءة، فاملرء بقرينه، وقد قال األول
  عن املـرء ال تسـل وسـل عـن قرينـه     

رين باملقـــارن يقتـــديفكـــل قـــ  
لذا فإنه حيسن باإلنسان أن يتخري الرفقة الصاحلة اليت تعينه على 

  . القراءة، ويبتعد قدر املستطاع عن مصاحبة البطالني
عدم التشجيع على القراءة يف البيوت، وانكباب الطـالب   -٥

: على املقررات الدراسية فقط، والواجب علـى رب كـل بيـت   
ل على القراءة، وأن يكون هو قدوة هلـم يف  تشجيع أبنائه ومن يعو

ذلك، ويسعى لتوفري كل دواعي القراءة، من مكتبة ومكان وجـو  
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  .هادئ وما شابه ذلك
حنـن  : عدم الفهم، وهذه مشكلة الكثريين، فهم يقولون -٦

نقرأ، ولكننا ال نفهم ما نقرأ، أو أن أسلوب الكاتب صعب، فـال  
يسري ملن يسره اهللا عليه، إذ نستطيع أن نفهم، وعالج هذه املشكلة 

ينبغي للمرء أن يسأل أهل اخلربة واالختصاص عما يشكل عليه من 
كلمات ومفاهيم مل تتضح له بعد قراءا قراءة متأنيـة، وكـذلك   
الرجوع إىل ما يعني على الفهم من كتب اللغة واملراجع؛ حلل مـا  
استعجم من كلمات أو شروح احلديث لفهم حديث معني، وغـري  

ك من املراجع األخرى املساعدة، ويف هذا خري للقـارئ، فهـو   ذل
يعوده على تقليب الكتب واملراجعة فيها، كما أنه يزيد من ثروتـه  

  . العلمية
استبدال السمني بالغث ، واالنشغال عن قـراءة الكتـب    -٧

املفيدة بقراءة القصص اهلابطة، والروايات السـاذجة، واـالت   
  .ة والفنية، وغريهاالتافهة، والصحف الرياضي

: وهذه مشكلة يشكو منها كثريون فيقولون: عدم التركيز -٨
حنن نقرأ، ولكننا خنتم الصفحة دون استيعاا، وننهي الكتاب دون 

إن : أن خنرج بفائدة، وننظر فيه وعقولنا شاردة، وهلـؤالء نقـول  
تركيز الذهن ليس بالشيء القليل األمهية، وهو يتطلب مرانا وصربا، 

ما يتطلب التغلب على املؤثرات املقلقة، واملتاعب البدنيـة، مـن   ك
جتنب للضوضاء واإلجهاد، واختاذ الوضع الصحيح للجسم أثنـاء  

قراءة كل ما هو شـيق  : القراءة، ومما يساعد أيضا يف تركيز الذهن
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  .ونافع من املوضوعات

االصطدام بأمور صعبة عند بدء القراءة، من قراءة الكتب  -٩
ة، والكتب صعبة الفهم، أو االفتقار إىل اخلـربة يف اختيـار   الطويل

األفضل من الكتب، وينبغي على املرء أن يبتدئ يف قراءته بقـراءة  
الكتب القصرية ذات األسلوب السلس والشيق، وأن يستعني بأهل 

  .اخلربة يف اختيار النافع واملناسب من الكتب
املشـكلة   غالء أسعار الكتب، وميكن التغلب على هذه -١٠

بارتياد مكتبات املساجد، أو بيوت األصـدقاء، إن وجـد فيهـا    
  . مكتبات، أو املكتبات العامة
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  املبحث التاسع
  الطرق املعينة على ممارسة القراءة

القـراءة  «يقول األستاذ الدكتور عبد الكرمي بكار يف كتابـه  
إذا كانت القراءة أهم وسيلة الكتساب املعرفـة، وإذا  «: »املثمرة

ان اكتساب املعرفة أحد أهم شروط التقدم احلضاري، فإن علينا ك
أال نبخل بأي جهد يتطلب توطني القراءة يف حياتنا الشخصية، ويف 
حياة األمة عامة، فاملسألة ليست كمالية وال ترفيهية، وإمنـا هـي   

  .»مسألة مصري
إنه كالم رائع من رجل خبري، نعم، فإن أحد أسباب ختلـف  

أا أمة ال تقرأ، كما أقر بذلك أعداؤها؛ : والعربية األمة اإلسالمية
هلذا، ومن أجل إجياد جيل قارئ واع، فإنين أسوق جمموعـة مـن   

  : السبل املعينة على ممارسة القراءة، وحتبيبها لدى الناس، ومنها
   :الدعاء -١

فهو أهم الوسائل املعينة للمرء املؤمن يف حل كـل مشـاكله،   
لية العلمية، فعلى املرء أن يدعو اهللا أن ييسر له املادية منها أو التحصي

  .طلب العلم وحب القراءة، ومن كان مع اهللا كان اهللا معه
   :النظر بالقلب -٢

فيجب على القارئ حني يقرأ أن يركز فكره وناظريـه علـى   
الصفحة اليت يقرؤها، كما جيب عليه أن يفرغ قلبه ليتلقى العلـم  

ابن تيميـة رمحـه اهللا يف الفتـاوى    النافع، كما قال شيخ اإلسالم 
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وكذلك من نظر إىل األشياء بغري قلب، أو اسـتمع إىل  «: الكربى

كلمات أهل العلم بغري قلب، فإنه ال يعقل شيئًا، فمدار األمر على 
أَفَلَم يِسريوا في : القلب، وعند هذا تستبني احلكمة من قوله تعاىل

ي قُلُوب مكُونَ لَهضِ فَتاالْأَرلُونَ بِهقع«.  
   :قراءة ما متيل إليه النفس مع التدرج -٣

وهذه تكون نقطة البداية، حيث إن القارئ يقرأ ما متيل إليـه  
نفسه من تفسري أو عقيدة أو حديث أو سرية أو فقـه أو أدب أو  
تاريخ أو علوم؛ حىت يوطن نفسه على حب القراءة، مث ينطلق بعـد  

  .ذلك
   :لفمعرفة مهة علماء الس -٤

فحني يقرأ املرء يف سيرِهم، ومهتهم يف القراءة والطلب، وكيف 
كانوا يضحون من أجل احلصول على العلم، فإن املرء املؤمن العاقل 
يستصغر نفسه املقصرة، ويبـدأ باجلـد واالجتـهاد يف القـراءة     

  .واالطالع، وقد ذكرنا نتفًا من سريهم يف مبحث سابق
   :تكوين عادة القراءة -٥

تبدأ دائما مـن   –ومنها القراءة  –البدايات التربوية اجليدة إن 
املنزل، واآلباء هم املربون الطبيعيون، ولذا كان اهتمامهم بـالعلم  
عامالً حامسا يف تطور املوقف النفسي ألطفاهلم جتاه قضية التعلـيم،  
وتكون عادة القراءة لديهم، وسنفرد احلديث عن ذلك يف مبحـث  

  . مستقل
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هل يأيت دور املؤسسات التعليمية يف رعاية مـا بـدأه   وبعد األ
األهل يف البيت، وتنميته، واليت عليها إبداع طريقة جديدة للتعامل 
مع املواد العلمية املقررة على الطالب، بدالً من طريقتـها القدميـة   
القائمة على تلقني املعلومات، وذلك باستخدام طريقة االكتشـاف  

قل، وتوسع قاعدة الفهم، وبالتايل يشـعر  واليت تنمي الع -مثالً  –
  . الطالب بشيء من املتعة عندما يقرأ، مما حيبب له القراءة

   :توفري الكتاب -٦
إن الكتاب هو أهم مصدر من مصادر القراءة، وتوفريه للعامة 

  :أمر يف غاية األمهية، وها هنا بعض املقترحات ألجل ذلك
املختلفـة بإجيـاد    إجياد تنظيمات تلزم اهليئات واجلهـات  -أ

  .مكتبات مناسبة لتثقيف منسوبيها
إجياد رابطة ألصدقاء الكتاب، على غرار رابطة أصـدقاء   -ب

العمل على توفري الكتاب، وتسهيل وصـول  : املرضى، يكون مهها
أكرب عدد من الناس إليه، من خالل إقامـة املعـارض، وتأسـيس    

سـتعمل،  صندوق لدعم الكتب القيمة، وتنشيط سوق الكتاب امل
ث األثرياء على ختصيص مبان ملحقة ببيوم، جيد فيها نشـاد  وح

  .املعرفة الكتب واجلو الذي يساعدهم على املطالعة
إجياد نظام وطين إلعارة الكتاب وتبادلـه بـني اهليئـات     -ج

  . واملؤسسات العلمية
قيام اجلامعات واهليئات العلمية املختلفة بتبسيط العلوم، عن  -د

يف التخصصـات  ) كتب اجليـب (ار عدد من سالسل طريق إصد
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  . العطّختلفة؛ ملساعدة الناس على التثقف واإلامل

   :توفري الوقت للقراءة -٧
لقد أوضحنا سابقًا أن أكثر الذين ال يقرأون يعتذرون بأنه ليس 
لديهم وقت للقراءة، واحلق أن السبب ليس هو الوقت، بل ألم ال 

يات يضغطون ـا علـى حاضـرهم،    ميلكون أية أهداف أو أولو
ويوجهون من خالهلا جهودهم، إنه من املفيد وحنن نبحـث عـن   
وقت للقراءة أن نكتشف الساعة الذهبية يف يومنا، وهي الساعة اليت 
يكون فيها املرء يف قمة نشاطه؛ لكي يسـتفيد منـها يف الـتفكري    

  . اإلبداعي، أو قراءة الكتب الصعبة
   :يئة جو القراءة -٨
ن هناك ارتباطًا وثيقًا بني إمكانية الفهم واالسـتيعاب وبـني   إ

األجواء واألوضاع اليت جتري فيها عملية القراءة، وهناك شـروط  
  :عدة ينبغي توفريها، من أجل يئة اجلو املناسب للقراءة، منها

أن يكون مكان القراءة منظما ومجيالً، يبعث على االرتياح  -أ
سورا حني تكون هناك حجرة خاصـة  واالنشراح، وهذا يكون مي
  . بالقراءة، أو جزء من حجرة

ينبغي أن تكون حجرة القراءة صحية، حسنة التهويـة،   -ب
  . جيدة اإلضاءة

بعيدا  –أو مكان القراءة  –ينبغي أن تكون غرفة القراءة  -ج
عن الضوضاء داخل املنزل وخارجه، وإال امتزجت القراءة بالتسلية، 
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  .والعمل بالفراغ
  . أن يكون الكرسي املستخدم مرحيا ومناسبا ملكتب القراءة -د

جيب أن يضع مريد القراءة على مكتبه األدوات واملعاجم  -هـ
  . واملراجع اليت حيتاج إليها أثناء القراءة

جيب احلرص على االحتفاظ بدرجة من احليوية واالرتياح  -و
خـالل جعـل   أثناء القراءة، وهذا ال ميكن احلصول عليه إال مـن  

  . أوقات لالستراحة
  : جمالسة عشاق القراءة -٩

فاجللوس إىل حميب القراءة، ومالحظة أثرها عليهم، من خـالل  
أحاديثهم الشيقة اليت ال تمل، تدفع باملرء إىل مشاتهم يف ما هـم  

قـل يل مـن   «: عليه من حب لالطالع والقراءة، وقد قال األول
  .»تصاحب، أَقُلْ لك من أنت
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  حث العاشراملب

  تنمية عادة القراءة لدى األطفال
حتدثنا يف املبحث السابق عن أمهية تكوين عادة القراءة لـدى  
األشخاص، وخصوصا األطفال، كدافع رئيس من دوافـع حـب   
القراءة وممارستها، وألمهية غرس هذه اهلواية اجليدة لدى الشخص 

ل، وبالرغم منذ نعومة أظفاره، أفردنا احلديث عنها يف مبحث مستق
من أن القراءة تعترب من املدركات اللفظية والقدرات اللغوية الـيت  

إال أنه قد شاع  –كما يقول عبد الفتاح أبو معال  –ميلكها الطفل 
بني الناس تصور خاطئ يقضي بأن الطفل ال حاجة به إىل الكتاب 
إال بعد دخوله املدرسة وتعلمه القراءة فيها، ولقد نتج عـن هـذا   

أن درج الناس على إمهال تعليم أطفاهلم القـراءة  : اد اخلاطئاالعتق
ال ) احلضـانة (قبل سن السادسة، ظنا منهم أن الطفل يف مرحلـة  

حيسن تلقي املعلومات عن طريق البصر كما يتلقّاها عـن طريـق   
، وحيرمونـه مـن متعـة    )١(السمع، فيكتفون بتلقينه اللغة الصائتة 

بواسطة القراءة للكلمة املكتوبـة،  اكتساب املعرفة عن طريق البصر 
قبل أن جيلس لتلقيها على مقاعد الـدرس، وبالتـايل مواجهتـه    
لصعوبات كثرية يف عالقته بالكتاب يف املدرسة، فاألطفال عنـدما  
يولدون يف بيئة تشجع على القراءة، فيجدون حوهلم الكـثري مـن   

                              
هي اللغة املؤلفة من أصوات خترج من األفواه، وتتمايز حسب : اللغة الصائتة )١(

 –حني تتركب مع بعضها  –تفاوت خمارجها بني احللق والشفتني، وتشكل رموزا تعرب 
  .مدلوالت، وختتلف هذه الرموز من بيئة إىل أخرىعن معان و
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الكتب اخلاصة م، واليت تقترب من األلعاب، سـيجدون عنـدما   
أن  –يف فترة تعلم القراءة باملعىن املدرسـي   –يذهبون إىل املدرسة 

لديهم قائمة كبرية من األفكار واملدركات واالجتاهات النفسية اليت 
كونوها حنو القراءة، فيقبلون يف سعادة ورغبة على املطالعة، كمـا  
يكونون قد اكتسبوا كثريا من اخلربات اليت تعينهم على فهـم مـا   

  .يقرأون
ب على الوالدين أن يدركا أن األطفال خيتلفون فيما بينهم يف جي

السن اليت يتهيأون فيها للقراءة متاما، كما خيتلفون يف السـن الـيت   
يستطيعون فيها أن يقفوا على أرجلهم، فتعليم الطفل القراءة قبل أن 
يتهيأ هلا جسميا وعقليا وعاطفيا ليس جهدا ضائعا فقط، بل مـن  

يترتب على هذه احملاولة كثري من األمور اليت تعوق منـو  اجلائز أن 
  .الطفل واليت يصعب تالفيها فيما بعد

وإذا أردنا أن نغرس يف األطفال ميالً دائما، ورغبة مسـتمرة،  
يف قراءة ما هو جدير بالقراءة، فال بد لنا أن تم دفني أساسـيني  

  : هلما أمهيتهما ومغزامها، ومها
خيلق برنامج القراءة رغبة لدى األطفـال يف  أن : اهلدف األول

  .القراءة، وأن يساعد على أن يستمتعوا يف قراءم
أن حتقق القراءة الرغبة يف منو الشخصـية، ويف  : اهلدف الثاين

  .معرفة العامل، ويف فهم الناس واتمع
وتستطيع األسرة واملدرسة أن تنميا امليل إىل القراءة، عن طريق 

يت ترغب فيها، وميكن خلق االستعداد أو القراءة يف خلق املواقف ال
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  : البيت بالوسائل اآلتية

  . أن يكون اجتاه الوالدين حنو القراءة اجتاها إجيابيا -١
تزويد الطفل مبعني من اخلربات، فندعه يالحـظ ويـتعلم    -٢

خالل الرحالت واألسفار والزيارات، وندعه يتحدث عما شاهد، 
  .، وذا تنشأ الثروة اللغوية، وتتكون األفكارمث نناقشه فيما يقول

أن يتحدث اآلباء واإلخوة الكبار عن الكتب واـالت   -٣
والقصص واحلوادث اليت ترد يف الصحف، وأن يشركوا الطفل يف 

  .هذا احلديث
عندما يواجه الطفل أبويه بسيل ال ينتهي مـن األسـئلة    -٤

بصـورة تتناسـب    فالواجب عليهما الصرب واإلجابة على أسـئلته 
وعمره، ويف هذا شيء مهم للغاية للطفل، فهو يفتش عن املعلومات 
اليت تساعده على إدراك سر العامل الذي حييط به، وسر العامل كمـا  

  .يتمثل أمامه يف الكتب
معاونة الطفل علـى   –واإلخوة الكبار  –على الوالدين  -٥

مات ونطقها التعبري بوضوح عما جيول خباطره، وعلى استعمال الكل
بدقة، فنظهر االهتمام مبا يأيت به من حمـاوالت للتعـبري عمـا يف    
خاطره، وننصت إليه عندما يتحدث عن نواحي نشاطه املختلفـة،  

  . ونشجعه على الكالم يف وضوح ودقة
توفري الكتب واالت الصاحلة واملناسبة للطفل واملتفقة مع  -٦
  .ميوله
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وكذلك األناشيد النافعة،  حكاية القصص وقراءا جهريا، -٧
  . وأي معلومات أخرى جيدة

وحىت تكون الوسائل السابقة فعالة، فإا ينبغـي أن تكـون   
تلقائية، وال يشعر األطفال أا ترتب عن عمد وختطـيط للضـغط   
عليهم لكي يقرأوا، كما ينبغي عدم دفع طفل ما قبل املدرسـة إىل  

  .القراءة دفعا
أتاها الطفل أن توفر الظـروف الـيت   وتستطيع املدرسة إذا ما 

  :تشجع األطفال على القراءة بوسائل خمتلفة، منها
مكتبة الفصل، على أن حتتوي على الكتـب واـالت    -١

املناسبة واملفيدة، من حيث احملتوى ومستوى الصعوبة، وأن تبلغ من 
  .التنوع والكثرة ما يتيح لكل طفل يف الفصل أن جيد ما مييل إليه

ألطفـال  صص حصص للقراءة احلرة، حيث تتاح لأن خت -٢
حرية كاملة يف أن يقرأوا بأنفسهم أي كتاب أو جملة من اختيارهم، 
وأن جيد الطفل املساعدة يف اختيار الكتاب أو الة إذا رغـب يف  

  .ذلك
أن تكون هناك مجاعات للقراءة، يتألف كل منـها مـن    -٣

الفوز جبائزة القـراءة   جمموعة من األطفال، تتنافس فيما بينها على
  .مثالً

عمل معارض للكتب، وإعالنات مشوقة، تعرف األطفال  -٤
  .باإلنتاج املتنوع الذي يتفق مع ميوهلم
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إعداد لوحة حائطية جذابة، ويسجل عليها كـل طفـل    -٥

  .الكتب اليت قرأها
جلب وتوفري الكتب اليت تعتمد : وينبغي على البيت واملدرسة

مللونة الواضحة، اليت تقوم بدور أساسـي يف  على الرسوم البسيطة ا
  . جذب اهتمام الطفل، وكذلك اعتمادها على األسلوب القصصي
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  املبحث احلادي عشر
  قواعد القراءة وواجباا

هناك مجلة من القواعد والواجبات اليت حيسن بالقارئ األخـذ  
رئ ا قبل القراءة وأثناءها وبعدها، فمن القواعد اليت يتعني على القا

  : العمل ا قبل القراءة
   :اإلخالص -١

وال  –فإن القراءة النافعة مىت ما أُخلصت النية فيها، كانـت  
عامل، : عبادة عظيمة، فاملرء املسلم ال يقرأ الكتاب ليقال له –شك 

أو واسع االطالع، أو مثقف، ال، بل يقرأه لالستفادة مما فيه مـن  
شدهم به، أو حيـذرهم مـن   علم نافع ينفع به إخوانه املسلمني وير

بعض الكتب املضللة، وذلك بفضحها هلم، ويتأكد إخالص النية يف 
قراءة كتب العلم الشرعي، فقد أخرج اإلمام مسلم يف الصحيح عن 

إن أول «: يقول مسعت رسول اهللا : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأيت به فعرفه نعمـه  

قاتلـت فيـك حـىت    : فما عملت فيهـا؟ قـال  : فعرفها، قال
فالن جـريء،  : كذبت، ولكنك قاتلت ليقال: استشهدت، قال

فقد قيل، مث أُمر به فسحب على وجهه يف النار، ورجـل تعلـم   
فما : العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأيت به، فعرفه نعمه فعرفها، قال

فيك القـرآن،  تعلمت العلم وعلمته، وقرأت : عملت فيها؟ قال
: عامل، وقرأت ليقـال : ولكنك تعلمت العلم ليقال: كذبت: قال

سحب على وجهه حـىت أُلقـي يف   قارئ، فقد قيل، مث أُمر به ف
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  .احلديث »...النار

   :وجود الغاية -٢
فالقارئ املسلم يقرأ ألهداف وغايات عظيمة، فهو يقرأ لرفـع  

لتعليم، أو الدفاع اجلهل عنه وعن غريه من املسلمني، أو الدعوة أو ا
عن دين اهللا، أو ألجل خدمة أمته يف جمال من جماالت العلم والقوة، 
فاملسلمون يواجهون أعداء شرسني من يهود ونصارى، وملحـدين  
ومنافقني، وأصحاب مذاهب هدامة مضللة، وال سبيل للرد علـى  
هؤالء إال بالفهم السليم للكتاب والسنة أوالً، وقراءة ما بـه نفـع   

  .ة ثانيالُألم
   :االستشارة والسؤال -٣

االستشارة مطلب شرعي، وأدب عظيم، وخلق نبيل، فينبغـي  
للقارئ أن يسأل أهل اخلربة واالختصاص والعلم قبـل اقتنـاء أي   
كتاب يرتاب يف أمره، أو ال يعرف سبيل مؤلفه، وكذلك يسـأل  

  .عما يشكل عليه من أمور تعترضه أثناء قراءته
   :تب صواباليس كل ما يف الك -٤

فالقارئ ال يتعجل يف تقبل كل ما يقرأه مما هو عرضة للنقاش، 
فقد يأيت املؤلف بفكرة أو مبدأ غري صحيح أو خمالف للسنة، إمـا  
عن حسن قصد أو سوء نية، فيجب على القارئ أن ميحص كل ما 
يقرأه، فما كان صوابا يقبل به، وما كان خطأ يرفضه وحيذر منـه،  

منا هذا إساءة الظن باملؤلفني بقدر ما هو دعـوة إىل  وال يعين كال
  .التثبت
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  : القراءة لالستفادة -٥
سيكون لنا حديث يف  –الناس فيما يقرؤون مذاهب وأصناف 
وخريهم مـن يقـرأ    –مبحث آخر عن أصناف الناس يف القراءة 

ليستفيد، فالقراءة لالستفادة ال جمرد املطالعة العابرة، فليست العربة 
فحات ينهيها القارئ من كتاب، بل العربة مبا استفاد مـن  بعدة ص

  .هذا الكتاب
   :التدرج يف القراءة -٦

وهذا أدب مهجور لدى كثري من القراء، فتجد القارئ أول ما 
يبدأ يف قراءته بالكتب الطويلة وذات املستوى الصعب، ممـا قـد   

ب وينفر منها، حيث جيد نفسه مل يفهم هذه الكت: يصده عن القراءة
أو يستفد منها، وقد يكون الداعي له على ذلك احلماسة واملبالغة يف 

مطلوبني، ولكن جيب أن  االثقة يف النفس، وهذان األمران وإن كان
يكونا بقدر، دون إفراط أو تفريط، فينبغي على القارئ أن يتدرج 
يف قراءته من الكتب املختصرة والسلسـة، إىل الكتـب الطويلـة    

د نفسه الصرب، ويرقى بفهمه إىل مستوى أعلى، والصعبة، حىت تعتا
  . ويتأكد هذا األمر يف حق طلبة العلم الشرعي

وهناك واجبات على القارئ جتاه القراءة، ينبغي عليه معرفتها، 
  : وأنْ يعمل ا ما استطاع إىل ذلك سبيال، ومن هذه الواجبات

   :الفهم -١
كلمـات   وهو أول واجبات القارئ، إذ القراءة ليست معرفة

: ومجل فحسب، ولكن ما وراءها من معان، وال نقصد بالفهم هنا
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الفهم السطحي الذي ال يتجاوز اإلدراك احملدود، وإمنا نقصد الفهم 
العميق الذي يشعر معه اإلنسان أنه اكتسب شيئًا جديدا، ويكـون  

  .من السهل عليه أن حيفظه
   :احلفظ -٢

ئن فيها القارئ علـى  وهي املرحلة اليت تلي الفهم، واليت يطم
ثبات واستقرار األفكار املكتسبة، وتصبح جزًءا من عامله وتكوينه، 

  .حبيث ال يصعب عليه بعد ذلك أن يستعيدها مىت شاء
والفهم الصحيح واحلفظ ضروريان للقارئ الذي يريد أن حيقق 
األهداف من قراءته، ومها باإلصرار والتدريب الذايت يصبحان مـن  

ة يف اإلنسان، واليت ال يكاد يشعر جبهـد كـبري يف   املهارات الثابت
  .ممارستها
   :تركيز االنتباه -٣

 –وهي قدرة خطرية يف حياة اإلنسان، وإليها يرجع الفضـل  
فيما حيققه من آمال، وما يتوصل إليه من اختراعـات،   –بعد اهللا 

والتقدم العلمي واإلنساين مدين هلذه اجلـوهرة الغاليـة يف العقـل    
، وهي عدة الباحث والعامل وصـاحب املهنـة واجلـراح    اإلنساين

  .والكاتب واملهندس واملعلم، وكل من يعمل عمالً ذا شأن
والقراءة من األعمال العظيمة يف حياة البشر، ومن غري التركيز 
فيها يتشتت الفكر وال يعمل على اإلحاطة، وكأنه يعمل بـبعض  

  . قواه دون البعض اآلخر
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توجيهه إىل املوضوع، وثباته عليه وعلى : وتركيز االنتباه يعين
تأمل املـادة  : التفصيالت اجلزئية املتفرعة منه، وهو يف القراءة يعين

املقروءة، واالنشغال ا، وربط جزئياا بعضها ببعض، وبدون ذلك 
ال يتم الفهم اجليد، وال ما يترتب على الفهم من حفظ وتذكر، ومما 

التدريب على ذلك بالتوقف بعـد   :يساعد على التركيز يف القراءة
كل فقرة بضع حلظات؛ لضـبط الفكـر، ومالحظـة تسلسـل     

  .املعلومات، ومنع االسترسال واالستطراد والتداعي
على أن هناك مجلة من العوامل السلبية اليت تؤثر على التركيز، 

عوامل نفسية، كاحلزن والقلق، وبعض العوامـل النفسـية   : منها
جسمية، كاألمراض العضـوية، والتعـب   عوامل : األخرى، ومنها

عوامل مادية، كفسـاد  : واإلرهاق، وضعف البصر والسمع، ومنها
  . اهلواء أو الضوضاء الشديدة أو ضعف اإلضاءة

   :التذكُّر -٤
الفهم الصحيح واحلفظ وتركيز االنتباه توصـل إىل التـذكُّر،   

ليـة،  القدرة على استعادة املعلومات من الذهن يف احلياة العم: وهو
وهو قدرة عقلية ترتبط بالذكاء، وهو أيضا واجب إنساين يعـززه  
االهتمام الشخصي باملوضوع وإخالص النية يف ذلـك، وكـذلك   

  . التحرر من اخلوف، والصحة احلسنة
والقراءة ومراجعة ما يقرأ من آن آلخـر تـدريب لـإلرادة    

  .والذاكرة ولقوى اإلدراك والفهم
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   :التحصيل -٥

: طاقته اخلاصة يف التحصيل، والتحصـيل هـو  إن لكل إنسان 
القدرة على االحتفاظ بكم معني من املادة العلمية اليت يقرأ فيهـا،  
وكلما كان اإلنسان ذا مهارة عالية يف القراءة، كلما كانت كمية 

  .معلوماته اليت حيتفظ ا أكثر
   :ربط املعلومات -٦

لومات يطغى فال بد للقارئ من تنظيم معلوماته؛ ألن كثرة املع
بعضها على بعض، ويطمس بعضها بعضا، وقد يصل ا ذلـك إىل  
حد الضياع يف ركام املعلومات، وإذا متت القراءة بالعناية املطلوبـة  

  . واالهتمام وتركيز االنتباه، أمكن ربط املعلومات اجلديدة بالسابقة
   :التعاطف والنقد -٧

قيقـة األمـر   ومها مهارتان ظاهرمها التناقض، ولكنهما يف ح
القراءة بروح املودة، والثقة يف املؤلف، : متكاملتان، فالتعاطف يعين

والتجاوب مع أفكاره، وأال يكون القارئ مشبعا منذ البدء بأفكار 
  . خاصة ضد املؤلف

  .تقومي املادة، واحلكم عليها شكالً وموضوعا: والنقد هو
وما آمـن  وال يعين التعاطف أن ينسى القارئ ما قرأه من قبل، 

به من أفكار، وما اقتنع به من نظريـات وقـوانني، وال يعـارض    
التعاطف أن حيتفظ القارئ لنفسه حبق الرفض ملا يراه خمالفًـا ملـا   

  .يعرف متاما أنه حق، أو ملا ال يتفق مع معتقداته
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  املبحث الثاين عشر
  أصناف القُراء

االنتفـاع   يتفاوت الناس يف درجة اإلقبال على القراءة أوالً، مث
  :منها ثانيا، وهم يف ذلك أصناف شىت، منها

  : العاجزون عن القراءة -١
وذلك بسبب أُمّيتهم، وهم يشكلون نسبة ليست قليلة يف العامل 

آخذة يف التنـاقص؛ ملـا    –وهللا احلمد  –اإلسالمي والعريب، وهي 
تسنه الدول واحلكومات من قوانني التعليم اإللزامي مـن جهـة،   

  .و اُألمية من جهة أخرىوجهود حم
  : القارئ الصدئ -٢

وهو الذي حيسن القراءة، ولكنه ال يقرأ، متعلالً بأعذار كثرية 
لتربير إحجامه عن القراءة، من كثرة العمل، وضيق الوقت، وضعف 
البصر، وشد برامج التلفاز له، وحني النظـر والتحقيـق يف هـذه    

لقراء الذين يعمـل  األعذار جندها واهية، يكشف كذا شرحية من ا
، ويقـوم  يأحدهم يف ختصصه املهين، الذي يستغرق جل وقته اليوم

بواجباته العائلية واالجتماعية، ويقضي وقتا مع التلفاز واإلذاعـة،  
ويقوم بنشاطات أخرى كثرية، ومع ذلك فهو جيد متسعا من الوقت 
 للقراءة والتأمل، بل والنقد، وما ذاك إال ألنه أحسن التعامـل مـع  

  .وقته وتنظيمه
ومعظم هؤالء القراء الصدئني يبدؤون االبتعاد عن القراءة عند 
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يبتـدئون   –وهم األسـوأ   –مغادرم ملقاعد الدراسة، وبعضهم 

  . العزوف عن القراءة نتيجة فشلهم الدراسي
  : قارئ الديكور -٣

وهو الذي لفت نظره تصميم ملنزل أو مكتب، حتتل فيه املكتبة 
يعطي الزائر انطباعا بأن صاحبه مثقف مهتم بالثقافـة  ركنا بارزا، 

والكتاب، وبعد أن جيهز هذه األرفف ويرضى عن تصميمها، يبدأ 
مبلئها بالكتب، وأكثر ما يهمه يف هذه الكتب تناسـق مقاييسـها   
وأحجامها وألوان كعوا، وقراء الديكور حقيقة ال خيال، يشـهد  

  .عليها الواقع
  :القارئ املتعامل -٤
و الذي ال يكتفي جبمع الكتب والتفنن برصها يف مكتبتـه،  وه

بل يتعدى ذلك إىل اإلدالء بدلوه يف جمالس العلم والثقافـة، فهـو   
يتحدث عن الكتاب الفالين ومؤلفه وما يتضمنه كتابه، بل ويتعدى 
ذلك إىل حد احلكم على الكتاب والكاتب بـاجلودة والـرداءة،   

احلال به إىل التعدّي على كتـب  ويصبح األمر أكثر بالًء إن وصل 
الشريعة ومؤلفيها من أئمة السلف واخللف، فيشيّخ نفسـه قبـل   

قراءة من كـل كتـاب   : النضوج، ويفيت للناس، وبضاعته يف ذلك
بضاعة  –واهللا  –ملقدمته وقائمة حمتوياته، وبعضا من فصوله، وهي 

 –ه اهللا حفظ –مزجاة، قال العالمة الشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد 
فكم رأينـا  «: »التعامل وأثره على الفكر والكتاب«يف سفْرِه القيم 

نزاالً يف حالئب العلم، من رائم للربوز قبل أن ينضج، فراش قبل أن 
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مـن  : البداية مزلة، وقيل: يربي، وتزبب قبل أن يتحصرم، وقد قيل
  .»البلية تشيخ الصحفية

حقًا هم غول العلم، بل فهذا القطيع «: ويقول يف موضع آخر
دودة لزجة، متلبدة أسراا يف مساء العلم، قاصرة من مسـو أهلـه،   
وامتداد ظله، معثرة دواليب حركته، حىت ينطوي احلق، وميتد ظـل  

  :الباطل، وضالله، فما هو إال فجر كاذب وسهم كاب حسري
  هو الـوزير وال أزر يشـد بـه   

مثل العرضوي له حبر بـال مـاء    
التعامل، عتبة الدخول الفـاجرة إىل خطـة   : دهم اهلابطإنه لزا

  .»»القول على اهللا بال علم«: السوء اجلائرة
ترك ما هم عليه من البالء، وليتهم يقـرؤون  : والنصيحة هلؤالء

) التعامل وأثره على الفكـر والكتـاب  (كتاب الشيخ بكر أبو زيد 
  .ليعلموا أي بضاعة مزجاة حيملون

  : القارئ الناضج -٥
  : هو القارئ الذي ميتاز بصفات حسنة، منهاو
  . محاسه الصادق للقراءة -أ

معرفته ألساليب البحث والتنقيب يف مصادر املعلومات،  -ب
وحسن استخدامه للمعاجم واملوسوعات ودوائر املعارف وأمهـات  

  .الكتب
  . قراءته موضوعات تتميز بالتنوع واالختالف -ج



  
اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة

  
٨٠  

 
، فسرعان ما يتعرف الكلمات امتالكه لثروة لغوية واسعة -د

  .املألوفة لديه، ويتعلم الكلمات اجلديدة بأيسر اجلهد
قدرته على فهم األفكار اجلديدة املكتسبة مـع اخلـربة    -هـ

  .املاضية، مما يسمح له برؤية األشياء من زاوية جديدة
ميتلك مهارات القراءة امليكانيكية والفسيولوجية، من حيث  -و

  .مات والتعرف عليها، والتطبيق الصحيح هلاإدراك احلروف والكل
ميتلك املهارات العقلية اليت تساعده علـى إدراك املعـىن    -ز

القريب والبعيد، وهدف الكاتب، واملغزى الذي يرمي إليه، ودمج 
  .املعلومات اجلديدة اليت حيصل عليها يف أنساقه املعرفية املستقرة

حلاجة، والوقت قدرته على تكييف سرعته يف القراءة مع ا -ح
  .املتاح، ومتطلبات الفهم واإلدراك

قدرته على استعمال كل املعلومات اليت تساعده على فهم  -ط
  .األفكار املطروحة، كما أرادها املؤلف

القدرة على االستجابة لنبض العصر الثقايف، وهذا ال يعين  -ي
الـوعي  : االنفتاح املطلق، وقراءة كل ما هب ودب، لكنها تعـين 

رفة اليت حيتاجها مسلم اليوم؛ ليعيش زمانه بكفـاءة وفعاليـة،   باملع
  . والوعي مبا يرفع من قدرته على مواجهة التحديات املختلفة

معرفته لكيفية التعامل مع الكتب اليت عزم على قراءـا،   -ك
  .والكتب اجليدة اليت ينتفع ا

امتالكه مللكة نقدية تؤهله للتمييز بني نقـاط الضـعف    -ل
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وة، والكشف عن التحيز واالدّعاء، ومتحيص اخلطأ والصـواب  والق
  :من األفكار، وهذا يتطلب جمموعة من القواعد، منها

  .حتديد أهداف الكاتب، ومدى حتقيقه هلا -١
  .فهم النص، وربط األفكار بعضها ببعض -٢
تقومي املقروء، ومدى كفاية املعلومات وفائدا، وصدقها  -٣

  . وموضوعيتها
اف أوجه التشابه واالختالف يف األفكار بني الكاتب اكتش -٤
  .وغريه
  .الكشف عن تناقضات الكاتب ومبالغاته وادعاءاته -٥
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  املبحث الثالث عشر
  أخطاء يف القراءة

هناك العديد من األخطاء اليت يقع فيها بعض القراء، سنوضحها 
  : الحقًا، ومن هذه األخطاء

ون هنـاك هـدف أو   القراءة لتمضية الوقت، دون أن يك -١
  .أن يكون للقارئ هدف وغاية يسعى إىل حتقيقها: غاية، والصواب

التقليد األعمى لكل شيء مكتوب، وقبوله دون متحـيص   -٢
أو نقد، وعلى القارئ بناء ثقافة عالية له تؤهله إلدراك ما حولـه،  

  .ومناقشة ما هو مكتوب مناقشة فكرية
ن قيمتها احلقيقية، التضخيم والدعاية لبعض الكتب أكرب م -٣

وإعطاؤها منزلة فوق حجمها، وقد يكون الدافع إىل ذلـك حمبـة   
املؤلف واالرتياح له، أو تضمنها فكرة تروق للقارئ بغض النظـر  

  . عن صحتها أو خطئها
تغري القناعة الفكرية ألدىن شيء يقرأه، والواجـب علـى    -٤
للكاتب عدم التسليم بالصحة ألي شيء يقرأه، فال خيضع : القارئ

وزن احلقـائق،  : خضوعا تاما، إمنا جيب أن يكون رائده يف القراءة
  .وتقدير األمور، تقديرا يدفع إىل إظهار احلق وإبطال الباطل

على حـد   –القراءة بغرض كشف أخطاء املؤلف وعيوبه  -٥
  .فهو يقرأ للنقد دون طلب للفائدة –زعمه 
ـ   -٦ ى القـراءة  استعجال الثمرة والنتائج، وعدم الصـرب عل
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  . واالطالع
سرعة القراءة يف غري حملها، وإاء الكتاب يف فترة زمنيـة   -٧

حمدودة، وإن مل يستفد من الكتاب، وينبغي أن يعلـم القـارئ أن   
العربة بالفهم واالستيعاب، ال بكثرة الصفحات املقـروءة وإـاء   

  . الدات
لفية االمتناع عن قراءة كتب بعض الكُتاب، إما لوجود خ -٨

سابقة عن الكاتب أقنعته بأن كتاباته سيئة، أو لبعض كتابات سابقة 
  .له

الثقة بكل شيء مطبوع من غري تثبت وال مراجعة، حىت لو  -٩
كان مصادما للشريعة، فينبغي على القارئ االستعانة بأهل اخلربة يف 

  .هذا الشأن
 عدم االنتباه لبعض الكتاب املضلني الذين ينشرون السم -١٠

يف العسل، أو يأخذون ما يناسب أهواءهم ويتركون ما ال يوافـق  
  .أهواءهم
عدم االنتباه لبعض التناقضات اليت يقـع فيهـا بعـض     -١١

الكُتاب، فقد يقول الكاتب يف بداية مؤلفه فكرة مث يناقضها يف آخر 
  . الكتاب

اعتقاد أن القراءة جمرد هواية وتسلية، متارس يف أي وقت  -١٢
لصحيح أن للقراءة قواعد وشروطًا قد ذكرناها سـابقًا،  ومكان، وا

كما أا ليست جمرد هواية، بل هي غذاء للروح، فعلى القارئ أن 
  .يعطيها حقها من التقدير
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وهلذه األخطاء وغريها أسباب عدة، تؤدّي بالقارئ الغافل عنها 

  : إىل الوقوع ا، ومن هذه األسباب
فغري املتعلم يكـون عرضـة   وهو ما يقابل العلم، : اجلهل -١

  .للوقوع يف مثل هذه األخطاء
وهي وإن كانت من األخطاء يف حـد  : السرعة يف القراءة -٢

  . ذاا، إال أا أيضا تكون سببا للوقوع يف أخطاء أخرى
  :عدم فهم القارئ ملا يقرأ -٣

: وهذا وإن كان داخالً ضمنا يف اجلهل، لكننا نقصـد هنـا  
لكن حينما يقرأ بعض الكتب فإنه ال يفهـم مـا   القارئ املتعلم، و

يقرأ، أو يفهم على حنو مغاير ملا يرمي إليه الكاتب، فيقع يف محـأة  
  .اخلطأ

وهي جزء من اجلهل، ولكنه يتعلـق  : قلة البضاعة اللغوية -٤
  .بضعف املفردات، واجلهل مبعاين بعض الكلمات

ت الضعف اللغوي العام يف وسائل اإلعالم وبعض مقـررا  -٥
مما أدى إىل أن أُدخل يف اللغة ما ليس فيهـا، وخلطـت   : التعليم

  .العامية بالفصحى، مما أفسد الذوق لدى الكثري من الناس
إىل غري ذلك من األسباب اليت قد ذكرنا بعضها يف ثنايا عرضنا 

  .لألخطاء اليت يقع فيها بعض القراء
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  املبحث الرابع عشر
  الطريق األفضل لقراءة أمثل

راءة الصحيحة املثلى تكسب القارئ مكاسـب عـدة،   إن الق
وإضافة إىل الفوائد واملكاسب اليت ذكرناها آنفًـا، فـإن هنـاك    

االستذكار بفاعلية، والكتابة بوضوح، : مكاسب ثالثة إضافية هي
واإلنصات بدقة، كما أا تقدم ملستخدمها وسائل أربـع؛ حـىت   

  : يكون قارئًا مثاليا، وهذه الوسائل هي
  .أا تمكنه من أن يسبح يف حبور القراءات املهمة -١
أا تمكّنه من أن ينفي ويزيل الغبار عن الكتابات القيمـة   -٢
  .القليلة
 –وحيتفظ  –أا تمكّنه من أن يفهم بالتحديد، ويستخدم  -٣

  . مبعلومات، تكون مرجعا دائما يف متناول يده
حرز تقـدما يف جمـال   أا تمكّنه من أن يطبق ما يقرأ؛ لي -٤

  . عمله، من خالل االرتقاء مبهاراته املنطقية
إضافة إىل أا متكنه من التحلي بصفات القارئ الناضـج،   -٥

  .اليت أوضحناها فيما سبق
وللقراءة الصحيحة استراتيجية خاصة تقوم على أربعة عناصر، 

  : هي
ونقصد به البحث عن العناوين الرئيسة، وجداول : املسح -١

تويات والفهارس، أو أي شيء أمامك حبثًا عن الكلمات الرئيسة احمل
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مـثالً،  ) الزقوم(الدالة، واليت ترى أا تتطلب نظرة متأنية، ككلمة 

اليت تدل على طعام أهل النار، ملن أراد أن يقرأ عن أحـوال أهـل   
النار، أو يكتب حبثًا عن ذلك، فالكلمات الدالة ختتلف من جمـال  

فرد آلخر، فالكتاب الواحد قد يسـتفيد منـه   آلخر، وكذلك من 
  .أكثر من شخص يف أكثر من جمال

  : للتصفح السريع وسائل مساعدة، هي: التصفح -٢
أهل اخلربة خيتارون بعض الكتب من مؤلفيهـا، إذ  : املؤلف -أ

أن جودة أي كتاب تعتمد بصورة أكرب على مؤلفه أكثر من مـادة  
تاب أو حىت املقـال، فهـي   الكتاب نفسها، فاسأل عن املؤلف للك

اخلطوة األوىل حنو ضمان أن قراءتك تستحق منك بـذل الوقـت   
واملال، وهناك مؤلفون معاصرون اشتهروا جبودة مؤلفام، وحتريهم 
الدقة والضبط والصحة فيما يكتبون، خبالف آخرين مههم الـربح  

  .التجاري يف املقام األول دون النظر إىل جودة ما يكتبون
العناوين مهمة، رغم أا ال تعد مؤشرا على قيمة : نالعنوا -ب

الكتاب كاملؤلف، ومع ذلك فقد تكون العنـاوين مفيـدة عنـد    
  .االختيار للتصفح

يف بعض التخصصات يكون تاريخ النشر من : تاريخ النشر -ج
األمور املهمة واحلامسة، من حيث تصفح الكتاب أو عدم تصفحه، 

الطلب احلديثة، واليت تتطور فيها  مثل كتب احلاسب اآليل، وتقنية
 –مـثالً   -هــ  ١٤١٠املعلومات والتقنيات سريعا، فطبعة عام 

تصبح قليلة الفائدة إن مل تكن عدميتها، ومع ذلك فهنـاك بعـض   
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الكتب اليت تستحق القراءة بغض النظر عن تاريخ النشر، ككتـب  
  .الشريعة واألدب وغريها

ام عن مدى أمهية ما حيتويـه  فهي متيط اللث: قائمة احملتويات -د
الكتاب، سواء كان احملتوي النوعي هو ما تبحث عنه أم ال، فمثالً 
قد تبحث عن معلومات خاصة بصفات القارئ اجليد، فتبني لـك  
قائمة احملتويات أن فصالً واحدا من بني عشرة فصول هو ما خيص 

  . القراءة
املؤلف  وهي تفيد القارئ يف حتديد ما إن كان: املراجع -هـ

يعتمد على مصادر أصلية أم ثانوية، واليت هي عبارة عن تلخـيص  
للمصدر األصلي، كما أا تدل على عناية املؤلف بكتابه من حيث 

  .جودة املراجع
قائمة الكلمات واملصطلحات املهمة : وأقصد به: الفهرس -و

اليت وردت يف الكتاب، وهو يوجد يف آخر الكتاب، فالكتاب الذي 
رسا يساعد القارئ على انتقاء ما يريد بطريقـة سـريعة،   حيوي فه

فمثالً عندما نأخذ كتابا من املكتبة، وخنتار عنوانا، نبحث عنـه يف  
الفهرس، مث نلقي نظرة على الصفحات اليت تتناول هذا العنـوان،  
وذه الطريقة ندرك سريعا فيما إذا كان الكتاب حيتـوي علـى   

  .ن أم المعلومات جيدة عن هذا العنوا
وهي جوهر القراءة الصحيحة، وهـي  : القراءة التمهيدية -٣

تقوم على قراءة أجزاء خمتارة قراءة متأنية، وذلك علـى مراحـل   
: متتالية، حينما جتد ذلك ضروريا، واهلدف من القراءة التمهيدية هو
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فهم فكرة الفقرة املكتوبة، ومعرفة املوضـوعات الـيت تناقشـها،    

ن القراءة التمهيدية قدر كبري مـن الفهـم   وسرعان ما يتمخض ع
واحلفظ، كما أا متنح القارئ معلومات كافية للحكم فيما إذا كان 

أم ال؟ وللقـراءة   –القراءة املتعمقـة   –سينتقل إىل اخلطوة النهائية 
  :التمهيدية فوائدة عدة، منها

تساعد على فهم ما يقوله املؤلف فهما دقيقًا، وبكلمـات   -أ
  .سهاملؤلف نف

تساعد على اإلحبار يف كتب بأكملها خالل زمن يسـري   -ب
  . جدا، نصف ساعة أو أقل لكل كتاب

  .تساعد على التغلب على العقبات اليت تعوق التركيز -ج
  .تساعد على فهم الفكرة الرئيسة -د

  . تساعد على رؤية العالقة بني الكل واألجزاء -هـ
املوضوع كله أو  –تساعد على اختيار جزء من موضوع  -و

  . لقراءته قراءة متعمقة –
  .تساعد على االحتفاظ بالنقاط الرئيسة املهمة للكتاب -ز
تقضي على الشعور بالذنب عندما تقرر عدم قراءة كتاب  -ح

  .معني
تساعد على إصدار قرار حكيم بشأن ما إذا كان القارئ  -ط

  .سيستثمر رأس ماله اإلنساين يف القراءة املتعمقة
لقراءة التمهيدية مبادئ ينبغي على القـارئ املثـايل   هذا وإن ل
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  :األخذ ا، وهي
  : القراءة بالعقل: املبدأ األول

فالعقل هو الذي يقرأ وليست العينان، وتؤكد األحباث احلديثة 
أن الكبار يقرؤون بعقوهلم، وأن القراءة يف جوهرها تعـد طريقـة   

): صـحيحة القـراءة ال (للتفكري، تقول فيليس منـدل يف كتاـا   
والقراءة الصحيحة تؤكد على القراءة املرنة القوية ذات الكفـاءة،  «

وهي نوع من القراءة ال يقوم به سوى العقل، ويف حني أن املناهج 
األخرى ترى القراءة على أا حركة العني، أو حركـة اليـد، أو   
البحث عن الكلمة الرئيسة، فإن القراءة التمهيديـة تعتـرب مبثابـة    

ومبثابة البحث عن الفهم واحلفظ، فهي تضفي الفعالية على التفكري، 
  .»قراءتك، من خالل تدريب عقلك وليس مقلتيك

إن القارئ املثايل يستخدم قدرته النقدية مع كل كلمة يقرأها، 
وحينما يتعامل مع القراءة كعمل عقلي فإنه يتمكن مـن إصـدار   

كتاب، أو  احلكم الصحيح، قبوالً أو رفضا ألي كتاب، أو جزء من
  .فكرة يف كتاب أو رسالة، وما شاكل ذلك

  : الدقة يف القراءة: املبدأ الثاين
إن الدقة تعين التدقيق والضبط، والقارئ املثايل حني يـدقق يف  
قراءته فإنه يسعى إىل فهم ما تقوله الفقـرة أو املبحـث، بـنفس    

  .الكلمات املستخدمة من قبل الكاتب، ال بترمجته هلذه الكلمات
لدقة يف القراءة تقوم على قراءة كل كلمة، واستنباط ما يبدو وا

للقارئ من أفكار وكلمات دالة رئيسة، مث التساؤل عمـا يريـده   
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الكاتب بالضبط، مث اإلجابة عن السؤال باستخدام أكرب قدر ممكن 

  .من كلمات الكاتب
  :والدقة يف القراءة تفيد القارئ فوائد عدة، منها

  .القراءة بدقة -١
إذ إن القراءة باعتناء من أول مرة تعين أنه لن : توفري الوقت -٢

يلزم القارئ إعادة قراءة النص من أجل اسـتخالص املعلومـات   
  .الحقًا
فالقارئ حينما يقرأ بدقة فإنـه ال ميكنـه   : التركيز التام -٣

  .التفكري يف شيء آخر، وبالتايل يركز انتباهه على اجلزء املقروء فقط
  .القارئ توسيع مفردات -٤
حتديد االختالفات بني األجزاء املكتوبة أو حىت الكُتـاب   -٥

  .الذين يكتبون عن نفس املوضوع
فالقراءة املدققة تعد مطلبا سابقًا : حتسني القدرة االنتقادية -٦

  .للقراءة النقدية
  .تدفع حبياة القارئ املهنية قدما -٧

  :ضبط القراءة لتتناسب مع: املبدأ الثالث
وتشمل الدرجة العلميـة للقـارئ، والـذاكرة    : واهبامل -أ

والقدرات، أو اخللفية اخلاصة باملوضوع، واالهتمامـات واخلـربة   
  .القرائية السابقة، وغري ذلك
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وتشمل احلصول على معلومة معينـة، مجـع   : األهداف -ب
املعلومات العامة، القراءة بطريقة أكثر سرعة، استيعاب املزيد، تعلم 

  .، وغري ذلكإحدى املهارات
وتشمل احلصول علـى خلفيـة عـن    : متطلبات العمل -ج

  .القضايا، التوسع يف أحد ااالت، تعلم جمال جديد، وأشياء أخرى
  : خطوات القراءة التمهيدية

  : النظر إىل التركيب: اخلطوة األوىل
العناوين الرئيسـة والفرعيـة،   : والتركيبات املقصودة هنا هي

واملقتطفـات، وامللخصـات، والقصـص    والترويسات، واملقدمة، 
  .املذكورة يف البداية والنهاية، واخلامتة

  : البحث عن الفكرة الرئيسية: اخلطوة الثانية
وذلك يف العناوين الرئيسة والفرعية، واملقدمة، والفقرات األوىل 

  .واألخرية
وذلك بالنظر يف مطلع  :البحث عن املوضوع: اخلطوة الثالثة

ايتها، والتمعن بقراءة اجلمل اليت حتتوي علـى  الفقرات الطويلة و
  .موضوعات الفقرات وتصفح التفاصيل

التعمق يف القراءة حينما تكون هناك أمهيـة  : اخلطوة الرابعة
فالقارئ يقرأ بتعمق عندما تتفق القطعة مع الفكرة الرئيسة،  لذلك،

اله أو يظن القارئ أنه قد يتعلم شيئًا ما، أو أنه حيتاج إىل ذلك يف جم
املهين، أو تساعده على أداء مهمة موكلة إليه، يف حني ينبغي علـى  
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القارئ أن ال يتعمق يف القراءة حينما ال حتتوي القطعة على شـيء  

  . جديد يتعلمه، أو ال تكون مفيدة له، أو رديئة الطباعة
  : القراءة املتعمقة -٤

لك والقراءة املتعمقة تستلزم االنتباه الكامل من القارئ، وكـذ 
ثقافته ومهاراته جمتمعة، وسوف يستخدم القارئ مهارات متعـددة  

  . يف أوقات خمتلفة
وحىت يكون القارئ مستعدا للقيام بالقراءة املتعمقة، جيب عليه 

  : جتنب ثالثة أمور غري صحيحة، هي
عدم حتريك الشفتني عند القراءة، وذلـك ملـا لتحريـك     -أ

يساعد على التركيز يف مكـان  الشفتني أثناء القراءة من فوائد، فهو 
به ضوضاء، وحل اجلُمل املعقدة والطويلـة، وفهـم املوضـوعات    

  .الصعبة، وكذلك احلفظ والتذكر ملدة أطول حني تقييد املعلومة
عدم الكتابة يف هـوامش الكتـاب، أو يف قصاصـات     -ب

خارجية توضع داخل الكتاب وهذا مناقض للقراءة الواعيـة الـيت   
ى الكتاب، أو يف اهلوامش، أو على قصاصـات  تتطلب الكتابة عل

نزعهـا دون  : الورق، وهي األفضل؛ ملا فيها من فوائد عدة، منها
إتالف الكتاب، أن القارئ جيد الصفحات اليت ـا القصاصـات   
بسهولة، إمكانية ترتيب هذه القصاصات يف مكان آخر للمراجعـة  

ـ  داد دروس والدروس، ونزعها وتنظيمها لالستخدام مستقبالً يف إع
  . أو خطابات

احلصول على زبد ما يقرأ القارئ فقط، فزبدة القـراءة أو   -ج
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الفكرة العامة، وإن كانت تساعد على القيام بعمل تصفية للكتاب، 
إال أا ال تؤدي إىل الفهم، وهو املطلب الرئيسـي مـن القـراءة    

  .املتعمقة
  : وحىت نتمكن من القراءة املتعمقة علينا عمل اآليت

  . اإلبطاء من سرعة القراءة -١
  :ونعين بذلك عمل اآليت: قراءة كل كلمة -٢
  . التحليل حىت نرى األجزاء -أ

بناء عالقات بني ما نقرأ وعملنا إذا ما كـان املوضـوع    -ب
  .يتعلق بعملنا

التفكري فيما وراء الصفحة، والتمييز بني اجلودة والصحة،  -ج
  .وطرح األسئلة النقدية احملددة

ونقصد بذلك : عل الورقة والقلم واملعاجم بني أيديناأن جن -٣
  :استخدام املالحظات اهلامشية، إذ يف ذلك فوائد مجة، منها

  .تساعد يف استخدام القراءة يف أعمالنا -أ
  . تركيز االنتباه -ب
  .إنعاش الذاكرة لشهور وسنوات قادمة -ج
  .التفاعل مع الكتاب -د

  .تسهيل عملية التحليل والتركيب -هـ
  . التفكري يف كيفية استخدام موضوع القراءة -ز
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  املبحث اخلامس عشر

  القراءة يف القرن احلادي والعشرين
يف عامل «: »القراءة الصحيحة«: تقول فيليس مندل يف كتاا   

االتصاالت بالفيديو واهلواتف احملمولة وماكينات الفاكس وشبكات 
باحلاسوب، سـوف  احلاسب اآليل، وخاصة عرب الشبكات املرقمة 

نسمع دائما أن املطبوعات باتت تقنية قدمية عفا عليها الـزمن إىل  
األبد، وستظل حبيسة للمتاحف الـيت نطلـق عليهـا اآلن اسـم     

  .»املكتبات
وحنن اآلن نشاهد ما توقعته فيليس من القراءة والكتابة علـى  
احلاسوب بواسطة ما يسمى باإلنترنت، وأفضل طريقة للتعامل مع 

اءة يف احلاسوب هو استخدام تقنية القـراءة الصـحيحة الـيت    القر
  .ذكرناها آنفًا

ولنأيت اآلن إىل عناصر القراءة الصـحيحة ونطبقهـا علـى    
  : احلاسوب

أنه يقوم باملسح بصورة أسـرع  : مما مييز احلاسوب: املسح -١
كثريا وأدق مما يفعله القارئ، وكل ما يفعله املرء هـو اسـتخدم   

  .حديد مواقع الكلمات الدالة الرئيسةوظيفة البحث لت
  . ويستخدم فيه نفس الطريقة السابقة: التصفح -٢
إن الكثري من برامج احلاسوب تسمح لنا : القراءة التمهيدية -٣

بإبراز مضمون القطعة، ومواضيع الفقرات على الشاشة مباشـرة،  
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  . وطبعها، أو وضع عالمات لتمييز القطعة
ضل فيها استخدام النسخة املطبوعـة؛  ويف: القراءة املتعمقة -٤

  : وذلك لثالثة أسباب
  .الرغبة يف عدم فقدان التمييز بني البداية والنهاية ملا نقرأ -أ

اهتزاز صورة احلاسوب، مما يعطي تباينا رديئًا بني الكتابة  -ب
  . واخللفية على الشاشة

تأثري اإلشعاعات اليت تصدر عن احلاسوب على العني من  -ج
  .ة الصحيةالناحي
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  ةـــاخلامت

يف بيـان أمهيـة    –بإذن اهللا  –وبعد هذه اإليضاحات النافعة 
الكتاب والقراءة، والعناية ما، أرجو من اهللا أن أكون قد وفَّقـت  
ذه الرسالة املختصرة يف املسامهة يف إبراز القراءة، كمصدر مهـم  

الرئيسـة يف  من مصادر العلم واملعرفة، واللذان يعدان من الوسائل 
تقدم األمم ورقيها؛ حىت ننهض بأمتنا اإلسالمية، ونصـل ـا إىل   
مصاف األمم املتقدمة كخطوة أوىل، مث تسنم موقع الصدارة بـني  

  .باقي األمم، واإلمساك بزمام األمور كخطوة أخرية
إن اهلدف من هذه الرسالة هو اإلسهام يف نقل أفراد أمتنا مـن  

مول الذهين، وضيق األفـق، إىل حتـرر   محأة اجلمود الفكري، واخل
الفكر، وتفتق الذهن، وسعة األفق، حتت مظلة الشـريعة الغـراء؛   
ليعتقوا أمتهم من ربقة العبودية لألمم الضالة، والتقوت من فتـات  

  . موائدها، ولتكون هلا شخصيتها املستقلة فتكون متبوعة ال تابعة
لقـارئ هـذه   فإنه ال فائدة ترجى  –وليس آخرا  –وأخريا 

الرسالة ما مل يعمل مبا فيها، وقد قال اخلليفة الراشد علي بـن أيب  
  .»هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإال ارحتل«: طالب رضي اهللا عنه

جعلنا اهللا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واهللا أسـأل أن  
  .جيعل هذا العمل حجة يل ال علي

من صواب فمن اهللا، وما  فإن ما ورد يف هذه الرسالة: وختاما
  .ورد فيها من خطأ فمين ومن الشيطان، واستغفر اهللا منه
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وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على 
  . رسوله األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني
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  ثبت املراجع

تفسري القرآن العظيم، اإلمام ابن كثري، دار الفكر، بريوت  -١
  .هـ١٤٠٨
ري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الـرمحن  تيس -٢

  .هـ١٤١٤، عامل الكتب، بريوت ٢السعدي، ط
، ناصر الدين األلبـاين،  ١صحيح الترغيب والترهيب، ج -٣

  .هـ١٤٠٩، مكتبة املعارف، الرياض ٣ط
خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي، مكتبة لبنـان،   -٤

  .م١٩٨٦بريوت 
، مؤسسـة الرسـالة،   ٥ط، الفريوزآبادي،طالقاموس احملي -٥

  .هـ١٤١٦بريوت 
، دار ابن اجلـوزي،  ٢حلية طالب العلم، بكر أبو زيد، ط -٦
  ).بدون تاريخ(الدمام 
، دار ٣التعامل وأثره على الفكر والكتاب، بكر أبو زيد، ط -٧

  .هـ١٤١٢الراية، الرياض 
جواهر األدب، السيد أمحد اهلامشي، مؤسسة املعـارف،   -٨

  ).بدون تاريخ(وت بري
، دار ١أمهية القراءة وفوائدها، عبد اهللا آل جـار اهللا، ط  -٩

  .هـ١٤١٣الصميعي، الرياض 
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، ٢قيمة الزمن عند املسلمني، عبد الفتاح أبو غـدة، ط  -١٠
  .هـ١٤٠٦دار القلم، الكويت 

الثقافة اإلسالمية والقراءة املربجمة، أكرم العمـري، دار   -١١
  .هـ١٤١٧إشبيليا، الرياض 

، وزارة ١النص اإلبداعي التربوي، حسن اهلوميـل، ط  -١٢
  .هـ١٤١٨املعارف، الرياض 

، دار القلم، دمشق ٢القراءة املثمرة، عبد الكرمي بكار، ط -١٣
  .هـ١٤٢٠

فن القراءة، عز الدين فراج، دار الفكر العريب، القـاهرة   -١٤
  .هـ١٤١٥

ناشـد،   الطفل والقراءة اجليدة، بول وييت، ترمجة سامي -١٥
  .م١٩٦٥، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة ٢ط

كيف ختتار الكتاب اإلسالمي وتقرأه، حممد توفيق، دار  -١٦
  .هـ١٤١٥القلم، الكويت 

، دار الفكـر املعاصـر،   ١القراءة أوالً، حممد سامل، ط -١٧
  .هـ١٤١٤بريوت 
، الـدار املصـرية   ٢الطفل والقراءة، فهيم مصطفى، ط -١٨

  .هـ١٤١٨هرة اللبنانية، القا
تنمية عادة القراءة عند األطفال، يعقوب الشاروين، دار  -١٩
  ).بدون تاريخ نشر(املعارف 
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١٠٠  

 
، دار املعـارف  ٢ملاذا نقرأ؟ لطائفة من املفكـرين، ط  -٢٠

  ).بدون تاريخ نشر(
، مكتبة ١فن القراءة والتلخيص، حامد اهلول، وآخر، ط -٢١

  .هـ١٤٠١الفالح، الكويت 
ة وتنمية االستيعاب، أنس الرفاعي وآخـر،  تسريع القراء -٢٢

  .هـ١٤٢٠، دار الفكر املعاصر، بريوت ٢ط
تنمية االستعداد اللغوي عند األطفال، عبد الفتاح أبـو   -٢٣
  .م١٩٨٨، دار الشروق، عمان ١معال، ط
، مكتبة املنار ١عمار أم دمار؟ جاسم املطوع، ط: الوقت -٢٤

  .هـ١٤٢٠اإلسالمية، الكويت 
، دار ١البدء واالستمرار، يوسـف العتيـق، ط  : القراءة -٢٥

  .هـ١٤١٢الصميعي، الرياض 
، دار األنـدلس  ٢فن القراءة، حممد الغازي الطيب، ط -٢٦

  .هـ١٤١٩اخلضراء، جدة 
 ١أخطاء يف القراءة، عبد العزيز بن صاحل العسـكر، ط  -٢٧

  .هـ١٤١٥) بدون دار نشر(
، دار ٣ط املوسوعة النفسية، آرثر كوراوزر وآخرون، -٢٨

  .هـ١٤١٥إحياء العلوم، بريوت 
، مكتبة جريـر،  ١القراءة الصحيحة، فيليس مندل، ط -٢٩
 .م٢٠٠٠الرياض 


