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إهداء 

ملن قبل تحدي القراءة!

23 بناير 2019م

الكاتب 
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اعتاد الشاب الالمع زيارة مكتبة شهرية يف قلب 

العاصمة الفرنسية باريس بشكل دائم لقراءة 

الكتب و تحصيل العلم و املعرفة، و عند قيامه 

بطلب بعض الكتب من أمني املكتبة الستعارتها 

يتفاجأ بأنها لدى السيدة سيليستني، و يف املقابل 

كانت هذه السيدة كلام تطلب كتاباً يُقال لها أن 

الكتاب بحوزة هذا الشاب، تعجبا يف نفسيهام من 

التوافق الشديد يف اهتاممات القراءة و املعرفة، 

فحرص كل منهام عىل لقاء اآلخر فتم التعارف 

فالحب و من ثم الزواج.

قصة زواج املفكر اإلسالمي و رائد النهضة الحديثة 

يف القرن العرشين مالك بن نبي من زوجته 

الفرنسية سيليستني بول و التي اعتنقت اإلسالم و 

حملت اسم خديجة.
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مقدمة عن القراءة 
هــذا الكتــاب يتحــدث عــن الكتــب و ال يجــد الكاتــب 

ــغفه و  ــال ش ــن مج ــث ع ــن الحدي ــه م ــاً ل ــب حديث أنس

حرفتــه و هوايتــه. 

ــف  ــون كي ــن يعرف ــك الذي ــد أولئ ــون بي ــتقبل مره إن املس

يقــرأون، و اىل جانــب مهــارة حــل املشــكالت املعقــدة أصبح 

ــع لصناعــة مســتقبل مــرق أن  ــاً عــى الشــاب املتطل لزام

يتقــن مهــارة القــراءة الذكيــة و أيضــاً حســن اختيــار الكتــب 

التــي ســوف يكــرس لقراءتهــا وقــت و جهــد و يجنــي منهــا 

املعرفــة التــي يتطلــع لهــا.

و كــا قيــل أن اقــرأ كلمــة الوصــل األوىل بــن األرض و 

ــن  ــة م ــذه الكلم ــار ه ــل اخت ــز وج ــه ع ــاء، و أن الل الس

ــم ليســتهل  ــرآن الكري ــورة يف الق ــف كلمــة مذك دون 70 أل

ــلم. ــه و س ــه علي ــى الل ــه ص ــالته لنبي ــه و رس ــا وحي به

يعرف العلاء القراءة بأنها : فهم املكتوب.

ــره  ــراءة ابتك ــف للق ــم تعري ــل و أع ــهل و أجم ــذا أس و ه

ــويدان.  ــارق الس ــالمي د. ط ــر اإلس املفك

و يف نفــس الســياق ممكــن أن نعــرف الثقافــة بأنهــا: 

املعلومــات. مجمــوع 
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أمة اقرأ تقرأ 
الجميــع يلحــظ تطــور ملمــوس يف مســتويات القــراءة لــدى 

الشــباب العــريب خاصــة يف آونــة الســنوات اآلخــرة، حيــث 

تشــر الدراســات إىل ارتفــاع نســبة القــراء العــرب عــى 

ــن  ــدى املواط ــراءة ل ــط الق ــابقاً، فمتوس ــا كان س ــس م عك

العــريب 35 ســاعة مبعــدل 16 كتــاب ســنوي. و متوســط 

القــراءة لــدى اليمنــي 25 ســاعة بالســنة مبعــدل  11 كتــاب 

ــتوى  ــل مبس ــى الرج ــة ع ــرأة العربي ــوق امل ــنوياً. و تتف س

ــبة %6.  ــادة نس ــراءة بزي الق

كل هــذه النســب ال تلغــي حقيقــة أنــه مازال هناك مشــاكل 

ــة و  ــألة املعرف ــق مبس ــا يتعل ــريب في ــن الع ــرة يف الوط كث

القــراءة و النــر. و كــا تشــر العديــد مــن الدراســات أن 

ــل  ــالمية تتمث ــة و اإلس ــة العربي ــكالت األم ــم مش ــد أه أح

بالجهــل و التخلــف املعــريف. 

ــات  ــل بإحصائي ــة يتمث ــأن املعرف ــم يف ش ــب املظل و الجان

عديــدة تعكــس مــدى التدهــور املعــريف الــذي تكابــده األمة 

ــة  ــث تشــر الدراســات إىل أن النســخ املطبوع ــة حي العربي

مــن كل كتــاب عــريب، ال تتجــاوز ألفــاً أو ألفــن ويف حــاالت 

نــادرة، تصــل إىل ثالثــة أو خمســة آالف، بينــا تتجاوز نســخ 

الكتــاب املطبــوع يف الغــرب عــادًة الـــخمسن ألــف نســخة.
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كل دور النــر العــريب تســتوعب مــن الــورق مــا تســتهلكه 

دار نــرة واحــدة يف فرنســا. 

و صــايف ايــرادات الكتــب يف أمريــكا لعــام 2017 يقــدر بنحو 

ــار  ــامل 118 ملي ــرادات يف الع ــايف االي ــار دوالر، و ص 26 ملي

دوالر لعــام 2018 .

أمــا إيــرادات الكتــب يف الوطــن العــريب فــال ميكــن مقارنتهــا 

بتلــك األرقــام التــي ذكرناهــا ســابقاً. 

ــون و خمســائة  ــن ملي ــن اثن ــر م ــم اصــدار أك ســنوياً يت

ــون.  ــم إىل 3 ملي ــل الرق ــد يص ــامل  و ق ــاب يف الع كت

نصــف الكميــة تســتحوذ عليهــا أمريــكا و بريطانيــا و الصــن 

و روســيا و أملانيــا. 

تركيا تنر حوايل 50 ألف كتاب يف السنة. 

و مــر بحــدود عــرة ألــف كتــاب و الســعودية بحــدود 

خمســة ألــف كتــاب. 

و تــم بيــع أكــر مــن 1 مليــار كتــاب مــن الكتــب الورقيــة 

ــام 2017. يف ع
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مشكالت القراءة يف الوطن العريب
األمــة غارقــة باملشــاكل و األزمــات ، عطالــة بطالــة تخلــف 

ــاد  ــل فس ــة جه ــر مخيف ــب فق ــة نس ــالق مرتفع ــب ط نس

اســتبداد و عــزوف عــن القــراءة، و إين ألرى أن مشــكلة 

العــزوف عــن القــراءة أكــر رضراً عــى األمــة مــن كل تلــك 

ــك  ــؤدي إىل كل تل ــة ي ــر املعرف ــل و فق ــاكل ألن الجه املش

املشــاكل.

فاملشكلة األوىل عزوف الشباب عن القراءة. 
ال ننكــر أن معــدالت القــراءة ارتفعــت يف الوطــن العــريب و 

ــر  ــه بعــض التقاري ــد علي ــع و تؤك ــا يالحظــه الجمي هــذا م

الصــادرة يف الســنوات األخــرة، و مــع ارتفــاع نســبة القــراء 

و تخلــص أمــة اقــرأ مــن مشــكلة أنهــا ال تقــرأ، طــرت عــى 

الســاحة العربيــة مشــكلة جديــدة. 

ماذا يقرأ الشباب العريب ؟ 
آخــر الدراســات تشــر إىل أن أكــر الكتــب العربيــة انتشــاراً 

عــى مســتوى الوطــن العــريب هــي... 

أتظن أنها كتب الروايات ! 

ال ليست الروايات بل كتب الطبخ. 

نعم الطبخ. 

الشعوب العربية مشغولة مبعدتها.  
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و يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث أكر الكتــب العربية انتشــاراً 

أيضــاً ليســت الروايــات كــا تظــن، نعــم ليســت الروايــات 

ــر  ــدان األك ــر إال يف البل ــب ال تنت ــن الكت ــوع م ــن ن و لك

تخلفــاً. كتــب لــن تراهــا إال يف مرافــق بيــع الكتــب العربيــة. 

إنها كتب السحر و الشعوذة و الجن. 

اإلعالم العريب أبدع بتسويق الخرافات و التفاهة

نعم الشعوب العربية مشغولة بالخرافات و الهلوسة.

و الروايات تأيت يف املرتبة الثالثة. 

إذن ثالثية تفتك بالعقل العريب. 

الجوع و الخرافة و العشق. 

الشــعوب العربيــة غارقــة يف دوامــة هدامــة، شــعوب جائعة 

ــن  ــة م ــن املتع ــث ع ــا و تبح ــد رمقه ــا يس ــن م ــث ع تبح

خــالل األكل الشــهي. 

و تســيطر عــى تفكرهــا الخرافــات و القــوى الخارقــة 

الغيبيــة.

و العشق الشاذ )و أعتذر عن هذا اللفظ(. 

و ذلك ألن كتب الروايات ال تصنع ثقافة و ال تبني فكراً

تُري اللغة و لكن كثر منها يؤدي للشذوذ الفكري

لــو قــرأت ألــف روايــة ال يعــدل ذلــك فائــدة قــراءة مجلــة 

فكريــة أو علميــة متخصصــة.
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ــل  ــد أن توص ــاً تري ــة تقريب ــن 500 صفح ــة م ــد رواي توج

ــد يف  ــطر واح ــة. س ــض العنري ــي رف ــدة و ه ــرة واح فك

ــتفاضة. ــرة باس ــك الفك ــرح تل ــد ي ــري ق ــاب فك كت

كثــر مــن الشــذوذ الســلويك الــذي نــراه صدقــوين هــو 

ــات  ــل هــذه الرواي انعــكاس للشــذوذ الفكــري امللغــوم مبث

ــك  ــات تعــادل بســوئها تل ــر مــن هــذه الرواي الهابطــة. كث

املسلســالت و األفــالم الهابطــة، وكثــر مــن هــذه الروايــات 

ــحنه  ــية، تش ــة و الجنس ــان العاطفي ــزة اإلنس ــب غري تخاط

بجرعــات فكريــة شــاذة تصيــب عقلــه يف مقتــل، و تصيــب 

تــوازن أخالقــه و ســلوكه فينحــرف. ال أتعجــب مــن شــذوذ 

ــب  ــي أتعج ــات. و لكن ــم للرواي ــارئ نه ــلوك ق ــكار و س أف

ممــن يبحــث عــن الثقافــة يف مثــل هــذه الكتــب. و كثــراً 

ــام  ــن امت ــز ع ــة يعج ــوم رواي ــرأ يف الي ــن يق ــت م ــا رأي م

كتــاب فكــري يف ســنة. و مــن املؤكــد أن هنــاك العديــد مــن 

ــة جمــة.  ــدة فكري ــا فائ ــة و املثمــرة و له ــات الهادف الرواي

ولكــن أنــا هنــا اتكلــم عــن النــوع املتفــي مــن الروايــات. 

روايــات تافهــة ال غايــة لهــا و ال هــم ســوى تقديــم الشــذوذ 

بتفنــن. نحــن نقــرأ العمــل األديب كونــه ثــري اللغــة و قــوي 

املعنــى، فــإن كان العمــل ضعيــف اللغــة ضعيــف املعنــى ، 

التضيّــع وقتــك يف قراءتــه .
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إن القصــص لهــا دور فعــال يف صناعــة تواصــل فكــري 

عميــق بــن النــاس للتأثــر فيهــم و صناعــة تغيــر حقيقــي 

ــات إلذكاء  ــف الرواي ــن أن توظ ــات، لك ــلوك و التوجه للس

نــران العاطفــة و الشــهوة فهــذا مــا جعلنــا ننتقــد و بقســوة 

ــا.  ــروات و قارئيه ــارشي ال ن

و نصيحتي لك اجعل الروايات مدخل إىل عامل القراءة .

و ال تجعل كل قراءتك روايات. 

امنحها 10% من املجموع الكيل لقراءتك. 
ــر  ــة الن ــاً لكمي ــة وفق ــب العربي ــب الكت و اســتكاالً لرتتي

ــذات  ــر ال ــب تطوي ــة كت ــة الرابع ــأيت يف املرتب ــع ت و التوزي

ــن و أخــراً  ــب الدي ــا كت ــة و بعده ــب العلمي ــا الكت و تليه

ــخ.  ــب التاري كت



10

أنواع الكتب 
علمياً يُقسم العلاء الكتب إىل ثالثة أنواع: 

ــا  ــة ال يتقنه 1.كتــب األطفــال: و تكتــب بطريقــة تخصصي
العــرب لألســف، و ال توجــد كتــب أطفــال عربيــة مكتوبــة 

بعمــق و بســاطة كتلــك التــي وجدتهــا يف كتــب الغــرب و 

خاصــة تلــك التــي تصدرهــا جامعــة أكســفورد. و مــن خالل 

ــايل  ــع أطف ــص م ــض القص ــراءة بع ــخصية يف ق ــة ش تجرب

وجــدت تأثــر كتــب األطفــال املكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة 

ــايب و  ــق و إيج ــايل بشــكل عمي ــات أطف ــر و قناع ــى فك ع

رسيــع.

ــال: و  ــات و الخي ــص والحكاي ــات و القص ــب الرواي 2.كت
ــذي اســاء العــرب اســتخدامه،  ــب ال ــوع مــن الكت هــذا الن

فئــة كثــرة مــن النــاس تقــرأ روايــات تافهــة وزنهــا القيمــي  

منعــدم، و نســبة قــراءة هــذا النــوع مــن الكتــب تزيــد عنــد 

الفتيــات أكــر مــن الفتيــان. 

3.كتــب املعرفــة: و هــذه مــا ســيكون عليــه محورحديثنــا 
يف هــذا الكتــاب.
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أنواع القراءة
1.القراءة التخصصية: كل ما يتعلق باملجال الذي اخرتته.

ــت  ــدد دع ــوع مح ــق مبوض ــا يتعل ــة: م ــراءة املرحلي 2.الق

ــة . ــه الحاج إلي

3.القراءة املتنوعة: قراءة كتب التسلية و املتعة. 

4. القراءة املنهجية: و التي تهدف إىل البناء املعريف. 

الشاب اليوم يحتاج إىل نوعن من القراءة:

قراءة تأصيل و قراءة تطوير.

ــة و  ــة العميق ــب الفكري ــيجدها بالكت ــل س ــراءة التأصي ق

ــار. ــة الكب ــاء األم ــب عل كت

قــراءة التطويــر لــن يجــد معظمهــا إال بكتــب الغــرب 

)املكتوبــة باللغــة االنجليزيــة و املرتجمــة ترجمــة حســنة(.

هــذا املزيــج ســوف يصنــع لــه عقليــة قــادرة عــى الخــوض 

يف مضــار الحيــاة املعــارصة دون الوقــوع يف رشوره.
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أهداف القراءة
تحولــت مشــكلة املواطــن العــريب من كونــه ال يقــرأ إىل ماذا 

ــاب  ــة الكت ــن يف نوعي ــة تكم ــكلة الحالي ــرأ ، أي أن املش يق

ــباب  ــن الش ــد م ــر و العدي ــراءة، الكث ــن الق ــه م و أهداف

يســعى لتدويــن انجــاز حققــه بقــراءة مائــة كتــاب، و لكــن 

ــه  ــي أي مثــار معرفي ــه تجــده مل يجن مــا ان تتفحــص عقليت

مــن الجهــد الــذي أنفقــه يف تحقيــق انجــاز شــكيل يتمثــل 

يف رقــم ال أكــر. 

أهداف القراءة:

القراءة من أجل التسلية
ــن يقــرأون مــن  ــا التحــدث عــن الشــباب الذي ــا إن أردن أم

أجــل التســلية فنحــن نفتــح باب واســع لــألمل و الخيبــة، كثر 

مــن الشــباب يقــرأ مــن أجــل قتــل الوقــت و تــذوق متــع 

القصــص التافــه، يجــد النــاس متعــة بقــراءة الكتــب التافهــة 

ــري و  ــال الفك ــواع اإلع ــن أن ــوع م ــب أي ن ــا ال تتطل ألنه

العقــيل، لــذا ميكــن للفتــاة أن تكمــل قــراءة روايــة مــن 500 

ــن  ــر م ــى الكث ــوي ع ــا تح ــاعات ألنه ــالث س ــة يف ث صفح

ــا أن  ــن له ــفاف و ال ميك ــاً االس ــارة و احيان ــويق و االث التش

تكمــل قــراءة كتــاب فكــري مــن 100 صفحة يف اســبوع ألنه 

يناقــش قضايــا تتطلــب مجهــود ذهنــي كبــر الســتيعابها. 
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القراءة من أجل الحصول عى معلومات 
ــن أجــل الحصــول  ــب م ــن الكت ــراء يبحــث ع و بعــض الق

عــى معلومــات عــن موضــوع يحتاجــه لظــرف مــا و واقــع 

ملــح، كأن ترقــى يف مجــال وظيفــي جديــد و دعتــه الحاجــة 

ــال، أو أن  ــذا املج ــة يف ه ــور الفني ــن األم ــر ع ــرف أك للتع

ــدأ  ــا بأحــد الســلوكيات فتب ــع طفله تواجــه األم مشــكلة م

ــة  ــاء غيب ــة وف ــب املختص ــن كت ــات م ــن معلوم ــث ع تبح

ــج،  ــلوك املزع ــذا الس ــع ه ــل م ــائل التعام ــا وس ــر له لتف

ــتطيع  ــا و ال تس ــع خطيبه ــكالية م ــاة اش ــه الفت أو أن تواج

ــادل  ــب د. ع ــرأ يف كت ــدأ تق ــه فتب اســتيعاب بعــض ترفات

صــادق لتتمكــن مــن فهــم منــط ســلوكه. 

ــة )ســتتعرف يف  ــع منهجي ــوع مــن القــراءة ال يصن هــذا الن

ــاء النهــج الفكــري(.  الســطور القادمــة عــن بن

القراءة من أجل تحسن مصادر الرزق
مل يكــن هنــاك عــى مــدار التاريــخ ارتبــاط وثيــق بــن 

املعرفــة و املــال، و اليــوم نشــاهد أنــه ال ميكــن للشــاب أن 

يرتقــى مبــدارج املناصــب الوظيفيــة العليــا إال بعــد تحصيلــه 

ــل  ــعودي رج ــاد املس ــر، ع ــريف كب ــي و مع ــتوى علم ملس

أعــال مينــي رافقتــه القــراءة يف كل مراحــل حياتــه املهنيــة 

ــراً مــا كان يــويص ببعــض الكتــب التــي ســاعدته  و كث
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ساعدته يف تطوير و اذكاء مروعه. 

اصبــح مــن متطلبــات النجــاح يف العــر الحديــث أن ميتلــك 

ــه و  ــن اداءه و انتاجيت ــن م ــة ليحس ــة عميق ــاب معرف الش

بالتــايل يتحســن دخلــه. 

ــة  ــوم املعرف ــن مفه ــون ب ــباب يخلط ــد الش ــا أج ــراً م كث

ــارة و  ــرة و ال مه ــح خ ــراءة ال متن ــرة، الق ــارة و الخ و امله

لكــن متنــح معرفــة و املعرفــة جــزء مــن مكونــات املهــارات 

ــن  ــرات ل ــادة الطائ ــاب عــن قي ــرأت كت ــو ق و الخــرات، فل

ــذا  ــاط، و هك ــذا النش ــارس ه ــى مت ــا حت ــتطيع قيادته تس

ــد مــن املهــارات تتطلــب مارســة، و طبعــاً القــراءة  العدي

تيــر عمليــة تعلــم و اكتســاب املهــارات و تصقــل و تهــذب 

الخــرات لكــن يجــب أن ال نعتمــد فقــط عــى القــراءة يف 

ــارات و الخــرات. ــة اكتســاب امله عملي

القراءة من أجل توسيع قاعدة الفهم
ــم  ــدة الفه ــيع قاع ــدة ســوى توس ــراءة فائ ــن للق ــو مل يك ل

لكفــى، إن أجــل و أعظــم منافــع القــراءة أن توســع الفتــاة 

قدرتهــا عــى فهــم الحيــاة و األحيــاء و األشــياء مــن حولهــا، 

و قــد ذكــر د. عبــد الكريــم بــكار هــذه املنفعــة يف كتابــه 

القــراءة املثمــرة كغايــة مهمــة لنشــاط القــراءة.

ــة هــذه  ــادرة عــى تأدي ــد ليســت كل الكتــب ق ــكل تأكي ب
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ــم  ــد الكري ــل د. عب ــب مث ــس كل كات ــة، و لي ــة الهام املهم

بــكار تصنــع كتبــه منهجيــة فكريــة متكاملــة أو ابــن قيــم 

الجوزيــة يقــدم يف كتبــه منهــاج معــريف شــامل للديــن، لكــن 

تبقــى هــذه الغايــة مــن أرشف الغايــات التــي قــد يحصدهــا 

الشــاب و يجنيهــا مــن عمليــة القــراءة.
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القراءة املنهجية لها طريقتان:

أوالً قراءة اصدارات مفكر.
يجــب أن يختــار الشــاب مفكــر أو مفكريــن لهــم سلســلة 

كتــب واســعة و يقرأهــا كاملــة ليبنــي لــه عقليــة منهجيــة 

ــص  ــال التخص ــر يف مج ــون مفك ــل أن يك ــة و يفض متكامل

ــاة.  ــاره، و مفكــر يف مجــال معــريف مهــم للحي ــذي اخت ال

فلــو قــرأ شــاب جميــع كتــب ســتيفن كــويف لبنــى يف ذهنــه 

خريطــة ذهنيــة معرفيــة يف مجــال تحســن الــذات. 

أو لــو قــرأت للدكتــور عمــر األشــقر لتبنــي لنفســك قاعــدة 

منهجيــة رشعيــة. 

لقــد عملــت أنــا عــى مــدى ســنن طويلــة لقــراءة جميــع 

ــر و  ــب كوتل ــم التســويق فيلي انتاجــات األب الروحــي لعل

لقــد اســتطاعت كتبــه أن متنحنــي تصــور منهجــي متكامــل 

عــن علــم التســويق.

و عملــت ذلــك أيضــاً مــع كتــب ابــن قيــم الجوزيــة و كتــب 

املفكــر اإلســالمي الكبــر د. عبــد الكريــم بــكار.

ــع  ــدة م ــة وطي ــه عالق ــي لذات ــاب أن يبن ــى الش ــب ع يج

ــه  ــن علم ــل م ــي و ينه ــف و منهج ــر حصي ــب ذو فك كات

ــة.  ــة متخصص ــدة ذهني ــه قاع ــس لعقل ــل ليؤس املتكام
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ثانياً قراءة كتب يف التخصص
أن تقــرأ املحــاور الرئيســية يف كل مــا يتعلــق يف التخصــص 

ــالً  ــص، مث ــذا التخص ــة يف ه ــة عميق ــة فكري ــي منهجي لتبن

ــن  ــدث ع ــي تتح ــب الت ــذ الكت ــويق تأخ ــص التس يف تخص

البحــوث التســويقية و تقســيم الســوق و بنــاء العالمــة 

و  التواصــل  و  العمــالء  و خدمــة  التســعر  و  التجاريــة 

االتصــال و سياســة التســعر فتقرأهــا لتبنــي منهجيــة فكرية 

ــال.  ــذا املج ــن ه ــة ع ــة متكامل تخصصي

القراءة من أجل تحسن جودة الحياة
ــات  ــس لنظري ــف أن األول مؤس ــامل و املثق ــن الع ــرق ب الف

علميــة جديــدة يف تخصصــه، أمــا املثقــف هــو الــذي ميتلــك 

مجمــوع معلومــات كثــرة عــن تخصــص مــا.

إن امتــالك املعلومــات الكثيفــة الغــر منظمــة ال يفيــد 

اإلنســان كثــراً و ال يصنــع لــه رأيــاً ذو قيمــة.

ــا يف  ــا يحــدد قيمــة املعلومــات القــدرة عــى توظيفه إن م

تحســن ســلوك و أداء مــن ميتلكونهــا. فــال قيمــة للمعرفــة 

التــي ال تضيــف إىل االنســان و حياتــه تحســينات ملموســة.

إن الشــاب الطمــوح يقــرأ لــي يُحــدث تحســن ملمــوس يف 

ــح  ــة األصعــدة، صحي ــب شــخصيته و عــى كاف شــتى جوان

أن تأثــر القــراءة يطــال بشــكل مبــارش العقــل و التفكــر و 
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ــب  ــر هــذه األدوات عــى الجوان ــدى تأث ــم م ــا يعل جميعن

ــان.  ــخصية اإلنس ــية يف ش األساس

إن الشــاب يف تجاربــه الحياتيــة الجديــدة كمــن يدخــل 

غرفــة مظلمــة ال يــرى و ال يــدرك فيهــا يشء، و القــراءة 

مثــل جهــاز اإلنــارة الــذي يوضــح الرؤيــة ليتحــرك يف الغرفــة 

ــة.  ــة و روي ــه عــى بين براحت

املعلومــات أصبحــت متوفــرة بشــكل مفــرط و ال قيمــة لهــا 

إذا مل يتــم تنظيمهــا بشــكل منهجــي لتخــدم فكرة أو ســلوك. 

الفرق بن املعلومات و البيانات: 

البيانــات هــي املــادة الخــام التــي تصنــع مــن خاللهــا 

املعلومــات. 

البيانــات حقائــق و أرقــام متفرقــة و غــر منظمــة، متــى مــا 

تــم تنظيمهــا و ترتيبهــا و تنســيقها و أصبحــت ذو معنــى و 

هادفــة .. تســمى معلومــات. 

ــة أهــم  ــع التواصــل االلكرتوني ــت و مواق ــح االنرتن األن أصب

مصــدر مــن مصــادر الحصــول عــى املعلومــات. 

ــر و  ــّوم فك ــة و يق ــج معرف ــذي ال ينت ــاب ال ــة للكت ال قيم

ــاة.  ــن حي ــايل يُحس ــلوك و بالت ــّوب س يص

90 % مــن املعلومــات املتوفــرة بالعــامل منــُذ نشــأة البريــة 

أُنتجــت خــالل أخــر عامــن. و املعلومــات الهائلــة متثــل
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تحدي كبر و بوابة كرى للفرص.

و ميكــن أن نقــول أن جــودة العلــم ليســت يف كرتــه و لكــن 

بجودتــه. لهــذا حــري بإنســان العــر الحديــث أن يبحــث 

عــن املعلومــات الجيــدة و املناســبة لوضعياتــه املختلفــة و 

أن ال يهتــم بكميــة املعلومــات التــي بحوزتــه.

إن القفــزات التــي تحصــل كل ســنة عــى مســتوى العلــم و  

املعرفــة و الرفاهيــة و طرائــق العيــش تفــوق التصــور. 

و يكفــي أن تعــرف أن كميــة املعلومــات التــي تتشــكل كل 

ــذ  ــوم تعــادل بحجمهــا كل املعلومــات التــي تشــكلت من ي

بدايــة التاريــخ حتــى عــام 2000.

ــرة غــر مجــدي إذا  ــات الوف ــة و املعلوم ــالك املعرف إن امت

ــا  ــة م ــى معالج ــك ع ــي تُعين ــل الت ــة التحلي ــرت مللك افتق

لديــك مــن معلومــات و تســخرها يف الســلوك و التطبيــق.

أحــد أهــم الفــروق بــن أنظمتنــا التعليميــة و بــن أنظمــة 

ــد  ــي بل ــة، فف ــة تكمــن يف أهــداف املعرف ــرب التعليمي الغ

مثــل أمريــكا ال يحفــظ الطــالب إال القليــل مــن املعلومــات. 

والفهــم واملهــارة هــا الهــدف األســايس للتعلــم.

أمــا يف بالدنــا يهتــم النــاس بالحفــظ عــن ظهــر قلــب 

أكــر بكثــر مــن اهتامهــم بالفهــم والتحليــل واالســتنباط 

والتوظيــف.
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ــارئ مــن  ــول عــى املعرفــة أفضــل مــا يجنيــه الق الحص

الكتــب و مــن أجــل تحقيــق أعــى مســتويات املنفعــة 

املعرفيــة حــاول دامئــاً أن تســتخدم القلــم لتضــع مالحظاتــك 

عــى الهوامــش و تضــع خطــوط عــى األفــكار الرئيســية و 

الهامــة أو ميكــن أن تلخــص األفــكار الهامــة عــى مدونتــك 

أو دفــرت مالحظــات أو حتــى عــى ملــف وورد أو يف منشــور 

ــوك. عــى صفحتــك يف الفيــس ب

عمليــة القــراءة مثــل الزراعــة و األفكار و املعلومــات الجيدة 

التــي ممكــن أن تســتخدمها الحقــاً يف جوانــب عديــدة هــي 

الثــار التــي يجــب جنيهــا م عمليــة القراءة. 

القراءة مدى الحياة
يف عــامل رسيــع الحركــة و دائــم التقلــب و التغيــر ال يجــد 

االنســان وســيلة نافعــة للتأقلــم ســوى العيش بعقليــة النمو 

الدائــم و التعليــم املســتمر  ليتحســن أداءه و يحقــق نجــاح 

ــر  ــال يف الع ــرد فع ــاً كف ــاء حي ــه البق ــن ل ــول يضم مقب

الحديــث.

إن العلــم أداة فعالــة و رئيســية لقيــادة الحيــاة الجديــدة و 

التــي تـُـدار بواســطة التقنيــة و البيانــات الدقيقــة و الــذكاء 

االصطناعــي و االبــداع و االبتــكار , و لقــد بــدأت حيــاة 

ــَم آَدَم  البريــة عــى وجــه هــذه األرض بالعلــم )َوَعلَّ



21

اأْلَْســَاَء كُلََّهــا ( و اســتهلت مــن خاللــه الرســالة املحمديــة 

ـَك(, و  يف الحقيقــة أن الحيــاة  الخالــدة )اقْــَرأْ ِباْســِم َربّـِ

الهانئــة تتطلــب املزيــد مــن العلــم و املعرفــة ملــا لهــا مــن 

ــى  ــان و ال يخف ــاة االنس ــودة حي ــن ج ــر يف تحس دور كب

عــى عاقــل مــاذا يحمــل الجهــل مــن رشور عــى اإلنســان و 

وجــوده. 

ــه  ــن لصاحب ــر يضم ــدى العم ــى م ــراءة ع ــتدامة الق و اس

نــوع مــن املواكبــة ملتغــرات الحيــاة التــي تتبــدل مالمحهــا 

ــم  ــاء أن العل ــع و مخيــف، يقــول بعــض العل بشــكل رسي

ــع ــك إن مل تتطل ــي أن يتضاعــف كل ســتة أشــهر، هــذا يعن

عــى الجديــد يف تخصصــك خــالل الســتة أشــهر ســوف 

تكــون جاهــالً متامــاً بهــذا التخصــص حتــى و إن درســته 4 

ــة.  ــنوات يف الكلي س

ــن شــهرياً يف  ــاب أو كتاب ــل كت ــى األق ــع ع ننصــح أن تتطل

التخصــص حتــى ال تتفلــت معــامل و أساســيات هــذا املجــال 

مــن يديــك. 

تظهــر األبحــاث أن قــراءة كتــب الخيــال تجعلــك أكــر 

انفتاحــاً، و قــراءة كتــب املعرفــة تســاعدك يف التعلــم و 

العيــش أطــول عمــراً ، دراســة أشــارت إىل أن النــاس الذيــن 

يقــرؤون 30 دقيقــة يوميــاً يعيشــون يف املتوســط 23 شــهر
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أكــر، و لكــن قــراءة املجــالت و الصحــف ليــس لهــا نفــس 

التأثــر أي أن الكتــب فقــط لهــا هــذا التأثــر و املنافــع.

و قــراءة الكتــب لهــا صلــة وثيقــة بالنجــاح الوظيفــي فكبــار 

املنجزيــن عــى مســتوى العــامل هــم مــن القــراء ذو النهــم.
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خرافات مرتبطة بالقراءة

ــن أن  ــا ميك ــمى م ــى و أس ــراً: أق ــع فك ــات تصن 1.الرواي
متنحــك إيــاه الروايــة هــو إثرائــك لغويــاً، هــذا إن افرتضنــا 

أنــك قــرأت لجهابــذة التأليــف القصــي أمثــال اميــن العتوم 

و نجيــب الكيــالين. 

يقــرأ  الجلــدة: ال  إىل  الجلــدة  مــن  الكتــاب  2.قــراءة 
الكتــاب مــن الجلــدة إىل الجلــدة إال يف حــاالت نــادرة، كأن 

ــار  ــك اختب ــال، أو لدي ــة يف املج ــر مرجعي ــاب يعت ــرأ كت تق

ــا حســب الحاجــة  ــرأ منه ــب فنق ــة الكت ــا بقي ــي، أم جامع

ــة يف  ــراءة الذكي ــة الق ــى منهجي ــنتعرف ع ــل، و س و الجه

ــة.  ــول القادم الفص

3.هــل القــراءة هوايــة: بالطبــع ال ، القــراءة فــرض. إن فكرة 
ــة مــن  ــة ثانوي ــة منطق ــة مغالطــة ألن الهواي ــراءة هواي الق

ــتبدل  ــر يف أن يس ــو ح ــان، فه ــدى اإلنس ــة ل ــة األهمي ناحي

ــاري و  ــة يشء اختي ــه. و الهواي ــروق ل ــر ي ــا أي يشء آخ به

حريــة شــخصية. كيــف لــيء يكســبك معنــى اإلنســانية و 

يطــورك معرفيــاً و يهذبــك وجدانيــاً و يعرفــك مبعنــى العــامل 

املحيــط أن يكــون هوايــة و ثانــوي. القــراءة ليســت هوايــة 

بــل فــرض و واجــب عــى كل انســان.

هل ممكن أن نذكر التنفس ضمن قامئة هواياتنا؟
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4.التجربــة و الخــرة العمليــة أهــم من القــراءة و التنظر: 
ليــس املهــم كــم نقــرأ و ال كيــف نقــرأ و ال مــاذا نقــرأ، أجــد 

أن أهــم يشء متعلــق بقضيــة القــراءة هــو كيــف ننتفــع مبــا 

نقــرأ. و املعرفــة فــن تحويــل املعلــوم إىل معمــول و ال فائدة 

للعلــم الــذي نجنيــه مــن القــراءة دون أن نحولــه إىل واقــع 

ــة  ــة للمعرف ــاء أن ال قيم ــول العل ــلوك. يق ــي و س تطبيق

دون تحويلهــا إىل تجربــة، نحــن نتفــق و نؤكــد عــى أهميــة 

ــي  ــارف الت ــكار و املع ــار األف ــب و اختب ــق و التجري التطبي

ــم  ــة و العل ــة املعرف ــا لكــن نؤكــد أيضــاً عــى أهمي بحوزتن

ــاة أي تنفيــذي و خبــر، فاملعرفــة متثــل العــن التــي  يف حي

يــرى بهــا الســالك معــامل دربــه. و لــو تطلــب أمــر تنفيــذه 

10 ســاعات فيجــب أن نخصــص 6 ســاعات منــه يف التنظــر 

و رســم املســار.

5.القــارئ شــخص انطــوايئ: بــكل تأكيــد أن القــارئ يجــد 
متعــة بالقــراءة تغنيــه عــن تلــك املتــع التــي تشــغف قلوب 

ــى  ــب ع ــاب، ال يج ــان كت ــس يف الزم ــر جلي ــاس، و خ الن

ــه يف مارســة أمــور ال تعــود عــى  أي عاقــل أن يهــدر وقت

مبنافــع دنيويــة أو أخرويــة. القــراءة توفــر لــك العزلــة التــي 

تبعــدك عــن ضغوطــات الحيــاة. يقــول الشــيخ الطنطــاوي 

)كنــت وال أزال متوحشــاً ال أنغمــس يف الحيــاة االجتاعيــة
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كنت وال أزال أعد أكر املتع خلوة بكتاب أقراؤه(. 

6.اقــرأ ألكتســب خــرة و مهــارات: نؤكــد مــراراً و تكــراراً 

أن القــراءة تــزود العقــل باملعــارف و الــرؤى و املنهجيــات 

ــاب  ــة اكتس ــاب يف عملي ــاعد الش ــأنها تس ــن ش ــي م الت

ــه أن يكتســبها دون  ــي ال ميكــن ل ــارات الت خــرات و مه

مارســة و تجريــب. صحيــح أن القــراءة تســهل و تيــر 

عمليــة االكتســاب لكــن وحدهــا ال تكفــي. 

ــاك  ــه: هن ــبة مبيعات ــن نس ــاب م ــاح الكت ــاس نج 7. يق

فــاِرق مــا بــن الكتــاب باعتبــاره أداة لخلــق قيَــم، باعتباره 

معرِفــة، باعتبــاره أداة للمعرِفــة، وبــن أن يكــون مقيــاس 

الكتــاب هــو كيفيــة تعاملــه مــع الســوق. طبعــاً هنــاك 

كُتــب بيعــت يف العــامل العــريب فــوق املليــون نســخة أو 

ــة و  ــن املعرف ــد األدىن م ــر للح ــخة و تفتق ــن نس مليون

ــدة.  الفائ

ــذي وجــوده يف الســوق قــوي و يف  ــاب ال مــا قيمــة الكت

العقــول هامــي؟ 
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عوائق القراءة
قــد يواجــه الشــاب العــازم عــى نخــر الكتــب عوائــق تحــول 

دون اندماجــه بالقــراءة أو دخولــه يف أجــواء القــراءة أو 

حصولــه عــى الكتــب التــي ســوف يقرأهــا.

ــع  ــاب م ــا الش ــي يواجه ــق الت ــا العوائ ــرد هن ــوف ن و س

ــا:  ــبة لتجاوزه ــول مناس ــم حل تقدي

ــد وضــع  ــب: لق ــدرة عــى رشاء الكت 1.مشــكلة عــدم الق
 ،PDF جــون وورنــوك حــل لهــذه املعضلــة بابتــكاره لرنامــج

ــفر  ــام س ــة و أي ــافات طويل ــم مس ــب العل ــع طال كان يقط

كثــرة ليحصــل فيهــا عــى حديــث أو كراســة علميــة أو حــل 

ملســألة فقهيــة، اآلن أصبــح ممكنــاً بنقــرة واحــدة أن تحصل 

ــك، رصاحــة  ــن ذل ــر م ــى أك ــل حت ــرأه ب ــاب و تق عــى كت

ــدم  ــن بع ــراءة متعذري ــدم الق ــوم بع ــباب الي ــذر للش ال ع

القــدرة عــى رشاء كتــب الفتقارهــم للــال، التكنولوجيــا و 

القــراءة االلكرتونيــة نســفت هــذه األعــذار الواهيــة. 

ــي  ــذت مع ــة و أخ ــفر طويل ــة س ــت يف رحل ــر  أين كن أتذك

ــم  ــرة مل يكــن يل عل ــا عــى مــن الطائ ــرة لقراءته كتــب كث

آنــذاك بجهــاز التابلــت و جلــس بجــواري رجــل معــه هــذا 

الجهــاز و كان يقــرأ فيــه بنهــم، الحظــت ســهولة تصفحــه و 

تنقلــه بــن الصفحــات و كذلــك كثافــة مــا يقــرأ و هــذا مــا 
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ال يحدث مع قراءة الكتب الورقية. 

لذا ال عذر اليوم ملن ال يقرأ يف عر التكنولوجيا

ــاط  ــب نش ــراءة تتطل ــاس: الق ــرود و النع ــكلة ال 2.مش
ــك  ــد إىل تحري ــت تعه عــى مســتوى الذهــن و العــن، فأن

عينيــك لتتبــع الكلــات و هــذا يتطلــب جهــد ذهنــي 

لتفســر معانيهــا يف و ادراكهــا. رغــم كل هــذا الجهــد يــأيت 

ــوم! ــع للن ــراءة أفضــل حــل رسي ــا أن الق ــول لن ــن يق م

ــا أن  ــور أهمه ــكلة بأم ــذه املش ــع له ــل الناف و أرى أن الح

يكــون للقــراءة هــدف و مــروع مــن ناحيــة و مــن ناحيــة 

أخــرى يُحســن الشــاب اختيــار الكتــاب املناســب يف الوقــت 

املناســب فمثــالً يف أوقــات النشــاط يتحتــم عليــه أن يختــار 

ــة و املعقــدة و يف فــرتات الخمــول و  ــب الصعب قــراءة الكتُ

ــار الكتــب املمتعــة و الشــيقة و خفيفــة  ــوم يخت ــة الي نهاي

املعنــى. احتســاء املــروب املفضــل و الجلــوس عــى املــكان 

ــر  ــراءة، توف ــاء الق ــة أثن ــرتات راح ــتقطاع ف ــب، اس املناس

االضــاءة املناســبة. 

3.إدارة املقاطعــات: طقــوس القــراءة تختلــف مــن انســان 
ــال  ــي ف ــب مع ــدد يتناس ــع مح ــإن كان وض ــان، ف إىل انس

يعنــي ذلــك أنــه ال بــد أن يتناســب معــك أيضــاً، لكــن بــكل 

تأكيــد أن املقاطعــات تعيــق الجميــع عــن عمليــة الرتكيــز
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التــي بدورهــا تــؤدي اىل االنتفــاع التــام مــن القــراءة. ذكــرت 

ــة  ــأن عملي ــتك ب ــث كوموس ــال بي ــيدة األع ــة و س الكاتب

ــى  ــا ع ــر م ــى أم ــك ع ــلط انتباه ــب أن تس ــز تتطل الرتكي

األقــل 15 دقيقــة دون انقطــاع لتدخــل مبــا يســمى مرحلــة 

التدفــق، و قــد اعتــادت أن تعكــف ملــدة 120 دقيقــة عــى 

أمــر مهــم )مــروع، تأليــف، تخطيــط( دون أي مقاطعــة. 

ــأن  ــن ش ــب. م ــا تح ــها مب ــئ نفس ــي تكاف ــد أن تنته و بع

الرتكيــز و منــع املقاطعــات مــن تشــتيت الذهــن يزيــد 

مــن االنتفــاع و زيــادة االنتاجيــة. مقاطعــات التكنولوجيــا: 

ــك،  ــيطرة علي ــس للس ــك و لي ــا لخدمت ــت التكنولوجي صنع

ــة لتلقــط انتباهــك و تــرق  ــات ُصممــت بطريق و التنبيه

اهتامــك، فحــاول ان تخصــص وقــت محــدد ملراجعــة 

التنبيهــات )إمييــل – و مواقــع تواصــل اجتاعــي( و اال 

ــو الســاعات يف ال يشء. و اســتجابتك  ســتضيع الســاعات تل

الريعــة لهــذه االشــعارات متنعــك مــن االندمــاج االيجــايب 

ــل يف  ــي تعم ــك و األهــداف الت ــن يدي ــي ب ــام الت ــع امله م

ــاء انهــاكك يف اعــال مهمــة ان  ــذا ننصــح اثن ــا. ل تحقيقه

تضــع هاتفــك عــى وضــع الصامت.مقاطعــات البيئــة: ضــع 

حــدوداً مــع االخريــن ال تجعــل بــاب حياتــك مفتوحــاً عــى 

مراعيــه للداخلــن يف كل وقــت و خصــص وقــت للزيــارات
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ــة فلنفســك و حياتــك  و العالقــات و االرتباطــات االجتاعي

عليــك حــق فاحفظــه بــإدارة عالقاتــك بــكل وقــت.

ــز اهتامــك يف  ــط ســلوكك و رك مقاطعــات العــادات: اضب

املهمــة التــي بــن يديــك دون ان تســتجيب ألي مقاطعــات 

عــى األقــل لفــرتة تــرتاوح مــا بــن 15 إىل 20 دقيقــة، و دامئــاً 

حــاول أن تقلــص املقاطعــات عنــد مبارشتــك للقــراءة اقفــل 

الهاتــف و ضعــه عــى وضــع الطــران، أو اقفــل االنرتنــت. 

ــتيعاب  ــدم اس ــعور ع ــك ش ــد ينتاب ــتيعاب: ق ــدم االس 4.ع
مــا تقــرأ أو عــدم االســتفادة مــا قرأتــه، كثــر مــن الشــباب 

ــأن  ــذا الش ــراء يف ه ــدم الخ ــكلة و يق ــذه املش ــه ه يواج

ــح:  ــن النصائ ــة م مجموع

ال بــأس أن تتوقــف: ال تتناســب عقليــة )الناجحــون ال 

يستســلمون( مــع القــراءة، فــإن وجــدت نفســك مرهــق و 

تتجــاوز الكلــات دون ادراك مــا تحملــه مــن معــاين فهنــا 

يجــب أن تتوقــف لتعــاود القــراءة مجــدداً بالوقــت الــذي 

ــد  ــاً ق ــوى، فأحيان ــدة القص ــال الفائ ــوف تن ــك س ــرى أن ت

ــك.  ــر مناســب ل ــرأه غ ــذي تق ــاب ال يكــون الكت

ــة: قــد تكــون لديــك معرفــة مبدئيــة يف  اخــرت كتبــك بعناي

مجــال مــا ثــم تأخــذ كتــاب مســتواه متقــدم جــداً يف هــذا 

املجــال فتقــرأ و تقــرأ و تجــد نفســك غــارق يف بحــر مــن 
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مــن طــن، ينصــح الخــراء ان كنــت مبتدئ يف تخصــص ما أن 

تقــرأ فيــه كتــب املداخل )مدخــل إىل علم الفقــه، مدخل إىل 

العلــوم السياســية( و أن ال تختــار كتــب تخصصية تســتعي 

ــدى و ال  ــذي يتح ــو ال ــد ه ــاب الجي ــا، فالكت ــك فهمه علي

. يعجز

غــر مفهومــك عــن القــراءة: إن تغيــر طريقــة تفكــرك عــن 

ــك تقــرأ أكــر و تســتوعب مــا تقــرأ،  القــراءة ســوف يجعل

توقــف عــن التعامــل مــع القــراءة كنشــاط، و تعامــل معهــا 

كــا تتعامــل مــع تناولــك للطعــام و رشبــك للــاء و حتــى 

ــك  ــاط يجعل ــراءة كنش ــع الق ــك م ــواء. تعامل ــك لله تنفس

ــا.  ــد فتتفاده ــب جه ــة تتطل ــة ثقيل ــا عملي ــعر و كأنه تش

ــة  ــعر مبتع ــوف تش ــرأ فس ــا تق ــداف م ــك أه و إن كان ل

االنجــاز بعــد أن تنتهــي مــن كل كتــاب تقــرأه أو موضــوع 

تبحــث فيــه. 

ــه ال  ــه اشــتىك لشــيخه بأن ــر الشــيخ ســلان العــودة أن ذك

يســتفيد مــا يقــرأ، فأعطــاه شــيخه متــرة و طلــب مــن أن 

ــرت  ــل ك ــؤال ه ــادره بالس ــا ب ــد أن ابتلعه ــا، و بع ميضغه

بعــد أن أكلــت هــذه التمــرة؟ بالطبــع ال لكــن متاهــت 

خاليــا هــذه التمــرة يف ارجــاء جســمك و تحللــت و منحتــه 

ــة. ــر مرئي ــع الغ ــات و املناف الفيتامين
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ــن مثــار  ــل م ــراءة تظــل تنه ــع الق و هــذا يحــدث أيضــاً م

الكتــب و ال تجــد أثــر ملمــوس و تجهــل أن القــراءة فائدتهــا 

ــا اال بعــد مارســة ليســت بقصــرة،  ــة ال تشــعر به تراكمي

ــدوق  ــة أدوات لصن ــا اضاف ــراءة بأنه ــي تشــبيه الق و أعجبن

الحيــاة، و نحــن مــع مــرور الوقــت نســتخدم هــذه األدوات 

لنواجــه بهــا التحديــات و املواقــف العارضــة التــي نواجههــا 

يف مســرة حياتنــا. 
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طقوس القراءة
ــة  ــور و أريك ــق العط ــة و عب ــاءة خافت ــوة و اض ــوب قه ك

مريحــة و بطــن ملئــا و راحــة بــال و مــزاج رايــق و هــدوء، 

ــراءة،  ــى الق ــس ع ــز النف ــر لتحفي ــا الب ارتباطــات ابتكره

ــه ال  ــا أن ــر لوجدن ــن الب ــدة م ــاالت عدي ــنا ح ــو درس و ل

ــراءة.  ــوس و الق ــك الطق ــن تل ــة ب ــات وثيق ارتباط

أرى و يــرى غــري مــن خــراء املعرفــة و القــراءة أن الحاجــة 

و الرغبــة عامــالن حاســان لخلــق دوافــع مارســة نشــاط 

القــراءة فــال نتعــذر بالقهــوة و الجــو املريــح. 

ــالً و هــو مســتلقي  ــاد أن يقــرأ لي ــرازي معت كان أبوبكــر ال

فــوق رسيــه و الكتــاب عــى أعــى وجهــه حتــى إذا داهمــه 

النــوم ســقط الكتــاب عــى وجهــه و أيقظــه، و كان الجاحــظ 

ــه  ــون علي ــام و يطلق ــة أي ــن ثالث ــر م ــة ألك ــام يف املكتب ين

شــهيد الكتــب حيــث تــوىف و هــو يف ســن كبــر يف مكتبتــه 

بعــد أن ســقطت رفــوف الكتــب عليــه و دفنتــه. 

و مــن طقــوس البعــض أن يقــرأ يف بيــت الخــالء و البعض يف 

الحديقــة. عنــي ال أطيــق أن أقــرأ دون ضجيــج أبنــاء حويل. 

اقــرأ يف حديقــة عامــة، اقــرأ يف ســيارات املواصالت،اقــرأ يف 

ــد أن  ــك بع ــب عمل ــرأ يف مكت ــى اق ــد االنتظــار و حت مقاع

تنهــي مهامــك. 
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الســويدان يأخــذ معــه كتــب لقاعــة  الدكتــور طــارق 

االجتاعــات و يقــرأ أثنــاء دوران الحديــث يف مواضيــع غــر 

ــن و  ــت وح ــرأ يف كل وق ــب أن تق ــوره. يج ــة بحض متصل

ــع العــامل يف اهــدار أوقاتهــم يف  ــا ميــي جمي خاصــة عندم

مشــاهدة األخبــار أو تصفــح وســائل التواصــل االجتاعــي. 

ــة  ــه أشــبه بعملي ــر و كأن ــراءة دع األم ال تضــع رشوطــاً للق

التنفــس. 

كان االمــام الطنطــاوي يقــرأ 300 صفحــة يف اليــوم و د. 

طــارق الســويدان يقــرأ 200 صفحــة يف ســاعتن. 

و اكمــل قــراءة الكثــر مــن الكتــب أثنــاء رحــالت الســفر يف 

الطائرة. 

القــراءة ال مــكان لــه و ال وضعيــات يكفــي أن متتلــك رغبــة 

أو حاجــة لتقــرأ.

ال قواعــد للقــراءة فيمكنــك أن تعمــل مــا يحلــو لــك، ميكنــك 

أن تقــرأ أيضــاً أكــر مــن كتــاب يف الوقــت الواحــد. اقــرأ 50 

صفحــة مــن كتــاب يف الصبــاح و 50 أخــرى مــن كتــاب آخــر 

يف املســاء. 

ال تجعــل عمليــة القــراءة معقدة و مقيــدة بقواعد و رشوط، 

فالعمليــة ســهلة و تشــبه لحــد كبــر عمليــة استنشــاق 

الهــواء. 
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معدالت القراءة 
يختلــف معــدل القــراءة مــن انســان إىل آخــر حســب 

يســعى  الــذي  الطمــوح  و  الحيــاة  مجــال  و  األهــداف 

لتحقيقــه خــالل مســرة حياتــه.

ــن  ــف ع ــس يختل ــم النف ــب عل ــدى طال ــراءة ل ــدل ق فمع

ــور طــارق الســويدان  ــد أشــار الدكت ــب الهندســة، و ق طال

ــى  ــارد و أن ع ــة هارف ــدرس يف جامع ــي ت ــه الت إىل أن ابنت

ــة. ــواد اإللزامي ــاب للم ــهر 16 كت ــرأ يف الش ــب أن يق الطال

ــر أو  ــراءة املفك ــن ق ــف ع ــراءة املثق ــف ق ــك تختل و كذل

العــامل، الدكتــور عبــد الكريــم بــكار يقــرأ يف اليــوم مبــا 

يســاوي 6 ســاعات و إن قــرأ يف يــوم أقــل مــن هــذا يعــوض 

يف اليــوم الــذي يليــه، و الدكتــور عــيل العمــري يقــي الليــل 

جلــه يف القــراءة و الدكتــور طــارق الســويدان يقــرأ كذلــك 

مــن الحاديــة عــرة إىل الفجــر, و هكــذا فقــراءة كل انســان 

تختلــف عــن اآلخــر اعتبــاراً لعوامــل كثــرة. 

ــه  ــور يوســف القرضــاوي يذهــب إىل مكتب و الشــيخ الدكت

ــذا  ــي ه ــل و يق ــف اللي ــى منتص ــادره حت ــر و ال يغ الظه

ــف.  ــث و التألي ــة و البح ــه يف املطالع ــت كل الوق

و هــؤالء الجهابــذة يرســمون معنــى واضــح لحديث الرســول 

صــى اللــه عليــه و ســلم)منهومان ال يشــبعان، طالــب علم 
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و طالــب دنيــا( و بــكل تأكيــد هــم ميثلــون النمــوذج األول 

للنهــم.  و ملــا ُســئل اإلمــام أحمــد إىل متــى تطلــب العلــم 

قــال مــن املحــرة إىل املقــرة. 

ــة  و يقــول الشــيخ الطنطــاوي )معــدل قرائتــي اليومــي مئ

ــذه  ــام 1340 إىل ه ــن ع ــا م ــرأ اضعافه ــاً اق ــة و غالب صفح

ــرؤه  ــذي اق ــنة، و كان ال ــتون س ــان و س ــنة 1402، اثنت الس

ــام(.  ــريت نقشــاً ال متحــوه األي يُنقــش يف ذاك

و مــن ولــع شــهيد الكتــب األديــب الجاحــظ بالقــراءة يقــول 

)و بســبب هــذا الغــرام و الهيــام باملعرفــة و الثقافــة نســيت 

ــى  ــا أكن ــت: مب ــيل و قل ــت أله ــام، و ذهب ــة أي ــي ثالث كنيت

فقيــل لــه: بــأيب عثــان(. 

و بعــد بحــث طويــل إليــك املعــدل العــام للقــراءة حســب 

التخصــص بالحــد األقــى: 

عدد الكتب عدد الصفحات سنويالتخصص

سنوي
24000120املفكر و العامل 

1100055املؤلف و املحارض و املدرب 
960048املتخصص
480024املثقف 
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القراءة الذكية
ينصــح أهــل العلــم القــادة الذيــن ميــرون بضغــوط مهنيــة 

ــر و  ــف مــن التوت ــراءة للتخفي ــوم أن يلجــأوا للق طــوال الي

الشــعور باالســرتخاء، و وفقــاً لدراســة حديثــة فــإن 6 دقائــق 

قــراءة تقلــل الضغــوط بنســبة 68% ، و أن القــراءة تقــي مــن 

مــرض الزهاميــر و تزيــد يف طــول عمــر العقــل و حيويتــه. 

عنارص القراءة الذكية

أوالً القراءة الريعة: 
مــا يقــارب 3 مليــون كتــاب صــدر )جديــد( يف عــام 2018 

ــك أن  ــه علي ــي أن ــذا يعن ــاءات، و ه ــر االحص ــب آخ حس

ــا  ــرأ م ــتطيع أن تق ــدة لتس ــدة و مدي ــار عدي ــش أع تعي

ينتجــه العــامل يف عــام. و اضافــة إىل ذلــك فهنــاك أكــر مــن 

ــة.  ــج يف الثاني ــة تنت ــون معلوم 2 ملي

ــل  ــارات تجع ــم مه ــوة إىل تعل ــوك و بق ــرة تدع ــذه الوف ه

انتاجيتــك يف القــراءة تتضاعــف فلــو قُــدر لــك أن تقــرأ كل 

ــرأت  ــا ق ــايل م ــإن اج ــام ف ــت 60 ع ــب و عش ــهر 5 كت ش

ســيكون 3600 كتــاب و هــذا رقــم متواضــع بالنســبة لتوفــر 

و تدفــق املعلومــات. 

يجب أن تقرأ بشكل أرسع و استيعاب أكر. 
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منــُذ عــام 1950 بــدأ العــامل يهتــم بالقــراءة الريعــة 

كعامــل أســايس يف عمليــة تريــع قــدرات القــراءة و ســعة 

االســتيعاب و عمــق الفهــم. و يف املســابقة العامليــة للقــراءة 

ــن 1000 إىل  ــا ب ــراءة م ــم ق ــراء ميكنه ــة أفضــل الُق الريع

2000 كلمــة يف الدقيقــة. و أحدهــم اســتطاع أن يصــل إىل 

ــة.  ــة يف الدقيق 4200 كلم

مــع العلــم أن متوســط قــراءة االنســان العــادي تــرتاوح مــا 

بــن 180 إىل 200 كلمــة يف الدقيقــة. 

القــراءة الريعــة أحــد وســائل القــراءة الذكيــة التــي ممكن 

ــودة  ــع ج ــات م ــن الكل ــدر م ــر ق ــراءة أك ــاعدنا يف ق تس

ــة و  ــراءة التصويري ــس الق ــى عك ــتيعاب ع ــم و االس الفه

التــي تخــل بفهــم املقــروء. 

و القــراءة الريعــة تعتمــد عــى مهــارات مرتبطــة بحركــة 

العــن و مرونــة الدمــاغ لتلقــي املعلومــات و تفســرها. 

مهارات القراءة الريعة: 
1.القشــط: بــدالً مــن متشــيط كل كلمــة بعنايــة ميكــن 

املــرور رسيعــاً خــالل الجمــل للعثــور عــى النقــاط الرئيســية 

التــي يســعى القــارئ لرحهــا، ميكــن أن تنتقــل برعــة بــن 

الفقــرات لتلتقــط األفــكار الرئيســية، أشــبه بعمليــة املســح.

ــه  ــك لتوجي ــبابتك أو قلم ــع س ــؤرش: أن تض ــتخدام امل 2.اس
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ــر  ــة أك ــك برع ــك عيني ــك يف تحري ــاعد ذل ــوص، يس النص

ــا.  ــك قراءته ــي ينبغــي علي ــة الت ــز عــى الكلم ــع الرتكي م

ــداد  ــتخدم امت ــاب أن يس ــن للش ــة: ميك ــة اإلحاطي 3.الرؤي

البــر لقــراءة الكلــات عــى دفعــات، أي أن تنظــر لكلمــة 

و مــا تحيطهــا مــن كلــات و مــع املارســة ميكنــك أن تقــرأ 

خمــس كلــات يف وقــت واحــد. 

ــدرة العــن يف التحــرك و  ــراءة الريعــة عــى ق تعتمــد الق

ــم  ــب أن يت ــات يج ــة املعلوم ــى معالج ــة ع ــدرة األدمغ ق

ــاغ. ــن و الدم ــن الع ــجام ب ــم و االنس ــل بالتناغ العم

ليســت القــراءة الريعــة نافعــة مــع جميــع الكتــب، بعــض 

الكتــب تحتــاج متحيــص و فحــص و دراســة و تــروي و 

ــا. ــص لالســتفادة منه تلخي

ثانياً تقنيات القراءة 
ــه  ــد تحقيق ــدف تري ــك ه ــون ل ــة: أن يك ــراءة الهادف 1.الق

مــن خــالل القــراءة كأن تحــل مشــكلة مــا أو تجيــب عــى 

ســؤال ملــح أو أن تتعــرف عــى حيثيــات موضــوع شــائك أو 

الدخــول إىل معــامل علــم جديــد، أو تريــد أن تتعــرف عــى 

خصائــص مجــال مهنــي محــدد أو وســائل اكتســاب مهــارة 

محــددة. هنــا تتوقــف عــن القــراءة بعــد أن تحقــق الغايــة 

التــي قــرأت مــن أجلهــا. 
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تتعدد اسباب القراءة والهدف معريف. 

ــاء املعــريف يجــب  ــة البن ــة: يف رحل ــكار الهام ــن األف 2.تدوي

عــى القــارئ أن يــدون األفــكار الهامــة والتــي المســت 

شــغفه و يجعلهــا يف متنــاول يديــه ليعــود اليهــا وقــت مــا 

يحتــاج، و هــذه األفــكار متثــل مفاتيــح معرفيــة لكثــر مــن 

ــوص.  النص

ــص  ــن و تلخي ــة تدوي ــراءة عملي ــات الق ــل تقني ــن أفض م

ــب و  ــا الكت ــن ثناي ــك ب ــت ل ــي الح ــة الت ــكار العظيم األف

ــاالت.  املق

ــات  ــرض املعلوم ــرأ تع ــت تق ــا أن ــات: بين ــط املعلوم 3.رب

الجديــدة نفســها عليــك و يف نفــس الوقــت تجاذبــك األفكار 

القدميــة التــي يف حوزتــك و تربطهــا مــع الجديــدة لتخــرج 

بتصــور جديــد متكامــل ممــزوج بالقديــم و الجديــد. 

ــك الســابقة و  ــك عــى اســتدعاء معلومات ــا زادت قدرت كل

ربطهــا بالجديــدة زادت فعاليــة تعليمــك و بنــاءك املعــريف. 
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SQ3R معادلة القراءة الذكية
S- survey  Q- question R- read  R-recite R-review

Survey: استطالع
و تعنــي النظــرة الشــاملة العامــة و العــرض املســبق، انظــر 

إىل العنــوان، اقــرأ الفهــرس بشــكل تفصيــيل و تصفــح 

الكتــاب مــع قــراءة املقدمــة و قــراءة الخامتــة ان وجــدت. 

تســاعد هــذه الطريقــة عــى الحصــول عــى ملحــة ملحتويات 

ــك  ــيكون لدي ــا و س ــة منه ــرأ كل كلم ــدون أن تق ــادة ب امل

شــعور بأنــك متآلــف مــع املــادة، و تســتطيع تقديــر الوقــت 

املطلــوب لقــراءة املــادة التــي بــن يديــك، عــدم االســتطالع 

يقــود القــارئ إىل االطــالع عــى تفاصيــل كثــرة ال يحتاجهــا. 

الوقــت املســتغرق لهــذه املرحلــة تقريبــاً عــرة دقائــق.

Question: اسأل
و تعنــي القــراءة بهــدف و تحديــد األســئلة املــراد االجابــة 

عنهــا مــن خــالل القــراءة، فاملطلــوب منــك تحديــد هدفــك 

مــن القــراءة و بوضــوح أو تحويــل فصــول و مواضيــع 

ــة  ــاب يف املرحل ــتعراض الكت ــاء اس ــئلة، فأثن ــاب إىل أس الكت

ــول  ــئلة ح ــول اس ــش و الفص ــى الهوام ــع ع ــابقة تض الس

ــا.  ــة تفاصيله ــود معرف ــا أو ت ــي ال تعرفه ــور الت األم
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إن وضــع أســئلة قبــل قــراءة النــص يســاعدك عــى أن تقــرأ 

ــداً  ــاً جي ــتكون قارئ ــراءة و س ــزاً للق ــك حاف ــدف و متنح به

فيــا بعــد و يصبــح اســتيعابك و اعــادة فهمــك للــادة يف 

تحســن ملمــوس. و عليــك بعــد أن تنتهــي مــن قــراءة النــص 

أن تفهــم مــا قــرأت و عندهــا ســتعرف كيــف تجيــب عــن 

األســئلة. 

الوقت املستغرق يف هذه املرحلة من 15 إىل 20 دقيقة. 

Read: اقرأ
اقــرأ الكتــاب كقــارئ فعــال و رسيــع، بهــدف اإلجابــة عــن 

األســئلة فقــط و ليــس كل كلمــة و جملــة، و ســتكون 

ــعر  ــك و ستش ــن قراءت ــر م ــتفيد أك ــا تس ــاً عندم مندهش

بالفائــدة عندمــا تجــد أجوبــة عــى األســئلة التــي وضعتهــا 

ــبقاً.  مس

هذه املرحلة تأخذ 25 إىل 35 دقيقة.

Recite: استذكر 
بعــد أن قــرأت حــان وقــت اســتذكار و تســميع اإلجابــات و 

اســرتجاعها، أظهــرت الدراســات أن القــارئ مييــل إىل نســيان 

حــوايل 80% مــا تعلمــه مــن القــراءة خــالل أســبوعن 

بعــد الدراســة، و لكــن عندمــا يقــوم القــارئ باالســتذكار و 

ــارشة بعــد القــراءة فســتكون نســبة النســيان  التســميع مب
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اســتذكر  و  وضعتهــا  التــي  االســئلة  تذكــر  فقــط،   %20

ــراءة  ــد ق ــئلة أع ــن األس ــة ع ــر اإلجاب ــات إذا مل تتذك االجاب

ــة األفــكار و النقــاط الرئيســية التــي  الفقــرات. حــاول كتاب

تتذكرهــا يف مذكــرة خاصــة. 

Review: راجع 
ــك  ــى بعــد يومــن راجــع اجابات بعــد عــدة ســاعات أو حت

ــإن هــذه  ــة األوىل، ف ــا يف املرحل ــي وضعته عــن األســئلة الت

الخطــوة ســتبقي املــادة نشــطة يف عقلــك، و تســتطيع 

ــت. ــن الوق ــة م ــرتة طويل ــة و لف ــا بدق ــا و تذكره حفظه
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فوائد القراءة
القــراءة عــادة تجمــع بــن العظــاء قــادة كانــوا أو علــاء أو 

رجــال أعــال و ان تفحصــت حياتهــم لوجــدت أن العامــل 

املشــرتك بينهــم القــراءة. 

ــى  ــاين أغن ــامل و ث ــة يف الع ــر رشك ــس صاحــب أك ــل جيت بي

رجــل عــى األرض و صاحــب أكــر عمــل خــري عــى 

ــن  ــدث ع ــام يتح ــة كل ع ــم و يف نهاي ــارئ نه ــورة ق املعم

ــا. ــي قرأه ــب الت ــل الكت ــع أفض ــه م تجربت

ــارئ. و  و أكاد أجــزم أن ال نجــاح يف هــذا العــر لغــر الق

لتنجــح عليــك ان تقــرأ، فالقــراءة و حســب الدراســات لهــا 

فوائــد عديــدة مــن تنميــة للــذكاء و القــدرة عــى االبــداع 

و رسعــة الفهــم و تحســن العمليــات العقليــة، و بقــدر مــا 

تقــرأ يكــون ذكاءك, و ســعة املصطلحــات تحســن مــن ملكة 

التفكــر لديــك. و تُحســن مــن طرائــق االبتــكار. 

و كثــر مــن القــادة ســاهمت القــراءة يف مســتويات عــدة 

عــى تحســن أدائهــم يف ادارة مؤسســاتهم و تفعيــل الــذكاء 

العاطفــي لديهــم و قيــادة األفــراد. 

قــراءة الروايــات الهادفــة تطــور مــن املســتوى العاطفــي و 

ــرص  ــادة ف ــح الق ــارئ، و متن ــدى الق ــة ل ــة االجتاعي الفطن

تعــاون أكــر مــع مــن يعملــون تحــت ادارتهــم. 
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القــراءة متنحــك الهــدوء و االســرتخاء و الشــعور بالتأنــق و 

ــالك  ــك عــى امت ــك و تعين ــاء ل ــح أفــق الصف ــق و تفت التأل

ــة نفســية و جســدية.  عافي

القــراءة تعمــل بشــكل أو آخــر إىل وقايــة القــارئ مــن مرض 

الزهاميــر و تعمــل عــى تحفيــز العقــل ليعمــل بشــكل أكــر 

ــه  ــع عن ــك متن ــطاً فإن ــك نش ــت ذهن ــا جعل ــة، كل فاعلي

خســارة قوتــه و حيويتــه.

ــا مرنتهــا تحســنت  كــا العضــالت األخــرى يف الجســم كل

قوتهــاـ الدمــاغ يتمــرن مــن خــالل القــراءة. 

ــتخدم كل  ــة اذا اس ــة منهجي ــاب أي معرف ــي الش ــن يجن ل

ــة  ــر األداة املعرفي ــراءة تعت ــرأ، فالق ــة و مل يق أدوات املعرف

ــة.  ــة األدوات املعرفي ــا ببقي ــو قارناه ــم ل األوىل و األه

و بقــدر املعرفــة التــي متتلكهــا تســتطيع أن تصبــح أفضــل 

مــن غــرك يف التعامــل مــع مواقــف الحيــاة املختلفــة. 

اإلنســان يف الغالــب قــد يخــر ثروتــه املاليــة و ممتلكاتــه 

وظيفتــه أو صحتــه و لكنــه قلــا يخــر معرفتــه، لــذا قيمــة 

اإلنســان الحقيقــة ليســت يف تلــك األشــياء و لكــن مبــا ميتلك 

مــن علــم و معرفــة.

ــي بدورهــا  ــة و الت ــك اللغوي ــر زادت ثروت ــرأت أك ــا ق كل

ســوف تحســن مــن قدرتــك عــى الحديــث و انتقــاء الــكالم
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و الخــوض يف حــوارات و محادثــات صعبــة و متنحــك متيــز 

مــن حيــث التحــدث بشــكل أفضــل و أكــر ترتيبــاً و أناقــة.

و القــراءة تحســن مــن قــدرة العقــل عــى التفكــر، فالتفكر 

قائــم عــى املفــردات اللغويــة و املعلومــات، و ال يشء 

مينحــك معلومــات أكــر و يــزودك باملفــردات اللغويــة مثــل 

القــراءة. 

و القــراءة تزيــد مــن ثقتــك بنفســك ألنهــا متنحــك ميــزات 

ــكل  ــدث بش ــك تتح ــك تجعل ــن أقران ــة ع ــة و لغوي فكري

ــك.  ــن حول ــم أحســن مم أفضــل و تفه

ــد  ــف إىل رصي ــك تضي ــك و تجعل ــراءة توســع مــن خيال الق

ــرأت لهــم.  ــن ق ــن الذي ــك خــرات اآلخري خرات

الهــدوء و الطأمنينــة و الســكينة و متكــن الذاكــرة و تطويــر 

ملكــة التفكــر النقــدي و تحســن مهــارة التأليــف، كل هــذه 

فوائــد و أكــر ممكــن أن تجنيهــا إذا كنــت قــارئ نهــم. 

القراءة تطيل يف العمر
ميكــن ملقــدار بســيط مــن القــراءة يوميــاً أن يضيــف أعــوام 

لعمــرك!

دراســة حديثــة مــن جامعة يــايل اكتشــفت أن قــراءة الكتب 

لهــا تأثــر ايجــايب يف زيــادة متوســط عمــر الُقــراء، إن البــر 

الذيــن يقــرؤون كتــب يعيشــون أطــول مبقــدار ســنتن عن
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الذين ال يالمسون الكتب. 

الباحثــن أكــدوا أن الُقــراء يظهــرون قــوة أكــر يف القــدرات 

الذهنيــة مــن التذكــر و الحســاب، و ال يكــون هــذا التأثــر 

ماثــل ملــن يقــرؤون املجــالت و الصحــف. 

و دراســة منفصلــة أكــدت أن اإلنســان الــذي يقــرأ 20 دقيقة 

يف األســبوع أكــر 20% رضــاً عــن حياتــه. يف املقابــل فهاجــر 

الكتــب أكــر 28% عرضــة لالكتئــاب مــن غــره. 

و واحــد مــن خمســة قــراء يقولــون أن القــراءة تجعلهــم ال 

يأبهــون ملضــار الوحــدة و العزلــة. 

ــام  ــع نظ ــال م ــادة االتص ــط يف اع ــاعدك فق ــراءة ال تس الق

الحيــاة الواســع و ملــس املعــاين الخفيــة للوجــود، بــل متنحك 

تذكــر قــوي اللهجــة بجــال الحيــاة و حيويتهــا، و تعيــدك 

للنشــاطات التــي يجــب عليــك أن متارســها و القوانــن التــي 

ــم  ــق القوي ــدك للطري ــر تعي ــى آخ ــا، مبعن ــب أن تتبعه يج

الــذي يجــب أن تســلكه. 

و متنحــك املعرفــة التــي تحتاجهــا لتطوير نفســك، و ترشــدك 

ــا،  ــي يجــب أن متتلكه ــك الت ــا و تل ــي متتلكه ــارات الت للمه

القــراءة تعيــدك إىل مملكــة الــروح و تعيــد إليــك اإلحســاس 

بغايــة الحيــاة. 

يسجلون القراء حاالت من الصفاء الذهني و الراحة و 
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الســكينة أكــر مــن أولئــك الذيــن يقضــون أوقاتهــم يف 

تواصــل  محادثــات  يف  االنخــراط  أو  التلفــاز  مشــاهدة 

املجــالت. تصفــح  أو  اجتاعيــة 

و القــارئ لديــه قــدرة اكــر يف تحــدي و تجــاوز صعوبــات 

ــر  ــاة برتحــاب و بســالة و فرصــه بحــل املشــكالت أك الحي

ــكلته و  ــن مش ــع م ــاة أوس ــأن الحي ــعر ب ــره. و يش ــن غ م

لديــه احســاس بســبل العمــل املختلفــة و املواقــف الجديدة 

األخــرى، مبعنــى أدق ال تضيــق عليــه الســبل. 

ميتلــك  ألنــه  صائبــة  قــرارات  باتخــاذ  أجــدر  فالقــارئ 

معلومــات كثــرة و معرفــة كافيــة، و ســهل عليــه التخطيــط 

و تحديــد األولويــات. 

القــارئ أكــر انفتاحــاً عــى الحيــاة و لديــه روابــط عميقــة و 

حميميــة مــع األطــراف االجتاعيــة املتصلــة بــه، 30 دقيقــة 

قــراءة يف األســبوع تجعلــك تشــعر 52% أكــر اجتاعيــة مــن 

ــر  ــة يف األســبوع، و األك ــرأ و ال دقيق ــذي مل يق الشــخص ال

ــن  ــر 72% م ــة أك ــك تحمــل روح اجتاعي ــك تجعل ــن ذل م

غــرك. القــارئ يشــعر مبتــع اجتاعيــة بشــكل أوســع و أكر. 

إن املعرفة تساهم يف صناعة إنسان الحكمة. 

و القــراءة تربــط االنســان مبعــاين الحيــاة العميقــة و تصلــه 

بروابــط الكــون الجميلــة، أكــر مــن دراســة تؤكــد أن القارئ
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محب للحياة و األحياء و قليل تشاؤمه و بؤسه. 

األفضــل  الوســيلة  تعتــر  القــراءة  أن  الدراســات  تشــر 

لالســرتخاء، و القائــد كثــر الضغــوط ميكنــه مــن خــالل 

القــراءة ملــدة 6 دقائــق تخلصــه مــن الضغــوط مبــا نســبته 
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و لكــن ليــس ســؤال القــراءة ملــاذا اقــرأ و ال كيــف اقــرأ و 

لكــن كيــف أنتفــع مبــا اقــرأ؟ 

أي فن تحويل املعلوم إىل معمول. 
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كيف تنتفع مبا تقرأ 
ال قيمــة للقــراءة إن مل تصنــع فارقــاً يف حيــاة و ذات القــارئ 

فليــس الهــدف تخزيــن معلومــات أو تقضيــة وقــت مســيل 

برفقــة كتــاب تافــه، هــدف القــراءة و غنيمة الكتــاب صناعة 

تغيــر حقيقــي و تحســن مســتمر و تحســن لجــودة الحيــاة 

و رفــع مســتوى األداء. 

بــكل تأكيــد الكتــب ال تقــدم للقــارئ إال املعرفــة و املعرفــة 

نــور يــيء درب اإلنســان. 

و يقــول العقــاد يف هــذا املوضــوع: قــد يقــول لك املرشــدون 

اقــرأ مــا ينفعــك، و لكنــي أقــول لــك انتفــع مبــا تقرأ. 

ــك إذا مل تنتفــع مبــا تقــرأ فــال تقــرأ و ال تصــدق  و اقــول ل

ــاب يقــع يف يديــك! ــك اقــرأ أي كت مــن يقــول ل

و يف الحديث الريف )و علمني ما ينفعني(. 

ــراءة و فوائدهــا  ــة الق ــن أهمي ــث ع ــُر الحدي و لألســف ك

و نــادراً نجــد مــن يتحــدث عــن كيــف ميكــن لإلنســان أن 

ــم  ــع لك ــوف أض ــة س ــطر التالي ــراءة، و يف األس ــع بالق ينتف

ــوى  ــع القص ــول للمناف ــة الوص ــادات يف كيفي ــض االرش بع

ــراءة:  للق

1.اعرتف بوجود مشكلة:
أوالً و قبل أي يشء يجب أن يعرتف القارئ بوجود حاجة 
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ــا كلــا  ــر. عنــي أن ــاج لتطوي , بوجــود جوانــب قصــور تحت

ــريف أو أدايئ  ــديت أو ت ــت مشــكلة يف ســلويك أو عقي واجه

ــي مــن  ــكل مــا يعرتين ــول ل ــإين ألجــأ للكتــب و أجــد حل ف

ــذي ال  ــان ال ــاء, اإلنس ــق عمي ــل و مناط ــات و عراقي صعوب

يشــعر بوجــود مشــاكل و عيــوب بذاتــه و حياتــه لــن يجــد 

حاجــة للقــراءة. 

2.حدد اهداف للقراءة: 
القــراءة الغــر منظمــة و الغــر هادفــة ال تجــدي و ال 

ــراءة  ــك الشــاب خطــة واضحــة للق تســمن، يجــب أن ميتل

توصلــه ألهــداف معرفيــة أو عالجيــة وضعهــا لنفســه خــالل 

ــة.  ــرتة معين ف

مثــالً يستشــعر الشــاب بوجــود ضعــف يف مجــال ادارة 

الفريــق أو يف مهــارة التواصــل فعليــه أن يضع خطــة معرفية 

لتجــاوز هــذا القصــور مــن خــالل قــراءة كتــب تخصصيــة أو 

مقــاالت و أبحــاث يف هــذا الشــأن أو ســاع محــارضات أو 

حضــور دورات.

3.حدد مجالك و تخصصك:
القــراءة يف كل يشء ال تنفــع صاحبهــا فالفــوىض مــرة ايضــاً 

يف جانــب املعرفــة و التعليــم و التثقيــف، و خاصــة يف عــر 

كثــر التخصــص و غزيــر االنتــاج و متعــدد االصــدارات و
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كثيــف املعلومــات إن مل يخــرت الشــاب تخصــص يركــز عليه و 

يســعى إلتقانــه و التمكــن منــه فلــن يجــد لــه مــكان مؤثــر 

ــتة أشــهر و  ــم يتضاعــف كل س ــارصة، فالعل ــاة املع يف الحي

ــة تتجــدد املعلومــات و تنتــج أكــر مــن 2 مليــون  يف الثاني

معلومــة يف الدقيقــة.  إذن عليــك أن تختــار تخصــص و تركــز 

ــدك و  ــك و جه ــك و قراءت ــن وقت ــه 60 % م ــه و متنح علي

تركيــزك. 

4.القراءة املنظمة:
ــع  ــا تق ــوائية و ال م ــلية و ال بعش ــل التس ــن أج ــرأ م ال تق

عينــك عليــه، نــّوع قراءتــك و اخــرت الكتــب بعنايــة و بعــد 

ذلــك اقراءهــا بالطــرق الذكيــة التــي رشحناهــا بأحــد فصــول 

ــة و ال  ــة اعتباطي ــاء املعــريف ليــس عملي ــاب. البن هــذا الكت

يحــدث بالصدفــة. 

5.دون األفكار املهمة: 
ــات  ــن قناع ــر م ــى تغ ــكار عظم ــا اف ــب فيه ــض الكت بع

ــت  ــه و ثواب ــز  أركان ــورة ته ــه ث ــدث بداخل ــب و تُح الكات

ــب  ــا يف كت ــي قرأته ــكار الت ــك األف ــى تل ــه و ال أن عقيدت

العلــاء و أحدثــت تغيــر عميــق عــى مســتوى الســلوك و 

العقيــدة، الجملــة األوىل قرأتهــا للعــامل الجليــل ابــن القيــم 

ــز و منتــر لدخــل  ــو كان اإلســالم دامئــاً عزي ــا )ل ــال فيه ق
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فيه من ال يريده بل يريد عزه و مجده(. 

و الفكــرة الثانيــة قرأتهــا يف كتــاب كيــف تخطــط لحياتــك 

ــن ال  ــة م ــض باألم ــف ينه ــا )كي ــال فيه ــد ق ــالح الراش لص

ــاة(.  ــات الحي ــك مقوم ميتل

و الفكــرة الثالثــة ذكرهــا د. عبــد الكريــم بكار)املبــادئ أهــم 

مــن املصالــح، و مــن انتــر ملبادئــه عــى حســاب مصالحــه 

يخــر اآلن و لكنــه يربــح عــى املــدى البعيــد، و مــن يخر 

مبادئــه مــن أجــل مصالحــه يربــح بشــكل مؤقــت و لكــن 

خســارته عــى املــدى البعيــد دامئــة(. 

ــي  ــب الت ــا و الكت ــوف تقرأه ــي س ــب الت ــرف الكت 6.اع

ــا: ــوف ترتكه س
ال تضيــع وقتــك كثــراً يف قــراءة كتــاب تافــه أو غــر نافــع و 

ــات  ــدة. كتــب الرواي ــدة إىل الجل ال تقــرأ الكتــب مــن الجل

ــة و  ــا املقدم ــدة ألن فيه ــدة إىل الجل ــرأ مــن الجل فقــط تُق

الحبكــة و الخامتــة و تفكيــك عقــد البدايــات. و أيضــاً اقــرأ 

الفصــول الجديــدة بالنســبة لــك فهنــاك مواضيــع مكــررة يف 

معظــم الكتــب فــال داعــي أت تُضيــع وقتــك بهــا. 

بعض الكتب مضيعة للوقت و املال. 

ــر  ــدث تغي ــة تُح ــراءة النافع ــى أن الق ــدد ع ــاً أش و ختام

عــى مســتوى الشــخصية و الســلوك و األداء و أن املعرفــة
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ــدة  ــال فائ ــلوك ف ــارب و س ــول إىل تج ــرب و تتح إذا مل تُج

ــامل  ــم الع ــن اث ــدث ع ــرة تتح ــث كث ــاك أحادي ــا و هن منه

ــم.  ــا يعل ــل مب ــذي ال يعم ال
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القراءة يف عرص الديجتال 
حتــى اليــوم قامــت جوجــل برقمنــة نحــو 10 ماليــن كتــاب 

ــوق نــر جديــد  ــور س ــول و ظه ــور و التح و هــذا التط

أخــذ مــن حصــة الكتــب الورقيــة يف ســوق املعرفــة و لكنــه 

أحــدث مســتوى منــو كبــر يف فتــح قنــوات عديــدة و يســرة 

للقــراءة. 

ــة يف  ــر أهمي ــو األك ــة ه ــرتاع الكتاب ــاء أن اخ ــم العل يزع

ــا باملــايض  تاريــخ البريــة، فلــوال الكتابــة النقطعــت صلتن

ــا تاريــخ الحيــاة و البريــة. و بعــد الكتابــة  متامــاً و لجهلن

ــة  ــخ البري ــق تاري ــاين أهــم اكتشــاف وث ــاب كث ــأيت الكت ي

عــى هيئتــه الحاليــة منــُذ أن كان مخطوطــات و صفحــات 

تحمــل كلــات مرصوصــة و متتابعــة. و ثالــث أهــم اخــرتاع 

الطباعــة و اخــراج الكتــب إىل نصــوص مطبوعــة و مرتبــة. 

و رابــع اخــرتاع غــّر شــكل و روح الحيــاة ابتــكار االنرتنــت 

و األجهــزة التقنيــة، هــذا االبتــكار وفــر الكثــر مــن الجهــد 

و املــال و الوقــت يف عمليــة القــراءة، فيمكنــك بضغطــة زر 

أن تحصــل عــى كتــاب نُــر يف بقــاع أخــرى مــن األرض و 

بثــواين فقــط و مجانــاً أحيانــاً.

حتــى القــارئ املســافر قــل عنــاؤه اليــوم مــع وجــود األجهزة 

الحديثــة فبــدالً عــن تخصيــص حقيبــة للكتــب ميكن أن 
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تفتــح مجلــد جديــد يف التــاب و تأخــذ معــك عــرات 

الكتــب لقراءتهــا أثنــاء الرحلــة. 

يذكــر الدكتــور ســلان العــودة أنــه يف مــرة ســافر إىل تركيــا 

يف رحلــة ملــدة ثالثــة أشــهر عــزم فيهــا عــى تأليــف كتــاب و 

حمــل معــه مراجــع للكتــاب يف 12 حقيبــة، و اآلن ميكــن أن 

يحمــل اإلنســان كل هــذه املراجــع يف جهــاز صغــر بيديــه.

ــال  ــاً، ف ــة أيض ــراءة و الكتاب ــغف الق ــا زادت ش التكنولوجي

ــان  ــب اإلنس ــرأ و كت ــن إال و ق ــن الزم ــاعة م ــر س ــكاد مت ت

ــل.  ــائل التواص ــدى وس ــى إح ــاً ع نص

عندمــا أنتجــت رشكــة أمــازون جهــاز الكاينــدل )جهــاز 

تابلــت مخصــص للقــراءة و بــه مزايــا عديــدة للقــراء( شــعر 

قــادة آبــل بنــوع مــن القلــق ألنهــا قــد تأخــذ مــن حصــة 

اآليبــاد الســوقية و لكــن حــدث العكــس، زاد معــدل النمــو 

يف ســوق التابلــت بشــكل عــام. 

ــراءة و  ــى الق ــاس ع ــغف الن ــه و ش ــا زادت ول التكنولوجي

ــن.  ــد ممك ــى ح ــة إىل أق ــهلت العملي س

أكــر مــن مليــون مدونــة ظهــرت خــالل الســنوات القليلــة 

الفائتــة و هــذه كلهــا اضافــات مثمــرة لعــامل الُقــراء. 

لقــد تغــرت الحيــاة كثــراً و فقدنــا العــامل الــذي كُنا نعيشــه 

و نســتقي أخبــاره مــن خــالل صفحــات الصحــف و املجالت
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و أصبحنــا مــن خــالل ضغطــة زر نحصــل عى الخــر بجميع 

أبعــاده و تعــدد تفســراته و تحليالته. 

ــيئاً  ــا ش ــالىش أهميته ــدأت تت ــة للصحــف و ب ــوم ال قيم الي

ــات  ــات و االعالن ــى االعالن ــد ع ــف تعتم ــيئاً ألن الصح فش

ــي. ــالم الرقم ــت إىل االع تحول

األخبــار اليــوم تنتقــل بوســائل التواصــل االجتاعيــة برعــة 

يصعــب ادراكهــا و جميعنــا يعلــم كيــف ســاهمت مواقــع 

التواصــل االجتاعيــة بنــر خــر اغتيــال الصحفــي جــال 

خاشــقجي، و مهــا حاولــت قــوى الطغيــان أن متنــع نــر 

ــف  ــن الصح ــل بزم ــت تفع ــا كان ــتطيع ك ــال تس ــر ف الخ

بتكتيــم األخبــار و وئــد الفكــر بدفــع أمــوال للمحرريــن و 

ــد الجمهــور نفســه، فاملتلقــي  ــوم النــر بي ــن، فالي النارشي

هــو النــارش و املــروج و الناقــل للخــر. 

التكنولوجيــا قضــت عــى الصحــف و لكــن مــازال الكتــاب 

ــات  ــه. و ســهلت التكنولوجي ــه و قيمت محافــظ عــى مكانت

عمليــة القــراءة عــى القــراء حيــث أصبــح مــن الســهل عــى 

اإلنســان أن يحصــل عــى الكتــاب الــذي يريــد مــن خــالل 

ضغطــة زر و تيســر أمــور كثــرة منهــا الحفــظ و التخزيــن. 

فــال عــذر ملــن ال يقــرأ.
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مستويات القراءة
هنــاك أربعــة مســتويات رئيســية للقــراءة تبــدأ مــن القــراءة 

األساســية، تلــك التــي نتعلمهــا يف املدرســة يف بدايــات حياتنا 

و تنتهــي بالقــراءة املنهجيــة أو املقارنــة و التــي تأخــذ منــا 

زمــن طويــل و جهــد منهجــي إلتقانهــا. 

و للقــراءة ثالثــة أهــداف فنحــن نقــرأ ألجــل املتعــة و 

الرتفيــه و نقــرأ مــن أجــل الحصــول عــى معلومــات و أرقــى 

أهــداف القــراءة أن نقــرأ مــن أجــل توســيع قاعــدة الفهــم 

ــتيعاب.  و االس

و نحن نختار طريقة قراءتنا بالنظر لثالثة أمور: 

ــتوانا  ــراً مس ــاب و أخ ــة الكت ــراءة، نوعي ــن الق ــدف م اله

ــريف. املع

القــراءة ليســت عمــالً مرتفــاً بــل أنــه نشــاط ذهنــي معقــد 

ــطة  ــن األنش ــد م ــف و العدي ــن التألي ــة ع ــل صعوب ال يق

ــر.  ــي كب ــود ذهن ــب مجه ــي تتطل األخــرى الت

و الكتــب أنــواع فهنــاك كتــاب دون مســتواك و كتــاب 

ــالً و  ــاب أعــى مــن مســتواك قلي مســاوي ملســتواك ، و كت

ــك هــو  ــاب ل ــراً. أفضــل كت ــاب أعــى مــن مســتواك كث كت

األعــى مــن مســتواك قليــالً. أحــد أهــم أهــداف القــراءة أن 

ــا و ــا و حياتن ــن مســتوى وجودن ــم يحســن م نحصــد تعلي
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التعليــم عمليــة تحصــل بهــا عــى معلومــات و تصنــع مــن 

ــادراً  ــن أن تكــون ق ــاك فــرق ب ــا فهــم للــيء، و هن خالله

عــى تذكــر يشء و بــن أن تكــون قــادراً عــى رشحــه! 

ــا  ــرف م ــا تع ــق عن ــف تتحق ــر أو التثقي ــة التنوي إن عملي

يقــول الكاتــب و مــا يعنــي بقولــه و ملــاذا هــو قــال ذلــك.

و مشــكلة النــاس اليــوم مــع القــراءة أنهــم يقــرأون كثــراً و 

يحصــدون القليــل مــن املعرفــة.

 مستويات القراءة :

القراءة األولية )يتعلمها االنسان يف املدرسة(

القــراءة الريعــة: أن تحصــل عــى فوائــد الكتــاب بوقــت 
معــن و تقــرأ بالطريقــة التــي تــم رشحهــا مســبقاً يف الكتاب

القــراءة التحليليــة: أن تحصــل عــى أقــى فوائــد الكتــب 
بوقــت غــر محــدود. بعــض الكتب تذوقهــا، بعضهــا تبتلعها، 

بعضهــا متضغهــا عــى مهــل و تهضمهــا. هــذا املســتوى مــن 

القــراءة مــن أجــل تحســن قاعــدة الفهــم.

ــة : النــوع الرابــع و يعتــر أعــى مســتوى  القــراءة املنهجي
يف القــراءة: القــراءة املنهجيــة أو املقارنــة و تعنــي أن يقــرأ 

القــارئ أكــر مــن كتــاب ثــم يصنــع نــوع مــن الروابــط بــن 

كل مــا قــرأ. يف تعاملــك مــع الكتــاب الصعــب للمــرة األوىل 

اقــراءه دون أن تتوقــف للنظــر باملفاهيــم التــي مل تســتطع
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ــاغه  ــا استس ــك مل ــح اهتام ــي و امن ــط ام ــتيعابها فق اس

ــك. عقل

بعــض الكتــب ال ينفــع لهــا إال القــراءة الريعــة و البعــض 

ــب  ــادرة تتطل ــة و ن ــب قليل ــيل و كت ــد تحلي ــب جه تتطل

منــك قراءتهــا بطريقــة منهجيــة لتنهــل منهــا أعــى الفوائــد 

ــم.  و املغان
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خامسية البناء املعريف 

أوالً اخرت مجالك يف الحياة
ــاء املعــريف يجــب أن تحــدد  ــة البن ــل أن متــي يف رحل وقب

مــا هــو املجــال الــذي ســوف تكــرس لــه جهــدك و وقتــك 

ــز.  ــه إىل مســتوى متمي ــه و تصــل ب لتتمكــن من

ــون  ــخاص يعمل ــن األش ــاك 80% م ــات أن هن ــول الدراس تق

بغــر تخصصاتهــم الجامعيــة و هــذا يعنــي أنهــم يعملــون 

ــرتة  ــوه يف ف ــذي درس ــص ال ــن التخص ــة ع ــاالت مختلف مبج

ــة.  ــد الجامع ــا بع ــة  و م الجامع

إذا عــرف الشــاب املجــال الــذي ســوف يبنــي عليــه مســرته 

ــيبني  ــذي س ــاس ال ــر األس ــع حج ــد وض ــون ق ــة يك املعرفي

عليــه الكثــر طوبــات النجــاح املســتقبيل. 

ثانياً: اقرأ
أول مفاتيــح العلــم هــو القــراءة و كــا ذكرنــا مــن قبــل أن 

ــب  ــه الكت ــرأ في ــذي ســوف يق ــار الشــاب املســتوى ال يخت

فيعــرف أي نــوع مــن الكتــب ســيقرأها باملســتوى الريــع 

أو التحليــيل أو املنهجــي، فعندمــا يقــرأ بتخصصــه عليــه أن 

يعتمــد عــى مســتوى القــراءة املنهجيــة ليحــرث يف أعــاق 

تخصصــه.  ذكــر قبــل ســنوات الدكتــور عمــرو خالــد يف أحــد 

برامجــه أن القــراءة هــي العامــل املشــرتك بن عظــاء األرض
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ثالثاً احر دورات تدريبة و محارضات
املتوســط العــام للبنــاء املعــريف املنهجــي أن يحــر الشــاب 

ــن يف  3 دورات ســنوياً مبعــدل 60 ســاعة و أن تكــون دورت

مجالــه و دورة يف مجــال مهــاري آخــر.  و عليــه أن يحــر 

أيضــاً يف مؤمتــر علمــي تخصــي يف مجالــه مــرة كل ثــالث 

ســنوات. 

رابعــاً تابــع مجلتــن و مدونتــن و اصــدرات مفكريــن و 

كتــاب مؤثريــن
تابــع  عــى األقــل مجلتــن يف الشــهر، مجلــة يف تخصصــك و 

مجلــة يف الثقافــة العامــة، و تابــع أيضــاً اصــدارات مفكــر يف 

مجالــك و مفكــر يف مجــال فكــري آخــر، املتابعــة هنــا تــأيت 

عــى مســتويات عديــدة منهــا الرامــج املســموعة و املرئيــة 

و املحــارضات و املدونــات و املقابــالت و املقــاالت و حتــى 

املنشــورات عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي. 

خامساً استمع 

اســتمع للــدروس الســموعة و عــن تجربــة شــخصية وجدت 

أن االســتاع للمحــارضات و الــدروس التعليميــة أثنــاء قيادة 

الســيارة وفــرت يل الكثــر مــن الوقــت و منحتنــي الكثر من 

ــيلة  ــا يف وس ــدرة يف حصده ــى ق ــن ع ــي مل أك ــدة الت الفائ

غرهــا. 
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ــراءة إىل هــذه الســطور  ــت يف الق ــارئ إن وصل ــزي الق عزي

فــإين أريــد أن أقــدم لــك هديــة وهــي عبــارة عــن منــوذج 

تخطيــط للبنــاء املعــريف. كل مــا عليــك فعلــه هــو مراســلتي 

.Ademilook@gmail.com :ــل عــى هــذا اإلميي

أو من خالل صفحتي عى الفيس بوك: 

https://www.facebook.com/mohd.ademi

مع خالص تحيايت و تقديري لك. 
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و يف الختام

نعــّم الكتــاب الجيــد للقــارئ الجيــد الــذي يدخــل إىل 

ــه  ــه بغــر النفــس التــي دخــل بهــا إلي الكتــاب فيخــرج من

ــل.  ــال أفض ــه إىل ح ــره و بدل فغ

مــا قيمــة القــراءة التــي ال تحــدث تغيــراً و لــو بســيطاً يف 

ــق القــارئ  ــى أن يغل ــا معن ــل م فكــرة و نفســية القــارئ ب

كتابــه دون أن يجــد أدىن أثــر نفعــي عــى مســتويات ذاتــه 

ــه.  و أركان وجدان

ــا إال  ــي ال تحققه ــة و الت ــراءة  الجميل ــداف الق ــن أه و م

الكتــب العظمــى متكــن القــارئ من ملكــة النقــد و التحليل. 

ذلــك الكتــاب الــذي ينشــط الذهــن و يحفــز األفــكار و يهــز 

القناعــات املرتســبة و املرتاكمــة يف قــاع الدمــاغ. 

العديــد مــن األطبــاء النفســين و مختــي العلــوم االنســانية 

يتحدثــون عــن دور القــراءة يف عــالج اإلنســان و وقايتــه مــن 

ــن  ــح واســعة م ــب رشائ ــد تصي ــي ق ــراض النفســية الت األم

النــاس ال تعــرف للكتــاب ســبيال. 

ــاكل  ــول الناجحــة ملش ــد الحل ــاب أح ــد أن الكت ــي أج عن

ــول.  ــن حل ــا ع ــث له ــي تبح ــة و الت ــس العصي النف

ال فائــدة مــن القــراءة التــي ال يكــون لهــا أثــر ســوى تكاثــر 

يف املعلومــات و تزايــد يف رصيــد الكتــب املقــروءة. 
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انتهى بحمد الله


