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توطئة...
حعخبر اللساءة مً أهم مُادًً الخعلم إن لم جىً أهمها على ؤلاطالق ذلً أجها جمثل إخدي هىافر اإلاعسفت،
وأداة مً أدواث الخثلُف التي ًلف بها ؤلاوظان على هخاج الجيع البشسي ،وال عجب  -مع هره ألاهمُت  -أن
ًىىن ألامس ألاوٌ مً هللا عص وحل لسطىله ألامين و أمخه بعده مىحها هدى اللساءة،خُث ًلىٌ عص مً
كابل":اكسأ باطم زبً الري خلم،خلم ؤلاوظان مً علم،اكسأ وزبً ألاهسم ،الري علم بالللم،علم ؤلاوظان ما
لم ٌعلم" .آلاًاث 5-1طىزة العلم.
فاللساءة جمثل عماد العلم واإلاعسفت والىطُـلت ألاطاطُـت لإلخاطت باإلاعسفت واإلاعلىماث ،فلد حاءث
عىاًت اإلاسبين بالترهيز على إجلاجها مىر بداًت ألامـس .إذ ال جصاٌ اللساءة الصحُدت أهبل الفىىن ،ألجها اطخمدث
ًال
ًال
وأخيرا مً اللسآن الىسٍم.
هبلها أوال
إن الغسع ألاطاض مً العلم هى العمل ،واللساءة و اإلاطالعت هي أخد كىىاث جدطُل العلم ،فاإلاطالعت
عبازة عً عملُت فىسٍتً ،خفاعل اللازا معها ،فُلسأ بشيل طلُم ،وٍفهم ما ًلسأ ،وٍىلده ،وَظخخدمه في خل
ما ًىاحهه مً مشىالث ،وٍيخفع به في مىاكف خُاجه.
ومً أحل جدلُم هره الغاًت ًىظم مسهص حُل البدث العلمي ،طىىٍا مظابلت أفػل بدث علمي خىٌ
مىغىع :اللساءة  ،اخخفاال بُىم العلم الري ًطادف  16أبسٍل بالجصابس.
وللد شازن بمظابلت هره الظىت زلت مً ألاطاجرة الجامعُين مً عدة أكطاز عسبُت مما دفع بئدازة اإلاسهص
إلى جىظُم ملخلى دولي ًىم  15أبسٍل  2015بمدًىت البلُدة مً أحل عسع أبداثهم وؤلاعالن عً هخابج اإلاظابلت.
ومً هرا اإلاىطلم ًػع اإلاسهص جدذ جطسفىم أهم ألابدار العلمُت اإلاشازهت بهرا اإلالخلى والتي التزمذ
باإلاعاًير الشيلُت اإلاىغىعت مً كبل لجىخه العلمُت اإلاىكسة ،همظاهمت مىه في إزساء اإلاىخباث بالدزاطاث
والبدىر العلمُت التي جلخمع كػاًا العطس ومخطلباث الىاكع في العالم ؤلاطالمي.

المشرفة العامة  /د .سرور طالبي المل
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اللساءة (ماهُتها ،أهمُتها ،أهىاعها)
ألاطخاذة هادف زاهُت  /حامعت عىابت
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى ببغاػ ماَُت ال٣غاءة وحصخُو ؤَمُتها وٞىاثضَا ٖلى مسخل ٠قغاثذ اإلاجخم٘ ٧ىجها حٗخبر ؤ٦بر وٗمت
ًا
ؤوٗم هللا بها ٖلى ٖباصٍ وٟ٦ى بها قغٞا ؤجها ٧اهذ ؤو ٫ما هُ ٤به الخ ٤وهؼٖ ٫لى عؾىله ال٨غٍم في ٢ىله حٗالى"ا٢غؤ باؾم عب٪
الظي زل ( "٤الٗل : ٤آًت ٞ ،)1ال٣غاءة مً ؤَم وؾاثل الاجها ٫بحن ؤلاوؿان والٗالم الظي ٌِٗل ُٞه ،بها جؼصاص مٗلىماجه
وٍ٨ك ًٖ ٠خ٣اث٧ ٤اهذ مجهىلت ٖلُه وًٖ زباًا وؤؾغاع َظا الٗالم٦ ،ما ؤجها مهضع ؾغوعٍ وؾٗاصجه وج٩ىٍىه الىٟسخي،
وبها ً٨دؿب اإلاٗغٞت ،وبها حهظب ٖىاَٟه واهٟٗاالجه.
ملدمت:
مً اإلاٗلىم لضي ٧ل مىا ؤن ؤلاوؿان مسلى ١لٗباصة هللا وَاٖخه ،والٗباصة حكمل حمُ٘ هىاحي الخُاةً ،ا
وهٓغا إلياٖت ٦ثحر مً
الىاؽ ألو٢اتهم بضون ٖلم ها ٘ٞوٖمل نالر ،وبىاء ٖلى وحىب الخٗاون ٖلى البر والخ٣ىي والخىاصخي بالخ ٤والهبر ٖلُه ٣ٞض
قملذ َظٍ الضعاؾت ٖلى ماَُت ال٣غاءة وؤَمُتها وٞىاثضَا ومداولت وي٘ اؾتراجُجُاث ؤو باألخغي ا٢تراخاث مً ؤحل
الخهىٖ ٫لى ٢غاءة ؾلُمت مٛظًت للغوح والجؿم ٧ىجها وٗم الغ ٤ُٞووٗم ألاهِـ في خالت الىخضة والٛغبت .وفي َظا البدث
ؾىداو ٫الى٢ىٖ ٝلى بٌٗ الخٗاعٍ ٠لل٣غاءة ،وجىيُذ ؤَمُتها باليؿبت للٟغص واإلاجخم٘ م٘ ط٦غ بٌٗ الضعاؾاث وألابدار
الٗلمُت التي ؤًضث طل ،٪بياٞت بلى الخُغ ١بلى ؤهىإ ال٣غاءة ،وهسخم َظٍ الضعاؾت ببٌٗ اإلا٣ترخاث والاؾتراجُجُاث اإلاخبٗت
للىنى ٫بلى ٢غاءة حُضة وؾلُمت.
مشيلت الدزاطت:
بطا هٓغها بلى ال٣غاءة في اإلااضخي هجضَا ج٩اص ج٩ىن مٗضومت بحن ؤَٟا ٫البالص الىامُت خُث ج٣ل ٖضص اإلا٨خباث وٍىدكغ ال٣ٟغ
ًا
ًا
لُ٩ىن ٖاث٣ا ؤمام قغاء ال٨خب الؾُما بطا ٧ان زمجها بآَا ،وبما ؤهىا وِٗل في ٖهغ الاهٟجاع اإلاٗغفي واإلاٗلىماحي ،بل وال
هضعي ماطا ًٟٗل َلبدىا ؤمام َظا الُىٞان وَظٍ ألاٖانحر وَظا ال٨م مً اإلاٗغٞت ،وما ًؼٍض ألامغ زُىعة َى ؤهىا لى ٢ؿمىا
ٖضص اليسخ اإلاُبىٖت مً ٦خبىا ٖلى ٖضص ؤَٟالىا ل٩ان ههِب الُٟل مجها حملت مً ٦خاب واخض بِىما ًغج ٟ٘ههِب الُٟل
ًا
في البالص اإلاخ٣ضمت بلى زمؿت ٖىاوًٍ حضًضة ؾىىٍا.
ومً َىا جخًاٞغ حهىص اإلاضعؾت وم٨خباتها لخبجي التربُت ال٣غاثُت ،ووكغ الىعي ال٣غاجي بحن جالمُظَا ،وطل ٪بةجاخت الٟغنت
ؤمام ألاَٟا ٫للىمى الكامل مٗخمضًً ٖلى ؤهٟؿهم بخضعٍبهم ٖلى ؤزظ ال٣غاعاث ،وازخُاع ما ًغٍضون ،وجىٞحر ال٨خب اإلاىاؾبت
لؤلَٟا ٫واَخماماتهم ،ومً اإلاٗغو ٝؤن اإلاضة التي ًً٣حها الخلمُظ صازل اإلا٨خبت ال جم٨ىه مً ٢غاءة ٧ل ما ًغٍض ٢غاءجه ٞةلى
حاهب ال٣غاءة الضازلُت ًجب ؤن ٌؿهل للخلمُظ هٓام ال٣غاءة الخاعحُت ختى ًاَل ٚالبُت الخالمُظ ٖلى ؤن ً٩ىهىا باخثي
اإلاؿخ٣بل وٖلماثه ،ولظا وحب ؤن هضع ٥ؤن مهمت اإلاؿئىلحن ٖلى جيكئت ؤبىاء الجُل وبىاثه لِؿذ م٣هىعة ٖلى حٗلُمهم
ال٣غاءة وبهما ؤَم مً طل ٪ؤن ًخٗلمىا خب ال٣غاءة وٖك ٤ال٨خب.
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لظلٞ ٪ةن جىمُخه ٖاصة ال٣غاءة حٗخبر يغوعة ٖلى اإلاضعؾحن وٖلى ؤمىاء اإلا٨خباث وٖلى الىالضًً ؤن ًاصوَا في ْغو ٝخُاتهم
الخايغة ،لظل٧ ٪اهذ مك٩لت َظٍ الضعاؾت جخمثل في ألاؾئلت الخالُت:
-

ما مٟهىم ال٣غاءة وماَُخه؟

-

ماهي ؤَمُت ال٣غاءة باليؿبت للٟغص واإلاجخم٘؟

 ما ؤَم اإلاك٨الث التي جدى ٫صون وي٘ ؤؾـ لل٣غاءة الجُضة؟ُا
أهمُت الدزاطت :هٓغا إلاا ج٨دؿُه ال٣غاءة مً ؤَمُت بالٛت في خُاة الٟغص وعقي اإلاجخمٗاث ٞةن ؤَمُت َظا البدث ج٨مً فيمداولت الى٢ىٖ ٝلى مٗغٞت ماَُت ال٣غاءة وؤَمُتها باليؿبت للٟغص واإلاجخم٘ .بياٞت بلى مداولت ا٢تراح بٌٗ الاؾتراجُجُاث
ًا
لبٌٗ اإلاك٨الث التي ج٦ ٠٣داثال ؤمام ال٣غاءة الجُضة وُُٟ٦ت حٗلُمها ؤو جلُ٣جها.
ًال
ًا
أوال -حعسٍف اللساءة٢ :بل الخُغ ١بلى ماَُت ال٣غاءة ًجب ؤوال ط٦غ بٌٗ ألا٢ىا ٫الٗغبُت والٗاإلاُت في ًٞل ال٣غاءة( ):
 ب٣غاءة ال٨خب جؼوع الٗالم وؤهذ في بِخ( ٪صعٍضان).
ً دؿً باإلاغء ؤن ً٣غؤ ما ج٣ىصٍ هؼٖخه بلُه :بن ما ً٣غؤٍ ٧ىاحب ٢لما ًإحي بالى(.ٟ٘حىوؿىن)
 ال٣غاءة  ًٞال ًدؿىه بال ال٣لُلىن.
 ب٢غؤ في ؤي مىيىٕ ،و٨ٞغ مً ٚحر ٚغوع ،وؤ٢خى٘ بٛحر حٗهب٧(.اعلُل).

ًا
 ال٨خب ٧لها جدكابه ،وٖىضما جيخهي مً ٢غاءتها حكٗغ بإجها ؤنبدذ حؼءا مى.٪
 ال٣غاءة عٍايت الٗ٣ل(ؾدُل).
 بطا ؤهبٗذ خب ال٣غاءة مً ال٣لب ،ناع الٟتى ؤهطج ،وناع الكُش ؤٞتى مما جض ٫ؾىه ٖلُه.
 في و٢ذ ٞغاغي ؤلجإ بلى ال٣غاءة وال ًم٨ىجي ؤحلـ وؤ٨ٞغٞ ،ةن ال٨خب ج٨ٟغ هُابت ٖجي(حكالؼالم).
 ")2002ال٣غاءة جهيء لهاخبها الخهىٖ ٫لى مجزلت ؤصبُت واحخماُٖت مغمى٢ت" ( ).
 وج٣ى ٫ال٩اجبت مغٍم ٖبض هللا الىُٗمي(
 و٢ا ٫ألاؾخاط مدمض الٛؼالي":ب٢غؤ ،وؤه٣ظ ،واػن ،وؤعجر ،وؤبدث ًٖ الخ ٤ما ؾخُٗذ ،وجدغع مً الهىي ٞهظا َى
اإلاىهج"( ).
و٢ا ٫الكاٖغ في َظا الهضص( في ال٨خاب):
ؤوفى نضً ٤بن زلىث ٦خابي ؤلهى به بن زاهجي ؤصخابي.
وٍ٣ى ٫ؤبى هىاؽ:
ًا
ًا
ُا
ؤقُاء.
٣ٞل إلاً ًضعي في الٗلم ٞلؿٟت خٟٓذ قِئا وٚابذ ٖى٪
بن ال٣غاءة زحر ؤصاة لالؾخ٨كا ٝالضاثم ،واإلاٗغٞت الىاٗٞت ،ومً ؤلاجخا ٝال٨ٟغي ؤن وٗخ٣ض ؤن ال٣غاءة مجغص ًُٞلت
ووؾُلت ،بل هي  ًٞوٞغًٍت ٖ٣لُت لترُ٢ت ال٨ٟغ ،ويغوعة مىُُ٣ت للىًَ وخخمُت جاعٍسُت لبىاء الخًاعةٞ .هي مً اإلااَغاث

 -أنظر عبود( //0م) ،موسوعة األمثال والحكمة واألقوال العالمية (ص ص  ) 08- 07بتصرف.

 -2يزٚى ػثذ هللا انُؼ ،ًٙٛاشزاقاخ تزتٕٚح ،دار اتٍ حشو ،2002 ،د ب ،ص .26
 -3آل رش ٙػالء انذْ ،ٍٚكذا ػهًُ ٙيحًذ انغشان ،ٙدار انٕفاء نهُشز ،طْ0311( ،0ح 1 / /1 -و) ،د ب ،ص .74
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الخُاجُت الهامت ٖلى مؿخىي جغبُت الٟغص وجىمُت اإلاجخم٘ ،بل هي مُ٣اؽ ص ٤ُ٢مً م٣اًِـ الغقي الخًاعي ال ًلُ ٤بالٗا٢ل
بَمالها ؤو بٟٚالها وججاَلها.
ًا
ومً خالٌ ماطبم ًمىىىا حعسٍف اللساءة فُماًلي :جخٗضص حٗغٍٟاث ال٣غاءة جبٗا للؼاوٍت الٗلمُت والٗملُت التي جىُل ٤مجها
وهي في مدهلتها  ":مهاعة هٟؿُت وٖ٣لُت ج٣ىم ٖلى جٟاٖل طاحي وهي في مسغحاتها – زمغة الجهىص م٣هىصة -حؿحر بسُىاث
مخخالُت ه٨دؿبها مً زال ٫اإلاٗغٞت اإلا٣ترهت بالغٚبت اإلاغجبُت باإلاهاعة التي حؿخلؼم اإلاماعؾت" ( ).
أ /حعسٍف اللساءة لغت:

َق َق
ُا
ًا ُا ًا
ًا
وعص في اإلاٗاحم اللٛىٍت ٢غؤَ -قً ْقَ ٣قغؤِ -ق٢غ َقاءة و٢غؤها٢ :غؤ ال٨خاب :جدب٘ ٧لماجه هٓغا وهُ ٤بها ،و٢ض ٌؿمىن ال٣غاءة مً ٚحر هُ٤
بال٣غاءة الهامخت.
ْق
ال٣غاءة :آلاًت مً ال٣غآن :هُ ٤بإلٟاْها ًٖ هٓغ ؤو ًٖ خ٣٦ ٟٔىله حٗالىٞ ":ا٢غئوا ما جِؿغ مىه وؤُ٢مىا الهالة وآجىا
ًا
ًا
خؿىا" ،و٢غؤ ٖلُه الؿالم :ؤبلٛه بًاٍ ،و٢غؤ الػيّ ،
ج٨هً به ،وجغص ٧لمت ٢غؤ بمٗجى ٢غؤ للمؿخ٣بل
الؼ٧اة وؤ٢غيىا هللا ٢غيا
خؿابه :ؤي اخخاٍ له"(بخهغٌ ٝؿحر) .وٍُل ٤ال٣غآن ال٨غٍم ٖلى اإلاٗغٞت اؾم – ال٣غاءة -ألن اإلاٗغٞت ؤلاوؿاهُت هي "٢غاءة"
ؤلاوؿان خ٣اث ٤الىحىص"( ).
ًال
 /اضطالخا:
ال٣غاءة ٖباعة ًٖ وكاٍ ٖ٣لي ٨ٞغي ًضزل ُٞه ال٨ثحر مً الٗىامل ،تهض ٝفي ؤؾاؾها بلى عبِ لٛت الخدضر بلٛت ال٨خابت،
ومً الخٗغٍٟاث الكاملت إلاٟهىم ال٣غاءة :ؤجها ٖباعة ًٖ هُ ٤الغمىػ وٞهمها وجدلُل ما َى م٨خىب ،وه٣ظٍ ،والخٟاٖل مٗه،
وؤلاٞاصة مىه في خل اإلاك٨الث ،والاهخٟإ به في اإلاىا ٠٢الخُىٍت ،واإلاخٗت الىٟؿُت باإلا٣غوء"( ).
ًال
زاهُا :أهمُت اللساءة:
ًا
"مجخم٘ ً٣غؤ ،مجخم٘ ال ًجىٕ وال ٌؿخٗبض" ،بطا ٧ان الجؿم ًدخاج بلى الٛظاء ل٩ي ًىمى وٍ٨برٞ ،ةن الٗ٣ل ؤًًا ًدخاج بلى
ال٣غاءة ل٩ي ًىطج ،و٦ما ٢ا( ٫ؾخالحن) -هدً ال هسا ٝالكٗىب الٛايبت الثاثغة ،وبهما هترصص ٖلى ووؿخٗض للكٗىب التي
جدخ ٪باإلاهىٟاث اإلا٨خىبتَ ،-ظٍ اإلا٣ىلت التي ٞحها بقاعة بلى صوع – ال٣غاءة -في جد ٤ُ٣الىعي والىطجٞ ،الؿاا ٫الظي ًُغح
هٟؿه ٢بل الخىٚل في صوع وؤَمُت ال٣غاءة باليؿبت للٟغص واإلاجخم٘ ،ؤًً هدً مً جل ٪الكٗىب وألامم في خالت ما ٦ىا مً
ًىُبٖ ٤لحها مهُلر-ؤمت ا٢غؤ-؟وَل جىُبٖ ٤لُىا م٣ىلت مالً ابً هبي زخمه هللا "َىا ٥بٌٗ الكٗىب لضحها ال٣ابُلت
لالؾخٗماع !؟".
قخان بحن َظا وطاٞ ...٥ال٣غاءة هي الؿبُل هدى ؤلاًمان والٗلم واإلاٗغٞت ،بها جٟخذ ألابىاب اإلاٛل٣ت وجىحر الٗ٣ى ٫اإلآلمت
وجخدىٞ ٫حها جل ٪ألا٩ٞاع الغا٦ضة والخامضة بلى ؤٗٞا ٫مُٟضة وؾلى٧اث هاٗٞت حٗىص بالٟاثضة ٖلى ناخبها وٖلى اإلاجخم٘ وٖلى
ألامت بإ٦ملها ،بدُث ًخدى ٫طل ٪الخُا ٫والخلم بٟٗل ال٣غاءة بلى خ٣ُ٣ت زابخت ووا ٘٢مضع ،٥وٍهبذ بها اإلاجغص بلى اإلالمىؽ،
بطن ٞبال٣غاءة هخدضي الجهل و٧ل ؤؾالُب ال٣م٘ والاؾدبضاص .وما الخالت التي حِٗكها الكٗىب الُىم مً جغصي واهدُاٍ
-لطيفة حسين الكندي ،تشجيع القراءة ،المركز اإلقميمي لمطفولة واألمومة ،ط  ،الكويت ،2004 ،ص . 8

 -2انكٛالَ ٙياخذ ػزطاٌ ،فهظفح انتزتٛح اإلطاليٛح ،دراطح يقارَح ت ٍٛفهظفّ انتزتٛح اإلطاليٛح انًؼاصزج ،دار انقهى ،ط  ،2دت ، 2002 ،ٙص 28
 -3انحظٍ ياد٘ ،االحتٛاخاخ األطاص نتؼهٛى انُظاء ،1990 ،ص ص .13-11
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٨ٞغي وؤزالقي ،واه٨ؿاع ؤقىا ٥مجخمٗاتها ،واهدكاع جل ٪الؿلى٧اث الؿلبُت هدُجت لٗضة ؤؾباب مً يمجها جغاح٘ وؿب
ال٣غاءة بحن مسخل ٠الكغاثذ والتي ؤ٦ضتها ٦ثحر مً الضعاؾاث وألابدار ٖلى الغٚم مً جىاٞغ ٦مُت َاثلت مً اإلاٗلىماث
ًا
وحٗضص مهاصع ال٣غاءة ،ختى ؤنبذ الخىنُ ٠بضال مً الىن ٠اإلاىاؾب لهظٍ الٓاَغة التي ؤنابذ عوح ؤلاوؿان
الٗغبي"قلل ٨ٞغي" في الهمُم عاح٘ بلى -مىث مٟهىم ال٣غاءة -والتي خضزذ هدُجت ٖضة ٖىامل جخهضعَا ؾىء حٗامل ألاؾغة
م٘ اإلاٟهىم -ؤلابضاعي لل٣غاءة -وزلى "اإلاىاهج الخٗلُمُت " مً الُغ ١اإلادببت لل٣غاءة واإلاصجٗت لها ،واهخ٣ل طل ٪بلى بَما٫
ببضاٖاث اإلا٨ٟغًٍ واهجاػاث اإلاثٟ٣حن في جل ٪البىز٣ت الًُ٣ت بما ٌٗغ - ٝبٗهغ اإلاٗلىماث -وبظلَٛ ٪ذ ؤق٩ا ٫اللهى
والدؿلُت والترُٞه وخلذ مدل طل ٪ال٨خاب الجلِـ وألاهِـ لئلوؿان و٢ذ ٚغبخه .صون مغاٖاة جل ٪ألاَمُت البالٛت لضوع
ال٣غاءة في مجمل خُاة الٟغص زانت والغقي الخًاعي للمجخم٘ ٖامت والتي ًم ً٨جلخُهها ُٞماًلي:
ج٨دؿب ال٣غاءة ؤَمُت بالٛت في خُاة الٟغص واإلاجخم٘ ،إلاا لها مً صوع ٦بحر في عقي الٟغص واإلاجخم٘ٞ ،هي ؤصاة اإلاٗغٞت والث٣اٞت،
وهي ؾبُل الٟغص هدى الٗلم واإلاٗغٞت والتروٍذ ،وهي وؾُلت ال٦دؿاب الخبراث واإلاهاعاث والٗلىم ،وهي حؿاَم في بىاء
شخهُت الٟغص ،وال٣غاءة مهمت للمجخم٘ ٞهي وؾُلت الخىانل الاحخماعي والث٣افي واإلاٗغفي بحن ؤٞغاصٍ ،وبها جدؿ٘ ز٣اٞاتهم
وزبراتهم ،وجخ٩ىن اججاَاتهم وآعئَم هدى ماًدُِ بهم ،مما ٌؿاَم في ج٣ضم واػصَاع مجخمٗاتهم .وهي جاصي وْاثّ ٠
مخٗضصة
في جلبُت خاحاث الٟغص واإلاجخم٘ ،وَظا ًضٖ ٫لى ؤن ال٣غاءة مهاعة ؤؾاؾُت للخُاة( ).
وال٣غاءة في نلتها بمغاخل الخٗلُم اإلاسخلٟتّ ،
حٗض ؤصاة الخدهُل الضعاسخيٞ ،الخم ً٨مً مهاعاتها ٌؿاٖض ٖلى الٟهم
والخدهُل في مسخل ٠اإلاىاص الضعاؾُت ،ألجها البىابت الغثِؿُت ل٩ل اإلاٗاع ،ٝوبطا لم ًخٗلم( ) .بل بن الخٗثر في ال٣غاءة ًيكإ
ٖىه حٗثر في مُاصًً الخٗلُم ألازغي( )َ ،ظا ما جا٦ضٍ صعاؾت (الٗمغي
1417هج) ( ) ،التي حكحر بلى ؤن ؤَم اإلاك٨الث التي جىاحه
ًا ًا
الخالمُظ في خل اإلاؿاثل الغٍايُت اللُٟٓت مك٩لت الًٗ ٠في ال٣غاءة ،مما ٌٗجي ؤن ال٣غاءة جاصي صوعا مهما في حٗلم اإلاىاص
الضعاؾُت اإلاسخلٟت ،مما ٌؿاٖض في جدهُل الخالمُظ ،وجىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر.
وٍ٣ى ٫ولُم ،ؽ ،حغاي(٦-)Wlem.s.JRAYما ط٦غ زاَغ – ًٖ ؤَمُت ال٣غاءة في اإلاضعؾت في ؤجها " جىؾ٘ زبرة الخالمُظ وجيكِ
٢ىاَم ال٨ٟغٍت وتهظب ؤطوا٢هم ،وحكب٘ ٞحهم خب الاؾخُالٕ الىا ٘ٞإلاٗغٞت ؤهٟؿهم و٧لما ؤقبٗذ عٚبت الخلمُظ في ؤلاَالٕ
ًا
ًا
ونٟا لظَىه وا٦دؿب ؾٗت اإلاٗغٞت بالٗالم الظي ٌِٗل ُٞه ،واهبٗذ في هٟؿه مُى ٫حضًضة ّ
مىحهت( ) .وبصعا٧ا
اػصاصث زبرجه
ألَمُت الضوع الىُْٟي لل٣غاءة في خُاة الٟغص واإلاجخم٘ ،وؤزغَا في الخدهُل الضعاسخي٣ٞ ،ض حٗلذ مىٓمت الُىوؿ٩ى مً ؤَم
ؤَضاٞها لخ٣ضم الكٗىب وع٢حها ماًلي:
 .1الً٣اء ٖلى ألامُت.
 .2جىمُت ٖاصة ال٣غاءة.
( ).
 .3التزوص ب٨خب ال٣غاءة اإلاىاؾبت
 -1أندرسون ريتشارد ،وآخرون ،أمة قارئة ،ترجمة شوقي السيد الشريفي ،الدار الدولية لمنشر والتوزيع ،القاهرة ، 998 ،ص . 45

َٕٚ -2ض فتح ٙػه ،ٙانقزاءج انفصم األٔل ف ٙكتاب انتزتٛح ،انقزاءج ٔانًؼزفح ،2001 ،ص ص .3-1
 -3ػطاء إتزاْٛى يحًذ ،دنٛم تذرٚة انهغح انؼزتٛح ،يكتثح انُٓضح انًصزٚح ،انقاْزج ،2001 ،ص .89
 -4انؼًز٘ َاػى تٍ يحًذ ،انؼالقح ت ٍٛانطانة ػهٗ انقزاءج ٔقذرتّ ػهٗ حم انًظائم انزٚاضٛح انهفظٛح ،رطانح ياخظتٛز ؽ يُشٕرج،كهٛح انتزبٚح ،خايؼح
انًهك طؼٕد ،انزٚاضْ1418،ح.
 -5خاطز يحًٕد رشذ٘ ،حظٍ شحاتح ،انطاْز يك ،ٙتطٕٚز يُاْح تؼهٛى انقزاءج ف ٙيزاحم انتؼهٛى انؼاو ف ٙانٕطٍ انؼزت ،ٙانًُظًح انؼزتٛح نمتزتٛح
ٔانثقافح ٔانؼهٕو ،تَٕض ،1987 ،ص .8
 -6انًزخغ َفظّ ،ص 8
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ٖالوة ٖلى جل ٪ألاَمُت والضوع ّ
الٟٗا ٫لل٣غاءة حٗخبر:
 إن اللساءة مً أعظم وطابل جدطُل العلم
وٗم ٢ض جدخاج بلى اإلاٗلم ؤو الكُش الظي ٌكغح وٍبحن ،ل٨ى ٪ال حؿخُُ٘ ؤن حؿخٛجي ًٖ ال٣غاءة ،التي جىؾ٘ اإلاضاعّ ،٥
وحٗم٤
ًا ًا
ًا
ما ٖلمذ مً الٗلم ،وججٗل ٪خآٞا مضع٧ا ملما ،واؾ٘ ؤلاَالٕ.
 إن للساءة مً وطابل شٍادة ؤلاًمان
ٞإنث ج٣غؤ ال٣غآن ال٨غٍم ُٞدحى ٢لب ،٪وج٣غؤ ؾحرة الىبي – نلى هللا ٖلُه وؾلم  -وجغي اإلاىا ٠٢ؤلاًماهُت  ،وجىٓغ في ؾحر
الؿل ٠الهالر ،وما ٧ان ٖىضَم مً الهىع واإلاٗاوي وال٩لماث واإلاىا٧ ،٠٢ل َظا ما ًإحي مً ٞغا ،ٙبهما ًإحي خُىما ج٣غؤ،
ًا
ًا
ًا
خُجها ًىمى َظا الجاهب ؤلاًماوي ٦ثحرا بال٣غاءة  ،و٦ثحرا ما ً٣غؤ الٟغص مىٟغصا ٞةطا ُٖىه جضم٘  ،وبطا ٢لبه ًسك٘  ،وبطا هٟؿه
جإوـ بلى مثل َظٍ ا٫هماطج  ،وجخدغ ٥في مكاٖغٍ الغٚبت في ؤلا٢خضاء والخإسخي بهاالء الظًً ً٣غئون ؾحرَم وٍ٣غؤ مىاٟ٢هم .
لى بظ ٫ؤلاوؿان مً ماله ،وبظ ٫مً حهضٍ ،وبظ ٫مً و١جه  ،وجغ ٥بٌٗ ألاٖما ٫التي ٢ض ً٩ىن لها ؤَمُت مُٗىت ،ؾىٌٛ ٝىم
َظٍ الٟغنت الجمُلت.
اإلاٗانغة واإلاكاع٦ت  :ؤلاوؿان الظي ال ً٣غؤ ً٩ىن خاله ٦دا٦ - ٫ما ً٣ىلىن في ألامثا ٫الٗامُت  " : -ألاَغف في الؼٞت " ٌٗجي
ًا
٧األنم ،الىاؽ مً خىله ً٣غٖىن الُبى ،٫وٍهُدىن باليكُض ،وَى ال ٌؿم٘ قِئا ،وَظٍ مك٩لت ٦بريًٖ ،صما ٌكٗغ
ًا
ًا
ؤلاوؿان بالخغج ؤخُاها ،وَؿم٘ الىاؽ ًخ٩لمىن ًٖ الٗلماهُت مثالٞ ،ال ٌٗغَ ٝل هي هىٕ مً الخلىي ،ؤو بٌٗ ؤهىإ
الثُاب ،ؤو ؤي شخيء آزغٞ .الظي ال ً٣غؤ ًب٣ى مثل ؤلاوؿان الخاثه الًاج٘  ،وَظا ال قً ٪دغحه  ،وبٌٗ الىاؽ ًًٓ ؤن ٧ل
شخيء ٌكتري باإلااٞ ،٫خجض ؤلاوؿان ًلبـ ؤٞسغ الثُاب ،وٖىضٍ ؤٞسم اإلاغا٦ب ،ل٨ىه بطا حاء بلى مجلـ وج٩لم م٘ الىاؽ ،ب٣ي
ًا
ًا
مُإَإ الغؤؽ ألهه ال ً٣غؤ وال ٌٗغ ٝقِئا .ولظلٖ ٪ىضما ٌؿدكٗغ بإَمُت ال٣غاءة ؽو٩ً ٝىن له صاٗٞا لئل٢باٖ ٫لحها.
 اللساءة حعمل على جىمُت الصخطُت واللدزة على الخلىٍم والخدلُل
َق ْق
ًا
ًا
ؤلاوؿان اإلاؿلم ًيبػي ؤن ً٩ىن بوؿاها مخمحزاٖ ،ىضٍ عحاخت ٖ٣لُ ،اوبٗض هٓغ وبهحرة ٌٗ ،غ ٠ُ٦ ٝي ّمحز بال٣غاءة ًىمي َظٍ
ال٣ضعة ،ألهه ًُل٘ ٖلى مسخل ٠الث٣اٞاث ،وٍ٣غؤ الخدلُالث ،وٍ٣غؤ الترحُداث ،وٍ٣غؤ ًٖ ألا٩ٞاع وه٣ضَا ،وٍ٣غؤ ًٖ الخاعٍش
وٖبرٍُٞ ،هبذ ٖىضٍ مل٨ت ًدلل وٍ٣ىم وَؿخُُ٘ ؤن ًؼن ألامىع ..
ا٢غئوا الخاعٍش بط ُٞه الٗبر يل ٢ىم لِـ ًضعون الخبر
اإلاك٩لت ال٨بري ؤن ً٩ىن ؤلاوؿان مثل الُبل ألاحى٣ً ،ٝغؤ وال ًٟهم وَؿم٘ وال ًضع ،٥وَظا ٧له هدُجخه ؤن ؤلاوؿان لم ًتزوص
بال٣غاءة التي جىمي شخهِخه ،وججٗله شخهُت مخم٨ىت وؤنُلت وٖمُ٣ت و٢ىٍت في َغخها وص٣ُ٢ت في ٞهمها .
 اللساءة دلُل العمل
ًا
ؤهذ ٖىضما ج٣غؤ حٗغ ٝؤمىعا حضًضة ٞخٗمل بها ،ختى في ألامىع الخُاجُت الٗاصًت ً٣غؤ ًٖ الجهاػ الظي اقتراٍ ٌ ٠ُ٦ؿخٗمله
ًا
؟ وٍ٣غؤ ًٖ الخُاة ؤؾاعَاعَاٞ...ال٣غاءة مٟخاح ٧ل شخيء ،والق ٪ؤهىا وٗلم حمُٗا الىووم الىاعصة في ًٞل الٗلم
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ًا
ًا
وجدهُله ،واٖخماص الٗمل ٖلُه ولظل٧ ٪ان مً م٣االث الؿل " : ٠ما جؼاٖ ٫اإلاا ما ٦ىذ مخٗلما ٞةطا اؾخٛىِذ ٦ىذ
ًا
حاَال"( ).
ًا
ومً ٞىاثض ال٣غاءة ؤًًا
 .1ؤجها مً ؤ٢ىي ألاؾباب لٗماعة ألاعى والىنى ٫بلى الٗلىم اإلااصًت لظل.٪
 .2ؤجها ؾبب إلاٗغٞت ؤخىا ٫ألامم اإلاايُت والاؾخٟاصة مجها.
 - .3ؤجها ؾبب ال٦دؿاب اإلاهاعاث ومٗغٞت الهىاٖاث الىاٗٞت.
 .4ؤجها ؾبب إلاٗغٞت ؤلاوؿان إلاا ًىٟٗه وإلاا ًًغٍ في َظٍ الخُاة مً الٗلىم.
 - .5ؤجها ؾبب ال٦دؿاب ألازال ١الخمُضة والهٟاث الٗالُت والؿلى ٥اإلاؿخُ٣م.
 .6ؤهه ًدهل بؿببها لئلوؿان ألاحغ الُٗٓم والثىاب ال٨بحر ال ؾُما بطا ٧اهذ ٢غاءجه في ٦خاب هللا ؤو في ال٨خب الىاٗٞت التي
جضله ٖلى الخحر وججهاٍ ًٖ الكغ.
َو
ْل ُهللا
ُهللا َّل َو ُهللا
ًً َوآمىىا ِنمىى ْلم
 - .7ؤجها ؾبب لغٗٞت ؤلاوؿان في َظٍ الخُاة وفي آلازغة ألجها مً ؤؾباب الٗلم وهللا ً٣ىَ :٫وً ْلسف ِنع هللا ال ِنر
َو َّل َو ُهللا ُهللا ْل ْل َو َو
اث [اإلاجاصلت.]11:
وال ِنرًً أوجىا ال ِنعل َوم د َوزح ٍت
 .8ؤجها ؾبب ٢ىي إلاٗغٞت م٩اثض ؤٖضاء ؤلاؾالم واإلاؿلمحن مً الٟ٨غة واإلالخضًً والٟغ ١الًالت وصخًها والخظع مجها.و٦ما
ً٣ى ٫اإلاثل م" مً حٗلم لٛت ٢ىم آمً قغَم".
 .9ؤجها ؾبب لؤلوـ والتروٍذ ًٖ الىٟـ واؾخٛال ٫و٢ذ الٟغا ٙبما ًى.ٟ٘
 .10و٢ض نض ١الكاٖغ خُث ً٣ى:٫
وزحر حلِـ اإلاغء ٦خب جُٟضٍ

ًا
ٖلىما

ًا
وآصابا

٣ٗ٦ل

ماٍض

م٘ ؤلاقاعة ؤن ما ط٦غجه الباخثت في َظا البدث بسهىم ؤَمُت ال٣غاءة ال ٌٗجي ؤجها ؤإلاذ ب٩ل حىاهبها ٧ىن ال٣غاءة لها ٖاإلاها
الخام – ٖالم الخُاة -و٧ل وهٓغجه لل٣غاءة ،ألن و٦ما ً٣ا ٫ب٢غؤ ٞالٗلم هىع ًطخيء ٧ل َغٍ ،٤ونضًً ٤جلب الٟغح وٍُغص
الًُٞ ،٤مُالٗت ال٨خب جؼعٕ ُٞىا الهمت الٗالُت وجؼوصها بالخ٨مت الٛالُت.
زالثا /هُفُت حعلُم اللساءة :واإلا٣هىص به ؤًٞل الاؾتراجُجُاث والُغ ١إلاٟهىم حٗلُم ال٣غاءة
ًا
 )ٌ1410في بدثه -ازخباع مٟهىم حٗلُم ال٣غاءة-حٗغٍٟا إلاٟهىم حٗلُم ال٣غاءة بإهه " جهىع ٖ٣لي ٖام ؤو مجغص
خضص باصي (
لٗملُت حٗلُم ال٣غاءة وماجىُىي ٖلُه مً ؤؾالُب وبحغاءاث وَى عؤي ٌٗ٨ـ ٨ٞغة ؤو نىعة ٖ٣لُت ج٩ىهذ مً مجمىٖت مً

 -1برنامج توعية عن أهمية القراءة ،إدارة غرب مدينة نصر  ،مجمع الممك فهد النموذجي لمغات ،اليوم والتاريخ

 :الخميس / 0/29

.2009
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زبراث مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ،وَٗبر ٖىه بغمؼ ؤو ب٩لمت ( ) ،وٍخ٩ىن مٟهىم حٗلُم ال٣غاءة مً مجمىٖت م٩ىهاث جىدهغ في
زمؿت ؤ٢ؿام عثِؿُت هي :مٗالجت اإلادخىي ال٣غاجي ،مغاٖاة مهاعاث ال٣غاءة ،جىمُت مُى ٫الخالمُظ بلحها ،مٗالجت ال٣غاءة ٖلى
ؤجها ؤصاة للخىانل وج٩امل صعؽ ال٣غاءة م٘ اإلا٣غعاث الضعاؾُت ألازغي ،وٍىضعج جدذ ٧ل م٩ىن مجمىٖت مً ألاؾالُب
وؤلاحغاءاث الخٗلُمُت ،ول٩ي جخد ٤٣الٟاٖلُت لخل ٪ؤلاحغاءاث ال بض ؤن حؿدىض بلى مٗاًحر ّ
مخٗضصة مجها:
 مغاٖاة َبُٗت اللٛت الٗغبُت ،وَبُٗت ال٣غاءة وؤَضا ٝحٗلُمها و ٤ٞبَاع ٨ٞغي.
 مغاٖاة َبُٗت الخالمُظ مً خُث زهاثههم الٗمغٍت ومُىلهم واججاَاتهم واَخماماتهم وزبراتهم( ).
 الاَخمام باإلاماعؾت و٦ثرة الخضعٍب إل٦ؿاب الخالمُظ اإلاهاعاث ال٣غاثُت.
()
 الٗمل ٖلى بزاعة الضاُٗٞت لضي اإلاخٗلم٧ ،ىجها الٗامل اإلاهم في جهمُم الخٗلُم .
 الاَخمام بإؾلىب اهخ٣ا ٫ؤزغ الخضعٍب ٖلى اإلاهاعاث ال٣غاثُت بلى بُ٣ت اإلاىاص الضعاؾُت ألازغي.
 الٗىاًت بجىاهب الخبرة اإلاخمثلت في اإلاجاالث الثالزت لؤلَضا :ٝاإلاٗغفي ،واإلاهاعي ،والىحضاوي.
ًا
 اإلاغوهت في ؤلاحغاءاث بدُث ًم ً٨للمٗلم الخٗضًل ؤو الاؾدبضا ٫بما ًغاٍ ؤ٦ثر جىاؾبا م٘ ْغوٞه وْغو ٝجالمُظٍ.
 مغاٖاة الٟغو ١الٟغصًت بحن الخالمُظ ،وجهيُٟهم و ٤ٞمؿخىٍاتهم ال٣غاثُت م٘ الخىىٕ في ؤؾالُب الخ٣ىٍم.
 مغاٖاة جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالخٗلُمُت للضعوؽ ال٣غاثُت ،وج٩املها م٘ ؤَضاّ ٝ
اإلا٣غع.
ًال
زابعا /أهىاع اللساءة:
َىاٖ ٥ضة ج٣ؿُماث لل٣غاءة ًسخل ٠بًٗها ًٖ بٌٗ خؿب ألاؾاؽ الظي بجي ٖلُه َظا الخ٣ؿُم مً خُث ألاصاء ؤو
الٛغى الٗام ؤو الخام لل٣اعت ؤو مً خُث اإلااصة اإلا٣غوءة ،ومً ؤَم ؤهىإ ال٣غاءة ماًلي:
-1أهىاع اللساءة خظب ألاداء :وجى٣ؿم بلى ٢ؿمحن:
أ  -اللساءة الطامخت :وهي ٢غاءة ًخم بها جٟؿحر الغمىػ ال٨خابُت وٚحرَا وبصعا ٥مضلىالتها ومٗاهحها في طًَ ال٣اعت صون
نىث ؤو جدغٍ ٪قٟاٍ( ).
ًا
ًا
ب  -اللساءة الجهسٍت :حٗجي حٗغ ٝالغمىػ وٞهم مٗاهحها ،وهُ٣ها هُ٣ا صخُدا ٌٗبر ًٖ اإلاٗجى الظي جخًمىه جل ٪الغمىػ

اإلا٣غوءة.
 -2أهىاع اللساءة مً خُث الغسع العام:
أ  -اللساءة للدزضً :غجبِ َظا الىىٕ بمُالب الخُاة اإلاضعؾُت واإلاهىُت٣٦ ،غاءة الُالب صعوؾه ،واإلاىْ ٠مٗامالجه ،وٚحر
طل ٪مً مخُلباث الخُاة الٗملُت.
ب  -اللساءة لالطخمخاع (كساءة اإلاخعت) :هي ٢غاءة مً ؤحل مٗلىمت جغٞحهُت ؤو للمخٗت ٣٦غاءة ال٣هو والغواًاث.

 -1غظاٌ خانذ تاد٘  ،قٛاص يفٕٓو تؼهٛى انقزاءج نذٖ يؼهً ٙانًزحهح االتتذائٛح ،دراطاخ ف ٙانًُاْح ٔطزق انتذرٚض ،1990 ،ص .309
 -2يحًذ ػايز انقحطاَ ،ٙيطانة اإلشزاف انتٚ ٙحققٓا ا نًشزفٌٕ انتزتٕ ٌٕٚػهٗ تؼهٛى انثالغح ف ٙانًزحهح انثإَٚح ،رطانح ياخظتٛز غٛز يُشٕرج،
قظى انًُٓاج ٔانتذرٚض ،كهٛح انتزتٛح،خايؼح انًهك طؼٕد ،انزٚاض ،ِ1422 ،ص .45
 -3يحًذ يحًٕد انحٛهح ،تصًٛى انتؼهٛى َظزٚح ٔيًارطح ،دار انًظٛزج ،ػًاٌ ،2002 ،ص .145
 -4حظ ٍٛطهًٛا ٌ قٕرج ،دراطح تحهٛهٛح ٔيٕاقف تطثٛقٛح ف ٙانهغح انؼزتٛح ٔانذ ٍٚاإلطالي ،ٙدار انًؼارف ،انقاْزج ،1981 ،ص ،127
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خ  -اللساءة الظسَعت أو الخاطفت٣ً :هض بها ؤلاإلاام بشيل ٖام باإلا٣غوء بصخيء مً الؿغٖت ٣٦غاءة الٟهاعؽ وجهٟذ
ال٨خب واإلاجاالث.
ث  -اللساءة الىاكرة :هي ٖملُت ج٣ىٍمُت للماصة اإلا٣غوءة ،وبنضاع الخ٨م ٖلحها ،وببضاء الغؤي الصخصخي ٞحها و ٤ٞمٗاًحر
وؤؾـ بىاءة( ).
 -3أهىاع اللساءة مً خُث الغسع الخاص لللازا:
أ  -ال٣غاءة مً ؤحل الً٣اء ٖلى الٟغا.ٙ
ّ
ب  -ال٣غاءة مً ؤحل الخهىٖ ٫لى مٗلىمت مدضصة.
ًال
خامظا :أهداف حعلُم اللساءة وخاضت في اإلاسخلت الابخدابُت :جخمثل ألاَضا ٝالٗامت لخٗلُم ال٣غاءة ُٞماًلي:
 جىمُت الخلمُظ مً خُث الثروة اللٛىٍت والتراُ٦ب الجضًضة.
ًا
ابخضاء مً ههىم ال٣غان ال٨غٍم وألاخاصًث الىبىٍت ،والىهىم ألاصبُت.
 جىمُت ٢ضعاث الخلمُظ ٖلى ال٣غاءة الصخُدت
 جم٨ىه مً مهاعاث ال٣غاءة الجهغٍت مثل الجغؤة ،والُال٢ت ،والًبِ الصخُذ لل٨الم.
 ال٣ضعة ٖلى الٟهم والاؾدُٗاب.
 ا٦دؿاب مهاعاث ال٣غاءة الهامخت مثل ال٣غاءة بالٗحن صون جدغٍ ٪الكٟخحن.
ًال
طادطا :أهم اإلاشىالث التي جدىٌ اللساءة الظلُمت:
بن ؤَم ًُ٢ت جغبىٍت ًم ً٨ؤن ً٣ىم بها اإلاٗلم في اإلاضعؾت هي ً ٠ُ٦خٗغ ٝاإلاٗلم وؤمحن اإلا٨خبت بلى اإلاك٨الث ال٣غاثُت التي
جىاحه َلبت مضعؾخه؟ ومً زم ً ٠ُ٦م ً٨للمٗلم ؤن ً٨دكَ ٠ظٍ اإلاك٨الث ختي ٌؿخُُ٘ جدضًض هىٕ الخضعٍب الٗالجي
اإلاىاؾب؟ وال ٌؿخُُ٘ اإلاٗلم ؤن ً٨دك ٠مك٨الث ال٣غاءة لضي الخالمُظ بلى بٗض الدصخُو الض ٤ُ٢ؤزىاء ُ٢امه بمهامه
التربىٍت ،وٍم ً٨جهيُ ٠اإلاك٨الث التي جىاحه الخالمُظ والتي جدى ٫صون ال٣غاءة للمخٗت بما ًلي:
ًال
أوال :الخعسف الخاطئ على اليلمت وحشمل:
 .1الٟكل في اؾخسضام ال٩لمت ؤو الكىاَض التي جضٖ ٫لى اإلاٗجى.
ٖ .2ضم ٟ٦اًت الخدلُل البهغي لل٩لماث.
٢ .3هىع ؤلاإلاام بالٗىانغ البهغٍت والهىجُت.
٢ .4هىع ال٣ضعة ٖلى اإلاؼج الؿمعي ؤو البهغي.
ًال
زاهُا :اللساءة في اججاه خاطئ وحشمل:
 .1الخلِ في جغجِب ال٩لماث في الجملت مً خُث جخابٗها.
 .2جباص ٫مىاي٘ ال٩لماث وؤما٦جها.
 -1انشزػح َاٚم درٔٚش،صانح فارص صذق،ٙأثز انقزاءج انُاقذج ػهٗ انتؼثٛز انكتات ٙنذٖ طالب انصف انؼاشز ،اندايؼح األردَٛح ،انؼهٕو انتزبٔٚح،
انًدهذ  ،2004 ،)1(31ص ص .48-35
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 .3اهخ٣ا ٫الٗحن بك٩ل زاَئ ٖلى الؿُغ.
ًال
زالثا :مشىالث اللدزة على الاطدُعا والفهم وحشمل:
 .1اإلاٗغٞت اإلادضوصة بمٗاوي ال٩لماث.
ٖ .2ضم ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة في وخضاث ٨ٞغٍت طاث مٗجى.
ٖ .3ضم ٟ٦اًت ٞهم مٗجى الجملت.
 .4ال٣هىع في بصعا ٥جىُٓم ال٣ٟغة.
 .5ال٣هىع في جظو ١الىو.
ًال
زابعا :مشىالث في كدزاث الاطدُعا والفهم وحشمل :
ٖ .1ضم ال٣ضعة ٖلى اؾخسالم الخ٣اث ٤والاخخٟاّ بها ؤو جظ٦غَا.
ٖ .2ضم الاؾخٟاصة مً ال٣غاءة في ٖملُاث جىُٓم اإلاٗغٞت.
ٖ .3ضم ٟ٦اًت ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة مً ؤحل الخٟؿحر.
ٖ .4ضم ٟ٦اًت ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة مً ؤحل الخُُ٣م.
 .5الٟ٨اءة اإلادضوصة في ال٣غاءة مً ؤحل الخظو.١
ًال
خامظا :مشىالث في مهازاث اإلادزطت ألاطاطُت وحشمل:
ٖ .1ضم ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام وؾاثل حؿاٖض ٖلى جدضًض ؤما ً٦مىاص ال٣غاءة.
 .2الاٞخ٣اع بلى ؤؾالُب جىُٓم اإلاىاص التي جمذ ٢غاءتها.
ًال
طادطا :مشىالث في الفهم وحشمل:
ٖ .1ضم ال٣ضعة ٖلى يبِ مٗض ٫الؿغٖت في الٟهم.
ٖ .2ضم ٟ٦اًت اإلاٗغٞت باإلاٟغصاث وٞهمها.
ٖ .3ضم ٟ٦اًت اإلاٟغصاث البهغٍت.
ٖ .4ضم الٟ٨اءة في الخٗغٖ ٝلى ال٩لمت.
 .5ؤلاٞغاٍ في جدلُل ما ً٣غؤ.
 .6الخل ٟٔبال٩لماث ؤو هُ٣ها بضون صإ.

 -فؤاد عمي العاجز ،مشكالت القراءة لدى التالميذ وسبل عالجها ،القاهرة ،2004 ،ص ص

. 3-
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ٖ .7ضم ال٣ضعة ٖلى ج٣ؿُم ما ً٣غؤ بلى ٖباعاث طاث مٗجى.
ًال
طابعا :الػعف في اللساءة الجهسٍت وَشمل:
ٖ .1ضم جىاؾب اإلاضي البهغي م٘ الهىحي.
ٖ .2ضم مىاؾبت الؿغٖت والخىُ٢ذ.
 .3الخىجغ الاهٟٗالي ؤزىاء ال٣غاءة الجهغٍت.
 .4الاٞخ٣اع بلى ال٣ضعة ٖلى ججؼثه اإلا٣غوء بلى ٖباعاث.
أطبا مشىالث اللساءة
ألاطبا الاهفعالُت والبُئُت والتربىٍت التي جؤدي إلى الخأخس في اللساءة:
-1عدم الخىافم مع الراث واإلاجخمع:
٦ثحر مً ألاَٟاٚ ٫حر مؿخ٣غ اهٟٗالُا مما ٌؿهم في جإزغٍ ال٣غاجي مثل الغ ٌٞالهغٍذ لخٗلم ال٣غاءة وجدىٍل اإلاكاٖغ بلى
ؾلىُ٦اث ؤزغي ؾلبُت.
 -2العىامل البُئُت منها:
أٖ .ضم وحىص مٟخاح نحي مىاؾب.
ب .اإلاكاحغاث بحن الىالضًً وبَمالهما لؤلَٟا ٫وججاَل ٞغصًتهم.
خ .الاَخمام اإلاٟغٍ مً ٢بل ألاب ب٩ل مغخلت مً مغاخل ؤوكُت الُٟل في ال٣غاءة مما ًاصي بلى ٢ل ٤الُٟل لضعحت ًغٌٞ
مٗها جماما حٗلم ال٣غاءة.
 -3ألاطبا الخعلُمُت:
حٗخبر الٓغو ٝالخٗلُمُت مً ؤَم ألاؾباب التي ًيكإ ٖجها الخإزغ ال٣غاجي ،وحكمل:
أ .الجض ٫بحن ؤَمُت جىمُت مهاعاث ال٣غاءة لضي الُٟل وجىمُت شخهُت الُٟل وبقبإ خاحاجه ألاؾاؾُت بك٩ل ٧امل
ومخىاػن.
ب .مؿخىي الىمى والبلى ٙالكامل للُٟل والظي ًخىٖ ٠٢لُه حٗلم ال٣غاءة لضي الُٟل.
خٖ .ضم الاؾخٗضاص بلى الخبراث واإلاهاعاث اللُٟٓت وهمى ؤلاصعا ٥الؿمعي والبهغي وٖضم الىطج ال٩امل.
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 -4ألاطبا العػىٍت ،وحشمل:
أ .العُى البطسٍت:
ًا
بن ٖضصا مً البدىر والضعاؾاث ع٦ؼث ٖلى هىاحي ال٣هىع في ال٣ضعة البهغٍت ٦ؿبب عثِسخي للخسل ٠ال٣غاجي ،ومٗٓم هخاثج
َظٍ الضعاؾاث حكحر بلى ؤن وؿبه ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً ال٣هىع في ال٣ضعة البهغٍت ًجضون نٗىبت في ال٣غاءة ؤ٦بر مً
وؿبه ألاَٟا ٫الظًً ال ٌٗاهىن مً ال٣هىع في ال٣ضعة البهغٍت.
ب .العُى الظمعُت:

جض ٫الىخاثج التي جىنلذ بلحها البدىر والخجاعب ؤلا٧لُيُُ٨ت ٖلى ؤن بٌٗ ألاَٟا ٫اؾخُاٖىا الخٛلب ٖلى ما ًٟخ٣غون بلُه
مً مؼاًا ؾمُٗت ،بِىما ٞكل ؤَٟا ٫آزغون في طل ٪وٍخى ٠٢الىخاج الجهاجي لخاالث الًٗ ٠الؿمعي ٖلى الٗضًض مً
الٗىامل التي جخ٩ازغ مٗا ،مجها هىٕ الًٗ ٠وصعحخه في ال٣ضعة الؿمُٗت ،والٟترة الؼمىُت التي مًذ ٖلى َظا الًٗ٢ ٠بل
ا٦دكاٞه ،وهىُٖت البرامج الخٗلُمُت ،وجىاٞغ الىؾاثل للخيؿُ ٤بحن حهىص آلاباء وألازهاثُحن ،وعٚبت الُٟل في ال٣غاءة،
ًا
وحكحر الىخاثج ؤن ٖضصا ٦بحرا ًبل ٜوؿبه %5مً ؤَٟا ٫اإلاضاعؽ في الٗالم ٌٗاهىن مً ٣ٞضان الؿم٘ بضعحت زُحرة وٖضصا
آزغ ٌٗاهىن مً ٣ٞضان الؿم٘ بضعحت زُٟٟت جلَ ٪ظٍ الخاالث ججض نٗىبه في حٗلُم ال٣غاءة.
ت .عُى الىطم والىالم :

وجغجبِ بهٗىبت ال٣غاءة ومك٨التها ،ومً اإلاخٖ ٤ٟلُه بهىعة ٖامت ؤهه في خاالث ٦ثحرة ًغجبِ ٧ل مً الىُٚ ٤حر الؿلُم
ونٗىباث ال٣غاءة بٗىامل مثل :الىمى البُيء للٗملُاث الٗ٣لُت وزلل في الجهاػ الٗهبي ،ؤو ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخمُحز بحن
ألانىاث التي جخإل ٠مجها ال٩لماث ،وٍجزعج بٌٗ الاَٟاٖ ٫ىضما ًُلب مجهم ال٣غاءة بُغٍ٣ت حهغٍت ،وٍغح٘ طل ٪بلى
خؿاؾُتهم هدى ما ًغج٨بىن مً ؤزُاء في الىُ ٤و٦غاَُخم إلْهاعَا في مىا ٠٢ال٣غاءة الجهغٍت.
 -5اإلاشىالث الصحُت:
ٚالبا ال ً٩ىن باؾخُاٖت ألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً ؤمغاى مؼمىت ،ؤو مً ؾىء الخٛظًت ،التر٦حز والاهدباٍ لٟترة َىٍلت في
ألاوكُت الخٗلمُت اإلاسخلٟت ،وَاالء ألاَٟاًٟ ٫ىتهم ال٨ثحر مً اإلاىاهج واإلا٣غعاث الضعاؾُت بؿبب الُٛاب اإلاخ٨غع ،وهدُجت
لظلً ٪هبذ الخٗلُم باليؿبت لهم ٖملُت نٗبت للٛاًت.
 -6كطىز الجهاش العطبي:
ًخٗغى بٌٗ ألاَٟا ٫لبٌٗ ألامغاى التي جهِب اإلاش وطل٢ ٪بل ؤو ؤزىاء ؤو بٗض والصتهم ُٗٞاوي َاالء ألاَٟا ٫مً خاالث
مٗى٢ت مثل ٣ٞضان ال٣ضعة ٖلى ال٨الم ،ؤو قلل في اإلاش ،ؤو جإزغ في اليكاٍ الٗ٣لي بضعحت ملخىْت ،ؤو يٗ ٠مغ٦ب وبٌٗ
َىالء ألاَٟا ٫اإلاٗى٢حن ٖهبُا م٘ جٟاوث مٗض ٫ط٧ائهم ًخدؿىىن في ال٣غاءة بمغوع الى٢ذ بال بن حٗلم ال٣غاءة باليؿبت ل٨ثحر
ًا
ًا
مجهم ٖملُت ٦غحهت ومسُٟت ؤخُاها ،وجضعَـ َاالء ألاَٟا ٫ال٣غاءة لِـ باألمغ الؿهل بال ؤهه مم ً٨حضا ،وال ًيبػي ؤن ج٠٣
الهٗىباث خاثال صون حٗلُمهم ال٣غاءة ألجها ؤمغ خُىي في خُاتهم اإلاؿخ٣بلُت.
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 -7كطىز اللدزاث العللُت:
ؤقاعث هخاثج بٌٗ الضعاؾاث خى ٫اعجباٍ مهاعة ال٣غاءة بالظ٧اء بلى ؤهه ال ًم ً٨الاٖخماص ٖلى صعحت الىمى الٗ٣لي وخضَا في
ًا
جدضًض مضي اج٣ان الٟٗل بمهاعة ال٣غاءة ،وؤهه لِـ مً ألامىع الؿهلت ج٣ضًغ مهاعة ال٣غاءة ؤو مٗض ٫الظ٧اء ألن ٦ال مجهما
ًخإزغ بٗىامل ؤزغي ججٗل مً ٖملُاث ُ٢اصتها بض٢ت ؤمغا بال ٜالهٗىبت ؤ٦بر مً ال٣غاءة الجهغٍت و٢ضعا ؤ٦بر مً الخمهُض
الكٟهي للماصة التي ؾُ٣غؤوجها.
ًا
بياٞت بلى جل ٪اإلاكا٧ل التي حُٗ ٤مً ٖملُت ال٣غاءة في و٢خىا الخايغ ؤًًا ًخذحجىن بمك٩لت مً نى٘ الؼمان وجمثل في
مك٩لت الى٢ذ:
ًا
في الخ٣ُ٣ت َظٍ اإلاك٩لت وَمُت ولِؿذ خُ٣ُ٣ت؛ ٞةن ؤلاوؿان ٖىضٍ و٢ذ ٦ثحر حضا ،ول٨ىه مهضع وٍم ً٨اؾخٛال ٫ؤو٢اث
٦ثحرة.
٧ )500لمت ،وإلاضة ؤؾبىٕ ً٣غؤ(
ج٣ى ٫بخضي ؤلاخهاثُاث ؤن ؤلاوؿان الٗاصي الظي ً٣غؤ إلاضة عب٘ ؾاٖت في الُىمٞ ،ةهه ً٣غؤ (
ًا
٧ ) 1512000لمت ،وَظٍ حٗاصٖ ٫كغًٍ ٦خابا مخىؾِ الدجم ،وَظا
٧ ) 126000لمت ،وفي الؿىت (
٧ ) 31500لمت ،وفي الكهغ(
للظي ً٣غؤ  ِ٣ٞعب٘ ؾاٖت في الُىم ،وهدً وٗلم ؤن الغب٘ ّ
ًجغ بلى الىه ،٠والىه ٠بلى الؿاٖت .وَ٨ظا ...و٦ظل٢ ٪بل الىىم
ًا
ًم٢ ً٨غاءة 30بلى 20نٟدت ًىمُا .ولظل٧ ٪ان الؿل - ٠عخمهم هللا  -ؤخ ٟٔالىاؽ للى٢ذٞ ،هظا اإلاجض "ابن جُمُت "٧ان بطا
صزل لً٣اء خاحخهَ ،لب من خُٟضٍ ؤن ً٣غؤ ٖلُه وٍغ ٘ٞنىجه ،ختى ال ًًُ٘ ٖلُه َظا الى٢ذ .
اإلاك٩لت ؤهىا لم وٗض وُٗي للى٢ذ الُ٣مت الخُ٣ً٤ت ٦ما ٧ان الؿلٌُٗ ٠ىهه للى٢ذٞ ،ال٣غاءة الىاُٖت ٧اهذ ٖبر الخاعٍش
بمثابت مهضع تهضًض ٢ىي ل٩ل مً ًغٍض بطال ٫البكغ ،وحجغ ٖثرة في َغٍ٧ ٤ل ص٦خاجىعي ٌؿعى لدؿُحر البكغ هدى ؤوَامه
الظاجُت ومهالخه الصخهُت وز٣اٞخه ألاخاصًت .لٖ ً٨لى ماًبضو وخؿب ما ط٦غجه الضعاؾاث اإلاخسههت في ؤمغ ال٣غاءة
ٞبالغٚم مً جل ٪اإلاكا٧ل التي جىاحه الٟغص في ال٣غاءة ؾىاء ٧اهذ ُٞغٍت ؤو م٨دؿبت ٞةجها ٞةن بٌٗ الضو ٫خ٣٣ذ وؿب
ٖالُت في مُضان ال٣غاءة وال٨خابت في مجخمٗاتها مثل ؤإلااهُا واؾترالُا والُابان بط بلٛذ وؿبت ال٣اصعًٍ ٖلى ال٣غاءة وال٨خابت ب
( )%99في خحن هجض ؤن ؤٖلى وؿبت لؤلمُت ٧اهذ في بٞغٍُ٣ا وآؾُا وؤمغٍ٩ا الالجُيُت (. )Farr 2003
ًا
وزخاما إلاا ؾب ٤ط٦غٍ ًٖ ال٣غاءة لىا ؤن وؿإ :٫إلااطا ه٣غؤ؟ وَل ال٣غاءة وؾُلت ؤم ٚاًت؟
ال٣غاءة وؾُلت ،وهدً ه٣غؤ ل٩ي هخٗلم ،و٢ض وضر هللا ٖؼ وحل َظا في آلاًاث الخمـ ألاولى مً ال٣غآن ال٨غٍم٢ ،ا٫
حٗالى..":ا٢غؤ وعب ٪ألا٦غم الظي ٖلم بال٣لم ٖ ..لم ؤلاوؿان ما لم ٌٗلم"
ٖؼ وحل لم ًبضؤ ال٣غآن ب٩لمت" :حٗلم" ،ولّ ً٨
وم٘ ؤن الٗلم ٚاًت ال٣غاءة ..بال ؤن هللا َّز
خضص :ا٢غؤ..
ال ق ٪ؤهه جىحض وؾاثل ٦ثحرة للخٗلم مثل الؿمإ والغئٍت والخبرة والخجغبت ...ل ً٨جب٣ى الىؾُلت ألآٖم في الخٗلم هي
"ال٣غاءة" ،و٦إن هللا ٖؼ وحل ٌٗلمىا ؤهه مهما حٗضصث وؾاثل الخٗلُم ٞال بض لىا مً "ال٣غاءة" .ومىه جب٣ى ال٣غاءة عمؼ اإلاٗغٞت
وؤلاهخاج ،وهي ؤو ٫الُغ ١هدى الىجاح وؤلابضإ وبىاء ألاوَان ،وهي اإلادٟؼ ألاو ٫هدى ٣ٖ ٪ٞم الٗ٣ى ٫وجذجغ ال٣لىب،
واإلاغقض هدى جالفي ألازُاء اإلاغج٨بت واإلاأسخي اإلاخ٨غعة ٖبر الخاعٍش ،وؤلاوؿان ًب٣ى ابً ٢غاءجه وججاعبه ألجها حك٩ل شخهِخه
 -1لطيفة حسين الكندي ،تشجيع القراءة ،مرجع سابق ،ص .29
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وجه٣لها في ٢الب زام ،وحؿاَم في جدضًض مُىله واججاَاجه ،لهظا ،وطا ٥خث ؤلاؾالم في حمُ٘ حٗالُمه وجىححهاجه ٖلى
ًا
ًا
مُالٗت ال٨خب بدثا ًٖ الٗلم الىا ٘ٞلدسخحر الُا٢اث وجىُْ ٠ؤلام٩اهُاث بما ًى ٟ٘الىاؽ حمُٗا وٍد ٟٔاإلامخل٩اث
والخحراث مً ٧ىاعر الجك٘ ،وُٚغؾت ؤلاؾغا ،ٝوخما٢ت التهىع ،وفي ال٣غاءة الىاٗٞت يبِ للكهىاث ،وو٢اًت مً بقاٖت
الٟاخكت وخماًت للكباب زانت مً آٞت الٟغا .ٙوختى ج٩ىن ال٣غاءة ؾالح في خُاجىا البض ؤن ه٣غؤ ٞغاصي وحماٖت مئاث
ال٨خب وهخهٟذ ٖكغاث اإلاجالث وعُ٢ت ٧اهذ ؤم ع٢مُت ،ومً جم همهض الُغٍ ٤لثىعة ٨ٞغٍت قاملت لتزو ٫ؤؾباب الاهدُاٍ
ًا
وصواعي الخسل ٠وؾىدُم ٧اٞت الُ٣ىص ،بل ؾىٗىص و٦ما ٦ىا ؾالٟا "ؤمت ب٢غؤ" .و٦ما ُاً٣ا ٫في ٦خاب الخ٨مت :ب٢غؤ ختى جؼٍض مً
مٗغٞخ ،٪مً ز٣اٞخ ،٪مً بصعا ،٪٦ومً بهحرج...٪بل ب٢غؤ ختى ج٣ىص ...ب٢غؤ ختى جىمى...
كابمت اإلاساحع:
٢غآن ٦غٍم.
 )108بخهغ.ٝ
 .1ؤهٓغ ٖبىص( 1//0م) ،مىؾىٖت ألامثا ٫والخ٨مت وألا٢ىا ٫الٗاإلاُت (م م-107
 ،2002ص ب ،م.26
 .2مغٍم ٖبض هللا الىُٗمي ،اقغا٢اث جغبىٍت ،صاع ابً خؼم،
0311هج 1/ /1-م) ،ص ب ،م.74
 .3آ ٫عشخي ٖالء الضًً٨َ ،ظا ٖلمجي مدمض الٛؼالي ،صاع الىٞاء لليكغ( ،0ٍ ،
 ،2004م.18
 .4لُُٟت خؿحن ال٨ىضي ،حصجُ٘ ال٣غاءة ،اإلاغ٦ؼ ؤلا٢لُمي للُٟىلت وألامىمت ،1ٍ ،ال٩ىٍذ،
 .5الُ٨الوي ماحض ٖغؾانٞ ،لؿٟت التربُت ؤلاؾالمُت ،صعاؾت م٣اعهت بحن ٞلؿٟه التربُت ؤلاؾالمُت اإلاٗانغة ،صاع ال٣لم،
 ، 2002م28
ٍ ،2صبي،
 ،1990م م.13-11
 - .6الخؿً ماصي ،الاخخُاحاث ألاؾاؽ لخٗلُم اليؿاء،
،1998
 .7ؤهضعؾىن عٍدكاعص ،وآزغون ،ؤمت ٢اعثت ،جغحمت قىقي الؿُض الكغٍٟي ،الضاع الضولُت لليكغ والخىػَ٘ ،ال٣اَغة،
م.145
 ،2001م م.3-1
ً .8ىوـ ٞخحي ٖلي ،ال٣غاءة الٟهل ألاو ٫في ٦خاب التربُت ،ال٣غاءة واإلاٗغٞت،
 ،2001م.89
ُٖ .9اء ببغاَُم مدمض ،صلُل جضعٍب اللٛت الٗغبُت ،م٨خبت الجهًت اإلاهغٍت ،ال٣اَغة،
 .10الٗمغي هاٖم بً مدمض ،الٗال٢ت بحن الُالب ٖلى ال٣غاءة و٢ضعجه ٖلى خل اإلاؿاثل الغٍايُت اللُٟٓت ،عؾالت ماحؿخحر
1418هج.
 ٙميكىعة٧،لُت التربُت ،حامٗت اإلال ٪ؾٗىص ،الغٍاى،
 .11زاَغ مدمىص عقضي ،خؿً شخاجت ،الُاَغ م٩ي ،جُىٍغ مىاهج حٗلُم ال٣غاءة في مغاخل الخٗلُم الٗام في الىًَ
 ،1987م.8
الٗغبي ،اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والث٣اٞت والٗلىم ،جىوـ،
 .12اإلاغح٘ هٟؿه ،م.8
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 .13بغهامج جىُٖت ًٖ ؤَمُت ال٣غاءة ،بصاعة ٚغب مضًىت ههغ ،مجم٘ اإلالٞ ٪هض الىمىطجي للٛاث ،الُىم والخاعٍش :الخمِـ
.2009
/10/29
ٚ .14ؿان زالض باصي ُ٢ ،اؽ مٟهىم حٗلُم ال٣غاءة لضي مٗلمي اإلاغخلت الابخضاثُت ،صعاؾاث في اإلاىاهج وَغ ١الخضعَـ،
 ،1990م.309
 .15مدمض ٖامغ ال٣دُاوي ،مُالب ؤلاقغا ٝالتي ًد٣٣ها اإلاكغٞىن التربىٍىن ٖلى حٗلُم البالٚت في اإلاغخلت الثاهىٍت ،عؾالت
 ،ٌ1422م.45
ماحؿخحر ٚحر ميكىعة٢ ،ؿم اإلاجهاج والخضعَـ٧ ،لُت التربُت،حامٗت اإلال ٪ؾٗىص ،الغٍاى،
 ،2002م145
 - .16مدمض مدمىص الخُلت ،جهمُم الخٗلُم هٓغٍت ومماعؾت ،صاع اإلاؿحرةٖ ،مان،
 .17خؿحن ؾلُمان ٢ىعة ،صعاؾت جدلُلُت ومىا ٠٢جُبُُ٣ت في اللٛت الٗغبُت والضًً ؤلاؾالمي ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة،
 ،1981م.127
 .18الكغٖت هاًل صعوَل،نالر ٞاعؽ نضقي،ؤزغ ال٣غاءة الىا٢ظة ٖلى الخٗبحر ال٨خابي لضي َالب اله ٠الٗاقغ ،الجامٗت
 ،2004م م.48-35
ألاعصهُت ،الٗلىم التربىٍت ،اإلاجلض،)1(31
 ،2004م م.13-11
ٞ .19ااص ٖلي الٗاحؼ ،مك٨الث ال٣غاءة لضي الخالمُظ وؾبل ٖالحها ،ال٣اَغة،
 .20لُُٟت خؿحن ال٨ىضي ،حصجُ٘ ال٣غاءة ،مغح٘ ؾاب ،٤م.29
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اللساءة واإلاطالعت
)ألاطخاذ ابساهُم ًدُاوي (حامعت ططُف
:اإلالخظ
اما ٖلى٩غاءة ههضع ؤخ٣بال، ضم ألامم وجإزغَا٣ُاؽ مضي ج٢ ً٨اثؼ الخًاعٍت التي ًم٧غاءة واإلاُالٗت مً ؤَم الغ٣حٗخبر ال
غوثُت٣ ٖلى وؿبت اإلا٫اهه وؿبت ؤلانضاعاث جض، هٟ اجهُاع اإلاجخم٘ وجسلٝوباألمُت وٗغ، ضمه٣عقي اإلاجخم٘ وٖلى جُىعٍ وج
ٝبن ألامم التي حٗغ، ٘ان في خُاة اإلاجخم٩غاءة مً ألاَمُت بم٣بن حٗلم ال، ٖلى الخُىع الخًاعي لؤلمت٫غوثُت جض٣ووؿبت اإلا،
 بن الضعاؾاث الخضًثت.غاءة واٖخبرتها مً ؤولىٍاث اإلاجخم٘ مً خُث الاَخمام ؤو اإلاماعؾت٣ُمت الخمضن والخدًغ اَخمذ بال٢
ُ٘ت حٗؼٍؼَا صازل اإلاجخمُٟ٦ ًٖ وخاولذ البدث، بحرة مً خُث الضعاؾت والبدث٦ غاءة واإلاُالٗت ؤَمُت٣ؤُٖذ إلاىيىٕ ال
بحر ٖلى اإلاجخم٘ مً الىاخُت٦ ىن مغصوصَا٩ٍو، غاءة واإلاُالٗت٣ ال٫بر في مجا٦والبدث ًٖ بٌٗ اإلاهاعاث التي حُٗي عبدُت ا
ؼ البدىر جضعؽ٦غاءة واإلاُالٗت خاولذ مغا٣ ًٖ الٝ وم٘ ْهىع ْاَغة الٗؼو.خهاصًت والاحخماُٖت٢ُت والاٞا٣الٗلمُت والث
 ٌٗاوي٫والتي ٖمذ صازل اإلاجخم٘ وؤنبدذ مغى ًٖا،  اإلاىاؾبت لهظٍ الٓاَغة الؿلبُت٫ وجً٘ الخلى،ألاؾباب والٗىامل
جى فيًٟ جز ال٦ غاءة واإلاُالٗت٣ى ال٣ جب٪وم٘ طل، ل الىىاحي٧ ًغص واإلاجخم٘ مٟاتها الؿلبُت ٖلى الٟبؿبب مسل،٘مىه اإلاجخم
.ان٩ل ػمان وم٧
Résumé:
Est une lecture et la lecture des piliers culturels les plus importants qui peuvent mesurer le progrès des
nations, et le retard, la lecture jugement de passe sur la société de papier et le développement et le
progrès, et l'analphabétisme savent l'effondrement de la société et de l'échec, il versions proportion
indiquent le pourcentage de lisibilité, et la proportion de lisibilité indiquent le développement de la
civilisation d'une nation, que d'apprendre à lire il est important dans la vie de la communauté, les nations
qui connaissent la valeur de l'urbanisation et de l'urbanisation axées sur la lecture et considérés comme les
priorités de la communauté en termes d'intérêt ou de la pratique. Les études récentes ont donné au sujet de
la lecture et d'une grande importance en termes d'étude et de recherche, et a essayé de chercher comment
être renforcée au sein de la communauté et la recherche de quelques-unes des compétences qui donneront
la rentabilité de la plus grande dans le domaine de la lecture et de la lecture, et ont de grandes
répercussions sur la société de termes scientifiques, culturels, économiques et sociaux. Avec l'émergence
du phénomène de l'abstention de la lecture et essayé de centres de recherche qui étudient les causes et les
facteurs, et développer des solutions appropriées à ce phénomène négatif, qui a balayé dans la
communauté et devenir maladie incurable subi par la communauté, en raison des résidus négatifs sur
l'individu et la société à tous les égards, cependant, la lecture et de rester trésor éternel dans tous les temps
et de lieu.
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خطت البدث:
جمهُد:ماهُت اللساءة وحعلُمهاطسق حعلم اللساءةأهمُت اللساءةأطالُب جىمُت مهازاث اللساءة(اإلاطالعت)فىابد اإلاطالعت واللساءةأطبا العصوف عً اللساءةدوز اإلاطالعت في بىاء الفسد واإلاجخمعاإلاغاح٘جمهُد  :ما ػالذ ال٣غاءة حك٩ل ؤخض ؤَم اإلاهاعاث البكغٍت التي صٗٞذ ؤلاوؿان للخُىع والغقي ،وهي ما محزجه -بما جد٣٣ه مً
ؤَضا ًٖ- ٝبُ٣ت مسلى٢اث هللاٞ ،هي مٟخاح الٗلم وٖماصٍ ،ووؾُلت ؤلاوؿان في مىا٦بت الخُىع ؤلاوؿاوي في مجاالجه
اإلاسخلٟت ،وهي هاٞظجه ٖلى الٗالم مايُه وخايغٍ ومؿخ٣بله .واهُال٢ا مً ٢ى ٫هللا حٗالى (:ا٢غؤ باؾم عب ٪الظي زل٤
ؤلاوؿان مً ٖل ٤ا٢غؤ وعب ٪ألا٦غم الظي ٖلم بال٣لم ٖلم ؤلاوؿان ما لم ٌٗلم) الاًت 5-1ؾىعة الٗلَ.٤ظٍ آلاًاث هي زحر صلُل
ٖلى م٩اهت ال٣غاءة وج٨غٍم ؤَل الٗلم في ؤلاؾالم ٞ،هي صٖىة نغٍدت لل٣غاءة والخٗامل م٘ ال٣لم ،وزانت وهدً الُىم في ٖالم
ًخهاعٕ باأل٩ٞاع واإلاٗلىماث ٣ً ،ى ٫حىدث طعُد ":بن ط٧اء ؤلاوؿان لِـ بظي ُ٢مت صون جمثل الخبراث البكغٍت اإلاترا٦مت
واإلادٟىْت بىاؾُت ال٨خابت اإلاؿخٛلت واإلاؿخٟاصة مجها بال٣غاءة ٞ،إعقى الىاؽ بوؿاهُت ؤ٦ثرَم بخهاء إلاا خضر في الٗالم في
ق٩ل مهٟى ومغ٦ؼ" ن ال٣غاءة واإلاُالٗت والبدث ؤنبدذ مً محزاث اإلاجخمٗاث اإلاخدًغة ،ولهظا مً ً٣غؤ ؤ٦ثر ًىا ٫ؤ٦ثر
،وؤلاوؿان ٌكٗغ بث٣ل اإلاؿاولُت ؤمام مً َى ؤ٢غؤ مىه"والٓاَغ بن اإلاجخم٘ الظي جغي ُٞه ٦ثاٞت في ؤلانضاعاث اإلاٗغُٞت
وجهما في ال٣غاءة َى مجخم٘ عا ،١وال ًىحض بوؿان طا وػن بال وحضث وعاءٍ جهما في ال٣غاءة ٞ،الظًً ًًغبىن في ٖالم ال٣غاءة
بؿهام واٞغة َم الظًً ًم٨جهم آن ًدؿامدىا م٘ الباخثحن واإلاسالٟحن ،وَم الظًً ً٣ضعون ٖلى عئٍت الجىاهب الاًجابُت
وٍؼ٧ىجها وًَٛىن الُغٖ ٝلى الجىاهب الؿلبُت ٞ،ال٣غاءة ججٗل نضع ناخبها واؾٗا و٢لبه ٦بحرا وٖلمه ٖاما وؤؾلىبه
٢ىٍا ".
ً٣ى" ٫صعاًضن":ب٣غاءة ال٨خب جؼو ٫الٗالم وؤهذ في بِخ"٪
ً٣ى" ٫مىحر ٖبىص"ٖ:ىضما ؤ٢غا اقٗغ بهجي في ٖالم حضًض"
وٍ٣ى":٫حكالؼ الم":في و٢ذ ٞغاغي ؤلجا بلى ال٣غاءة وال ًم ً٨ؤن احلـ وؤ٨ٞغ ٞ،ان ال٨خب ج٨ٟغ هُابت ٖجي"
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وٍ٣ى" ٫مدمض بُىمي":ال٣غاءة جض ٘ٞبلى مؼٍض مً ال٣غاءة"
٢ا ٫الٗ٣اص مكُضا بإَمُت ال٣غاءة ٦ضًىامُُ٨ت ز٣اُٞت " ألن خُاة واخضة ال جُٟ٨جي"
ماهُت اللساءة وحعلُمها:حٗغٍ ٠ال٣غاءة لٛت :وعص في صخاح الجىَغي٢":غؤث الصخيء ٢غاها،ويممذ بًٗه بٌٗ...و٢غؤث ال٨خاب ٢غاءة و٢غاها،ومىه
ؾمي ال٣غان،و٢ا ٫ابى ٖبُضة:ؾمي ال٣غان ،ألهه ًجم٘ الؿىع ًُٞمها،و٢ىله حٗالى":بن ٖلُىا حمٗه و٢غاهه" ؾىعة
ؤي حمٗه و٢غاءجه.ووعص في اإلاعجم الىؾُِ ٢:غؤ ال٨خاب ٢غاءة و٢غاها:جدب٘ ٧لماجه هٓغا،وهُ ٤بها،وجدب٘ ٧لماجه ولم ًىُ٤
بها،وؾمُذ خضًثا ال٣غاءة الهامختٞ...ةطا هُ ٤بها ٧اهذ ٢غاءة الجاَغة.
حٗغٍ ٠الانُالحي:هي ٖملُت اؾخسغاج اإلاٗجى مً ال٩لماث اإلاُبىٖت ؤو اإلا٨خىبت،،وهي ؤؾاؾُت في الخٗلُم ،وحٗض بخضي
اإلاهاعاث اإلاهمت في الخُاة الُىمُت.
وٖغٞها اخمض مض٧ىع بإجها الغمىػ اإلاُبىٖت ،وٞهم َظٍ الغمىػ اإلا٩ىهت للجملت وال٣ٟغة وال٨ٟغ واإلاىيىٕ.
وٖغٞها آزغون بإجها ٖملُت هٓغ واؾدبهاع.والىٓغ َى الغئٍت بالٗحن وجهاخب بالخ٨ٟحر والخضبغ.والاؾدبهاع مكخ ٤مً
اؾدىهغ الصخيء :ؤي اؾدباهه ،واؾدىهغ في ؤمغٍ وصًىه،ؤي ٧ان طا بهحرة.
وَ٨ظا ال٣غاءة هٓغا واؾدبهاعا ،ؤي بصعا ٥بالٗحن لؤلقُاء،ومجها ال٩لماث والجمل اإلاُبىٖت ٖلى الهٟدت البًُاء ،وٞهم
،2012ص)5
قامل ل٩ل ما ًغاٍ ؤلاوؿان( .مفُد عسكى :
حعسٍف اللساءة:حٗخبر ال٣غاءة وكاٍ طاحي ً٣ىم به الصخو لُدهل ٖلى اؾخجاباث  ،و التي هي ؾلىً ٥غص به الصخو ٖلى
مازغ َاعت ٌؿخُُ٘ بمىحبه ؤن ًىاحه ما ٌٗتريه مً مك٨الث في الخُاة .بن ال٣غاءة هي اجها ٫ؤلاوؿان بما ًالثمه بالترار
البكغي اإلا٨خىبٞ .دؿب مىٓمت" الُىوؿ٩ى"ٞ ،ان" ٖلم الاحخمإ ٌٗخبر ال٣غاءة ٖملُت جىانلُت جخُلب في ؤو ٫ألامغ اإلاغؾل
و اإلاغؾل بلُه و مىيىٕ الغؾالت ،و ؤن ُٚاب ؤخض َظٍ الٗىانغ ٢ض ًى٣و مً الٗملُت ؤلخساَبُت  ".و ٌٗغ ٝال٣امىؽ
الجضًض للُالب ال٣غاءة ب "الىُ ٤باإلا٨خىب ؤو بل٣اء الىٓغ ٖلُه ومُالٗخه"
ٞال٣غاءة ٖمل ٖ٣لي ٨ٞغي و اهٟٗا ٫ي.هي جغحمت الغمىػ اإلا٨خىبت وجٟؿحرَا بلى مٗاوي ًخٟاٖل مٗها ال٣اعت .و بالخاليٞ ،هي
اؾخجابت صازلُت جخضزل ٞحها شخهُت ؤلاوؿان للخُٛحر و الغبِ و الاؾخيخاج ما صامذ هي وكاٍ ٨ٞغ ي .مً حهت ؤزغي ،
ج٨دؿب ال٣غاءة بالخٗلم  .بجها ز٣اٞت و ٖلم و مٗغٞت و مخٗت و حؿلُت و مٟخاح اإلاٗغٞت و جدهُل اإلاٗلىماث.و بظلٞ ،٪هي
وؾُلت الخىمُت التي جُٟض الخُاة الٗامت و الخُاة الخانت.
وهي وكاٍ ٖ٣لي ٨ٞغي ًضزل ُٞه ال٨ثحر مً الٗىامل تهض ٝفي ؤؾاؾها بلى عبِ لٛت الخدضر بلٛت ال٨خابت،وهُ ٤الغمىػ
وٞهمها وجدلُل ما َى م٨خىب وه٣ضٍ،والخٟاٖل مٗه،وؤلاٞاصة مىه في خل اإلاك٨الث ،والاهخٟإ به في اإلاىا ٠٢الخُىٍت ،واإلاخٗت
،2004ص)19
الىٟؿُت باإلا٣غوء(لطُفت الىىدزي:
حعسٍف اإلاطالعت :هي الٗملُت التي ججٗل ال٣اعت ًدى٣ل مً ال٣غاءة الؿُدُت للغمىػ اإلا٨خىبت بلى الخٗم ٤في اإلادخىي و
اإلاىيىٕ الٟٗلي للىو اإلا٨خىبٞ.اإلاُالٗت مغخلت مخ٣ضمت في ٖملُت ال٣غاءة ،بط ؤجها ال ًم ً٨ؤن جخم بال بال٣غاءة الىاُٖت التي
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حٗخبر ٖملُت ٖ٣لُت حكمل جٟؿحر الغمىػ ًٖ َغٍٞ ٤هم اإلاٗاوي .و مىهٞ ،ان ال٣غاءة هي جغحمت للغمىػ اإلا٨خىبت بلى مٗان
ًخٟاٖل مٗها ال٣اعت ،ؤما اإلاُالٗتٞ ،خٗجي ال٣غاءة بىعي م٘ ٢ضعة الٟغص ٖلى ٞهم ما ً٣غ ؤ .وبالخاليٞ ،اإلاُالٗت صعحت مخ٣ضمت
، 2009ص) 32
مً ال٣غاءة التي هي ؤصاة للمُالٗت( .ملىاوي ضبرًىت:
طسق حعلم اللساءة:ج٣ؿم ال٣غاءة مً الىاخُت الك٩لُت بلى ال٣غاءة الهامخت و ال٣غاءة الجهغٍت.هي ٖملُت ؤو وكاٍ ٨ٞغي حهض ٝبلى الخٗغٖ ٝلى
ال٩لماث و الجمل و ٞهمها صون الىُ ٤بها ؤو الاؾخٗاهت بالهىث ٖىض ال٣غاءة م٘ ؾغٖت الٟهم و ص٢خه و بزغاء ماصة ال٣اعت
اللٛىي ة .و ً٩ىن َظا الىىٕ مً ال٣غاءة في ألاما ً٦الٗامت الخترام الظو ١الاحخماعي باخترام قٗىع آلازغ و ٖضم بػٖاحهم .
٦ما هجضَا ٖىض الخٗغى لبٌٗ ألامغاى الُاعثت ٧الخىجغة و بدت الهىث ٦ ،ظلٖ ٪ىض ٢غاءة ال٣هو و اإلاجالث و
الغؾاثل و ؤلاٖالهاث  ،و ٖىض اإلاُالٗت في اإلا٨خبت  .و مً مؼاًا َظا الىىٕ مً ال٣غاءة ؤجها ؤؾغٕ مً ال٣غاءة الجهغٍت ،مدغعة مً
ؤٖباء الىُ٢ ، ٤اثمت ٖلى الالخ٣اٍ البهغي و ؤٖىن ٖلى
الٟهم و ػٍاصة الخدهُل.و هي ٢غاءة ال٩لماث والجمل بىُ ٤ؤي الجهغ بهىث مؿمىٕ م٘ مغاٖاة ؾالمت الىُ ٤و ٖضم
الخ٨غاع ؤو الخظ ٝؤو ؤلاياٞت ،و جغاعى الىاخُت اللٛىي ة .و بظلٞ ،٪هي ؤنٗب مً ال٣غاءة الهامخت الؾخسضامها الُٗىحن،
الكٟخحن و وٛمت الهىث .هجض َظا الىىٕ مً ال٣غاءة في خهت ال٣غاءة في ألاَىاع الابخضاثُت و ٖىض بل٣اء البدىر و في
اإلالخُ٣اث الٗلمُت و في الىؾاثل
الجماَحرًت ٧الخلٟاػ و الغاصًى و ٢غاءة ال٣غآن .و مً مداؾً َظٍ ال٣غاءة ؤجها جاصي بلى بج٣ان الىُ ٤ؤو جبُان ُٖىبه ،و بالخالي
ٖالج ٌ َ.ظا ،و َىا ٥ج٣ؿُماث ؤزغي لل٣غاءة ٖلى ؤؾـ و مٗاًحر ؤزغي ٦إن ج٩ىن مثال خؿب ؤٚغاى وؤَضا ٝال٣اعت،
هجض مجها:
 ال٣غاءة للخهىٖ ٫لى خ٣اث ٤مدضصة و هي ؾغَٗتٖ ،احلت ٣٦غاءة الٟهاعؽ و الٗىاوًٍ و ؤع٢ام الهاج ٠ؤو البدث ًٖ ٧لمتفي ؤخض اإلاٗاحمٌ.ؿخٗملها الباخث اإلاؿخعجل لالَخضاء بؿغٖت بلى شخيء مٗحن.
 ٢غاءة للٟه م .و هي ٢غاءة ج٣غٍغ ؤو ٦خاب لخ٩ىًٍ ٨ٞغة خى ٫مىيىٕ مٗحن ٣٦غاءة ال٨خب الضعاؾُت ؤو ال٣غاءة للخ٣ٟه فيؤمىع الضًً.
 ال٣غاءة الخدهُلُت ،بط حؿعى لالعج٣اء بال٨ٟغ البكغي ٞ،خثبذ الخ٣اث ٤واإلاٗلىماث في ألاطَان  ،و ٖلُه  ،جخُلب الخإوي والتر٦حز بهض ٝالخدلُل واؾدُٗاب اإلاٗلىماث .و هجضَا بك٩ل ٦بحر في الضعاؾت و البدىر الٗلمُت.
 ال٣غاءة لجم٘ اإلاٗلىماث .و ٞحها ًغح٘ ال٣اعت لجم٘ اإلاٗلىماث مً اإلاهاصع( ؤَغوخت )،و جخُلب ال٣ضعة ٖلى الخلخُو والخهٟذ.
 ال٣غاءة الترُٞهي ة .و جغجبِ بغٚبت و ومُىالث و اَخماماث ال٣اعت في و٢ذ الٟغا ٙمً ؤحل الدؿلُت و الاؾخمخإ بط ال جخُلبمىه ج٨ٟحرا مٗم٣ا ٣٦غاءة ال٣هو.

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

24

أعمال الملتقى الدولي :يوم العلم :جيل إقرأ  /البليدة  15أبريل 2015

 ال٣غاءة الى٣ضًت الخدلُلُت .هي ؤٖلى صعحاث ال٣غاءة و ؤ٦ثرَا ج٣ضما ،بط حؿخىحب الخإوي و الخمدُو للمىاػهت بحن ٖضةمالٟاث في مىيىٕ واخض .وجخُلب الخًىع الىاعي لل٣اعت لُخم ً٨مً التر٦حز في الىو و جدلُله و جُُ٣م َى ببضاء عؤًه،
ً٣ىم بهظا الىىٕ مً ال٣غاءة الباخثىن و ه٣اص ال٨خب.
 ال٣غاءة الخثُُٟ٣ت جمىذ َظٍ ال٣غاءة خب الاَالٕ و ا٦دكا ٝالٛحر للخٗغٖ ٝلى ز٣اٞاث الٛحر ُٞ،خٗلم و ج٩ىن لضًه عنُضز٣افي مهم جبٗا الَخماماجه ومُىالجه.
 ال٣غاءة للٗالج  ،و هي ٖملُت الخٟاٖل الضًىامُ٩ي بحن شخهُت ال٣اعت و ؤلاهخاج ال٨ٟغ ي .و هي ٗ٦لم الىٟـً ،مً٨، 2009ص) 34
اؾخسضامها لترؾُش الصخهُت و جىمُتها(.ملىاوي ضبرًىت:

أهمُت اللساءة:لل٣غاءة ؤَمُت ٦بري في خُاة الٟغص و اإلاجخم٘ هٓغا ألجها الىؾُلت ألاؾاؾُت في ه٣ل اإلاٗغٞت و الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث مً
مهاصعَا اإلاسخلٟت ،بط جم ً٨ؤلاوؿان مً الاجها ٫اإلاباقغ باإلاٗاع ٝؤلاوؿاهُت و الخبراث مً زال ٫جٟاٖله مٗهما ً٣غؤ،
٨ُٞدؿب عنُض ٨ٞغي و جخىؾ٘ صاثغة مٗاعٞه التي ًدخاحها في حٗلُمه وفي خُاث ٌ ٦.ما حؿاَم في بىاء شخهِخه و ج٨ؿبه
الث٣ت و ؤلاًمان بالىٟـ و جازغ ٖلى اججاَاجه و مؿخىاٍ ألازالقي و ؾلى٧اجه ٞ،ترج٣ي به  ،و بالخالي ٞ ،هي حؿاَم في زل٤
الخىاػن الىٟسخي و الخىا ٤ٞالصخصخي ٞ ،خ٩ىن له شخهُت ٢ىٍت طاث ج٨ٟحر ؾلُم.
٦ما جخجؿض ألاَمُت الاحخماُٖت لل٣غاءة في ٧ىجها جاصي وُْٟت الاجها ٫التي حكب٘ خاحت ؤلاوؿان في الخباص ٫و الضزى ٫في
ٖال٢اث م٘ آلازغًٍ ،و بظلً،٪د ٤٣البٗض الاحخماعي لصخهِخه و ًى٣ل ٨ٞغٍ لآلزغًٍ و ًدخ ٪بهم مم ا ٌؿاَم في جىخُض
الاججاَاث و ج٣اعب ألا٩ٞاع  ،و مىه  ،اهدكاع الىعي الاحخماعي لضي ؤٞغاص اإلاجخم٘ و حٗمٖ ٤ىضَم الغئٍت الصخُدت و الٟهم
الؿلُم إلاسخل ٠مجاالث
الخُاةٞ ،تر ٘ٞاإلاؿخىي الخًاعي و الث٣افي للمجخمٗاث  ،و َظا بضوعٍ ًىٗ٨ـ اًجابُا ٖلى حمُ٘ ألانٗضة ألازغي
، 2009ص) 32
الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت( .ملىاوي ضبرًىت:
لِـ مً اإلا٣بى ٫في ٖهغ الثىعة اإلاٗلىماجُت ؤن وؿم٘ مً ً٣ى: ٫بهجي لم ؤحٗىص ٖلى ال٣غاءةٞ ،الىٟىؽ ٢ابلت للخدى ٫هدى
ٖاصاث حضًضة ،وبهما الٗلم بالخٗلمٞ،لىجاَض ؤهٟؿىا ولىلؼمها باإل٢باٖ ٫لى ال٣غاءة ،وبن لم وكٗغ بغٚبت ججاٍ ال٣غاءة،
ًا
ٞلىخٗامل مٗها ٦ما هخٗامل م٘ الضواء اإلاغ الظي ال ه٩اص وؿدؿُٛه ول٨ىىا ال وؿخٛجي ٖىه َلبا للكٟاء والٗاُٞت ،و٦ما ؤن
ًا
الضواء ٌكٟي ألابضان ٞةن ال٣غاءة حكٟي ألاعواح ،وَؿخُُ٘ اإلاغء بطا ٖؼم الىُت لُهبذ ٢اعثا ؤن ًبضؤ بال٣هو والغواًاث،
ًا
ًا
وؤن ًسهو لل٣غاءة و٢خا مٗلىماٖ ،لى ؤن ًخضعج ختى ج٩ىن ٢غة ُٖىه ولظة عوخه في ال٣غاءة ٞال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿخٛجي ٖجها؛
ًا
ألجها ٚضث حؼءا مً ُ٦ىىهخه..
ًا
بهىا لً وٛحر قِئا بالٗىاَ ٠والاهٟٗاالث واللهار زل ٠ألاخضار ،وبن مً ال ًجاَض هٟؿه لُجلـ ؤمام ال٨خاب زمـ
ؾاٖاث في الُىم ٖلى ألا٢ل ٞلً ًىجر في بياٞت زضمت هىُٖت ألمخه ،ولً ً٩ىن ؤ٦ثر مً ج٨غاع ليسخ ج٣لُضًت مهما ٧اهذ
خماؾخه واهٟٗاله..
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ًا
بن مما ًاؾ ٠له ؤن ج٩ىن ؤمت" ا٢غؤ "ؤ٢ل ألامم ٢غاءة ..بِىما في ألامم ألازغي ٌؿدثمغون ٧ل لخٓت في ؾبُل اإلاٗغٞت ختى في
ؤو٢اث ألاػماث ٦ما عؤًىا في اإلاُاعاث ألاوعوبُت في بغ٧ان ؤٌؿلىضاٞ.لم ً ٌ٣اإلاؿاٞغون ؤو٢اث الاهخٓاع في الثرزغة و٢ؼ٢ؼة اللب،
)119
،2011ص
ول ً٨عؤًىا الىاخض مجهم ًمؿ٦ ٪خابا وٍخهٟده ختى ال جًُ٘ ؾاٖت مً ؤو٢اتهم صون ٞاثضة( .اخمد ابىزجُمت:
بن جىاحض ٖىهغي اإلاجخم٘ وألاؾغة ،ؤؾاسخي إلاٗالجت َظٍ الٓاَغة ،ومداولت جصخُذ اإلاؿاع ،م٘ جىحُه وبعقاص َلبدىا
زانت ؤن ٖىهغ الكباب ًمثل وؿبت ٦بحرة في اإلاجخم٘ الجؼاثغيٗٞ ،ملُت الخىُٖت والخدؿـ بمك٨الث اإلاجخم٘ وؤلاؾهام في
وي٘ خلى ٫بًجابُت وناص٢تٌ ،ؿاٖض الُالب ٖلى جٟهم ؤ٦بر لُبُٗت مجخمٗه واخخُاحاجه ،وٖلى ألاؾغة اإلاؿاَمت في َظا
ًا
ًا
الضوع الٟٗا ٫لخىمُت اإلاُى ٫ال٣غاثُت مىظ ٞترة مب٨غة مً خُاتهمُٞ ،جب ؤن ً٩ىن ال٨خاب حؼءا ؤؾاؾُا مً الخُاة الٗامت
لؤلؾغة٧ ،اخخُاحاتهم للٛظاء واإلااء.
وجإ٦ض الٗضًض مً الٗلىم ٖلى ؤَمُت ٚغؽ خب ال٣غاءة ُٞىٟـ الصخو ،وجغبِخه ٖلى خبها ختى جهبذ ٖاصة له ًماعؾها
ًا
ًا
وَؿخمخ٘ بها .و٢ض ؤزبدذ البدىر الٗلمُت ؤن َىا ٥جغابُا مغجٟٗا بحن ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة والخ٣ضم الضعاسخي ،وخؿب ج٣غٍغ
ًا
الخىمُت البكغٍت لٗام ٞ 2003ةن ألاوعوبي ًُال٘ ؾىىٍا ما مٗضله ٦ 8خب في الٗام ؤي ما ًىاػي  12000ص٣ُ٢ت (بِىما ال ًُال٘
ًا
الٗغبي زال ٫هٟـ الٟترة بال  22ؾُغا ؤو نٟدت واخضة مً ٦خاب ٖلى ؤ٢صخى ج٣ضًغ) ؤي ما ًىاػي  6ص٢اث،(٤ومىه ٞةن َظٍ
الضعاؾت التي هداو ٫ج٣ضًمها ما هي بال صعاؾت إلاٗغٞت ؤؾباب ٖؼو ٝالُلبت ًٖ ال٣غاءة ومٗغٞت ؤَم الٗىاث ،٤وألا٩ٞاع ،التي
جبٗضَم ًٖ مجا ٫ال٣غاءة ،بياٞت لىٓغتهم لهظٍ الٗملُت وؤهىاٖها.زانت بٗض ؤن وحضها ال٣غاءة هي ٖملُت بهغٍت مصخىبت
بالخإمل والخُا ٫والخضبغٞ ،هي جدخاج بلى جىمُت مهاعاث بياٞت بلى ؤؾالُب ٖلمُت ،ج٣ىُت،وؾُ٩ىلىحُت(.خالدة
،2013ص)1
طُدهم:
حٗض ال٣غاءة مً ؤَم وؾاثل ٦ؿب اإلاٗغٞت ٞ ،هي جم ً٨ؤلاوؿان مً الاجها ٫اإلاباقغ باإلاٗاع ٝؤلاوؿاهُت في خايغَا و
مايحها  ،وؾخٓل ًا
صاثم ا ؤَم وؾُلت الجها ٫ؤلاوؿان بٗ٣ى ٫آلازغًٍ وؤ٩ٞاعَم ،باإلياٞت بلى ؤزغَا البال ٜفي ج٩ىًٍ
الصخهُت ؤلاوؿاهُت بإبٗاصَا اإلاسخلٟت  ،خُث بن ال٣غاءة جدخىي ٖلى ؤمىعا زالزت مهمت ) اإلاالخٓت الاؾخ٨كا -ٝالبدث
الظاحي ًٖ اإلاٗغٞت ومً َىا جإحي قمىلُت ال٣غاءة والاَالٕ ٞ .هي الغ٦حزة ألاولى لٗملُت الخث ٠ُ٣و ا٦دؿاب مهاعاث الىعي
ؤإلاٗلىماحي واإلاٗغفي والخٗلم الظاحي ،لالهضماج في الٗهغ ؤإلاٗلىماحي ٞ ،هي م٨ملت لضوع الجامٗت ؤو اإلاضعؾت ووؾُلت مً ؤَم
وؾاثل الخٗلم،ومما لكُٞ ٪ه اػصًاص الخاحت بلى حٗلم مهاعاث ال٣غاءة هدُجت الىمى الهاثل في اإلاٗغٞت البكغٍت ُٞ .جب ؤال
وٟٛل زىعة اإلاٗلىماث وما َغخخه مً  ٌُٞمٗلىماحي  ،وحٗضص وؾاثِ اإلاٗلىماث في ٖهغها الخايغ بخ٣ىُاتها اإلاسخلٟت م٘
اخخٟاّ ال٨خاب بسهاثهه اإلاخٟغصة مً بحن جل ٪الىؾاثِ  ،وْهىع قب٨ت ؤلاهترهذ ٦ؿاخت واؾٗت ًُغح مً زاللها ٦م
، 2014ص)12
َاثل مً مهاصع اإلاٗلىماث و٢ىىاتها( .عصة حىهسي :
ًا
ال٣غاءة هي التي جىؾ٘ آٞا ١ؤلاوؿان ،وجبهغٍ بإؾغاع الخُاة ،وجًاٖ ٠زبرجه ٨ُٞؿب بلى خُاجه خُاة مًاٖٟت ،وخحن ؾئل
ًا
ًا
ًا
ٖباؽ الٗ٣اص ًٖ ؾغ ولٗه بال٣غاءة ٢ا:٫بن خُاة واخضة ال جُٟ٨جي..وَى ٌٗجي بهظا ؤهه خحن ً٣غؤ ٦خابا ٞةهه حهًم زالنت
ًا
ًا
ججغبت خُاة ٧اجبه في ٖكغاث الؿىحنُٟ٣ُٞ،ها ال٣اعت في ؾاٖاث ٢لُلت٨ٞ ،إهما ؤيا ٝبلى ٖمغٍ ٖمغا حضًضا..
ًا
ال٣غاءة هي ؾبُل اإلاٗغٞت .واإلاٗغٞت هي التي جم ً٨ؤلاوؿان مً حسخحر الُبُٗت ،ومً بمؿا ٥م٣الُض ألامىع ،وجمىده قٗىعا
ًا
باألمان والؿُُغةٞ..لى حاءث مٗلىمت بلى بخضي الضو ٫بإن ؾُٟىت مٗاصًت ج٣ترب مً قىاَئها صون جدضًض َبُٗت الؿُٟىت
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وجىُ٢ذ مجُئها وزِ ؾحرَا وهىٕ ألاؾلخت التي جدملهاٞ ،ةن الضولت ؾخًُغ بلى اؾدىٟاع آال ٝالٗىانغ مً ٢ىاتها البدغٍت
ٖلى َى ٫قىاَئها
وجؼوٍضَم باألؾلخت اإلاسخلٟت للخهضي لهظٍ الؿُٟىت اإلاجهىلت ،ومغا٢بت ٧ل الؿ ًٟال٣اصمت وجٟخِكها ،والاهخٓاع ألو٢اث
َىٍلت ٢بل ؤن جهل الؿُٟىت٧..ل َظٍ الخ٩لٟت البآَت هدُجت ُٚاب اإلاٗلىمت الض٣ُ٢ت..ل ً٨ماطا لى ٧اهذ َىا ٥مٗلىماث
مدضصة جمخل٨ها الضولت خىَ ٫بُٗت الؿُٟىت وٖضص الٗىانغ الظًً ٖلى مخجها وهىٕ ألاؾلخت التي ًمخل٩ىجها ،وم٩ان وػمان
عنىَاٞ،ةجها ؾخسخهغ َظٍ الخ٩لٟت بلى ؤصوى خض مم ،ً٨وؾخ٨خٟي بةعؾاٖ ٫ىانغ ٢لُلت بإؾلخت مدضصة للخٗامل
)117
،2011ص
مٗها(.اخمد ابىزجُمت:
ٌة
بن ال٣غاءة هؼَت في ٖ٣ى ٫الغحا٦ ، ٫ما ً٣ى ٫ؤخض الخ٨ماء  ،مً َظا اإلاىُلٌ ٤كخض ال٣ى ٫بإن ألامت ال حٗغ ٝمايحها بال
بدايغ ؤبىائها  ،خُث ًب٣ى الخدهُل بال٣غاءة ًُٟض في اؾدكغا ٝاإلاؿخ٣بل  .ومً ؤٖٓم طلٖ ٪ىض اإلاؿلم ٢غاءة ٦الم هللا و
ًا
ًا
ًا
ًا
وعحاء  ،ؤما ٦خب الخل٤
٦خب ؤخاصًث عؾى ٫هللا (نلى هللا ٖلُه و ؾلم )  ،والٗلىم التي جضٖ ٫لى هللا مٗغٞت ومدبت وزىٞا
ٟٞحها الهالر والُالر وٖلى الٗا٢ل ؤن ًمحز بحن الٛثاء الؿمحن  ،وؤن ٌؿدكحر ؤَل الٗلم والغؤي والٗ٣ل والخبر ٞ .ال٣غاءة
والخ٣ضم ؤمغان مخالػمان باٖخباع ؤن ٧ل ؤمت ج٣غؤ ٞهي ؤمت جغقى و جخ٣ضم ٖ ،لى ؤن طلً ٪ب٣ى عَُىا بازخُاعاجىا و
،2004م)1
َضٞىا(.الخؿً الىاعر:
ال٣غاءة ؤؾاؽ مخحن في ج٩ىًٍ شخهُت ؤلاوؿان ،وهي حؿاٖض ٖلى حٗمُ ٤ز٣اٞت الٟغص ،وجؼوصٍ باأل٩ٞاع واإلاٗلىماث،وج٨ؿبه
خب الاؾخُالٕ،لُٖ ٠٣لى جغار الجيـ البكغي٦،ما بجها جغبِ اإلاجخم٘ بترار ؤمخه وحٗغٞه باإلهخاج آلازغًٍ ،والى٢ىٖ ٝلى
ؤ٩ٞاع آلازغًٍ واججاَاتهم،لخد ٤ُ٣الاجها ٫بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ًٞ،ال ًٖ ٧ىجها وؾُلت اجها ٫لٛىي ٞ(.اثؼة
،2009م) 17
نبٛت:
أطالُب جىمُت مهازاث اللساءة(اإلاطالعت):وبطا ٧ان ال٨خاب َى الخؼاهت التي جد ٟٔالخبراث اإلاترا٦مت مً ألاحُا ٫اإلاايُتٞ ،ةن ال٣غاءة هي اإلاٟخاح الظي ًدُذ الاهخٟإ
ًا
بهظٍ الخؼاهت ،وهي الىؾُلت التي جم ً٨الخل ٠مهما ٧ان ًا
٢ؼما ،وؤن ًُل مً ٞى٦ ١خ ٠الؿل ٠مهما ٧ان ٖمال٢ا ،لِكاَض ٧ل
ما قاَضٍ الؿل ،٠وؤقُاء ؤزغي لم ًضع٦ها الؿل ٠ولم ٌكاَضوَاٞ ،خخٟخذ لهم ٖلى ٢ضع ٢غاءَم عئي حضًضة ،ومٟاَُم
حضًضة ،وًٍُٟىَم بلى زؼاهت مٗاعٞهم،وَٛىىن بها ؤ٩ٞاعَمٞ ،خخُىع خُاَم ،وٍخٛلبىن ٖلى مك٨الَم ،وٍغج ٟ٘مؿخىاَم،
وٍخ٣ضمىن ٖلى مً ؾىاَم ..جل ٪هي ؾىت هللا في اإلاجخمٗاث البكغٍت :مً ً٣غؤ ؤ٦ثر ًىل ؤ٦ثر ،وٍغج ٤ؤ٦ثر (.مدمد
،2014ص)14
عدهان:
ومً ؤَم ألاؾالُب الىاٗٞت ٖلمُا واحخماُٖا والتي ًجب ؤن جخىٞغ صازل ماؾؿت ألاؾغة هاوال زم صازل ماؾؿاث اإلاجخم٘
ألازغي ،مً احل الٗمل ٖلى جىمُت مهاعة ال٣اعت وطل ٪و ٤ٞالخُىاث الخالُت:
 الاَخمام بمضي الخدهُل اإلاضعسخي.مضي جىاٞغ ال٨خب وهىُٖتها باإلاجز. ٫ؤي جسهُو م٨خبت اإلاجز.٫حصجُ٘ ألابىاء وجىمُت الغٚبت لضحهم في اإلاُالٗت ،وَظا مً زال ٫الىٓغة الُ٣مت التي جها ٙخى ٫ال٣غاءة واإلاُالٗت الخغةوالبدث مً زال ٫بُٖاثه ال٣ضوة الخؿىت باإل٦ثاع مً الاَخمام باإلاٗاع ٝوالبدث.
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 الدصجُ٘ ٖلى قغاء ال٣هو وال٨خب واإلاجالث ،وج٣ضًم ال٨خب للُٟل ٦هضاًا في اإلاىاؾباث ،م٘ بُٖاثه ٞغنت ازخُاع ماًغٍضٍ مً ؤوُٖت ٨ٞغٍت مهما ٧اهذ هىُٖت الىٖاء.
اإلاىاَىت الهالخت والٗىاًت بال٨خب :وٍ٣هض بظل ٪جل٣حن الٗاصاث الاحخماُٖت الهالخت ٧الخٗاون ٖىض اؾخسضام اإلا٨خبت م٘اإلاؿخُٟضًً آلازغًٍ ،وؤن ًخدمل مؿاولُت اإلادآٞت ٖلى مىاص اإلا٨خبت وؤزاثها ،و٦ظا جؼوٍضَم باإلعقاصاث الؿلُمت التي
جاصي بلى الخٟاّ ٖلى ألاوُٖت ،واحخىاب الٗاصاث ٚحر اإلاغٚىب ٞحها في مٗاملت الىٖاء ال٨ٟغي ؤو اإلا٨خباث .بل بالٗ٨ـ
جىححهه بلى الٗاصاث الؿلُمت الؾخسضام ال٨خب ،وحٗلم ُُٟ٦ت اؾخسضام اإلا٨خبت.
 ػٍاصة اإلا٨خباث بإهىاٖها ،وقغح ُُٟ٦ت اؾخٗمالها وجدبِبه ٞحها ٦إًٞل م٩ان لالعجُاص ٖلُه .باإلياٞت بلى ػٍاعة مٗاعىال٨خب ع٣ٞت الىالضًً.
جىُٓم ؤو٢اث الٟغا ٙبخسهُو ؤو٢اث مُٗىت حؿخٛل في ٢غاءة ٦خب وصوعٍاث ؤو ههىم مُٗىت ،والخٗلُٖ ٤لحها ؤوجلخُهها ،ؤو مخابٗت بغامج الخلٟؼٍىن ؤوٖلي ال٨مبُىجغ جىحه َظٍ الاَخماماث.
الخبراث اإلاب٨غة التي ًخل٣اَا الُٟل ًٖ ؤبىٍه ًٖ ال٣غاءة وُُٟ٦ت ا٦دؿاب اإلاٗاع ٝألهه ًخم ا٦دؿاب َظٍ الاَخماماث ًَٖغٍ ٤اإلادا٧اة قٗىعٍا ؤو القٗىعٍا ٞ.ةطا ٧اهذ ال٣غاءة مهمت في خُاة الىالضًًٞ ،اهه ًخم ا٦دؿاب َظا الاججاٍ ألن الُٟل
، 2009ص) 43
ًمُل بلى الخ٣لُض ٞ.ةطا ٧ان الىالضان ٢ضوة خؿىتٞ ،ؿُ٩ىن الخ٣لُض بًجابُا في َظا ؤلاَاع( .ملىاوي ضبرًىت:
بهه الهض ٝمً ٧ل الجهىص اإلابظولت في جدؿحن ال٣غاءة ،وبن لهظا ال٣اعت ؾماث ممحزة ،ونٟاث ،مجها:
- 1خماؾخه الهاص٢ت لل٣غاءة.
- 2مٗغٞخه ألؾالُب البدث والخىُ٣ب في مهاصع اإلاٗلىماث ،وً ٠ُ٦غح٘ بلى اإلاٗاحم والخىلُاث ،وبلى اإلاىؾىٖاث وصواثغ
اإلاٗاع ٝوؤمهاث ال٨خب ،ومٗغٞخه لُُٟ٨ت اؾخٗما ٫بُا٢اث اإلا٨خباث٧ ،ي ًهل بلى مبخٛاة بؿهىلت.
- 3جىىَٗه في اإلا٣غوءاث.
 -4امخال٦ه إلاهاعاث ال٣غاءة اإلاُ٩اهُُ٨ت الٟحزًىلىحُت ،مً خُث بصعا ٥الخغو ٝوال٩لماث ،والخٗغٖ ٝلحها ،والىُ ٤الصخُذ
ُا
ألاصاء الؿلُم لها ٖىض ال٣غاءة الجهغٍت بدُث جىا٤ٞ
بها مً ٚحر خظ ٝوال بياٞت ،وال ببضا ،٫وال ج٣ضًم ،ؤو جإزحر ؤو ج٨غاع،
الىٛمت مٗجى اإلاى ٠٢اإلاٗبر ٖىه ،واإلاغاٖاة لصخت ؤلاً٣إ ،وٖالماث الترُ٢م ،وللؿغٖت اإلاىاؾبت للمىيىٕ وللمؿخمٗحن.
- 5امخال٦ه للمهاعاث الٗ٣لُت؛ مً خُث ُا
زغوة اإلاٟغصاث وبصعا ٥اإلاٗجى ال٣غٍب واإلاٗجى البُٗض ،وَض ٝال٩اجب واإلاٛؼي الظي
ًغمي بلُه ،والٗىانغ التي ًى٣ؿم بلحها اإلاىيىٕ ،والٗال٢اث اإلاىُُ٣ت بحن ؤحؼاثه،وألاؾلىب البالغي لل٩اجب.
- 6م٣ضعجه ٖلى اؾخٗما٧ ٫ل اإلاٗلىماث التي حؿاٖضٍ ٖلى ٞهم ألا٩ٞاع اإلاُغوخت ٦ما ؤعاصَا اإلاالً ،٠ا
ؾىاء مجها اإلاضزغة لضًه،
ؤو اإلاخىاٞغة في بُىن ال٨خب واإلاغاح٘.
- 7م٣ضعجه ٖلى نهغ ألا٩ٞاع الجضًضة اإلا٨دؿبت ،م٘ الخبرة اإلاايُت ،مما ٌؿمذ بغئٍت ألاقُاء مً ػاوٍت حضًضة.
،2014ص)35
-8م٣ضعجه ٖلى ج ٠ُُ٨ؾغٖت ال٣غاءة م٘ الخاحت والى٢ذ اإلاخاح ومخُلباث الٟهم وؤلاصعا(..٥مدمد عدهان:
ومً أهم اإلاهازاث التي زهص عليها التربىٍىن ماًلي:
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جددًد واطخخساج ألافياز والىلاط البازشة .الخفسٍم بين ألافياز السبِظُت والثاهىٍت.الخفسٍم بين ألافياز السبِظُت ،والخفاضُل الداعمت لها .جطيُف ألافياز واإلاعلىماث.فهم العالكاث اللابمت بين ألافيازاطخخدام اإلاىش واإلاخخطساث.حسجُل ألافياز بعبازاث مىحصة.جىىَع الظسعت في اللساءة بما ًىاطب الغسع منها. ،2009ص) 24
جىظُم اإلاعلىماث اإلاىدظبت مً اإلالسوء ( .مدمد هاًف ابى عىس:الخٗغٖ ٝلى الغمىػ اللٛىٍت.ال٣ضعة ٖلى بُٖاء الغمؼ مٗىاٍ. ال٣ضعة ٖلى ٞهم الىخضاث ألا٦بر٧ ،الٗباعة والجملت وال٣ٟغة والُٗ٣ت ٧لها. ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة في وخضاث ٨ٞغٍت.ال٣ضعة ٖلى ٞهم ال٩لماث مً الؿُا ،١وازخُاع اإلاٗجى اإلاالثم لها.ال٣ضعة ٖلى جدهُل مٗاوي ال٩لمت. ال٣ضعة ٖلى ازخُاع ألا٩ٞاع الغثِؿُت وٞهمها.ال٣ضعة ٖلى ٞهم الخىُٓم الظي اجبٗه ال٩اجب.ال٣ضعة ٖلى الاؾخيخاج.ال٣ضعة ٖلى ٞهم الاججاَاث. ال٣ضعة ٖلى ج٣ىٍم اإلا٣غوء.ال٣ضعة ٖلى الاخخٟاّ باأل٩ٞاع.،2001ص)25
ال٣ضعة ٖلى جُبُ ٤ألا٩ٞاع وجٟؿحرَا في يىء الخبرة الؿاب٣ت(.خالد الساشد:فىابد اإلاطالعت واللساءة:لل٣غاءة ٞىاثض حمت ًم ً٨بحماله ُٞما ًلي:
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حؿاٖض ال٣غاءة ؤلاوؿان ٖلى مٗغٞت اإلاىا ٠٢وألاخضار مٗغٞت ؾلُمت بُٗضة ًٖ الاعججا ٫والؿُدُت والخغاٞت ،ألامغ الظيًم ً٨لئلوؿان مً اجساط ال٣غاع اإلاىاؾب في الى٢ذ اإلاىاؾب،وبالخالي جدمي ٦غامخه،وٍغضخى ٖىه مً خىله.
حؿاٖض الٟغص ٖلى بزباث طاجه في مجاٖ ٫مله،ؤي ٧ان َظا الٗمل،مهىُا وبصاعٍا،ؤو ٚحر طل،٪الن ال٣غاءة الىاُٖت واإلاؿخمغةجىمي الصخهُت،وججٗلها ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى الخجضًض ،وٖلى الخُىٍغ،وٖلى الخ٣ضم والاػصَاع.
حؿاٖض الٟغص ٖلى ج٩ىًٍ وحهت هٓغ صخُدت بػاء الً٣اًا واإلاىا ٠٢التي جىاحه٦،ما جم٨ىه مً بًجاص خلى ٫حضًضةومبخ٨غة،بؿبب ما جىٞغٍ له ال٣غاءة مً خلى ٫مسخلٟتٌ،ؿخُُ٘ ازخُاع ألاوؿب والاَم مجها.
بن ال٣غاءة حُٗي اهُباٖا خؿىا لضي الىاؽ ًٖ ال٣اعت ،مً خُث ٢ضعجه ٖلى الخ٨ٟحر ،وَظٍ الؿمت الخؿىت نمام ؤمانلئلوؿان،في الخُاة وفي اإلاماث.
جؼٍض ال٣غاءة مً عنُض ؤلاوؿان مً الخبراث ؤلاوؿان ،وَظا الغنُض ٌؿٗ ٠ناخبه.حؿهم ال٣غاءة في جىمُت الُ٣م ؤلاوؿاهُت،وجدهحن ال٣اعت بهظٍ الُ٣م،مما ًؼٍض مً اخترامه وج٣ضًغٍ في مجخمٗه.جضزل ال٣غاءة البهجت ٖلى ٢لب ال٣اعت مً زال ٫ما ً٣غا،وجىحهه بلى مًامحن اإلاخٗل٣ت في ٖالم ال٣غاءة الىاؾ٘ ،وًٞال ًٖطلٞ ٪ةجها حكٛل الى٢ذ بما ًُٟض،وجى ٠٢ؤلاوؿان ٖما ًجغي في الٗالم،وما ًخى ٘٢ؤن ً٩ىن في اإلاؿخ٣بل ُٞ،خضاع ٥ألازُاع
،2012ص)9
٢بل و٢ىٖها(.مفُد عسكى :
ال٣غاءة وكاٍ ٞاٖل ًثري زبرة الٟغص بىٟؿه والٗالم ،وٍجٗله ؤ٢ضع ٖلى مىاحهت مك٨الث الخُاة  ،مً زال ٫الاؾخٟاصة مً
َظٍ الخبرة في وسج مىٓىمت ٖال٢اث مٗغُٞت احخماُٖت ٢ىٍت ٢ىامها خؿً الٟهم  ،وؾالمت إلصعا ٥لُبُٗت الىحىص البكغي .
ولظل ٪وحه الخُاب ال٣غآوي هٓغ ؤلاوؿان بلى بٖما ٫ال٨ٟغ والبهغ والٗ٣ل في مل٩ىث هللا وجضبغ آًاجه واؾخيباٍ الؿجن
ال٩ىهُت مجها ولٗل مً ؤَم ؤَضا ٝال٣غاءة ما ًلي
 ج٩ىًٍ مجخم٘ مٗغفي. جىمُت ال٣ضعاث ال٨ٟغٍت واللٛىٍت والخٗبحرًت لضي ال٣غاءة.اؾخسضام ال٣غاءة في الخٗغٖ ٝلى نىع ألاصب اإلاسخلٟت وجظو٢ها واؾدكٗاع الجماٞ ٫حها. جىؾُ٘ اإلاضاع ٥الٗ٣لُت بؿبب اإلاٗلىماث اإلا٨دؿبت مً زال ٫ال٣غاءة والاَالٕ. تهظًب الؿلى ٥واؾخٛال ٫الى٢ذ بما ٌٗىص ٖلى ؤلاوؿان بالى ٟ٘والٟاثضة. الاعج٣اء بإؾلىب الٟغص وبْهاع ال٣ضعاث واإلاىاَب. بزغاء زبراث الىاقئت وجىمُت ٢ضعاتهم الاحخماُٖت والخلُ٣ت وال٨ٟغٍت بالخٗغٖ ٝلى ؤ٩ٞاع آلازغًٍ.، 2014ص)12
-اؾخسضام ال٣غاءة في ج٩ىًٍ اَخماماث ومُى ٫حضًت وخل اإلاك٨الث الصخهُت (عصة حىهسي :
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أطبا العصوف عً اللساءة:ٖضم بًمان الكباب بجضوي ال٣غاءة :بن الكباب الُىم ال ًضع٧ىن ؤَمُت ال٣غاءةٞ ،هم ال ٌٗخ٣ضون بان ال٣غاءة هاٗٞت ،بل ؤنبًٗهم ٌٗخ٣ض ؤجها ياعة ،وبالخالي ٞهم ال ًمل٩ىن الضا ٘ٞلل٣غاءة ألهىا وٗلم مً صعاؾاث ٖلم الىٟـ ،ؤن ؤلاصعاَ ٥ى اإلاغخلت
ألاولى مً مغاخل الٟٗل البكغي ًدبٗها الىحضان ومً زم الجزوٕ .بطن ًم ً٨ال٣ى ٫بها لؿبب في ؤؾاؾه مٗغفي ل٨ىه ًخدى٫
بالىدُجت بلى ؾبب ٖاَٟيٞ ،اإلوؿان الظي ًضع ٥ؤَمُت ال٣غاءة في خُاجه ًملٖ ٪اَٟت بًجابُت هدىَا ،والٗ٨ـ صخُذ
ٞاإلاٗغٞت جىلض ألالٟت والجهل ًىلض الٗضاء .ومً الجضًغ بالظ٦غ بن ؤلاصعا ٥ال ًٟ٨ي لىخضٍ في ص ٘ٞالكباب لل٣غاءة بل ًجب
ؤن ًهبذ َظا ؤلاصعاً ٥ا
ؾببا في الخإزغ الٗاَٟي ؤي الىحضان ٞ.بٌٗ الكباب ًضع٧ىن ؤَمُت ال٣غاءة في زل ٤جىحهاتهم
الؿلُمت وفي بىاء شخهُاتهم ،ول٨جهم عٚم طل ٪ال ً٣غئون ألن َظا ؤلاصعا ٥لم ًخدى ٫لضحهم بٗض بلى ٖاَٟت خب لل٣غاءة .
و٢ض هجض ًا
قابا ًضع ٥ؤَمُت ال٣غاءة وٍدبها ول٨ىه ال ً٣غؤ ألهه لُهل بٗض بلى مغخلت الجزوٕ ؤو الٗمل وهي الىدُجت الجهاثُت التي
ً٣ىص بلحها ؤلاصعا ٥والىحضان ٖ.لُىا ؤن وٗلم ؤن َظٍ الخُىاث مدؿلؿلت وجدخاج بلى و٢ذ ،و٧لما جىٞغث الٓغو ٝاإلاؿاٖضة
 اوكٛا ٫الكباب بىؾاثل ؤلاٖالم :جىاٞـ٧لما ٧ان ػمً الىنى ٫بلى الهض ٝؤ٢هغ.
وؾاثل ؤلاٖالم اإلاؿمىٖت واإلاغثُت ال٨خاب اإلاُبىٕ بل جخدضاٍ ؤن ًهمض ؤمامهاٞ ،هي حٗمل ٖلى احخظاب الكباب بلحها بما
جمخاػ به مً بزاعة وحما ٫وحؿلُت ،لختر ٥ال٨خاب اإلاؿ٨حن ًا
٢ابٗا وخضٍ ٖلى عٞى ٝاإلا٨خبت مُٛى بالتراب في ؤخؿً ؤخىاله
ًا
َبٗا صون ؤن جمخض ؤلُه ًض خاهُت حٗخجي وجيخ ٟ٘به ٞ.الكباب الُىم مكٛىلىن ًٖ ال٣غاءة بمخابٗت ال٣ىىاث الًٟاثُت
ومكاَضة ؤٞالمً٣ً،ىن حل و٢تهم ؤمام قاقت الخلٟؼٍىن ؤو ؤمام ال٩ىمبُىجغ ،طل ٪الجهاػ الغاج٘ الظي ؤسخيء اؾخسضمه،
،2014ص)2
٣ٞض جدى ٫لضي ال٨ثحرًً بلى وؾُلت إلاماعؾت الٗاب الدؿلُت(.وازم اشي:
وبٗض٣ٞ ،ض حؿاء ٫بٌٗ ال٨خاب الٛغبُحن َ:ل ٌؿخُُ٘ اإلاغء ؤن ٌِٗل صون ٢غاءة؟ وعاخىا ٌؿخُلٗىن آلاعاءٞ ،جاءث
الىخاثج ٖىضَم ؤن:
٣ً % 25غئون ًا
٦خابا ٧ل قهغ.
٣ً % 50غئون ًا
٦خابا ٧ل ٖام.
٣ً % 65غئون مجلت ؤؾبىُٖت باهخٓام.
،2014ص.)18
٣ً % 80غئون صخُٟت ًىمُت باهخٓام(..مدمد عدهان:
ؤوَ ٫ظٍ ألاؾباب التي صٗٞذ الُلبت للٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة َى اهدكاع الىؾاثل الاجهالُت الؿمُٗت البهغٍت بك٩ل الٞذ،
حٗل مغ٦ؼ اؾخُ٣اب الُلبت الجامُٗحن ًخى٢به هدى :الاهترهذ ،الخلٟؼة ،اإلاظًإ ،وٚحرَا مً ألاحهؼة ،وَظا لِـ في ؾىىاث
هطجه وبهما مىظ الؿىىاث ألاولى خُث ٌُٛب ٧لُا جىحُه آلاباء ألَٟالهم هدى ال٨خاب ،لهظا هجض الُٟل الٗغبي ٖمىما،
والجؼاثغي زهىنا ًخُل٘ بلى الهىع اإلالىهت والخغ٦ت التي ًد٣٣ها الخلٟاػ الظي خل مدل ال٨خابَ ،ظا ألازحر الظي مهما
٧اهذ نىعٍ حظابت و٢ىٍت الخإزحر ٞهى ًمؼ٢ها هٓغا لث٣اٞت الٗى ٠الؿاثض في ٖهغها الخالي في ألاؾغ الٗغبُت ٖامت ،والجؼاثغٍت
ٖلى وحه
، 2014ص)8
الخهىم(.شهسشاد بً ًىوع:
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جخٗضص ألاؾباب و الىدُجت واخضة  ،ل ً٨جب٣ى ْاَغة الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة و اإلاُالٗت ٖىض حُل الُىم جخًاٞغ خىلها ؤؾباب
مخٗضصة ًم ً٨حٗضاص ؤَمها ُٞما ًلي:
ٖ -1ضم وحىص الجهم والخماؾت في َلب الٗلم وع ٘ٞالجهل ًٖ الىٟـ والٛحر.
 -2وحىص ٖامل هٟسخي زبِث ًجٗل ؤلاوؿان ٦ثحرا ما ًغصص (( ؤها ال ؤَىي ال٣غاءة )) ؤو (( ؤها ؤهام إلاا ؤمؿ ٪ال٨خاب".
 -3ؾغٖت اإلالل و٢لت اإلاثابغة والضؤب ٖلى الٗمل ٞ .ال٣غاءة جدخاج بلى بوؿان َىٍل الىٟـ ال ًى ُ٘٣ألي ٖاعى مهما ٧اهذ
صعحت جإزحرٍ .
ٖ-4ضم الٟهم و الىعي بإَمُت ال٣غاءة في خُاة الٟغص و الجماٖت ٞ ،خجض ٦ثحرا مىا ًخٗظع وٍ٣ى (( : ٫ؤها ال ؤٞهم ما ؤ٢غؤ )) ؤو
ً٣ىٞ(( ٫هم ؤ٢ىا ٫الٗلماء ُٞه نٗىبت )) ,و((َظا ؾُإحي ٖالحه بن قاء هللا  ).ؤو ً٣ى (( ٫ال٣غاءة ال ججضي هٟٗا في ْل
َىامل ؤزغي مً الخدهُل.
 -5الخىاػٕ وٖضم الخىاػن ٞ ،خجض الٟغص حهخم بإٖما٦ ٫ثحرة وٍيسخى الاَخمام بجاهب ال٣غاءة وؤلاَالٕ  ،زم هجضٍ ً٣ى (( : ٫ال ؤحض
و٢خا لل٣غاءة .
ٖ-6ضم وحىص م٨خبت مجزلُت  ٠ُ٨ٞ ،جىحض ال٣غاءة وَى ٞا٢ض ألخض ؤع٧اجها وَى ( ال٨خاب.
-7الابخضاء في ال٣غاءة بال٨خب الجاٞت واإلاٗ٣ضة مما ٌؿبب الىٟىع مً ال٣غاءة .
-8الا٦خٟاء ب٣غاءة اإلاجالث واليكغاث والصخ ٠وَظٍ لِؿذ مهاصع للٗلم والث٣اٞت.
-9ؤلا٢باٖ ٫لى الكغٍِ اإلاخلٟؼ و ألا٢غام اإلامٛىُت وبَما ٫ال٨خاب .
ٖ-10ضم مٗغٞت اإلاىهج وألاؾلىب لل٨خاب اإلا٣غوء والظي ًيخج ٖىه ٖضم الٟهم وبالخالي الىٟىع مً ال٣غاءة.
 -11البٗض ًٖ ألاحىاء الٗلمُت و ٖضم الخدمـ للمكاع٦ت ٞحها ٞ ،خجضٍ ال ٌكاع ٥في اإلاؿاب٣اث الٗلمُت و الى٣اقاث الهاصٞت
مما ًجٗل الجٟىة جؼٍض بِىه وبحن ال٨خاب.
-12يٗ ٠الخالت اإلااصًت مما ًجٗل ؤلاوؿان ال ٌؿخُُ٘ قغاء ٦خابا في م٣ابل اعجٟإ ؤزمان ال٨خب وٚالء ؤؾٗاعَا.
-13الخسبِ في جغاجبُت ال٣غاءة وٖضم الخضعج في جىاو ٫ال٨خاب ،مما ٢ض ً٩ىن الؿبب في هٟىعٍ مً ال٣غاءة و بخؿاؾه بٗضم
الاؾخٟاصة مً ٖىاثض ال٣غاءة.
ٚحر ؤن َظٍ ألاؾباب و جل ٪ال جىٟي ُٚاب اإلاؿاولُت الٟغصًت باٖخباعَا الؿبب ألا٦بر في َظا الىٟىع الخدهُلي و خالت
الالوعي الخـي ٌِٗكها الكباب في صهُا ؤلاٚغاء و الاوكٛا ٫بمالَحها الؼاثلت ؤ٦ثـغ مً ؤي شخيء آزغ .
والىا ٘٢ؤن مك٩لت الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة هي مك٩لت ٖاإلاُت  ،ختى ؤن الضو ٫التي ٧اهذ قٗىبها مضمىت ٖلى ال٣غاءة مثل
الكٗب ؤلاهجلحزي والكٗب الٟغوسخي حٗاوي الُىم مً َظٍ اإلاك٩لت .و٢ض وكغث مجلت (لىبىان) وهي مً ؤقهغ اإلاجالث
ًا
ًا
مىؾٗا ًٖ ال٣غاءة جدذ ٖىىان "ؤه٣ظوا ال٣غاءة" ،خُث ّ
جدضر في َظا الخدٖ ٤ُ٣ضص مً ٦باع اإلا٨ٟغًٍ
الٟغوؿُت جد٣ُ٣ا
والباخثحن ًٖ ؤػمت ال٣غاءة ومٓاَغ الٗؼوٖ ٝجها ،و٢ض ؤوضخىا في جد٣ُ٣هم بإن ال٨خاب ًخٗغى مىظ ؾىىاث إلاىاٞؿت ٢ىٍت
وعبما ٚحر مخ٩اٞئت م٘ وؾاثل الاجها ٫اإلاٗغُٞت مثل الخلٟؼٍىن والُٟضًى و الاهترهذ و٧ل ما ًخهل بها مً وؾاثل ؾمُٗت
ًا
وبهغٍت .و٢ض ؤوضر الخد ٤ُ٣بإن شخها مً ٧ل شخهحن في ٞغوؿا ٌكاَض الخلٟؼٍىن َُلت ؾاٖاث الجهاع .و ؤن مخىؾِ ما
ًسههه ألامغٍ٩ي لل٣غاءة ًبل ٜخىالي34ص٣ُ٢ت للصخ ٠و14ص٣ُ٢ت للمجالث ،و23ص٣ُ٢ت  ِ٣ٞلل٨خب.
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ّ
وجا٦ض الخد٣ُ٣اث والضعاؾاث في ؤمغٍ٩ا بإن وؿبت ؤلا٢باٖ ٫لى ال٣غاءة ٢ض ٢لذ بك٩ل ٦بحر٦ ،ما ؤن هىُٖت ال٣غاءة
ًا
ًا
ؤنبدذ مخضهُتٞ ،الغواًاث اإلاغٖبت لل٩اجب ألامغٍ٩ي (ؾدُ٦ ًٟىج ) هي ؤ٦ثر ال٨خب عواحا في ؤمغٍ٩ا ،و٢ـ ٖلى َظا صوال
،2004م)2
ؤزغي مخ٣ضمت مثل ٞغوؿا وبغٍُاهُا وبًُالُا و الؿىٍض( .الخؿً الىاعر:
دوز اإلاطالعت في بىاء الفسد واإلاجخمع:بن ال٣غاءة ٖملُت َامت وزغٍت للٟغص واإلاجخم٘ ألجها حُٗي لخُاجىا جمحزا ،وجثري الخُا ٫وحؿدثحر ال٨ٟغ،وجىؾ٘
اإلاضاع،٥وحؿاٖض في ٦ؿب الؿلى ٥اإلاغٚىب وجضٖى لخىانل بحن اإلااضخي والخايغ وبحن حمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ وَظا مً ؤَم
،2004ص)18
ٖىانغ وم٩ىهاث وخضة اإلاجخم٘ ال٣اثم ٖلى الخىاؾ ٤والخ٩امل(.لطُفت الىىدزي:
ؤن الهض ٝالاؾمي لتربُت الٟغص َى اإلاكاع٦ت الاًجابُت الىاُٖت في الخُاة وجىَحن الىٟـ مىظ الُٟىلت ٖلى الؿعي اإلاؿخمغ
للبدث ًٖ اإلاٗغٞت ختى ً٩ىن الٟغص ٖاق٣ا للث٣اٞت،مؿخمخٗا بالٗلم وٍ٣ضع ُ٢مت ال٣غاءة ٞخ٩ىن مً م٩ىهاث وم٣ىماث ٨ٞغٍ
وؾلى٦ه الغاقي ،ال٣غاءة ؤؾاؽ ج٣ضم اإلاجخمٗاث والبض مً ا٦دؿاب مهاعاث صوما و٧لما جغحمىا مهاعاتها بلى مماعؾاث واُٗ٢ت
ووْٟىا الىا ٘ٞمً اإلاٗلىماث اإلا٨دؿبت في حؿُحر خُاجىا الُىمُت،ج٣ضم اإلاجخم٘ ،ولهظا ٧ان اإلاغبىن صاثما ًدغنىن ٖلى
،2004ص)20
حصجُ٘ ُ٢م ال٣غاءة ووكغ ًٞاثلها ٖلى اإلاؿخىي ألاؾغي وفي الىُا ١اإلاضعسخي( .لطُفت الىىدزي:
ً٣ى ٫الُٟلؿى ٝالُاباوي "ٞىقُضو ُ٦ىضو":بن الجلىؽ في يىء الكمىٕ وؤمام٦ ٪خاب مٟخىح في خىاع م٘ ؤشخام مً
ؤحُا ٫لم حٗانغَم هي اإلاخٗت التي لِـ لها مثُل"
ج٣اؽ اإلاجخمٗاث اإلاخدًغة بمضي اَخمامها بخُٟٗل وجُىٍغ وجىىَ٘ الخضماث م٨خباتها الخسههُت والٗامت،وَٗخبر اهدكاع
ال٨خاب وؤلا٢باٖ ٫لى ال٣غاءة ومٗغٞت مهاعاتها مىظ الهٛغ مً ماقغاث خُاة ٨ٞغٍت ٦غٍمت ومً ٖالماث اإلاؿخ٣بل
الؼاَغ،جخدمل اإلااؾؿاث التربىٍت وزانت ألاؾغة واإلاضعؾت مؿئىلُت حؿُمت في ج٩ىًٍ ٖاصاث صخُت حكاع ٥في بٖضاص
ال٣اعت الجهم الظي ًجب البدث اإلاىٓم والاؾخ٨كا ٝالهاص، ٝول٣ض ؤ٦ض ؤطُ٦اء الٗالم مثل الٛؼالي والؿُىَي واًضؾىن ٖلى
ؤجهم مىظ الُٟىلت ختى الكُسىزت ٖك٣ىا ال٣غاءة الضاثمت بال اهُ٣إ،والٗمل الضاثم بال ًإؽ وَظا ؾغ مً ؤؾغاع وؤؾباب
جٟى ١اإلاغمى٢حن.
٦ما جىمي ال٣غاءة الخغة مهاعة الخ٨ٟحر الىا٢ض والخُا ٫الخهب لضي الُٟل ٞخهبذ ال٣غاءة اإلاؿخمغة ٖاصة ًىمُت ،ومخٗت
مخجضصة،وسجُت عاسخت،ووؾُلت هاٗٞت مً وؾاثل الؿٗاصة وتهظًب ألازال،١ومً زال ٫ال٣غاءة الهاصٞت ًٓم الُٟل
اإلاٗلىماث ،وَكاع ٥في ازخُاع ال٣هو واؾدثماع الى٢ذ،وٍباصع في اؾخيخاج الخ٣اث، ٤وٍثابغ في ا٢خىام الٟىاثض ُٞىا٢ل
،2004ص)44
وٍ٣اعن وٍدلل وٍ٨دك ٠وٍصدر اهدغاٞاجه ( .لطُفت الىىدزي:
وٍغي الجاخٔ بن ٦ثرة اإلاُالٗت وال٣غاءة لها ٞىاثض ُٖٓمت مجها:
ػٍاصة ؤلاًمان بلله ومٗغٞت خ٨مت و٢ضعة الخال ٤ؾبداهه وحٗالى.تهظًب ألازال ١اإلادمىصة ومٗغٞت ؤيضاصَا.ج٩ىًٍ الث٣اٞت الىاؾٗت .-جضعٍب الٗ٣ل ٖلى الى٣ض.

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

33

أعمال الملتقى الدولي :يوم العلم :جيل إقرأ  /البليدة  15أبريل 2015

الاهٟخاح ٖلى الث٣اٞاث ألازغي.جد ٤ُ٣اإلاهالر الضهُىٍت ٞالٗلم ًيخج اإلاا ٫واإلاغ٦ؼ الغ.ُ٘ٞ٦ثرة الاَالٕ مً ؤَم َغاث ٤الخٗلُم الظاحي والاؾخ٨ثاع مً ٢غاءة ال٨خب ها ٘ٞالجساط ال٣غاعاث الؿلُمت واإلاىا ٠٢الخُ٨مت.)207
،2004ص
(لطُفت الىىدزي:
وللمجخم٘ صوعٍ ال٨بحر ٞيكاٍ اإلاغا٦ؼ الث٣اُٞت واإلا٨خباث الٗامت ،وؤؾالُبها اإلاكى٢ت لها ؤزغ ٦بحر في حظب ال٣غاء .وبطا ٧اهذ
بٌٗ اإلا٨خباث الٗامت جدب٘ ؤهٓمت ناعمت ال حٛغي ال٣اعت بةَالت اإلا٨ث ٞحها للخىُ٣ب ًٖ ٦ىىػَاٞ ،ةن َىالُ٢ ٪محن هاجخحن
في م٨خباث ؤزغيً ،بظلىن حهىصَم الحخظاب الكبان وبٚغائهم باإلاُالٗت.
مً ؤؾالُب جغوٍج ال٨خب ،وحصجُ٘ الىاؽ ٖلى ال٣غاءة ،وحٗىٍضَم ٖلى اإلاُالٗت ب٢امت مٗاعى ال٨خاب،
ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ؤو الىَجي ؤو الضولي.ومً ؤبغػ ؤَضا ٝمٗاعى ال٨خاب ،باإلياٞت بلى حٗغٍ ٠الجمهىع بالجضًض مً
ال٨خب ،وجِؿحرٍ لهم،اؾخضعاج ػواع لِؿىا مً عواص مخاحغ ال٨خب ،ولم ٌٗخاصوا قغاء ال٨خب و٢غاءتها بهىعة مىخٓمت ،مً
مسخل ٠ألاٖماع ،ومً ؾاثغ الكغاثذ الاحخماُٖت واإلاجمىٖاث الا٢خهاصًت.ومً ألاؾماء التي ؤَل٣ذ ٖلى بٌٗ اإلاٗاعى :
( ًا
خبا بال٨خاب( في ٦ىضا) ،مهغحان ال٨خاب( في ؾىٛاٞىعة)،ؤؾبىٕ ال٨خاب( في ؤؾترالُا.
ومً ألاؾالُب التي اؾخسضمذ في َظٍ اإلاٗاعى:
-1جىُٓم عخالث َالبُت مىخٓمت جًم الُالب وألاؾاجظة.
 -2صٖىة اإلااؾؿاث الث٣اُٞت والهُئاث اإلاٗىُت بال٨خاب في حمُ٘ ؤلاصاعاث والىػاعاث.
 -3زل ٤خضر ٌكض الاهدباٍ بلى ال٨خاب واإلاال ٠والىاقغ.
- 4بنضاع وكغة ًٖ( ٖالم ال٨خاب )حكغح اليكاَاث الث٣اُٞت اإلاسخلٟت ،وجىػٕ باإلاجان.
- 5جىػَ٘ قاعة للمٗغى ٖلى الؼواع ،جسى ٫خاملها بٌٗ الامخُاػاث ،مثل اإلاكاع٦ت في :مباعٍاث
ز٣اُٞت ،ومؿاحالث قٗغٍت ،ومؿاب٣اث ل٨خابت ال٣هو ،وللغؾم.
- 6ؤلاٖالن في الصخ ٠وؤلاطاٖت والخلٟؼٍىن.
زانا ًا
ُ٢- 7ام شخو ًغجضي ػٍا ًا
الٞخا للىٓغ ،بالخجىا ٫في اإلاضًىت في ؾُاعة م٨كىٞت ،وَى ًمثل صوعا ل٣اعت الجهم ؤو ملتهم
ال٨خب ،وطل ٪مً ؤحل بزاعة اهدباٍ الجماَحر ،وصٖىتها لؼٍاعة اإلاٗغى ،وبث عوح الخُاة والخغ٦ت ُٞه(.مدمد
،2014ص)41
عدهان:
ًخ ٤ٟالضاعؾىن ٖلى ؤن لل٣غاءة مىا ٘ٞحمت للٟغص واإلاجخم٘ ٖلى الؿىاء؛ ٞهي ٖامل َام صازل اإلاضعؾت وزاعحها ،حك٩ل
بخضي ؤَم اإلاهاعاث التي جبجي الٟغصٞ ،هي ؤهِـ الُٟل في مغخلخه الابخضاثُت ال ٚجى له ٖجها ،بها جبجى شخهِخه وجخدضص ؤٞا١
خُاجه٦ ،ما ؤجها ٖىض البالٛحن مدُت َامت مً مدُاث ٞهم « الخُاةً ،دخاحها في الثاهىٍت ،وفي الجامٗت ،وفي الىُْٟت ٖىضما
ً٩ىن عاقضا ولىظ٦غ مً جل ٪اإلااصة ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫اإلاغاؾالث وألاوامغ والخٗلُماث والخ٣اعٍغ ،وؤخُاها ال٨خب واليكغاث
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واإلاجالث والصخ ٠الُىمُتٞ ،الىجاح في ويُٟت مً الىْاث٦ ٠ثحرا ما ًخىٖ ٠٢لى مضي الؿغٖت والض٢ت التي وؿخسلو بها
اإلاٗجى مً زىاًا الؿُىع ولئلوؿان ؤن ً٨ك ٠ؤؾغاع الٗالم وزباًاٍ ،لهظا ًدٓى اإلاث ٠٣صاثما باخترام آلازغًٍ وج٣ضًغَم،
، 2014ص)2
٧لما ٧ان ؤ٦ثر بإلااما بمىاحي الخُاة(.شهسشاد بً ًىوع:
وحٗخبر ال٣غاءة طاث ٞاثضة حمت للمجخم٘ ٧،لما ا٦دكُ٢ ٠متها وآٖاَا ؤَمُت وؤولىٍت ٦بحرة في خُاجه ومً بحن َظٍ الؿماث:
مخٗت للىٟـ وٚظاء للغوح٢-.غابت طَىُت ونضا٢ت ٨ٞغٍت.خماًت ولى و٢خُت مً ألاػماث الىٟؿُت وما ًدبٗها مً جضَىع عوحي وهؼوٕ بلى الكغ.ؾُاخت ال٨ٟغ البكغي بحن عٍاى الخايغ وؤَال ٫اإلااضخي.جسل ٤بُيىا وبحن ال٨خاب نضا٢ت ٨ٞغٍت ممخٗت.حٗمل ٖلى جىُٓم ؤ٩ٞاع اإلاجخم٘ وج٣اعبها.وؾُلت َامت مً وؾاثل اجها ٫اإلاجخم٘ بًٗها م٘ بٌٗ.جغ ٘ٞمً اإلاؿخىي الث٣افي لئلٞغاص الظًً ٌك٩لىن اإلاجخم٘ الىاخض.ال٣غاءة في اإلاجخم٘ ؤقبه بإؾال٦ ٥هغباثُت جىٓم بىاءٍ،وجدمل بلُه الخُاع الظي ًمضٍ بالىىع.وؾُلت مً ؤَم الىؾاثل التي جضٖىا اإلاجخم٘ بلى الخٟاَم والخ٣اعب بحن ٖىانغ اإلاجخم٘.وؾُلت ٞظة للجهىى باإلاجخم٘،واعجباٍ بًٗه ببٌٗ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤الصخاٞت والغؾاثل،والى٣ض والخىحُه(.مدمد هاًف،2009ص) 22
ابى عىس:
اإلاساحع:
، )2011إلااطا ال ه٣غا،مجلت مضاعاث،الٗضص الغاب٘،مجلت ز٣اُٞت جهضع ًٖ وػاعة الث٣اٞت،ؤ٦خىبغ
-1اخمض اًى عجُمت( :
119
-117
ٚ،2011ؼةٞ،لؿُحن.م
ْ،)2004اَغة الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة،مجلت ز٣اُٞتَ،ىجت،اإلاٛغب.مwww.aladabia.net 2-1
-2الخؿً الىاعر(.
ٖ،)2014ؼو ٝالكباب ًٖ ال٣غاءة ؤؾبابه هخاثجه َغاثٖ ٤الحه٧،لُت الٗلىم حامٗت البهغة،الٗغا.١م 2
-3وازٚ ٤اػي(.
www.wathiqalmutury.com
207
،)2004حصجُ٘ ال٣غاءة،)1ٍ(،اإلاغ٦ؼ ؤلا٢لُمي للُٟىلت وألامىمت،ال٩ىٍذ.م-44-20-19-18
-4لُُٟت خؿحن ال٨ىضي(.
،)2014ال٣غاءة ؤوال،مwww.fikn.com 41-35-14
-5مدمض ٖضهان ؾالم(.
ُُٟ٦،)2012ت مٗالجت يٗ ٠ال٣غاءة الٗغبُت ٖلى مؿخىي الٟغص واإلاجخم٘،صعاؾت
-6مُٟض ٖغ٢ىب وخؿحن الضعاوَل(.
جدلُلُت،حامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت .م9-5
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ٖ،)2009لم الىٟـ الاحخماعي ،صعاؾت جدلُلُت،حامٗت مىخىعي٢،ؿىُُىت،م43-34-32
-7م٣ىاوي نبرًىت(.
،)2009ازغ بغهامج باأللٗاب الخٗلُمُت لخىمُت مهاعاث ال٣غاءة ؤلابضاُٖت،عؾالت ماحؿخحر ٧،لُت
-8مدمض هاً ٠ابى ٖ٨غ(.
التربُت،الجامٗت ؤلاؾالمُت ٚ،ؼة ٞلؿُحن،م24-22
،)2014الاهترهذ وؾغ الٟجىة اإلاٗغُٞت في الٗالم الٗغبي،حامٗت بجي ؾىٍ،٠مهغ.م12
ٖ-9ؼة ٞاعو ١حىَغي(.
)2009مؿخىي جم ً٨مٗلماث اللٛت الٗغبُت مً ؤؾالُب جىمُت مهاعاث ال٣غاءة الجهغٍت،عؾالت
ٞ-10اًؼة ٖلي نبٛت(.
ماحؿخحر٧،لُت التربُت،حامٗت ؤم ال٣غي،الؿٗىصًت،م17
.) 2014ال٣غاءة في اإلاجخمٗاث الٗغبُت  ،صعاؾت حامٗت ٢ؿىُُىت  ،الجؼاثغ ،م2
-11قهغػاص بً ًىوـ(.
،)2001بغهامج م٣ترح لخىمُت مهاعاث ال٣غاءة الهامخت وؤزغٍ في جدؿحن مؿخىي الخدهُل
-12زالض بً ٖبض هللا الغاقض(.
الضعاسخي٧،لُت التربُت،بدث ججغٍبي،حامٗت اإلال ٪ؾٗىص،الؿٗىصًت،م25
 ،)2013ؤؾباب ٖؼو ٝالُلبت ًٖ ال٣غاءة ،مجلت اٖلم،الٗضص،12حماصي ألاولى،حامٗت باجىت،
-13زالض َىاء ؾُضَم(.
الجؼاثغ.م1
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ًا
َقو ْق
٢ل َقع ِق ّب ػ ْقص ِقوي ِقٖلما
ألاطخاذة شوشان ضالح الُىطفي (بغداد  -العساق
م٣ضمت ؤَمُت ال٣غاءة
ُاؾإٞ ٫ىلخحر ٖمً ؾُ٣ىص الجيـ البكغي؟ ؤحاب ٢اثال :الظًً ٌٗغٞىن ٣ً ٠ُ٦غئون.
ّمحز هللا ؾبداهه وحٗالى ؤلاوؿان ًٖ ؾاثغ اإلاسلى٢اث الخُت بالٗ٣ل ،والٗ٣ل ٦ما وٗغَ ٝى مغ٦ؼ الخ٨ٟحر ،و٢ض ؾاوي هللا بحن
حمُ٘ الىاؽ خُث ّػوصَم بهظا الجهاػ العجُب واإلاضَل الٗ٣لٞ ،إمغَم وصٖاَم بلى جىُْٟها وؤؾخٛاللها في خُاتهم لهالر
ُا
الٗلم واإلاٗغٞت ،بةٖخباعَا ؤصاة للخٗلم والخُىع وجىؾُ٘ مضاع٦هم ،بن َلب الٗلم وال٣غاءة ومىاصمت ال٨خب وألاؾخمغاع في
ُا
مغصوص بًجابي ٖلى الٟغص ال٣اعيء بهىعة زانت وٖلى اإلاجخم٘
٢غؤتها والِٗل مٗها ،جغؾم الُغٍ ٤ل٣غاءة واُٖت َاصٞت لها
ال٣اعت
بك٩ل ٖام ،و٢ض ؤ٦ض اإلاغبحن واإلاٗلمحن ٖلى ؤَمُت ال٣غاءة لخيكئت الٟغص الىاعي واإلاث ،٠٣وؿإ ٫هللا ٖؼ وحل ؤن ٌؿهل
ٍل
لىا َغٍ ٤الٗلم واإلاٗغٞت وال٣غاء الىحرة ،وهللا ولي الخى.٤ُٞ
Introductory on the Importance of Reading
Voltaire was asked, who will lead human race? He replied: the ones who know how to read.
God, glory be to him, distinct humans from animals by their intelligent mind. As we know the brain is the
center of thoughts. God evened all beings by providing them this amazing miraculous machine. He
ordered them to use it wisely for purpose of knowledge and education as well as he asked to use it as a
tool of developing and widening their awareness. The ask of knowledge and living with books draws a
path for conscious reading that creates positive results on the individual personally and the public in
general. Professors and philosophers confirmed the importance of reading in order to structure a
conscious and educated society with intelligent individuals. We ask God Almighty to easy for us the path
of knowledge and enlighten us. God is the grantor of success.

اإلا٣ضمت:
بضؤ الىحي حبرًل ( ٖلُه الؿالم ) بإمغ مً هللا ؾبداهه وحٗالى٦ ،المه للغؾى ٫ال٨غٍم بإمغ نغٍذ وواضر في ٧لمت واخضة
ُا
ْق
جدمل مىهج خُاة ألمخىا حمٗاء ،آال وهي ٧لمت ( ب٢غؤ )٢ ،ا ٫هللا َق
هللا ّ
الغ ْقخ َقمً
حل حالله في ٦خابه ال٨غٍم في ؾىعة الٗل :٤بؿ ِقم ِق
ؤلاوؿ َق
لَ )1( ٤قز َق
اؾم َقعّب َقّ ٪الظي َقز َق
ألا٦غ ُام ( ) ّالظي َقٖ ّل َقم بال٣لم (َ )4قٖ ّل َقم َق
لَ ٤ق
َق َق ْق
ب٢غؤ َقو َقع ُاب َقَ ٪ق
ان ِقم ْقً َقٖلَ )2( ٤ق
ّ
ؤلاوؿان َقما
ِق
ِق
ِق ِق
ِق
الغ ِقخُم ( ب٢غؤ ِقب ِق ِق
( 1 )1ؾىعة ال٣لم ؾىعة مُ٨ت ،جإحي بالترجِب 68مً ؾىع ال٣غآن ال٨غٍمٖ ،ضص آًاتها 52آًت ،هؼلذ ٖلى عؾىلىا ال٨غٍم
نلى هللا ٖلُه وؾلم ٦ثاوي ؾىعة ججز ٫بٗض ؾىعة الٗل ٤في بضاًت البٗثت ،و (ن) خغ ٝمً خغو ٝالهجاء وٍٟؿغ
ال٣لم :الظي ج٨خب به ال٩اثىاث في ألالىاح اإلادٟىْت ( .مىؾىٖت وٍُ٨بُضًا )
( )2ؾىعة الُىع ؾىعة مُ٨ت ،حاء في الترجِب 52مً ؾىع ال٣غآن ال٨غٍمٖ ،ضص آًاتها 49آًت ،جبضؤ الؿىعة ب٣ؿم مً هللا
ؾبداهه وحٗالى بم٣ضؾاث في الاعى والؿماء ،بًٗها م٨كى ،ٝوبًٗها مجهى ( .٫مىؾىٖت وٍُ٨بُضًا )
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لم َقٌ ْقٗ ْق
ْق
لم ( ( ) )5ؾىعة ال٣لم -آلاًت  ،)1()5-1بما ؤن ال٣غآن ًؼٍض ٖلى ؾب٘ وؾبٗحن ؤل٧ ٠لمت ،هغي مً بحن َظا الؿُل مً
ال٩لماث هؼلذ ٧لمت ( ب٢غؤ ) مً زال ٫ؤو ٫ؾىعة وؤو ٫آًت ٖلى عؾىلىا ال٨غٍم ( نلى هللا ٖلُه وؾلم ) ًٖ َغٍ ٤الىحي ،وبما
ًا
ؤن ال٣غآن ٌكمل آالٞا مً ألاوامغ ،ومً بحن ٧ل جل ٪ألاوامغ هؼ ٫ؤو ٫ألامغ ( ب٢غؤ ) ،وَظا ؤ٦بر جىيُذ مً هللا حل حالله ٖلى
ؤَمُت ال٣غاءة ،وبلى حاهب َظٍ
ًا
الخ٣ُ٣ت جبرػ ؤًًا خ٣ُ٣ت حٗلُم ؤلاوؿان بال٣لم ،خُث ؤن ال٣لم ٧ان وماًؼا ٫ؤبغػ ؤصواث الخٗلُم في خُاة ؤلاوؿان ،وؤن هللا
حل ٢ضعجه ٌٗلم ُ٢مت ال٣لم لظا ؤقغ بلُه في ؤو٧ ٫لمت مً ٧لماث عؾالخه للبكغٍت ،خُث مىه ٌؿخمض ؤلاوؿان الٗلم واإلاٗغٞت.
ؤما باليؿبت لآلًت الثاهُت مً ؾىعة الٗل ،٤حكحر آلاًت بلى مىيىٕ زل ٤ؤلاوؿان ،وبما ٌكمل مً الٗ٣ل والخىاؽ اإلاؿاوالن
ٖلى حٗلم ؤلاوؿان ،و٢ض محز هللا حل ٢ضعجه ؤلاوؿان ٖلى ؾاثغ اإلاسلى٢اث بالٗ٣ل خُث َى مغ٦ؼ الخ٨ٟحر ،وَظٍ الؿىعة
جىضر بن هللا حٗالى ًُلب وٍإمغ حمُ٘ ٖباصٍ بخٗلم ال٣غاءة ،و٢ض ؾاوي هللا بحن حمُ٘ البكغ بىٗمت الٗ٣ل ،وصٖاَم بلى
جىُْٟه في خُاتهم بإٖخباعَا ؤصاة للخٗلم والخُىع ،وَىا ٥الٗضًض مً آلاًاث التي جدٟؼ ٖلى الخٗلم وال٣غاءة ٦ما حاء في
الؿىعة ( ال٣لم ) وهي الؿىعة الثاهُت التي هؼلذ ٖلى عؾىلىا ال٨غٍم خؿب حؿلؿل هؼو ٫الؿىعٞ ،ؿبدان هللا خُىما هغي مً
بحن 114ؾىعة هؼلذ ٖلى عؾىلىا٧ ،اهذ ؤو ٫الؿىعجان َما ( :الٗل ( ،) ٤ال٣لم ) اللخان جإمغان وج٣ؿمان ٖلى ال٣غاءة والخٗلم.
َق َق
ال٣لم َقو َقما َقٌ ْقؿ ُاُ ُاغ َق
ْق
الغ ْقخ َقمً ّ
هللا ّ
ون ( ( ))1ؾىعة ال٣لم -آلاًت (.)2())1
الغ ِقخُم ( ن و
٢ا ٫هللا ؾبداهه وحٗالى :بؿ ِقم ِق

()3

()4

()5

()6

()7

 1ؾىعة الؼمغ ؾىعة مُ٨ت ،جإحي في الترجِب 39مً ؾىع ال٣غآنٖ ،ضص آلاًاث ،75وآلاًت حؿٗت جىضر الُ٣مت
ؤلاوؿاهُت التي ًمثل الٗلم في خؿاباتها ،والظي ًٟخذ شخهُت ؤلاوؿان ٖلى آلاٞا ١الغخبت في الخُاة بإؾغاعَا
الٗلمُت الٗمُ٣ت ،وؤمخضاصاتها البُٗضة ،وعخابها الىاؾٗت ،وً٢اًاَا اإلاٗ٣ضة ،وقاوجها اإلاخىىٖت ،وخؿاباتها
الض٣ُ٢ت ( .مىؾىٖت وٍُ٨بُضًا )
ؾىعة ؤلاؾغاء مُ٨ت ،جإحي بالترجِب 17مً ؾىع ال٣غآن ال٨غٍمٖ ،ضص آًاتها 111آًت ،وآلاًت 85مً الؿىعة جدثىا ٖلى
الٗلم وال٣غاءة لخٗلم اإلاؼٍضٞ ،ال٨ثحر مً ألاقُاء التي وٗلمها الُىم لم ج ً٨مٗلىمت مً ٢بل ،وَظا ًثبذ ؤن ٦الم هللا
صخُذ في ٧ل خحن وػمانٞ ،الؼمً في جُىع مؿخمغ حُل بٗض حُل وٖام بٗض آزغ و٧ل طلً ٪ثبذ ؤهىا لً ههل بلى
جهاًت الٗلم ؤبضا ( .مىؾىٖت وٍُ٨بُضًا )
ؾىعة الغخمً مضهُت ،جإحي بالترجِب 55مً ؾىع ال٣غآن ال٨غٍمٖ ،ضص آًاتها 78آًتً ،بحن هللا ؾبداهه وحٗلم مً
زالَ ٫ظٍ آلاًت ال٨غٍمت ؤن وحىص ؤلاوؿان في َظٍ الخُاة ال مٗجى له صون ؤن ٌؿحر ٖلى مىهج٦ ،ما ٖلم هللا ؤلاوؿان
البُان لُُلب اإلاؼٍض مً الٗلم واإلاٗغٞت ( .مىؾىٖت وٍُ٨بُضًا )
آًت مً ال٣غآن ألامغ للغؾى٫
ؾىعة َه مُ٨ت ،جإحي بالترجِب 20مً ؾىع ال٣غآن ال٨غٍمٖ ،ضص آًاتها ،135ولم ًغص في ٍل
ًا
ًا
ّ
ؤن ًُلب ألاػصًاص مً شخيء بال الٗلمٞ ،لم ً٣ل هللا ؾبداهه وحٗالى و٢ل ّ
عب ػصوي حاَا ولم
عب ػصوي ماال ،ولم ً٣ل ِق
ِق
ًا
ً٣ل ّ
صلُل ٖلى ًٞل الٗلم ٖىض هللا َّز
ولضا ٞهظا ٌة
حل حالله ( .مىؾىٖت وٍُ٨بُضًا )
عب ػصوي
ِق
ؾىعة اإلاجاصلت ،ؾىعة مضهُت ،جإحي بالترجِب 58مً ؾىع ال٣غآن ال٨غٍمٖ ،ضص آًاتها 22آًت ،زو ؾبداهه وحٗالى
َقعٗٞه باال٢ضاع والضعحاث الظًً ؤوجىا الٗلم وؤلاًمان ( .مىؾىٖت وٍُ٨بُضًا )
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ؤ٢ؿم هللا ؾبداهه وحٗالى في ؾىعة ال٣لم ،بال٣لم وما ٌؿُغون ِقإلاا ً٨خب به ،وَى ال٣لم ألَمُتها ،وبطا بهما حٗم اإلاٗغٞت
والٗلم ،وجتهظب الىٟىؽ ،وجترقى ألاممٞ ،إزخاعَما بال٣ؿم لُٟخذ للىاؽ مىاٞظ ال٣غاءة والخٗلُم بهما حاء في ؾىعة ال٣لم.
َق ُّط
َق َق
ْق
بؿم ِق ّ ْق َق
ّ
اب
ىع ( )1و ِق٦خ ٍل
هللا الغخمً الغ ِقخُم ( والُ ِق
٦ما ؤ٢ؿم هللا ؾبداهه وحٗالى بال٨خاب ألَمُخه ال٨بحرة في الؿىعة ال٨غٍمتِ :ق
َق ْق ُا
َق ّ َق ُا
ىع ( ( ))3ؾىعة الُىع -آلاًتٞ .)3() 3– 2– 1اهلل ٖؼو وحل ًبحن لىا ؤَمُت ال٣لم وال٨خاب خُىما ؤ٢ؿم
ىع (ِ )2قفي ع ٍل ١ميك ٍل
مؿُ ٍل
بهما!.
٦ما ؤن َىا ٥الٗضًض مً آلاًاث البِىاث التي جدٟؼ ٖلى الٗلم والخٗلم وجيبه بلى ال٣ضعاث ال٨بحرة للٗ٣ل الظي ال خضوص
َّز ُا
َق
ًً َقٌ ْقٗ ُالمى َقن َقو َّزالظ َق
الغخُم ( ُاْ ٢قل َقَ ْقل َقٌ ْقؿخىي َّزالظ َق
بؿم هللا ّ ْق
ْق
ًً ال َقٌ ْقٗ ُالمىن َّزبهما َقً َقخظُ ٦اغ ْقؤولىا
ِق
ِق ِق
الغخ َقمً ّ ِق
للمٗغٞت لضًه ،ومً َظٍ آلاًاثِ :ق ِق
ْق َق
اب (( ))9ؾىعة الؼمغ – آلاًت.)4() 9
ألالب ِق
ًا
َّز
ْق
الغ ِقخُم ( َقو َقما ُاؤو ْق
الغ ْقخ َقمً ّ
هللا ّ
جِخم ِقم ْقً ال ِقٗ ِقلم بال ِق٢لُال ) ( ؾىعة ؤلاؾغاء – آلاًت ،)5() 85وبطا هٓغها بلى َظٍ آلاًت ال٨غٍمت
بؿ ِقم ِق
مً ؾىعة ألاؾغاء ،هغي ٞحها بقاعة واضخت بلى ؤن مجا ٫الٗلم واؾ٘ ؤمام ؤلاوؿان لخٗلم اإلاؼٍض٦ ،ما ؤجها صٖىة واضخت
إلاىانلت البدث والخٗلم ،والبدث والخٗلم ال ًإحي بال باإلاؼٍض مً ال٣غاءة والبدث ،والخٗلُم لِؿذ لٟئت مُٗىت ،وبهما هي
لجمُ٘ البكغ في ٧ل ػمان وم٩ان.
ال٣غ َق
ْق
الغ ْقخ َقم ُاً (َ )1قٖ َق
لم ْق
الغ ْقخ َقمً ّ
هللا ّ
الغ ِقخُم ( َّز
آن ( )2زل ٤ؤلاوؿان (ٖ )3لمه البُان ( ())4ؾىعة
٦ما حاء في ؾىعة الغخمً :بؿ ِقم ِق
الغخمً  -آلاًاث ،)6()4-3-2-1في َظٍ آلاًاث صاللت واضخت مً هللا حل حالله ٖلى الٗلم والخٗلُم ،وَظا ًإحي ٧له ًٖ َغٍ٤
ال٣غاءة.
ًا
ْق
الغ ِقخُم ( َقو ْق
الغ ْقخ َقمً ّ
هللا ّ
٢ل َقع ِق ّب ْقػص ِقوي ِقٖلما ) ( ؾىعة َه – آلاًت.)7() 114
و٢ا ٫هللا حٗالى :بؿ ِقم ِق
ُا
الغخُم ( ْقًغ ٘ٞهللا ُا
الظًً ؤوجىا الٗ ْقل َقم َقص َقع َقحاث َقو ُا
ىْ ٨قم َقو َق
َق
بؿم هللا ّ ْق
هللا َقبما ْق
ْق
حٗ ِقملى َقن َقز ٌة
بحر ) (
الظًً َقآم ُاىىا ِقم
ٍل
ِق
الغخ َقمً ّ ِق
وفي ٢ىله حٗالىِ :ق ِق
ؾىعة اإلاجاصلت – آلاًت ،) () 11وَظٍ آلاًاث ال٨غٍمت مً ؤٖٓم ؤصلت قغ ٝالٗلم والخٗلم.
َق
ٌة
َق ُا
ُا ّ ُا
ّ ُا
ؿلم ٍلت.
٦ما ؤوناها عؾىلىا ال٨غٍم ( نلى هللا ٖلُه وؾلم )َ :لب ال ِقٗلم ِ ٞقغًٍت ٖلى ِ ٧قل م ِقؿ ٍللم وم ِق
٣ٞض ٧ان الغؾى ( ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ) ًُلب مً ألاؾغي اإلاكغ٦حن زال ٫الخغوب مً ًغٍض  ٪ٞؤؾغٍ ٖلُه بخٗلُم ٖكغة
مً اإلاؿلمحن ال٣غاءة وال٨خابت! ،مً زال ٫طل ٪هغي ٦م ع٦ؼ الغؾىٖ ٫لى ؤَمُت ال٣غاءة والخٗلُم في طل ٪الؼمً الظي ؤهدكغث
ُٞه ألامُت وحٗلها مً ؤلاخخُاحاث الًغوعٍت إلمخه لخخ٣ضم وجغج٣ي.
َىا ٥وؾاثل ٦ثحرة لىُل الٗلم واإلاٗغٞت ،وؤبغػَا مىانلت البدث وال٣غاءة بهىعة مؿخمغة ،باإلياٞت بلى الىؾاثل ألازغي،
٧الؿمإ والخبرة والخجغبت ،وهغي ان هللا ؾبداهه وحٗالى وضر لىا في ٦خابه ال٨غٍم ؤهه مهما حٗضصث وؾاثل الخٗلم ٞالبض لىا

 1ال٣غاءة الجهغٍت :هي  ًٞؤلخ٣اٍ الغمىػ اإلاُبىٖت وجىنُلها ٖبر الٗحن بلى اإلاش ،زم الجهغ بها بةياٞت الانىاث
ًا
ًا
وؤؾخسضام ؤًٖاء الىُ ٤ؤؾخسضاما صخُداٞ ،خسغج ألانىاث مؿمىٖت في ؤصائها ،صخُدت في مساعحها ،مًبىَت في
خغ٧اتها ،مٗبرة ًٖ اإلاٗاوي التي جًمىتها٦ ،م ؤجها جخًمً ٖملُاث ٖ٣لُت ومؿخىٍاث ج٨ٟحر ٖلُا مً الخدلُل والخٗلُل(.
مى ٘٢حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت ).
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ًا
مً ال٣غاءة اإلاؿخمغةٖ ،لُىا بطا ألاؾخمغاع الضاثم واإلاىٓم لل٣غاءة في ؾبُل الخهىٖ ٫لى اإلاؼٍض مً اإلاٗغٞت وجىؾُ٘ مضاع٦ىا،
وٍجب ؤن ً٩ىن عٚبدىا في ال٣غاءة مً ؤحل ؤَضا ٝمُٗىت وهاٗٞت وطاث ٞاثضة إل٦دؿاب الخبرة والٗلمٞ ،ال٣غاءة َى الىحه
الخ٣ُ٣ي لخ٣ُ٣ت وحىص البكغٍت اإلاخدًغة ،وَى ؤؾاؽ الخٗلُم بمٗىاٍ اإلاٗغو ٝوَى باب اإلاٗاع ٝوالخبراثٞ ،ال٣غاءة
وؤلاوؿان َُ٨الن اإلاخىاػٍان في البىاء الخًاعي الخُىعي جددكض خىلهما ٧ل ُ٢م وم٣اٌـ الخُىع ألًت ؤمت ،وبهظٍ الضعحت ؤو
ًا
جلٞ ٪ةجهما مٗا ٌك٨الن اإلاُ٣اؽ الؼثب٣ي اإلاىيىعي لجىَغ ج٣ضم البكغٍت ،والؿبُل بلى اإلاٗغٞت الخ٣ت لخُىع الخًاعي َى
بال٣غاءة واإلاٗغٞت خُث ٌٗ٨ـ الخ٣ضم ال٨ٟغي والث٣افي والخالخم الخًاعي.
وال٣غاءة يغوعة للمجخم٘ ً٦غوعتها للٟغصٞ ،اإلاجخم٘ الظي ً٣غؤ ،وٍدباص ٫ؤٞغاصٍ ألا٩ٞاع وألاعاء ًٖ َغٍ٢ ٤غاءة بهخاحاث
بًٗها للبٌٗ مً خُث ال٨خب وؤلانضاعاث ل٩ل مجخم٘ٞ ،ؿخ٩ىن َظٍ اإلاجخمٗاث ٢اصعة ٖلى ب٦دؿاب الخبراث واإلاٗغٞت
ًا
ألاوؾ٘ في الخُاة وؾخ٩ىن ٢اصعة ٖلى الخ٣ضم وؤلاػصَاع في الخُاة ،ألن الهلت ال٨ٟغٍت بحن اإلاجخمٗاث ج٣ىصَم خخما بلى هىٕ
مً ؤلاوسجام والىثام وؤ٦دؿاب الخبراث الجضًضة ومكتر٦ت وجباص ٫اإلاهالر ،باإلياٞت بلى ؤجها ؤصاة لئلَالٕ ٖلى الترار الث٣افي
الظي ٌٗخبر بمثابت َىٍت ل٩ل ؤمت ٞخٗتز وجٟخسغ بمايحها وجاعٍسها ،باإلياٞت بلى ؤن ال٣غاءة هي ؤصاة مً ؤصواث الخىانل
ؤلاحخماعي بحن ألامم ،بط جغبِ الٟغص بٗاإلاه وبما ُٞه ،ؤما اإلاجخمٗاث التي جىٗضم ؤو جًٗٞ ٠حها َظٍ الغابُت ال٨ٟغٍت ؤو
الخىانل ُٞما بُجها ؤو ؤوٗؼلذ وجباٖضث ؤٞغاصَا بًٗهم مً بٌٗ ؤو حهل ٧ل مجهما زبرة وؤ٩ٞاع آلازغٞ ،بظل ٪ؾى ٝلم
ٌؿخُ٘ ؤن ًغي ٖمله ٖلى يىء ٖمل ٚحرٍ وال ٌؿخُٟض مً آعاء وؤ٩ٞاع ألازغًٍ وزبراتهم ،وفي مثل َظٍ الخالت ًهِب اإلاجخم٘
خالت مً الًٗ ٠وؤلايمدال ٫والغ٧ىص ال مدالتٞ ،هل َىا ٥مً ٢غؤ في مجخمٗه وخلل واٗ٢ه؟ ،ومً الظي ؤحٗٔ بما ٢غؤ
وؤؾخٟاص مىه ووكغ ؤ٩ٞاعٍ وؤعاثه خى ٫طل٪؟ ،ومً ٢غؤ و٦خب ووز٧ ًٖ ٤ل ماًدضر في مجخمٗه وزاعحها؟.
حٗغٍ ٠ال٣غاءة:
حٗخبر ال٣غاءة هي وؾُلت للخ٨ٟحر والٟهم وؤلابضإ ،وَىاٖ ٥ضة حٗاعٍ ٠لل٣غاءة مجها مٟؿغة ومجها مسخهغة وحمُٗها جىضر لىا
هٟـ الٛاًت والهض ،ٝوبةزخهاع ال٣غاءة هي جل ٪الٗملُت اإلاٗغُٞت ؤلاصعاُ٦ت التي ًخم ٞحها ؤؾخسضام الٗ٣ل والتي جبضؤ
بسُىاث ٖضة٣ً ،ىم ٖلى عبِ مجمىٖت مً ال٩لماث والىهىم والغمىػ م٘ بًٗها البٌٗ وجسؼٍجها في الظا٦غة ،،وبصعا٥
الغمىػ اإلا٨خىبت والىُ ٤بها زم بؾدُٗابها وجغحمتها بلى ؤ٩ٞاع ،والُ٣ام بٟهمها وجدلُلها وجٟؿحرَا خؿب مىيىٖها ،م٘ جٟاٖل
الٟغص م٘ ماً٣غؤ ،وال٣اعت ًاصي َظا اليكاٍ بةؾخٗما ٫الٗضًض مً خىاؾه ومهاعجه٦ ،داؾت البهغ ،وؤلاؾخجابت إلاا جملُه
ٖلُه َظٍ الغمىػ التي ؤملمه في الىو الظي ً٣غءٍ ًٖ َغٍ ٤الىٓغ وخاؾت الىُ ٤في بٌٗ ألاخُان بن ٧اهذ ال٣غاءة
حهغٍت( ،)9باإلياٞت بلى ؤؾخٟاصة الٟغص مً زبراجه الصخهُت في بصاء َظا اليكاٍ ،الظي ًضزل في ال٨ثحر مً الٗىامل التي
تهض ٝفي ؤؾاؾها بلى عبِ لٛت الخدضر بلٛت ال٨خابت ،وجخُلب َظٍ الٗملُت ٞهم اإلاٗاوي ،وال٣غاءة حؿخلؼم جضزل ؤلاوؿان ب٩ل
ًا
حىاهبه بُٛت جٟؿحر اإلاٗاوي ،والغوابِ وؤلاؾخيخاج والى٣ض ،والخ٨م ٖلى ما ً٣غؤ ،بطا ال٣غاءة ٖملُت صًىامُُ٨ت ٌكتر ٥في ؤصائها
ًا
ًا
ًا
ًا
الٟغص ٧له ،وجخُلب مىا جىاػها ٖ٣لُا وهٟؿُا وحؿمُا.
و٢ض جُىع مٟهىم ال٣غاءة ٖبر ألاحُا ،٫خُث ٧ان مٟهىم ال٣غاءة في البضاًت ًخمثل في جم٨حن اإلاخٗلم مً اإلا٣ضعة ٖلى الخٗغٝ
ٖلى الخغو ٝوال٩لماث وُُٟ٦ت هُ٣ها بالىحه الصخُذ ،وج٩ىن ال٣غاءة بهظا اإلاٗجى ٖملُت بصعاُ٦ت وبهغٍت نىجُت ،زم حٛحر
مٟهىمه هدُجت البدىر التربىٍت ٞإنبذ مٟهىم ال٣غاءة َى الخٗغٖ ٝلى الغمىػ وهُ٣ها وجغحمت َظٍ الغمىػ بلى ما جضٖ ٫لُه
مً مٗاوي وؤ٩ٞاع ٞإنبدذ ال٣غاءة ٖملُت ٨ٞغٍت جغمي بلى الٟهم واإلاٗغٞت ،وبٗضَا ؤزظ ًخجه بلى ه٣ض اإلا٣غوء والخإزغ به ،زم
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ؤججه بلى ؤؾخسالم ألا٩ٞاع وؤلاهخٟإ بها في مىاٖ ٠٢ضة ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ؤنبذ لل٣غاءة ؤزغَا ٖلى ألا٩ٞاع والؿلى ،٥زم
جُىع َظا اإلاٟهىم م٘ ْهىع و٢ذ الٟغاٞ ٙإنبذ ًدمل ؤلاؾخمخإ لل٣اعت ُٞما ً٣غؤ.
٦ما حؿهام ال٣غاءة في ج٩ىًٍ الصخهُت الٟغصًت الىامُت اإلابضٖت ،وحٗخبر ال٣غاءة مً ؤَم وؾاثل ؤؾدثاعة ٢ضعاث اإلاخٗلم وبزغاء
زبراجه وػٍاصة مٗلىماجه وجمُ٨ىه مً جدهُل اإلاىاص الضعاؾُت خؿب عٚبخه الصخهُت هدى َضٞه اإلاٗحن ،وحٗض الٗامل ألاَم
في حكُ٨ل ٖ٣ل اإلاخٗلم ،وج٨ؿبه ال٣ضعة ٖلى الٟهم والخٗبحر ،وجىمي بججاَاث ألاٞغاص ال٨ٟغٍت لخضمت اإلاجخم٘ وجىمُخهٞ ،هي
حٗخبر ٢اٖضة ل٩ل ٖلم ومٟخاح ًٟخذ لل٣اعت ممخل٩اث ال٨ٟغ الٛىُتٞ ،ال ق ٪ؤن ال٣غاءة هي بخضي الُغ ١اإلاثلى إل٦دؿاب
الٗلىم واإلاٗاع ٝوالث٣اٞت الٗامت٨ٞ ،ما وٗغ ٝالٗلىم واإلاٗاع ٝاإلاخىىٖت مضوهت في ال٨خب ،ول٩ي ًخم مٗغٞت َظٍ الٗلىم
واإلاٗغ ٝال بض مً ال٣غاءةَ ًٗٞ ،غٍ٣ها ًخد ٤٣الخ٣ضم وؤلاػصَاع.
ؤَضا ٝال٣غاءة:
ًا
ًا
ًا
ًا
ٚظاء للٗ٣ل ،وعاخت للىٟـ ،وجهُٟت للظًَ ،ومخٗت إلاً ً٣ضع ؤَمُتها ،باإلياٞت بلى ؤجها جضعٍب وجمغًٍ
حٗخبر ال٣غاءة
ومماعؾت ٖلى حٗلم ال٨الم الٟهُذ والبلُ ،ٜوجىؾُ٘ اإلاضاع ٥في ؤلاَالٕ ٖلى ال٩لماث واإلاٗاوي الجضًضة ،ؤو ؤلاَالٕ ٖلى خُاة
ًا
وخًاعاث وٖاصاث وج٣الُض ألامم والبلضاها،وهي ؤًًا وؾُلت مً الىؾاثل اإلاهمت في التروٍج ًٖ الىٟـ وملئ الٟغا ٙبصخئ ها٘ٞ
ومهم ،لل٢غاءة ؤَضاٖ ٝامت وزانت ومً ؤَضاٞها الٗامت:
 - 1حؿهم في بىاء شخهُت الٟغص بهىعة ٖامت والث٣ت بىٟؿه ًٖ َغٍ ٤جث ٠ُ٣الٗ٣ل وبهًاحه وؤ٦دؿاب الٗلم واإلاٗغٞت.
 - 2بمخإ ال٣اعت وحؿلُخه في ؤو٢اث ٞغاٚه ،مما حؿتهىٍه عٚبخه مً ؤلىان اإلاُالٗت مً ٢هو ؤو ٢هاثض ؤو ٦خب ز٣اُٞت ؤو
جإعٍسُت ....الخ.
 - 3حٗخبر ال٣غاءة ؤصاة الخٗلُم ألاولي في الخُاة الضعاؾُتٞ ،الصخو اإلاخٗلم ال ٌؿخُُ٘ الخ٣ضم في حٗلمه ،وؤ٦دؿاب اإلاهاعاث،
بال بطا ؤؾخُإ الؿُُغة ٖلى مهاعاث ال٣غاءة.
 - 4جؼوٍض الٟغص باأل٩ٞاع واإلاٗلىماث واإلاهاعاث وحٗغٞه ٖلى جغار الجيـ البكغي.
 - 5ال٣غاءة ؤَم وؾُلت لجهىى وجُىع اإلاجخمٗاث ،وؤعجباٍ بًٗها بالبٌَٗ ًٖ ،غٍ ٤ؤلاٖالم والصخاٞت ،والغؾاثل
والبدىر واإلاالٟاث...الخ.
 - 6حٗخبر ال٣غاءة مً ؤَم الىؾاثل التي جضٖى بلى الخٟاَم والخ٣اعب وجباص ٫ألاعاء بحن ٖىانغ اإلاجخم٘.
 - 7ؤلاعج٣اء بمؿخىي الخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع ٞهي جثري خهُلت ال٣اعت اللٛىٍت ،وجم٨ىه مً الخٗبحر ٖما ًجى ٫بساَغٍ ،وَٗغٝ
ٚحرٍ ٖلُه.
 - 8لل٣غاءة صوع َام في جىُٓم وجُىٍغ اإلاجخمٗاث.
ؤما باليؿبت لؤلَضا ٝالخانت لل٣غاءة:
 - 1حىصة الىُ ،٤وخؿً الل ٟٔوؤلاصاء ،وجمثُل وجىيُذ اإلاٗجى.
٦ - 2ؿب اإلاهاعاث ال٣غاثُت اإلاسخلٟت ٧الؿغٖت ،وألاؾخ٣ال ٫بال٣غاءة وال٣ضعة ٖلى جدهُل اإلاٗاوي.
 - 3جىمُت اإلاُل بلى ال٣غاءة ،وال٨ؿب اللٛىي.
 - 4ؤؾخسضام اإلا٨خباث بهىعة ؾلُمت وؤلاهخٟإ بمدخىٍاتها ،ؾىاء ٧اهذ م٨خباث مجزلُت ؤو ٖامت ؤو مضعؾُت.
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 - 5ؤلاهخٟإ بال٣غاءة مً ؤحل اإلاٗغٞت والدؿلُت واإلاخٗت والخظو ١في هٟـ الى٢ذ.
ؤَمُت ال٣غاءة والخٗلُم:
ًا
حٗخبر ال٣غاءة مً ؤَم اإلاهاعاث اإلا٨دؿبت التي جد ٤٣الىجاح واإلاخٗت ل٩ل ٞغص زال ٫خُاجه ،وطل ٪بهُال٢ا مً ؤن ال٣غاءة هي
الجؼء اإلا٨مل لخُاجىا الصخهُت والٗملُت وهي مٟخاح ؤبىاب الٗلىم اإلاٗاع ٝاإلاخىىٖت ،بطن لل٣غاءة ؤَمُت ٦بحرة في خُاة الٟغص
واإلاجخم٘ٞ ،هي جؼوص ألاٞغاص بالخبراث وجىمي مضاع٦هم وتهُئهم لخضمت اإلاجخم٘ وجضٗٞهم لُ٩ىهىا عواصا في اإلاجخمٗهم ،وهي
بالق ٪الٗملُت ألاؾاؾُت في ٞهم الترار الث٣افي والىَجي ،وألاجها ٫بترار الكٗىب ألازغي ،ووؾُلت لؤلجها ٫بباقي الٗلىم،
وًٖ َغٍ٣ها ٌكب٘ الٟغص خاحاجه ،وٍىمي ٢ضعاجه وٍىؾ٘ آٞا٢ه.
حٗخبر مُضان اإلاُالٗت والخٗلُم في الى٢ذ الخايغ ؤخض اإلاُاصًً اإلاهمت التي جخٟازغ بها ألامم في الٗالم بما جىجؼٍ مً جىؾ٘ في
مسخل ٠مجاالث الث٣اٞت مً ٖلىم وؤصب بإهىٖه ،وطل ٪لخلبُت خاحاث اإلاجخم٘ ال٨ثحرة والجهىى به لُٗلب صوعٍ الٟٗا ٫في
زضمت الخًاعة ؤلاوؿاهُت اإلاخُىعة ،لظل ٪ؤزظث الضوٖ ٫لى ؤزخال ٝؤهٓمتها ؤلاحخماُٖت والؿُاؾُت والث٣اُٞت حؿعى
ليكغٍ وجىؾُ٘ ٢اٖضجه لبىاء ؤؾاؽ نلب٩ً ،ىن هُ٣ت بهُال ١هدى الخ٣ضم ؤلاحخماعي وؤلاػصَاع الث٣افي وؤعجٟإ مؿخىي
الث٣افي وألاصبي.
وبؿبب بعجباٍ الخُىع ألاحخماعي والث٣افي بٗملُت بهدكاع الث٣اٞت الغنِىت واإلاهاعة الض٣ُ٢ت اإلابيُت ٖلى ألاؾـ الٗملُت
ال٣ىٍمت ،البض ل٩ل مجخم٘ ًغٍض ؤن ًدُا خُاة ؾلُمت ؤن ًخٗلم وٍ٣غؤ وٍدث ٠٣ل٩ي ًجاعي الخُىع الث٣افي والٗلمي وختى ألاصبي
ال٨بحر الظي ؤنابخه البكغٍت في الخ٣بت ألازحرة مً ٟ٦اخها الضاثب الُىٍل مً ؤحل اإلاٗغٞت والخث ،٠ُ٣زانت بٗض الثىعة
الهاثلت التي خضزذ في وؾاثل اإلاىانالث مىظ ال٣غن الٗكغًٍ ،والتي ؤزخهغث اإلاؿاٞاث البُٗضة بحن صو ٫الٗالم ٧اٞت،
والثىعة ألا٦بر مً طلَ ٪ى الخُىع الخ٨ىىلىجي الُٗٓم الظي خضر في جهاًاث ال٣غن الٗكغًٍ بٓهىع ٖهغ ألاهترهِذ
ًا
ًا
والكب٩اث الٗى٨بىجُتَ ،ظٍ الثىعة التي ٞجغث ٖهغا حضًضا مً الخُىع الظي لم ًسُغ ٖلى با ،٫بدُث حٗلذ ؤبٗض خضر
في م٩ان ما ٢غٍب لىا وزُ ٤الهلت بىا ،و٢بل ؤن هظ٦غ ماَُت اإلاُالٗت وال٣غاءة وز٣اٞتها الٗهغٍت في و٢خىا الخايغَ ،ل مً
الًغوعي َغح بٌٗ الدؿائالث مجها:
َل ًا جغي ؤن ز٣اٞت اإلاُالٗت ؤو الخٗلُم بدض طاجه ٌؿحر و ٤ٞمسُِ ٖلمي ز٣افي مضعوؽ في حمُ٘ الضو٫؟
وَل جهٌ بىاحباجه الخُحرة و٢ام بمؿىئلُاجه الطخمت بةٖخباعٍ الؿالح ال٣ىي الظي وكهغٍ بىحه الجهل والخإزغ؟
وَل ال٨خب التي جُب٘ في ٖهغها الخالي حضًغة باإلاُالٗت وٍالخ ٤الخُىعاث الٗلمُت الخ٨ىىلىحُت ؤو ألاصبُت اإلاخُىعة ؤو
الخثُٟ٣ت الٗهغٍت ؟
وَل ال٨خب اإلاخسههت في مجا ٫ؾل ٪التربُت والخٗلُم في اإلاضاعؽ ٖلى ٧اٞت مغاخلها ،جدخىي ٖلى مىاهج ُ٢مت ؟
ول٩ي هجُب ٖلى َظٍ ألاؾئلت وٚحرَا ٌؿخلؼم مىا الخُغ ١للمىاهج الضعاؾُت وَغ ١الخضعَـ مً حهت زم ؤلاقاعة بلى الجهاػ
الظي ً٣ىم بخُٟظ َظٍ الٗملُت اإلاهمت الجباعة.
والخ٣ُ٣ت التي ال حضاٞ ٫حها َى ؤن الخٗلُم في الٗالم بهىعة ٖامت وفي الىًَ الٗغبي بهىعة زانت  ُ٘٢مً هاخُت الخىؾ٘
ًا
ألا٣ٞي ؤقىاَا بُٗضة اإلاضي في الؿىىاث ألازحرة مً ال٣غن اإلااضخي بدُث قمل ؤٚلب ؤعحاء البالص الٗغبُت ختى ونل بلى
ًا
ؤٖما ١مىاَ ٤ألاعٍا ٝوال٣غي وؤؾخُإ ؤن ًدهل ٧ل ٞغص ًغٚب بخٗلم ال٣غاءة وال٨خابت ٖلى م٣اٖض صعاؾُت ج٣غٍبا وؤن ًهئ
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ال٩ىاصع الٗاملت في ؾبُل طل ٪وؤ٢بل الىاؽ ٖلى الخٗلُم بةزخالَ ٝب٣اتهمٖ ،لى ؤؾاؽ ؤهه خاحت يغوعٍت ال ٚجى ٖىه في
َظا الٗهغ الظي ج٣ضمذ وحٗ٣ضث ٞحها الخُاة.
ول ً٨الظي ال قُٞ ٪ه ؤن َظٍ الجهًت ال حؿحر م٘ ألاؾ ٠الكضًض ٖلى الُغٍ ٤الظي ًيبػي ؤن حؿل٨ه ،ومما ً٣لل مً جإزحرَا
وٗٞالُتها َى َُٛان الجاهب ال٨مي ٖلى الجاهب الُٟ٨ي( )10بك٩ل  ،ُ٘ٓٞوبَمالها لؤلؾالُب الخضًثت وألاؾـ الٗلمُت
الغنِىت وؤٖخماصَا بالضعحت الغثِؿُت ٖلى ألاؾالُب الخ٣لُضًت والىٓغٍت طاث اإلاٟاَُم اإلاجغصة مً الخ٣اث ٤الٗلمُت ،وَظٍ
ًا
حٗخب مً الضٖىاث التي جبىاَا ألاؾخٗماع في ٧ل م٩ان وَإث ؤ٢ضامها ٖلُه ل٩ي جب٣ى جل ٪البلضان ؾى٢ا عاثجت لخهغٍ٠
ًا
ًا
ًا
بًاجٗه والؿُُغة ٖلى ٧ل ٖملُت حؿتهض ٝج٣ضمه وجُىعٍ ؾىاء ز٣اُٞا ؤو ٖلمُا ؤو ج٨ىىلىحُا ،لظل ٪زغحذ بلى الىحىص
ؤحُا ٫طاث َاب٘ هٓغي ،ال خى ٫لها وال ٢ىة ؾىي جإصًت ألاٖما ٫ال٨خابُت الغوجُيُت ،وججمضث الُا٢اث الهاثلت مً ال٣ىة
البكغٍت وال٨ٟغ الثا٢ب وبُ٣ت البالص جئن ُٖصخى الٗ٣ى ٫الىحرة واإلاضبغة وبلى ألاًضي الٟىُت الخبحرة ،لظل ٪ؤنبدذ ٖملُت
الخٗلُم بمغوع الؼمً ٚاًت في خض طاتها ولِؿذ وؾُلت لخُىٍغ الظَجي وال٨ٟغي والخسخي للٟغص ٖلى هدى مغمى ،١وناع َضٝ
الُالب ألاولُت َى ألاؾخٗضاص لؤلمخدان وبخغاػ الىجاح بإي زمً ٧ان ب ٌٛالىٓغ ًٖ الىخاثج الؿِئت اإلاترجبت ٖلى طل،٪
ًا
وؤيحى حل ؤَخمام مضاعؾىا مخٟغٚا بلى بٖضاص ٧اصع مً اإلاىْٟحن الىٓغٍحن الظًً ً٣خلىن ؤم٩اهُتهم في ألاٖما ٫ال٨خابُت
ًا
البدخت ،و٧ان طلَ ٪بُُٗا هدُجت ؤلاَما ٫اإلاضعوؽ واإلابجي ٖلى خاحاث البالص وؤججاَاتها اإلا٣بلت.
ًجب بٖضاص ٧اصع مً اإلاغبحن الٟٗالحن الظًً ٌؿخُُٗىن حٛحر بيُت اإلاجخم٘ مً ؤؾؿه الٟاؾضة وؤحخثار الغواؾب البالُت
الغاسخت في ؤطَان ؤٚلبُت الىاؽ والتي جىسغ في ُ٦ان اإلاجخم٘ وحٗغ٢ل مؿحرجه وهمىٍ اإلاًُغص.
مً اإلاٗغوَ ٝىا ٥حاهبحن للخسُُِ الخٗلُمي ،الجاهب الاوَ ٫ى الجاهب ال٨مي ،والظي ًخمثل في اإلاٗلىماث ال٨مُت
( )1
والتي حٗغ ٝباؾم ؤلاخهاءاث الخٗلُمُت ،والخمىٍل والخ٩لٟت للخٗلُم ،وبٖضاص الخالمُظ واإلاٗلمحن ...الخ ،ؤما الجاهب آلازغ
وَى الجاهب الُٟ٨ي ؤو ( الىىعي ) والظي ًخمثل في هىُٖت الخٗلُم مً حىاهبه اإلاسخلٟت والتي حؿمى ( مدخىٍاث الخٗلُم )
وجخًمً :ؤَضا ٝالخٗلُم وٞلؿٟخه – بيُت الخٗلُم وهٓامه – مىاهج الضعاؾت – َغ ١الخضعَـ – زُت الضعاؾت – الىؾاثل
الخٗلُمُت – ؤلاصاعة الخٗلُمُت – ال٨خب اإلاضعؾُت – بٖضاص اإلاٗلمحن – ؤلاوكُت الخٗلُمُت اإلاسخلٟت .وَٗخبر الجاهب الُٟ٨ي (
ًا
ًا ًا ًا
الىىعي ) حاهبا مهما حضا في الٗملُت التربىٍت هٓغا ألَمُخه في هىُٖت هىاجج َظٍ الٗملُتٞ ،الٗملُت التربىٍت لِؿذ مؿإلت ٦مُت
وجسغٍج ؤٖضاص ٦بحرة مً الخالمُظ ٞدؿب وبهما هي ٞى ١طل ٪مؿإلت ُُٟ٦تٞ ،ال٨م وال ٠ُ٨مؿإلخان مهمخان في الٗملُت
التربىٍت ( .الخسُُِ التربىي – الض٦خىع ٖلم الضًً الخُُب ).
الخٗلُم َى ؾالح ألًت صولت حؿخُُ٘ به ؤن ج ُ٘٣مؿاٞت ٧ل الٗلل ؤلاحخماُٖتٞ ،هىاٖ ٥ال٢ت وزُ٣ت بحن ألاؾغة الخٗلُمُت
وبحن ألاٞغاص في ؤي مجخم٘ وجإزحرَا البالٖ ٜلحهم وبالغٚم مً ؤحهؼة ألاٖالم الهىجُت واإلاغثُت ٧الغاصًى ؤو الخلٟؼٍىن ؤو قب٩اث
ًا
ًا
ألاهترهِذ جازغ جإزحرا ْاَغا في ع ٘ٞمؿخىي الىعي لضي ألاٞغاص في ؤي مجخم٘ٞ ،ةن الخٗلُم ًب٣ى ؤٖٓم ؤزغ وؤ٦ثر ٗٞالُت مً ؤي
حهاػ آزغ ال ؾُما بحن الُب٣اث الىاَئت الث٣اٞت ،بؿبب بوٗضام ؤو ٢لت وؾاثل ؤلاٖالم ال ؾُما في مىاَ ٤ال٣غي وألاعٍاٝ
الىاثُت.
بن اإلاغبي ؤو اإلاٗلم الٟ٨ىء والىاجر ٢اصع ؤن ًازغ في ؤوؾاٍ الىاؽ الجاَلت ؤ٦ثر مً ال٩اجب الظي ًال ٠وٍ٨خب بإؾلىب
ٖلمي عاث ٤ألن الظي ٌِٗل بحن ؤوؾاٍ الىاؽ وٍساَبهم بلٛتهم التي ًٟهمىَا وٍغقضَم بلى الُغٍ ٤الؿلُمً ،ازغ ؤ٦ثر ب٨ثحر
ًا
مً مدايغة جظإ ٖبر ألازحر ؤو مً زال ٫بغهامج جلٟؼٍىوي ٞهى ٌؿخُُ٘ بؿهىلت مثال ؤن ًبحن للٟالخحن بإن الىالء للضولت
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والىًَ ؤًٞل مً الىالء لكُش ال٣بُلت ؤو ؤلاُ٢اعي ،وَؿخُُ٘ ؤن ًىضر له ؤَمُت حٗلم ال٣غاءة وال٨خابت بةٖخباعَا مؿإ٫
خُىٍت ويغوعٍت إلاجابهت ع٦ب الخًاعة ومؿإلت مهمت وخُىٍت باليؿبت له وللمجخم٘ ٖلى خض الؿىاء ،وَؿخُُ٘ ؤن ٌكغح له
مثل ٖملُت جدضًض اليؿل بُٛت ػٍاصة الٗىاًت بإٞغاص ألاؾغة وحٗلُمه مً ؤحل بىاء حُل هاٌَ ،وٚحر طل ٪مً اإلاهماث
الخُحرة التي ال ًهٗب بهجاػَا ؾىاء ؤ٧ان طل ٪في ألاعٍا ٝؤم في اإلاضن.
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
حٗخبر ال٣غاءة مً يغوعٍاث الخُاة وؤمغا ؤؾاؾُا ل٩ل مىاًَ نالر ومث ٠٣وٍغٍض لىٟؿه ومجخمٗه مؿخ٣بال ػاَغا وخُاجا
ؤًٞل ،وج٨مً ؤَمُت ال٣غاءة في ؤجها حؿعى بلى جىمُت الخبرة ٞمً زاللها ًُل٘ الٟغص ٖلى ما ًجغي خىله في مسخل ٠مُاصًً
الٗلم واإلاٗغٞت ،ومً زاللها ًخٗغ ٝالٟغص ٖلى جاعٍش وجغار ؤمخه وؤخضار ؾب٣ذ خايغٍ وزبراث ألامم ألازغيِٞ ،ك٩ل له
ًا
ٞهما ومٗغٞت ال ًىًب ًمضٍ باأل٩ٞاع والخُلٗاث والخىىٕ وؾٗت ألا ٤ٞبلى ألامىع ومٗالجتها بالك٩ل الصخُذ ،وبن هٟٗها ال
ً٣خهغ ٖلى الخايغ  ،ِ٣ٞوبهما هي الُغٍ ٤والضلُل إل٦دؿاب اإلاجهى٦ ،٫ما بن ال٣غاءة جم ً٨الٟغص مً ؤلاَالٕ ٖلى ما في
الصخ ٠الُىمُت وؤلاٖالم ب٩اٞت ؤهىاٖها ،مً ؤزباع وؤخضار تهمه وحُٗىه وججٗله ٖلى مٗغٞت وصعاًت ب٩ل شخيء حضًض ًدضر
في الٗالم ،وفي ٧اٞت اإلاجاالث ؾىاء الؿُاؾُت ؤو الث٣اُٞت ؤو الٗلمُت ؤو ألاصبُت بل وختى الغٍايُت والٟىُت ،بياٞت بلى ؤزباع
اإلاجخم٘ خىله مما ٌؿاٖض ٖلى جىزُٖ ٤ال٢اجه بمً ًدُُىن به٦ ،ما ؤن ال٣غاءة جم٨ىه مً مُالٗت ال٨خب خؿب مؿخىاٍ
الث٣افي وخؿب بزخهانه ؤو عٚبخه لِكب٘ خاحت هٟؿه ،وَىا ٥مجمىٖت مً الٟىاثض لل٣غاءة:
 - 1مً ؤَم ٞىاثض ال٣غاءة ؤجها جمثل وؾُلت بجها ٫عثِؿُت للخٗلم والخٗغٖ ٝلى الث٣اٞاث والٗلىم اإلاسخلٟت ،وهي مهضع لىمى
شخهُت الٟغص زانت زال ٫مغاخل صعاؾخه ألاولى.
 - 2ج٨ؿب الٟغص ال٣ضعة ٖلى ؤ٦دؿاب مهاعة الخٗلُم الظاحي التي ؤنبدذ يغوعاث الخُاة التي بضوجها ال ًم ً٨مىا٦بت الخُىع
الٗلمي والخ٨ىىلىجي الجضًض.
ًا
 - 3لل٣غاءة الضوع ال٨بحر في ج٣ىٍت شخهُت ؤلاوؿانُٞ ،هبذ ٢اصعا ٖلى الخضًث في اإلاجالـ وال٣ضعة ٖلى الى٣اف والخىاع في
٧ل مجاالث الخُاة.
 - 4في مُضان الخٗلُم ،حٗمل ال٣غاءة في التربُت اإلاٗانغة ٖلى جىزُ ٤الهلت بحن الخلمُظ وال٨خاب ،وججٗله ً٣بل ٖلُه بغٚبت،
ًا
وجيهئ الٟغم اإلاىاؾبت له ٧ي ً٨دؿب الخبراث اإلاخىىٖت ،وج٨ؿبه ؤًًا زغوة مً ال٩لماث والجمل والٗباعاث.
ًا
 - 5مً ٞىاثض ال٣غاءة ؤًًا ؤجها وؾُلت إلؾدثماع الى٢ذٞ ،اإلاغء مداؾب ٖلى و٢خه ومؿاوٖ ٫ىه.
 - 6حٗخبر ال٣غاءة وؾُلت لخىؾُ٘ اإلاضاع ٥وال٣ضعاث ،ألن اإلاغء خحن ً٣غؤٞ ،إما ً٣غؤ في اللٛت ؤوالخاعٍش ؤوألاصب ؤوال٣ٟه
ؤوألاحخمإ ؤوألا٢خهاص وٚحرَا مً ؤهىإ الضعاؾاث٣ً ،غؤ ال٣ضًم والجضًض ،وَظا ٧له ًاصي بلى جىؾُ٘ مضاع٦ه ومٗلىماجه.
 - 7والضٖىة بلى ؤن ًإزظ ُّط
ال٣غاء بٗحن ألاٖخباع َظٍ ألاؾئلت ،وؤن ٌٗغ٧ ٝل ٞغص مجهم بحابتها الصخُدت :ماطا ؤ٢غؤ؟ و٠ُ٦
ؤ٢غؤ؟ ،وإلاً ؤ٢غؤ.
 - 8بن ٖ٣ىلىا ال جضع ٥ألاقُاء ٖلى هدى مباقغ بل ٖبر وؾُِ مٗغفي م٩ىن مً مباصت ٖلمُت وٖ٣لُت وزبراث خُاجُت ،وٖلى
م٣ضاع ما ه٣غؤ ًخدؿً طل ٪الىؾُِ ،وبخدؿىه ًخدؿً ٞهمىا للىحىص ،وجخدؿً مٗه هىُٖت خُاجىا ،ولظلٞ ٪مً لم ًً٨
ًا
٢اعثا ٣ٞض ُٖل وؾاثِ ج٨ٟحرٍ وبصعا٦ه وؾبل خُاجه.
ال٨خابت وال٣غاءة:
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حٗخبر ال٨خابت وال٣غاءة وحهان لٗملت واخضة ،بالغٚم مً ؤن ل٩ل واخض مجها مٟاَُمها ومهاعتها الخانت التي ًيبػي ؤن ٌٗغٞها
ؤلاوؿان اإلاخٗلمٞ ،ال٨خابت جبضؤ بؿحرة وجىمى م٘ همى ال٣غاءة التي ً٣غؤَا ؤلاوؿان ،وحٗخبر ال٨خابت مىَبت و ،ًٞوهي وؾُلت
للخٗبحر ٖما ًضوع في الىٟـ والخاَغ مً ؤ٩ٞاع ومٗلىماث ،وهي ؤصاة حسجُل ألاخضار اإلاهمت وهي وؾُلت مً وؾاثل ؤلاجها٫
اللٛىي وهي حٗحن ال٩اجب ؤو الباخث ؤو ؤلاٖالمي ٖلى ال٨خابت الصخُدت مً خُث بحاصة الخِ وؤلامالء وال٣ىاٖض وال٣ضعة
ٖلى الخٗبحر ٖما لضًه مً ؤ٩ٞاع وآعاء بهىعة واضخت ومٗبرة ،وحٗخبر ال٨خابت وكاٍ ٨ٞغي بًجابي ُٞه ال٨ثحر مً الخ٨ٟحر
والخإمل والخٗبحر والٗغى والخىُٓم.
و٢ض ٢ا ٫ؤلامام ؤبى ب٨غ الهىلي( )11بال٨خابت حم٘ ال٣غآن وخٟٓذ ألالؿً وألازاع ،وؤ٦ضث الٗهىص ،وؤزبذ الخ٣ى١
َى مدمض بً ًدحى بً ٖبض هللا ،وؿبخه بلى حضٍ ( نى ٫ج٨حن ) ،وَى ؤخض ٖلماء ٞىىن الاصبٖ ،انغ زالزت زلٟاء مً بجي
ٖباؽ الغاضخي واإلا٨خٟي واإلا٣خضع ،له ٖضة جهاهُ ٠مجها :ؤقٗاع ؤوالص الخلٟاء -ؤزباع الغاضخي واإلاخ٣ي -ألاوعا ١في ؤزباع آ٫
الٗباؽ وؤقٗاعَم ،وؤزباع الكٗغاء اإلادضزحن – ؤصب ال٨خاب – ؤزباع ال٣غامُت – الٛغع – ؤزباع ؤبً َغمت – ؤزباع ببغاَُم بً
اإلاهضي – ؤزباع الخالج – قغح صًىان ؤبي جمام – وٗ٢ت الجمل – ؤزباع ؤبي ٖمغو بً الٗالء٦ ،ما وله ٖضة ٢هاثض ،جىفي في
البهغة (335هجغي –946مُالصي
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وؾُ٣ذ الخىاعٍش ،وبُٗذ اله٩ى ،٥وؤمً ؤلاوؿان مً اليؿُان ،وؤهؼ ٫هللا في طل ٪ؤَى ٫آًت في ال٣غآن ال٨غٍم خُث ٢ا:٫
جضاً ُايخ ْقم ب ْقضًً بلى ؤحل ُام َقؿمى َقُ ٞا
الغخُم ( َقً ُّطإحها الظ َق
ا٦خ ُاب ُا
بؿم هللا ّ ْق
٨خب َقب ْقِ َقى٨م ْق َق٧اج ٌةب ب َق
ًً َقآم ُاىىا بطا َق
ْق
ىٍ َقو َقلُ ْق
الٗ ْقض ِق()...٫
ِق
الغخ َقمً ّ ِق
ِق ِق
ٍل
ِق ِق
ِق ٍل
ؾىعة الب٣غة – آلاًت ،)12()282وَظا صلُل وبقاعة واضخت ٖلى صوع ال٨خابت في خ ٟٔال٨الم ومىازُ ٤الٗهىص.
ًا
وفي ًٞل ال٨خابت ؤًًا ٢الىا :ال٣لم لؿان الُض ،وجغحمان الخلض ،وال٨خابت جسلض اإلاٗاوي في اإلاباوي وبطا خؿً في الىٟىؽ
نىعجه وؤػصاصث ٞحها َُبخه ،وبطا ٧ان ٖلى ٚحر طل ٪ؾإمخه الىٟىؽ وحاٞخه ال٣لىب ،وال٨خابت مً ٚحر مىاػٕ ًد ٟٔالترار
وٍبجي خًاعاث ،وٍى٣ل الُ٣م واإلاثل والٗاصاث والخبراث مً حُل بلى حُل ،ومً ؤمت بلى ؤمتٞ ،هي حجغ الؼاوٍت لخ٣ضم
َق
ْق
بؿم ِق ّ ْق َق
ّ
الُىع
هللا الغخمً الغ ِقخُم ( و ِق
ؤلاوؿان وجدًغٍ في مجاالث الخُاة اإلاسخلٟت٦ ،ما جخجلى ؤَمُت ال٨خابت في ٢ىله حٗالىِ :ق
و٦خاب َقمؿُىع ) ٞال٣ؿم بال٣لم ٦ما في ؾىعة ال٣لم ،وال٣ؿم بال٨خاب اإلاؿُىع صلُل واضر ٖلى مجزلت ال٨خابت ٖىض هللا ٖؼ
ٍل
وحل.
ًا
ًا
ًا
ولل٨خاب ؤَمُت ٦بحرة في خُاة ؾاثغ البكغ ؾىاء ٧ان ٦خابا صًيُا ؤوٖلمُا ؤو ؤصبُا ؤو جاعٍسُا ؤو ٚحرَا مً ال٨خب ولَ ً٨ظا
لِـ مٗىاٍ ؤن ٧ل ال٨خب مُٟضة لل٣غاءة وه٨دؿب مجها الٗلم واإلاٗغٞت والث٣اٞت٦ ،ما ط٦غ ألاؾخاط ال٨بحر ٖباؽ مدمىص
الٗ٣اص( ) في ٦خابه الٟهى :٫ال٨خاب ٧الىاؽ ،مجهم الؿُض الى٢ىع ،ومجهم الِ٨ـ الٓغٍ ،٠ومجهم الجمُل الغاج٘ ،والؿاطج
الهاص ،١وألاعٍب اإلاسُى ،ومجهم الخاثً ،والجاَل ،والىيُ٘ ،والخلُ٘ ،والضهُا جدؿ٘ ل٩ل َاألء ،ولً ج٩ىن اإلا٨خبت ٧املت بال
ًا
ًا
بطا ٧اهذ مثال ٧امال للضهُا.
ً٣ى ٫اإلاغقضون :ب٢غؤ ما ًى ،٪ٟٗول ً٨ؤ٢ى :٫بل ؤهخ ٟ٘بما ج٣غؤ ،بط  ٠ُ٦حٗغ ٝما ًى ٪ٟٗمً ال٨خاب ٢بل ٢غاءجه؟
ٞال٣اعت الظي ال ً٣غؤ بال ال٨خب اإلاىخ٣اة َى ٧اإلاغٌٍ الظي ال ًإ٧ل بال ألاَٗمت اإلاىخ٣اة ،ؾىي ٧ان جل ٪ألاَٗمت مُٟضة
للصخت ؤو مًغة ،وٍضَ ٫ظا الدكبُه ٖلى يٗ ٠اإلاٗضة ؤ٦ثر مما ًضٖ ٫لى حىصة ال٣ابلُت ،وؤٖلم ؤن مً ال٨خب ما َى الٛث
والؿمحن ،وؤن الؿمحن ًٟؿض اإلاٗضة الًُٟٗت ،وؤهه ما مً َٗام ٚث بال واإلاٗضة ال٣ىٍت مؿخسغحت مىه ماصة ٚظاء وصم خُاة
ٞةن ٦ىذ يُٗ ٠اإلاٗضة ٞخدام الؿمحن ٦ما جخدامى الٛث ،وبن ٦ىذ مً طوي اإلاٗضاث ال٣ىٍت ٞإٖلم ؤن ل ٪مً ٧ل ألاَٗمت
ًا
ًا
ٚظاءا نالخا.
ومً ٧ان ٌٗخبر ؤو ًٟهم ؤن ٢غاءة ال٨خاب شخيء ٚحر ألاجُان ٖلى ٧لماتهىؤن صعؾه مُلب ٚحر بؾخٓهاع نٟداجه ٗٞلُه بال عٍب
ًا
ؤن ً٨غع ٢غاءجه ٧لما ؤؾخُإ ،ألن ٦خابا حُٗض ٢غاءجه مغجحن ؤٚجى وؤ٦ثر مً ٦خابحن ج٣غؤ ٦ال مجهما مغة واخضة.
زم ؤٖلم ؤهه لِـ بإهٟـ ال٨خب وال بإحلها ال٨خاب الظي جخى ١بلى بٖاصجه بٗض ال٣غاءجه ،ولِـ بإٞغ ٙال٨خب وال بإ٢لها ال٨خاب
الظي ج٣خى٘ بتر٦ه بٗض الٟغا ٙمىهٞ ،ةه ٪عبما ناص ٪ٞال٨خاب ألاحى ٝاإلاٛلٞ ٤إعجبخ ٪عهخه ٞجٗلذ ج٣بله ٖلى ٧ل حىب
 1ؾىعة الب٣غة ،مضهُت ،حاء بالترجِب الثاوي في ؾىع ال٣غآنٖ ،ضص آًاتها 286آًت ،وهي آزغ آًت هؼلذ ٖلى الغؾى ٫ال٨غٍم،
وهؼلذ ًىم الىدغ في حجت الىصإ بمجى ،وهي ؾىعة ًٞلها ُٖٓم وزىابها حؿُم ( .مىؾىٖت وٍُ٨بُضًا )
) 1964– 1889ؤصًب وم٨ٟغ وصخٟي وقاٖغ مهغ ،وًٖى ؾاب ٤في مجلـ الىىاب اإلاهغي٧ ،ان
ٖباؽ مدمىص الٗ٣اص (
ً٨خب اإلا٣االث بإؾخمغاع زانت في مجلت الٟهى ،٫باألياٞت بلى جغحمخه لبٌٗ اإلاىيىٖاث في اإلاجلت ،مً ٦خاب الٟهى٫
م. 95
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ًا
ًا
لٗل ٪ؤن جسلو بلى لبلبه وال لباب له ،وعبما ناص ٪ٞالؿٟغ الُ٣م الكافي ٞإهتهُذ بلى ؤزغٍ مغجاخا مهض٢ا ٣ٞىٗذ بظل٪
مىه.
و٢ض ٖهضها الىاؽ ًمىٗهم البسُل ٞحرحٗىهه وٍلخىن ٖلُه ،وَُٗحهم اإلاىٗم ال٨غٍم ُٞهجغوهه وَٗغيىن ٖىه ،وجل ٪يغاثبهم
في مهاخبت ال٨خبٞ ،ال ج ً٨في اإلاُالٗت مً َاالء.
وَغٍ٣تي في ال٣غاءة ؤن ال ؤطَب م٘ الُغ ١في الصخُٟت بال عٍثما ؤطَب م٘ ال٨ٟغ في هٟسخي٣ٞ ،ض ؤجىاو ٫ال٨خاب وؤبضؤ بطا ٧ان
ًا
مً ٚحر ال٨خب التي ًلتزم ٞحها الترجِب والخُٗ٣بِٞ ،ؿخى٣ٞجي عؤي ؤو ٖباعة جٟخذ لي بابا مً البدث والغئٍتٞ ،إمطخي مٗها
وؤَىٍه ٞال ؤهٓغ بُ٣ت طل ٪الُىم ؤو ؤهخ٣ل مىه بلى ٦خاب آزغ ،وؤحض َظا الخىحُه في ؤهٟـ ال٨خب ٦ما ؤحضٍ في بعصائها ٞال
ؤمحز بُجها في ألابخضاء ،وال ً٩اص ٌؿخضعحجي بلى اإلاًاء في اإلاُالٗت ٚحر مىيىٕ ٌؿخىٖب طَجي ،وٍإزظ َّز
ٖلي اإلاالٞ ٠ىُت باب
ألاهٟغاص بال٨ٟغ صوهه٦( .خاب الٟهى ٫مٖ 95باؽ مدمىص الٗ٣اص)
جاعٍش ال٣غاءة:
حٗض ال٣غاءة مىظ ال٣ضم مً ؤَم وؾاثل الخٗلم ؤلاوؿان الخًاعي ،وؤن ؤو ٫م٨خبت ويٗها الٟغاٖىت جدذ عٖاًت آلهتهم و٢ض
٦خبىا ٖلى بابها ٖباعة ( َىا ٚظاء الىٟىؽ وَب الٗ٣ى.) ٫
ًا ًا
ؤما بٗض ْهىع ٞجغ ؤلاؾالم ووكغ الغؾالت ٖبر عؾىلىا ال٨غٍم مدمض ( نلى هللا ٖلُه وؾلم ) ،هالخٔ ؤَخماما ٦بحرا بًُ٣ت
ال٣غاءة والخٗلُم و٢ض حاء طل٦ ٪ما ط٦غها في ٖضة آًاث مً ال٣غآن الخُ٨م ،وزحر صلُل ٖلى ؤَخمام عؾىلىا وصًيىا الخىُ٠
بال٣غاءة والخٗلم ،ط٦غها مى ٠٢ألاؾغي في بضع ،خحن َلب الغؾى( ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم) مً ألاؾغي اإلاكغ٦حن الظًً ًغٚبىن
ب ٪ٟؤؾغَم ٖلحهم بخٗلُم ٖكغة مؿلمحن ال٣غاءة وال٨خابت٧ ،ان الغؾى( ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم) ً٨ٟغ بخٗلُم وجدٟحز
اإلاؿلمحن ٖلى ال٣غاءة ،مً ؤحل ؤن ًبجي ؤمت مخٗلمت ،وجبضو في َظٍ صاللت واضخت وَامت ٖلى ؤَمُت ال٣غاءة وال٨خابت ،ألجها
ؤخخُاحاث يغوعٍت ألي ؤمت جغٍض الجهىى والخ٣ضم.
٢ضم الغؾى ٫الصخابي الظي ٌؿخُُ٘ ال٣غاءة ٖلى ؤصخابه٦ ،ما ٗٞل بؼٍض بً زابذ ( عضخي هللا ٖىه خُث َّز
٦ما َّز
٢ضمه ٖلى
ًا
ًا
ًا
٦ثحر مً الصخابت ،وناع ٢غٍبا ومالن٣ا للغؾى ٫بهٟت قبه صاثمت ألهه ٧ان ُاًخ ً٣ال٣غاءة وال٨خابتٞ ،هاع ٧اجبا للغؾى ٫بما

 1بؼٍض بً زابذ َى ٧اجب الىحي ،وؤخض مً حم٘ ال٣غآن ال٨غٍم ،ؤؾلم وَى َٟل لم ًخجاوػ الخاصًت ٖكغ مً ٖمغٍ ،و٢ض
ؤمتن ٖلُه هللا ؾبداهه وحٗالى بىٗمت الخ ٟٔالجُض والظا٦غة ال٣ىٍت ومدبت الٗلم ،وإلاا عؤي عؾى ٫هللا بغاٖخه وبج٣اهه في
الخٗلم والخ ،ٟٔوؤماهخه وص٢خه في الى٣ل٧ ،لٟه ب٨خابت الىحي الظي ًجزٖ ٫لى الغؾى ٫ال٨غٍم.
الجاخٔ ال٨ىاوي ( 552 – 159هجغي ) َى مً ٦باع ؤثمت ألاصب في الٗهغ الٗباسخي ،ولض وجىفي في البهغة ٦خب في ٖلم
ال٨الم وألاصب والؿُاؾت والخاعٍش وألازال ١والىباث والخُىان وٚحرَا ،ومً ؤقهغ مالٟاجه البُان والخبُحن والبسالء
و٦خاب الخُىان (.مىؾىٖت وٍُ٨بُضًا )
الببلىزحرابُا َى ؤؾخسضام مىاص ٢غاثُت مسخاعة ٦مىاص ٖالحُت مؿاٖضة في الُب الىٟسخي ؤو الُب البضوي ،و٦ظل ٪في
الخىحُه بلى خل اإلاكا٧ل الصخهُت مً زال ٫ال٣غاءة الغقُضة.
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ًا
ًا
ًىحي بلُه الىحي ،و٧اجبا لغؾاثله ومترحما للؿغٍاهُت والٗبرًت ،وَ٨ظا ٚغؽ الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم خب ال٣غاءة في
٢لىب اإلاؿلمحن.
و٧اهذ اإلا٨خباث ؤلاؾالمُت في الخاعٍش ؤلاؾالمي مً ؤٖٓم م٨خباث الٗالم ل٣غون ٖضة ،مثل م٨خبت اإلاضًىت ،م٨خبت بٛضاص،
وم٨خبت ال٣اَغة ،وم٨خبت صمك ،٤وم٨خبت ال٣ضؽ ،وم٨خبت َغابلـ ،وم٨خبت ٢غَبت وؤقبُلُت وٚغهاَت...الخ ،و٢ض بغػ زال٫
ُا
جل ٪الخ٣ب ٖمال٣ت مً الٗلماء وال٨خاب وال٣ٟهاء وألاصباء وفي ٧اٞت الىىاحي.
وال٣غاءة ٧اهذ وما جؼا ٫مً ؤَم وؾاثل ه٣ل زمغاث الٗ٣ل البكغي وؤبخ٩اعاجه وبهجاػاجه وؤصبه وٞىه وؤزتراٖاجه ،وهي الهٟت
ًا
التي جمحز الكٗىب اإلاخدًغة واإلاخ٣ضمت التي حؿعى صوما للغقي وألاػصَاعٟٞ ،ي الٗهغ الخضًث صزلذ ال٣غاءة في ؤوكُت
الخُاة الُىمُت ل٩ل ٞغصٞ ،ال٣غاءة هي الؿبُل الىخُض لئلبضإ وج٩ىًٍ اإلابضٖحن مً ألاصباء واإلا٨ٟغًٍ والٗلماء واإلاسترٖحن،
وألامم التي حٗلي مً قإن ال٣غاءة هي ألامم ال٣اثضة والخُ٨مت في مؿحرة الجهًت وؤلابضإ والخُىع ،والظًً حهخمىن بال٣غاءة
َم ألاخغاع اإلاثٟ٣حن ،ألن ال٣غاءة واإلاٗغٞت هي يض الجهل والباؽ والخسل ٠والخغاٞاث ،و٢ا ٫الجاخٔ( :)15بن ال٨خاب ً٣غؤ
ب٩ل م٩ان وٍٓهغ ما ُٞه ٖلى ٧ل لؿان وٍىحض م٘ ٧ل ػمان و٢ض ًظَب الخُ٨م وجب٣ى ٦خبه وٍظَب الٗ٣ل وٍب٣ى ؤزغٍ.
ال٣غاءة واإلابضٖحن:
حٗض ال٣غاءة مً ؤ٦ثر مهاصع الٗلم واإلاٗغٞت وؤوؾٗها ،و٢ض خغنذ ألامم اإلاخُٓ٣ت ٖلى وكغ الٗلم وحؿهُل ؤؾبابه ،وحٗلذ
مٟخاح طل٧ ٪له مً زال ٫حصجُ٘ ال٣غاءة والٗمل ٖلى وكغَا بحن حمُ٘ ٞئاث اإلاجخم٘٦ ،ما ؤن لل٣غاءة ؤَمُت ٖلى اإلاؿخىي
الٟغصي واإلاجخمعي خُث حؿخسضم ٧ىؾُلت ٖالج ٗٞا ٫جدذ بقغا ٝالُبِب الىٟسخي ؤو ألازهاجي الىٟسخي ؤو ألاحخماعي،
خُث ًُلٖ ٤لحها الٗالج بال٣غاءة ؤو (الببلىزحرابُا)( ،)16وحٗخبر ال٣غاءة مً ؤَم
ًا
ًا
اإلاٗاًحر التي ج٣اؽ بها اإلاجخمٗاث ج٣ضما ؤو جسلٟاٞ ،اإلاجخم٘ ال٣اعت َى اإلاجخم٘ اإلاخ٣ضم الظي ًيخج الث٣اٞت واإلاٗغٞت،
وٍُىعَا بما ًسضم ج٣ضمه وج٣ضم ؤلاوؿاهُت حمٗاء ،وَى اإلاجخم٘ الظي ًيخج ال٨خب وَؿتهل٨ها لل٣غاءة لتروى ال٨ٟغ ٖلى
ؾالمت الٟهم واإلاغاحٗت ،وجىمي ال٣ضعة ٖلى الى٣ض والى٣اف والخ٨م.وَٗخبر اإلابضٖحن واإلا٨ٟغًٍ واإلاالٟحن مجمىٖت مً
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
الصخهُاث اإلاىَىبت اإلاخمحزة ،ؤزخاعوا الٗلم مىَىا وال٣غاءة َغٍ٣ا وال٨خابت ٨ٞغا وببضاٖا ،وؤلابضإ لضحهم َى ؤن جىحض قِئا
ًا
حضًضا مً مجمىٖت ما لضً ٪مً مُُٗاث و٨ٞغ وزُا ،٫ولً ًإحي طل ٪بال بال٣غاءة واإلاٗغٞت اإلاغجبُت بها ،و٢ض ط٦غ ألاؾخاط
ًا
ال٨بحر ٖباؽ مدمىص الٗ٣اص ال٣غاءة جًُ ٠بلى ٖمغ ؤلاوؿان ؤٖماعا ؤزغي ،وهي ؤٖماع الٗلماء وال٨خاب والٟالؾٟت الظًً
ً٣غؤ لهم ،وما ٧ان مً ٖالم ٦بحر ؤو مسترٕ ُٖٓم بال و٧اهذ ال٣غاءة الىاُٖت اإلاؿخمغة وؾُلخه بلى الٗلم وؤلازترإ ،ومثاٖ ٫لى
ًا
ًا
ًا
طلُٞ ٪لى جاًلىع ٞغاوؿىػ (  ()Philo Taylor Farnsworthمسترٕ الخلٟؼٍىن٣ٞ ،ض ٧ان جلمُظا مجتهضا ومدبا لل٣غاءة ،و٢ض بدث
ًا
و٢غؤ ٦ثحرا ًٖ الهىث والًىء وًٖ الؿِىما الهامختٞ ،إنبذ َضٞه وَمه ؤن ًجم٘ بحن الهىث والهىعةٞ ،ضعؽ صعاؾت
ٖمُ٣ت و٢غؤ ال٨ثحر ًٖ طل ٪ختى جىنل بلى َضٞه اإلايكىص ،وُ٢ض بزترإ الخلٟؼٍىن بةؾمه ،وٚحرَم الٗضًض مً الىىابٛت
ًا
واإلابضٖحن اإلادبحن للٗلم ٖبر ال٣غاءة اإلاؿخمغة إلؾخمضاص وجىؾُ٘ ؤ٩ٞاعَم ،لظا ٞةن لم ه٣غؤ ،لً هجض ؾبُال للخ٣ضم والخُىع
َ )1971ىمسترٕ ؤمغٍ٩ي مٗغو ٝوعاثض الخلٟؼٍىن ألمغٍ٩ي ،ومً ؤقهغ ؤزتراٖاجه
– 1906
ُٞ )17( 1لى جاًلىع ٞاعوؿىعر (
ًا
1927و٧ان ٖمغٍ الًخجاوػ الٗكغًٍ ؾىت ،و٧ان مخٟى٢ا في ٖلىم الٟحزًاء الىٓغٍت ،و٢ض ها٫
الخلٟؼٍؼن ألال٨ترووي ٖام
حاثؼة هىبل للٟحزًاء.
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ًا
ألن ٧ل خغٞت ووُْٟت مهما ٧اهذ ،جخُلب ٞحها الخبرة واإلاٗغٞت وؤلابضإ ،وجخُلب مىا مؼٍضا مً الجض واإلاثابغة في ْل َظا
الٗهغ ٖهغ الخ٨ىىلىحُا وٖهغ ؤلاهٟجاع الٗلمي واإلاٗغفي الهاثل وزىعة اإلاٗلىماث وؤلازتراٖاث وؤلابضاٖاث اإلادؿاعٖت في ؤي
مجا ٫مً الخُاةٗٞ ،لى ٧ل ألامم والبلضان ؤن حٗلم طل ٪وحٗمل ٖلى الدصجُ٘ اإلاخىانل ٖلى الجهىى وخث الكباب وألاَٟا٫
ٖلى ال٣غاءة اإلاؿخمغة مً ؤحل مىا٦بت الٗهغ وجُىعٍ.
ؤبىاثىا وال٣غاءة:
ٖلُىا ؤن وٛغؽ خب ال٣غاءة واإلاُالٗت لضي ؤَٟالىا مىظ الهٛغ٨ٞ ،ما ً٣ا ٫اإلاثل :الٗلم في الهٛغ ٧الى٣ل ٖلى الدجغ،
ٞمً خ ٤ؤَٟالىا ٖلُىا ؤن هىٞغ لهم خُاة ٦غٍمت ملاَا ؤلاًمان والث٣ت وال٣ىة وال ًإحي طل ٪بال بالخٗلم وال٣غاءة ،وال٣غاءة
ًا
ًا
ًا
ٖىهغا ؤؾاؾُا وَاما لخُىٍغ م٣ضعة ؤلاوؿان ٖلى الخٗلم الظاحي واإلاؿخمغ مضي الخُاة ،وهي حؿاَم في جىمُت اإلاٗلىماث
الٗامت لضي الُٟل ،وجؼوصٍ بمٟغصاث ومٗاوي وحمل حضًضة ًًُٟها ب٢ ٫امىؾه اللٛىي ،وجىمي لضًه مهاعاث و٢ضعاث الٟهم
٦م َاثل مً اإلاٗلىماث
والخدلُل ،وؤلاؾخيخاج والغبِ بحن اإلاىايُ٘ بُغٍ٣ت مىُُ٣ت ،وحكغ٦ه في الى٣اقاث التي جدخاج بلى ٍل
حؿاٖضٍ ٖلى خل اإلاك٨الث التي ًىاحهها ،وج٨ؿبه مٟاَُم صًيُت وؤزالُ٢ت حضًضة جىمي لضًه الخظو ١الؿلُم لل ًٟوالجما،٫
ًا
وحٛغؽ ُٞه الٗاصاث وؤلاججاَاث الخمُضة ٦دب الىٓام والٗمل والخحر والخٗاون وٚحرَا ،وج٣ضم ؤًًا زبراث ٖضًضة
ومخىىٖت ٌؿخُٟض مجها في خُاجه الُىمُت وفي مؿخ٣بله.
َىاٖ ٥ضة ٖىامل جضزل في بؾخٗضاص الُٟل لل٣غاءة ومً َظٍ الٗىامل٧ ،اإلؾخٗضاص الٗ٣لي ،وؤلاؾخٗضاص الٗاَٟي،
وؤلاؾخٗضاص الجؿمي ،وؤلاؾخٗضاص في الخبراث وال٣ضعاث ،وحٗغب ٠ؤلاؾخٗضاص َىاَ :ى ٢ضعة الٟغص ال٩امىت ٖلى ؤن ًخٗلم
بؿغٖت وؾهىلت وٖلى ؤن ًهل بلى مؿخىي ٖا ٫مً اإلاهاعة في ؤي مجا٧ ٫ان ،وٍم٨ىىا ؤن هىضر َظٍ ألاؾخٗضاصاث بما ًلي:
ًا
 - 1ؤلاؾخٗضاص الٗ٣لي :حٗخبر ال٣غاءة ٖملُت مٗ٣ضة وص٣ُ٢ت ،والىجاح في حٗلمها ً٣خطخي ٢ضعا مُٗىا مً الىطج الٗ٣لي ،جباًً
في م٣ضاعٍ اإلاؿاولىن التربىٍىن بحن ؾذ ؾىىاث وؾب٘ ،خُث ً٩ىن زاللها الٗمغ الٗ٣لي للُٟل ٖلى ؤؾخٗضاص لخٗلم
ال٣غاءة.
ًا
 - 2ؤلاؾخٗضاص الٗاَٟيً :سخل ٠الاَٟا ٫في ٢ضعاتهم وؤؾخٗضاصَم هٓغا إلزخال ٝبِئاتهم واإلا٣ىماث الث٣اُٞت وؤلا٢خهاصًت
وؤلاحخماُٖت لضي ٧ل َٟل.
 - 3ؤلاؾخٗضاص الجؿميٖ :ملُت ال٣غاءة ال ج٣خهغ ٖلى الٗ٣ل  ِ٣ٞبل جضزل ٞحها حمُ٘ الخىاؽ مً ؾم٘ وبهغ وهُ ٤وٞهم
وصخت ٖامت.
ًا
 - 4ؤلاؾخٗضاص في الخبراث وال٣ضعاث :بن الُٟل خُىما ًبضؤ بمغخلت الخٗلُم ً٩ىن مؼوصا بٗضص ٦بحر ؤو ٢لُل الخبراث
والخجاعب الؿاب٣ت ،وبدٔ ٢لُل ؤو ٦ثحر مً ال٣ضعاث التي جمذ زال ٫ؾجي ٖمغٍ وال٣غاءة مغجبُت بما ؤ٦دؿبه مً زبراث
و٢ضعاث ؾاب٣ت مخمثلت بالغخالث والؼٍاعاث واإلاكاَضاث ومماعؾت بٌٗ ؤلاوكُت اإلاخىىٖت ،و٦ظل ٪مدهى ٫الُٟل اللٛىي
مً مٗغٞخه بال٩لماث واإلاٟغصاث واإلاٗاوي التي ٌؿمٗها ؤو ٌؿخسضمها ،و٦ظل ٪مضي الغٚبت في ال٣غاءة والخٗلم.
مً اإلاهاثب التي ؤبخلذ ٞحها ؤمخىا في َظا الؼمً ؤن ال٨ثحر مً ؤبىاثىا ال ً٨ترزىن بال٣غاءة ،وعبما ختى ًىٟغون مجها ،وٍٓىىن ؤن
ال٣غاءة مدهىعة  ِ٣ٞلؿىىاث الضعاؾت ،وبجها م٣خهغة ٖ ِ٣ٞلى ال٨خب اإلاضعؾُت! ،وَاإلاا هالخٔ ؤن الُلبت الجامٗاث
ًا
ًا
ًً٣ىن ؾىىاث الضعاؾت صون ؤن ٌؿخٗحروا ٦خابا واخضا مً اإلا٨خبت!؟ وبن ألاٚلبُت ممً ًغٚبىن بال٣غاءة ال ٌٗغٞىن ماطا
ً٣غؤون؟ ،وإلاً ً٣غؤون؟ و٣ً ٠ُ٦غؤون؟.
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ًا
وبما ؤن حٗلُم ال٨خابت مغجبِ بخٗلُم ال٣غاءة ٟٞي ؤزىاء حٗغ ٝالُٟل ٖلى ال٩لماث والجمل ًٓهغ مُله واضخا بلى عؾم
ال٩لماث التي ً٣غئَا ،ول٩ي وؿخُُ٘ ؤن هدٟؼ ؤبىاثىا ٖلى ال٣غاءة بٟ٨اءة ٖالُت ،وبخد ٤ُ٣ؤ٢صخى بؾخٟاصة مم٨ىت مما
ً٣غؤون ،وبإ٢ل مضة مم٨ىت ،البض لىا ؤن وٗلمهم  ًٞال٣غاءة ألاؾخٟاصة وؤلاؾخمخإ مجها ،وؤهه لِـ ٧ل ٧اجب ٌؿخد ٤ؤن ً٣غؤ
له ،والىاحب ٖلُىا في ْل َظا الىي٘ ؤن ه٨ث ٠الجهىص في صٖىة وجىُٖت ؤبىاثىا بلى ال٣غاءة الهاصٞت اإلاىٓمت اإلاُٟضة ،وَظا
ً ٘٣بالضعحت ألاولى ٖلى ٖاج ٤ألاَل واإلاغبحنً ،جب التر٦حز ٖلى صوع الىالضًً واإلاغبحن في جىزُ ٤الهلت بحن الُٟل وال٣غاءة مىظ
وكإجه٦ ،ما بن َظٍ ؤلاهُال٢ت جخُلب ؤؾتراجُجُت قاملت جخٗايض ٞحها ؤصواع حهاث مخٗضصة ٧األؾغة واإلاضعؾت وؤلاٖالم ب٩اٞت
ؤهىاٖه واإلاغا٦ؼ الث٣اُٞت والجهاث الخ٩ىمُت بالضعحت ألاولى.
ً٣ى ٫الباخثىن بن %95مً الجهض اإلابظو ٫لل٣غاءة ً٣ىم به الٗ٣ل ،ؤما الباقي ؤيٞ %5خ٣ىم به بخضي الخىاؽ التي ػوصَا هللا
ؾبداهه وحٗالى لٗباصٍ ،وؾىاء ؤٖخمضث ال٣غاءة ٖلى ؤي خاؾت مً الخىاؽ الخمـٞ ،ةن الجهض ألا٦بر لٗملُت ال٣غاءة ً٣ىم
ًا
ًا
ًا
ًا
به الٗ٣ل ،الظي َى مغ٦ؼ الخ٨ٟحر ،وبطا ؤعصها ؤن هيصخئ حُال مخٗلما وم٨ٟغا ٖلُىا ؤن وٗمل ٖلى جيكئت حُل عاٚبا لل٣غاءة
ًا
ًا
ومدالال وها٢ضا مىظ ؾىىاث ألاولى مً مغاخله الضعاؾُتً ،جب التر٦حز ٖل ؤزخُاع اإلاىاهج الضعاؾُت التي جمىدىا نىعة
ناص٢ت واضخت جسلى مً الجمىص والخىا ٌ٢وبوٗضام الخضعج وؤن ال ج٩ىن بُٗضة ًٖ الغوح الٗلمُت واإلاىهجُت ،ومدؿمت
بُاب٘ اإلاىهج الك٨لي البدثٖ ،لى ؤن ج٩ىن نىعة للمجخم٘ الجضًض الظي هخُل٘ بلُه بدُث حؿعى لخل ٤حُل ًامً
ًا
بالخسهو وبإَمُت الخُىع الٗلمي والث٣افي وألاصبي وٍ٩ىن ٢اصعا ٖلى ؤلاهُال ١والخغ٦ت اإلابضٖت وٍامً بإَمُت الٟغص وبد٣ه
في مماعؾت ٖملُت الى٣ض البىاء والى٣ض الظاحي باالؾلىب الضًم٣غاَي ومىاحهت الهٗىباث بغوح ٖالُت لخٛحر ٧ل ما َى ؾلبي،
بلى وا ٘٢ؤحخماعي وز٣افي وؤصبي ؤًٞل ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗ٨ـ الٟلؿٟت ؤلاحخماُٖت التي ًُٗخى٣ها والتي جغجبِ بك٩ل وزُ ٤بالترار
ؤلاوؿاوي الىبُل الخالض ألمت الٗغبُت وؤلاؾالمُت بىحه زام ،وحٗ٨ـ جُل٘ الكٗىب بلى اإلاؿخ٣بل الؼاَغ اإلايكىص.
ًجب ؤن حؿعى اإلاىاهج الجضًضة لخل ٤حُل مىخض وطاث َُ٩ل ؤحخماعي مخىاؾ ٤وميسجم في قٗىعٍ وج٨ٟحرٍ وؾلى٦ه،
وطاث ؤَضا ٝواؾٗت ومخٟخدت وؤن جضعؽ بمغوهت واؾٗت بدُث حؿخىٖب وجضعؽ مكا٧ل اإلاجخم٘ الؿُاؾُت وألا٢خهاصًت
والىٟؿُت صعاؾت مىيىُٖت وه٣ضَا بغوح ٖلمُت نغٞت.
وا ٘٢اإلاُالٗت في اإلاجخمٗاث الٗغبُت:
حٗخبر ال٣غاءة مً اإلاهاعاث ألاؾاؾُت التي جغ٦ؼ ٖلحها الىٓم الخضًثت ٞهي ج٨ؿب الٟغص الٗلىم واإلاٗغٞت وؤ٦دؿاب اإلاهاعاث
باإلياٞت بلى ً٢اء ؤو٢اث الٟغا٦ ٙما ٢ا ٫اإلاثل ( :زحر حلِـ الؼمان ال٨خاب ) ،وال٣غاءة حؿاَم في نى٘ شخهُت الٟغص
وجضٖم ز٣خه بىٟؿه وحؿاٖض ٖلى جىمُت مٗلىماجه ولٛخهَ ،ىا ٥ماقغاث زُحرة جضٖ ٫لى بَما ٫ال٣غاءة بك٩ل ٖام في الى٢ذ
الخايغ مً ؤبىاء ؤمت ؤ٢غؤ ،بِىما هالخٔ ؤلاَخمام ال٨بحر بال٣غاءة بكتى ؤهىاٖها في اإلاجخمٗاث الٛغبُت وحصجُ٘ الٟغص وزانت
الُلبت الكباب ٖلى ب٢خىاء ال٨خب والصخ ٠واإلاجالث اإلاسخلٟت ،وهغي َظا ؤلاَخمام ٖىض الٟغص الٛغبي في نىع مخٗضصة مجها
بؾخٛال ٫لى٢خه في جهٟذ ٦خاب ؤو صخُٟت ؤو مجلت في ؤٚلب ألاما ً٦التي ٞحها ؤلاهخٓاع مثلٖ :ىض ػٍاعة ُٖاصاث ألاَباء وفي
الُىابحر اإلاسخلٟت ،وفي خاالث الؿٟغ ؤو الخى٣ل صازل اإلاضًىت باإلاىانالث الٗامت ٧الباناث٦ ،ما هغاَم في ؤقض خاالث جهم
ال٣غاءة في ؤو٢اث الغاخت وؤلاؾترزاء في الخضاث ٤الٗامت واإلاخجزَاث وٖلى الكىاَئ وٚحر طل.٪
وٖىضما هخإمل وا ٘٢اإلاجخمٗاث الٗغبُت ومً ًخاب٘ الضعاؾاث والخ٣اعٍغ التي ؤحغٍذ في الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت ًٖ وا٘٢
ال٣غاءة وجإزحراتها ًضع ٥التراح٘ الظي حكهضٍ ال٣غاءة بك٩ل واضر وعَُب في ٧اٞت البلضان الٗغبُت باإلياٞت بلى ٢لت ٖضص
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اإلا٨خباث وجًائ ٫ؤٖضاص صوع اليكغ ،لظا ٞةن َظا ؤلاَما ٫والخمى ٫الظي ًُػي وٍخه ٠به ألاٞغاص في الٗالم الٗغبي ججاٍ
ال٣غاءة وجىؾُ٘ اإلاٗلىماث لضحهم ٞهظا ؾىً ٝاصي بلى تهضًض ألامت بدضور ٖىا٢ب زُحرة ومًغة في اإلاؿخ٣بل ال٣غٍب ،مما
ًاصي باألزحر بلى ٣ٞضان الهىٍت ويُإ اإلاىعور الخاعٍدي والٗلمي وختى ؤلاحخماعي ألانُل ويمىع ألامت ًٖ بهخاج اإلاٗغٞت
والخُىع والىنى ٫بلى ال٣ضعاث الٗالُت في الخهيُ٘ وؤلاهخاج وبًجاص ألاٖالم والخبراء الٟاٖلحن في قتى مجاالث الخُاة ،ومً
ًا
ًا
ًا
َظا اإلاىُلٞ ٤ةن ٚغؽ بظوع الخجضًض وؤلانالح وحٗىٌٍ ما ٞاث ًخم مً زال ٫بىاء حُل حضًض بىاءا ؾلُما و٢ىٍا وطل٪
بخٗلُمهم ؤَمُت ومهاعاث وؤؾالُب ال٣غاءة الخضًثت ،والؿعي هدى وكغ اإلا٨خباث وصوع اليكغ وبُٖاء اإلاث ٠٣مؿاخت
واؾٗت.
بعقاصاث ٖلى جدٟحز ال٣غاءة:
َىا ٥الٗضًض مً الضعاؾاث ًٖ ؤَمُت ال٣غاءة وؤؾتراجُجُتها الؿلُمت ،ووؿخسلو مجها ؤلاعقاصاث الخالُت:
ًا
 ٧لما جظ٦غها آلاًت ال٨غٍمت ( َقو ْق٢ل َقع ِق ّب ْقػص ِقوي ِقٖلما) ٞهظا الضٖاء الُٗٓم الظي ط٦غٍ ٦خابىا ال٨غٍم له مٗجى وَلب ُٖٓم مً
هللا ؾبداهه وحٗالى لٗباصٍ ،وٍيبػي ٖلى ٧ل ٞغص مامً ؤن ً٩ىن له صوا ٘ٞلل٣غاءةٗٞ ،لُه ؤن ًامً بإهه مً زال ٫ال٣غاءة ً٣غؤ
مً ؤحل الٗلم وؤلاهخٟإ به ومً ؤحل ؤن ًغ ٘ٞالجهل ًٖ هٟؿه ،وطل ٪ل٩ي ً٨ؿب عياء هللا ٢بل ٧ل شخئ ٦ما ؤوناها الخال٤
ًا
الُٗٓم مً زال ٫آًاجه ال٨غٍمت بالضٖاء بؼٍاصة الٗلم واإلاٗغٞتٞ ،الخالً ٤ضع ٥ؤهجى مً زالَ ٫ظٍ آلاًت ٧لما ػصها ٖلما ٧لما
ًا
ًا
ًا
ػصها ج٣ضما وبػصَاعا لىا ولبلضها ،ومً زال ٫ال٣غاءة وػٍاصة اإلاُالٗت ؾى ٝه٩ىن ؤٞغاصا هاٗٞحن هغ ٘ٞمً قإن بلضاهىا وهُىعَا.
ًا
ًا
 خُىما ه٣غؤ ٦خابا ٖلُىا بزخُاع ما َى ها ٘ٞونالر ٞال ه٣غؤ ٖكىاثُا في ؤمىع عبما ال وؿخُٟض مجها بل بالٗ٨ـ عبما جًغ والجىٞ ،ٟ٘ةطا ؤعصها ؤن هماعؽ ال٣غاءة ووٗىص ؤهٟؿىا ٖلحها ٖلُىا ؤن ه٨ٟغ بما هدب ٢غاءجه وًٍٟل ُٞما ًسو مً ٖمل ٧ل ٞغص
وطل ٪لِؿخمغ في جُىٍغ هٟؿه وبم٩اهُاجه يمً بَاع ٖملهٞ ،ال٣غاءة في مجاٖ ٫مل ٧ل ٞغص ؾخجلب هخاثج ؤًٞل في
بزخهام ٧ل ٞغص ،ؤما باليؿبت للمُالٗاث الٗامت ويمً عٚباث ومُى٧ ٫ل ٞغص ًجب ؤن ًسخاع ما َى مدبب لضًه٧ ،الظي
ًغٚب ب٣غاءة ال٨خب الخاعٍست ،ؤو الجٛغاُٞت ؤو الؿُاؾُت ؤو الث٣اُٞت ؤو ؤلاحخماُٖت ؤو ألا٢خهاصًت ؤو الغٍايُت ...الخ،
وَىا ٥مً ًًٟل ٧اجب ًٖ آلازغ ،وَ٨ظا ؾيخٗىص باإلاماعؾت الجاصة ٖلى ال٣غاءة ،وبمغوع الى٢ذ في مماعؾت اإلاُالٗت ؾىٝ
ًا
ًا
ه٣طخي ال٨ثحر مً الى٢ذ ختى جهبذ حؼءا ؤؾاؾُا مً خُاجىا ً٩اص ً٣اعب ؤَمُتها ؤَمُت اإلاإ٧ل واإلاكغب.
 مً ؤ٦ثر الىؾاثل اإلادببت واإلاصجٗت ٖلى ال٣غاءة َى ؤن ٌكٗغ الٟغص باإلؾخٟاصة ُٞما ٢غاءٍ لخُبُ٣ها في خُاجه الخانت،ًا
ًا
لظا ٖلُىا ؤن هً٘ زُت مىهجُت ص٣ُ٢ت إلاماعؾدىا لل٣غاءةٗٞ ،لُىا ؤن هضون في م٨ٟغة زانت ،مثال ٦م ٦خابا هىىي ٢غؤجه زال٫
ٞترة مُٗىت خؿب حضو ٫مىٓم؟ ،وما َى الصخئ اإلاُٟض ؤو اإلادبب لىا في ٢غؤجه؟ وما هي اإلاىايُ٘ الظي ٌؿخجىب ؤن ه٣غاءٍ
ًا
ًا
وجهخم ب٣غاءجه؟ ،وبةم٩اهىا ؤن ه ٠٣قهغٍا ؤو ؾىىٍا لخُ٣م زُخىا في ال٣غاءة٦ ،ما بةم٩اهىا ؤن وٗضَ ٫ظٍ الخُت ؤو الجضو٫
ًا
ًا
الظي ؾغها ٖلُه في خالت ٖضم جد٣ُ٣ىا بلى ما ههبى بلُه ،وًٍٟل ؤن وٗمل حضوال قهغٍا ل٩ي ال وكٗغ باإلالل بل ههبى صاثما
هدى الخجضًض.
 ٖلُىا البدث بإهٟؿىا بطا عٚبىا بال٣غاءة ،وؤن الوؿإٖ ٫ما هجهله ُٞما هغٚب بمٗغٞخه ،بل وؿاعٕ بإهٟؿىا للبدث ٖماًا
هغٚب بمٗغٞخه وبظل ٪ؾىٗىص ؤهٟؿىا ٖلى خب ال٣غاءة ،وؾى ٝه٣ضع وكٗغ بلظة مجهىصا في البدث ًٖ ال٨خاب الظي هغٚب
ًا
ب٣غؤجه ،وعبما هىصر الٛحر ؤًًا بمُالٗخه.
ًا
 ٖلُىا جدضًض الى٢ذ واإلا٩ان اإلاىاؾبحن لل٣غاءة ،وؤن ال هجٗل مً ال٣غاءة ٖمال ً٣خهغ ٖلى ؤو٢اث الٟغا ،ِ٣ٞ ٙبل ًًٟلًا
ًا
ًىمُاٖ ،لى خؿب اإلا٣ضعة والٓغوٗٞ ،ٝلُىا ؤن هجٗلها ًا
حؼء
ؤن ً٩ىن واحبا هدضص له الى٢ذ اإلاىاؾب ال ج٣ل ًٖ ؾاٖت
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

51

أعمال الملتقى الدولي :يوم العلم :جيل إقرأ  /البليدة  15أبريل 2015

ًا
ًا
ؤؾاؾُا مً بغهامجىا الُىمي ،مثلها مثل خاحخىا للُٗام ،وٖلُىا ؤن هامً بإن الضما ٙؤًًا ٌكٗغ بالجىٕ للمٗغٞت٦ ،جىٕ
ًا
ًا
اإلاٗضة للُٗام ،وًٍٟل ؤن ًسهو لها م٩اها مىاؾبا مً خُث الهضوء وألاؾترزاء ًدٟؼها ٖلى ؤلاؾخمخإ بما ه٣غؤ ،وًٍٟل
ًا
ؤن هجٗل َظٍ الؿاٖت اإلاسههت قِئا مً ٢بُل الدؿلُت٧ ،اإلؾخمإ م٘ ال٣غاءة بلى مىؾُ٣ى َاصثت ؤو قغب الكاي ؤو
ال٣هىة مٗه.
 ٖلُىا ؤن هلتزم بمبضؤ الخضعج في ال٣غاءةٞ ،دحن هغٚب ب٣غاءة ٦خاب خى ٫شخيء مٗحن وٚاًت مُٗىت ٖلُىا ؤن ال هخدمـبجم٘ ٖضة ٦خب ومىؾىٖاث مُىلت وقاملت خى ٫طل ٪ال٨خاب ،ألن بدغ ال٣غاءة ال ؾاخل لهٗٞ ،لُىا صاثما ؤن هبضؤ بالِؿحر
ًا
ًا
لىإزظ ٨ٞغة زم هيخ٣ل بلى بٗضٍ قِئا ٞكِئا.
ًا
ًا
 ٖلُىا ؤن ه٩ىن حاصًً في ال٣غاءة ،وال هخسظَا َىاًت  ،ِ٣ٞبل هدؿبها واحبا ؤؾاؾُا ٖلُىا. ٖلُىا ؤن هدب٘ ؾبل الىٓام وَظا شخيء َبُعي في الىٟـ البكغٍتٖ ،لُىا ؤن هىٓم مٗلىماجىا وؤن وؿخٟاص مً ال٨خب وماه٣غؤ مً زال ٫حسجُلها في صٞتر زامٞ ،ىضون ُٞه ما٢غؤها مً ال٨خب ؤو اإلاىايُ٘ التي ؤؾخدىطث ٖلى ؤَخمامىا وبعجابىا،
وبإم٩اهىا ؤن ه٨خب ٖضة ؤؾُغ ًٖ ملخو ال٨خاب وًٖ عؤًىا ُٞه مً بعجاب ؤو الى٣ض ؤو الخُ٣م ،وبظل ٪ؾىً ٝم٨ىجى
حصجُ٘ ؤبىاثىا ؤو ؤنض٢اثىا ٖلى ٢غاءة ال٨خب التي ؤؾخدىط ٖلى بعجابىا مً زال ٫بَالٖه ٖلى ملخو عؤًىا ،ومً زال ٫طل٪
ؾيكٗغ بُ٣مت ال٨خاب وٞاثضجه وؾيكٗغ ؤهىا هاصي عؾالت ؾامُت ٖىض ه٣ل ٦خاب طو ٞاثضة للمجخم٘.
 ًًٟل ٖلى ٧ل ٞغص ؤن ً٩ىن لضًه م٨خبت مخىىٖت في بِخه ،وؤن ًىاْب ٖلى قغاء ما َى حضًض وها ،٘ٞوَظٍ الباصعة ؾىًٝا
ٌُٗيىا ٦ثحرا ٖلى خب ال٣غاءة واإلاُالٗتٞ ،مً اإلاُٟض ؤن ًيكإ ؤبىاثىا في ْل م٨خبت حؿاَم في ج٩ىًٍ شخهُاتهم وجىمُت
ًا
ًا
ًا
مىاَبهم ومهاعتهم مىظ الهٛغ ،وؾُ٩ىن خاٞؼا ومصجٗا لهم ؤًًا في الؿحر ٖلى َظا الىهج.
ؤهىإ ال٣غاءة:
ج٣ؿم ال٣غاءة ٖامت بلى ٖضة ؤهىإ إلٖخباعاث مسخلٟت مجها:
 – 1ؤهىإ ال٣غاءة مً خُث َبُٗت ؤلاصاء.
 – 2ؤهىإ ال٣غاءة مً خُث الٛغى.
ؤهىإ ال٣غاءة مً خُث َبُٗت ؤلاصاء:
ًا
ؤوال :ال٣غاءة الهامخت :هي ٢غاءة ًىٗضم ٞحها الهىث والهمـ وجدغٍ ٪اللؿان ؤو الكٟتً ،دهل بها ال٣اعت ٖلى اإلاٗاوي
وألا٩ٞاع مً زال ٫بهخ٣ا ٫الٗحن وخغ٦تها ٞى ١ال٩لماث والجمل صون ؤلاؾخٗاهت بٗىهغ الهىث ،وَٗخبر البهغ والٗ٣ل َما
الٗىهغان الٟاٖالن في َظا الىىٕ مً ال٣غاءة ،لظل ٪حؿمى بال٣غاءة البهغٍت ،خُث ؤجها حٟٗي ال٣اعت مً ؤلاوكٛا ٫بىُ٤
ال٩لماث ،وجىحُه ؤلاَخمام بلى ٞهم ما ً٣غؤ.
ًا
زاهُا :ال٣غاءة الجهغٍت :وهي ال٣غاءة التي ًىُ ٤ال٣اعت زاللها باإلا٣غوء بهىث مؿمىٕ م٘ مغاٖاة يبِ اإلا٣غوء ل٣ىاٖض
ال٩لماث وٞهم مٗىاٍ.
ًا
زالثا٢ :غاءة اإلاخٗت :وهي ٢غاءة زالُت مً الخٗم ٤والخ٨ٟحر وحؿخسضم في ؤو٢اث الٟغا ،ٙو٢ض ج٩ىن مخُٗ٣ت زالٞ ٫تراث خؿب
الى٢ذ واإلاؼاج٣٦ ،غاءة ٦خب ألاصب مً ٢هو و٢هاثض وٚحرَا ،ؤو ال٣غاءة الُىمُت ألزباع الصخ ٠واإلاجالث.
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ًا
عابٗا :ال٣غاءة الى٣ضًت الخدلُلُت :وهي ال٣غاءة الض٣ُ٢ت واإلاخإهُت ،التي ًخىلض لضي اإلاغء مً مماعؾتها هٓغة ه٣ضًت ٖمُ٣ت
وهاٞظة ٌؿخُُ٘ مً زاللها الخ٨م ٖلى ال٨خاباث اإلايكىعة ،مً زال ٫اإلاىاػهت والغبِ والخدلُل وؤلاؾخيخاج ،مثل ه٣ض ٢هت
ؤصبُت ؤو ٢هُضة قٗغٍت ؤو م٣الت.
ؤهىإ مً خُث الٛغى:
 - 1ال٣غاءة الؿغَٗت :وهي ال٣غاءة التي ً٣هض مجها ال٣اعت البدث ًٖ شخيء مٗحن وبك٩ل ٖاحل ،وتهم الباخثحن ٣٦غاءة ٞهاعؽ
ال٨خب ،ؤو ٢ىاثم ألاؾماء ؤو ٚحرَا مً ألامىع ،وجُٟض في البدث ًٖ مهُلخاث ،ؤو ؤؾخٗغاى اإلااصة ومغاحٗتها ،ؤو ال٨ك٠
ًٖ مٗاوي اإلاٟغصاث مً اإلاٗاحم وللخضعٍب ٖلحها.
٢ - 2غاءة قاملت :وهي ٢غاءة لخ٩ىًٍ ٨ٞغة ٖامت ًٖ مىيىٕ مدؿ٘ ،وهي ؤ٦ثر ص٢ت مً ال٣غاءة الؿغَٗت ،وحؿخٗمل في مثل
٢غاءة الخ٣اعٍغ ،وجُٟض ألاؾخظ٧اع ،و٦خابت اإلاالخٓاث ،وؤؾخسالم الا٩ٞاع زانت في خاالث جدًحر البدىر.
بٌٗ الٗباعاث اإلالهمت واإلادٟؼة ٖلى الخٗلم وال٣غاءة:
َىا ٥الٗضًض مً ألا٢ى ٫اإلاازغة في جدٟحز الٗلم وال٣غاءة مجها:
ًا
 ؤخُاها ؤ٨ٞغ ؤن خُاة الٟغص حك٩لذ بىاؾُت ال٨خب ؤ٦ثر مما ؾاَم البكغ ؤهٟؿهم في حكُ٨ل َظٍ الخُاة ( .حغاَم٦غًٍ).
 ؾئلذ ٖمً ؾُ٣ىص الجيـ البكغي؟ ٞإحبذ الظًً ٌٗغٞىن ٣ً ٠ُ٦غئونٞ -ىلخحر . ًسهب طَى ٪وَك ٤ؤمام ٪حضًض آلاٞاٖ ١ىضما جى٨ب ٖلى ٢غاءة ال٨خب – حىبحر.ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
 ال٣غاءة جهى٘ عحال ٧امال ،والخإمل عحال ٖمُ٣ا ،واإلاداصزت عحال واضخا – ٞغا٧لحن. ؤما ما ً٨خب ُٞب٣ى وؤما ما ً٣اٞ ٫خظعوٍ الغٍاح – ٖىضما ج٣غؤ ؤؾخ٣بل اإلاٗاوي ب٣لب ( ٪البرجى ماهىٍل. ما ؤٖٓم ال٨خاب بهه ٖهاعة ال٨ٟغ وهخاج الٗلم وزالنت الٟهم وصوخت الخجاعب وَى ُُٖت ال٣غاثذ وزمغة الٗب٣غٍاث –جغَؿخان.
 ال٨خب هىاٞظ حكغ ٝمجها الىٟـ ٖلى ٖالم الخُاٞ ٫بِذ بال ٦خب ٦مسضٕ بال هىاٞظ – بُدكغ.ًا
ًا
 َىاٞ ٥غُٖٓ ١م بحن شخو مدكىً ١غٍض ؤن ً٣غؤ ٦خابا ،وشخو مخٗب ًغٍض ٦خابا لُ٣غؤٍ -حلبرث ُ٦ث.ًا
 ؤخُاها ج٩ىن ٢غاءة بٌٗ ال٨خب ؤ٢ىي مً ؤي مٗغ٦ت – َجري والاؽ. ال ٌٗؼ َّزٖلي ؾىي جغ ٥م٨خبتي الخانت ٞلىال ال٨خب في َظٍ الضهُا لىٗ٢ذ مىظ ػمً َىٍل ٞغَؿت الُإؽ – قىبجهاوع.
 ال٣غاءة جؼوص ٖ٣ىلىا بمىاص اإلاٗغٞت  ،ِ٣ٞوالخ٨ٟحر َى الظي ًجٗلىا همل ٪ما ه٣غؤ – حىن لى.٥ ال٨خاب الىا ٘ٞاإلاُٟض صم الخُاة الثمحن ،لٛظاء الغوح اإلاترٞت – حىن مُلخىن. اإلا٨خبت هي الظا٦غة الىخُضة اإلاا٦ضة اإلاؿخمغة لل٨ٟغ ؤلاوؿاوي – قىبجهاوع. ً٣ى ٫ل ٪اإلاغقضون :ب٢غؤ ما ًى ،٪ٟٗول٨جي ؤ٢ى :٫بل ؤهخ ٟ٘بما ج٣غؤ – ٖباؽ الٗ٣اص.ًا
 ما وٗغ ٝقِئا ًد ٤٣لئلوؿان ج٨ٟحرٍ وحٗبحرٍ ومضهِخه ٧ال٣غاءة ٞهي جهىع الخ٨ٟحر ٖلى ؤهه ؤنل ل٩ل ما ً٣غؤ – َهخؿحن.
٧ -ل مصخىب طو َٟىاث وال٨خاب مإمىن الٗثراث – ؤبً اإلا.ٟ٘٣
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ًا
ما ؤقب٘ مً مُالٗت ال٨خب وبطا عؤًذ ٦خابا لم ؤعاٍ ٨ٞإوي وٗ٢ذ ٖلى ٦جز – ؤبً الجىػي.ال٨خب خهىن الٗ٣الء التي ًلجإون بلحها وبؿاجُجهم التي ًخجزَىن ٞحها – ؤبً َباَبا.٢ا ٫ؤخض الٟالؾٟت :ال٨خب ؾٗاصة الخًاعة ،بضوجها ًهمذ الخاعٍش ،وٍسغؽ ألاصب ،وٍخى ٠٢الٗلم ،وٍخجمض ال٨ٟغوالخإمل.
ًا
ُ٢ل ألعؾُى ٠ُ٦ :جد٨م ٖلى ؤلاوؿان؟ ٞإحاب ؤؾإله ٦م ٦خابا ً٣غؤ؟ وماطا ً٣غؤ.ال٣غاءة ٖباصة وج٨غٍم لئلوؿان وؾبب إلمخال ٥البهحرة وتهظًب الىٟـ وباب لئلبضإ وجىمُت الٗ٣ل وجىؾُ٘ اإلاضاع٦ – ٥خابنىاٖت الث٣اٞت.
ال٣غاءة عٍايت هٟؿُت ج٩ىن ؤلاخؿاؽ باالوـ واإلاخٗت وؤجبدذ الضعاؾاث الخضًثت ؤن ال٣غاءة مغٍدت لؤلٖهاب – ٦خابنىاٖت الث٣اٞت.
البدث وال٨خابت ٌٗخبران ؤٖلى مؿخىٍاث ال٣غاءة وؤهطجها بل َى َغم الخإمل والخ٨ٟحر – ال٣غاءة للخمىص.ال٣غاءة ُ٢مت مً الُ٣م بما ؤن ه٨دؿبها ٞيؿٗض بها ؤو هسؿغَا ٞيك٣ى بجهلىا – جغ٧ي الٛامضي.ًا
ال ؤٖلم ؤن قِئا حضص عوحي ..وؤً ٔ٣مكاٖغي ..وحٗل لجُاحي مٗجى بال ( ال٣غاءة ) – جغ٧ي الٛامضي.ًجب ؤن ه٣غؤ لجزًض مً ٢ىجىا ،ؤلاوؿان الظي ً٣غؤ َى بوؿان مٟٗم بالخُاة وال٨خاب ما َى بال وٖاء مً هىع ً٣ب٘ بحن ًضيمً ً٣غؤ – الكاٖغ ٖؼعا باوهض.
 ال٨خب ؤنضا ٝالخ٨م جيك ًٖ ٤حىاَغ الكُم – بؼعحمهغ.وَىا ٥الٗضًض مً الكٗغاء مً جٟجن بإَمُت ال٣غاءة وال٨خاب في ٢هاثضٍ٣٦ ،ى ٫الكاٖغ:
ًا ًا
ُا
وؤصبا ٣ٗ٦ل ماٍض وزحر حلِـ اإلاغء ٌة
جُٟضٍ
٦خب
ٖلىما
و٢ا ٫آزغ :جلهى به بن زال ٪ألاصخاب وٗم اإلادضر والغ٦ ٤ُٞخاب
ًا
وٍىا ٫مىه خ٨مت ونىاب ال مٟكُا للؿغ بن ؤوصٖخه
اإلاهاصع:
-

مىَ ٘٢ضي ال٣غآن ألال٨ترووي.
مىؾىٖت وُ٦بُضًا الخغة.
ال٣غاءة وؤَمُتها للٟغص واإلاجخم٘ – ص .خظًٟت الؿامغاجي.
الخ٨ٟحر ؤلابضاعي – ػٍيب خبل.
ما َُت ؤَمُت ال٣غاءة – َُثم ٖىاًغة.
٦خاب الٟهىٖ – ٫باؽ مدمىص الٗ٣اص.
ال٣غاءة مىهج الخُاة – عاٚب الؿغحاوي
ال٣غاءة وصوعَا في جىمُت الصخهُت ؤلابضاُٖت وال٨ٟغٍت وألازالُ٢ت – ص .مِؿاء مدغوؽ ؤخمض.
ؤَمُت ال٣غاءة في خُاجىا – ص٩ٞ .ا ٥اػاػ.
٦خاب اإلاٗلم لل٣غاءة وألاهاقُض – صلُل اإلاٗلم.
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اللساءة
ألاطخاذة هجاح كلفً (حامعت باجىت)
"ا٢غؤ" ،هي ّؤو٧ ٫لمت هؼلذ في ال٣غآن ال٨غٍم .هي صٖىة لل٣غاءة وَلب الٗلم واإلاٗغٞت .ال٣غاءة هي مٟخاح الٗلم والخٗلم
وبالخالي الخُىة ألاولى في صعب الخُىع والخ٣ضم في اإلاجاالث الٗلمُت ،الث٣اُٞت ،الاحخماُٖت والخُاجُت ٧اٞت.
وجضعؽ اللٛت بك٩ل ٖام ٖلى ؤجها لٛخان؛ لٛت اؾخ٣بالُت مهاعاتها؛ الاؾخمإ وال٣غاءة،ولٛت بهخاحُت مهاعاتها؛ال٨الم ،وال٨خابت،
ومىاهج حٗلُم اللٛاث الخضًثت حؿعى بلى جىمُت مهاعاث الاجها ٫لضي اإلاخٗلمحن إلاا لهظٍ اإلاهاعاث مً صوع في جىمُت شخهُت
اإلاخٗلم في ٖهغ جٟجغ اإلاٗغٞت ،وؾغٖت الاجها ،٫وجىىٕ وؾاثله ،وإلاا ٧اهذ ال٣غاءة بخضي اإلاهاعاث اللٛىٍت الًغوعٍت
لئلوؿان ،بط مً زاللها ًخٗغٖ ٝلى اإلاٗاع ٝوالث٣اٞاث اإلاخىىٖت ٞةن الاَخمام بها ًم ً٨ؤن ٌٗؼي بلى ألاَمُت ال٨بري التي
جدٓى بها ٦ةخضي اإلاهاعاث الالػمت للمكاع٦ت الٟاٖلت في ا٢خهاص مٗىلم ٢اثم ٖلى اإلاٗغٞت .ول ً٨ما مضي الخ٣ضم الظي خ٣٣خه
بغامج الخٗلُم في مضاعؾىا في َظا اإلاجا ٫؟َل ً٨خٟي ال٣اعت بال٣غاءة صون ٞهم مٗم ٤للمًمىن وجدلُل اإلااصة اإلا٣غوءة َل
ً٣ىم بغبِ ما ً٣غؤٍ بدُاجه وبالٗالم مً خىله؟
ثقحر ال٨خاباث في ألاصب التربىي بلى ؤن مٟهىم ال٣غاءة ٢ض جُىع مً مٟهىم ً٣ىم ٖلى ؤن ال٣غاءة ٖملُت مُ٩اهُُ٨ت آلُت
بؿُُت بلى مٟهىم مٗ٣ض٣ً ،ىم ٖلى ؤؾاؽ ؤجها وكاٍ ٖ٣لي ٌؿخلؼم جضزل شخهُت ؤلاوؿان ب٩ل حىاهبها وبٓهىع الٗلىم
التربىٍت اإلاٗغوٞت؛ ٗ٦لم الىٟـ التربىي ،وٖلم هٟـ اللٛت ،وٖلم هٟـ الىمى ،وٖلم الىٟـ الٗهبي ،وٖلىم اللٛت ،جُىع
مٟهىم ال٣غاءة ،وازخل ٠في حٗغٍٟها٣ٞ ،ض ٖغٞذ بإجها ٖملُت الخهىٖ ٫لى اإلاٗجى مً اإلاُبىٕ مً زال ٫اؾخسضام ال٣اعت
اللٛت بإ٦ملها  .وٖغٞذ "بإجها ٖملُت ٖ٣لُت حكمل جٟؿحر الغمىػ التي ًخل٣اَا ال٣اعت ًٖ َغٍُٖ ٤يُه ،وجخُلب َظٍ الغمىػ
ٞهم اإلاٗاوي ،والغبِ بُجها وبحن الخبرة الصخهُت.وٍخًمً مٟهىم ال٣غاءة "ألاصاء اللٟٓي الؿلُم ،وٞهم ال٣اعت إلاا ً٣غؤ،
ًا
ًا
وه٣ضٍ بًاٍ ،وجغحمخه بلى ؾلىً ٥دل ُٞه مك٩لت ،ؤو ًًُ ٠بلى ٖالم اإلاٗغٞت ٖىهغا حضًضا مً ٖىانغ اإلاٗغٞت".
ٞال٣غاءة ماهي بال جغحمت الغمىػ اإلا٨خىبت بلى ٧لماث مىُى٢ت .والغبِ بحن الغمؼ اإلا٨خىب ومضلىله ؤي :مٗىاٍ الظَبي وهي بهظا
اإلاٟهىم ٖملُت مغ٦بت حكترٞ ٥حها الٗحن واللؿانٞ.الٗحن وؾُلت الخٟغ٢ت بحن عمؼ م٨خىب وؤزغ وهي ؤصاة الىُ ٤ؤما الٗ٣ل
ٞهى ؤصاة بصعا ٥اإلاٗاوي.
ماَُت ال٣غاءة وحٗلُمها :
٧ان مٟهىم ال٣غاءة مدهىعا في الٗملُت آلالُت :بصعا ٥الغمؼ اإلا٨خىب والىُ ٤به ،و٧اهذ ال٣غاءة ٚاًت في طاتها بمٗجى ؤن
ؤلاوؿان ًخٗلم لُ٣غؤ  ،ول ً٨اإلاٟهىم الخ٣لُضي جُىع وؤنبدذ ال٣غاءة وؾُلت ال ٚاًت بمٗجى ؤن ؤلاوؿان ً٣غؤ لُخٗلم  .وٞغ١
َاثل بحن اإلاٟهىمحن خُث ؤنبدذ ال٣غاءة باإلاٟهىم الخضًث مٟخاح للٗلىم اإلاسخلٟت ٞاإلوؿان ً٣غؤ لُخٗلم وٍخٟاٖل م٘
اإلا٣غوء وٍخإزغ به ٞمثال ؾاث ٤الـياعة الظي ً٣غؤ الٞخه م٨خىب ٖلحها ممىىٕ الى٢ى ٝزم ً ٠٣مخجاَال .........لم ًخإزغ ولم
ًخٟاٖل م٘ ما٢غؤٍ باالؾخجابت ...ؤي ؤن مٟهىم ال٣غاءة ٢ض جُىع مً مٟهىم ً٣ىم ٖلى ؤن ال٣غاءة ٖملُت مُ٩اهُُ٨ت آلُت
بؿُُت بلى مٟهىم مٗ٣ض٣ً ،ىم ٖلى ؤؾاؽ ؤجها وكاٍ ٖ٣لي ٌؿخلؼم جضزل شخهُت ؤلاوؿان ب٩ل حىاهبها .
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وبٓهىع الٗلىم التربىٍت اإلاٗغوٞت؛ ٗ٦لم الىٟـ التربىي ،وٖلم هٟـ اللٛت ،وٖلم هٟـ الىمى ،وٖلم الىٟـ الٗهبي ،وٖلىم
اللٛت ،جُىع مٟهىم ال٣غاءة ،وازخل ٠في حٗغٍٟها٣ٞ ،ض ٖغٞذ بإجها ٖملُت الخهىٖ ٫لى اإلاٗجى مً اإلاُبىٕ مً زال٫
اؾخسضام ال٣اعت اللٛت بإ٦ملها.وٖغٞذ "بإجها ٖملُت ٖ٣لُت حكمل جٟؿحر الغمىػ التي ًخل٣اَا ال٣اعت ًٖ َغٍُٖ ٤يُه،
وجخُلب َظٍ الغمىػ ٞهم اإلاٗاوي ،والغبِ بُجها وبحن الخبرة الصخهُت.وٍخًمً مٟهىم ال٣غاءة "ألاصاء اللٟٓي الؿلُم ،وٞهم
ًا
ًا
ال٣اعت إلاا ً٣غؤ ،وه٣ضٍ بًاٍ ،وجغحمخه بلى ؾلىً ٥دل ُٞه مك٩لت ،ؤو ًًُ ٠بلى ٖالم اإلاٗغٞت ٖىهغا حضًضا مً ٖىانغ
مٗان ج٩ىهذ مً زال ٫الخبرة الؿاب٣ت
اإلاٗغٞت" .و٢ض ٖغٞذ بإجها ٖملُت الخٗغ ٝبلى الغمىػ اإلا٨خىبت ؤو اإلاُبىٖت التي حؿخضعي ٍل
لل٣اعت ،وحكخ ٤اإلاٗاوي الجضًضة مً زال ٫اؾخسضام اإلاٟاَُم اإلاىحىصة في بىِخه اإلاٗغُٞت ،وجىُٓم َظٍ اإلاٗاوي مد٩ىم
باألٚغاى التي ًدضصَا ال٣اعت بىيىح ،وحٗغ ٝؤًًا "بإجها وكاٍ بهغي ٨ٞغي ٢ض ًهاخبه بزغاج نىث ؤو جدغٍ ٪قٟاٍ،
و٢ض ال ًهاخبه ،والٟهم الجُض للماصة اإلا٣غوءة ال ً٣خهغ ٖلى اإلاٗاوي الهغٍدت اإلاباقغة للغمىػ ال٨خابُت وبهما ٌكمل ٞهم
ًا
اإلاٗاوي البُٗضة ،ؤو ٢غاءة ما بحن الؿُىع ،وَظا ًىُبٖ ٤لى اللٛت اإلاؿمىٖت؛ بط ٌؿخيخج الؿام٘ ؤمىعا لم ٌٗبر ٖجها اإلاخ٩لم
بُغٍ٣ت مباقغة".
جُىع حٗلُم ال٣غاءة
جُىعث مىاهج ال٣غاءة ،وَغ ١جضعَؿها ،و البدىر التي ؤحغٍذ ٖلحها بخُىع مٟهىم ال٣غاءةٗٞ ،ىضما ٧ان ًىٓغ بلى
ال٣غاءة ٖلى ؤجها حٗغ ٝالخغو ٝوال٩لماث والىُ ٤بها٧ ،اهذ ال٨خب الخٗلُمُت ،وَغاث ٤الخضعَـ ال حٗجى بال بهما ،والبدىر
التي ؤحغٍذ ٖلى ال٣غاءة في الٟترة التي ؾاص ٞحها َظا اإلاٟهىم لل٣غاءة ٧اهذ جدىاو ٫الىىاحي الٟؿُىلىحُت؛ خغ٧اث الٗحن
وؤًٖاء الىُ ٤وما بلحها .وفي الٗ٣ض الثاوي مً ال٣غن الٗكغًٍ وفي يىء هخاثج البدىر جبحن ؤن ال٣غاءة لِؿذ ٖملُت
مُ٩اهُُ٨ت بدخت ً٣خهغ ألامغ ٞحها ٖلى مجغص الخٗغ ٝوالىُ ،٤بل بجها ٖملُت مٗ٣ضة جمازل حمُ٘ الٗملُاث التي ً٣ىم بها
ؤلاوؿان وَى ًدل اإلاؿاثل الغٍايُتٞ ،هي حؿخلؼم الٟهم ،والغبِ ،والاؾخيخاج وهدىَا ،وبٗض طل ٪بضؤث الٗىاًت في حٗلُمها
ًا ًا
جخجه بلى الٟهم بىنٟه ٖىهغا زاهُا مً ٖىانغَا ،وَظا َى الخُىع ألاو ٫الظي َغؤ ٖلى مٟهىم ال٣غاءة ،و٧ان مً هخاثجه
الٗىاًت بال٣غاءة الهامخت ،وحاءث البدىر بٗض َظا الخُىع إلاٗغٞت َبُٗت الٗملُاث الٗ٣لُت التي ً٣ىم بها ؤلاوؿان في ؤزىاء
ال٣غاءة .وباحخمإ َظًً الٗىهغًٍ؛ حٗغ ٝالغمىػ ،والٟهم خهل الخُىع الثاوي إلاٟهىم ال٣غاءة ،وصزل ٖىهغ زالث َى
الى٣ض ،وفي َظٍ اإلاغخلت ْهغ ؤن ال٣غاءة جسخل ٠بازخالٚ ٝغى ال٣اعت٦ ،ما ؤجها جسخل ٠بازخال ٝاإلاىيىٕ ،وؤزظث
البدىر جخجه بلى الؿغٖت في ال٣غاءة ،وطل ٪ختى ًخم ً٨ال٣اعت مً الاهخٟإ ب٩ل ما جسغحه اإلاُبٗت ،واججهذ ألاهٓاع بلى
الٗىاًت بالى٣ض لخم٨حن ال٣اعت مً الخ٨م ٖلى ما ً٣غؤ ،والاهخ٣ا ٫الثالث في مٟهىم ال٣غاءة حاء م٘ الٗ٣ض الثالث مً ال٣غن
الٗكغًٍ والظي ًغي ؤن ال٣غاءة ؤؾلىب مً ؤؾالُب اليكاٍ ال٨ٟغي في خل اإلاك٨الث ،وٍغي ؤن ال٣غاءة لِؿذ ٖملُت حؼثُت
بل هي وكاٍ ٨ٞغي مخ٩املً ،بضؤ باإلخؿاؽ بمك٩لت ما ،وٍيخهي بدلها.
مً َىا ًم٨ىىا الغحىٕ للدؿائ ٫الؿاب ٤وَى ما مضي الخ٣ضم الظي خ٣٣خه بغامج الخٗلُم في مضاعؾىا في َظا اإلاجا ٫؟َل
ً٨خٟي ال٣اعت بال٣غاءة صون ٞهم مٗم ٤للمًمىن وجدلُل اإلااصة اإلا٣غوءة َل ً٣ىم بغبِ ما ً٣غؤٍ بدُاجه وبالٗالم مً خىله؟
وبالخالي جُغح الاؾئلت الخالُت :
َ /1ل بام٩ان ال٣اعت جى ٘٢مًمىن ماؾُ٣غؤ؟
َ /2ل ًدب٘ ال٣اعت زُىاث الٟهم والخدلُل ؤزىاء ال٣غاءة؟
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َ /3ل ٌؿخسضم ال٨ٟغ الىا٢ض وٍض ٤٢ؤزىاء ٢غاءة ؤي مىيىٕ ؤو ٢هت ؤو م٣الت ما؟
َ /4ل ٌؿخيخج اإلاٛؼي مما ٢غا وٍبضي عؤًه ُٞه؟
مً ؤحل الاحابت ًٖ ٧ل َخه الدؿائالث ال بض لىا ان هخدضر ًٖ هُ٣ت مهمت وهي مؿخىٍاث ال٣غاءة ٞ .هي ؤي ال٣غاءة جمغ
بٗضة مؿخىٍاث مسخلٟت وطل ٪بدؿب َض ٝال٣اعت ومهاعجه وهي
 ٢غاءة الؿُىع ٢غاءة مابحن الؿُىع ٢غاءة ماوعاء الؿُىع .و٢ض ؾمُذ اًًا ب
 اإلاؿخىي الخغفي اإلاؿخىي الخٟؿحري اإلاؿخىي الخُبُ٣يٞاالوٖ ٫باعة ًٖ مٗغٞت اإلا٨خىب في الىو
والثاوي ٖىضما وكغح او هٟؿغ او هدلل الىو او وؿخسلو هخاثج ؤو جٟؿحر ؾلى ٥او جدلُل شخهُاث .
ؤما الثالث ٗٞىض جُُ٣م اإلا٣غوء ؤو ه٣ضٍ ؤو اؾخسضامه في خل مك٩لت زاعحُت وجىُْٟه في ٦خابت زبر ؤو ٢هت ؤو ٖمل ابضاعي
.وهجض لها َظٍ الدؿمُاث
 الخغُٞت – الخٟؿحرًت – الابضاُٖت – الىا٢ضة .مغاخل ال٣غاءة :
 ال٣غاءة الخمهُضًت :للخٗغٖ ٝلى اإلادخىي ومىهج اإلاال٠ ال٣غاءة اإلاغ٦ؼة  :جىخي ألا٩ٞاع الاؾاؾُت واإلاٗاوي الجىَغٍت بىي٘ زِ جدتها لترجِب َظٍ ألا٩ٞاع وجيؿُ٣ها في خالتاؾخضٖائها – مغاحٗت واؾخٗاصة اإلاٗلىماث –
 الٗىصة لل٨خاب للخإ٦ض مً ؾالمت ما خهله ال٣اعت وجالفي الخُإ واليؿُانؤهىإ ال٣غاءة :
 ال٣غاءة مً خُث َغٍ٣ت ؤصائها جى٣ؿم الى ٢ؿمحن ؤؾاؾُحن َما:
1ـ ال٣غاءة الهامخه
2ـ ال٣غاءة الجهغٍت
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ٞ ¤الهامخه ،،اؾخ٣با ٫الغمىػ اإلاُبىٖت وبُٖائَا مٗىاَا اإلاخ٩امل في خضوص زبراث ال٣اعت الؿاب٣ت  ،وج٩ىًٍ زبراث
حضًضة صون اؾخسضام ؤًٖاء حهاػ الىُ.،،٤
ولها زهاثو ومؼاًاَا مً ٖضة هىاحي جمحزَا ًٖ الجهغٍت ومجها:
اـ حُٗي ال٣اعت خغٍت شخهُت واهُال٢ا بال خضوص
ب ـ حؿاٖضٍ ٖلى الٟهم والتر٦حز ألن الظًَ مخٟغ ٙللٟهم مخس ٠ٟمً ؤٖباء الىُ.٤
ج ـ جىاؾب ألاٞغاص الخجىلحن ومً ٖىضَم ُٖىب في الىُ.٤
صـ جىٞغ الجهض والى٢ذ.
َـ ـ حؿخسضم في ؤما ً٦ججم٘ الىاؽ صون يىياء ٧اإلاداٞل واإلا٨خباث والىىاصي ووؾاثل اإلاىانالث واإلاؿاحض .
ح ـ جمثل ؤؾاؽ خ ٟٔألاؾغاع وألاهٓمت والٗ٣ىص.
 ¤ؤما الجهغٍت ًخم الخ٣اٍ الغمىػاإلا٨خىبت وجغحمتها بلى مٗاهحها اإلاستزهه وج٩ىًٍ ٞهم حضًض ؤؾاؾه الىُ ٤الؿلُم ال٣اثم ٖلى
ويىح الهىث ٞ .هي ؤنٗب مً الهامخه ألجها؛ جخًمً مهاعاث ٖضة ،ومً زهاثهها :
 ا ـ حٗخبر ؤصاة َامت في ٖملُت الخٗلُم والخٗلم ب ـ ؤخؿً وؾُلت إلج٣ان الىُ ٤وبحاصة ألاصاء وجمثُل اإلاٗجىٞ .خ٨ك ًٖ ٠هىُٖت ألاؾالُب التي الجضع ٥مغامحها بالبال٣غاءة الجهغٍت ٧الخعجب وؤلاه٩اع والؼحغ والضٖاء وٚحرَا.
 ج ـ ٖالج للخجىلحن والخاثٟحن ألجها حكٗغٍ بالث٣ت في هٟؿهُٞ ،خسُى خىاحؼ الخى ٝوالترصص مً خُث ٚغى ال٣اعت
ؤ /ال٣غاءة الؿغَٗت  -مجاالتها ٢:غاءة الٟهاعؽ  -ؤو البدث ًٖ اؾم في صلُل ؤو ٦ك – ٠ؤو ٢ىاثم ال٨خب – ؤو بٌٗ مٗاوي
ال٩لماث في اإلاٗاحم – ؤو مٗلىمت في ٦خب ٖلمُت.
ب /ال٣غاءة اإلاخإهُت  :وج٩ىن ب٣غاءة ٦خاب ؤو ؤ٦ثر لجم٘ مٗلىماث مدضصٍ إلاىيىٕ مٗحن ؤو بحابت ًٖ ؤؾئلت وجخُلب التر٦حز
في مىا ٠٢الاؾدُٗاب والؿغٖت في بٌٗ اإلاىا ٠٢وهي مهمت للخُاة.
ًا
ح ـ /ال٣غاءة الخدلُلُت  :هدخاحها لٟدو مىيىٕ بٗم ٤وجإمل  ،وجخُلب الترجِب وألاهاة للٟهم حملت وجٟهُال.
ص /ال٣غاءة الىا٢ضة  :وهي ٢غاءة جدب٘ اإلاىيىٕ وبزًاٖه للخبرة الصخهُت " الخٛظًت الغاحٗت " وجدضًض ؤلاًجابُاث والؿلبُاث
ؤو ال٣ىة والًٗ ٠في الخ٨م ٖلحها.
مهاعاث ال٣غاءة الٗامت وؤؾالُب جىمُتها :
ٞ / 1هم اإلااصة اإلا٣غوءة  :جؼوٍضٍ باإلاٗلىماث واإلاٗاع ٝألاؾاؾُت وٍدخاج ال٣اعت بلى اٞتراى ؤؾئلت مدضصة ؤلاحابت ؤو ال٣ضعة
ٖل الاؾخيباٍ وال٣ضعة ٖلى الخمحز مً الخُإ والهىاب واؾخدًاع ال٨ٟغة بٗضص مً الُغ – ١وٍمُ٢ ً٨اؽ َظٍ اإلاهاعة
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باؾدىُا ١ال٣اعت خى ٫الٗىانغ الغثِؿُت والخمُحز إلاا َى ؤؾاسخي وَامصخي وؾاا ٫ال٣اعت ًٖ ال٩لماث التي حُٗي مٗجى
مًاص ؤو ٧لماث حُٗي مٗجى مغاص . ٝوٖ٣ض م٣اعهت بُلب ال٨ك ًٖ ٠الىخضة والخىىٕ ؤو الخىا ٌ٢بحن ألا٩ٞاع
 /2جىُٓم اإلااصة اإلا٣غوءة  :وطل ٪با٦دكا ٝال٨ٟغة الغثِؿُت وؤحؼائها ابخضاء مً ال٣ٟغة واإلاىيىٕ  .ومالخٓت الٗال٢اث بحن
ؤحؼاء الىو وجغجِب ألا٩ٞاع وحؿلؿلها في حضو ٫مىٓم ًؼوصٍ بال٣ضعة ٖلى الخسلُو ومً الىؾاثل التي جىمي َظٍ اإلاهاعة :
ٖمل جسُُِ َُ٨لي للمىيىٕ ًخًمً ال٩لماث ألاؾاؾُت في ال٣ٟغة والٗباعاث الضالت ٖلى نلب اإلاىيىٕ وج٩ىًٍ ؤؾئلت
ووي٘ ٖىاوًٍ لل٣ٟغاث بالدؿلؿل اإلاىٓم وجسلُو اإلا٣غوء وُٞه الٗىىان واإلاىيىٖاث ألاؾاؾُت والٗىاوًٍ الٟغُٖت .
 / 3ازخُاع مىيىٕ ال٣غاءة وج٣ىٍمها  :ؤن ً٩ىن لضي ال٣اعت ز٣اٞت جم٨ىه مً جدضًض اإلااصة الهالخت لل٣غاءة بما ًخ ٤ٟم٘
مُىله وخاحاتها وؤما ال٣ضعة ٖلى الخ٣ىٍم ٞخ٨مً وعاء مهاعة ًً٣ت حُٗىه ٖلى مٗغٞت الخ٣اث ٤اإلاىيىُٖت وآلاعاء الصخهُت
ووػن ألاصلت ومضي نالخُتها والخمدُو وجمُحز الٛث مً الؿمحن والخإ٦ض مً صخت اإلاٗلىماث واإلاىاػهت بُجها ٖىض ٖضص مً
ال٨خاب في اإلاىيىٕ طاجه
 /4ال٣ضعة ٖلى البدث و حُٗحن مهاصع اإلاٗلىماث  :وُٞه البض مً ؤلاإلاام بٗىىان ال٨خاب وم٣ضمخه وٞهاعؾه وٞهىله
وملخ٣اجه وحضاوله وَىامكه و ٤ٞمىهج ٌٗحن ال٣اعت ٖلى ؾغٖت الىنىٖ ٫لى اإلاٗلىمت وَظا ًخُلب الاَالٕ ٖلى ؤؾالُب
اإلاالٟحن في الٟهغؾت وَغ ١الغحىٕ بلى اإلاٗاحم واإلاىؾىٖاث واؾخسضام بُا٢اث اإلا٨خبت وجغجِب اإلااصة الٗلمُت وؾبل جىزُ٣ها
م٘ ٞهم الٗال٢اث ؤلاعقاصًت الىاعصة ٧األ٢ىاؽ
 /5الخ ٟٔوالاؾخظ٧اع  :وٍخدَ ٤٣ضٞه مً الغبِ في اإلاىاص اإلاغاص اؾخظ٧اعَا وخٟٓها بدُث حؿخدًغ بُغ ١الخضاعي
اإلاىٓم وٍمٖ ً٨مل ملخهاث ومظ٦غاث ول٩ي هضعب ال٣اعت ٖلى طل ٪وؿاٖضٍ ٖلى َغٍ ٤جدضًض ألا٩ٞاع ألاؾاؾُت وجغجُبها
وويٗها بالدؿلؿل وٍم ً٨ججؼثتها بطا ٧ان اإلاىيىٕ َىٍال زم جضعٍبه ٖلى الخ ٟٔبالخضعج ؤو ويٗه في بَاع ٢هصخي
مكى. ١
ٞىاثض اإلاُالٗت وال٣غاءة :
حٗض ال٣غاءة مً اإلاهاعاث ألاؾاؾُت التى جغ٦ؼ ٖلحها الىٓم الخضًثت ؛ ٞهي جم ً٨اإلاخٗلمحن مً الخهىٖ ٫لى اإلاٗغٞت
وا٦دؿاب اإلاهاعاث ألازغي ٦ ،ما حؿهم في نى٘ الٟغص وجضٖم ز٣خه بىٟؿه وحؿاٖض ٖلى جىمُت لٛخه .
٦ما ؤن لل٣غاءة ؤَمُت ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي واإلاجخمعي خُث حؿخسضم ٧ىؾُلت ٖالج ٗٞا ٫جدذ بقغا ٝالُبِب الىٟسخي ؤو
ألازهاجي الىٟسخي ؤو الاحخماعي خُث ًُلٖ ٤لحها الٗالج بال٣غاءة ؤو الببُلُىزحرابُاولظل ٪حٗخبر ال٣غاءة مً ؤَم اإلاٗاًحر التي
ج٣اؽ بها اإلاجخمٗاث ج٣ضما ؤو جسلٟاٞ،اإلاجخم٘ ال٣اعت َى اإلاجخم٘ اإلاخ٣ضم الظي ًيخج الث٣اٞت واإلاٗغٞت،وٍُىعَا بما ًسضم
ج٣ضمه وج٣ضم ؤلاوؿاهُت حمٗاء،اهه اإلاجخم٘ الظي ًيخج ال٨خاب وَؿتهل٨ه ٢غاءة وصعؾا٦ما اجها جغوى ال٨ٟغ ٖلى ؾالمت
الٟهم واإلاغاحٗت والخمدُو  ،وجىمي ال٣ضعة ٖلى الى٣ض وبنضاع الخ٨م .
٦ما حؿهم ال٣غاءة في ج٩ىًٍ الصخهُت الىامُت اإلابضٖت اإلابخ٨غة ،و حكُ٨ل ال٨ٟغ الىا٢ض للٟغص وجىمُت مُىله واَخماماجه.
وحٗخبر ال٣غاءة مً ؤَم وؾاثل اؾدثاعة ٢ضعاث اإلاخٗلم وبزغاء زبراجه وػٍاصة مٗلىماجه ومٗاعٞه وجمُ٨ىه مً جدهُل اإلاىاص
الضعاؾُت حمُٗها .
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ُا
و حٗض الٗامل ألاَم في حكُ٨ل ٖ٣ل اإلاخٗلم  ،وج٨ؿبه ال٣ضعة ٖلى الٟهم والخٗبحر  ،وجىمي اججاَاث ألاٞغاص ال٨ٟغٍت لخضمت
اإلاجخم٘ وجىمُخه ٞ .هي حٗخبر ٢اٖضة ل٩ل ٖلم ومٟخاح ًٟخذ لل٣اعت ممخل٩اث ال٨ٟغ الٛىُت.
ؤؾباب الٗؼو ًٖ ٝاإلاُالٗت :
مً ًخإمل وا ٘٢اإلاجخمٗاث الٗغبُت ومً ًخاب٘ الضعاؾاث والخ٣اعٍغ التي احغٍذ في الؿىىاث اإلاايُت ًٖ وا ٘٢ال٣غاءة
وجإزحراتها ًضع ٥التراح٘ الظي حكهضٍ ال٣غاءة بك٩ل عَُب في ٧اٞت البلضان الٗغبُت ًًا ٝبلُه ٢لت ٖضص اإلا٨خباث وجًائ٫
ؤٖضاص صوع اليكغ .
َظٍ ماقغاث زُحرة ٖلى ؤلاَما ٫الظي جىاله ال٣غاءة في ػماهىا مً ؤبىاء ؤمت ؤ٢غؤ التي هي ؤو٧ ٫لمت زاَب بها حبرًل (ٖلُه
الؿالم) ؾُضها مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم وفي اإلا٣ابل هجض الاَخمام ال٨بحر بال٣غاءة بكتى ؤهىاٖها في اإلاجخمٗاث الٛغبُت
وحصجُ٘ الٟغص ٖلى ا٢خىاء ال٨خب واإلاجالث اإلاسخلٟت وَظا الاَخمام ججضٍ ٖىض الٟغص الٛغبي في نىع مخٗضصة مجها اؾخٛالله
لى٢خه في جهٟذ ٦خاب ؤو مجلت في ٧ل ألاما ً٦التي ٞحها اهخٓاع ٖ :ىض الُبِب وفي الُىابحر اإلاسخلٟت  ،وختى في خاالث الؿٟغ
ًا
ؤو الخى٣ل صازل اإلاضًىت باإلاىانالث الٗامت ؛ بل وؤًًا في ؤو٢اث الغاخت والاؾترزاء في الخضاث ٤وٖلى الكىاَئ وٚحر طل. ٪
ؤما َظا الخمى ٫وؤلاَما ٫الظي ًخه ٠به ال٨ثحر مً الىاؽ في الٗالم الٗغبي ججاٍ ال٣غاءة حهضص ألامت بدضور ٖىا٢ب
زُحرة في اإلاؿخ٣بل ٣ٟ٦ضان الهىٍت ويُإ اإلاىعور الخاعٍدي ألانُل ويمىع ألامت ًٖ بهخاج اإلاٗغٞت والىنى ٫بلى ال٣ضعاث
الٗالُت في الخهيُ٘ وؤلاهخاج وبًجاص ألاٖالم الٟاٖلحن في قتى مجاالث الخُاة.
ؤَمُت ال٣غاءة واإلاُالٗت :
مما ؾبٞ ٤ةن ٚغؽ بظوع الخجضًض وؤلانالح وحٗىٌٍ ما ٞاث ًخم مً زال ٫بىاء الكباب الٗغبي بىاء ؾلُما وطل٪
بخٗلُمهم مهاعاث وؤؾالُب ال٣غاءة الخضًثت والؿعي هدى وكغ اإلا٨خباث وبُٖاء اإلاث ٠٣الٗغبي مؿاخت ا٦بر والتر٦حز ٖلى صوع
الىالضًً في جىزُ ٤الهلت بحن الُٟل وال٣غاءة مىظ وكإجه٦ ،ما بن َظٍ الاهُال٢ت جخُلب بؾتراجُجُت قاملت جخٗايض ٞحها
ؤصواع حهاث مخٗضصة هي ألاؾغة واإلاضعؾت وؤلاٖالم واإلاغا٦ؼ الث٣اُٞت والجهاث الخ٩ىمُت.
وَىا ٥الٗضًض مً الضعاؾاث ًٖ ؤَمُت ال٣غاءة وبؾتراجُجُتها الؿلُمت  ،والتي وؿخسلو مجها ؤلاعقاصاث آلاجُت:
 -1إلااطا ؤ٢غؤ ؟وما هي ٚاًتي مً ال٣غاءة ؟
َق
بالٗلم عيا هللا حٗالى
صوا ٘ٞل٣غاءجه؛ ٞال ً٣غؤ َ٨ظا زبِ ٖكىاء ،وبهما ً٣غؤ ألهه ًبػي
بن اإلاؿلم ًيبػي ؤن ً٩ىن طا
ِق
ٍل
َق
ُا
والجىتُ ،ا
َق
ألاعى ،وه ٟ٘البكغٍت ،وزضمت
هٟؿه لُٗغٌٗ ٠ُ٦ ٝبض عبه٦ ،ما ؤهه ًغٍض ٖماعة
الجهل ًٖ
ًغٍض ب٣غاءجه ؤن ًغ٘ٞ
ِق
ِق
ُا
ؤلاوؿاهُت؛ وال ً٩ىن َظا بال للمامً!
 --2بماطا ؤبضؤ ؟
ًا
مجاٖ ٫مل ،٪ا٢غؤ ًٖ الصخهُت اإلادببت ل،٪
بطا ؤعصث ؤن حٗىص هٟؿٖ ٪لى ال٣غاءة ٞابضؤ صاثما بما جدب ..ا٢غؤ في
ِق
عٍايخ ٪اإلاًٟلت ،جاعٍش الخغوبُُٟ٦ ،ت ازترإ شخئ ما ،صخ ٠ومجالث ،مظ٦غاث  ...بلخ !! بهظٍ الُغٍ٣ت ؾدخٗىص باإلاماعؾت
ًا
ًا
ُا
َق
جهبذ حؼءا ؤؾاؾُا مً خُاج.٪
وؾدى ٤ٟال٨ثحر مً و٢خٞ ٪حها ختى
ٖلى ال٣غاءة،
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 -3ي٘ زُت لل٣غاءة:
ًا
ُا
وعاء ٢غاءجه  ..لظا ي٘ زُت مىهجُت ل٣غاءج٪؛
مً ؤ٦ثر وؾاثل مدبت ال٣غاءة ؤن ٌكٗغ ؤلاوؿان بةؾخٟاصة حٗىص ٖلُه مً ِق
ًا
ماطا جىىي ؤن ج٣غؤ في َظا الكهغ !؟ و٦م ٦خابا جىىي ٢غاءجه!؟ وما هي اإلاىيىٖاث التي ؾتر٦ؼ ٖلحها !؟ بةم٩اه ٪ؤن ج ٠٣م٘
ًا
ًا
هٟؿ ٪قهغٍا ؤو ؾىىٍا لخُ٣م زُخ ٪في ال٣غاءة ،وجىٓغ َل جد ٤٣ل ٪ما جغٍض ؤم ال ،زم بةم٩اه ٪ؤن حٗضَ ٫ظٍ الخُت ؤو
ًا
ًا
ُا
َق
َق
ُا
وجخجىب الكٗىع باإلالل.
ججٗل حضول ٪قهغٍا ختى حكٗغ صاثما بالخجضًض
حؿحر ٖلُه ،واخبظ ؤن
الجضو ٫الظي
ًا
 -4ابدث ؤوال ٢بل ؤن حؿإ:٫
ًا
البدث ولى لض٢اث! ٤؟ بطا ؤعصث ؤن جدب ال٣غاءة وؤن
٧ل ما هجهله وال ه٩ل ٠ؤهٟؿىا ٖىاء
ِق
إلااطا وؿاعٕ صاثما بلى الؿااِ ًٖ ٫ق
ًا
َق
صاثما ؤن جبدث ٢بل ؤن حؿإٞ ،٫ةطا َق
ال٨خاب لخٟدل في
ٖل ٤في طَى ٪قحئ ٞباصع بلى
هٟؿ ٪صاثم ؤلاعجباٍ بهاٗٞ ،لُ٪
ججٗل
ِق
َق
َُاجه ٖما ججهلهٞ ،ظل ٪ؾُٗىصَ ٥ق
خب ال٣غاءة.
 -5خضص الى٢ذ واإلا٩ان اإلاىاؾبحن:
ًا
ًا
ًا
ًا
ُا
ؤو٢اث الٟغا ،ٙوبهما خضص صاثما ؾاٖت ؤو ؾاُٖتن ًىمُا  -ؤو ختى هه٠
ً٣خهغ ٖلى
خاو ٫صاثما ؤال ججٗل ال٣غاءة ٖمال
ِق
ًا
ؾاٖت ٖ -لى خؿب م٣ضعج ٪واحٗلها زابخت لل٣غاءة ال جخٛحر وال جدبض .. ٫احٗلها ًا
حؼء ؤؾاؾُا مً بغهامج ٪الُىمي وؤي٠
ِق
ًا
٢بُل
مىاؾب
إلا٩ان
بلحها جسهُهٍ ٪ل
ٍل
َاصت ًبٗثٖ ٪لى اليكاٍ وٖلى ؤلاؾخمخإ بما ج٣غؤ ،وخبظا لى ؤيٟذ لظل ٪قِئا مً ِق
ٍل
َق
ٞىجان ٢هىة.
قاي ؤو
ٍل
الدؿلُت  -بن ٦ىذ مً َىاتها ٩٦ -ىب ٍل
ُا
الخضعج مُلىب:
-6
ًا
ُا
َق
الخماؾت َق
بٗض ٢غاءة َظٍ الؿُىع بلى ؤن جبضؤ
وٖلُه ٞالتزم مبضؤ الخضعج في ال٣غاءة ٞ ..ال جإزظ٥
بالىؾُُت صاثما؛
ٖلُ٪
ِق
ِق
ًا
ْق
ْق
وؤوٚل بغ٤ٞ؛ ٞةن بدغ ال٣غاءة ال ؾاخل له  ..ابضؤ صاثما باألٌؿغ
باإلاُىالث مً ال٨خب واإلاىؾىٖاث ،ول ً٨ؾضص و٢اعب
ِق
ُا
ٞاألٌؿغ ،زم اهخ٣ل بلى ما بٗضٍ ،والخى ٤ُٞمً هللا.
ًا
ْ -7ق
 ً٦حاصا:
ًا
ًا
ًا
صاثما ،ال ُاً ُا
ُا
ُا
َق
جهى٘ الٟغ١
ال٣غاءة لِؿذ خلىي
جدمل
خهىع ؤن
وؿخمخ٘ بها خُىا وهتر٦ها خُىا آزغ  ..وبهما ال٣غاءة هي التي
ًا
ْق
ُا
واحب ؤؾاسخي ٖلُٞ ،٪سظ َق
ألامغ بجض!
ؤو ٫آًاث ال٣غآن ال٨غٍم ؤمغا بهىاًت ! ال٣غاءة لِؿذ َىاًت  ، ِ٣ٞوبهما هي
 -8هٓم مٗلىماج:٪
ًا
ُا
صاثما ُا
ال٨خب والصخ٠
وجم٣ذ الٟىضخى  ..لظا خاو ٫ؤن جىٓم مٗلىماج ٪واؾخٟاصج ٪مً
جدب الىٓام،
الىٟـ البكغٍت
ِق
ْق
ُا
بُ٣مت
ؾدكٗغ
زام ،و٢م بٗض طل ٪بخيؿُ٣ها بُغٍ٣خ ٪الخانت بن ؤخببذ؛ ُٞما بٗض
صٞتر
ِق
والضوعٍاث ٖبر حسجُلها في ٍل
ٍل
َق
ُا
ؾىىاث َىٍلت.
٦خاب ٢غؤجه ٢بل
ج٣لب ؤوعا ١صٞتر ٥لخ٣غؤ مٗلىماث وٞىاثض ٢ض خهلتها مً
ال٣غاءة خُىما
ٍل
ٍل
 -9اه٣ل ما ج٣غؤ بلى ٚحر:٥
ًا
ؤًًا َق
ُا
ؾدكٗغ خُىما ُا
ُا
ُا
ؤه ٪جاصي عؾالت ؾامُت ٖىض ه٣ل
وؾدكٗغ
وحٗلمخه بلى ٚحر ٥بُ٣مت ال٣غاءة وٞاثضتها ..
جى٣ل ما ٢غؤجه
الٗلم.
ّ
٧ىن م٨خبت مخىىٖت في بِخ:٪
ِ -10ق
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ًا
ًا
ًا
ج٣ضم ُا
ؤوال ،وٖلى ٧ل ما َق
وبدث وٚحرَا زاهُا.
ط٦غٍ مً اؾخٟاصة
اءة
ٍل
خب ال٣غ ِق
ؾُُٗىَ ٪ظا ألامغ ٦ثحرا ٖلى ِق
الخاجمت :
بن لل٣غاءة ؤَمُت في خُاة الٟغص واإلاجخم٘ ٞ ،هي جؼوص ألاٞغاص بالخبراث وجىمي مضاع٦هم وتهُئهم لخضمت اإلاجخم٘ وجضٗٞهم
لُ٩ىهىا عواصا في مجخمٗهم ؛ٞهى بال ق ٪الٗملُت ألاؾاؾُت في ٞهم الترار الث٣افي والىَجي  ،والاجها ٫بترار آلازغًٍ ،
ووؾُلت لالجها ٫بباقي الٗلىم  ،وًٖ َغٍ٣ها ٌكب٘ الٟغص خاحاجه ،وٍىمي ٢ضعاجه ّ
وٍىؾ٘ آٞا٢ه .و ل ً٨مً ًخإمل وا٘٢
ِق
اإلاجخمٗاث الٗغبُت ومً ًخاب٘ الضعاؾاث والخ٣اعٍغ التي احغٍذ في الؿىىاث اإلاايُت ًٖ وا ٘٢ال٣غاءة وجإزحراتها ًضع ٥التراح٘
الظي حكهضٍ ال٣غاءة بك٩ل عَُب في ٧اٞت البلضان الٗغبُت ًًا ٝبلُه ٢لت ٖضص اإلا٨خباث وجًائ ٫ؤٖضاص صوع اليكغ .
٢اثمت اإلاالخ: ٤
http://uqu.edu.sa/page/ar/35555
http://alexlisdept.blogspot.com/2012/02/blog-post_13.html
http://www.startimes.com/f.aspx?t=21086691
http://mojznew.com/5864/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9/%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-2015
GOOGLETRADUCTION
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أهمُت اللساءة
ألاطخاذة شىعت أمُىت (حامعت مظخغاهم)
اإلالدمت:
حٗض ال٣غاءة ؤَم وؾُلت للخٗلم ،خُث ً٨دؿب الصخو بًٟلها اإلاٗاع ٝوالٗلىم وألا٩ٞاع التي ًًٗها الصخو ال٩اجب
الظي له زبرة مي مجا ٫مٗحن .وبظل ٪حؿمذ ال٣غاءة بخُىٍغ اإلاهاعاث وجىؾُ٘ مجاالث ؤلاصعا ٥الٗ٣ليٞ ،الصخو الظي ً٣غؤ
في مجاالث قتى ؾىاء ؤ٧اهذ ؤصبُتٖ ،لمُت ج٩ىن له ز٣اٞت واؾٗت .وبالخالي ،حٗخبر ال٣غاءة الى٢ىص للٗ٣ل البكغي.
وجخجلى ؤَمُت ال٣غاءة في ؤو٧ ٫لمت زاَب بها حبرًل ٖلُه الؿالم ؾُضها مدمض نل هللا ٖلُه وؾلم وهي "ب٢غؤ" في ٢ىله حٗالى:
ْل ْل
ْل ْل
َو َّل َو ْل َو ٰـ
َو َو َو ْل َو ٰـ
َّل ْل َو َو
َو
َو َو
َّل
َّل
ْل َو ْل
وظـ َوً
وظـ َوً ِنم ْلً َوعل ٍتم ﴿ ﴾٢ك َوسأ َوو َوز ُّبب َوً أله َوس ُهللام ﴿ ﴾٣ل ِنري َوعل َوم ِنب للل ِنم ﴿ ﴾٤علم ِنٱ
" ك َوسأ ِنب ْلط ِنم َوزِنِّبب َوً ل ِنري خل َوم ﴿ ﴾١خلم ِنٱ
َو َو
َوما ل ْلم َوٌ ْلعل ْلم ﴿( "﴾٥ؾىعة الٗل ٤ألاًت. )5-1وَظا لضاللت ٦بحرة وٖمُ٣ت في ب٦دكا ٝؤَمُت ال٣غاءة للٗلم واإلاٗغٞت.
وهجض في مىا ٠٢الؿحرة الىبىٍت بَخماما ٦بحرا بًُ٣ت "ال٣غاءة" ،خُث ٧ان الغؾى ٫ال٨غٍم في ًُ٢ت "ألاؾغي في بضع" ًُلب
مً ألاؾحر اإلاكغ ٥الظي ًغٍض ٞضاء هٟؿه مً الاؾغ حٗلُم ٖكغة مً اإلاؿلمحن ال٣غاءة وال٨خابتٖ .الوة بلى طل ٪هجض الصخابي
"ػٍض بً زابذ" الظي ؤٖخبر "٧اجبا للىحي وللغؾاثل" بد٨م بج٣اهه لل٣غاءة وال٨خابت و٦ظا اللٛاث الؿغٍاهُت والٗبرًت ،وفي
مسًهظٍ ألاخضار جٓهغ ؤَمُت ال٣غاءة وال٨خابت ،بط ٌٗخبران الٗامالن ألاؾاؾُان ألي ؤمت جغٍض الجهىى والخ٣ضم .
بهُال٢ا مما ؾبٞ ،٤ةهه جبلىعث بق٩الُت البدث خى ٫حٗغٍ ٠ال٣غاءة؟ وما هي ؤَمُتها باليؿبت للٟغص واإلاجخم٘؟
أوال :حعسٍف اللساءة :
جغج٨ؼ ماَُت ال٣غاءة ٖلى مضي وحىص حٗغٍ ٠حام٘ وماو٘ لل٣غاءة ،و٦ظا الخٗغٖ ٝلى زهاثو ال٣غاءة.
أ -مفهىم اللساءة:
حٗخبر ال٣غاءة وؾُلت لخُٟٗل ٖ٣ل الٟغص وطل ٪مً زال ٫الخٗغٖ ٝلى الخغو ٝوال٩لماث .وبالخالي ،هجض ؤن لل٣غاءة حاهبحن،
حاهب آلي ،وآزغ بصعا٧ي ،خُث ًخمثل الجاهب آلالي في الخٗغ ٝبلى ألاق٩ا ،٫و٦ظا ال٣ضعة ٖلى حكُ٨ل ٧لماث وحمل مجها،ؤما
الجاهب ؤلاصعا٧ي ٞهى طل ٪ؤلاصعا ٥الظَجي الظي ًاصي بلى ٞهم اإلااصة اإلا٣غوءة .وٖلى ٧ل ٞةهه مً اإلاؿخدُل الٟهل بحن
الجاهبحن آلالي وؤلاصعا٧ي ،خُث ج٣ٟض ال٣غاءة ؤَمُتها بطا حٗغى ؤخض الجاهبحن بلى الًٗ ٠ؤو ؤلازخالٞ ،٫ةطا حٗغى الجاهب
ؤلاصعا٧ي بلى الىًَ ولم ٌؿخُ٘ ال٣اعت بؾخٗاب وٞهم ما ً٣غؤٍ جهبذ ٢غاءجه ببٛاوٍت ،وباإلا٣ابل ال ًم ً٨ؤث ج٩ىن َىا٢ ٥غاءة
بطا لم ً ً٨الٟغص ؤي ال٣اعت ٢اصعا ٖلى جغحمت ما جٖ ٘٣لُه ُٖىاٍ بلى ؤنىاث مؿمىٖت للخغو ٝوال٩لماث والجمل .وٖلُه،
ٞةهه ًجب بلخ٣اء الجاهب آلالي وؤلاصعا٧ي لخجؿُض ال٣غاءة باإلاٗجى الض ٤ُ٢ؾىاء ؤ٧اهذ حهغٍت ؤو نامخت .
حذيفة السامرائي ،القراءة وأمهيتها للفرد واجملتمعwww.saais.net/mktarat/alam/95.htm ،
2
www. Myschool.co.il
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ًا
وبالغحىٕ بلى مٟهىم ال٣غاءة في ؤلاؾالم٣ٞ ،ض طَب الغاػي في ٦خابه «مسخاع الصخاح» بلى ال٣ى ٫ؤهه"٢غؤ الصخيء (٢غاءها) بالًم
ُهللا َو
َو
ٌٗجي حمٗه ويمه ،ومىه ؾمي ال٣غآن؛ ألهه ًجم٘ الؿىع وًٍمها ،و٢ىله حٗالىِ  :نإ َّلن َوعل ْلُ َوىا َوح ْلم َوع ُهللاه َووك ْلسآ َوه ُهللاه ؤي٢ :غاءجه ،وٍغي
ًا
مدمض ٖضهان ؾالم في ٦خابه «ال٣غاءة ؤوال» :ؤن ال٣غاءة حٗجي :الجم٘ ،والًم ،والخىىَ٘ ،وؤلابال ،ٙو٢ض ج٩ىن ال٣غاءة مً
ًا
ًا
حهغا ؤو ًا
خٟٓا ،و٢ض ج٩ىن ًا
ال٨خاب ًا
ؾغا ،و٢ض ج٩ىن
اؾخماٖا٦ ،ما في خضًث بضء الىحي .حاء في
هٓغا ،ؤو مً الظا٦غة اإلاستزهت
ًا
ج٣ٟه .و٢غ ُا
ج٣غؤ َّز
ُا
ُا
لؿان الٗغب٢ :غ ُا
ويممذ َق
وج٣غؤ ؤي َّز
جيؿ َق ،٪و٢ا ٫بًٗهمَّ :ز
بًٗه بلى بٌَّٗ .ز
ؤث
حمٗخه،
ؤث الصخيء ٢غآها ،ؤي
ًا
ًا
ال٣غآن :لٟٓذ به مجمىٖا.وحاء في اإلاعجم الىؾُِ٢ :غؤ ال٨خاب ٢غاءة و٢غآها :جدب٘ ٧لماجه هٓغا وهُ ٤بها .و٢غؤ ال٨خاب جدب٘
٧لماجه ولم ًىُ ٤بها ،وؾمُذ خضًثا بال٣غاءة الهامخت.
 خطابظ اللساءة:مً زال ٫اللمدت الٗامت إلاٟهىم ال٣غاءة ًخجلى لىا ؤن لهظٍ ألازحرة خؼمت مً الؿُماث ،بط ؤجها جخمحز بإجها "ْاَغة بوؿاهُت"
بدثت جخٗل ٤بصخو ؤلاوؿان وخضٍ ،خُث حكترٞ ٥حها ٖضة ٢ىي بوؿاهُت مما ًجٗلها ٖملُت خُىٍتٖ .الوة ٖلى طل ،٪هجض
ؤن ٖملُت ال٣غاءة ال ج٩ىن هاحٗت بال بطا ب٢ترهذ بال٨خابتٞ ،هظان الٗامالن ٌٗخبران حجغ الؼاوٍت لخٗلُم الٟغص الظي حؿمذ له
بخىؾُ٘ آٞا٢ه وطل ٪بةزغاحه مً الخ٨ٟحر الًُ ٤بلى الخ٨ٟحر الىاؾ٘ .ومً زم ،حٗض ٖملُت ال٣غاءة وؾُلت مً وؾاثل
الخىمُتٞ ،بًٟلها ًغج٣ي الصخو ،وجهبذ له الغٚبىت إلاىا٦بت ٖالم اإلاٗغٞت لخد ٤ُ٣ؤَضاٞه٦.ظل ٪جخمحز ال٣غاءة بإجها ٖملُت
ال حٗتر ٝبالٟىاع ١الؼمىُت ،ؤلاحخماُٖت و٦ظا الجٛغاُٞتٞ ،الصخو الظي ً٣ىم بال٣غاءة ٌؿخُُ٘ ؤن ٌِٗل في ٧ل الٗهىع
وألاُ٢اع  ،خُث ًيخ٣ل بالؼمان واإلا٩ان لُِٗل م٘ مً ؾب٣ىٍ.
وفي هٟـ الهضص ،جخمحز ٖملُت ال٣غاءة بإجها حؿاَمٟي الٟهم ،لظلً ٪خىحب ٖلى الصخو ؤن ًخ ًٞ ً٣ال٣غاءة ل٩ي ًه٠
ٖلى ؤهه ٢اعت حُض ًٟٞ ،ال٣غاءة ًخمثل في بًجاص الٗال٢ت اإلاخضازلت بحن ٧ل مً "ال٩اجب الخ٣ُ٣ي ،ال٩اجب الًمجي ،ال٣اعت
الخ٣ُ٣ي وال٣اعت الًمجي"  ،والتي ًُلٖ ٤لحها بنُالح ؤلاه٣ؿام الثىاجي لل٣غاءة وال٨خابت .

القراءة الصامتة :وىي القراءة اليت تعمد إىل توفري القدرة على السرعة والفهم وتلخيص املقروء ،إضافة إىل زيادة حصيلة القارئ اللغوية والفكرية ،حيث إ ن القراءة الصامتة
تتيح للقارئ تأمل العبارات والرتاكيب ،وعقد املقارنات بينها والتفكري فيها ،كما أهنا تنمي الرغبة ال قرائية  .أما القراءة اجلهرية فهي اليت تقوم على اإللقاء املعرب واإلنشاد،
وهلذا النوع مزاياه ،إذ يقوم على كشف عيوب النطق ملعاجلتها ،وىي وسيلة إلجادة النطق واإللقاء ،والتعبري عن املعاين بلغة صوتية متم يزة ومفهومة ،وىي مهارة مطلوبة يف
مهن كثرية ،كالتدريس واحملام اة والوعظ واإلصالح  .راجع خالد بن عبد العزيز النصار ،اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة ،الكتيبات اإلسالمية ،ص  .50 ،49 .راجع

www.ktibat.com

خالد بن عبد العزيز النصار ،املرجع السابق ،ص .30 .
3
خالد بن عبد العزيز النصار ،نفس املرجع السابق ،ص .37 .
 4الكاتب احلقيقي ىو الذي قام بفعل الكتابةوىو الذي يوجد خارج نطاق النص وسياقو  .أما الكاتب الضمين فهو الدور الذي يلعبو الشخص الكاتب احلقيقي ،ويوجد داخل النص
الكتايب وحييا لالبد لطاملا ىناك وجود للنص ،ويتوقف عن احلياة إىل أن يتوقف القارئ عن القراءة مث يعود مرة أخرى للحياة يف كل مرة يقرأ فيها النص  .أما القارئ احلقيقي فهو الشخص
 .راجع :تعريف القراءة،
الذي يقوم بفعل القراءة يف الواقع  .وفيما خيص القارئ الضمين يف تلك الشخصية اليت خيلقها الكاتب يف الرواية كصورة أخرى من القارئ احلقيقي
www.mawdoo3.com
5تؼزٚف انقزاءجwww.mawdoo3.com ،
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الشكل واآلداء

صامتة

التهيئ الذهني

جهرية

قراءة الدرس

قراءة اإلستمتاع

أغراض القارئ
السريعة

تكوين فكرة

النقدية

جمع المعلومات
التحصيلية

المتعة

زاهُا :أهمُت اللساءة باليظبت للفسد وللمجخمع ،والطالب :
ج٨دسخي ال٣ضعة ال٣غاثُت للٟغص ؤَمُت بالٛت للٟغص ،طل ٪ؤهه جىحض ٖال٢ت وزُ٣ت بحن ال٣غاءة والٟغصٞ ،ال٣غاءة لِؿذ ٖملُت آلُت
جخٗل ٤بالخٗغ ٝوالىُ ٤وبهما هي ٖملُت مٗ٣ضة ومغ٦بت جدخاج بلى الٟهم والغبِ وؤلاؾخيخاج .وبالخاليٞ ،ةن بؾخُإ ال٣اعت ؤن
ًغ٦ؼ ٖلى الٟهم م٘ بهدباٍ زاهىي ل ٪ٟالغمؼ ٌ ،ؿخُُ٘ َىا ؤلاَخمام بمٗٓم اإلاٗاوي .وجدؿم ٖملُت ال٣غاءة بإَمُت بالٛت في
خُاة الٟغص ؾىاء مً الىاخُت اللٛىٍت ،بط ج٣ىم جثري ال٣غاءة الخهُلت اللٛىٍت ٖىض ألاٞغاص ،وبظلٞ ٪هي جىمي اإلاهاعاث اللٛىٍت
وجُىع ٢ضعة الخٗبحر لضي ألاٞغاص ،ألامغ الظي ٌك٩ل وؾُلت مهمت لبث عوح الخٟاَم بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ وؤلاعج٣اء بةوؿاهُتهم.
٦ظل ٪مً الىاخُت الجؿماهُتٞ ،ال٣غاءة جس ٠ٟمً ٖبء الخُاة الغوجُيُت وجدمي الجؿم مً ألامغاى الىاججت ًٖ
بؾخيكا ١الغنام ،وَى ما جىنل بلُه الباخثىن الامغٍُ٨ىن مً زال ٫الضعاؾت التي ؤحغٍذ ٖلى ٖما ٫ؤخض اإلاهاو٘ الظًً
ًخٗغيىن ل٨مُاث ٦بحرة مً الغنام بؿبب َبُٗت ٖملهم ،بط ْهغ للباخثحن ؤن الٗما ٫اإلاىاْبحن ٖلى ال٣غاءة ٧اهىا ؤ٢ل
جإزغا بالٟٗى ٫الؿلبي للغنام الظي ًازغ ٖلى ال٣ضعاث الخغُ٦ت وؤلاصعاُ٦ت لئلوؿان ،وفي اإلا٣ابل حٗغى الٗما ٫ألا٢ل ب٢باال
ٖلى ال٣غاءة بلى الًغع في الىٓام الٗهبي اإلاغ٦ؼي في الضما ٙوالخبل الكى٧ي  .ي ٠بلى طل ٪ال٣غاءة حؿاَم في بهسٟاى
الكٗىع بالخىجغ زال ٫ؾخت ص٢اث ِ٣ٞ ٤مً بضء ال٣غاءة و ٤ٞصعاؾت ؤٖضتها حامٗت ؾا٦ؿـ بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،

سعود بن عيد العنزي ،ما أمهية القراءة بالنسبة للطالب ،راجعwww.dr-saud-a.com :
عبد اهلل مغرم ،ما ال نعرفو عن أمهية القراءة ،جريدة الرياض،

سبتمرب  ، 0 4عدد  ، 6890ص . .راجع www.alriyadh.com
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وهللذ عً دزاطت بسٍطاهُت ان وظبت الاضابت باألمساع الىفظُت لدي ألاشخاص الرًً الًلسرون جطل الى , %25بِىما
ال جخجاوش %2في ألاشخاص الرًً ًلسرون
ًا
جبٗا لظلٞ ،٪ةن ؤَمُت ال٣غاءة مً الىاخُت ؤلاحخماُٖت ٞةجها جخجؿض في ٧ىجها حٗض ؤصاة ؤؾاؾُت للخىانل بحن الٟغص وؤٞغاص
مجخمٗه ،خُث جىمي ال٣غاءة ٨ٞغ الٟغص وج٣ىم بخإؾِـ بججاَاجه ومُىالجه ،ألامغ الظي ٌؿاَم في بىاء شخهِخه ممحزة ٨ٞغٍا
وز٣اُٞا بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ .
ؤما ُٞما ًسو ؤَمُت ال٣غاءة باليؿبت للمجخم٘ٞ ،هي جخجلى بىيىح في الٟغ ١بحن مجخم٘ ٢اعت ومجخم٘ ٚحر ٢اعتٞ ،اإلاجخم٘
ال٣غت هجضٍ مجخم٘ ٌؿحر هدى ؤلاؾخ٣غاع٦ ،ظل ٪ؤن ال٣غاءة حٗض وؾُلت َامت لغبِ اإلاجخم٘ بثراث ؤمخه ،بط ًجؿض الترار في
٧ل ؤمت ؤؾاؽ البىاء الخًاعي له ،بط ؤن َظا الترار ال ًم ً٨بإي خا ٫مً ألاخىا ٫ؤن جخىاعزه ألاحُا ٫مً صون ٢غاءة .وٖلُه،
ٞال٣غاءة حٗمل ٖلى جىمُت الىالء والاهخماء للىًَ وحٗؼٍؼ الهىٍت ال٣ىمُت وؤلا٢لُمُت .وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه بًٟل ْاَغة
الخباص ٫الث٣افي بحن اإلاجخمٗاث والتي حٗخمض ٖلى ال٣غاءة ،ؤيحى ٧ل مجخم٘ ٌٗلم ما ٖىض ٚحرٍ مً خًاعة وز٣اٞت .ػٍاصة ٖلى
طل ،٪جخجلى ؤَمُت ال٣غاءة في ٧ىجها ألاصاة ألاؾاؾُت إلاداعبت ألامُت الث٣اُٞت وألابجضًت في اإلاجخم٘.
ؤما ُٞما ًخٗل ٤بإَمُت ال٣غاءة باليؿبت للُالبُٞ ،الخٔ ؤجها جلٗب صوع مهم ؾىاء مً الجاهب ألا٧اصًمي ؤو الاحخماعي،
الىٟسخي ،و٦ظا مً الجاهب الخظوقي الجماليٞ .ىجض ؤن ال٣غاءة حٗخبر ألاصاة ألاؾاؾُت للخدهُل الضعاسخي والىمى ال٨ٟغي وطل٪
مً زال ٫جىمُت ال٣ىام الٗ٣لُتمً زال ٫جغوٌٍ ال٨ٟغ ٖلى ؾالمت الٟهم واإلاغاحٗت والخمدُو،وال٣ضعة ٖلى الى٣ض وبنضاع
الخ٨م .

فؤاد بن عبداهلل احلمد ،القراءة منهج حياة ،برنامج تدرييب ،راجعwww.osarya.com :
وجيو مرسي أبولنب ،القراءة مفهومها ،تطورىا ،أمهيتها ،مهاراهتا ،راجعwww.kenanaonline.com:
 3خالد مسري ،أمهية القراءة للفرد وللمجتمع وللطالب ،راجعwww.zawiah.yoo7.com :
 4ميساء حمروس أمحد ،القراءة ودورىا يف تنمية الشخصية اإلبداعية والفكرية واألخالقية ،راجعalexlisdept.blogspot.comwww. :
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ؤما مً الىاخُت ؤلاحخماُٖت ٞإَمُت ال٣غاءة جخلخو في ٧ىجها ج٣ىم بٛغؽ الُ٣م الاحخماُٖت وألازالُ٢ت ،ؤًًا حؿاٖض الُالب
ٖلى الخ ٠ُ٨ؤلاحخماعي صازل اإلاضعؾت وزاعحها
ؤما مً الجاهب الىٟسخي ٞىجض ؤن ٢غاءة هىٕ مٗحن ٦خب جُىٍغ الظاث حؿاٖض ٖلى خل ال٨ثحر مً اإلاك٨الث الىٟؿُت ،بط
ؤزبدذ الٗضًض مً الضعاؾاث ؤن ال٣غاءة حٗض وؾُلت إلاداعبت الا٦خئاب ،خُث ً٣ىم َظا ألازحر بؿلب الُا٢ت والخاٞؼ وٍمىذ
قٗىع بالُإؽ ،بُض ؤن ٢غاءة َظا الىىٕ مً ال٨خب ًدٟؼ الُلبت للخٛحر في خالت الٟكل.
ؤزحرا ولِـ آزغا ،وؿخيخج ؤن ال٣غاءة ٖماص الخىمُت والؿبُل الىخُض لئلعج٣اء هدى ألاًٞل وطل ٪بال٣ضعة ٖلى الخُٛحر والخإزحر
والُ٣اصةٞ ،هي بظل ٪جدغع الٟغص مً ْلمت الجهل ويُ ٤ؤ ٤ٞالخ٨ٟحر .وٖلُه ٞةهه مً الًغوعي الخدٟحز ٖلى ال٣غاءةٞ ،األمت
التي ال ج٣غؤ ج٩ىن بمٗؼ ًٖ ٫ألامم ألازغي ألامغ الظي ًجٗلها مىٛل٣ت ٖلى هٟؿها وال ًم ً٨بإي خا ٫مً ألاخىا ٫ؤن جخ٣ضم
و٢ض نض ١ال٩اجب ٖباؽ مدمىص الٗ٣اص خُىما ٢ا ٫ؤن " ال٣غاءة جًُ ٠بلى ٖمغ ؤلاوؿان ؤٖماعا ؤزغي" .
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ِّب
فعل اللساءة بين اإلاطالعت والخطلع
ألاطخاذة أطماء خىالدًت (جىوع)
الخخطُط
ّ
اإلا٣ضمت
 - 1ال٣غاءة ؤمغا ّ
بلهُا
ال٣غاءة ٖباصة
ال٣غاءة عصًٟت ّ
للخضبغ
ّ
 - 2ال٣غاءة وكاَا مٗغُٞا ُامغاوخا بحن اإلاُالٗت والخُل٘
ًا
*مُالٗت
ّ
*جُل ًاٗا
ّ
ّ
الىو واؾخ٨ىاٍ الظاث
 - 3حمالُاث ال٣غاءة بحن اؾخ٨ىاٍ
 - 4اإلاكاع٦ت في نى٘ اإلاٗجى
الخاجمت

ّ
اإلا٣ضمت:
ّ
حم ٌةت خى ٫مىا ٘ٞال٣غاءة ومؼاًا اإلاُالٗتّ ،
حك٩لذ ٢غ ٌة
اءاث ّ
ٞةن َظًً اإلابدثحن ماٞخئا ٌؿخُ٣بان اَخماما ٦بحرا ومتزاًضا،
لئن
ّ
جم حك ٤ُ٣مجاالث ُامؿخدضزت جه ُال ال٣غاءة باإلوؿان والُبُٗت والىحىص واإلاىاهج واإلاضاعؽ ّ
الؾُما و٢ض ّ
والخُاعاث ....وَى ما
ِق
ّ
ّ
ٌؿخد ٤ؤ٦ثر مً وٟ٢ت .ومً َىا ،مً ّ
ّ
ؾىٗمل ٖلى ّ
جإوٍلُا ّ
ّ
ُا
جضبغ ٗٞل ال٣غاءة متراوخا بحن
زًم طل٧ ٪له
ٚىُا
ق٩ل جاعٍسا
ّ
ُا
ؤمغ ّ
ّ
ًخدّ ٤٣
ّ
الىو ٖبر م٣اٌؿتها بظاجهٌ .ة
آهُا
٢هضًت ال٣اعت في ا٦دكا ٝطواث ؤزغي في
اإلاُالٗت والخُل٘ ،مبدث ؤبغػها ُٞه
وػماهُا ٖبر ال٣غاءاث اإلاخالخ٣ت ُاٞدؿهم ُاّ ٧لها في حكُ٨ل مهاعاجه وم٨دؿباجهّ ،
ّ
وٍترصص نضاَا في ّ
٧ل ٢غاءة.
ؤوان ال٣غاءة
ّ
جٟاٖلُت بحن ؤوكُت ال٣اعت ّ
ّ
ّ
الىو اإلا٣غوء،خُث حٗمل اإلاُالٗت
وم٩ىهاث
ول٣ض ججلذ ال٣غاءة والخدبِب ٞحها بابا لٗال٢اث
ٖلى بط٧اء ّ
ّ
ّ
ّ
الاؾخ٣بالُت ُا
للىو اإلاُا َقُ َقالٌ٘ .ة
ؤمغ ُاًٟطخي بىا بلى اٖخباع ال٣غاءة
الىهُت
ُال ِق٘ والبيُاث
الخجاوب بحن البيُاث
للم ِق
اؾدثماعا ّ
جإوٍلُا ًا
بضءا بازخباع الٟهم ونىال بلى بٖاصة بهخاحه .وَى ما ًٟخذ الباب ٖلى مؿاعاث مسخلٟت واخخماالث مخباًىت ؤو
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ّ ّ
حُضا ّ
٣غ بهظا ّ
مذ وعي ّ
ل٩ل ّ
ؤن ّ
وبها بط ُاه ّ
مم٨ىت ال ْقجإ ُا
هو٢/غاءة زهىنُاتها بدؿب
ؾغ ال٣غاءة في ؾجن مًبىَت وجهاثُت.
الؿ ِق
الىو ومالبؿاث ّ
ّ
جلُ٣ه وا٦دكاٞه.
 - 1ال٣غاءة ؤمغا ّ
بلهُا
ُا
بن ب٢غ َقاء ال٣غآن ال٨غٍم وحٗلُمه للمؿلمحن ًٞل ال ُاٌٗاصله ًٞل ،وزحر ال ًىاػٍه زحر ٠ُ٦،ال ،و٢ض ٢ا ٫الىبي نلى هللا ٖلُه
ُا
َق َّز
َّز
ُا
ويىابِ ط٦غَا ُا
وؾلم ُ ":ا
ؤَل الٗلم في ٦خبهم.
وحٗلُم ال٣غآن ال٨غٍم وب٢غائٍ له قغوٍ
آن وٖلمه" .
زحر٦م مً حٗلم ال٣غ
ًا
َق
واحبت ُاجلؼم ال٣اعت واإلاُا ْق٣غ َقت ٖ -لى ّ
ّ
ل٣ضؾُت ٗٞل ال٣غاءة اؾخلؼم ُا
ؤلاجُان بها
الؿىاء -
ٗٞل ؤلا٢غاء ال٣غآن ال٨غٍم قغوَا
وجبٗا
ًا
ُا
ُا
ُا
َق
َق
ّ
ُا
ٗغ ٝاإلا٣غت بإهه مً ٖ ِقلم ال٣غاءاث ًا
خا ٫الٗ ْقغى والؿمإ .ولظا ٌ ّ
ؤصاء وعواَا مكاٞهت "  ،وَكترٍ ُٞه عحاخت الٗ٣ل
َق
ُا ُا
ّ
ُا ّ
ُا
ّ
ؾم٘ ،وال
والًبِ والخلى مً ؤؾباب الٟؿ ٤ومؿُ٣اث اإلاغوءة ،وؤن ً٩ىن ملما بال٣غاءاث ؤمُىاٞ ،ال ً٣غت بال بما ٢غؤ ؤو ِق
ُا
ُاً ّ
٣ضم عؤًه ،ؤو وحه بٖغاب ؤو لٛت ٖلى عواًت .هاَُ ًٖ ٪مٗغٞخه بالٗلـىم الكغُٖت والٗغبُت وجدهُلهما .وحمُ٘ ؤهىإ ال٣ٟه
ِق
ُا
في الضًً ،مً ٖلم بإنى ٫الضًً ( الخىخُض والخٟؿحر وٖلىم ال٣غآن والخضًث وال٣ٟه وؤنىله  .)....ومٗغٞت باللٛت الٗغبُت
ُّط
ّ
ًظَبن بىا
ؤٖجي ٖلم الىدى والهغ ٝؤو مباصت اللٛت الٗغبُت وال ًلؼم مىه ؤلاخاَت بجمُ٘ ؤوحه اللٛت وٖلىمها وٞىىجها .وال
ّ
مخضع ٌةج في ّ
الًٓ بلى ّ
ّ
ؤن الٗلم بهظٍ الٗلىم ُا
ًد ّضٍ ػمان ؤو م٩انّ ،بهما َى ّ
الخل٣ي متر ٍل ١في ألاصاء.
ّ
ّ
آوي لٟٗل "ا٢غؤ"ّ ،
الُغح ال٣غ ّ
وٍتراص ٝالٟٗل "ال٣غ ّ
ألن الخ٨ٟحر َى الُٟ٨ل بخجاوػ الخِTrace/
اجي" والخ٨ٟحر في زىاًا
ّ
وال٨خابت Ecriture/اإلاكغوَحن ّ
بدحز ّ
يُ ٤وخضوص(ال٨خاب) بلى مضاعاث الٗالمت الكاؾٗت ،في اخخىائها لل٩ىن حملت ،وإلآاَغ
ّ
والخإمل ّ
والىٓغ والبهغ ّ
ّ
ّ
وجدؿ٘ مجاالث الخ٨ٟحر ّ
والؿم٘ والاؾدبهاع
الخضبغ
مغة ؤزغي لدكمل ٖملُاث
الخُاة جٟهُال.
ّ
ّ
الباَجيٞ...خ٩ىن َظٍ الٗملُاث مىىَت بالٗ٣ل وال٣لب ٖلى الؿىاءً ،لخٟخان بلحها ٖلى الخىالي إلصعا ٥خ٣اث٣ها والؾخ٨ىاٍ
ّ
ّ
وجخٗ٣ض ّ
ابخضاءّ ،
ُا
ّ
ًا
وحٛىع
ألجها ال جخى٠٢
جدكٗ ُاب
ٞةجها ؾغٖان ما
حىاَغَا وماَُاتها ،وهي بحغاءاث  ،وبن بضث بؿُُت ؾاطحت
خض مٗلىم ،ماصام ألا ٤ٞاإلاُٗى لها ّ
ٖىض ّ
ّ
ًمخض مً ّ
اإلاخإمل طاجه بلى الىحىص في ماصًخه ومٗىىٍخه ،بل بلى ما وعاء طل ٪مً ٢ىي
ّ
ّ
ًخدؿـ وحىصَا في ّ
٧ل آًت مً آًاجه.
ُٚبُت
ّ
والغمىػّ ،
والىٓغ في ال٣غآن ال٨غٍم٨ً ،كَ ٠ظا البٗض الخًاع ّي لل٣غاءة ،وهي جخجاوػ اإلا٨خىب بلى مدُِ الٗالماث ّ
٩ٞل آًت
ُٞه خملذ طلّ ٪
ؤلاوؿاوي ّ
الىضاء ّ
ّ
ب٩ل ما اخخىاٍ مً َظٍ الىْاث ٠بجمُ٘
و٦غعجه ج٨غاع ؤمغ وبلؼام ٞهي" حكمل الٗ٣ل
زهاثهها ومضلىالتهاٞ ،ال٣غآن ًساَب الٗ٣ل الىاػٕ والٗ٣ل اإلاضع ٥والٗ٣ل الخُ٨م والٗ٣ل ّ
الغقُض ،وال ًظ٦غ الٗ٣ل ٖغيا
م٣خًبا بل ًظ٦غٍ م٣هىصا ٖلى هدى ال هٓحر له في ٦خب ألاصًان" .

.5027
 /ؤزغحه البساعي في صخُده٦ :خاب ًٞاثل ال٣غآن ،باب" :زحر٦م مً حٗلم ال٣غآن وٖلمه"( ،ح
1419ﻫ.
صخُذ البساعي :ؤلامام ؤبى ٖبض هللا مدمض بً بؾماُٖل البساعي ،بِذ ألا٩ٞاع الضولُت لليكغ والخىػَ٘ ،الغٍاى ؾىت
 /مدمض بً الجؼعي :مىجض اإلا٣غثحن ُاومغقض الُالبحن  ،اٖخجى به ٖلي بً مدمض الٗمغان ،صاع ٖالم الٟىاثض لليكغ والخىػَ٘ ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت)1( ٍ ،
1419ﻫ.م.49:
ؾىت
ُا
َق
ًا
ًا
ًا
ُا
ًا
ًا
ُا
ُا
ُا
ْق
ُا
ُا
ُا
٣ً /ى ٫ابً الجؼعي في «مىجض اإلا٣غثحن»«:وٍلؼمه (ؤي اإلا٣غت) ؤًًا ؤن ًد٦ ٟٔخابا مكخمال ٖلى ما ً٣غت به مً ال٣غاءاث ؤنىال وٞغقا ،وبال صازله الىَم
ْق َق
ُا
ًا
ًا
ّ
ُا َّز
ؿخصخبا طلٞ ،٪ةن َّز
ق ٪في شخيءٞ ،ال
جلُ٣ه مً قُسهُ ،ام
وبن ؤ٢غؤ
والٛلِ في ٦ثحر،
ب٨خاب وَى ٚحر خا ٔٞلهٞ ،ال بض ؤن ً٩ىن طا٦غا ُُٟ٦ت جالوجه به خاِ ٫ق
ٍل
َق َق
ع٣ُٞه ،ؤو ٚحرٍ م َّزمً ٢غؤ بظل ٪ال٨خاب ،ختى َّز
.
ًخد ٤٣بُغٍ ٤ال ُ٘٣ؤو ٚلبت الًٓ.
ٌؿدى ٠٨ؤن ٌؿإ٫
ِق
اإلاغح٘ هٟؿه  ،م.52:
ّ
 /الٗ٣اص :الخ٨ٟحر ٞغًٍت بؾالمُت ،ميكىعاث اإلا٨خبت الٗهغٍت ،نُضا-بحروث (ص-ث) .م.7:
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ال٣غاءة ٖباصة
ّ
ّ
ُا
ّ
والكغوٍ ّ
ّ
الهاعمت التي ُاٌكترٍ جىٞغَا في اإلا٣غت جٟطخي وحىبا بلى اٖخباعَا هىٖا مً ؤهىإ الٗباصة
٢ضؾُت ٗٞل ال٣غاءة
بن
ّ
الؿمإ وؤلاؾمإ بلى ّ
الخضبغ والاٖخباع ،ومٗاوي ّ
الخٗلم والخٗلُم بلى ّ
الىٓغ والاؾخ٨ىاٍ ،ال
ًخجاوػ ٞحها ٗٞل ال٣غاءة مٗاوي
ُا ٌة َق
ًا
ٌة
ّ
َّز
الٟغصي ُاؾىت مً ُّط
ّ
الؿجن التي ال ٌؿ٘ ؤخض جغ٦ها عٚبت ٖجها.
ا٦خٟاء ُٞه وال جى ًٖ ٠٢الاؾتزاصة مىه .وهي في بَاعَا
َق
َّز َّز َق َق ْق ُا َقن َق َق َّز َق َق َق ُا ْق َّز َق َق
الىهىم ال٨ثحرة في ْق
ُا
الهلىة
ِ ًٞقل ٖباصة ٢غاءة ال٣غان ،مجها٢ :ىله حٗالىِ " :قبن ال ِقظًً ًخلى ِق٦خـاب الل ِقه وؤ٢امىا
و٢ض حاءث
َق َق َق ُا ْق َّز َق َق ْق َق ُا ْق ّ ًا َق َق َق َق ًا َق ْق ُا َق َق َق ًا َّز َق ُا َق ُا َق ّ َق ُا ْق ُا ُا َق ُا ْق َق َق َق ُا ّ َق ْق َّز ُا َق ُا ٌة َق ُا
ُا
ٌة
وؤه٣ٟىا ِقمما عػ٢ىـاَم ِقؾغا وٖال ِقهُت ًغحىن ِقججاعة لً جبىع * ِقلُى ِقٞحهم ؤحىعَم وٍ ِقؼٍضَم ِقمً ِ ًٞقل ِقه ِقبهه ٟٚىع ق٩ىع "  .و ِقجالوة
َق
َق
هللا َقٖلى هىٖحن:
اب ِق
٦خ ِق
َق ْق ُا ْق َق
َّز ٌة
ٌة
هض ُا
ْق
َق ْق
ؤوام ِقغ ِقٍ واحخىاب هىاَُه.
ً٤
ؤ -جالوة
خ٨مُت ،وهي ج ِق
ؤزباعٍ وجىُٟظ ؤخِ ٩قام ِقه ِقب ِقِ ٟٗقل ِق
ِق
َّز ٌة
ُا
ب -جالوة لُٟٓت ،وهي ٢غاءجه.
ّ
ٖثمان بً َق
َق
ٖٟان عضخي هللا
وبلى َظا وعص مٗجى حٗلم ال٣غآن وحٗلُمه في نُٛت جًُٟل مُل٣ٞ ،٤ض وعص ِقفي صخُذ البساع ّ ِقي ًٖ
ّ
حٗ َّزل َقم ُا
ال٣غ َق
وٖ َّزل َقمه" ،وفي الصخُدحن ًٖ ٖاجكت عضخي هللا ٖجها َّز
ٖىه َّز
آن َق
٢اَ " :٫قز ُاحر ُا٦م َقم ْقً َق
وؾلم َق
ؤن َّز
ؤن الىبي
الىبي نلى هللا ٖلُه
ّ
الؿٟغة ال٨غام البرعة ،والظي ً٣غؤ ال٣غ َق
وٍدخٗخ٘ ُٞه وَى ٖلُه ٌّق
ُا
اإلااَغ بال٣غآن م٘ َّز
وؾلم ٢اُ " :٫ا
قا ١له
آن
نلى هللا ٖلُه
ِق
ِق
َّز
َّز
ُا
ُا
َق
الخالوة والثاوي ٖلى مكِ ٣قتها ٖلى ال٣اعت.
ؤحغ ِقان" .وألاحغ ِقان ؤخضَما ٖلى
ِق
ّ
ًا
ُا َق َق
ٍغة عضخي هللا ٖىه َّز
ْق
ا" :٫ما ْق
اح َقخم َق٘ ٌة
وؾلم َقَ ٢ق
هللا
ؤن الىبي نلى هللا ٖلُه
وفي صخُذ مؿلم ؤًًا ًٖ ؤبي َغ
٢ىم في ٍل
بِذ ِقمً ُاب ِق
ُىث ِق
َّز َق َق
َق
ُا َق َق َق َق ُا ْق
ُا َّز ُا
ٖلحهم ِق ُا َق ْق ُا ُا
ُا
َقً ْقخ ُالى َقن َق
َ ُٞقم ْقً ٖىضٍ" .وٚحر
٦خاب هللا َقوٍخضاعؾىه ُاه َقب ْقُ َقج ُاهم بال ه َقؼل ْقذ
الؿُ٨ىت وِ ٚقكُتهم الغخمت وخٟتهم اإلاالث٨ت وط٦غَم هللا ِق
ّ ّ
ّ
ازخهذ به مً ًٞاثل ،مً طل ٪ؾىعة الٟاجدت وؾىعة الب٣غة وآ٫
زٟي ؤهه قاٖذ هىٕ مً اإلاًٟالت بحن آي ال٣غآن إلاا
ؤخب ألاو٢اث ّ
ٖمغان ؤلازالم....وٚحرَم٧ّ ،لُا ؤو ّ
حؼثُا .وًٞال ًٖ طل ٪قإ هىٕ مً اإلاٟايلت بحن ّ
لخضبغ ال٣غآن ؤ٧ان طل٪
جهجضا لُال ،ؤو ٞجغا ،ؤو آهاء ّ
ّ
الجهاع....
ال٣غاءة عصًٟت ّ
للخضبغ
باألمُت ،وَظا ّ
زٟي ّ
الغؾى ٫ألا٦غم اإلاىنىّ ٝ
ؤن نُٛت ألامغ في ٢ىله حٗالى في ؾىعة الٗل" ٤اْ ٢قغؤ" اإلاإمىع ٞحها ّ
ٚحر ّ
الخ٣ابل بحن
ؤلالؼام بال٣غاءة م٣ابل ٖضم الا٢خضاع ٖلحهاُ ،اًٟطخي بىا بلى الاهؼٍاح ًٖ مٗاوي ال٨خابت ّ
و ٪ٞالخغ ٝبلى مٗاوي الخبلُ ٜوؤلانضإ
واليكغ ّ
والضٖىةٞ ،ـ ( ب٢غؤ ) ٗٞـل ؤمغ له صاللخـه اإلاعجمُت اإلاٗغوٞت وحٗجي  :ؤجلى .
ًا
ُا
ّ
ًا
وإلاّا ٧اهذ ال٣غاءة م٣غوهت ّ
ا،وجد٤٣
وبوؿاه
بخضبغ الخل ٤والٗلم ٣ٞ ،ض بضث ال٣غاءة ؾبُال بلى مٗغٞت ؤؾغاع الخلَ ٤بُٗت
ّ
الٗلم بهما مً خُث َما ّ
الغ ّ
ٌة
الخد ٤٣مً ّ
ت،ؾبُل ً٣خطخي اؾخدًاعا صاثما للٗىاًت الغباهُت .ال٣غاءة بطن هىٕ
بىبُ
الؿبُل بلى

ٞ /اَغ( ،)35آلاًخان.30-29:
َق َق
َّز
ْ " / 2قاَ ٢ق ْقغؤ ب ْق
اؾ ِقم َقعِقّب َق ٪ال ِقظي زل َق."٤
ِق
ؾىعة الٗل ،)96(٤آلاًت. :
/ 3لؿان الٗغب ماصة(-١ع-ء).
 / 4هلخٔ ّ
مغجحن وبٟٗل "ٖلم" ّ
ؤن نُٛت ألامغ " ب٢غؤ " في ؾىعة الٗل ٤وعصث مخبىٖت بٟٗل "زلّ "٤
مغجحن.
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وماَالجه ومىتهاٍ ّ
مً الاَخضاء ُا
ّ
ّ
ّ
بلهامُت{٦ما الكإن م٘
ًُ٣يُت ؤو بهٟت
جد ٤٣اإلاٗغٞت بهٟت
مىبخ ُاه مل٩اث ؤلاوؿان
ىُٞت}.هىحؼ طل ٪في الترؾُمت ّ
ّ
اله ّ
الخالُت:
ب٢غؤ = ج٨ٟغ وجإمل {زل ٤ال٩ىن وهٓامه َ +بُٗت زل ٤ؤلاوؿان} = هدُجت ٖ٣لُت جاصي بلى اإلاٗغٞت،ؤي مٗغٞت هللا /الخال٤
اإلاؿخد ٤للٗباصة والخىخُض.
ٞضاللت الٟٗل"ب٢غؤ" بطن صاللت ٖ٣لُت جإملُت وهي الخُىة ألاولى ٖلى َغٍ ٤مٗغٞت هللا ،الخ٨ٟغ والخإمل بطن َما مدىع صاللت
ْق ّ
وبها هغي قإن ال٣غاءة م٣غوها بكإن اإلا٣غوءّ ،
ٞلما ٧اهذ اإلاٟاَُم ال٣غآهُت لِؿذ ؤلٟاْا ٦باقي ألالٟاّ البكغٍت،
الٟٗل ب٢غؤ.
ُا ّ
ٞةجها في نمُمها مؿخىصٖاث ٦بري للمٗاوي والضالالث ،وما ال٣غاءة بال حهض بؿُِ للخىى في ٚماعَا.
ّ
 - 2ال٣غاءة وكاَا مٗغُٞا مغاوخا بحن اإلاُالٗت والخُل٘
ًا
ٌة
ّ
لٛت ّ
جدب ًاٗا إلاا َى م٨خىب
بن ؾاالىا ما ال٣غاءة؟ عصً ٠ألؾئلت ؤزغي مً ٢بُل :ما اإلاٗغٞت ،وما الٟهم؟ٞ .لئن ٧اهذ ال٣غاءة
ّ
اإلاٗغُٞتّ ،
ّ
حٛظي بم٨دؿباث ال٣اعت
ٞةن ال٣غاءة انُالخا ج٣خطخي وحىبا مؿخىٍاث
وجدىٍله بلى م٣ى ٫ملٟىّ ومؿمىٕ ،و٢ض
الىو....بل ّ
الغئي وػواًا ّ
ٖضًضة بدؿب ّ
ّ
حٗضص ّ
بن البدث ً٣خطخي ؤلا٢غاع باهضعاج ٗٞل ال٣غاءة
الىٓغ وطزحرة ال٣اعت وَبُٗت
يمً َغم جغؾُمخه ٧اآلحي:
ّ
جد ٤٣الٟهم
اإلا٣غوء

ال٣اعت

ال٣ـ ـ ـغاءة
عَحن ّ
ّ
ّ
بن ال٣غاءة بهظا الاؾخدبإ ٌة
بمدضصًً الػمحن َما ال٣اعت واإلا٣غوءّ ،بجها ؾٟغ في صعوب ملخىٍت ومدكاب٨ت مً
جدُ ٣ا٣ها
ُا َق
ّ
ّ
وهخىَمها ؤو ّ
هخسُلها ؤخُاها ؤز ْقغ ،بل وهبضٕ في بىائها وجغُ٦بها مً زالٖ ٫ملُت الخ ٪ُ٨ٟوالخجمُ٘
الضالالث التي ههاصٞها خُىا
ّ
الىو ؤو الخُاب مً ؤحل ٖملُت جغُ٦ب حضًضة  .ال٣غاءة بهظا اإلاٟهىم بطن ٖملُت
والهضم والبىاء وٖملُت الخإوٍل صازل
ببضإ زان ٖلى ببضإ ا ِقإلاال .٠وال٣اعت بهظا اإلاٟهىم مؿاَم بال٣ىة وبالٟٗل في بهخاج اإلاٗجى ،قغٍ ؤن ً٩ىن مخم٨ىا مً ؤصواث
ٌة
ال٣غاءة الًغوعٍت ،مً هدى ونغ ٝوبالٚت وٖغوىٌ ...ؿدىض ٖلحها بما هي مغحُٗاث ُامُٗىت جماما ٦ما الٗلىم ؤلاوؿاهُت مً
ٞلؿٟت ومىُ ٤وؤؾالُب اؾخضال ٫وم٣اعهت وم٣اٌؿت....
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ولٗل ازخال ٝال٣غاءاث بحن ُا
ُا
مسخهحن ٧اهىا ؤم َاوونُّ -ط
ّ
ط٦غث مً مغحُٗاث .وال ق ٪ؤن الىو
مغص ُاٍ ازخالٞهم في ما
الّ ٣غاء -
ألاصبي الجُض َى ما جىىٖذ ٢غاءاجه وم٣اعباجه مهما ازخل ٠ال٣غاءة م٘ م٣هضًت ناخبه،لؿبب بـيٍ َى ؤن الىو خحن
ًيخجه اإلاالً ٠هبذ مل٩ا لل٣غاء وَظا ما ٌؿمُه" عوالن باعٍ" بمىث اإلاال. ٠
*مُالٗت
ًا
ّ
ؤن ٗٞل ال٣غاءة ٗٞل ّ
جبِىا ّ
ل٣ض ّ
ج٣ضمىا في مجاَل اإلا٣غوء ّ
الدكابٞ ،٪ب٣ضع ّ
جدبضص ؤمامىا مخاَاث وجى٨ك٠
مٗ٣ض ٚاًت في
ّ
ّ
مجغص ّ
ّ
الىو ّ
مدٟؼ ٢/اصح لها ،بطا ما اهخ٣ل بلى الظًَ
ؤزغي ،هي خاالث مً الاه٨كا ٝوالاهذجاب ال ٢غاع لها ،بل بها هدؿب
ّ
اإلا٣غوء ّ
ُا
ّ
هها حضًضا في ّ
٧ل ٢غاءة نازبا باالٞتراياث
الىو و ٤ٞمُُٗاث حضًضة ُٞخسل ُا٤
جبضؤ ٢غاءاث بضًلت حؿدبًُ
ّ
ّ
والكغوح ّ
َق
ّ
ّ
الىو هي اؾدثماع لظزحرة ال٣اعت في طزحرة
والخإوٍالث....خ ِقغ ّي بىا بطن ؤن وؿخسلو ؤن مُالٗت
والخهىعاث
ّ
حمت ًىًا ٝبلحها ّ
اؾدثماع جخًاٞغ ٞحها مُُٗاث ّ
ٌة
الؿُا ١واإلاؼاج والٓغو ٝالخاٞتٞ ،خدباًً ُٞه الاهخٓاعاث بحن
اإلا٣غوء،
ّ ُا ّ َق َق
ُا
ُا
َق
كىف اإلاُالٗت ما ّ
الخى ٤ُٞوالخسُِب .خُجها ٢ض ح ّ
جغؾب في الظًَ مً ٢غاءاث ؾاب٣ت ٞخىلض الضَكت اإلاٟاحإة و٢ض جىا٤ٞ
ُا
ُا
ٞخيكإ اإلااللت ّ
والط ُا
اإلاُالٗت ههىنا ؤزغي
جغ.
زٟي ّ
وٖحر ّ
ؤن اإلاؿإلت مىنىلت بجملت مً الٗىامل الٟاٖلت مجها:
ّ
دضص باعػ مً ّ
 ؤؾالُب التربُت بما هي ُام ّمدضصاث ج٩ىًٍ الظاث ال٣اعثت ؤو اإلا٣بلت ٖلى ال٣غاءة.
ّ
ّ
اإلاٗغفي.
اإلااصي وؤلاقبإ
 ؤؾالُب اإلاىاػهت بحن ؤلاقبإّ
الاحخماعي في الخدبِب في اإلاُالٗت ؤو الخىٟحر مجها.
 ؤؾالُب جإزحر اإلادُِالؿاب٣ت وؤزغَا في جىحُه ال٣اعت هدى مىحى ّ
 ال٣غاءاث ّمٗحن في ال٣غاءة.
 خغُ٦ت الُب٘ واليكغ ....ًا
ٚاًت في الخُٗ٣ض ّ
ّ
ّ
ّ
والاحخماُٖت
الىٟؿُت
والخضازل بحن اإلاُُٗاث
بوؿاهُا
ؤال ُاًٟطخي بىا ألامغ بلى اٖخباع اإلاُالٗت ٗٞال
ّ
م٨ٟغا ّ
ّ
وألاهثروبىلىحُت....جخًاٞغ حمُٗها لخهى٘ ّ
ّ
وبالخالي مىحىصا!.
ماَُت ؤلاوؿان
والىحىصًت ،بل
ّ
*جُلٗا
ًا
ًخإؾـ ّ
ىان ُال اإلاٗغفي في اإلاُالٗت ٖلى اهخ٣اّ ٫
الىو بلى ال٣اعت ٖبر ؾحروعاث ٞهم وجإوٍل وجسُُل ّ
الخ ُا
ّ
ّ
وجضبغ ٚاًت
الضالالث مً
ُا ّ
ّ
ّ
ججهٌ اللٛت بضوع
في الدكاب ٪والخُٗ٣ضً ،خُل٘ مً زاللها ال٣اعت بلى اإلا٣غوء في ق ٠ٛوقى ١ؤو في ٞخىع ويُ ،٤خُث
ّ
ّ
ّ
الخُل٘ مد٩ىما بسهاثو ّ
ّ
ّ
طاجُت واؾخٗضاصاث وٟ٦اءاث
ألاؾلىبي للخُل٘ٚ .حر ؤها هجض
الاؾخٗمالي
الىؾُِ ؤو اإلآهغ
ّ ّ
ّ
ّ ُا
َق
بىاء للم٣غوء.
ٞغصًت....حؿهم ٧لها في جىحُه الخإوٍل والخُل٘ وجُُٟ٨هما ،بل وحٗلهما بٖاصة ٍل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وجهاٖضًا ًا
بضءا مً ٖملُاث ال٣غاءة البؿُُت ونىال بلى الظعوة خُث ًهحر
مغخلُا
بهه بطن جُل ٌة٘ صئوب ال ًم ً٨جمثله بال
ّ
سهب م٨دؿباجه ّ
حؼءا ؤنُال في طزحرة ال٣اعت ُاً ّ
اإلا٣غوء ًا
الؿاب٣ت ُاوٍثرحها.و٢ض ؤخؿً الجاخٔ ونٟه الظاج٘ لل٨خاب بط
 /عوالن باعث :مىث اإلاال ،٠جغحمت ٖبض الؿالم الٗالي ،مجلت اإلاهض ،الٗضص الؿاب٘ ،الؿىت الثاهُت ٖ،مان. 985 ،م. 3:
;/ Wolfgang Iser: l'acte de lecture ;Théorie de l'effet esthétique ;traduction d'Evelyne Sznycer. Bruxelles : Pierre Mardaga Editeur,Bruxelles
1985; p:161-162.
2
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ُا
ُا
ُا ّ ُا
٢ا":٫وٗم الجلِـ ُا
ُا
ُا
ألاهِـ لؿاٖت الىخضة ،ووٗم اإلاٗغٞت ببالص
اإلاكخٛل والخغٞت ،ووٗم
والٗ ّضة ،ووٗم اليكغة والجزَت ،ووٗم
ّ
َق
ٌة
ال٣غًٍ ّ
ُا
ُا
والض ُا
ٌؿدبًُ ب٢غاعا ب٣ضعة ال٨خاب ٖلى بزاعة جُل٘ ال٣اعت وق ّضٍ بلُه ،وَى ما ًجٗلىا
زُل" َ.ى ون٠
الٛغبت ،ووٗم
ًا
ّ
ّ
ًىحه ألا٩ٞاع ّ
٦ىاًت ٖلى اهسالب ألالباب باإلا٣غوءٞ ،هى ّ
وؿخدًغ الٗباعة الكاجٗت " :بن مً البُان لسخغا" َ ،ق
وَٛحرَا وٍبٗث
ُا
ٖلى الٟٗل وٍدمل ٖلُه ّ
ٞغصًا وحماُٖا ،وَىا ًىٟخذ ٌة
باب للخىى في البٗض ؤلاهجاػي لل٣غاءة بما َى طعوة الخإزحر ومىتهاٍ.
ّ
ًا
َق َق ًا
ٌة
بها،قً ٠ٛىمى ٖبر الا٦دؿاب واإلاغان والٗاصةّ ...
الخُل٘ بلى م٨ىىهاث ّ
ختى ًهحر َقمل٨ت عاسخت
الىهىم قٟٛا
وٍ٣خطخي
ِق
ّ
ًا
ّ
ُا
َق
َق
َق
ّ
ّ
ُا
ّ
َق
ًا
وقبابا وم ًا
الهىي والجزوٕ....وٖلى جىىٕ طلّ ٪
كِبا ،وَىا جدىىٕ مًامحن الخُل٘ بدؿب الٟئت الٗ ُامغٍت وبدؿب َق
ًٓل
َٟىلت
ِق
ّ
ّ
ّ
للظاث وم ْقدغ ًااعا ُام ّ
ٗبرا ًٖ م٨دؿباتها ومهاعاتها في الٟهم والخٟؿحر والخإوٍل.ومً مؼاًا َظا الخُل٘:
الخُل٘ بزغ ًااء صئوبا
ِق
ّ
 الخٗغٖ ٝلى الث٣اٞاث والٗلىم اإلاسخلٟت وال٣ضعة ٖلى جمثل الخمٟهالث ال٨بري ٞحها. ال٣ضعة ٖلى ّجهضع اإلاجالـ والخىى في مًامُجها.
ّ
ّ
 بٚىاء ما ّمضعؾُا ّ
وحٗهضة باَغاص.
جم ا٦دؿابه
 اؾدثماع الى٢ذ....ومخىىٖتّ ،
ٞةجها ٖلى ٦ثرتها ّ
ّ
ّ
وجىىٖها ال
الى٣ضًت التي ج٣اعب ٗٞل اإلاُالٗت ،ؤو ّجخسظٍ مىيىٖا لها ٦ثحرة
ومهما ج ً٨ال٣غاءاث
ّ
ّ
ؤؾاسخي َى:
ج٩اص جسغج ًٖ مىا ٠٢واججاَاث بُٗجها ،وطل ٪في بَاع زالىر
ُا َق َق
َق َق
 ألار َق َق ُاع اإلاُال ُاّ٘ ُا ُا َق
خو اإلاُ ِقال ُا٘
 الص ُاهخاج /خهُلت ٗٞل اإلاُالٗت
َق
اللُت ّ
وبٗضص مؿخىٍاجه ّ
ؤلاًداثُت لؤلصب ّ
والخ ّ
الض ّ
ّ
ٗبحرًت.
زالىر مىنى ٌة - ٫المدالت  -بالُ٣مت
ّ
ّ
الىو واؾخ٨ىاٍ الظاث
 - 3حمالُاث ال٣غاءة بحن اؾخ٨ىاٍ
ال٣غاءة و ٤ٞما ّ
جبحن لىا آهٟا َقمٗحن مؼصوجٞ ،مثلما ُاًٟطخي زاللها ال٣اعت بمٗاعٞه وطزحرجه وم٩اؾبه بلى اإلا٣غوءُ ،اًٟطخي اإلا٣غوء
ّ
واخضي اإلاهضع ،بل َى حٛظًت وحٛظًت عاحٗت٦ ،الَما ُاٌٛجي
بمٗاهُه وصالالجه وجسُُله بلى ال٣اعت ،وبهظا ما ٖضها ؤمام بٚىاء
ّ
ُا
الٟهم.
آلازغ وٍثرًه ،و٦الَما مؿخىصٕ ز٣اٞت وُ٢م وٞىىن ًىههغان لُخد٣٣ا
هه َقِخ ُاه ّ
ّ
الىو َى ما ُاً ّ
الغمىػً ،سخل ٠مً ّ
دضص ّ
وبن ؤزغٍ مكغوٍ بل٣اثه بال٣اعت ّ ،بهه" وؿُج ّ
ّ
٢اع مً ّ
مخل ٤بلى
بن اؾخ٨ىاٍ
ّ
ؤن ٗٞل ّ
الظاث ّ
ألن ّ
اإلاخلُ٣ت واخضة ،وطل ٪باٖخباع ّ
آزغّ ،
ّ
الخل٣ي ًسً٘
الىو الىاخض جسخل ًٖ ٠بًٗها ،ولى ٧اهذ
جلُ٣اث
والؼمان وويُٗت ٗٞل ّ
زاعحُت (اإلا٩ان ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخىانل٦)...ما ًسً٘ لكغوٍ ؤزغي
وؾُ٩ىلىحُت،
بُىلىحُت
صازلُت (
لكغوٍ
ّ
َق
ُا
ُا
ّ
ّ
وؤزغي جخٗل ٤بمُُٗاث احخماُٖت مخٟاوجت ،)...وٖلى َظا ألاؾاؽ ال ًم ً٨ؤن ً٩ىن َىا ٥جُاب ٤بحن الىو الظي ًيخج وبحن

 /الجاخٔ٦ :خاب الخُىان ،قغح وجدً :٤ُ٣حى الكامي ،ميكىعاث صاع و٦خبت الهال،3:ٍ ،٫بحروث  . 990مجلض، :م م.33-32:
ومدمض ػٚلى ٫ؾالم ، :ٍ ،اإلا٨خبت ّ
الخ ّ
ّ
 / 2ابً َباَباُٖ :اع الكٗغ ،جدَ :٤ُ٣ه الخاحغي
جاعٍت ،ال٣اَغة  ، 956م. 6:
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لخل ٤ما ،وطل ٪هٓغا لخباًً َغّ ١
ًسً٘ ّ
الخىانل وْغوٞه وحمالُاجه ،هاَُّ ًٖ ٪احؿإ الٟاعّ ١
ُا
ّ
الؼ ّ
مجي بحن
الىو خحن
هٟـ
ّ
ّ
الىو وجلُ٣ه" .
وكإة
ّ ًا
حٗغٞا ٖلى جٟانُل اإلاٗاوي وزباًاَا ،ما زٟي مجها وما بًُ ،الؾُما بطا ٧ان مٟاع٢ا إلاا َى
ل٣ض بضث ال٣غاءة صوما بابا للخإوٍل
ُا
مإلىُ ٝامباًىا ُاله ،خُجها ً٩ىن الخإوٍل بدثا ًٖ الاوسجام ّ
والخىاٚم وألالٟت٨ٌٗ " .ـ الخإوٍل بطن ألاولُاث واإلاباصت وألاٖغاٝ
ّ ُا
حؼٍا ؤو ّ ٧لُا -لضي الٟغص الىاخض" .
واإلاكاٚل....وَى ًسخل ٠مً ّؤمت بلى ؤزغي ومً ٞغص بلى آزغ ،بل وٍسخل- ٠
بخٗضص ُا
الّ ٣غاء ُا
جخٗض ُاص ّ
وم٩اهُاْ ،قبط حمالُاث اإلاٗجى الىاخض ّ
ٞخ َّز
ّ
َظا الازخال ٝهغاٍ ؾببا في زغاء اإلاٗاوي ّ
سهب م٘ ّ
٧ل ٢غاءة ،
ػماهُا
ىاب بطا اٖخبرها اإلاٗاوي اإلاُاؿخٟاصة مً اإلاُالٗت بمثابت ّ
بل ّبها ال هجاهب ّ
اله َق
ألاحىت التي جىمى في ٚحر مدايجها ألاولىّ ،بجها
َق
ّ
ُا ّ
ٞخٛظحها وجخٛظي بها في طاث آلان.
جىسغٍ في مجمل َقمل٩اث ال٣اعت ومهاعاجه وم٨دؿباجه وؤَىاثه...
ّ
ّ
هخُل٘ بلى طواجىا في مُالٗاجىا ّ
الؿااّ ٫
ّ
َق
هىم ؤم هخُل٘ بلى طواث ؤزغي هغي مً زاللها ازخالٞاجىا؟.
الى
اإلادحر بطن َىَ :ل

َق َق
الىو ّ
ّ
ّبها هدؿب َظا ّ
ّ
الؿااَ ٫ى ُاؤ ّ
وجلُ٣هّ ،بهه ُاؤ ُّط
مىه َقجت الٟهم
ؽ الجهىص اإلاخىالُت التي خاولذ
الى٣ضًت في ال٣غاءة
ؽ اإلاىاهج
ٌة
ٌة
دهغ ُاوٍ َقّ ٣ج َقن ّ
وج٣ىِىهٚ ،حر ّ
الىو اإلا٣غوء َى في نمُمه ٌة
ّ
ّ
ؤن ألامغ ؤٖؿغ مً ؤن ُاً َق
٧الىوَ ،ى
طواث مسخلٟت مىههغة جماما
ألن
ِقْال ٫ههىم ٦ثحرة جضازلذ وججاطبذ في ُاخ ّلت حضًضةّ .بجها بهظا الاٖخباع ّ
مدل جًاً ٠وجضازل وجىاْغ وجماًؼ....م٘ آلازغًٍ،
ّ
ّ
هخُل٘ بلحهم ب٣ضع اَالٖىا ٖلى طواجىا ٞحهم.
بن جٟاٖالث ال٣اعت م٘ اإلا٣غوء ،ؤو اإلاُاُال٘ م٘ اإلاُا َقُ َقال٘ ُاً ّ
ّ
ى٨بت ٖلى ّ
٧ل يغوب ج٨ٟحرٍ ُام ّ
ّ
دخ ُام ؤن ج٩ىن ّ
الىو وبْهاع
جضبغ
ِق
ِق
ُا
ّ
وَ ُاغ َق ١بغاَُىه وؤصواث ب٢ىاٖه وبمخاٖه وَُإة اإلاُاساَبحن به وُُٟ٦اث ّ
ٞةهه ب٣ضع ُاج ّ
ىؾ٘ صاثغة
جل٣حهم له،وبالخالي
زهاثهه
ّ
ّ
اإلا٣غوء وحٗضص مجاالث الازخهام{قٗغا،هثراٖ/لىما وآصابّ }...
ّ
ّ
وبيُىٍت بُجها وبحن ال٣اعت.
ومجهاحُت
ٖالثُ٣ت
جخىؾ٘ جٟاٖالث
ّ
ؤن اإلاُاخٗت اإلاُاؿخدهلت مً ال٣غاءة متى َقه َقمذ و"هطجذ" ما ٖاصث َق
الهىاب بطا اٖخبرها ّ
ولٗلىا ال هجاهب ّ
ج٣ى ُا٘ باإلاخٗت ،بل ناعث
ّ
الث ّ
٣افي" .وَى ما ُاًٟطخي بىا بلى الترؾُمت
جغوم بزباث اإلاهاعة في الاؾخيباٍ والخإوٍل "ا٦دكاٞا لًٟاء ؤعخب وؤٚجى َى الخدلُل
ّ
الخالُت:
ال٣اعت
٦ؿى٫

صئوب
ُا ّ
او ٌةٌ ٫ة
ماَغ
م ِق

َق
ال مهاعة له في الخإوٍل

ّ
الخىام
مً

مً الٗىام

ّ
٧ /ىهتر حغٍم :الخإزحر ّ
ّ
ؾُمُاًت ّ
ؤصبُتٖ ،ضص . 992 ،7:م. 8:
والخل٣ي ،اإلاهُلر واإلاىيىٕ ،جغحمت :ؤخمض مإمىن وخمُض لخمُضاوي ،مجلت صعاؾاث
ّ /2
مدمض مٟخاح :الخل٣ي والخإوٍل ،م.2 7:
 / 3الخل٣ي والخإوٍل ،م.8 :
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 - 4اإلاكاع٦ت في نى٘ اإلاٗجى
ٌة
ؤن ال٣اعت ال ًٖ ٠٣ىض ّ
مىته َقاَا ،ؤي ّ
بن حمالُاث ّ
ّ
هامُ ٌةت ُا
ؾحروعة ّ
ّ
ن ُاى٘ اإلاٗجى َق
الخٟاٖل بحن ال٣اعت
الخٟؿحر بل ًخجاوػٍ
والىو
ّ
الىو بلى ؾلى ٥ال٣غاءة بل بلى ّ
ّ
الخىاٚم بُجهما َ .ى ّ
ّ
ّ
جهىع
مؿخمض
ُٞخدى ٫التر٦حز مً مىيىٕ
بلى الكغا٦ت في نى ٙاإلاٗجى،
مً ْاَغ ّ
ّ
ألاصبي في يىء نالجه بال٣اعت وجدضًضا اٖخباعٍ
اجُت بوٛاعصن Phénoménologie of Roman Ingarden /في جدلُله للٗمل
وبم٩اهُت ّ
ّ
مخٗضصة ّ
جد٣٣ه ّ
ّ
بخٗضص ّ
ّ
ال٣غاء وججاوباتهم .
ألاصبي زابخت
ؤن بيُت الٗمل
 (1997 -1921بحن ّ
ولخىيُذ اإلاؿإلت ٣ٞض ّمحز ّ
مهمخحن
 )2007وٍاوؽ( Hans Robert Jauss /
-1926
٧ل مً آًؼع( Wolfgang Iser/
ألاو ٫في ّ
مهمت ؤلاصعا ٥اإلاباقغ ٞهي اإلاؿخىي ّ
ّ
ومهمت الاؾخظَانّ .ؤما ّ
مهمت ؤلاصعا ٥اإلاباقغ ّ
لل٣اعت َماّ :
الىو:
الخٗامل م٘
ّ
ّ
الل ّ
الخٟؿحرًت ال ُاح ّ
ؿمى ٖىضَم ٖمال ّ
ّ
ُا
دؿب
ٞىُا ُاً
وألاؾلىبُت ،والىدُجت التي ًهل بلحها ال٣اعت في َظٍ اإلاغخلت
ٛىٍت
مُُٗاجه
ّ
ّ
ّ
الىو ماػالذ مٟهىلت ؤو مٗؼولت بهظا البىاء اللٛى ّي ،وَى وا ٘٢جدذ ؾُُغة ؤلاقاعاث
لل٣اعت،ألن الٗال٢ت بِىه وبحن
ّ
ّ
الجمالي ّ
ألاو/٫اللٛىٍاث ّ
والغمىػ واإلاٟاجُذ ّ
ّ
ّ
ّ
الاهُباُٖت
الىهُت بال بابا لؿلؿلت مً الخى٣ُٞاث
الىهُت ،ولِؿذ زبرة ألا٤ٞ
ّ
الص ّ
خهُت .
ّ
صازلُا ُا
ّ
جدك٩ل ٞحها ّ
مهمت الاؾخظَان ؤي ٖمل الظًَ والخُاٞ ٫هي ّ
ّؤما ّ
ج٣ه ُاغ اإلاغخلت
طاجُت ال٣اعت،وٍ٨كٖ ٠اإلاا
اإلاهمت التي
ّ
ّ
ّ
الخال ١الظي ًيخج  -بك٩ل ٚحر ّ
حمالُت اهُال٢ا مً
جهاجي-مىايُ٘
ؤؾاسخي مً الخُا٫
ألاولى ًٖ بصعا٦هٞ .االؾخظَان حؼء
ّ
ّ
ّ
جضبغ ب ٘٣ؤلابهام ؤو مىاًَ الٛمىى/البُاياث واؾخ٨مالها .ؤي ؤن اإلاٗجى َى صاثما ؾحروعة للخد ٤٣ال لال٦دكا. ٝ
ُا
ّ
والٗمل ّ
ّ
َق
ًٟت َقر اَخمام ال٣اعت
ميكض
وَؿإم٩ُٞ ،ىن خُجها ٚحر مىخج وٚحر
الىاجر في ؤ ٤ٞآًؼع ًجب ؤال ً٩ىن واضخا جماما لئال
ّ
ّ
ّ
الُغٍ٣ت ّ
بلى ما ً٣غؤ بُغٍ٣ت ّ
ٞحر٦ؼ ٖلى الخجؿُم/الخمثُل ّ
وؤَمُخه في
الٟٗالت التي ؤقاع بلحها آًؼع،
وٍىضر اوٛاعصن
ٗٞالت .
الخجاوب ،بط ّ
حمالُت ّ
ؤن مؤلَا ًدخاج بلى ببضإ  .وبهظا الاؾخدبإ ّ
ّ
ملء الٟغاٚاث بما َى حؼء ّ
جم الخمُحز بحن
مهم في بوكاء
ّ
ّ
ّ
ّ
مٞ،األوٌ ٫ؿخىحب حهضا ّ
جخد ٤٣اإلاخٗت
طَىُا الؾخجالء الٛمىى وجبضًض ٦ثاٞخه،وبه
اإلاجؿ
اإلاجؿم واإلاٗجى ٚحر
اإلاٗجى
ّ ّ
ّ
واإلاكاع٦ت في نى٘ اإلاٗجى ،ؤما الثاوي ٣ُٞهغ ًٖ طل ٪ألهه ال ًدىج بلى الاؾخظَان .وجإؾِؿا ٖلى طل ٪عؾم آًؼع بٗضان
ّ
ًدضصان مٟهىمه للخُىٍغ:
ّ
بىاء ًا
 ّّ
مسُُتً -ا
ّ
زابخا ٌؿمذ لل٣اعت باإلاكاع٦ت في نى٘ اإلاٗجى.
الىو -بىنٟه َُ٨ال ألوحه
ًخًمً
ألاو:٫
ّ
ّ
ًغ٦ؼ آًؼع ٖلى ّ
ّ
ّ
ّ
الجمالي اإلاخماؾ.٪
الظَىُت بما هي الهضٝ
الهىعة
الىو في ال٣غاءة،وُٞه
الثاويٌ :ؿخ٣صخي بحغاءاثوجبٗا إلاا ؤه ٠هسلو بلى ّ
ّ
وؾُاُ٢تّ ،بجها لِؿذ ّ
ّ
ّ
ؤن اإلاُالٗت حمإ حهىص ّ
ٖ٣الهُت زالهت ،بل هي
ٖملُت
ومىيىُٖت
طاجُت
َق
َق
ؾحرة خُاة وؾُا٢اث ّ
مخٗضصة ّ
اءة ُاوج ّيه ُائ لها وجغ ُا
ا٢بها.
حكُ ُاض ال٣غ
ٖمل ألاها
ٍل
197 . / L'acte de lecture; p:
/ The Aesthetics of Roman Ingarden Teddy Brunius:Philosophy and Phenomenological Research; Vol.
30, No. 4 (Jun., 1970), pp. 590-595.
Published by: International Phenomenological Society
Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2105637
3
180-179 . / L'acte de lecture; p:
4
/ Gilles Thérien: Pour une sémiotique de la lecture, Protée, vol:18, #2 (printemps 1990), p. 72.
5
/ Wolfgang Iser:L'acte de lecture ; p:91.
6
319 -318 . / L'acte de lecture; p:
1
2

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

76

أعمال الملتقى الدولي :يوم العلم :جيل إقرأ  /البليدة  15أبريل 2015

الخاجمت
ّ
للىو جإوٍال ّ
ّ
ّ
خغة مىٟلخت مً ّ
وجضبغا ،وبحن جضاُٖاث ّ
٧ل مىهج ؤو
الخجغٍبُت
بن اإلاُالٗت بهظا الاٖخباع ججم٘ بحن اإلاىا٠٢
مخًمً في الخإوٍل ُاج٨دؿب مً اإلاُالٗتّ ،
ّاججاٍ.وٖلى ّؤًت خا ،٫ماصامذ مٟاَُم اإلاغء في ّ
ّ
ٞةن
ُُٟ٦ت ال٣غاءة ،وفي ما َى
ألام ّ
اإلاُالٗت هي ّ
البىابت ّ
للخل٣ي والٟهم.
َق ُا
الؿحروعة ّ
ٞدؿب بل هي جلّ ٪
سل ُا
ُا
الىامُت بحن
و بلى اٖخباع ؤن لِؿذ الٛاًت مً اإلاُالٗت هي الٟهم وبنابت اإلاٗجى
َ٨ظا ه
ّ
الخهاثو ّ
ّ
ُمُاثُت واليؿ ٤ؤلاصع ّ
ا٧ي .خغ ّي بىا بطن ؤن وٗمل ٖلى خؿً ازخُاع ههىم ٢اصعة ٖلى ٢ضح الٗملُاث
الؿ
ُا ّ
ُا ّ
ّ
ؤلاصع ّ
اُ٦ت ّ
وجغُ٦بُا وحمالُا ...جخًاٞغ ٧لها ُالخٛجي
لل٣غاء مهما جباًيذ ؤٖماعَمٖ ،ملُاث جظ٦حها ههىم ؤزغي ٖاَُٟا وز٣اُٞا
دب ُاب ّ
ؤٗٞا ٫اإلاُالٗت ُاوج ّ
الىاقئت ٞحها.
ّ
الهىاب بطا اٖخبرها الخدبِب في اإلاُالٗت وؤلا٢باٖ ٫لى ال٨خاب حهضا صئوبا ال َقجُٟه الجهىص الٟغصًت ّ
ولٗلىا ال هجاهب ّ
خ٣ه،بط
ِق ِق
خبا وا٦دكاٞا بلى ال٣غاءة قٟٛا وا٢خضاعا،وَى ما ّ
َى ً٣خطخي حهضا ّ
ؿاجُا طا ٢ضعة ٖلى الاهؼٍاح مً ال٣غاءة ّ
ماؾ ّ
ًدىلىا مً
ال٣اعت الهاوي بلى ال٣اعت اإلادتر.ٝ
ُا
ُا
ّ
ؤن ّ
بال بيكغٍ" .ؤي ّ
الىٟ٘
ؤمغ ًجٗلىا وؿخدًغ ٢ى ٫الجاخٔ في باب الترُٚب في انُىإ ال٨خب ":لً حؿدب٣ى الىٗمت ُٞه
ٌة
ّ
مكغوٍ ّ
بالغواج َبٗا ووكغا وجغوٍجا....هي ؤبىاب ج٣خطخي الخىى في الظوَ ١بٗا وا٦دؿابا ،وفي آلُاث حُٛحر ألاطوا ١جدبِبا
في ال٨خاب وب٢باال ٖلُه،الؾُما ّ
٧ل لؿان ،وٍىحض في ّ
٧ل م٩ان ،وٍٓهغ ما ُٞه ٖلى ّ
ؤن ال٨خاب ُاًُ ٣اغؤ في ّ
٧ل ػمان ،بل ٢ض ًظَب
ّ
صْ ٞقتي ال٨خاب وٍب٣ى ُا
ؤزغ ُاٍ ٞاٖال في ألاطَان وألاٞهام.
ما بحن

 /الجاخٔ٦ :خاب الخُىان ،قغح وجدً :٤ُ٣حى الكامي ،ميكىعاث صاع و٦خبت الهال،3:ٍ ،٫بحروث  . 990مجلض ، :م.55:
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أهمُت اللساءة في عطسها الساهً
ألاطخاذة عبدي أطماء (حامعت وهسان )
اإلالخو :
خٓي مىيىٕ ال٣غاءة بةَخمام الٗضًض مً اإلا٨ٟغًٍ  ,و ألا٧اصًمحن و الباخثحن  ,إلاا له مً صوع في عقي و اػصَاع ألامم  .و بطا
ؤمٗىا الىٓغ في وا ٘٢ألامم الهاٖضة الُىم  ,إلاؿىا للىَلت ألاولى ؤجها اٖخمضث الجهىى بالخٗلُم و جِؿحر ؾبل الخث ٠ُ٣ؤؾاؾا
لخ٣ضمها الخًاعي في حىاهب الخُاة ٧اٞت .
لظا ؾىدىاو ٫في بدثىا َظا ؤَمُت ال٣غاءة  ,هبضئَا بضواعي ال٣غاءة  ,التي جٟغى ٖلى الىاخض مىا ؤن ًخٗلم  ,و ً٣غؤ  ,و ً٨دؿب
الخبراث مضي الخُاة  .بٗضَا اهخ٣لىا الى ؤن ال٣غاءة لِؿذ َىاًت هماعؾها متى وكاء بل اجها ؤمغ يغوعي ,ألن ال٣غاءة ؤمغ ًخمحز
به الاوؿان ًٖ باقي اإلاسلى٢اث ,بٗضَا صالثل ال٨غم الالهي لؤلمم ال٣اعثت ؤي ؤن البكغ اللظًً ؾِىالىن ٦غم هللا و ٚىاٍ و
ؾُٗلىا قإجهم في ألاعى َ ,م الىاؽ ألا٦ثر ٢غاءة و َلبا للٗلم ِٞ ,ؿخىي ٞحها اإلاؿلم و ٚحرٍ .و زخمىا بدثىا َظا بإهه بال٣غاءة
ًم ً٨لالوؿان ؤن ًؼوع ٧ل م٩ان و ٌِٗل في ٧ل ػمان.

Résumé :
La lecture a fait l'objet de l'attention de nombreux intellectuels et universitaires et des chercheurs,
en raison de son rôle dans le papier et la prospérité des nations. Et si on prends soin de la réalité des pays
développés aujourd'hui, nous avons vu au premier lieu, qu'elle a porté sur l'évolution de l'éducation et les
…moyens de faciliter la culture chez l'homme
Dans ce cas, on va élaborer dans notre sujet de recherche l'importance de la lecture, en
commençant par les facteurs motivants de la lecture, qui impose à chacun de nous d'apprendre, et de lire
et acquérir de l'expérience pour la vie. Puis nous avons passé à confirmé que la lecture n'est pas un loisir
qu'on doit exercer lorsqu'on veut mais elle est indispensable dans la vie courante, car la lecture est un
paramètre essentiel qui caractérise et définir l'homme par rapport aux êtres vivants .

٢ض ًبضو للبٌٗ ألو ٫وَلت ؤن بزخُاع مىيىٕ ؤَمُت ال٣غاءة لخ٣ضًمه في م٣ا ٫لِـ بالٗمل اإلاهم  ,و َىا ٥ال٨ثحر مً
اإلاىيىٖاث ألازغي التي ٧ان ًم ً٨ج٣ضًمها لل٣اعت .
و مً الُبُعي ؤن ٌؿإ ٫ال٣اعت  ,ما َى الضا ٘ٞالظي خغ٦جي إلاىيىٕ ال٣غاءة و ؤَمُتها ؟
ؤلاحابت ٖلى طل ٪لم حٗض نٗبت ٞ ,مثال مالخٓخىا للٗالم اإلاخ٣ضم و جدلُل و م٣اعهت الضو ٫وحضها ؤن ال٣غاءة و البدث الٗلمي
٢اَغة الكٗىب للخ٣ضم  .و ٖلمُا ؤزبدذ الخجاعب و صعاؾت الٗ٣ل البكغي ؤن لل٣غاءة ؤزغ ٦بحر ٖلى الضما٦ , ٙما ٞغيذ ٖلُىا
الخُىعاث اإلاسخلٟت في الاجها ٫و اإلاٗلىماث و الجىصة  ,باالياٞت للثىعة الال٨تروهُت  ,ؤن وُٗض جإَُل ؤهٟؿىا للخٗامل م٘
اإلاخٛحراث الىاججت ًٖ َظٍ الثىعاث  ,و ه٣بل الخدضي و اإلاىاٞؿت في ٖالم ًخدغ ٥الى ألامام مً زال ٫ال٣غاءة .
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ؤًًا ال ؤْىه ًسٟى ٖلى ؤخض مىا وي٘ ال٨خاب و خالت ال٣غاءة ٖمىما  ,في ٖاإلاىا الٗغبي في ػمىىا الخالي ٞ ,الىي٘ سخيء بل عبما
سخيء حضا  ,هٓغا للُُٛان ال٨بحر لىؾاثل اإلاٗلىماث ألازغي مً ًٞاثُاث و اهترهِذ و ٚحرَا  ,و مضي ؾهىلت ونى ٫اإلاٗلىمت
التي جىٞغَا َظٍ الىؾاثل باإلا٣اعهت م٘ ال٨خاب َ ,ظا لِـ  ِ٣ٞفي الٗالم الٗغبي و اهما خا ٫ال٣غاءة و ال٨خاب جإزغ في الٗالم
الخضًث ؤحم٘ .
اخضي الضعاؾاث الخضًثت التي حغث في ٞغوؿا ٖلى ؾبُل اإلاثا : ٫ؤقاعث الى ؤن 50باإلااثت مً الجمهىع الٟغوسخي بضؤ ٌٗؼٝ
ًٖ قغاء ال٨خب و ًخجه الى الاهترهِذ ٦مهضع للمٗلىمت و اإلاخٗت َ .ظ ا ما صٗٞىا للخضًث الُىم ًٖ ال٣غاءة  ,و ٖلُه
فُما جىمً أهمُت اللساءة في عاإلاىا الساهً ؟ و هل اللساءة بالفعل هىاًت ؟
بطا ؤمٗىا الىٓغ في وا ٘٢ألامم الهاٖضة الُىم  ,إلاؿىا للىَلت ألاولى ؤجها اٖخمضث الجهىى بالخٗلُم و جِؿحر ؾبل الخث٠ُ٣
ؤؾاؾا لخ٣ضمها الخًاعي في حىاهب الخُاة ٧اٞت  .و في اإلا٣ابل ٞان الكٗىب التي جىن ٠الُىم بإجها مخسلٟت  ,حكتر ٥حمُٗا
في ؤجها في ؤجها ال جمل ٪بيُت مٗغُٞت صخُدت ٦ ,ما ؤن بحن مٗٓم ؤٞغاصَا و بحن ال٨خاب هىٕ مً الجٟاء  ,و هىٖا مً الخلل في
ؤؾلىب الخث , ٠ُ٣و في الخؿاؾُت هدى اإلاٗاع ٝالجضًضة .
ؾُ٩ىن مً اإلاإؾ ٠ؤن جدخاج ؤمت  ,ؤو٧ ٫لمت هؼلذ في ٦خابها و صؾخىعَا الث٣افي ٧لمت ( ا٢غؤ ) الى مً ًدثها ٖلى ال٣غاءة  ,و
ً٨ك ٠لها ًٖ ؤَمُتها في بؾخٗاصة طاتها و ُ٦اجها .
بن َىا ٥صواعي ٦ثحرة  ,جٟغى ٖلى الىاخض مىا ؤن ًخٗلم  ,و ً٣غؤ  ,و ً٨دؿب الخبراث مضي الخُاة مً ؤَمها :
أوال  :بن الظي ًضٖى الاوؿان الى بلى مؼٍض مً الخٗلم َ ,ى الٗلم هٟؿه  ,بط ؤهه ٧لما ػاصث اإلاٗغٞت  ,بحؿٗذ مىُ٣ت اإلاجهى, ٫
و الخ٣ضم هٟؿه ٌٗمل ٖلى ػٍاصة خاحت الاوؿان الكضًضة الى اإلاٗغٞت  ,خُث بن الخىٚل في خ٣ى ٫اإلاٗغٞت ً ,دُذ بم٩اهُاث و
مجاالث حضًضة  ,و ًىلض صوا ٘ٞحضًضة للخ٣ضم ألاوؾ٘ هُا٢ا .
اإلاث ٠٣الظي ًغٚب في الخٟاّ ٖلى ُ٢مت ز٣اٞخه و ٦غامتها  ,مُالب بإن ٌُٗض ج٩ىًٍ ز٣اٞخه ٖلى هدى مؿخمغ و مخجضص  .و
ٖىضما ٌكٗغ باال٦خٟاء  ,بما لضًه مً مٗلىماث  ,ؾًُ٘ هٟؿه ٖلى قٟا الاهدُاٍ  .و اطا ٧ان مخسهها ٞةن ؤمىاج
الٟ٣ؼاث الٗلمُت في جسههه ؾخ٣ظ ٝبه هدى الكاَئ  ,لُجض هٟؿه في الجهاًت زاعج الخسهو .
الىي٘ الظَجي للغحل مخىؾِ الث٣اٞت – ًٞال ًٖ الًُٗ ٠٣ً – ٠و ًىدِ بؿبب ما ًددكض مً الىٓغٍاث و ألا٩ٞاع و
اإلاظاَب التي لم ٌٗض بةم٩اهه اإلاؿاَمت ٞحها  ,ختى لى ؤبضي بَخماما بها .
بن حهلىا ًىبؿِ مً ج٣ضم اإلاٗغٞت ٦ ,ما ًىبؿِ ؾُذ الخماؽ ل٨غة ما م٘ الٗالم الخاعجي ٖىضما ً٨بر ُ٢غَا  ,و َظا ٌك٩ل
جدضًا متزاًضا ل٩ل ٢اعت .
زاهُا  :لم ً ً٨لضي الىاؽ ٢ضًما بخؿاؽ ٢ىي باعجباٍ ٦ؿب الغػ ١بمضي ما ًدهىلىهه مً ٖلم  ,ل ً٨الىي٘ حٛحر الُىم ,
خُث جخًاءٖ ٫لى هدى مخهاٖض اإلاهً والىْاث ٠التي ًم ً٨لؤلمُحن و مدضوصي الث٣اٞت الايُالٕ بها  .و ؾى ٝججض ألامت
التي ال ًدؿً ؤبىائَا مً مؿخىي مٗاعٞهم – ٖلى هدى مؿخمغ – هٟؿها ماَلت ألن ج٩ىن جابٗت لؤلمم ألازغي  ,و مؿخٛلت لها
ٖلى ٧ل اإلاؿخىٍاث .
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زالثا  :بن ما همل٨ه الُىم مً مٗاع ٝو زبراث  ,ال ًخمخ٘ بُ٣مت مُل٣ت ٞ ,ؿ٩ان ألاعى ٌك٩لىن ٖاإلاا واخضا  ,و ؤَمُت ٧ل
حؼء مً ؤحؼاء َظا الٗالم  ,جيب٘ صاثما مً ٢ضعجه ٖلى الهمىص و اإلاىاٞؿت و خل اإلاك٨الث  ,و ما ًمخل٨ه مً وػن في
الؿاخاث الٗاإلاُت .
زابعا  :بن الٗ٣ل البكغي ً ,مُل صاثما بلى ج٩ىًٍ ٖاصاث و عؾم ؤَغ لٗمله  ,و هي م٘ مغوع الى٢ذ حك٩ل هىٖا مً البرمجت له .
٦ما ؤن البِئت – ب٩ل ؤهىاٖها – هي التي جىٞغ ماصة جل ٪البرمجت  .و ٧لما ٧اهذ ز٣اٞت الاوؿان ضخلت ٧ ,اهذ مهاصع مٗغٞخه
مدضوصة  ,يا٢ذ مؿاخت جهىعاجه  ,و ؤنبذ قضًض اإلادلُت في هماطحه و عئاٍ ٖ ,احؼا ًٖ ججاوػ اإلاُُٗاث الخاَئت التي
حكغبها في مجخمٗه  .و ال٣غاءة الىاؾٗت و ؤلاَالٕ اإلاخىىٕ َى الظي ٌٗٓم الىعي لضًه مً زال ٫اإلا٣اعهت و امخضاص مؿاخاث
الغئٍت  .و ٢ض ٧ان ٖلماء الؿل , ٠ال ًث٣ىن بٗلم الٗالم الظي لم ًغخل  ,و لم ٌٗبر ٢ضمُه في َلب الٗلم  ,بصعا٧ا مجهم إلاساَغ
البرمجت الث٣اُٞت ال٣اثمت ٖلى مُُٗاث مدلُت مدضوصة .
خامظا  :الخض ٤ٞالهاثل للمٗلىماث  ,و جغا٦م مىخجاث البدث الٗلمي في بحؿإ مؿخمغ و الىدُجت اإلاباقغة لظل ٪هي ج٣اصم ما
بدىػجىا مً مٗاع ٝو مٗلىماث  .و جُٟض بٌٗ الخ٣ضًغاث ؤن هدىا مً90باإلااثت مً حمُ٘ ( اإلاٗاع ٝالٗلمُت ) ٢ض جم
اؾخدضازه في الٗ٣ىص الثالزت ألازحرة  .و ؾى ٝجخٗاعى َظٍ اإلاٗاع ٝزال ٫هدى 12ؾىت ٣ً .ى ٫ؤخض الباخثحن  :بن ٖلى
اإلاخسهو اإلاٗانغ ؤن ًً٘ في خؿباهه ؤن هدىا مً 10الى 20باإلااثت مً مٗلىماجه ٢ض قار  ,و ٖلُه ؤن ًجضصٍ  .و ًغي ؤخض
الباخثحن ؤن ؤٖغاى الكُسىزت حٗتري اإلاٗلىماث بيؿبت 10باإلااثت في الُىم باليؿبت الى الجغاثض  ,و 10باإلااثت في الكهغ
باليؿبت الى اإلاجالث  ,و 10باإلااثت في الؿىت باليؿبت لل٨خب .
بن ج٣اصم اإلاٗلىماث ًخجلى في نىع قتى ٞ ,خاعة في ْهىع ػٍٟها ؤو ٖضم ص٢تها و جاعة ًخجلى في ٖضم مالثمتها للخُِ الجضًضة .
و ؤخُاها ًخدى ٫الاَخمام ٖجها  ,الجها لم حٗض طاث ُ٢مت في البىاء اإلاٗغفي  ,و ؤخُاها ًخدى ٫الاَخمام ٖجها  ,الجها لم حٗض طاث
ُ٢مت في البىاء اإلاٗغفي  ,و ؤخُاها ب٣غاءتها ٢غاءة حضًضة  ,ؤي اهخاحها مغة ؤزغي ٖلى هدى ًبٗضَا ًٖ مًامُجها ألاولى .
و الٗالج لظل٧ ٪له صوام الاَالٕ و اإلاخابٗت  ,ختى ال ًخضَىع ما لضًىا مً مٗغٞت  ,و ختى ال وٛغ ١في الًالالث و الاوَام التي
جىدكغ باٖخباعَا مٟغػاث حاهبُت للخ٣ضم الٗلمي .
َظا و ُ٢ل و ً٣ا ٫ال٨ثحر ًٖ ال٣غاءة هٓغا ألَمُتها في جُىع ؤي مجخم٘ مهما ٧اهذ اهخماءاجه الضًيُت  ,و ًهىٟها البٌٗ
يمً الهىاًاث .
ٞهل ال٣غاءة بالٟٗل َىاًت ختى ًجىػ لىا ؤن هضعحها يمً ٢اثمت الهىاًاث التي هماعؾها ؟
بن الٗ٣ل ًدخاج الى ٚظاء َى ال٣غاءة ٦ما ًدخاج الجؿض الى ٚظاء  .ألن َظٍ ألامىع ٖاصاث ؤو ؤٗٞا ٫يغوعٍت َبُُٗت ل٩ل
بوؿان و ل٩ل ٧اثً آزغ  ,و ٦ظل ٪ال٣غاءة خؿب عؤي اإلاسخهحن  ,ؤمغ يغوعي ل٩ل اوؿان  ,جماما ٧الخىٟـ و ألا٧ل ال ٚجى ٖجها
 ,بل ال٣غاءة ؤمغ ًخمحز به الاوؿان ًٖ باقي اإلاسلى٢اث ٞ ,لظلً ٪غون ؤن ال٣غاءة لِؿذ َىاًت ؤبضا  ...ال٣غاءة ؤمغ يغوعي و ال
وؿخُُ٘ ؤن وٗخبرَا َىاًت هماعؾها متى وكاء .
بن الٓغو ٝالخُاجُت التي ًمغ بها ٧ل واخض مىا  ,ججٗل ألاَضا ٝالباٖثت ٖلى ال٣غاءة جخٟاوث جٟاوجا بُٗضا ٣ٞ ,ض ج٩ىن ال٣غاءة
مً ؤحل جىؾُ٘ ٢اٖضة الٟهم  ,و ٢ض ج٩ىن مً ؤحل الخهىٖ ٫لى مٗلىماث خى ٫مىيىٕ ما  ,و ٢ض ج٩ىن مً ؤحل الغيىر
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لٗاصة مُٗىت  ,ؤو مؤل الٟغا , ٙو ٢ض ج٩ىن إلاخُلباث جُىع منهي للمغء  ,ؤو بؾخجابت للكٗىع بالىاحب  ,ؤو إلْهاع خب اإلاٗغٞت و
الدكبه بإَلها ...
و ٦ثحر مً الىاؽ ال ٌٗغ ٝإلااطا ً٣غؤ  ,و ال ًبالي بمؿاثلت هٟؿه ًٖ الهض ٝالخٟهُلي الظي ً٣غؤ ألحله  ,م٘ ؤن جدضًض طل٪
بض٢ت مهم حضا لخدضًض ما ًالثم الهض ٝمً ؤهىإ ال٨خب و ؤهىإ ال٣غاءة و مؿخىٍاتها  .و ًم ً٨ؤن ه٣ى , ٫بن ألاَضا ٝالٗامت
ل٣غاءة مٗٓم الىاؽ زالزت  ,هي :
 – 1ال٣غاءة مً ؤحل الدؿلُت  ,و َظٍ ال٣غاءة ألا٦ثر قُىٖا بحن الىاؽ  ,خُث جثِذ بٌٗ الاخهاثُاث ؤن هدىا مً 70باإلااثت
مً ال٣غاء ًخجهىن لل٣غاءة مً ؤحل الدؿلُت ٞ ,هىا ٥ؤٖضاص َاثلت مً الىاؽ جخجه بلى ٢غاءة ال٣هو و الغواًاث و
اإلاؿغخُاث و الجغاثض و اإلاجالث  ,و الؿبب في َظٍ الىيُٗت ؤن ال٣غاءة مً ؤحل الدؿلُت  ,ال ًدخاج الى ؤًت مهاعة  ,و ال ج٩ل٠
حهضا ًظ٦غ .
ؤي ٠الى َظا ؤن الؿىاص ألآٖم مً الىاؽ ال ًمل ٪ؤًت ؤَضا ٝؤو مداوع مُٗىت  ,جلؼمه بمُالٗت هىٕ مٗحن مً ال٨خب  ,و
َظا ًضٗٞه صٗٞا بلى ٢غاءة ؤي شخيء ً ٘٣جدذ ًضٍ  ,و ؾُ٣غئٍ باَخمام مً صعحت اَخمامه بةزخُاعٍ .
و م٘ َظا ٞةن ال٣غاءة مً ؤحل الدؿلُت  ,ال جسلى مً ٞاثضة ٞ ,ال٣اعت ٢ض ًخسلو بها مً الٟغا ٙالظي ًاصي الى الكٗىع
بالخٟاَت  ,و ٢ض ٌكٛل بها ًٖ ملء ٞغاٚه بإقُاء ياعة  ,و هي باالياٞت الى َظا ٢ض ج٩ىن ٖالحا لبٌٗ ألامغاى الٗهبُت ,
ٞالخغ ٝالظي ًهِب ٦باع الؿً ٌٗ ,الج الُىم بال٣غاءة بلى حاهب ٖالحاث ؤزغي ٦ ,ما ؤن في ال٣غاءة ٖالحا حُضا إلاغى
الخمغ٦ؼ الكضًض خى ٫الظاث  ,الظي ٌٗاوي مىه بٌٗ الىاؽ  .و َ٨ظا ٞصخبت ال٨خاب زحر ٖلى ٧ل خا. ٫
 – 2ال٣غاءة مً ؤحل الاَالٕ ٖلى اإلاٗلىماث  ,ؤؾلىب ًماعؾه ٦ثحر مً الىاؽ ؤًًا و الجهض الظي ًخُلبه َظا الىىٕ مً
ال٣غاءة مدضوص ؤًًا  .بن ال٣غاءة مً ؤحل الخهىٖ ٫لى مٗلىماث قاجٗت حضا في ٖاإلاىا الاؾالمي (خمى) ججخاح ٦ثحرا مً
الىاؽ هي خمى البدث ًٖ ألاؾهل  ,و الىنى ٫الُه بإؾغٕ و٢ذ مم. ً٨
 – 3ال٣غاءة مً ؤحل جىؾُ٘ ٢اٖضة الٟهم  ,و هي ؤق ٤ؤهىإ ال٣غاءة و ؤ٦ثرَا ٞاثضة  ,و الظًً ً٣غئون مً ؤحل َظا الٛغى
٢لت  ,و طل ٪ألن ؤ٦ثر الىاؽ ٌٗخ٣ضون ؤن ما ًمل٩ىن مً مباصت و ٢ضعاث طَىُت بصعاُ٦ت ٧ا ٝو حُض ٦ ,ما ؤن ال٣غاءة مً ؤحل
جدؿحن هىُٖت الٟهم قا٢ت حضا مىظ بضاًتها .
بن ال٣غاءة مً ؤحل الٟهم  ,هي جل ٪ال٣غاءة التي حؿتهض ٝامخال ٥مىهج ٢ىٍم في الخٗامل م٘ اإلاٗغٞت  ,و ج٨ؿبىا ٖاصاث ٨ٞغٍت
حضًضة  ,و جل ٪التي جؼٍض مغوهدىا الظَىُت ٦ ,ما جىمي الخُا ٫لضًىا  ,و ججٗلىا هغؾم نىعا لؤلخضار و ألاقُاء  ,هي ؤ٢غب الى
الخ٩امل  .و َظا الىىٕ مً ال٣غاءة َى الظي ًجٗل مٗلىماجىا  ,جؼَغ و جثمغ .
ؤَمُت ال٣غاءة للُالب فى مجا ٫صعاؾتهمٞ ،ةجها حؿاٖض بهىعة ٖامت ٖلى الخ ٠ُ٨الصخصخى زانت ؤن ٖهغها
وباإلياٞت بلى
ِق
ًدؿم بٗضم الاؾخ٣غاع،ختى ؤهه ؾمى بٗهغ ،ال٣ل ٤ولظلٞ ٪ةن الكباب  -وؤٚلبهم ٢لُل الخبرة  -فى خـاحت ماؾت بلـى الخىحُه
واإلاؿاٖضة ،للخٛلب ٖلى ٦ثحر مً اإلاك٨الث التى جىاحههم  ،بطا ؤيٟىا بلى طلـ ٪ما جٟـغيه َبُٗـت مجخمٗاجىا اإلادآٞت ،والتى
ججٗل ٦ثحر مً الكباب ًذجمىن خُاء ًٖ َغح بٌٗ ألاؾئلت لىحضها ؤن ال٣غاءة جمىدهم بحاباث واُٞت ًٖ ٧ل ما ًجى ٫فى
زىاَغَم وٍ٣ل٣هم .
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و٢ض هب٦ ٜثحر مً الٗلماء واإلا٨ٟغًٍ فى مجاالث قتى مً الٗلىم بىاؾُت ال٣غاءة ،صون ؤن ًضزلىا اإلاضعؾت ،وٍىالىا الكهاصاث
الغؾمُت ،و٧ان َغٍ٣هم ُٞما ونلىا بلُه مً هبى ٙوجٟى ،١الاٖخماص ٖلى ال٣غاءة "ٞمً ً٣غؤ جاعٍش الٗلماء وألاصباء والٟالؾٟت
ًا
الٗٓامً ،جض ؤن الهٟت الجامٗت بحن َاالء حمُٗا هى الٟهم ال٣غاجى ،وؤي بوؿان ًداو ٫ؤن ًخهضي للُ٣اصة ال٨ٟغٍت
والاحخماُٖت ؤو الؿُاؾُت البض ؤن ً٣غؤ وٍ٣غؤ
ًا
ولهظا ٌٗخبر ٞىلخحر ناثبا فى بحابخه ًٖ ؾاا" ٫مً ً٣ىص ألامم" خحن ٢ا٣ً " ٫ىص ألامم َاالء الظًً ً٣غءون وٍ٨خبىن " .
 ًٖ )1964ؾبب خبه لل٣غاءة .ؤحاب ب٣ىله  " :لؿذ ؤَىي
-1889
٦ما ؤهه خحن ؾئل ألاصًب اإلاهغي ٖباؽ مدمىص الٗ٣اص (
ال٣غاءة أل٦خب  ,و ال ألػصاص ٖمال في ج٣ضًغ الخؿاب  ,بهما ؤَىي ال٣غاءة ألن لي في َظٍ الضهُا خُاة واخضة  ,و خُاة واخضة ال
جُٟ٨جي و ال جدغ٧ ٥ل ما في يمحري مً بىاٖث الخغ٦ت  .ال٣غاءة وخضَا هي التي حُٗي الاوؿان الىاخض ؤ٦ثر مً خُاة واخضة ,
ألجها جؼٍض َظٍ الخُاة ٖم٣ا  ,و ان ٧اهذ ال جُُلها بم٣ضاع الخؿاب ٨ٞ ...غج ٪ؤهذ ٨ٞغة واخضة  ,قٗىع ٥ؤهذ قٗىع واخض ,
زُال ٪ؤهذ زُا ٫واخض بطا ٢هغجه ٖلُ , ٪و لًُ بطا الُ٢ذ ب٨ٟغج٨ٞ ٪غة ؤزغي  ,و الُ٢ذ بكٗىع ٥قٗىعا آزغ  ,والُ٢ذ
بسُال ٪زُاٚ ٫حرٞ , ٥لِـ ٢هاعي ألامغ ؤن ال٨ٟغة جهبذ ٨ٞغجحن  ,و ؤن الكٗىع ًهبذ قٗىعًٍ  ,و ؤن الخُاً ٫هبذ
زُالحن ٦..ال ..و بهما جهبذ ال٨ٟغة بهظا الخالقي مئاث ال٨ٟغ في ال٣ىة و الٗم ٤و الامخضاص " .
و ً٣ى ٫اإلا٨ٟغ و الغواجي الٟغوسخي اإلاٗانغ ُٞلُب ؾىلغػ  " :ال ًم ً٨ؤن ه٨خب بال بطا ٦ىا وٗغ ٝؤن ه٣غؤ  ,ل ً٨إلاٗغٞت ال٣غاءة
ًجب ؤن وٗغ ٠ُ٦ ٝوِٗل  .بن ال٣غاءة هي  ًٞالخُاة الغاج٘ " .
ؤًًا ال٨خاب زغوة هٟؿُت  .و اهُال٢ا مً َظا الٟهم الٗمُ ٤ألَمُت ال٣غاءة الظي هغاٍ في م٣ىالث َاالء الٗٓماء
اللساءة و طلم الحاحاث :

الحاجة لشعور بتحقيق الذات
الحاجة للشعور بتقدير اآلخرين
الحاجة للشعور بالحب
الحاجة للشعور باألمان
الحاجات الفيزيولوجية
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 الٗالم ابغاَام ماؾلى و هٓغٍخه الكهحرة ؾلم الاخخُاحاث -اللساءة و جىفير خاحاث ألامم  :و َ٨ظا ٩ٞلما ػاص قٗىع الاوؿان باعجباٍ ال٣غاءة بداحاجه اإلاسخلٟت لؤلٞغاص و الجماٖاث  ,و
َ٨ظا حٗلذ ال٣غاءة و َلب الٗلم مىهجها و َغٍ٣ها  ,و ؤما في الجاهب آلازغ ٞاألمم التي ٟٚلذ ًٖ طل ٪و لم جضع ٥ؤَمُخه و
لم جدغم ٖلى ال٣غاءة ناعث في آزغ ع٦ب الخًاعة و في ؤؾٟل ؾلم الخ٣ضم و الغقي .
و في هٟـ الؿُاَ ١ىا ٥صالثل ٢ىٍت لل٨غم الالهي لالمم ال٣اعثت ٢ .ض ًد ٤للمغء ؤن ًدؿاءٖ ٫ىضما ً٣غؤ آلاًت التي حاءث في
ؾىعة الٗل " ٤اٞغؤ و عب ٪ألا٦غم " ًٖ لٟٓت " ألا٦غم " بض ٫ألآٖم مثال ؤو ألاٖلم ؤو ؤي ٧لمت مىاؾبت ؟ ج٨مً الاحابت في
ال٣غاءة اإلاخٗم٣ت لهظٍ آلاًت خُث ؾُجض اإلاغء ؤجها جدمل بٗضا مٗىىٍا ٞغٍضا ٞ ,ا٢تران ال٣غاءة بالغب َى ألا٦غم في َظٍ آلاًت
بقاعة ْاَغة لخالػم ألامغًٍ في الخُاة  ,ؤي ؤن ؤولئ ٪البكغ الظًً ؾِىالىن ٦غم هللا و ٚىاٍ و ؾُٗلى قإجهم في ألاعى َ ,م
ال٣غاء و ؤ٦ثر الىاؽ ٢غاءة و َلبا للٗلم و َظٍ ؾىت مً ؾجن هللا التي ؤحغاَا في زل٣ه ِٞ ,ؿخىي ٞحها اإلاؿلم و ٚحر اإلاؿلم .
بن ؤو٧ ٫لمت في آزغ عؾالت هي ٧لمت " ب٢غؤ "  .و َظا الىو ًضٖ ٫لى ألامغ بال٣غاءة و ٌٗ٣ب ألامغ بإن الغب ؤ٦غم ٞ ,هاع َىا
بحخمإ بحن ال٣غاءة و ٦غم الغب  ,ؤي ؤن ال٣غاءة و ٦غم الغب ب٢ترها في م٩ان واخض " .
َظٍ الؿىت الالهُت التي حٗلها هللا في الاعى  ,ؤصع٦ها ٚحر اإلاؿلمحن  ,و جىاؾاَا و ؤٟٚلها اإلاؿلمىن في ًىم مً ألاًام ٩ٞاهذ
بضاًت الجهاًت للخ٣بت الؼاَغة اإلاايُت مً ٖمغ الخًاعة الاؾالمُت .
 ) 1778خحن ؾئل ٖمً ؾُ٣ىص
– 1694
ال٣غاءة مٟخاح الخًاعة و هجمل َظا ٧له في ٢ى ٫الُٟلؿى ٝالٟغوسخي الكهحر ٞىلخحر (
الجيـ البكغي  ,ؤحاب " الظًً ٌٗغٞىن ٣ً ٠ُ٦غئون "
وفي الٗهغ الخضًث ،صزلذ ال٣غاءة في ؤوكُت الخُاة الُىمُت ل٩ل مىاًَٞ ،ال٣غاءة هي الؿبُل الىخُض لئلبضإ وج٩ىًٍ
اإلابضٖحن واإلاسترٖحن وألاصباء واإلا٨ٟغًٍ ،وألامم ال٣اعثت هي ألامم ال٣اثضة ،والظًً ً٣غؤون َم ألاخغاع؛ ألن ال٣غاءة واإلاٗغٞت
جُغص الجهل والخغاٞت والخسل٠
ًا
ًا
بن اإلابضٖحن واإلا٨ٟغًٍ مجمىٖت مً الصخهُاث اإلاخمحزة ازخاعوا الٗلم مىَىا وال٣غاءة َغٍ٣ا؛ ألن ؤلابضإ ٖىضَم َى ؤن
ًا
ًا
ّ
جىحض قِئا حضًضا مً مجمىٖت ما لضً ٪مً مُُٗاث ،ولً ًخإحى طل ٪بال بال٣غاءة واإلاٗغٞت اإلاغجبُت بها.
بن ٖ٣ىلىا ال جضع ٥ألاقُاء ٖلى هدى مباقغ ،بل ٖبر وؾُِ مٗغفي م٩ىن مً مباصت ٖلمُت وٖ٣لُت وزبراث خُاجُت ،وٖلى
م٣ضاع ما ه٣غؤ ًخدؿً طل ٪الىؾُِ ،وبخدؿىه ًخدؿً ٞهمىا للىحىص ،وجخدؿً مٗه هىُٖت خُاجىا ،ولظلٞ ٪مً لم ًً٨
ّ
ًا
٢اعثا ٣ٞض ُٖل وؾاثِ ج٨ٟحرٍ وبصعا٦ه وؾبل خُاجه.
وَكحر ج٣غٍغ الخىمُت ؤلاوؿاهُت الٗغبُت" ،هدى ب٢امت مجخم٘ اإلاٗغٞت" بلى ؤن "حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٌك٩ى مً ؤػمت خاصة في
مدخىي اإلااصة الخٗلُمُت وفي مىاهج الخضعَـ ٖلى خض ؾىاء ،ولٗل مً ؤبغػ ؤٖغاى َظٍ ألاػمت بَما ٫الجاهب الىُْٟي في
اؾخسضام اللٛت وٖضم جىمُت اإلاهاعاث اللٛىٍت في الخُاة الٗملُت ،والا٢خهاع ٖلى حاهب ال٨خابت صون حاهب ال٣غاءة في جىمُت
ال٣ضعاث ؤلابضاُٖت"
ّ
وَٗغ ٝاإلاهضع الؿاب ٤اإلاٗغٞت "بإجها جخ٩ىن مً البُاهاث واإلاٗلىماث وؤلاعقاصاث وألا٩ٞاع ؤو مجمل البجى الغمؼٍت التي ًدملها
ًا
ؤلاوؿان ؤو ًمخل٨ها اإلاجخم٘ ،في ؾُا ١صاللي وجاعٍدي مدضص .وجىحه الؿلى ٥البكغي ٞغصًا وماؾؿُا ,في مجاالث اليكاٍ
ؤلاوؿاوي ٧اٞت ،في بهخاج الؿل٘ والخضماث ،وفي وكاٍ اإلاجخم٘ اإلاضوي والؿُاسخي وفي الخُاة الخانت".
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وَٗغ٦ ٝثحر مً اإلا٨ٟغًٍ ال٣غاءة بـ"ؤجها ٖملُت ٖ٣لُت حكمل جٟؿحر الغمىػ التي ًخل٣اَا ال٣اعت ًٖ َغٍُٖ ٤يُه ،مً زال٫
الغبِ بحن الخبرة الصخهُت ومٗاوي َظٍ الغمى ػ " " .
ولل٣غاءة ٖملُخان ؤؾاؾِخان :ألاولى الاؾخجابت إلاا َى م٨خىب ،والثاهُت هي ٖملُت ٖ٣لُت ًخم مً زاللها جٟؿحر اإلاٗجى ٖبر
الخ٨ٟحر والاؾخيخاج (الٟهم) .بن اإلاٗغٞت مىخىج ال٣غاءة اإلاباقغ ،وهي ٖماص الخىمُت والؿبُل بلى مؿخىٍاث الخ٣ضم واإلاٗغٞت
محزة بوؿاهُت جم ً٨ؤلاوؿان وجاَله للخ٨ٟحر والخسُل والٟهم والغبِ بحن اإلاُُٗاث اإلاسخلٟت وجاَله لخ٩ىًٍ عؤًه اإلاىٟغص
والخٗامل م٘ اإلاخٛحراث والاعج٣اء هدى ألاًٞل .بن الٟغص له الخ ٤اإلاكغوٕ في الىنى ٫بلى اإلاٗغٞت ،وللىنى ٫بلى اإلاٗغٞت ًجب
ؤن جخىاٞغ له صعوب اإلاٗغٞت اإلاسخلٟت ،ومً ؤَمها ال٨خاب ،خُث ٌٗض ال٨خاب حىاػ ؾٟغ للمٗغٞت
وٍلخو (عحب) مهاعاث الٟهم ؤزىاء ال٣غاءة في :
ال٣ضعة ٖلى بُٖاء الغمؼ مٗىاٍ
ال٣ضعة ٖلى ٞهم الىخضاث ألا٦بر٧ ،الٗباعة والجملت والُٗ٣ت ٧لها
ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة في وخضاث ٨ٞغٍت
ال٣ضعة ٖلى ٞهم ال٩لماث مً الؿُا ١وازخُاع اإلاٗجى اإلاالثم لها
ال٣ضعة ٖلى الخسمحن في مٗاوي ال٩لماث
ال٣ضعة ٖلى ازخُاع ألا٩ٞاع الغثِؿُت وٞهمها
ال٣ضعة ٖلى الاؾخيخاج
ال٣ضعة ٖلى الاخخٟاّ باأل٩ٞاع
ال٣ضعة ٖلى ج٣ىٍم اإلا٣غوء ومٗغٞت ألاؾالُب ألاصبُت وال٨ٟغٍت وَض ٝال٩اجب
ال٣ضعة ٖلى ٞهم الاججاَاث
ولٗل مً ؤحمل ما ُ٢ل في ال٣غاءة ما ٦خبخه ماؾؿت "ؾ٩ىث ٞىعؾمان في مٗغى ال٨خاب لل٣غاءة الظي ٖ٣ض في ؾاهدُاٚى
 1997جدذ ٖىىان "ؾى ٝؤٚحر الٗالم
الٗام
ًا
"ؾى ٝؤٚحر الٗالم بُٟل في و٢ذ ما ،ؾى ٝؤُٖي َظا الُٟل َضًت ال جيخهي لظتها ؤبضاَ ،ضًت ججٗل الٗالم بحن ًضًه
وججٗله ؤزغي وؤٚجىَ .ضًتي هي ال٣غاءة التي ؾى ٝجٟخذ الُٗىحن وجى ٔ٢ألاخالم بال٣هو التي ججٗل ألاَٟاٌ ٫كٗغون
وٍىمىن وٍ٨ٟغون .ال شخيء ًىٟ٢جي ،ولً ؤؾلى طل ،٪ألن ٢لبي ٌٗغ ٝمٗجى ال٣غاءة ،وؤي ٢ىة هي " .
وا ٘٢ال٣غاءة في ٖاإلاىا
ؤما ال٣غاءة ٞةجها جدخل م٩ان الهضاعة مً اَخمام ؤلاوؿان ،باٖخباعَا الىؾُلت الغثِؿت التي ٌؿخ٨ك ٠الُالب مً زاللها
ًا
البِئت مً خىله ،وهي ألاؾلىب ألامثل لخٗؼٍؼ ٢ضعاجه ؤلابضاُٖت الظاجُت ،وجُىٍغ مل٩اجه اؾخ٨ماال للضوع الخٗلُمي للمضعؾت.
ٞال٣غاءة مؿإلت خُىٍت بالٛت ألاَمُت لخىمُت ز٣اٞت َالبىاٗٞ ،ىضما هدبب َالبىا في ال٣غاءة ووصجٗهم ٖلى البدث
والخثٞ ،٠ُ٣ةهىا هٟخذ ألابىاب ؤمام الًٟى ٫وخب الاؾخُالٕ ،ما ًىمي عٚبتهم في جسُل ألاقُاء ،وٍ٣لل مكاٖغ الىخضة
واإلالل ،وٍسل ٤ؤمامهم هماطج ًخمثلىن ؤصواعَا ،وَ٨ظا حٛحر ال٣غاءة ؤؾلىب خُاة الُالب ،وججٗلهم م٨ٟغًٍ مبخ٨غًٍ ًبدثىن
ًٖ الخ٣اث ٤واإلاٗغٞت بإهٟؿهم؛ وطل ٪مً ؤحل مىٟٗتهم في ق ٤مؿخ٣بلهم وصزىلهم في ٖالم الث٣اٞت والازترإ وؤلابضإ .
ؤًًا ال٣غاءة لها ٢ىة َاثلت خُث ؤجها جهى٘ بجهاالث حضًضة في الٗ٣ل  ,و التي بضوعَا حؿخسضم ال٩لماث اإلا٨خىبت  ,لٟهم
٧لماث ألاشخام آلازغًٍ ُ٢ .ل ؤن ال٨خاب الجُض  ,لضًه ال٣ىة الٟٗلُت لخُٛحر ٥مً زال ٫ججاعب ٖلمُت ٖلى زالزت ؤشخام
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 ,خُث ؤزبدذ ججغبت صعاؾت صماَ ٙاالء ألاشخام الظًً جغبى ٖلى ٦خب مُٗىت هدُجت مظَلت  ٝطل . ٪و جم اؾخيخاج ؤن
ال٣غاءة و ال٨خابت ؤقُاء ال جإحي بك٩ل َبُعي و ٧ي جٟٗلها ٖ ,لى الٗ٣ل ؤن ًخٛحر .
ؤًًا  ,البكغ لم ًىلضو بال٣غاءة  ,عبما ولضوا بالخدضر و الغئٍت و الكم و الؿم٘ ل ً٨لِـ بال٣غاءة ؤبضا .
و مً ؤَمُت ال٣غاءة ٦ظل , ٪جؼوع ٧ل م٩ان و حِٗل في ٧ل ػمان  ,و ب٩ل َظا حكٗغ بالخُاة ...
و في ألازحر ال ٌؿٗىا الا ؤن ه٣ى ٫ؤن ال٣هض مً وعاء َظٍ اإلا٣الت البؿُُت َى حٗؼٍؼ الاَخمام بمماعؾت ال٣غاءة هٓغا
ألَمُتها في عقي اإلاجخمٗاث  .و بنُداب ال٨خاب  ,بؾدثماعٍ ٖلى ؤًٞل وحه مم. ً٨
َظا و جب٣ى ال٣غاءة ٖامل مهم لىٟهم الٗالم مً خىلىا  ,بخُٛحراجه و جىاً٢اجه  ,و بإخضازه اإلاٗ٣ضة  ,و جٟانُله الٛغٍبت .
بهجي ؤٖخ٣ض ؤهىا ؾيىا ٫مً ال٣غاءة ؤ٦ثر ٧لما ٧ان وُٖىا بما هغٍضٍ مً وعائها ؤ٦ثر هطجا و جىُٓما و ألاَم جدضًض الهض ٝمً
ال٣غاءة ٢بل البضت .
و ؤؾإ ٫هللا حل و ٖال ؤن ًلهمىا الهىاب في ألامغ ٧له .
٢اثمت اإلاهاصع و اإلاغاح٘ :
 – 22008مدمض ٖبض الٛجي خؿً َال, ٫
ٖ – 1بض ال٨غٍم ب٩اع  ,ال٣غاءة اإلاثمغة – مٟاَُم و آلُاث  , 6.ٍ , -صمك , ٤صاع ال٣لم ,
. 2005
/ 2004
ٍ , 1.مهغ  ,مغ٦ؼ جُىٍغ ألاصاء و الخىمُت ,
. 2007
 – 3ؾاحض الٗبضلي  ,ال٣غاءة الظُ٦ت  , 2.ٍ ,ال٩ىٍذ  ,قغ٦ت الابضإ ال٨ٟغي لليكغ و الخىػَ٘ ,
 – 4قغٍِ وزاث٣ي  ,في الجؼٍغة الىزاُ٢ت  ,بٗىىان ؤزغ ال٣غاءة ٖلى الضماٙ
اإلاغاح٘ باللٛت الٟغوؿُت :
5 – Equipe Naitre et grandir , l’importance de la lecture ,
? Naitre et grandir . com/fr /etape/1-3 /fiche.aspx
6 – Elhayani , l’importance de la lecture , le web pédagogique ,
Fati Français net .
7 – Egide Royer , l’importance de la lecture pour les jeunes ,
Tva.canoe.ca/emission/.
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اللساءة و النهػت بالفسد واإلاجخمع في العالم ؤلاطالمي
ألاطخاذة بً خىزٍت هبُلت (حامعت باجىت)
م٣ضمت
ال٣غاءة و مىظ ال٣ضم ما جؼا ٫اإلاىب٘ ألاؾاسخي ل٩ل الٗلىم التي جغ ٘ٞالبكغٍت وجضٗٞها هدى الخ٣ضم و ؤلاػصَاع في قتى اإلاُاصًً
ال٣اثمت ٖلى اؾاؽ جُىع ال٣غاءة مً الغمىػ و جهجئت الخغو ٝالى ٦خب ومجلضاث جدىي ٧ل ما جىنل بلُه ؤلاوؿان مً
ٖلم و مٗغٞت جبجي صعحاجه هدى الخُىع و الغقي .
و بٗض ان ٧اهذ ال٣غاءة إلاجغص الٗلم بال٨خابت مدخ٨غة بحن اشخام مدضوصًً ؤزظوا صعحت الٗلماء بحن مً ال ً٣غئون
الخغوً ٝلجإ الحهم الٟغص اإلاؿمى بُجهم با ألمي لُجض مجهم مبخٛاٍ ٣ٞض ؤنبدذ ال٣غاءة ال٦دؿاب الٗلم و اإلاٗغٞت في مخىاو٫
الٗام و الخام مً زال ٫اهدكاع الٗلم و جىٞغ الخٗلُم وقتى اهىإ ال٨خب في اإلا٨خباث الهٛحرة و ال٨بحرة و ما جىنل الُه
الٗلم الخضًث مً اإلاٗلىماجُت ٖلى قب٩اث الاهترهذ .
و ٌؿخُُ٘ ؤي ٞغص و بن لم ًخدهل ٖلى قهاصاث حٗلُمُت ان ًبرػ في اإلاجخم٘ بمؿخىاٍ الظي ً٣اؽ بما ٌكٛل ٖ٣ل و ج٨ٟحر
الصخو وَى ما اهٟغص به ؤلاوؿان ًٖ بُ٣ت اإلاسلى٢اث ٖلى وحه ألاعى مً مجغص الٗلم بال٨خابت مً زال ٫الخىانل م٘
ال٣غاءة.
و ٖلى َظا ألاؾاؽ جم ازخُاع ٖىىان البدث * ال٣غاءة و الجهًت بالٟغص و اإلاجخم٘ في الٗالم ؤلاؾالمي * مً زال ٫ال٨ك٠
ًٖ ٖىانغ البدث ٖلى زالر ٞهى.٫
الٟهل ألاوٖ -٫باعة ًٖ زالر ٖىانغ للبدث جخدضر اوال ًٖ ماَُت ال٣غاءة و حٗلُمها التي مً زاللها ًخم ال٨كًٖ ٠
الجاهب الحي للٟغص و اإلاجخم٘ وهي ال٣غاءة زم ًٖ َغ ١حٗلُمها لُخم الخُغ ١في َظا الٗىهغ بلى مجمىٕ الغوابِ التي جغبِ
الٟغص و اإلاجخم٘ بال٣غاءة ,زم ؤَمُت ال٣غاءة التي اعصَا في َظا الٗىهغ الى جُُ٣م الٟغص و اإلاجخم٘ و اإلا٣اعهت بحن اإلاجخمٗاث
مً زال ٫ؤلاَخمام بال٣غاءة.
الٟهل الثاوي -وَى ٖباعة ًٖ ٦ك ٠الى٣اب مُضاهُا للخىنل الى مضي جٟاٖل الٟغص و اإلاجخم٘ م٘ ال٣غاءة.
الٟهل الثالثٖ -باعة ًٖ اعب٘ ٖىانغ للبدث ًخدضر اوٖ ٫ىهغ ًٖ اؾالُب جىمُت مهاعاث ال٣غاءة لُدبحن حلُا في َظا
الٗىهغ بالغحىٕ اؾاؾا بلى الٟغص في اإلاجخم٘ لُ٩ىن اإلاهضع ألاؾاسخي في ال٣غاءة و الخىىٍت بلى مضي ؤَمُت الٟغص ٢بل الخُل٘
بلى اَمُت ال٣غاءة و ٞغى وحىص الٟغص ٢بل ٞغى ال٣غاءة ٖلُه زم ٞىاثض اإلاُالٗت و ال٣غاءة و َىا ًخم الخُغ ١الى اؾهاماث
ال٣غاءة صازل اإلاجخمٗاث وما ًترجب ًٖ َظٍ ؤلاؾهاماث زم ؤلاهخ٣ا ٫الى ؤَم ٖىهغ في البدث و َى اؾباب الٗؼوًٖ ٝ
ال٣غاءة زم في ألازحر بُان صوع ال٣غاءة و اإلاُالٗت في بىاء الٟغص و اإلاجخم٘.
***َغح ؤلاق٩الُت***
٦ثحرا ما جدضر الٗلماء و اإلاثٟ٣ىن ًٖ ال٣غاءة و اٖخباعَا حاهبا ٗٞاال حؿاَم في ٖملُت البىاء هٟؿه الظي ً٣ىم به ؤلاوؿان
للخُل٘ هدى ألاٞا ١اإلاؿخ٣بلُت له .
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وٍٓهغ مً زال ٫ال٣غاءة مضي جم ً٨ؤلاوؿان مً الىنى ٫بلى اٖلى صعحاث الٗلم و الخُىع ومىانلت الؿحر إلاىاحهت ؤي
حؿائً ٫ترجب ًٖ مضي الىعي الٟٗلي بال٣غاءة و ؤزو بالظ٦غ اإلاجخمٗاث الٛغبُت التي اً٣ىذ مً زال ٫ما جىنلذ الُه مً
الٗلم والخُىع لخضع ٥اَمُت ال٣غاءة ٖلى ٚغاع اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي الظي بجي وجدًغ بال٣غان ال٨غٍم ولم ًضع٢ ٥ىله حٗالى ^(
ب٢غؤ باؾم عب ٪الظي زل )1( ٤زل ٤ؤلاوؿان مً ٖل )2( ٤ب٢غؤ وعب ٪ألا٦غم ( )3الظي ٖلم بال٣لم (ٖ )4لم ؤلاوؿان ما لم
ٌٗلم( ^)5ؾىعة الٗل ٤ألاًت5-1
و ال٣غؤن ال٨غٍم هؼ ٫باألمغ و الىهي وَىا ًٓهغ ألامغ والترُٚب في ال٣غاءة امغا واضخا مُل٣ا صالا ٖلى وحىب ال٣غاءة ومضي
ٖٓمت ال٣غاءة لخ٩ىن َظٍ الاًاث او ٫ما هؼ ٫مً ال٣غان ال٨غٍم.
و الخضًث ًٖ ال٣غاءة ٌؿخىحي مىا وحىص اق٩الُت خى ٫مىيىٕ ال٣غاءة و التي جخُلب خلى ٫بمٗاًحر مغجبُت اعجباَا وزُ٣ا
بُغح ؤلاق٩الُت.
وفي َظا الٗغى خى* ٫ال٣غاءة و الجهًت بالٟغص و اإلاجخم٘ في الٗالم ؤلاؾالمي قإهه الخُغ ١بلى ما ًجى ٫في زاَغها خى٫
مىيىٕ ال٣غاءة و التي جخمدىع في ؤلاق٩الُت الخالُت :
بلى ؤي مضي ج٩ىن الجهًت بالٟغص و اإلاجخم٘ ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ الىعي بال٣غاءة ؟ ٠ُ٦هد٨م ٖلى ٞغص او مجخم٘ ما اهه ً٣غؤ ؤو اهه ال ً٣غؤ ؟بماطا هغبِ اإلاجخم٘ الظي هد٨م ٖلُه ؤهه ال ً٣غؤ وَى مجخم٘ جخىٞغ ُٞه ٧ل ؾبل الخٗلُم و الخٗلم ؟َل ال٣غاءة حٗجي بالًغوعة جُىع وعقي اإلاجخمٗاث ؟وطال ٪بىاء ٖلى الٟغيُاث الخالُت:
_1ال٣غاءة مً احل الخمضعؽ و مؿاًغة الٟغص للٟترة الخٗلُمُت له.
_2ال٣غاءة مً احل ا٦دؿاب الٗلم واإلاٗغٞت والجهًت بظاث الٟغص والغقي باإلاجخم٘.
_3ال٣غاءة مً احل بلى ٙالٛاًت و جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالصخهُت.
الٟهل
ألاو٫
-1جمهُض
-2ماَُت ال٣غاءة وحٗلُمها
َ-3غ ١حٗلُم ال٣غاءة
-4ؤَمُت ال٣غاءة
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جمهُض:
بطا اٖخبرها ال٣غاءة بمٟهىمها الٟٗلي صازل اإلاجخمٗاث ٦ىا هٓغها الحها ٗ٦ىهغ حي ٗٞا ٫مثل ؤي حؿض جالػمه الغوح لُ٣ىم
بىْاثٟه وَظٍ اإلاجخمٗاث ال بض لها مً ال٣غاءة لخىا٦ب الخُىع و لخخم ً٨مً الاؾخمغاعٍت ٖبر ألاحُا ٫مً زال ٫ما جى٣له
ال٣غاءة مً حُل آلزغ.
/1ماَُت ال٣غاءة وحٗلُمها :
ال٣غاءة بمٗجى ان ٌؿخم٘ الصخو هٟؿه وَى ًساَب ٖ٣له بما ٦خب ؾىاء ؤ٧ان ً٣غؤ ٦خابه مً جإلُٟه او مً جإلُٚ ٠حرٍ و
ؾىاء اؾخسضم في طل ٪ؾمٗه ؤو بهغٍ ؤو بُغٍ ٤اللمـ و َى ؾبُل اإلاٟ٨ىٞحن ٖاصة في ال٣غاءة.
ٞال٣غاءة بطا مخٗل٣ت بال٨خابت ٖلى ازخال ٝمىايُٗها و حىصتها في ؤنلىَا وٞغوٖها مً ٦خب و حغاثض و مجالث و عؾاثل و
مُبىٖاث ومىا ٘٢في الاهترهذ..واللٛت اإلاؿخٗملت في ال٨خابت بلى حاهب الىضواث و اإلادايغاث و مسخل ٠الل٣اءاث التي ججؿض
ال٨خاب و جسخهغ الُغٍ ٤هدى مًمىهه.
و ال٣اعت اإلادترَ ٝى الظي ًخدب٘ ؤلانضاعاث الجضًضة و بَالٖه صون بَماله لؤلٖما ٫اإلا٣ضمت في ألاحُا ٫الؿاب٣تٞ ,اللبىت
ؤزىاء البىاء ً٩ىن لها مىُل ٤مً ألاؾاؽ ختى ًهحر ق٨ال َىضؾُا مغمى٢ا ,وبَما ٫ألاٖما ٫الؿاب٣ت ج٩ىن في اإلاُالٗت ٦مً
ًداو ٫ان ًً٘ اللبىت بحن الؿماء و ألاعى تهىي ٞخخدُم ولً ج٩ىن قِئا بل جهحر خُاما.
و ازخال ٝجدهُل ال٣غاءة بحن الصخو الؿلُم في خىاؾه وبحن مً ًٟخ٣ض بلى بخضي َظٍ الخىاؽ ؤو ؤ٦ثر ٞهظا ال ٌؿمى
ٖاث٣ا ؤو ؾببا في ٖضم جدهُل ال٣غاءة ألن الٗاث ٤الخ٣ُ٣ي َى ٣ٞضان الصخو إلاُىله بلى ال٣غاءة و اإلاُالٗت التي حكٛل
ٖ٣ل ؤلاوؿان و التي حٗبر بمثابت الغوح التي جدغ ٥الجؿض .
و٢ض زو هللا ؾبداهه و حٗالى ؤلاوؿان و٦غمه بالٗ٣ل ًٖ ؾاثغ اإلاسلى٢اث لخ٩ىن او٧ ٫لمت في مد٨م ججزًله ٖلى مً ع٘ٞ
هللا له ط٦غٍ عؾىله ال٨غٍم مدمض (نلى هللا ٖلُه و ؾلم) ؤن ٢ا ٫له *ا٢غؤ* ُٞساَب بظل ٪الٗ٣ل البكغي الظي ًغمؼ بلى
ؤلاوؿاهُت و الظي ًد٨م جهغٞاتها.
طل ٪ختى ً٩ىن ؤلاوؿان مسخل ًٖ ٠بُ٣ت مسلى٢اث هللا ؾبداهه و حٗالى والتي ج٣ىم بىٟـ وْاث ٠ؤلاوؿان مً ؤ٧ل
وقغب و جؼاوج و التي حٗخمض ٖلى ما جملحها ٖلحها ٚغاثؼَا الخُىاهُت ,و ؤلاوؿان ً٣ىم ب٩ل طل ٪و ٌٗخمض ٖلى ٖ٣له في الىنى٫
بلى مبخٛاٍ و ٌؿاٖضٍ ٖلى الخمُحز بحن ما ًًغٍ و ما ًىٟٗه.
وختى ًىحه الٗ٣ل جىححها ؾلُما صخُدا ًجب ٖلى ؤلاوؿان ؤن ٌٛظًه بال٣غاءة اإلاى٣اة الُٟٟٗت الخالُت مً الكىاثب التي
٢ض جدضر حكىَاث في همى الٗ٣ل ٞخترؾب م٘ الى٢ذ ُٞدضر بظل ٪الخٛحر الى الخىحه الٛحر الالث ٤بم٩اهت ؤلاوؿان
اإلاغٞىٖت بحن مسلى٢اث هللا ؾبداهه و حٗالى .
ٞال٣غاءة الىُ٣ت بطا هي جل ٪ال٣غاءة التي جلُ ٤ؤن ج٩ىن مغيٗت الٗ٣ل البكغي الظي اهٟغص به ؤلاوؿان ًٖ بُ٣ت اإلاسلى٢اث
ختى ًىمى وٍخُىع ِٞؿمى به بلى ؤعقى مؿخىٍاث الخ٨غٍم.
و ال٣غاءة بمثابت مٗلم ًدغم ٖلى جث ٠ُ٣الصخو و حٗلُمه في ٧ل م٩ان ختى ً٩ىن مؿخٗضا إلاًٗالث الخُاة التي ٢ض
ًىاحهها في ؤًت لخٓتٞ,خ٩ىن بظل ٪اإلاهضع ألاؾاسخي في عؾمه لخاعَت الُغٍ ٤الظي ٌؿحر ٖلُه ٞحرؾى به بلى بغ ألامان .
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٦ما ؤن ال٣غاءة ال حٗجي ؤن ًخجغص الصخو مً َبُٗخه ٦ةوؿان له مُىالجه و ؤولىٍاجه في خُاجه هدى ٖاثلخه ؤو هدى ٚحرَا
ٞخىتزٕ مىه بوؿاهِخه و جىايٗه و ًٓهغ ال٣اعت ؤو مً له بخاَت بمٗغٞت و ٖلم ما ٖلى ؤهه لِـ لضًه الى٢ذ في ؤلاَخمام
بٗاثلخه و ؤهه لِـ مً ؤمثاله مً ًغص الابدؿامت لُٟل نٛحر ًجهل ما ًيخٓغٍ ,ؤوان ٌؿاٖض شخها ما ٌؿإله وَى جاثه في
اإلاضًىت ٞحري ؤن قإهه ؤ٦بر مً ؤن ًغٍه َغٍ ٤الخغوج ؤو الىنى ٫بلى م٩ان ما ٞال جىحض لضًه و٢ذ إلاثل َظٍ ألامىع و ٚحرَا .
و َظا ما ؤؾمُه بالخىحه الخاَئ هدى ال٣غاءة و ا٦دؿاب الٗلم و اإلاٗغٞت ,ألن مثل َظٍ ألامىع بمثابت ؤنل حما ٫الصخو
الظي ًتزًً بٗلمه ومٗغٞخه.
ٞال٣غاءة حٗلم ؤلاوؿان ما ٧ان ًجهله و ً٨دؿب مً زاللها ما حؿمى به هٟؿه ُُٞ ,ىع بظل٨ٞ ٪غٍ وٍ٣ىم ببىاء خُاجه ٖلى
ؤؾاؽ ؾلُم.
َ/2غ ١حٗلُم ال٣غاءة :
َغ ١حٗلُم ال٣غاءة و بن ٧اهذ طاث ؤَمُت بال ؤجها لً ججضي هٟٗا ما لم جَ ً٨ظٍ الى٣اٍ مخهلت بىُ٣ت ؤَم هي الهضٝ
مجها ,و لٗل ؤَم الُغ ١لخٗلُم ال٣غاءة ما ًلي ,,
ا-الخٗلُم في اإلاضاعؽ:
ال٣غاءة باإلاٗجى الصخُذ ال خضوص لها وَظا َى الىحه الخ٣ُ٣ي لل٣غاءة الٛاثب ًٖ الخٗلُم في اإلاضاعؽ بدُث ؤنبدذ ؤقبه
بُ٣ض ال ًىَ ٪ٟىا ٫اإلاكىاع الخٗلُمي و اٖخباع ال٣غاءة بمثابت ٖاث ٤في الخُاة و لِؿذ ؾبُال للىجاة.
لظلً ٪جب بْهاع الىحه الخ٣ُ٣ي لل٣غاءة ٦جؼء مً البرهامج في ق٩ل مؿاب٣اث ٖلمُت و جثُُٟ٣ت صازل ألا٢ؿام جًٟي
َاب٘ الخُىٍت مما ًض ٘ٞالٟغص ومىظ نٛغٍ بلى الخُل٘ و جىمى لضًه جل٣اثُا خب ال٣غاءة و اإلاُالٗت.
ب-الترجِباث و الخجهحز اإلاخٗل ٤بخ٩ىًٍ ٖاثلت:
هجض ؤن م٘ ٧ل ٖاثلت في بضاًت مكىاعَا الٗاثلي ًبضؤ الثىاجي مً الؼوج و الؼوحت بخإزِث البِذ بىؾاثل الغاخت و الترُٞه
وٍخٛاضخى ٧ل مجهما و ًيسخى ان ال٨خاب حؼء مً جإزِث البِذ ًجٗله في ق٩ل م٨خبه خؿب ما حؿٗه البِذ ج٩ىن مً
اَخماماتهما الُىمُت وٍتربى ٖلى طل ٪ألاَٟا ٫جل٣اثُا.
ث-ألازظ بٗحن الاٖخباع صوع *الٗ٣ل الؿلُم*
ٞبضال مً ٖباعة (ٟ٢ت عمًان) لىخضَا اإلاٗغوٞت في وَىىا و التي جىػٕ ٖلى ٣ٞغاء البالص للخٛظًت الجؿضًت لضي الٟغص,هجٗل
بلى حاهبها ٟ٢ت*الٗ٣ل الؿلُم*جدىي مجمىٖت مً ال٨خب لجمُ٘ ألاٖماع جىػٕ ٖلى جل ٪الٗاثالث .
ر-صوع اإلا٨خبت اإلاخى٣لت:
و ما ؤٖىُه زل ٤وُْٟت في اإلاجا ٫و جضُٖم ال٨خاب في ق٩ل م٨خبت مخى٣لت لِـ  ِ٣ٞفي الخًغ بهما ختى في ألاعٍا ٝبىحه
ٌؿخُ٣ب حمُ٘ الٟئاث الٗمغٍت وَظا ما ًاصي بلى حٗمُم الخىُٖت بال٣غاءة.
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ج-الخىبُه بلى ال٣غاءة:
و الخىبُه َىا ال ً٩ىن باإلادايغاث وال بالىضواث بهما ً٩ىن بلٟذ الاهدباٍ بلى ال٣غاءة مً َغ ٝاإلااؾؿاث الٗامت و الخانت
التي ً٣هضَا الٟغص و طل ٪بىي٘ خامالث مجهؼة بال٨خب وٚحرَا ؤًً ًخ٣ابل الٟغص م٘ ال٣غاءة وحها لىحه ُٞخيبه بلى وحىب
ال٣غاءة لحر ٘ٞمً قاهه.
ح-بيٟاء َاب٘ اإلاخٗت في ال٣غاءة :
خضزذ ججغبت حمُلت حضا في امغٍ٩ا بٗىىان *ؤجغ ٥ؤو (صٕ)ال٨خاب* و الخجغبت ج٣ى ٫ان ٧ل مً ًدمل ٦خابا ً٣غئٍ ًإزظٍ
مٗه بلى ٧ل م٩ان ما بن ًيخهي مىه ًتر٦ه في اإلا٩ان الظي ؤههى ٢غاءجه ُٞهً,إحي شخو ؤزغ لُإزظٍ و َ٨ظا..وَظٍ الخجغبت
ججم٘ بحن اإلاىاٞؿت و اإلاخٗت ,ؤي اإلاىاٞؿت و الدؿاب ٤في بجهاء ال٨خاب و اإلاخٗت ؤزىاء ال٣غاءة.
ر-الخدٟحزاث اإلاؿخمغة :
وطل ٪بىي٘ الٞخاث واضخت في الُغ ١الٗامت ً٩ىن لها َاب٘ زام بغؾم حٗبحري ًٖ وحىص مؿاب٣ت لخ٣ضًم ؤًٞل بدث
خى ٫مىيىٕ مٗحن ؤو ْاَغة ما خؿب الٗمغ بك٩ل مؿخمغ و صاثم و الغ ٘ٞمً قإجها ًٖ ال٣هاناث ؤلاقهاعٍت اإلاغمُت
في ٧ل م٩ان و الخغوج مً ٢ىٗ٢ت مخاَت قب٨ت الاهترهذ.
-3ؤَمُت ال٣غاءة :
بن ٧ان البض مً ؤن جٓهغ ؤَمُت ال٣غاءة في اإلا٣اعهت بحن اإلاجخمٗاث التي ٌؿىص ٞحها خب ال٣غاءة و اإلاُالٗت و التي اؾخٛىذ
ًٖ َظا الجاهب ٞال بض مً ؤلاقاعة بلى ؤٖٓم صلُل ٖلى ؤَمُت ال٣غاءة وَى ما خضر في ػمً الىبي نلى هللا ٖلُه و ؾلم
الظي ؤزغج ٢ىمه مً ْلماث الجهل وما ًصخبه مً آٞاث احخماُٖت و زلُ٣ت بلى هىع الٗلم و الغقي باإلوؿاهُت  ,وطل ٪مً
زال ٫جدب٘ وخؿً ٢غاءة وجبلُ ٜما ًخجزٖ ٫لُه من الىحي في ال٣غان ال٨غٍم الظي اؾخمض اؾمه مً ال٣غاءة و الظي اؾخد٤
بالظ٦غ ؤن ً٩ىن ؤًٞل الٗلىم و ؤ ٚجى ما ً٣غئٍ ؤلاوؿان ٞهى ًجم٘ بحن الٗلم و الخاعٍش و مد٨م الدكغَ٘ في قتى اإلاُاصًً
الاحخماُٖت و الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت ومىه ما َى ٖبرة ً٣خضي بها ؤلاوؿان في ؾغصٍ ألخؿً ال٣هو و ُٞه ما َى ألاًٞل
مً ٦خب ٖلم الىٟـ الخضًثت مً زال ٫ؤلاًمان اإلاُل ٤بىخضاهُت هللا ؾبداهه و حٗالى.
و اإلا٣اعهت بحن الٟترجحن ٢بل هؼو ٫ال٣غآن وبٗض ؤلاًمان به و الٗمل بخٗالُمه ؤقبه باإلا٣اعهت بحن مجخمٗحن مسخلٟحن في مجخم٘
الىبي نلى هللا ٖلُه و ؾلم الظي ال ً٣غؤ زم ؤنبذ مجخم٘ ٢اعت بجزو ٫ال٣غآن و ؤلاؾالم  ,و ؤنبدذ ال٣باثل ألامُت اإلاكدخت
صولت واخضة لها َُبتها بحن ألامم بإهٓمتها و ٢ىاهُجها مً زال ٫الؿحر ٖلى ههج ما ججز ٫مً ال٣غآن ال٨غٍم .
ومً َىا جٓهغ ؤَمُت ال٣غاءة في ؤجها ججم٘ بحن ؤٞغاص اإلاجخمٗاث و ٦إجها شخو واخض لها هٟـ الهٟاث و الخُلٗاث هدى
الخُىع و الغقي.
و هٓغا لهظٍ ألاَمُت التي ؤصع٦ها ؤلاؾخٗماع الٟغوسخي َىاٞ ٫ترة اؾخٗماعٍ في البالص ٧ان البض مً ؤن ٌؿخسضم ؤؾلىب َمـ
ال٣غاءة وػعٕ ألامُت لُهبذ اإلاجخم٘ الجؼاثغي مكدخا ٞخدؿجى له الؿُاصة و ج٩ىن له الُ٣اصة في البالص و٢ض ؤً ً٣ؤلاؾخٗماع
حُضا بإن ال٣غاءة جإزظ صوع ال٣اثض الظي ًىهإ له الٟغص في ؾاثغ اإلاجخمٗاث .
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الفطل الثاوي _إخطابُاث عامت.
 4500م٨خبت مً ٧اٞت ألاحجام .وعبما
حكحر ؤلاخهاثُاث بلى ؤن ٖضص اإلا٨خباث الٗامت في الضو ٫الٗغبُت مجخمٗت ال ًؼٍض ًٖ
٧ان ٖضص اإلا٨خباث الٗامت طاث الىػن وألاَمُت في الىًَ الٗغبي ًضوع خى٫
 1000م٨خبت .ِ٣ٞ
وؤوضر ج٣غٍغ (الخىمُت الث٣اُٞت) الظي جهضعٍ ماؾؿت ال٨ٟغ الٗغبي و٢ضمذ مًامُىه في الضوعة الٗاقغة إلااجمغ "٨ٞغ"
ًا
الظي ٖ٣ض في صبي باإلماعاث ،ؤن مخىؾِ ٢غاءة الٟغص ألاوعوبي ًبل ٜهدى 200ؾاٖت ؾىىٍا ،في خحن ًدىا٢و مٗض ٫ال٣غاءة
ًا
لضي الٟغص الٗغبي بلى 6ص٢اث ٤ؾىىٍا ،وانٟا وؿبت ال٣غاءة اإلاسجلت في الىًَ الٗغبي "باإلاسُٟت وال٩اعزُت"
وعٚم ٖضم جىٞغ ؤع٢ام ص٣ُ٢ت خى ٫حجم الاؾدثماع في اليكغ الٗغبي ،بال ؤن عثِـ اجداص الىاقغًٍ اإلاهغٍحن ًغجر ؤن
ًهل الغ٢م الؿىىي بلى 5ملُاعاث صوالع ،لِـ ٞحها مً ٦خب الث٣اٞت الٗامت بال هدى 400ملُىن صوالع هٓغا لخىحُه الجاهب
ألا٦بر مً َظ
َظا اإلابل ٜبلى ال٨خب اإلاضعؾُت واإلاُبىٖاث الخ٩ىمُت.
ًا
.وٍ٣ى ٫مدمض عقاص بن الٗالم الٗغبي ٖلى احؿاٖه ًيكغ ؾىىٍا 30ؤلٖ ٠ىىان  .ِ٣ٞوال ًؼٍض ٖضص ٦خاب الث٣اٞت الٗامت
مً َظٍ ؤلانضاعاث ٖلى زمؿت آالٖ ٝىىان.
مً زالَ ٫ظٍ اإلايكىعة في ؤلاخهاثُاث وبن هي وؿبُت بال ؤجها لً جخٗضي خضوص مؿخىي الخضوي في وؿبت ب٢با ٫الٟغص في
الٗالم ؤلاؾالمي ٖلى ال٣غاءة وان ٧اهذ اليؿب ص٣ُ٢ت.
ومً زالَ ٫ظٍ ؤلاخهاثُاث ؤًًا جٓهغ صخت الٟغيُت ألاولى والتي ج٣ى ٫بن :
ال٣غاءة هي  ِ٣ٞللخمضعؽ ومؿاًغة الٟغص للٟترة الخٗلُمُت له واٖخباع ال٣غاءة واحب ما٢ذ مٟغوى ٖلُه مؿاًغجه
واحخُاػ مغاخله,وبال ٞةهه ٌٗخبر ٞاقال في خُاجه وَظا ما ًاصي خخما بالٟغص بلى عمُه في الجهاًت لٗبئها الثُ٣ل ٖلُه وَظا ما
ًا٦ض بن اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت مخ٣ىٗ٢ت في صاثغة مٗغٞت مساعج الخغو ٝوال٩لماث لُٓهغ الٟغص مخٗلما صون وعي َظٍ
اإلاجخمٗاث بالٛاًت اإلاغحىة مً الخٗلُم وهي ال٣غاءة ال٦دؿاب الٗلم واإلاٗغٞت للغقي بظاث الٟغص صازل اإلاجخم٘.
الٟهل الثالث
-1جمهُض
-2ؤؾالُب جىمُت مهاعاث ال٣غاءة.
ٞ-3ىاثض اإلاُالٗت و ال٣غاءة.
-4ؤؾباب الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة.
-5صوع اإلاُالٗت في بىاء الٟغص و اإلاجخم٘.
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جمهُد:
٦ثر الخضًث ًٖ الٗالم ؤلاؾالمي بٗباعة *ؤمت ا٢غؤ ال ج٣غؤ* وم٘ جؼامً ألاخضار و الخٛحراث الاحخماُٖت و الا٢خهاصًت و
الؿُاؾُت ٧اهذ آلاعاء خى ٫الٗباعة قإها مخضاوال بحن الٗام و الخام هاَُ ًٖ ٪وحىص خ٨م آزغ ًىا ٤ٞالٗباعة َى ؤقض
وَإ مثل *الٗالم اإلاخسل *٠زانت بطا ٧ان طل ٪مً عؤي الٗالم الٛغبي.
-2ؤؾالُب جىمُت مهاعاث ال٣غاءة:
لخ٩ىن ال٣غاءة بإؾالُب جلٟذ ؤهٓاع ؤٞغاص اإلاجخم٘ البض مً صمج الثىاجي الظي هبدث ؤن ً٩ىن الاجها ٫بُجهما ٗٞاال في
اإلاجخم٘ و َما الٟغص و ال٣غاءة و التي وؿخُُ٘ ؤن هجمٗها ُٞما ًلي:
-2.1مبضؤ اإلاكاع٦ت:
ؤ-1.ؤن ًمىذ للٟغص مهما ٧ان ٖمغٍ او مؿخىاٍ الضعاسخي و صعحت جدهُله الٗلمي و الث٣افي ٞغنت الخهىٖ ٫لى خَ ٤باٖت
٦خاب ؤو ٦خِب ؤو عؾالت ...في اإلاجا ٫الظي ٌؿتهىٍه ؤو في الظي هبُٞ ٜهٞ,بهظا ألاؾلىب اإلاباقغ ً٨دؿب الصخو جل٣اثُا
خب ال٣غاءة و اإلاُالٗت بد٨م ؤهه مً الٟئت اإلاىخجت ٞ ,ال ًدبِ الٟغص هٟؿه ب٩لمت ما الٟاثضة مً ال٣غاءة و اإلاُالٗت و التي
ال ًجهلها و بهما ًخجاَلهاٞ ,اإلوؿان بُبٗه ًدب الخمل ٪و بٟخذ اإلاجا ٫للٟغص مً اإلاجخم٘ في ؤن ً٩ىن ٞغصا مىخجا ً٩ىن
بظلً ٪مل ٪مجا ٫ال٣غاءة جل٣اثُا.
ب -1.بوكاء نٟدت زانت بال٣غاء في الجغاثض و اإلاجالث ًبضون ٞحها آعاءَم و ببضاٖاتهم الخانت.
ٞمً زالَ ٫ظا اإلابضؤ(مبضؤ اإلاكاع٦ت)جخم ٖملُت ألازظ و الُٗاء التي جبجى ٖلحها اإلاجخمٗاث.
-2.2الخ٣لُو مً حجم اإلاجلضاث و ازخهاع مًمىجها ٦سُىة مً ؤحل ٞخذ باب اإلاُالٗت.
-2.3جُىٍغ ؤؾلىب الخٗلُم باإلاكاَض و الهىع وفي ق٩ل ٦خب ٖلمُت و جثُُٟ٣ت و ٢هو ال جخٗضي ٖكغ() 10نٟداث
لؤلَٟا ٫ما صون الٗكغ ؾىىاث مما ال ًغَ ٤ج٨ٟحر و زُا ٫الُٟل الظي ًًٟل الخٗاٌل م٘ الهىعة .
-2 .4بوكاء مغا٦ؼ زانت لؤلَٟا ٫وٚحر ألاَٟآً ٫هغون ٞحها مىاَبهم مما ً٨ؿغ طل ٪لضحهم الكٗىع باالخخ٣ان وٍىمى
لضحهم خب ؤلاَالٕ ٞخخىلض بظل ٪لضحهم الىٓغة خى ٫اإلاؿخ٣بل,ألن ؤ٦ثر الصخيء بخباَا َى الؿحر هدى اإلاجهى ٫بال٣غاءة ؤو
بضوجها.
ٞ-3ىاثض اإلاُالٗت و ال٣غاءة:
اطا هٓغها بلى ال٣غاءة مً اإلاىٓىع ؤلاًجابي بُٗضا ًٖ ٧ىن ؤن ما ً٣غئٍ الٟغص ٢ض ً٩ىن له اججاٍ آزغ ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى
اإلاجخم٘ بطا لم ًدضص بمٟهىم ال٣غاءة الىُ٣ت التي حؿخد ٤ؤن ًغي٘ مجها الٗ٣ل البكغي لُاصي صوعٍ باإلاٟهىم ؤلاوؿاوي ًٖ
ؾاثغ اإلاسلى٢اث ٖلى وحه ألاعى,لِـ بكهىة خغٍت الخٗبحر للدكىٍه ؤو الخدغٍ ٠الظي ٢ض ًجغ ما َى مُٟض مً ال٣غاءة بلى
ما َى مٟؿض ال زالم مً ؤطاٍ بهما بيُت البىاء.
ومً َظٍ الىُ٣ت الخؿاؾت في ال٣غاءة وؿخسلو الٟىاثض مجها ُٞما ًلي :
-ال٣غاءة بال مىاػٕ جٟغى وحىص الُ٨ان ؤلاوؿاوي .
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ال٣غاءة بمثابت مدا٧اة للىٟـ البكغٍت م٘ الٗ٣ل و َظا ما ًسل ٤هىٕ مً الكٗىع بالغضخى.ال٣غاءة طاث الٟاثضة هي التي ًصخبها َضوء الىٟـ و التروي ٢بل اجساط ؤي هىٕ مً ال٣غاعاث,ؤي ؤجها ججٗل ؤلاوؿان ً٨ٟغ٢بل ؤن ً٣غع ولِـ الٗ٨ـٞ,ال٣غاع الظي ًصخبه الخ٨ٟحر ُٞه صاللت ٖلى ٖضم الىعي و ؤلاصعا ٥الظي ٖاصة ما ج٩ىن ال٣غاءة
هي الؿبُل الىخُض ال٦دؿابه.
ال٣غاءة ججٗل مً ؤلاوؿان ؾُضا ٖلى هٟؿه و جدغعٍ مً الٗبىصًت لها,ألن في الىٟـ ما ًإمغ بالؿىء و بال٣غاءة ٌؿدىحرؤلاوؿان بٗ٣له و ًغصٕ ما َى مكحن في هٟؿه .
ال٣غاءة جاصي بلى اؾخمغاعٍت الىخاج البكغي و جضٗٞه بلى الخُل٘ بلى ما َى ؤًٞل .ال٣غاءة حٗمل ٖلى جىخُض و جبلُ ٜاإلاىٓىمت التي حؿحر ٖلحها اإلاجخمٗاث لخهبذ طاث َض ٝواخض.ال٣غاءة ججم٘ بحن اإلااضخي و الخايغ و الؿحر هدى اإلاؿخ٣بل.-4ؤؾباب الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة :
لؿبب وحُه ؤط٦غ طاث مغة و ؤها في الجامٗت ٧اهذ َالبت جمؤل اؾخماعة مً ؤحل البدث خى ٫مىيىٕ ال٣غاءة ٞؿإلذ
بخضاًَ لخجُبها ًٖ ازخُاعاث الاؾخماعة ٣ٞالذ لها لى ٢ضم ل٪
*-1مالبـ و ؤخظًت ٞازغة
*-2مجمىٖت ٦خب
ٞإي مجمىٖت ؾخسخاعًٍ؟م٘ الخٗلُل إلااطا ؟
و ٖلى مؿمعي ؤحابذ الُالبت
*مالبـ و ؤخظًت ٞازغة.
٢اَٗذ بخضاًَ ؤلاحابت و اهخ٣ضث ازخُاع الُالبت الظي جغاٍ ؾلبُا م٣اعهت بال٨خاب و ناخبت الاؾخماعة ؤؾ٨ختها و َلبذ
مً ناخبت ؤلاحابت ؤن ج٨مل إلااطا؟ ٞإحابتها:
ألن َظا ما ًخُلبه اإلاجخم٘ و َظا ما ًجٗلجي ؤل٣ى اَخماما ,ؤها ؤزخاع ما َى مهم أل٧ىن طاث ؤَمُت ب ٌٛالىٓغ ٖما ًجٗلجي
٦ظل,٪و ألؾباب ؤزغي ال ج٣ل ؤَمُت:
ُٚاب ألاولىٍاث اإلاؿخد٣ت بدُث ؤنبدذ مخُلباث اإلاِٗكت ؤ٦ثر ما ٌكٛل الٟغص في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي.الُغٍ ٤الؿلبي في ال٣غاءة و َى الخلٟاػ و الاهترهذ الظي ٌؿل٨ه الٟغص في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي بدُث ؤنبدذ اإلاٗغٞت مخىٟ٢تٖلى جدب٘ ؤزباع الؿاٖت للمكاَحر الخلٟؼٍىهُت ,ِ٣ٞو الاوكٛا ٫ؤ٦ثر باأللٗاب اإلاسخلٟت واإلاىا ٘٢ؤلال٨تروهُت اإلاؿلُت.
َبُٗت مٗٓم ؤٞغاص اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت الظًً ٌُٗحهم ؤلانٛاء و ًخظمغون مً عبِ و٢تهم ومُلهم بلى الخدغع مً ٧لالُ٣ىص ختى ال٨ٟغٍت و اٖخباع ال٣غاءة بمثابت سجً ًىمي ًإ٧ل مً ٖمغ الٟغص ال ؤ٦ثر .
ٖضم الخم ً٨مً ؤلاهخاج الٗلمي مما ؤصي بلى حؿلُم الُ٣اصة في الٗلم للمجخم٘ الٛغبي و َظا ما ػاص للُحن بلت وَى ما ؤٚل٤الباب في وحه ال٣غاءة ٦ ,ما ؤن الخإُ٦ض ٖلى صخت الٟغيُت ألاولى ٌٗض ؾببا وححها في الٗؼو ًٖ ٝال٣غاءة ٧ىن الٟغص ال
ًجهل ما حٗىُه ال٣غاءة ب٣ضع ما ٌٗىُه ان ًخسلو مً ٧ل ما ًث٣ل ٖلُه في خُاجه.
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-5صوع ال٣غاءة و اإلاُالٗت في بىاء الٟغص و اإلاجخم٘:
ال ًسٟى ٖلُىا الضوع الظي جلٗبه ال٣غاءة و اإلاُالٗت في بىاء الٟغص و اإلاجخم٘ و َى ما ًخطر حلُا في َظٍ ألاصواع:
-1ال٣غاءة جاصي بلى الخىانل بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘:
ٞبمالػمت ال٣غاءة ًخىلض هىٕ مً الخىانل في اإلاجخم٘ و َى ما ًجٗل الٟغص ًمخل٢ ٪غاءة مؿب٣ت ألي جهغ ٝمً جهغٞاجه .
-2ال٣غاءة جاصي بلى الترابِ بحن ألاٞغاص :
ٞمً زال ٫الخىانل ال٣اثم في اإلاجخم٘ ال بض مً ؤن ً٩ىن الترابِ َى الىدُجت الخخمُت لهظا الخىانل وَى ما ًب٣ي الٟغص طا
جىاحض صاثم مهما َغؤث الخٛحراث و الاججاَاث .
-3بال٣غاءة حؿىص الث٣ت في اإلاجخم٘:
بط حؿهل اإلاٗامالث بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ و ما جبلٛه ال٣غاءة ٌٗض حؼءا مً خؿً الخضبحر و الىعي و ؤلاصعا. ٥
-4ال٣غاءة ججٗل اإلاجخمٗاث مخ٩املت :
ٞال خاحت لاللتزاماث اإلاٟغويت بحن اإلاجخمٗاث و َظا ما ًجٗل الٟغص مىا٦با للخُىع.
-5بال٣غاءة جخىلض لضي الٟغص ال٣ضعة ٖلى ؤلامخثا ٫في وحه اإلاًٗالث التي ٢ض جُغؤ في ؤًت لخٓت:
بط ؤن ال٣غاءة حؿاٖض الٟغص في الخٛلب ٖلى مساوٞه و جمىده ال٣ضعة ٖلى اإلاىاحهت  ,و َظا ما ًاصي ٗٞال بلى صمج الٟغص صازل
اإلاجخم٘.
 ::::::::::::::::زاجمت::::::::::::::::
بطا اٖخبرها ال٣غاءة ؤم الٗلىم اؾخُٗىا ؤن همخل ٪الٗلم الظي ً٣اؽ به صعحت جُىع اإلاجخمٗاث مً زال ٫الخىانل م٘
ال٣غاءة  ,و ال ٌٛىِىا ؤن ًترب٘ ٖلى ٖغف الٗلم مً َم ؤخ ٤بدؿُحرٍ مً طوي الكهاصاث الٗلمُت و الاٖترا ٝلهم مً جم٨جهم
مً الٗلم و اإلاٗغٞت  ,ألن ما جمل٨ه ال٣غاءة مً ؤَمُت و ما جلٗبه مً صوع في بىاء الٟغص و اإلاجخم٘ و ما لها مً ٞىاثض ؤَم مً
ؤي قهاصة ٖلمُت ,وَظا ما ًاصي بلى الجهًت بالٟغص و اإلاجخم٘ و الؿحر هدى الخدًغ و الغقي .
ملخو البدث:
ل٣ض ٧ان الخضًث ًٖ ال٣غاءة مىظ بضاًت البدث ما ًى ٪ٟمً ٖىهغ ًخُغ ١بلى ؤَمُت حٗل ال٣غاءة حؼء ال ًخجؼؤ مً
اَخماماث و اوكٛاالث الٟغص بال و ًلُه ٖىهغ آزغ ًبحن مضي ٧ىن ال٣غاءة مكاع٧ا ٗٞاال في بغوػ صوع الٟغص و بىاثه صازل
اإلاجخم٘ و الؿعي مً ؤحل جُىٍغٍ.
واٖخباع ال٣غاءة بمثابت بىابت واؾٗت هدى الخدًغ مٟخىخت في ٧ل م٩ان وفي ٧ل ػمان جغخب بُالب الٗلم واإلاٗغٞت لُخمحز
بها ًٖ ؾاثغ مسلى٢اث هللا ؾبداهه وحٗالى ,و٧ىن ال٣غاءة اإلاىاعة الىخُضة ٌؿعى بها الٟغص لُىا ٫مبخٛاٍٞ ,هي الغابِ الىخُض
وألاؾاسخي بحن اإلااضخي والخايغ وبىاء اإلاؿخ٣بل .
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Summarization of the research:
From the beginning of research which express the importance of reading because a great part to the
interesting of individual and his occupation.
There is an other element that let a reading as influential participant to show the rule of individual in
society, reading is like a great gate in every time and place it welcome to the student of knowledg
e ,also reading is only one way to the readers, its relates between past and present and construct the
future.
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اللساءة وجىمُت زلافت الطفل
د.لطفُت على الىمِش ي (طسابلع -لُبُا)

مظخخلظ:
بن حٗىٍض الُٟل ٖلى ال٣غاءة وب٦ؿابه ً ٠ُ٦ىمي مضاع٦ه مهمت مكتر٦ت بحن ألاؾغة واإلاضعؾت و٧اٞت وؾاثل
ًا
ؤلاٖالمٞ .ال٣غاءة مهمت حضا فى خُاة ؤلاوؿان خُث ٌٗخمض ٖلحها ٧ل ماًخلىَا مً مغاخل الىمى فى اإلاؿخ٣بل ،وجلٗب ال٣غاءة
ًا
ًا
صوعا ٗٞاال فى بىاء شخهُت الُٟل ألن ٧ل ماً٣غؤٍ الُٟل فى نٛغٍ ًىٗ٨ـ ٖلى ؾلى٦ه وٖىاَٟه وؤ٩ٞاعٍ ،لظا ًجب ؤن
ًا
ًا
هدغم ٧ل الخغم ٖلى جيكئت الُٟل ز٣اُٞا واحخماُٖا وجث ٠ُ٣الُٟل بُغٍ٣ت ال٣غاءة ٌؿاٖضٍ ٖلى ؤن ٌِٗل خُاجه
بُغٍ٣ت ؤ٦ثر ٗٞالُت ألجها مهضع ٚحر مدضص للترُٞه ونضً ٤فى الىخضة ومخىٟـ فى الًُ.٤
ملدمت:
ا٢غؤ ؤو٧ ٫لمت هؼلذ مً الخال ٤وهى ؤو ٫ؤمغ الهي نضع .وألن ال٣غاءة هي الؿبُل الغثِسخي للخٗلم وهي ؤ٦ثر َضًت ه٣ضمها
للُٟل .و٦ما ً٣ا " ٫الٗلم فى الهٛغ ٧الى٣ل ٖلى الدجغ"
ًا
حٗخبر ال٣غاءة مٟخاح ٧ل شخيء فى خُاجىا ألجها ؤؾاؽ الخٗلُم بمٗىاٍ اإلاٗغو٦ ٝما حٗض باب اإلاٗاع ٝوالخبراث حمُٗا.
وال٣غاءة هي بخضي وؾاثل الٗلم اإلاثمغة ووكاٍ ٖ٣لي حهض ٝالى عبِ لٛت الخدضر بلٛت ال٨خابت.
**مشيلت الدزاطت:
هُف ًمىً لللساءة أن جؤزس فى جىمُت زلافت الطفل؟
**أهمُت الدزاطت:
 الضٖىة الى الاَخمام بال٨خابت لؤلَٟا.٫ لٟذ ؤهٓاع اإلاؿالحن باالَخمام باإلا٨خباث اإلاضعؾُت وجىٞحر اإلااصة الٗلمُت التى جسضم الُٟل.حؿخمض الضعاؾت ؤَمُتها مً ؤَمُت مغخلت الُٟىلت خُث جا٦ض الضعاؾت ٖلى زُىعة َظٍ اإلاغخلت ويغوعة الاَخمام بها.جىبث ٤ؤَمُت الضعاؾت بخإُ٦ض زبراء التربُت ٖلى ؤن ال٣غاءة لها صوع ٗٞا ٫فى بزغاء وجىمُت ز٣اٞت الُٟل مً زال ٫ماج٣ضمهمً مٗلىماث.
**أهداف الدزاطت:
 بل٣اء الًا ٖلى اًجابُاث ال٣غاءة.ًا
 -الخإُ٦ض ٖلى ؤن َىا ٥جغابُا بحن ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة والخ٣ضم الضعاسخي.
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**مىهجُت الدزاطت:
جم الا٦خٟاء باالٖخماص ٖلى اإلاهاصع الىٓغٍت ومغاحٗت ؤلاهخاج ال٨ٟغي ُٞما ًسو مىيىٕ الُٟل وال٣غاءة.
**حظارالث الدزاطت:
 َل اَخمام ألاؾالُب التربىٍت بدىمُت مهاعة ال٣غاءة مً احل جد ٤ُ٣ؤَضا ٝمُٗىت؟ًا
ًا
ًا
 َل جمثل ال٣غاءة مُلبا جغبىٍا وز٣اُٞا؟ َل حؿاٖض ال٣غاءة ٖلى ب٦ؿاب ٖاصاث خؿىت؟ًا
 َل َىا ٥جغابُا بحن ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة والخ٣ضم الضعاسخي؟ًا
 َل َىا ٥قغوَا مُٗىت لُُٟ٨ت ازخُاع ٦خب ألاَٟا٫؟**مداوز الدزاطت:
جطسكذ الدزاطت إلى اإلاداوز آلاجُت:
-

ال٣غاءة:مٟهىمها:ؤَضاٞهاٞ:ىاثضَا:
تهُئت الُٟل لل٣غاءة:
ؤَمُت ال٣غاءة للُٟل:
جىمُت اإلاُى ٫ال٣غاثُت:
صوع الث٣اٞت فى بىاء شخهُت الُٟل:
ؤَمُت ال٨خاب واإلا٨خبت فى خُاة الُٟل:

اللساءة:مفهىمها:
مٟهىم ال٣غاءة فى ابؿِ مٗاهُه َى الخٗغٖ ٝلى الخغو ٝوال٩لماث .و٢ض ونل الباخثىن الى حٗغٍ ٠ال٣غاءة بإجها " :هُ٤
الغمىػ وٞهمها وه٣ضَا وجدلُلها والخٟاٖل مٗها وان جاصي بال٣اعت الى بن ٌؿخسلو ماً٣غؤٍ مما ٌؿاٖضٍ فى مىاحهت
اإلاك٨الث".
و٧ان مٟهىم ال٣غاءة ؤو ٫ألامغ ًخمثل فى جم٨حن اإلاخٗلم مً ال٣ضعة ٖلى الخٗغٖ ٝلى الخغو ٝوال٩لماث وُُٟ٦ت هُ٣ها وبهظا
وؿخُُ٘ ؤن هُلٖ ٤لى ال٣غاءة بهظا اإلاٗجى ؤجها ٖملُت بصعاُ٦ت بهغٍت نىجُت.
و٢ض حٛحر َظا اإلاٗجى هدُجت البدىر التربىٍت ٞإنبذ مٟهىم ال٣غاءة َى الخٗغٖ ٝلى الغمىػ وهُ٣ها وجغحمت َظٍ الغمىػ
) 2013
وبهظا اإلاٗجى جهبذ ٖملُت ٨ٞغٍت (.الىهاع،
أهدافها:
ألاهداف الىظُفُت العامت: -1حؿهم في بىاء شخهُت الٟغص ًٖ َغٍ ٤جث ٠ُ٣الٗ٣ل وا٦دؿاب اإلاٗغٞت.
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 -2حؿهم فى بمخإ ال٣اعت.
 -3حٗض ؤصاة الخٗلُم في الخُاة اإلاضعؾُت.
 -4حٗخبر وؾُلت اجها ٫ووؾُلت للجهىى باإلاجخم٘.
 -5حؿاَم فى بزغاء خهُلت الُٟل اللٛىٍت.
ألاهداف الخاضت وألاطاطُت لللساءة: -1حؿاَم فى حىصة الىُ ٤وخؿً ألاصاء.
 -2حؿاَم فى جىمُت اإلاُى ٫والاججاَاث هدى الخىىع والث٣اٞت الٗلمُت.
) 2012
 -3جاصي الى اؾخسضام اإلا٨خباث بهىعة ؾلُمت (.مهضي،
فىابدها:
 - 1حٗض مً ا٢ىي ألاؾباب إلاٗغٞت هللا ؾبداهه وحٗالى.
 - 2جد ٤ُ٣الضٖىة الى هللا.
 - 3ج٨ؿب ؤلاوؿان ألازال ١الخمُضة والهٟاث الٗالُت.
 - 4جىمي ال٣ضعة الٗ٣لُت ٖلى الاهدباٍ والتر٦حز.
 - 5جىؾُ٘ صاثغة مٗاع ٝال٣اعت.
 - 6حؿاَم فى بزغاء الخهُلت اللٛىٍت للٟغص.
 - 7حؿاَم فى بُٖاء ال٣اعت ال٣ضعة ٖلى الخدلُل.
ٌ - 8ؿل ٪بها الٟغص إلاٗغٞت ماًىٟٗه وماًًغٍ.
 - 9ج٨ؿب الٟغص ز٣ت ٖالُت فى هٟؿه.
) 2013
-10حك٩ل ال٣غاءة بخضي وؾاثل الترُٞه واإلاخٗت (.الىهاع،
تهُئت الطفل لللساءة:
مً اإلاؿلم به بن ٧اٞت ألاؾئلت التي جضوع في طًَ الُٟل تهض ٝالى جىمُت زبراتهم ومٗغٞتهم بالٗالم اإلادُِ بهم وحهخم
ألاَٟا٦ ٫ظل ٪باؾخُالٕ ؾغ وحىص ال٩اثىاث مً خىلهم وؤؾغاع الٓاَغ الُبُُٗت٧ .البر ١واإلاُغ والٗىان ٠وان مكاَضة
َق
َق
ألاَٟا ٫لهظٍ الٓاَغ واإلاسلى٢اث مً خُىاهاث وَُىع ًثحر فى هٟىؾهم وٖ٣ىلهم بخؿاؾا وج٨ٟحرا واُٖا ب٣ضعة الخال٤
ٞاألَٟا ٫فى َظٍ اإلاغخلت ًمُلىن لل٣هو التي جضوع خى ٫الُُىع والخُىاهاث وال٣هو التي جدمل َغاث ٠و٩ٞاَاث،
وجخطر تهُئت الُٟل لل٣غاءة فى اَخمامه بالهىع والغؾىم التي حكخمل ٖلحها ٦خب ألاَٟا ٫اإلاهىعة وٍا٦ض ٖلماء الىٟـ
ٖلى ؤن جٟؿحر الُٟل للهىع والغؾىم اإلاىحىصة بال٨خب هي مهاعة مً مهاعاث حٗلُم الخ٨ٟحر زم ًخُىع َظا الاَخمام الى
) 1995
الخٗغٖ ٝلى ال٩لمت ؤو الجملت اإلا٨خىبت(.ال٨مِصخي،
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وتهخم ألاؾالُب التربىٍت بدىمُت مهاعة ال٣غاءة مً احل جد ٤ُ٣آلاحي:
 - 1الٟهم والاؾدُٗاب ومً جم الخ٨ٟحر والخدلُل والاؾخيخاج.
 - 2الخضعٍب الخسخي والخغ٧ي للمهاعاث اإلاخهلت بال٣غاءة والتي جخًمً :ؤق٩ا ٫ألاقُاء وؤحجامها -الٗال٢ت بحن الغمؼ
) 2008
اإلاؿمىٕ والغمؼ اإلا٨خىب -حٗغ ٝألاَٟاٖ ٫لى الٗال٢اث الٟغاُٚت مثل :جدذٞ ،ى ،١ؤمام ،زل (.٠مهُٟى،
وبن حصجُ٘ ال٣غاءة والاَالٕ َى امثل الُغ ١لخث ٠ُ٣الُٟل وان ال٣غاءة بمٟهىمها الىاؾ٘ هي مداولت لٟهم مٗاوي
ومًامحن ال٩لماث  .ولل٣غاءة واإلاُالٗت صوع مهم فى ج٩ىًٍ شخهُت الُٟل وبىائها ٞاإلاُالٗت جثري طًَ الُٟل بال٨ثحر مً
اإلاٗاع ٝاإلاخىىٖت والتي ال جىحض فى اإلا٣غعاث الضعاؾُت وحٗمل ٖلى جىمُت ٖ٣له وحؿاٖضٍ ٖلى ٞهم ٧ل ماًدُِ بهمٞ .اإلبداع
فى ٢غاءة ال٨خب واإلاجالث الث٣اُٞت والضزى ٫الى مىا ٘٢قب٨ت اإلاٗلىماث الضولُت( الاهترهذ ) حكب٘ لضي الُٟل خب الًٟى٫
وجٟخذ ؤمامه آلاٞا ١الؾخ٨كا ٝالٗالم الخاعجي وجىمي ٢ضعاجه اللٛىٍت والٗ٣لُت.
ومً غمً وطابل جثلُف الطفل عبر وطُلت اللساءة الحسة ماًلى:
 ؤن هبضؤ مىظ الؿىىاث ألاولى لتهُئت الُٟل لل٣غاءة. عبِ اإلاخٗت بال٣غاءة. بُٖاء الُٟل ٞغنت ازخُاع ماًىاؾبه مً ٦خب.)1995
 ؤلاحابت ًٖ ؤؾئلت الُٟل ؤزىاء وبٗض ٖملُت ال٣غاءة (.ال٨مِصخي،أهمُت اللساءة للطفل:
ًا
ًا
هٓغا إلاا ًخمحز به َظا الٗهغ مً اهٟجاع اإلاٗلىماث لضعحت لم ٌٗض الخٗلُم الغؾمي ٧اُٞا إلاالخ٣خه وألَمُت ال٣غاءة وجىمُت
ًا
ًا
ًا
مُىلها لضي ألاَٟا ٫والتي ؤنبدذ جمثل مُلبا جغبىٍا وز٣اُٞا ٖلُه ناعث التربُت الظاجُت والخٗلُم الظاحي والخث ٠ُ٣الظاحي
جىححهاث ؤؾاؾُت جم ً٨ألاَٟا ٫مً اؾخمغاعَم فى جث ٠ُ٣ؤهٟؿهم و٦ما وٗلم ؤن ال٣غاءة حؿاٖض الُٟل فى ٖملُت الىمى
مً حمُ٘ حىاهبه وزانت الىمى الاحخماعي والٗاَٟي وؤلاصعا٧ي والجؿمي.
 فباليظبت للىمى الجظمي ٞ :ان ال٣غاءة جسٖ ٠ٟبء الخُاة الغوجُيُت وحكٗغَم باالعجُاح. وباليظبت للىمى الاحخماعي :حؿاٖض ال٣غاءة الُٟل ٖلى ب٦ؿاب ٖاصاث خؿىت ٧اخترام الٛحر وألاماهت والهض ١وخؿًالخهغ ٝم٘ آلازغًٍ والخٗغٖ ٝلى ؤ٩ٞاع ال٨باع ومىا ٠٢الخُاة ًٖ َغٍ ٤ال٣غاءة.
 وباليظبت للىمى العاطفي :حك٩ل ال٣غاءة وؾُلت ٖالحُت َبُُٗت .ًا
 وباليظبت للىمى ؤلادزاويٞ :ال٣غاءة جىمي فى الُٟل الًٟى ٫الى مٗغٞت ٧ل ماًدُِ به  ،اًًا جىمي اإلاهاعاث اللٛىٍتوج٨ؿب الُٟل زغوة ٚىُت باإلاٟغصاث وجصخُذ ماٖل ٤بظَىه مً ٧لماث ٖامُت ٦ ،ما حُٗي الُٟل ٢ضعة ٖلى الخسُل وبٗض
)2004
الىٓغ  (.بؾماُٖل،
اي اهه جخضح أهمُت اللساءة لألطفاٌ فى ألاحي:
ًا
ًا
 - 1بن البدىر الٗلمُت ؤزبدذ ؤن َىا ٥جغابُا مغجٟٗا بحن ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة والخ٣ضم الضعاسخي.
 - 2جىؾ٘ صاثغة زبراجه وجٟخذ ؤمامه ؤبىاب الث٣اٞت.
 - 3جد ٤٣الدؿلُت واإلاخٗت.
ًا
ًا
 - 4ج٨ؿب الُٟل خؿا لٛىٍا لًٟل.
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)2011
 - 5جىمي لضي الُٟل مل٨ت الخ٨ٟحر الؿلُم وجغ ٘ٞمؿخىي الٟهم (.الكٗالن،
ومً َىا ٧ان الاَخمام بال٣غاءة وحٗلُمها والخضعٍب اإلاؿخمغ ٖلحها مً ؤَم ماج٣ضمه اإلااؾؿاث التربىٍت وزانت فى مغخلت
َق
الخٗلُم ألاؾاسخي ولظل ٪جدٓى ال٣غاءة وَغ ١جضعَؿها صاثما باَخمام اإلاغبحن.
جىمُت اإلاُىٌ اللسابُت:
بن َٟل الُىم َى بوؿان له م٣ىماجه وزهاثهه ٟ٦غص مً ؤٞغاص اإلاجخم٘  ،وان الاَخمام بالُٟل فى الٗالم الٗغبي لِـ
ولُض الُىم واهما ٌٗىص الى بضء الضٖىة ؤلاؾالمُت بط ؤولى ؤلاؾالم ٖىاًت زانت بالُٟىلت ووي٘ ؤو ٫ؤؾاؽ لخ٣ى ١الُٟل
وعٖاًخه فى الخاعٍش
وٍخ ٤ٟمٗٓم التربىٍىن ٖلى ؤَمُت ٚغؽ خب ال٣غاءة فى هٟـ الُٟل مىظ الهٛغ ختى جالػمه ٗ٦اصة ٌؿخمخ٘ بها وَؿخُٟض
مجها مضي الخُاة
ًا
و٢ض ؤزبدذ البدىر الٗلمُت ؤن َىا ٥اعجباَا ٢ىٍا بحن ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة والخٟى ١الضعاسخي
وًٖ َغٍ ٤ال٨خب ًم ً٨لؤلَٟا ٫الاَالٕ ٖلى ؤؾالُب وؤهماٍ الخُاة اإلاسخلٟت وب٢ىاٖهم بما جدمله مً بحاباث ًٖ
الدؿائالث التى جضوع فى ؤطَاجهم وما جىٞغٍ مً بمخإ وحؿلُت وؤٞاصٍ بما جدخىٍه مً نىع وعؾىم وؤؾلىب ٖغى
) 2013
للمٗلىماث ( .ال٨مِصخي،
و٢ض ؤحغٍذ ال٨ثحر مً البدىر لخدضًض مُى ٫ألاَٟا ٫ال٣غاثُت فى ٧ل ؾىىاث الُٟىلت وخضصث ٦ما ًلي:
-1مسخلت الطفىلت اإلابىسة( 6-3طىىاث )
ًا
وحٗغَ ٝظٍ اإلاغخلت اًًا ( بمغخلت الىاُٗ٢ت والخُا ٫اإلادضص ) وَظٍ اإلاغخلت ج٩اص ال جىدهغ ٞحها الاؾخٗضاص لل٣غاءة ٞمً
ًا
زال ٫مٗغٞت اخخُاحاث ألاَٟا ٫وؿخُُ٘ ؤن هلبى َظٍ الغٚباث ًٖ َغٍ ٤ال٨خب اإلاهىعة وٍ٩ىن ٖالم الُٟل مدضوصا
ويًُ ٤ضوع فى ٞل ٪الىالضًً
وهالخٔ الُٟل فى َظٍ الٟترة ًُغح ؤؾئلت ٦ثحرة مً صا ٘ٞخب الاؾخُالٕ وٍا٦ض زبراء ٖلم الىٟـ اإلاهخمحن بٗالم الُٟىلت
ؤن ؤلاحابت ٖلى ؤؾئلت ألاَٟا ٫لها جإزحر ٦بحر ٖلحهم زهىنا بطا ٧اهذ ؤلاحابت جىا ٤ٞألاؾـ التربىٍت الؿلُمت
ؤًًا وؿخُُ٘ ؤن هُلٖ ٤لى َظٍ اإلاغخلت ( مغخلت الخُا ٫الاحهامى ) التى ًٓهغ ٞحها خب الُٟل لل٣هو الخغاُٞت
والخُالُت وٍداو ٫صاثما ا٦دكاٖ ٝاإلاه الخام
- 1مسخلت الطفىلت اإلاخىططت ( 8-6طىىاث )
وحٗغَ ٝظٍ اإلاغخلت بمغخلت الخُا ٫الخغ وٍ٩ىن الُٟل ٢ض ؤلم بال٨ثحر ًٖ بُئخه وٍبضؤ زُاله بالخُل٘ لٗالم آزغ وَىا ًغ٦ؼ
اهدباَه فى ؤلاههاث الى ال٣هو الخغاُٞت زم ًسغج الُٟل الى اإلاضعؾت وٍخٗغ ٝالى ؤشخام آزغًٍ ٞخيكإ ٖال٢اث حضًضة
وجؼصاص الغٚبت إلاٗغٞت واؾخُالٕ اإلاجهى ٫والٗاصاث والخ٣الُض الؿاثضة فى اإلاجخم٘ وفى َظٍ اإلاغخلت هغاَم ًًٟلىن الاؾخمإ
الى ٦خب الغخالث ومىؾىٖاث اإلاٗاع ٝاإلابؿُت
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- 2مسخلت الطفىلت اإلاخأخسة ( 12-9طىت )
وٍُلٖ ٤لى َظٍ اإلاغخلت ( مغخلت الُٟىلت واإلاٛامغة ) وٞحها ًيخ٣ل الُٟل الى مغخلت الىاُٗ٢ت وَكخض مُله الى خب الؿُُغة
واللٗب باألقُاء التى جخُلب الخ٨ٟحر ؤًًا ٌكخض بعجابه باألبُا ٫واإلاٛامغًٍ وٍداو ٫ج٣لُضَم و٦ظلً ٪مُل الُٟل الى
٢غاءة ال٣هو الٗلمُت اإلابؿُت التى جخدضر ًٖ خ٣اثٖ ٤لمُت
- 3مسخلت اإلاثالُت أو السوماوظُت ( -12جهاًت مسخلت الطفىلت )
وؾمُذ مثالُت ل٩ىن ألاَٟاً ٫مُلىن الى ٢غاءة ال٣هو التى جمتزج ٞحها اإلاٛامغة بالٗاَٟت وج٣ل الىاُٗ٢ت وجؼصاص ٞحها
) 2008
اإلاثالُت وفى َظٍ اإلاغخلت ًجب ؤن ً٣ضم لؤلَٟا٦ ٫خب حُٗجهم ٖلى احخُاػ َظٍ اإلاغخلت (.مهُٟى،
ًال
وهىان شسوطا مىغىعُت لىُفُت اخخُاز هخب ألاطفاٌ مً بُنها:
ً - 1جب ؤن ً٩ىن ال٨خاب ًىاؾب ٞئت ٖمغ الُٟل
ً - 2جب ؤن ً٩ىن ال٨خاب ؾهل الٟهم ًخًمً مٟغصاث مإلىٞت ٦خبذ بإؾلىب ؾلـ مىضخت الجمل والهىع وألاق٩ا٫
والغؾىم الجمُلت وألالىان الؼاَُت
ً - 3جب ؤن ٌؿخجُب لغٚبت الُٟل بك٩ل ٖٟىي وٍلبى خاحاجه اإلاٗغُٞت
ً - 4جب ؤن ٌٗغى بُغٍ٣ت مىهجُت مدؿلؿلت وحظابت فى ما ً٣ضمه مً مٗلىماث وؤ٩ٞاع
) 2008
ً - 5جب ؤن ً٩ىن له زهاثو مٗغُٞت وز٣اُٞت (.مهُٟى،
دوز الثلافت فى بىاء شخطُت الطفل:
بن الهض ٝالغثِسخي لث٣اٞت الُٟل َى بىاء شخهُت ؾىٍت جخمخ٘ بالخ٩امل فى حمُ٘ حىاهبها وألن الخىمُت الث٣اُٞت لؤلَٟا٫
حؼء مً الخىمُت الكاملت فى اإلاجخمٟ٘ٞ ،.ي الؿىىاث ألاولى مً ٖمغ ؤلاوؿان جدك٩ل مالمذ شخهِخه وحٛغؽ بظوع نٟاتها
ألاؾاؾُت.
وَىا ٥مجمىٖت مً الٗىامل حؿاَم فى حكُ٨ل شخهُت الُٟل زال ٫ؾىىاث ما٢بل اإلاضعؾت وحٗخبر البِئت الث٣اُٞت مً
ابغػ َظٍ الٗىامل التي جدضص ؤؾلىبه فى الخٗامل م٘ اإلادُِ الخاعجي فى ٧اٞت حىاهبها :الٗ٣لُت – اإلاهاعٍت -الىحضاهُت:
ففي اإلاجاٌ العللي :حؿاٖض اإلاٗاع ٝالتي ًدهل ٖلحها الُٟل فى بىاء ٖملُت بصعا٦ه إلاا ًضوع خىله.
وفى اإلاجاٌ اإلاهازي :حٗمل الث٣اٞت ٖلى ن٣ل ٢ضعاث الُٟل ٖلى ال٣غاءة والخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاعٍ ومكاٖغٍ.
وفي اإلاجاٌ الىحداوي :حٗمل الث٣اٞت ٖلى حكُ٨ل ؤخاؾِـ الُٟل ومكاٖغٍ وجدضًض هىٕ الاهٟٗاالث التي حٗترًه(.
)2014
الؿىىي،
أهمُت الىخا واإلاىخبت فى خُاة الطفل:
جىلي ٚالبُت ألامم والكٗىب ؤَمُت ٢هىي لغٖاًت وز٣اٞت ؤَٟالها باٖخباعَم زغوة البالص وَمىخها اإلاؿخ٣بلُت وبما اهه
انب خاالن مالٟاث ٖضًضة جسو الُٟل ؤنبذ مً الًغوعي الاَخمام بث٣اٞت الُٟل وحصجُٗه لئل٢باٖ ٫لى ال٣غاءة
وجىمُت ٢ضعاجه اللٛىٍت ومهاعة الخ٨ٟحر لضًه وحٗىٍضٍ ٖلى الظاث.
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ومً الخُإ الكاج٘ َى اٖخ٣اصها بإن الُٟل ال خاحت به الى ال٨خاب بال بٗض صزىله اإلاضعؾت وألاصر َى حٗىٍض الُٟل ٖلى
ًا
ال٨خاب ختى ال ًىاحه نٗىباث ٖضًضة فى ٖال٢خه بال٨خاب ٖىض صزىله اإلاضعؾت .ومً ألاحضع بمً ًً٘ ٦خابا ؤو ٢هت
لؤلَٟا ٫ؤن ًضعؽ هٟؿُت الُٟل فى مسخل ٠مغاخل ٖمغٍ وان ًيخ٣ي اإلاٟغصاث والخٗابحر التي ٌؿخسضمها لؤلَٟا ، ٫هاَُ٪
َق
َق
ًا
ٖلى ؤن ً٩ىن ال٨خاب حظابا وحمُال مٗؼػا بغؾىماث مٗبرة  .وٖىضما هضع ٥الضوع اإلاهم الظي ًلٗبه ال٨خاب فى خُاة الُٟل
)2003
ٞةهىا هضع ٥ؤَمُت اإلا٨خبت اإلاضعؾُت لؤلَٟا (.٫الُىٍل،
اإلاساحع
ًال
اوال /الىخب:
103
.2008ص
-1فهُم مططفى /الطفل ومهازاث اللساءة ؤلابداعُت -.اللاهسة:داز الفىس العسبي،
.179
.2004ص
-2مدمىد خظً إطماعُل /اإلاسحع فى أد ألاطفاٌ -.اللاهسة :داز الفىس العسبي،
ًال
زاهُا :الىدواث واإلاؤجمساث العلمُت/
 - 1لُُٟت ٖلي ال٨مِصخي  /م٨خبت الُٟل  ،وع٢ت بدثُت م٣ضمت الى هضوة ز٣اٞت الُٟل وآلتي هٓمتها عابُت ال٨خاب
 1995م.
وألاصباء بلُبُا زال ٫قهغٖ 7ام
 - 2لُُٟت ٖلي ال٨مِصخي /اإلا٨خبت اإلاضعؾُت والخ٣ىُاث الخضًثت وجإزحرَا ٖلى الُٟل.وع٢ت بدثُت م٣ضمت الى هضوة
.2009
بق٩الُاث ال٨خابت للُٟل" جىُٓم مغ٦ؼ هىن الث٣افي الاٖالمى " في الٟترة 9ـ/30الهُ/٠
 - 3لُُٟت ٖلي ال٨مِصخي /اإلا٨خبت اإلاضعؾُت وصوعَا في جىمُت ز٣اٞت الُٟل.ؤٖما ٫اإلااجمغ الٗلمي التربىي الضولي
الثاوي"صوع التربُت فى ز٣اٞت الخىمُت" وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي .حامٗت الؼاوٍت٧ /لُت التربُت ابىِٖسخى/17-15.
.2014
صٌؿمبر/
َو
زابعا :مىاكع مً شبىت اإلاعلىماث الدولُت ( الاهترهذ )
-1اخمض ٖبض الخمُض مهضي /مهاعة ال٣غاءة :ؤَضاٞها وؤهىاٖها .مىحىص ٖلى الغابِ:
2015
 My library.mediu.eduجاعٍش الاَالٕ ٖلى الغابِ-1-15/
2003
--2ؤمحرة حما ٫الُىٍل /صوع اإلاضعؾت فى جىمُت اإلاُى ٫ال٣غاثُت لضي ألاَٟا،٫
2.6.2014
مىحىص ٖلى الغابِ  islamtoday.Net:جاعٍش الاَالٕ ٖلى اإلاى٘٢
-3زالض بً ػثذ انؼشٚش انُصار /اإلضاءج فٗ أًْٛح انكتاب ٔانقزاءج،دار انؼاصًح.يٕخٕد ػهٗ انزاتظ:
2015
 www.almeshcat.netتارٚخ االطالع ػهٗ انزاتظ-2-2/
 .2011يٕخٕد ػهٗ انزاتظ  www.dana.gulf.net.تارٚخ االطالع ػهٗ
-4راشذ انشؼالٌ /تزتٛح األطفال ػهٗ انقزاءج ،
.7.7.2014
انًٕقغ:
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-5يؼتصى سكٗ انظُٕ٘ /دٔر انثقافح فٗ تُاء شخصٛح انطفم .يٕخٕد ػهٗ انزاتظ  www.almada paper. Net. :تارٚخ
.20.6.2014
االطالع ػهٗ انًٕقغ:
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اللُم التربىٍت في كطظ ألاطفاٌ اإلاترحمت؛
)دزاطت في اإلاػمىن وألابعاد ألاطخاذة بىمشطت هىاٌ (حامعت أم البىاقي
اإلالخظ
٠ُ٣بحر في جث٦ ُم التربىٍت التي لها صوع٣ ٖلى ال،لُٟهو اإلاترحمت اإلاىحهت لل٣غ الٞجبدث َظٍ الضعاؾت ًٖ مضي جىا
هو اإلاترحمت التي٣ُم التي جخًمجها ال٣ت الٞ َى مٗغ٪ مً طلٝ والهض، وحؿاَم في بىاء شخهِخه،٫اَٟ ألاٝوجىمُت مٗاع
. في البِذ ؤو اإلاضعؾت٫اًَُٟالٗها ألا
ل في مغخلتُٟغاءة لضي ال٢ ثر٦هو ألا٢ اهذ الُٗىت ٖباعة ًٖ ؾخت٧ و،َظٍ الضعاؾت اٖخمضث ٖلى مىهج جدلُل اإلاًمىن
.بل٣ه ؾىٍا في اإلاؿخ٦ُم التي جج٘ ؾلى٣ والٝل اإلاٗاعُٟحها الٞ دؿب٨ً  وهي اإلاغخلت التي، ؾىىاث10-6
ه٦ل وؾلىُُٟم ؾلبُت لها جإزحر في شخهُت ال٣هو اإلاترحمت جغوج ل٣ ؤبغػَا ؤن ال،الضعاؾت زغحذ بيخاثج َامت
ىصها بلى٣ً  وَظا،غة٨لُت ومغاخل همىٍ اإلاب٣ٗل وٖضم اخترام زهىنِخه الُٟهت ال٢  لبىاء٫ت في اؾخسضام الخُاٛواإلابال
.هو مترحمت٢ ًل مُٟبت ما ًُالٗه ال٢ل ومغاُٟيغوعة الاَخمام بإصب ال

Résumé
Cette étude examine les disponibilités des valeurs éducatives dans les histoires traduites destinés à
l'enfant, ses valeurs qui ont un rôle important dans l'éducation et le développement des enfants de la
connaissance, et qui contribuent à la construction de sa personnalité. L'objectif est de trouver les valeurs
contenues dans les histoires traduites qui consomme régulièrement par les enfants à la maison ou à
l'école.
Cette étude est basée sur l'analyse de contenu, et l'échantillon est de six histoires les plus lus aux enfants
dans la phase 6-10 ans, une phase dans laquelle les connaissances et les valeurs qui font son
comportement ensemble à l'avenir de l'enfant acquiert.
L'étude est sorti des résultats significatifs, notamment celui des histoires traduites promeut les valeurs
négatives ont un impact sur la personnalité et le comportement et l'exagération de l'enfant dans
l'utilisation de l'imagination pour construire l'histoire d'un enfant et le manque de respect de la vie
privée mentale et les premiers stades de croissance, ce qui nous conduit à la nécessité de se concentrer
sur la littérature pour enfants et surveiller ce qui est lu par l'enfant des histoires traduites.

اإلالدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ُم٣خه وجغؾُش الٛ وحؿاَم ؤًًا في بزغاء ل،ل مىاَبه٣ه ونٞل وجىمُت مٗاعُٟ ال٠ُ٣هت ؤصاة َامت في جث٣حٗخبر ال
ٗهٞل وصُٟ الخىىٕ في اإلاىايُ٘ التي جُغخها وألاؾلىب الظي حؿخٗمله لجظب ال٫ مً زال٪ وطل،التربىٍت في شخهِخه
، ألجها حٗخبر الىؾُلت الؿهلت لدصجُٗه ٖلى اإلاُالٗت، ٫اَٟهو ألا٣ الٗهغ الخالي اَخماما متزاًضا بٝ وَٗغ،غاءة٣لل
ا في٢هت حؿخسضم ؤؾلىبا مكى٣ ألن ال، غة٨ ٖلى َظا الىىٕ مً ألاصب زانت اإلاغاخل الٗمغٍت اإلاب٫اَٟ ألا٫با٢ظا ب٦و
.ىُت حظابت في بزغاحهاٞ ت٣ٍخابتها وَغ٦
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و َىا جخىحه ألاهٓاع بلى مهضع ومدخىي َظٍ ال٣هو التي ًُالٗها الُٟل في مغخلت ج٩ىًٍ شخهِخه وحكُ٨ل ز٣اٞخه،
زانت ال٣هو اإلاترحمت التي ً٨خبها ٦خاب ؤحاهب ًٖ اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه ؤَٟالىا٢ ،ض ًغوحىن لُ٣م ٚغٍبت ًٖ
مجخمٗىا ،ؤو ؾلىُ٦اث حكىٍ ؾلى ٥ؤبىاثىا ،ومىه حاءث َظٍ الضعاؾت التي جبدث ًٖ مضي جىاٞغ الُ٣م التربىٍت في ٢هو
ألاَٟا ٫اإلاترحمت وما َى ألاؾلىب اإلاؿخٗمل لدؿىٍُ٢ ٤م ؤزغي ال جخماشخى وُ٢م مجخمٗىا.
َظٍ الضعاؾت ججُب ًٖ ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت مً زال ٫الخُت آلاجُت:
أوال-ؤلاطاز اإلانهجي للدزاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
-1ؤلاق٩الُت
-2حؿائالث الضعاؾ ـ ـ ـ ـ ــت
-3ؤَمُت الضعاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
-4ؤَضا ٝالضعاؾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
-5مىهج الضعاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ُٖ-6ىت الضعاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
زاهُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا-ؤلاطاز الىظسي للدزاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
-1اللُم التربىٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
-1-1حٗغٍ ٠الُ٣م التربىٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
-2-1جهيُ ٠ال ُ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
-2كطت الطف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
-1-2حٗغٍ٢ ٠هت الُٟل
-2-2ؤَمُت ال٣هت للُٟل
-3-2ؤهىإ ٢هو ألاَٟا٫
-3عالكت الترحمت بأد الطفل
-1-3مك٩لت ؤصب الُٟل اإلاترحم
-2-3جإزحر الترحمت ٖلى ٢هو ألاَٟا٫
-3ؤلاطاز الخطبُلي للدزاطت
-1-3جٟغَ ٜالبُاهاث
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-2-3نُاٚت هخاثج الضعاؾت
-3-3جىنُاث الضعاؾت
الخاجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
أوال-ؤلاطاز اإلانهجي للدزاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
-1ؤلاشيالُت
م٘ الخُىع الظي ٌكهضٍ الٗهغ الخالي في اإلاجا ٫الخ٨ىىلىجي واإلاٗغفي ،وفي ْل الاهٟجاع اإلاٗلىماحي واهدكاع ال٣ىىاث
الًٟاثُت ،وما جدضزه مً جإزحراث في ؾلى ٥ألاٞغاص وز٣اٞتهمً ،خىحه الاَخمام والخضًث ًٖ ألاصب الظي ًمثل ٖىهغا
ؤؾاؾُا مً ٖىانغ الث٣اٞت اإلاجخمُٗت وُ٢مهاٞ ،الُ٣م هي مدىع ؤؾاسخي لؤلصب وألاصب مترحم للُ٣م ويابِ للؿلى ٥لضي
ألاٞغاص.
وؤصب الُٟل مً اإلاجاالث اإلاخسههت التي ؤزظث خحزا ٦بحرا مً الاَخمام والى٣ض والضعاؾت ،ألهه مىحه بلى ٞئت مهمت مً
اإلاجخم٘ ،وجإزظ ال٣هت لضي الُٟل م٩اها باعػا وحٗض وؾُلت جغبىٍت حؿاٖض ٖلى حكُ٨ل شخهِخه في اإلاغاخل اإلاب٨غة،
وبالىٓغ بلى الضوع الظي جلٗبه في جىمُت الُ٣م ؤلاًجابُت التي ًخُلبها الؿلى ٥الؿىي لضي الُٟل.
وألن ال٣هت مدل اَخمام ال٨ثحر مً ألاَٟا ٫ووؾُلت َامت لخ٨غَـ اإلا٣غوثُت لضحهم ،وحصجُٗهم ٖلى اإلاُالٗت ،وحب
مٗغٞت مدخىي َظٍ ال٣هو اإلاىحهت للُٟل ،وزانت اإلاترحمت مجها ،ألن َظٍ ألازحرة ٢ض جدمل مٗاوي جسالُ٢ ٠م
مجخمٗىا و٢ض ج٩ىن الترحمت مسالٟت لبٌٗ الُ٣م الالػمت لخيكئت الُٟل.
مً َىا جإحي بق٩الُت َظا البدث اإلاخمثلت في صعاؾت وجدلُل اإلادخىي الُ٣مي لل٣هو اإلاترحمت اإلاىحهت للُٟل الجؼاثغي
والتي جازغ بال ق ٪في ؾلى٦ه وج٩ىًٍ شخهِخه ،والدؿائ ٫اإلاُغوح :
ما هي الُ٣م التربىٍت التي جخًمجها ٢هو ألاَٟا ٫اإلاترحمت؟
-2حظارالث الدزاط ـ ـ ـ ـ ــت
جىضعج يمً ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت ٖضة حؿائالث ٞغُٖت هظ٦غَا في ما ًلي:
 ما هي الُ٣م الباعػة في ٢هو ألاَٟا ٫اإلاترحمت؟ ما هي ال٣ىالب التي ج٣ضم ٞحها َظٍ الُ٣م؟ ما مضي جُاب ٤الُ٣م التي جدىحها َظٍ ال٣هو م٘ ُ٢م اإلاجخم٘ الجؼاثغي؟-3أهمُت الدزاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
جبرػ ؤَمُت َظٍ الضعاؾت في مٗغٞت الُ٣م التي جغوحها ٢هو ألاَٟا ٫اإلاترحمت ،باٖخباع الُٟل قغٍدت خؿاؾت جخإزغ
بٗضة ٖىامل حؿاَم في ج٩ىًٍ شخهِخه٦ ،ظلٞ ٪اهه ٦ثحرا ما ٌصج٘ آلاباء ؤبىاءَم إلاُالٗت ال٣هو باٖخباعَا ألا٢غب بلى
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طًَ الُٟل ،زانت اإلاغاخل الٗمغٍت اإلاب٨غة ،وَى ما ٢ض ًازغ ٖلى الُ٣م اإلا٨دؿبت لضي الُٟل مً زالَ ٫ظٍ ال٣هو،
وَىا ج٨مً ؤَمُت جىحُه آلاباء بلى الازخُاع ألاخؿً لل٣هو وزانت اإلاترحمت التي حؿاٖض ؤبىاءَم في بىاء شخهُت ؾىٍت.
-4أهداف الدزاطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى جد ٤ُ٣حملت مً ألاَضا ٝاإلاخمثلت في:
 الخٗغٖ ٝلى الُ٣م التربىٍت التي جخًمجها ٢هو ألاَٟا ٫اإلاترحمت. ببغاػ مضي جُابَ ٤ظٍ الُ٣م م٘ ُ٢م مجخمٗىا. الخٗغٖ ٝلى ألاؾالُب اإلاؿخٗملت في ال٣هو لترؾُش الُ٣م لضي ألاَٟا.٫-5مىهج الدزاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
مىهج البدث َى مجمىٖت مً ال٣ىاٖض وألاهٓمت الٗامت التي ًخم ونٟها مً ؤحل الىنى ٫بلى خ٣اث ٤م٣بىلت خى٫
الٓىاَغ مىيىٕ الاَخمام مً ٢بل الباخثحن في مسخل ٠مجاالث اإلاٗغٞت ؤلاوؿاهُت.
" واإلاىهج الٗلمي ٖباعة ًٖ ؤؾلىب مً ؤؾالُب الخىُٓم الٟٗالت إلاجمىٖت مً ألا٩ٞاع اإلاخىىٖت والهاصٞت لل٨كًٖ ٠
خ٣ُ٣ت حك٩ل َظٍ الٓاَغة ؤو جل. "٪
وجىضعج صعاؾدىا يمً الضعاؾاث الىنُٟت الخدلُلُت التي جخجه بلى الىن ٠ال٨مي والُٟ٨ي للٓىاَغ اإلاسخلٟت وحؿعى مً
وعاء طل ٪بلى مٗغٞت ُُٟ٦ت وحىص الٓاَغة بىنٟها وحصخُو مالمدها ألاؾاؾُت .
وحٗخمض َظٍ الضعاؾت ٖلى مىهج جدلُل اإلاًمىن ،والظي مً بحن ؤَضاٞه " ون ٠الاَخمام والخًُٟل للمدخىي في بَاع
الضعاؾاث الخانت بالخإزحر .
-6عُىت الدزاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
جخًمً َظٍ الضعاؾت ،جدلُل مًمىن ال٣هو اإلاىحهت للُٟل بحن 6و 10ؾىىاث ،واإلاترحمت بلى اللٛت الٗغبُت ،وهسخاع
َىا ُٖىت مً ؤ٦ثر ال٣هو التي ً٣غئَا ألاَٟا ٫في َظٍ اإلاغخلت ،والتي ج٩ىن في مخىاوله في البِذ ؤو اإلاضعؾت ،و٧ان َظا
الازخُاع بىاء ٖلى م٣ابلت ُٖىت مً ألاولُاء واؾخُالٕ ؤهىإ ال٣هو التي ً٣غئَا ؤبىائَم ،واجطر ان البىاث ًُالًٗ
ال٣هو بيؿبت ٦بحرة م٣اعهت م٘ الظ٧ىع  ،وٖلُه جم ازخُاع ال٣هو آلاجُت:
َغاػان -ؤلِـ في بالص العجاثب –بُاى الثلج –لُلى والظثب –ؾىضعٍال – الخؿىاء والىخل.
"وحٗالج َظٍ الضعاؾت مجمىٖت الُ٣م اإلاٗغُٞت ،الث٣اُٞت ،الاحخماُٖت ،الغوخُت ،ألازالُ٢ت ،والُ٣م الصخُت و٣ٞا للمُٗاع
الظي ويٗه الض٦خىع ؤخمض ٦ىٗان لضعاؾت الُ٣م التربىٍت" .
-حممد عبيدات :منهجية البحث العلمي ( القواعد والمراحل والتطبيقات) ،دار وائل ،عمان ، 996 ،ط  ،ص .3

-فضيل دليو :أسس البحث العلمي وتقنياتو في العلوم االجتماعية  ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ، 997 ،ص . 6

-3حممد عبد احلميد  :البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية ،عامل الكتب ،القاىرة ، 004 ،ص . 59
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 والجضو ٫آلاحي ًىضر الُ٣م اإلاضعوؾت:اللُم التربىٍت اإلاعخمدة في جدلُل مدخىي اللطظ اإلادزوطت
السكم

هىع اللُمت

مجاالث اللُمت

1

الث٣اُٞت

الٗلم -ؤلابضإ –خب اإلاُالٗت -

2

الاحخماُٖت

مدبت آلازغًٍ –مدبت ألاؾغة –الخٗاون والغوح الجماُٖت –ال٨غم –الهضا٢ت –
اإلاهلخت الٗامت

3

الغوخُت وألازالُ٢ت

الخل ٤الخؿً –الهض– ١ألاماهت –الىٞاء –ؤلازالم –الٟٗى –الغخمت –اخترام
ال٨باع

4

التروٍدُت

اللٗب –اإلاغح –مماعؾت الهىاًاث –خب الُبُٗت -

5

ج٩امل الصخهُت

الؿٗاصة –ألامل –الُمىح –الىجاح –ؤلاعاصة –الث٣ت بالىٟـ –الُ٣اصة

زاهُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا-ؤلاطاز الىظسي للدزاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
-1اللُم التربىٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
-1-1حعسٍف اللُم التربىٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
حٗغ ٝالُ٣م ٖلى ؤجها " :مٗاًحر احخماُٖت طاث نبٛت اهٟٗالُت ٢ىٍت وٖامت جخهل مً ٢غٍب باإلاؿخىٍاث الخلُ٣ت التي
ج٣ضمها الجماٖت وٍمخهها الٟغص مً بِئت زاعحُت ،وٍُ٣م مجها مىاػًٍ ًبرػ بها ؤٗٞاله وٍخسظَا َاصًا وعاقضا" .
وحٗغ ٝؤًًا ٖلى ؤجها٧ ":ل نٟت طاث ؤَمُت الٖخباعاث هٟؿُت ؤو احخماُٖت ؤو ؤزالُ٢ت ؤو حمالُت وجدؿم بهٟت الجماُٖت
في الاؾخسضام".
والُ٣م مً الجاهب التربىي حٗغٖ ٝلى ؤجها " :مٗاًحر احخماُٖت طاث نبٛت اهٟٗالُت ٢ىٍت وٖامت جخهل باإلاؿخىٍاث الخلُ٣ت
التي ج٣ضمها الجماٖت وٍمخهها الٟغص مً بُئخه الخاعحُت ،وج٩ىن له مغقضا وجبرػ بها ؤٗٞاله".

فاتن سليم بركات  :مدى توافر القيم في عينة من قصص األطفال في سورية ،جملة جامعة دمشق ،اجمللد  ، 6العدد  ، 0 0 ،3ص . 98-عبد الودود مكرم  :األصول التربوية لبناء الشخصية المسلمة ،دار الفكر العريب ،القاىرة ، 996 ،ص . 3

-3عبد الوىاب يوسف  :أطفالنا وعصر العلم والمعرفة ،دار الفكر ،دمشق ،ص . 6
 -4الودود مكرم  :األصول التربوية لبناء الشخصية المسلمة ،مرجع سابق ،ص . 3
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مً زالَ ٫ظٍ الخٗغٍٟاث هجض ؤن الُ٣م التربىٍت هي مجمىٖت ال٣ىاٖض واإلاٗاًحر والٗاصاث والخ٣الُض التي ًخبىاَا الٟغص
وٍخ٣بلها اإلاجخم٘ ،وٍ٨دؿبها مً مسخل ٠ماؾؿاث اإلاجخم٘ لخخدى ٫بٗض طل ٪بلى ؾلىًٓ ٥هغ ٖىض مىاحهت مى ٠٢ما.
-2-1جطيُف اللُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الُ٣م احخماُٖت اإلايكإ والهض ،ٝلظا ًم ً٨جهيُٟها جغبىٍا واهٟٗالُا وؤزالُ٢ا في صواثغ مسخلٟت في ق٩لها ،مخ٩املت في
مًامُجها و ٤ٞاليؿ ٤الهغمي الظي ًبضؤ مً ألاؾغة بلى اإلاجخم٘ الظي ًًم ؤٞغاصا مُٗىحن ،وؤزحرا مجخم٘ ؤلاوؿاهُت ٧لها ،م٘
الخإُ٦ض ٖلى ؤن الُ٣م الضازلُت في صاثغة مً الضواثغ ال جىهل ًٖ الضاثغة الثاهُت ،بل جخضازل مٗها وج٨ملها ،وَ٨ظا خُث
هجض بُجها جضازال ؤو اخخىاء ،لخُٗي في الجهاًت نىعة واضخت ًٖ الىٓام الُ٣مي الؿاثض في َظا اإلاجخم٘ ؤو طا.٥
ٞةطا ؤزظها ُ٢مت الىٓاٞت مثال ،هجض ؤجها ٞغصًت اإلايكإ ،ل٨جها لها ٖال٢ت وزُ٣ت بالخُاة الاحخماُٖت التي جدُِ بالٟغص ٖامت،
وبطا هٓغها بلى ُ٢مت الخٗاون هجض ؤن لها ٖال٢اث ٢ىٍت بالخُاة الٟغصًت مً حهت وؤلاوؿاهُت مً حهت ؤزغي.
-2كطت الطف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
-1-2حعسٍف كطت الطفل
ال٣هت هي ق٩ل ٞجي مً ؤق٩ا ٫ألاصب الكُُٞ ،٤ه مخٗت وحما ٫وله ٖكا٢ه  ،و٢هت الُٟل مً ؤبغػ ؤهىإ ؤصب
الُٟل ،حؿخٗحن بال٩لمت في الخجؿُض الٟجي ،وجدك٩ل ٞحها ٖىانغ جؼٍض في ٢ىة الخجؿُض مً زال ٫زل ٤الصخهُاث
وج٩ىًٍ ألاحىاء واإلاىا ٠٢والخىاصر ،وهي بهظا ال جخٗغى مٗاوي وؤ٩ٞاع ٞدؿب ،بل ج٣ىص بلى بزاعة ٖىاَ ٠واهٟٗاالث لضي
الُٟل بياٞت بلى بزاعتها الٗملُاث الٗ٣لُت اإلاٗغُٞت ٧اإلصعا ٥والخسُل والخ٨ٟحر.
-2-2أهمُت اللطت للطفل
حؿاٖض ال٣هت الُٟل في ٞهم هٟؿه وآلازغًٍ ،وٖاإلاه وؤخاؾِؿه والُبُٗت خىله ،وهي جٟخذ ؤبىاب الخُاة ؤمامهٞ ،دؿاَم
في ج٩ىًٍ طَىه وشخهِخه وحؿاٖض ٖلى مىاحهت اإلاكا٧ل الهٗبت.
وؤصب الُٟل وبالًبِ ال٣هت ج٣ىي لٛت الُٟل و٢غاءجه وجىمي مٗاعٞه وجٟجغ زُاالجه وببضاٖاجه ،وَى ما حٗل ال٣هت
ع٦ىا مً ؤع٧ان الث٣اٞت ،ومهضعا جغبىٍا َاما ،ولؤلصب ال٣هصخي ؤلىان ومؿخىٍاث ٖضًضة ،ومٗٓم ألاصب ال٣هصخي جإزغ
بالترار ؤلاوؿاوي اإلاىحىص في ال٣هو والخ٩اًاث والخغاٞاث وألاؾاَحر.
-3-2أهىاع كطظ ألاطفاٌ
َىا ٥الٗضًض مً الخهيُٟاث الخانت ب٣هت الُٟل وؾيخُغ ١بلى جل ٪التي جسضم الضعاؾت ،وهي:

-أمحد جنيب :المضمون في أدب األطفال ،دار الفكر العريب ،القاىرة ، 979 ،ص .64

-أمحد عازم :مجلة الرسالة ،العدد  ، 007 ، 4ص .7

1

-3ىادي اهلييت :ثقافة األطفال ،عامل املعرفة ،العدد  ، 3الكويت ،ص . 7

 -4فاتن سليم بركات  :مدى توافر القيم في عينة من قصص األطفال في سورية ،مرجع سابق ،ص . 08

-5فوزي عيسى  :أدب الطفل ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ، 988 ،ص ص . 87- 83
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اللطت اإلاىحهت إلى مساخل الطفىلت اإلابىسةجداوَ ٫ظٍ ال٣هو ؤن جلبي خاحاث ألاَٟا ٫في َظٍ اإلاغخلت بإن ججم٘ بحن الدؿلُت والىٖٔ ،وجىمُت الخُا ٫م٘ مغاٖاة
ؾهىلت ألاؾلىب وبؿاَت الٗغى ،وويىح ال٨ٟغة ،وجضوع مٗٓم َظٍ ال٣هو خى ٫الُبُٗتٞ ،هىا٢ ٥هو جخدضر ًٖ
مٛامغاث َغٍٟت ً٣ىم بها َاثغ ،و٢هو ؤزغي جخدضر ًٖ نضا٢ت الخُىان لئلوؿان ،و٦ثحرا ما تهخم بجاهب الىٖٔ
والخٗلُم.
اللطت اإلاىحهت إلى الطفىلت ألاعلى طىا ( 12فما فىق)ًمخاػ َظا الىىٕ مً ال٣هو بالخىىٕ والثراء وٍُمذ بلى بقبإ خاحاث ألاَٟا ٫الىحضاهُت وال٨ٟغٍت واؾدثاعة زُالهم
وخٟؼَم ٖلى الخ٨ٟحر والابخ٩اع ،وجبهحرَم بخاعٍسهم وحٗغٍٟهم بال٣هو الٗاإلاُت وجد ٤ُ٣اإلاخٗت والدؿلُت م٘ ٖضم بٟٚا٫
اإلا٣انض والٛاًاث الىُٖٓت والؿلىُ٦ت والخٗلُمُت.
-3عالكت الترحمت بأد الطفل
-1-3مشيلت أد الطفل اإلاترحم
٧اهذ بضاًاث ؤصب ألاَٟا ٫اإلاترحم جغح٘ في ّ
خضَا ألاٖلى بلى ؤواثل ال٣غن الٗكغًٍٞ ،ةن اػصَاعَا لم ًبضؤ ٢بل الؿخِىُاث
ًا
ًا
واضخا في خغ٦ت جغحمت ؤصب ألاَٟا ٫هدُجت ّ
همى الخإلُ،٠
ولم ًجاوػ الثماهِىاث .بل بن الٗ٣ضًً ألازحرًً قهضا اهدؿاعا
ًا
ًا
وْهىع ؤصباء ٖغب ً٨خبىن للُٟل ّ
ٞىُت ّ
ههىنا ّ
وٍ٣ضمىن
جلبي خاحت ألاَٟا ٫وججٗلهم ؤ٦ثر اعجباَا بىاٗ٢هم.
وحهمجي ال٣ى ٫بن َبُٗت ؤصب ألاَٟا ٫اإلاترحم لم ُاج ْقض َقعؽ ،ولم ُاج َّز
ًا
ّ
ا٦خٟاء بالخضًث الىنٟي
مدو آزاعَا ؤلاًجابُت والؿلبُت،
ّ
ّ
ُّط
ًٖ جاعٍسها .جإز َقغ الُٟل الٗغبي بمىيىٖاث ألاصب اإلاترحم وُ٢مه .وال ق ٪في ؤن َظا الخإزغ طو وحهحن :وحه بًجابي ججلى
في بَالٕ الُٟل الٗغبي ٖلى ٖاصاث ألامم ألازغي وج٣الُضَا ،وٖال٢ت ؤَٟالها بمجخمٗهم وؤؾغَم وؤوَاجهم .وَظا ما َّز
ٖؼػ
ّ
الٟىُت الىابٗت مً
لضي الُٟل الٗغبي مجمىٖت مً الُ٣م اإلاٗغُٞت والاحخماُٖت والىَىُت وؤلاوؿاهُت ،بياٞت بلى اإلاخ٘
ّ
ّ
الخ٩اًاث الكاث٣ت والصخهُاث ّ
اإلادببت التي حؿخجُب لخُلٗاث الُٟل وخاحاجه .ؤما الىحه الؿلبي ٣ٞض ججلى في التر٦حز
ًا
ّ
اإلاؿخمضة مً ألاؾاَحر والخ٩اًاث الكٗبُت ،وزهىنا الجان والسخغة
ٖلى الٗىالم العجُبت والٛغٍبت ،والصخهُاث
ًا
ًا
وال٩اثىاث الٛغٍبت ،وما ًغجبِ بظل ٪مً زىاع٧ ١الُحران والسخغ ومسخ ؤلاوؿان خُىاها واه٣الب ألاحجاع هاعا.
-2-3جأزير الترحمت على كطظ ألاطفاٌ
ًا
ُا
جغحم ؤصب ألاَٟاٚ ٫البا ًٖ بخضي اللٛخحن الاه٩لحزًت والٟغوؿُت ،ألن َاجحن اللٛخحن ٧اهخا لٛتي اإلاؿخٗمغ ألاحىبي الظي
اخخل الىًَ الٗغبي ،وٞغى لٛخه ،وخهغ البٗىر الخٗلُمُت في بالصٍ .ولم َّز
ّ
جخٛحر الخا ٫بٗض اؾخ٣ال ٫الضو ٫الٗغبُت ،بط
بُ٣ذ الؿُاصة في الترحمت لهاجحن اللٛخحن ،ألن مترحمي ؤصب ألاَٟاّ ٫
جل٣ىا حٗلُمهم بهما.
وال ق ٪في ؤن ؾُاصة الترحمت ًٖ الاه٩لحزًت والٟغوؿُت ٢اصث بلى ؤن ّ
ًخٗغ ٝالُٟل الٗغبي ههىم ؤصب لؤلَٟا ٫هابٗت مً
بِئت مٛاًغة لبُئخهّ ،
مٗبرة ًٖ ؤًضًىلىحُا َظٍ البِئت وٞهمها الُٟل ،وما ًغجبِ بظل ٪مً ُ٢م ومىيىٖاث٦ .ما ٢اصث
ِق
ّ
ٞىضخى الترحمت ،و٣ٞضان الخسُُِ الٗلمي لها ،واٖخماصَا ٖلى الغٚباث الٟغصًت للمترحمحن ،بلى زلل واضر في جل٣ي
-مسر روحي الفيصل :أدب الطفل وثقافتهم ،قراءة نقدية ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،اإلمارات العربية املتحدة ، 998 ،ص .79
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الُٟل الٗغبي ألاصب اإلاترحم ًٖ الاه٩لحزًت والٟغوؿُت .بط جضازلذ الىهىم التي جيخمي بلى جاعٍش ؤصب ألاَٟا ٫بالىهىم
التي نضعث بٗض الثالزُيُاث وَى الٗ٣ض الظي ؤٖلً بضاًت الٟهم الخ٣ُ٣ي الٗلمي للُٟل ،وبضاًت ال٨خابت له ولِـ ٖىه.ومً
ًا
ُا
ُا
ْق
غحمذ ًٖ الاه٩لحزًت ؤو الٟغوؿُت لَّ ٨زخاب مً الهىض والهحن وؤإلااهُا وبؾباهُا
اإلاُٟض ال٣ى ٫بن َىا ٥ههىنا لؤلَٟا ٫ج
ُا
ْق
غحمذ ّؤو ٫ألامغ مً لٛتها ألانلُت بلى الاه٩لحزًت ؤو
وٚحرَا مً الضو ٫ألاحىبُت .و٧ان لظل ٪ؤزغ ؾلبي آزغَ ،ى ؤن الىهىم ج
ًا
ًا
ُا
ْق
غحمذ زاهُت مً الاه٩لحزًت ؤو الٟغوؿُت بلى اللٛت الٗغبُت .و٣ٞضث ،جبٗا لظل٦ ،٪ثحرا مً عوائها وحمالها
الٟغوؿُت ،زم ج
ًا
ّ
وزهىنا الىهىم الكٗغٍت التي خملذ بًداءاث اللٛت التي ُاْ ٦ق
خبذ بها ،زم ٣ٞضتها ّ
مغة ؤزغي هدُجت اهخ٣الها ٖبر
وص٢تها،
اللٛت الىؾُُت بلى الُٟل الٗغبي.
-3ؤلاطاز الخطبُلي للدزاطت
َظٍ الضعاؾت تهض ٝبلى الخٗغٖ ٝلى الُ٣م التربىٍت التي جدىحها ال٣هو اإلاترحمت اإلاىحه للُٟل في اإلاغخلت بحن  6و10
ؾىىاث ،ل٩ىن َظٍ اإلاغخلت هي مغخلت ا٦دكا ٝومٗغٞت للُٟل ،وهي ؤًًا مغخلت جىا ٤ٞاإلاغخلت الضعاؾُت ألاولى للُٟل،
وَظا ًجٗلىا هبدث في الُ٣م التي جغسخها َظٍ ال٣هو اإلاترحمت مً الٟغوؿُت ؤو الاهجلحزًت ٖلى الُٟل الجؼاثغي.
و٢ض جم جدلُل مًمىن ؾخت ٢هو مخضاولت لضي ألاَٟا ٫وٍدبىن ٢غاءتها ،وبٗض جُبُ ٤اؾخماعة جدلُل اإلادخىي ٧اهذ
الجضاو ٫آلاجُت:
-1-3جفسَغ البُاهاث
مً زال ٫جُبُ ٤اؾخماعة جدلُل اإلادخىي ٖلى الُٗىت مدل الضعاؾت ،في ما ًلي بٌٗ الجضاو ٫التي مً زاللها ًمً٨
نُاٚت الىخاثج الجهاثُت ،والتي ؾِخم جدلُلها في ما بٗض:
حدوٌ (ً )1بين فئاث اللُم التربىٍت التي جخىفس عليها اللطظ اإلاترحمت
اللُم

الثلافُت

الاحخماعُت

السوخُت
وألاخالكُت

التروٍدُت

جيامل
الصخطُت

اإلاجمىع

اليظبت
()%

اللطت
طساشان

00

02

01

00

00

03

12.5

ألِع في
بالد
العجابب

01

03

01

00

01

06

25

بُاع الثلج

00

02

01

00

00

03

12.5
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لُلى
والربب

00

03

00

01

00

04

16.66

طىدزٍال

00

01

00

01

00

02

8.33

الحظىاء
والىخش

00

03

03

00

00

06

25

اإلاجمىع

01

14

06

02

01

24

100

اليظبت ()%

4.16

58.33

25

8.33

4.16

100

/

مً زالَ ٫ظا الجضو ٫الظي ًبحن ؤبغػ الُ٣م التي جخًمجها ال٣هو اإلاترحمت اإلاىحهت لؤلَٟا ،٫هجض ؤن ؤبغػ الُ٣م
 ،% 58,33جلحها الُ٣م الغوخُت وألازالُ٢ت بيؿبت ،%25في خحن حٗىص ؤ٢ل وؿبت بلى الُ٣م
جخمثل في الُ٣م الاحخماُٖت بيؿبت
 ،% 4,16ومىه هجض ؤن َظٍ ال٣هو حؿعى بلى وكغ الُ٣م الاحخماُٖت والتي ج٩ىن
الث٣اُٞت وُ٢م ج٩امل الصخهُت بيؿبت
مىدكغة في ٧ل اإلاجخمٗاث٦ ،ظل ٪الُ٣م ألازالُ٢ت ،في خحن ؤن َظٍ ال٣هو لِؿذ مً ؤَضاٞها الخث٦ ،٠ُ٣ما هجض ؤن
٢هت "الخؿىاء والىخل "و٢هت "ؤلِـ في بالص العجاثب "،جدخىٍان ٖلى ؤ٦بر وؿبت مً الُ٣م اإلاضعوؾت بيؿبت.% 25
ومً زال٢ ٫غاءجىا للجضو ٫هالخٔ ؤن الُ٣م التربىٍت ال حك٩ل وؿبت ٦بحرة مً مدخىي ال٣هو اإلاضعوؾت  ،بل و٢ض حُٛب
في بٌٗ ال٣هو ٖلى ٚغاع ٢هت "ؾىضعٍال" و"بُاى الثلج" و"َغاػان" ،في خحن ًجب ؤن جخىٞغ ٖلى َظٍ الُ٣م التي
حٛغؽ لضي الُٟل مً زال ٫مُالٗخه ،وَظا ً٣ىصها بلى اؾخيخاج ؤن ال٣هو اإلاترحمت ال جدمل الُ٣م التربىٍت ال٩اُٞت التي
حؿاَم في جغبُت ؤَٟالىا.
حدوٌ (ً )2بين اللُم التربىٍت الظلبُت التي جخىفس عليها اللطظ اإلاترحمت
اللُم
الظلبُت

العىف

السحس

الخمُيز

الحظد

الىر

الاهخلام

الغسوز

اإلاجمىع

اليظبت
()%

اللطت
طساشان

01

00

01

00

00

00

00

02

7.69

ألِع في
بالد
العجابب

01

03

00

00

00

00

00

04

15.38

بُاع

03

02

00

01

00

01

01

08

3.76
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الثلج
لُلى
والربب

01

00

00

00

01

00

00

02

7.69

طىدزٍال

01

02

01

01

00

00

00

05

19.23

الحظىاء
والىخش

03

02

00

00

00

00

00

05

19.23

اإلاجمىع

10

09

02

02

01

01

01

26

100

اليظبت
()%

38.46

34.61

7.69

7.69

3.84

3.84

3.84

100

/

مً زال٢ ٫غاءة ال٣هو مدل الضعاؾت ،خاولىا اؾخسغاج بٌ الُ٣م الؿلبُت التي جخًمجها  ،وجم جىػَٗها وَ ٤ٞظا
الجضو ، ٫والظي مً زالله هجض ؤن ٢هت "الخؿىاء والىخل" و"ؾىضعٍال" ،مً ال٣هو التي جخًمً ؤ٦بر وؿبت مً
 ،%15,38ؤما باليؿبت ألبغػ الُ٣م الؿلبُت التي
الُ٣م الؿلبُت ب ،% 19,23جلحها ٢هت "ؤلِـ في بالص العجاثب" بيؿبت
 ،% 34,61جلحها ُ٢متي الخمُحز والخؿض ب ـ ـ ـ،% 7,69
 % 38,46و
جخًمجها َظٍ ال٣هو هي ُ٢م :الٗى ،٠والسخغ بيؿبتي:
ومً زالَ ٫ظٍ الىخاثج هجض ؤن ال٣هو اإلاترحمت جدخىي ُ٢ما ؾلبُت زُحرة ٖلى شخهُت الُٟل و٢ض جىٗ٨ـ في ؾلى٦ه
وٖال٢اجه م٘ آلازغًٍ ،وزانت الٗى ٠الظي ٌك٩ل زُغا ٖلى الٟغص واإلاجخم٘ ،وٖلُه ًجب مغاٖاة زهىنُت الُٟل في
جغحمت ال٣هو اإلاىحهت بلُه.
حدوٌ (ً )3بين اطخخدام الخُاٌ في اللطظ اإلاترحمت
طساشان

ألِع في
بالد
العجابب

اللطت
أطلى
الخُاٌ

بُاع
الثلج

لُلى
والربب

طىدزٍال

الحظىاء
والىخش

اليظبت
اإلاجمىع

%

الصواج
بدُىان

02

00

00

00

00

01

03

18.75

مظاعدة
مخلىكاث
ير

00

00

01

00

00

00

01

6,25
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إوظاهُت
الحُىاهاث
جسبي
إوظان

01

00

00

00

00

00

01

6,25

الحُىان
ًخيلم
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05

00

01

00

01
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الجماد
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00

02
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00

00

00
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18.75

اإلاجمىع

04

07

02

01

00

02

16

100

اليظبت
()%

25

43.75

12.5

6.25

00

12.5

100

/

مً زالَ ٫ظا الجضو ٫الظي ًبحن مضي اؾخسضام الخُا ٫في ٢هو ألاَٟا ٫اإلاترحمت ،هجض ؤن ال٣هو مدل الضعاؾت
 % 43,75في ٢هت "ؤلِـ في بالص العجاثب "،
جٟاوجذ ٞحها وؿبت اؾخسضام ؤؾلىب الخُا ،٫وهالخٔ ؤن ا٦بر وؿبت ٧اهذ ب ـ ـ
ألن ال٣هت ٖباعة ًٖ عخلت الُٟلت ؤلِـ في بالص ٞحها الخُىاهاث وصاع بُجهم خىاع ق٩ل مًمىن ال٣هت ،جلحها ٢هت " بُاى
الثلج والخؿىاء والىخل" بيؿبت ،% 12,5وَاجحن ال٣هخحن حكمالن حؼء ٦بحرا مً الخُا ،٫ؤما ألاؾلىب الظي جم به
اؾخسضام الخُا ٫في ال٣هو اإلاضعوؾت ٞخمثل في ؤؾاؾا في اؾخسضام الخُىاهاث التي جخ٩لم م٘ ؤلاوؿان ،بيؿبت ،%50جلحها
 ،%18,75وهي ؤؾلىب ًىمي لضي الُٟل بٌٗ ألا٩ٞاع ٚحر
٨ٞغة الؼواج بالخُىان و٦ظل ٪الخ٩لم م٘ الجماص بيؿبت
الىاُٗ٢ت ،والتي حك٩ل ُ٢مت ؾلبُت في بىاء شخهِخه.
-2-3ضُا ت هخابج الدزاطت
مً زال ٫جدلُل البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخىنل بلحها مً زال ٫جدلُل مًمىن ال٣هو اإلاضعوؾتً ،م ً٨نُاٚت الىخاثج
آلاجُت:
 ال٣هو اإلاترحمت اإلاىحهت بلى الُٟل جخىٞغ ٖلى ُ٢م ٚحر ٧اُٞت لتربِخه وبىاء شخهِخه. الُ٣م التربىٍت في ٢هو ألاَٟا ٫اإلاترحمت ٚحر مخ٩املت ٞحها بُجها وٚحر مىػٖت بالخىاؾ ٤الظي ًدضر الخإزحر فيالُٟل.
 ُٚاب بٌٗ الُ٣م التي لها نلت بسهىنُت مجخمٗىا وؤؾلىب جغبُت ألابىاء. ٢هو الُٟل اإلاترحمت جغوج لُ٣م ؾلبُت لها جإزحر في شخهُت الُٟل وؾلى٦ه. -اإلابالٛت في اؾخسضام الخُا ٫لبىاء ٢هت الُٟل وٖضم اخترام زهىنِخه الٗ٣لُت ومغاخل همىٍ اإلاب٨غة.
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-3-3جىضُاث الدزاطت
مً زال ٫الىخاثج اإلاخىنل بلحها في َظٍ الضعاؾت ج٣ترح الباخثت حملت مً الخىنُاث جخمثل في ما ًلي:
 يغوعة الاَخمام بإصب الُٟل وزانت اإلاترحم ،لخماًخه مً زُغ الازترا ١الث٣افي. بزًإ ال٣هو اإلاترحمت التي حؿى ١في بالصها للغ٢ابت ووي٘ اإلاٗاًحر الالػمت لبُٗها ومُالٗتها. يغوعة خغم آلاباء واإلااؾؿاث التربىٍت ٖلى مخابٗت ما ًُالٗه ؤبىائَم زانت في اإلاغاخل الٗمغٍت اإلاب٨غة. حصجُ٘ ال٣هت اإلادلُت لخد ٤ُ٣الخ٩امل بحن ال٣هت والُٟل والبِئت التي ٌِٗل ٞحها. جىؾُ٘ البدث والضعاؾاث الخانت بإصب الُٟل اإلاترحم مً ٞبل اإلاخسههحن وألازظ بيخاثجهم وم٣ترخاتهم.الخاجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت هجض ؤن حصجُ٘ الُٟل ٖلى ال٣غاءة واإلاُالٗت ؤمغ يغوعي ،ل ً٨البض ؤن هىلي اَخماما ؤ٦بر بما
ً٣غئٍ الُٟل ،زانت في ْل وٞغة ؤلاهخاج ألاصبي اإلاىحه للُٟل ،والخباص ٫الخغ بحن ألاؾىا ١اإلادلُت والٗاإلاُت ،و٦ظا
الترحمت التي جدمل في َُاتها ؤبٗاصا ٦ثحرة ٢ض جىٗ٨ـ ٖلى شخهُت الُٟل ٖلى اإلاضي البُٗض.
ومىه وحب الاَخمام ؤ٦ثر ب٣هت الُٟل  ،مً ٢بل ال٨خاب الظًً البض ؤن ً٩ىهىا خظعًٍ ُٞما ً٨خب للُٟل ،والبدث ًٖ
اإلاىايُ٘ التي تهمه وحؿاٖض ؤولُاءٍ في جغبِخه ،ألن ما ًإحي مً صو ٫ؤحىبُت ؾُ٩ىن ال مدالت ؾالخا يض ؤَٟالىا ولى ٧ان
حظابا ومكى٢ا ،ألن الخدضي الُىم لِـ حصجُ٘ اإلا٣غوثُت لضي اليلء ،بل الخدضي ألا٦بر ماطا ًجب ؤن ً٣غؤ اليلء ،ألن
ٖاإلاىا الُىم ؤنبذ ٢غٍت نٛحرة ًخٗغى ٞحها ؤَٟالىا إلاسخل ٠ؤق٩ا ٫الازترا ١الث٣افي ،مً زال ٫مًامحن ٢ههُت بإؾلىب
حظاب وزُا ٫واؾ٘ ٢ض حهضم ال٨ثحر مً الُ٣م التربىٍت.
كابمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اإلاساح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
الىخـ ــب
.1
.2
.3
.4
.5

.1979
ؤخمض هجُب :اإلاػمىن في أد ألاطفاٌ ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة،
.1996
ٖبض الىصوص م٨غم  :ألاضىٌ التربىٍت لبىاء الصخطُت اإلاظلمت ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة،
ٖبض الىَاب ًىؾ : ٠أطفالىا وعطس العلم واإلاعسفت ،صاع ال٨ٟغ ،صمك.٤
.1997
ًُٞل صلُى :أطع البدث العلمي وجلىُاجه في العلىم الاحخماعُت ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ،
.1988
ٞىػي ِٖسخى  :أد الطفل ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعٍت،

.2004
 .6مدمض ٖبض الخمُض  :البدث العلمي في الدزاطاث ؤلاعالمُتٖ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة،
.2ٍ ،1996
 .7مدمض ٖبُضاث :مىهجُت البدث العلمي ( اللىاعد واإلاساخل والخطبُلاث) ،صاع واثلٖ ،مان،
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اإلاجالث والدزاطاث العلمُت
 .1ؾمغ عوحي الُٟهل :أد الطفل وزلافتهم ،كساءة هلدًت ،ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،
.1998
ٞ .2اجً ؾلُم بغ٧اث  :مدي جىافس اللُم في عُىت مً كطظ ألاطفاٌ في طىزٍت ،مجلت حامٗت صمك ،٤اإلاجلض ،26الٗضص
.2010
،3
َ .3اصي الهُتي :زلافت ألاطفاٌٖ ،الم اإلاٗغٞت ،الٗضص ،123ال٩ىٍذ.
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