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تقدمي:

اأزمة التعليم املدر�سي يف  اأن  نخطئ كثريا حني نظن 

اأو  درا�سية  مقررات  اأو  منهج  اأو  معرفة  اأزمة  هي  املغرب 

اأو غري ذلك؛ لأننا، بهذا احلكم ال�سائع، نغفل جوهر  لغة 

الأوىل، من  بالدرجة  قراءة  اأزمة  اإنها  واأ�سا�سها،  الق�سية 

اأكرثها تركيبا وتعقيدا.  اإىل  اأب�سط جتلياتها وم�ستوياتها، 

ما  القرائي« هو  »الهم  اأو غياب  القارئ«،  »التلميذ  فغياب 

املتعلم،  فيها  يتخبط  وخطرية،  عديدة  م�ساكل  يف  يوقع 

والتعليم، واملعلم.

واإذا ما ا�ستطعنا اأن جند حال مالئما لإ�سكال القراءة 

امل�ساكل  لتجاوز  ال�سبيل  لنا  �سيمهد  ذلك  فاإن  ذاته،  يف 

اإىل  تتبادر  وهنا  وثيقا،  ارتباطا  بها  املرتبطة  الأخرى 

اأذهاننا جمموعة من الأ�سئلة املختلفة من قبيل:

من هو التلميذ القارئ؟ 1 )

وكيف ن�ستطيع تن�سئة تلميذ قارئ؟ 2 )

وما هي معيقات القراءة بالن�سبة للتلميذ املغربي؟ 3 )

ومباذا ترتبط اأزمة القراءة، بالقارئ اأم باملقروء، اأم  4 )

املقرئ؟

�لتلمذة حالة �أو 

و�ضع، و�لقر�ءة �أد�ة �أو 

و�ضيلة، وهذ� يدل داللة 

مبا�رشة على �أن كل تلميذ 

هو بال�رشورة قارئ 

❞

❝

ُن تلميذا قارئا؟ كيف ُنَكوِّ
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البحث عن  �سنحاول  التي  الأ�سئلة  وهي 

اإجابات تقريبية عنها يف ال�سفحات التالية، 

تربوي  واقع  هموم  بع�ض  يخفف  ذلك  لعل 

وتعليمي م�سطرب و�سلبي، يف نتائجه وقيمه 

وظواهره وخ�سائ�سه.

مفهوم القراءة: 1 .

مل�سطلح  املفهومية  الدللة  حتديد  اإن 

معانيه  عن  البحث  منا  يقت�سي  القراءة 

»َقَراأُت  العرب«:  »ل�سان  معجم  ففي  اللغوية، 

اإىل  ُه  َبْع�سَ َمْمُت  و�سَ َجَمْعُتُه  ُقْراآنًا:  ال�سْيَء 

َبْع�ٍض )...( وَمْعَنى قَراأُت الُقْراآن: َلَفظُت ِبِه 

ُه اإقَراًء.  ُموعًا اأْي األَقْيُتُه )...( واأْقراأ َغرْيَ جَمْ

قَراأ  �ِسيبَويِه:  قال  امْلُْقِرُئ.  ُفالن  قيل:  ومنه 

وا�ْسَتْعالُه  قْرنُه  َعال  ْنِزلِة  مِبَ ْعنى:  مِبَ اأ،  واْقَتَ

ومْنُه  وُقْراآنًا،  ِقَراءًة  الِكتاَب  وقَراأُت   )...(

ُمْقِرٌئ  فُهَو  الُقْراآن  واأقَراأُه  الُقْراآن.  َي  �ُسمِّ

 )...( الِقَراءِة  ِمَن  اْفِتعاٌل  اُء:  والْقِتَ  )...(

)1(

وا�ْسَتْقراأُه: طَلَب اإلْيِه اأْن َيْقَراأ.«

اأن  يظهر  املعجمي،  التعريف  هذا  ففي 

مدار كلمة »قراأ« هو اجلمع وال�سم والتلفظ، 

غري اأن ثمة �سيغا لفظية اأخرى قد تفيدنا يف 

فهم املعنى، وهي:

 •الإقراء                       الإْفَعال

 •ال�ستقراء                  ال�ْسِتفعال

 •القتاء                     الْفِتَعاُل

وهي �سيغ تخفي يف طياتها دللت هامة، 

يوؤدي اإهمالها اإىل ق�سور فهمنا لفعل القراءة، 

فهي اأول تدل على اأن هذا الفعل لي�ض فرديا، 

بل هو م�ستك بني جانبني اثنني على الأقل، 

جهدا  يتطلب  ومعقد،  مركب  فعل  اأنه  وثانيا 

ومهارة، ويخ�سع لنظام حمدد، وهذا الفهم 

القدماء،  العرب  العلماء  بع�ض  عند  جنده 

وثقافتهم  خربتهم  بحكم  اأدركوا،  اإنهم  اإذ 

الوا�سعة، اأن »القارئ« ل بد اأن ميتلك الرغبة 

»الإقراء«،  ب�سروط  يلتزم  واأن  »القراءة«،  يف 

�ساألت  »واإذا  الأثري:  بن  الدين  �سياء  يقول 

ْرَبَة  ِه ِقيل لَك َهَذا! فاإنَّ الدُّ عما ُيْنَتَفُع بِه يِف َفنِّ

رًا  َب�سَ واأْهَدى  َنْفعًا،  َعَلْيَك  اأْجَدى  والإْدَماَن 

رب ِعَيانا، وَيْجَعالِن  و�َسْمعًا، وُهَما ُيِرَيانَك اْلَ

َجاِرَحٍة  وُكلُّ  اإْمَكانا،  الَقْوِل  ِمَن  ُع�ْسَرَك 

َما  الِكَتاب  َهذا  ِمْن  فُخْذ  ول�َسانًا،  قْلبًا  مْنَك 

اأَخَطاَك.  َما  باإْدَمانَك  وا�ْسَتْنِبْط  اأْعَطاَك، 

الطِريِق  هِذِه  ِمْن  لَك  ْدُتُه  َمهَّ فيَما  ِمْثلي  وَما 

يِنَك ِلُتَقاتَل  َعُه يِف مَيِ اإل َكَمْن َطَبَع �َسْيفًا، وَو�سَ

َقْلبًا، فاإنَّ َحْمَل  َلَك  َيْخُلَق  اأْن  َعَلْيِه  ِبِه، ولْي�َض 

ويقول   
)2(

الِقَتال.« ُمَبا�َسَرِة  غرْيُ  اِل  �سَ النِّ

ال�سكاكي: »هذا واْعَلْم اأنَّ عْلَم الأَدِب َمَتى َكاَن 

د الُوُقوف َعلى  رَّ ْو�ِض ِفيه جُمَ امل َعلى اْلَ احْلَ

ِطالَحاِت،  ال�سْ مَن  و�َسْيٍء  اِع،  الأْو�سَ َبْع�ِض 

اإذا  ا  اأمَّ  ،
ِ
التََّمام َطَرف  عَلى  لَدْيَك  فُهَو 

َعِن  اِز  الْحِتَ عَلى  َتْبَعُثَك  ة  ِلِهمَّ فيِه  َت  ُخ�سْ

َواب  ال�سَّ ِة  َجادَّ و�ُسُلوك  الَعَربيَّة،  يِف  طاإ  اْلَ

�َض ُدوَنَك ِمْنُه اأْنَواع ُتلِقي لأْدَناَها  ِفيَها، اْعَتَ

ِتَك  مَّ اإىل ِهمَّ ُعْرف الُقْربِة، ل �ِسَيَما اإَذا اْن�سَ

ِمْن كالِمِه،  َتَعاىل  مِلَُراِد اهلل  ي  َلقِّ بالتَّ َغُف  ال�سَّ
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ِمْن  ول  َيَديِه  َبنْيِ  ِمْن  الَباطُل  تيِه 
ْ
َياأ ل  الذي 

َيْبُعُد  ل  َما  ِمْنَها  َي�ْسَتْقِبلَك  ل  فُهَناك  َخْلِفِه، 

اأْن ُيْرِجَعَك الَقْهَقَرى، وَكاأنِّ ِبَك ولْي�َض َمَعَك 

ْحِو واللَغِة، قْد َذَهَب  ِمْن َهَذا الِعْلِم اإل ِذْكُر النَّ

�َسْيٌء  ُهَو  �َسْمَعَك  َقَرَع  َما  اأنَّ  اإىل  الَوْهُم  ِبَك 

ِقيَق  حَتْ ل  َناعِة،  ال�سِّ ُة  ِبيَّ َع�سَ َعْنه  اْفَتَّ  َقِد 

َنْحُن  َما  َعلى  َلْعَت  اطَّ اإَذا  ّك  لِكنَّ  )...( لُه 

َما  اإىَل  فيِه  ُم�ِسرِييَن  َهَذا،  ِكَتاَبَنا  ُم�ْسَتْودُعوُه 

ُب الإ�َساَرُة اإلْيِه، ولْن َبِتمَّ لَك ذلَك اإل َبْعَد  جَتِ

وَذُلوٍل،  ْعٍب  �سَ ُكلَّ  اأمِل  التَّ ِمَن  لُه  َتْرَكَب  اأْن 

اإل  لْي�َض  ِديث  احْلَ ْوَغ  �سَ اأنَّ  َذاَك  اإْذ  َعِلمَت 

اإذ   ،
)3(

َداِد« ال�سَّ وَجْوَهِر  التَّْحِقيِق،  َعنِي  ِمْن 

يقوم  الذي  التوجيهي  نالحظ هذا الطاب 

بيد  والأخذ  والتح�سي�ض،  التحفيز  على 

وذهنيا  نف�سيا  وامل�ستعد،  الراغب  القارئ 

مفردات  تواتر  ولهذا جند  والقراءة،  للتلقي 

دالة يف هذا الطاب، مثل: الدربة والإدمان، 

وال�سغف، والتاأمل وغريها، مما يفيد دللت 

الفعل القرائي باأبعاده املختلفة واملتعددة.

مفهوم  ا�سطالحية  اإىل  حتولنا  واإذا 

القراءة، جند معاجم امل�سطلحات القدمية 

املعنى  اإىل  ووا�سحة  اإ�سافة جديدة  تقدم  ل 

»القراءة:  »الكليات«:  معجم  ففي  اللغوي، 

َبْع�ٍض  اإىَل  ها  بْع�سِ والَكِلَماِت  ُروف  احْلُ �سمُّ 

، ففي هذا التعريف اإ�سارة اإىل 
)4(

تيِل« ْ يِف التَّ

البعد اللغوي الفيزيولوجي لفعل القراءة الذي 

ومت�سل�سل  فعل متدرج  وهو  القارئ،  به  يقوم 

بالنطق باحلروف،  يبداأ  واملكان،  الزمان  يف 

ثم الكلمات، ق�سد الو�سول اإىل فهم املعان، 

وهذا يدل على وجود ترابط وثيق بني عمليتني 

اثنتني ترتبطان بالقراءة، وهما:

     الفعل املادي                            الفعل الذهني

�سم احلروف والكلمات        التعرف على املعان

  التتيل           الفهم

احلديثة،  امل�سطلحات  معاجم   اأما 

في�سعفنا بع�سها باإ�سارات دالة حول املفهوم، 

التي �سهدها، مبرور  الدللية  التحولت  بعد 

والفكري،  الثقايف  الوعي  وتطور  الأيام، 

ومعرفية  وفل�سفية  نقدية  اجتهادات  وظهور 

الأدبية  امل�سطلحات  »معجم  ففي  عديدة، 

املعا�سرة« وردت معان عدة للم�سطلح، منها 

امْلَْكُتوب،  رَب  اْلَ ُكوِد  فك  هي  القراءة   « اأن 

، اإذ يبدو اأن املفهوم 
)5(

وتاأِويل َن�ضٍّ اأَدِبي َما«

جتاوز الدللة ال�سطحية الب�سيطة القدمية، 

واتخذ دللة اأخرى، توؤ�سر عليها يف التعريف 

»فك  م�سطلحات  ال�سابق  ال�سطالحي 

م�سطلح  اأن  يعني  مما  و»تاأويل«،  كود«، 

واكت�سب  وقوة،  تعقيدا  اأكرث  اأ�سبح  القراءة 

الثقافية  املجالت  يف  وا�سحة  ا�سطالحية 

فيها  ا�ستعمل  التي  والفل�سفية  والنقدية 

املعنى،  بهذا  فالقراءة،  مطردا،  ا�ستعمال 

يف  القارئ،  بها  يقوم  مركبة،  عملية  هي 

مبرحلتني  فيها  مير  معني،  ن�ض  مواجهة 

اثنتني هما: فك كود الرب، وتاأويل الن�ض، 

الكلمات  من  املعنى  ا�ستخراج  »عملية  اإنها 

يف  اأ�سا�سية  وهي  املكتوبة،  اأو  املطبوعة 
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يف  املهمة  املهارات  اإحدى  وتعد  التعليم، 

)6(

اليومية. احلياة 

ناق�سة  �ستبقى  امل�سطلح  اأن دللة  غري 

هامة  نقدية  اجتهادات  على  نقف  مل  اإذا 

متخ�س�سة يف هذا املجال، وهي تقدم اأبعادا 

اأخرى لهذه الدللة، ونق�سد بال�سو�ض ما 

عند  القراءة«،  اأو  التلقي  »نظرية  ب  ي�سمى 

ياو�ض،  روبرت  هانز  احلقيقيني،  روادها 

وولفغانغ اإيزر.

YAUSS يف حتليله ملفهوم  ينطلق ياو�ض 

القراءة من نقد م�ساألة التاريخ الأدبي، حماول 

والتاريخ،  الأدب  بني  للعالقة  العتبار  اإعادة 

من زاوية جديدة، هي زاوية القارئ، اإذ »اإن 

اجلوهر التاريخي لعمل فني ما ل ميكن بيانه 

عن طريق عملية فح�ض اإنتاجه اأو من خالل 

ينبغي  الأدب  اأن  والأحرى  و�سفه،  جمرد 

الإنتاج  بني  جدل  عملية  بو�سفه  يدر�ض  اأن 

)7(

والتلقي.« 

ياو�ض  يقدم  الت�سور،  هذا  على  وبناء 

مكونات العالقة بني الن�ض ومتلقيه، واأهمها 

اإىل  ي�سري  التوقعات«، وهو»  »اأفق  بـ  ما �سماه 

نظام ذاتي م�ستك اأو بنية من التوقعات؛ اإىل 

نظام من العالقات، اأو جهاز عقلي ي�ستطيع 

 ،
)8(

ن�ض« اأي  به  يواجه  اأن  افتا�سي  فرد 

وي�ستثمر ياو�ض هذا املفهوم لدرا�سة العالقة 

بني القارئ والعمل الأدبي، فـ » الن�ض ل ياأتي 

من فراغ، بل اإن كل مبدع ينطلق من خربة اأو 

اأفق فكري وجمايل، يتحكم يف اإنتاجه الفني، 

واملو�سوعات  الأفكار  م�ستوى  على  �سواء 

عن  تنتج  خربة  وهي  واللغة،  الأ�ساليب  اأو 

التمر�ض الإبداعي باجلن�ض الأدبي الذي ينتج 

، وبال�سكل  ذاته 
)9(

فيه، واأي�سا عن القراءات«

فالقارئ »ل ُيقِبل على قراءة ن�ض ما وذهنه 

فنيا  اأفقا  ميتلك  وهو  بل  بي�ساء،  �سفحة 

وفكريا، يتحكم يف تلقي هذا الن�ض و�سحنه 

)10(

باملعان وتاأويله.«

الت�سور  يت�سمنه  الذي  الثان  واملكون 

النقدي لياو�ض حول التلقي، هو ما ي�سمى بـ» 

التجربة اجلمالية«، بو�سفها ت�سري اإىل ح�سور 

املتعة يف تلقي الأعمال الفنية، ويقرر ياو�ض» 

حلظتني:  على  ت�ستمل  اجلمالية  املتعة  اأن 

املتعة  كذلك  تالئم  التي  الأوىل،  اللحظة  يف 

الذات  ا�ست�سالم مبا�سر من  اإجمال، يحدث 

تخ�ض  التي  الثانية،  اللحظة  اأما  للمو�سوع، 

موقع  اتخاذ  على  فت�ستمل  اجلمالية،  املتعة 

ويجعله  املو�سوع بني معقوفني  يح�سر وجود 

)11(

– من ثم- مو�سوعا جماليا.«
وداخل التجربة اجلمالية يتحدث ياو�ض 

فعل  مقولة  هي،  موؤثرة  مقولت  ثالث  عن 

احل�ض  ومقولة  املنتج،  اجلانب  وهو  الإبداع، 

اجلمايل، وهو جانب التلقي، ومقولة التطهري، 

)12(

وهي العن�سر الوا�سل بني الفن واملتلقي.

النقدي  ت�سوره  �ساغ  فقد  اإيزر،  اأما 

التجاوب«،  »جمالية  بـ  �سماه  ما  يف  للق�سية 

وهو ت�سور ينطلق بدوره من عالقة الن�ض/

قد  قطبني،  الأدبي  للعمل  اأن  ذلك  القارئ، 
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اجلمايل،  والقطب  الفني  القطب  ن�سميهما 

التحقق  هو  والثان  املوؤلف،  ن�ض  هو  الأول 

العمل  يكت�سب  ول   ،
)13(

القارئ ينجزه  الذي 

بني  التفاعل  خالل  من  اإل  معناه  الأدبي 

القطبني، مما يعني اأن للقارئ دورا كبريا يف 

الإبداع الفني عموما، ولهذا يتحدث اإيزر عن 

فئات القراء، مركزا على ما ي�سمى بـ»القارئ 

ح�سور  تتوقع  ن�سية  »بنية  وهو  ال�سمني«، 

 
)14(

متلق دون اأن حتدده بال�سرورة.«

غري اأن فعل القراءة، يف نظر اإيزر، لي�ض 

�سهال، فالن�ض بكامله ل ميكن اأبدا اأن يدرك 

دفعة واحدة، ول ميكن تخيل مو�سوع الن�ض 

واملتتابعة  املختلفة  املراحل  خالل  من  اإل 

�سماه  عما  اإيزر  يتحدث  وهنا   ،
)15(

للقراءة

بـ»وجهة النظر اجلوالة«، وهي عملية قرائية 

تتكون من مراحل وحلظات متعددة،  مركبة 

بني  با�ستمرار  النظر  وجهة  »تنتقل  بحيث 

حلظة  ميثل  حتول  وكل  الن�سية،  املنظورات 

قراءة متمف�سلة، اإنها تربز املنظورات وتربط 

)16(

بينها يف نف�ض الوقت.«

ول يخفى تاأثر رواد نظرية التلقي الأملان 

باجلهود الفل�سفية التي قدمها فال�سفة اللغة، 

هايدغر  اأمثال  من  الهرمينوطيقيا  ودار�سو 

عاملا  لنا  تفتح  التلقي  »عملية  فـ  وجادامر، 

وفهمنا  عاملنا  اأفق  ثم،  من  وتو�سع،  جديدا، 

)17(

لأنف�سنا يف نف�ض الوقت.«

اتخذ  القراءة  مفهوم  اأن  اإىل  ونخل�ض 

وثراء  دلليا  عمقا  واكت�سب  جديدة،  اأبعادا 

ا�سطالحيا بف�سل اجلهود النقدية والفل�سفية 

مثل  اأخرى،  مفاهيم  مع  ويتقاطع  احلديثة، 

التلقي والتاأويل وغريهما، وهذا التحول كان 

رد فعل على الدرا�سات النقدية ال�سابقة التي 

»النقد  للموؤلف  بالغا  اهتماما  تويل  كانت 

»النقد  واملجتمع  الكال�سيكي/النف�سي«، 

البنيوي«،  »النقد  والن�ض  الجتماعي«، 

اأن   « ذلك  للقارئ،  العتبار  اإعادة  حماولة 

حتى  منقو�سا  وجوده  �سيظل  كان  اأيا  الن�ض 

والوجود،  بالطاقة  ميدونه  القراء،  له  يتهياأ 

)18(

مبا لهم من خربات وجتارب وفهم.«

من هو التلميذ القارئ: 2 .

بني  قاطعا  ف�سال  نف�سل  اأن  ي�سعب 

مفهومي »التلمذة« و»القراءة«، اإذ ل ميكن اأن 

نفهم اأحدهما مبعزل عن الآخر.

فالتلمذة حالة اأو و�سع، والقراءة اأداة اأو 

اأن كل  و�سيلة، وهذا يدل دللة مبا�سرة على 

بالتايل  وتنتفي  قارئ،  بال�سرورة  هو  تلميذ 

قيمة ال�سوؤال: من هو التلميذ القارئ؟

اإىل  بالنظر  القيمة تتجدد  اأن هذه  غري 

اأ�سبحت  اإذ  الطارئة،  الواقعية  التغيريات 

من  و�سرورة  احلقوق،  من  حقا  »التلمذة« 

ظروفها  عن  النظر  بغ�ض  ال�سرورات، 

القراءة،  �سرط  ذلك  يف  مبا  و�سروطها، 

بني  القطيعة  اأو  النف�سال  بالتايل  فحدث 

عن  البحث  لزاما  كان  ولهذا  املفهومني؛ 

الفجوة، وترميم  الكفيلة بتجاوز هذه  ال�سبل 
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العالقة املفت�سة بني التلمذة والقراءة، لكي 

ن�سل اإىل تلميذ قارئ بالقوة والفعل معا.

لديه  تكون  الذي  هو  القارئ  التلميذ  اإن 

مع  للتالوؤم  وفعلية  اإدراكية  و�سيلة  القراءة 

و�سعه العتباري بو�سفه تلميذا، اإنه الفاعل 

الأ�سا�ض يف عملية التعلم، القراءة هي الفعل 

امللمو�ض الذي مينح التلميذ قيمته اجلوهرية 

املبا�سر  التفاعل  من  وميكنه  الثابتة، 

واحلركة املوؤثرة يف املكان والإن�سان والزمان 

واملجتمع.

غري اأن القراءة التي توؤدي هذه الوظائف 

ل تعني فقط » فهم م�سمون الن�ض املقروء، 

عن طريق القيام بعملية انتقال مراوحة بني 

الدوال ال�سوتية املج�سدة يف اأ�سكال احلروف 

 ،
)19(

املجردة« املعنوية  واملدلولت  الكتابية، 

متعددة  اأبعادا  لتتخذ  ذلك  تتجاوز  هي  بل 

ومتابطة فيما بينها، اأهمها ما يلي:

تراكم  يف  يتجلى   : الكمي • البعد 

كرث  كلما  اإذ  وتعددها،  القرائية  التجارب 

القراءة  واأثمرت  التجربة  ن�سجت   املقروء، 

قارئا فاعال.

: نق�سد به ا�ستمرارية فعل  البعد الزمني •

القراءة يف فتات زمنية متتابعة، ل تتعر�ض 

القراءة  ت�سبح  اإذ  انف�سالت،  اأو  لقطائع 

عمال دائما، يرتبط وجوده ب�سريورة الزمان 

والظرفية  املتقطعة  القراءة  اأما  وا�ستمراره، 

فلن يكون تاأثريها بالقدر ذاته من الأهمية.

اإرادي،  فعل  القراءة   : املكان • البعد 

وهذا الفعل ، مثل غريه من الأفعال، يرتبط 

باملكان، غري اأنه ل يجب القت�سار على مكان 

بعينه دون اآخر، بل ي�ستح�سن تنويع ف�ساءات 

وحدها  املدر�سة  فلي�ست  وتو�سيعها،  القراءة 

مثل  اأخرى،  اأماكن  فثمة  القراءة،  مكان 

الزانة والبيت واحلديقة وال�ساطئ واجلبل 

وجت�سيد  باملكان  ارتباط  فالقراءة  وغريها، 

حليويته وتاأثريه.

القراءة عمال  لي�ست  اإذ   : النف�سي • البعد 

فيزيولوجيا �سوتيا وح�سب، بل هو قبل ذلك 

ذاتية،  واإرادة  نف�سية  رغبة  من  ينطلق  فعل 

اأحا�سي�سه،  بجماع  يقراأ  القارئ  لأن  ذلك 

فينفعل مبا يقروؤه ويتاأثر به، ويحدث التالحم 

يعني  وهذا  واملقروء،  القارئ  بني  النف�سي 

�ساحبه  يحرك  داخلي  اإح�سا�ض  القراءة  اأن 

ويدفعه اإىل البحث والفعل والكت�ساف.

يتنوع  اأن  كذلك  ل  ُيف�سَّ  : النوعي • البعد 

املقروء، فال يقت�سر القارئ، مهما كانت ميوله 

وظروفه، على نوع دون اآخر، اأو جمال معريف 

دون غريه، واإن كان باإمكانه اأن مينح الن�سبة 

وق�سايا  موا�سيع  من  اإليه،  مييل  ملا  الأكرب 

والفل�سفة  والنقد  الأدب  فيقراأ  ومعارف، 

التو�سع  لتحقيق  وغريها،  والعلوم  وال�سيا�سة 

املعريف من جهة اأوىل، ولتوثيق ال�سالت بني 

املعارف املختلفة من جهة اأخرى.

منه  جانب  يف  يتعلق   : الفكري • البعد 

بطريقة القراءة، وظروفها، فالقارئ يجب اأن 

ويتعلق  باآلياتها،  باأهميتها، عاملا  واعيا  يكون 
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القارئ وقدراته  با�ستعدادات  الآخر  اجلانب 

ويبذل  القراءة،  اأثناء  يركز  الذهنية، بحيث 

ما  موظفا  والتفكري،  والإدراك  للفهم  جهدا 

اأوتيه من ملكات عقلية وتنظيمية ومنطقية، 

ويندرج يف هذا الإطار كذلك مراعاة القارئ 

للقراءة،  املالئمة  الأوقات  واختياره  لظروفه 

وا�ستثمار ما يقروؤه يف �سياقات اأخرى.

التلميذ القارئ اإذا لي�ض جمرد �سخ�ض 

يقتعد مقعدا لفتة زمنية حمددة وين�سرف 

بعدها، التلميذ القارئ هو الذي يكون لديه هم 

التلمذة، فيحمل الهمني  القراءة موازيا لهم 

احلواجز،  تزحزحها  ل  مطلقة،  برغبة  معا 

القارئ  التلميذ  املثبطات،  منها  تنال  ول 

الزمان  حمددات  عن  مبعزل  يقراأ  الذي  هو 

واملكان واملجتمع والنوع واللغة واحلجم، يقراأ 

ل�سانا  يقراأ  وتاأمل،  وفكر  وتفاعل  بانفعال 

ومبدع  فاعل  بالتايل  اإنه  واإدراكا،  واإح�سا�سا 

ويف  والإدراك،  املعرفة  بناء  يف  وم�سارك 

التوا�سل املثمر، ويف الكت�ساف واللق.

تلميذ قارئ يف جمتمع غري قارئ:. 3

عن  نتحدث  اأن  واملتناق�ض  الغريب  من 

يف  بل  قارئ،  غري  جمتمع  يف  قارئ  تلميذ 

جمتمع ل يقدر اأهمية القراءة، اإذ اإن معظم 

الإح�سائيات تفيد بتاجع عدد القراء ون�سب 

بالقراءة  يتعلق  الأمر  اأكان  �سواء  القراءة، 

كان  اأم  وال�ستهالكية،  الب�سيطة  ال�سطحية 

واملنتجة،  الفاعلة  النقدية  بالقراءة  يت�سل 

وهذا يعني ق�سورا يف الهتمام، ويف الفهم، 

ويف التفاعل، ويف الت�سور العام حول مو�سوع 

القراءة، وميكن اأن نتتبع جوانب هذا الق�سور 

يف ما يلي:

عدد  قلة  يف  يتجلى  الكمي:- أ  اجلانب 

القراء عموما، اإذ ل نكاد جند اإل ن�سبة �سئيلة 

القراءة  ميار�سون  املجتمع  اأفراد  بني  من 

ممار�سة منظمة، وتندرج �سمن هذه الن�سبة 

فئات حمددة مثل املثقفني والأ�ساتذة والطلبة 

اإىل  فئة  من  متفاوتة،  بدرجات  والتالميذ، 

اأخرى، مما يعني اأن القراءة اأ�سبحت عمال 

متاحا،  جماعيا  هما  ولي�ست  خا�سا،  نخبويا 

وكاأن ثمة حواجز اجتماعية تف�سل بني جميع 

الفئات وبني القراءة.

اجلانب  هذا  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 

اأو  ذاتها،  القراءة  حجم  يف  يظهر  الكمي 

عدد املقروء من الن�سو�ض والكتابات، فحتى 

هذا  يتفاوت  املذكورين،  القراء  فئات  �سمن 

احلجم، بحيث اإن الن�سبة الأكرث، تكون لديها 

القراءة حمدودة يف ن�سو�ض قليلة، من حيث 

واملهنية،  الثقافية  لهتماماتها  تبعا  عددها، 

وهنا تتحول القراءة اإىل جمرد عمل روتيني، 

تفر�سه �سرورة موؤقتة، اأو حدث طارئ، مما 

يفقدها حيويتها وتاأثريها املطلوب.

اجلانب الكيفي:- ب نق�سد به نوع الن�سو�ض 

واملوا�سيع املقروءة من قبل القراء، �سواء من 

واأ�ساليبها  لغتها  حيث  ومن  جمالتها،  حيث 

فاملوا�سيع  وكتابتها،  عر�سها  وطريقة 
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الأكرث  هي  العامة  والفنية  الجتماعية 

احلياة  بواقع  ات�سالها  بحكم  للقراء،  جذبا 

واأ�سلوبها  الب�سيطة  وق�ساياها، وبحكم لغتها 

والنقدية  الفكرية  املوا�سيع  بينما  الوا�سح، 

والأ�سلوب  الدقيقة،  اللغة  ذات  والأدبية، 

العلمي الر�سني، ل تكاد جتذب اإل فئة قليلة 

املتخ�س�سون، من  املثقفون  القراء، هم  من 

النقاد واملفكرين والباحثني وغريهم.

م�سار  يف  والكيفي  الكمي  التحول  هذا 

هو  املغربي،  املجتمع  داخل  القرائي  الفعل 

ونف�سية،  اجتماعية  لظروف  منطقية  نتيجة 

النزعة  بت�سخم  تت�سل  ومو�سوعية،  ذاتية، 

الإن�سانية  القيم  وتراجع  املادية،  النفعية 

وتوجهاته  الإعالم  وتاأثري  والثقافية، 

املدر�سة  دور  وتراجع  ال�سلبية،  الإيديولوجية 

يف التكوين والتوعية والتوجيه.

القراءة يف املنظومة الرتبوية: 4 .

املختلفة،  باأبعاده  القراءة،  مفهوم  يعد 

التبوية  املنظومة  يف  مركزيا  مفهوما 

املناهج  من  جمموعة  هي  مبا  املغربية، 

واملخططات  الدرا�سية  واملقررات  والربامج 

اإىل  احل�سور  هذا  ويتنوع   التعليمية، 

اأ�سكال منها:

: هي حمطة هامة  القراءة الفيزيولوجية •

يف عملية التعلم، وخطوة فاعلة يف بناء الفعل 

جتلياتها  اأب�سط  يف  �سواء  عموما،  التبوي 

ونطقها  باحلروف  التلفظ  وهي  امللمو�سة، 

وهو  املركب،  بعدها  ويف  �سحيحا،  نطقا 

القراءة التتبعية للكلمات واجلمل والن�سو�ض 

مراحل  عرب  العملية  هذه  وتتدرج  املختلفة، 

من  وتربويا،  و�سلوكيا،  زمانيا،  التعليم، 

املرحلة البتدائية اإىل املرحلة الثانوية، مما 

بحيث  بينها،  وثيق  ترابط  وجود  على  يدل 

ي�سعب اإجناز القراءة املركبة )قراءة اجلمل 

الفعلي  اإذا مل يتحقق الإجناز  والن�سو�ض(، 

احلروف  )قراءة  الب�سيطة  للقراءة  الدقيق 

خلل  وكل  و�سكلها(،  خمارجها  و�سبط 

املرحلة  على  مبا�سرا  انعكا�سا  ينعك�ض  فيها 

الالحقة.

القراءة الذهنية: • تتجلى يف فهم املقروء، 

باإعمال الذهن والتاأمل، وهذه القراءة غالبا 

ما تكون تابعة للنوع الأول، اإذ الفهم ل يتحقق 

حتققا كامال اإل بالتفاعل اللفظي املبا�سر مع 

عنا�سره،  وتفكيك  املقروء،  الكالم/الن�ض 

اأ�سكال  بدورها  الذهنية  القراءة  وتتخذ 

اللغوية  املعان  ا�ستيعاب  منها  متعددة، 

املعان وو�سل  ثم تركيب  املنطوقة،  للكلمات 

بع�سها ببع�ض، ق�سد الو�سول اإىل معنى عام 

للن�ض املقروء.

: هي مرحلة  القراءة التحليلية/املعرفية •

لفعل  املذكورين  املظهرين  اإىل  ت�ستند  هامة 

القراءة، وفيها يعمق التلميذ فهمه للمقروء، 

العميقة  دللته  ور�سد  مكوناته  تتبع  عرب 

حمددة،  حتليلية  باآليات  متو�سال  والبعيدة، 

ومعطيات معرفية مكت�سبة، بغية الو�سول اإىل 
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للن�ض، من حيث خ�سائ�سه  تام  �سبه  متثل 

املقررات  وجند  املختلفة.  واأبعاده  وق�ساياه 

الثانوي،  التعليم  �سلك  الدرا�سية، خا�سة يف 

الفعل  بناء  يف  التدرجي  املنحى  هذا  توؤكد 

امل�ستعملة  امل�سطلحات  كانت  واإن  القرائي، 

والتحليل  الفهم  بني  وتتعدد،  تختلف  فيها 

بذلك  وهي  وغريها،  والتوجيه  والتكيب 

التبوية  املنظومة  داخل  عاما  توجها  تعك�ض 

جتذير  على  حتر�ض  اإذ  كلها،  التعليمية 

�سلوك القراءة وجعله فعال تربويا اأ�سا�سا يف 

لهذا  ا�ستعملت  وقد  املتعلم،  �سخ�سية  تنمية 

بع�سها  يكت�سي  ومفاهيم  م�سطلحات  الأمر 

تعني،  كانت  واإن  والغمو�ض،  التعميم  طابع 

التعلم  مثل  القراءة،  عملية  باآخر،  اأو  ب�سكل 

والتفاعل  والتبية،  والكفايات،  الذاتي، 

تفعيل  �سياق  الأمر يف  ويندرج هذا  وغريها. 

القراءة،  عملية  يف  التعليمية  الو�سائط  دور 

يحفز  املدر�سي  الكتاب  اإىل  »بالإ�سافة  فـ 

الا�سة  املطالعة  على  لالإقبال  التالميذ 

اأو  املدر�سية  بالزانة  بالت�سال  وذلك 

واإغناء  مداركهم  تو�سيع  اأجل  من  العمومية 

)20(

مرجعياتهم بالآراء النقدية واللغوية.« 

ترابط  وجود  املنظومة  هذه  تغفل  ول 

بني مراحل التكوين القرائي للتلميذ، فـ »اإذا 

بالتعليم  العربية  اللغة  وحدة  مكونات  كانت 

املتعلمني  متكني  على  عملت  قد  الأ�سا�سي 

من الكفايات التوا�سلية واملنهجية والثقافية 

وفق ما متليه حاجاتهم يف هذه املرحلة، فاإن 

يف  تكمن  الثانوي  للتعليم  الأ�سا�سية  املهمة 

وحت�سينها  الكفايات  تلك  تنمية  على  العمل 

املتعلمني  باإقدار  وذلك  وتعميقها  وتطويرها 

�سليمة  عربية  بلغة  والتعبري  التوا�سل  على 

الكفيلة  واملنهجيات  التقنيات  من  ومتكينهم 

يف  ت�سعفهم  التي  ال�سرورية  املهارات  بتوليد 

حماورة الن�سو�ض الأدبية وغري الأدبية، ومن 

ثم الو�سول اإىل امتالك ثقافة عربية اإ�سالمية 

اأ�سيلة ومنفتحة على املجتمع املعا�سر، ثقافة 

املعارف،  ت�ساعدهم على حب  اأن  �ساأنها  من 

)21(

والبحث عنها.« 

وقد نحت التوجيهات التبوية اجلديدة 

القراءة  تكري�ض  يف  تقريبا  نف�سه  املنحى 

والغاية  الو�سيلة  بني  جامعة  تربويا،  �سلوكا 

لهذه  الجتماعي  ال�سياق  »يختزن  اإذ  معا، 

املقاربة اجلديدة يف ثناياه خمتلف العنا�سر 

الدرا�سية  املواد  منها  ت�ستق  التي  واملتغريات 

وظيفتها التكوينية واملجتمعية يف بناء مواطن 

م�ستوعب ملختلف ق�سايا جمتمعه، متمكن من 

والتكنولوجية  واملنهجية  الثقافية  الكفايات 

والتوا�سلية التي توؤهله لالندماج وامل�ساركة، 

�سرح  بناء  يف  وامل�ساهمة  والإبداع،  والإنتاج 

 
)22(

التنمية ال�ساملة للبالد.«

الفعل  هذا  باأهمية  الت�سريح  يقف  ول 

الدلئل املنظمة  التعلم على  ودوره يف عملية 

الكتب  يف  بها  الت�سريح  يتم  بل  للتنفيذ، 

يدل  اأي�سا، مما  بالتلميذ  الا�سة  املدر�سية 

على رغبة يف و�سع ميثاق قرائي/توا�سلي يعيه 
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التلميذ ويلتزم به، ومن جتليات هذا الطاب 

ما ورد يف مقدمة بع�ض هذه الكتب:

ليعزز  املدر�سي  الكتاب  هذا  »ي�سدر 

وميكنَك  �سابقة،  تعلمات  من  اكت�َسْبَتُه  ما 

وبلورة  وتطوير مهاراتك  تنمية كفاياتك  من 

يف  فاعلية  اأكرث  يجعلك  مما  قدراتك، 

تعليمية  و�سعيات  يف  واإنتاجها  املعرفة  تلقي 

)23(

مالئمة.«

املالحظ  النظري  اجلهد  هذا  اأن  غري 

يف املنظومة التبوية ل توازيه موازاًة فعليًة، 

الفعل  اإجناز  اأثناء  جادة  تطبيقيٌة  ممار�سٌة 

القرائي وتفعيل مراحله وخطواته الإجرائية، 

اإذ جند تعرثا وا�سحا يف ذلك، وبطئا جليا، 

من اأبرز مالحمه واأقربها ما يلي:

القرائية  املرحلة  من  النتقال   •�سعوبة 

املرحلة  اإىل  احلروف(  )قراءة  الب�سيطة 

القرائية املوالية )قراءة اجلمل والن�سو�ض(، 

وهذه �سعوبة زمنية اإجرائية.

 •يتم النتقال اإىل املرحلة القرائية املوالية 

ال�سابقة،  القراءة  تقومي  اإعادة  دون  اأحيانا 

مما يجعل التلميذ ينتقل حامال معه م�سكالت 

مبخارج  يتعلق  ما  خا�سة  الأوىل،  القراءة 

احلروف والبطء وغياب الطالقة الل�سانية.

 •غياب امتداد الفعل القرائي، وحمدودية 

تفعيل القراءة )�سعوبة نف�سية(.

فهم  يف  �سعوبة  ثمة  ذلك،  جانب   •اإىل 

الفهم  هذا  م�ستويات  اأب�سط  يف  املقروء، 

)الفهم اللغوي(، ويف اأكرثها تركيبا )الفهم 

واملعريف(.

 •وثمة اإ�سكال اآخر يت�سل بتقدير القراءة 

واإدراك اأهميتها، ومن ثم تقزمي هذا الفعل. 

تكري�ض  اأي  لالمتحان،  اأداة  جمرد  اإىل 

وهي  للقراءة،  الرباغماتية  النفعية  النظرة 

نظرة ت�سمل جوانب تربوية اأخرى، مثل الكتب 

املدر�سية، والأ�ساتذة، والأن�سطة، وغريها.

َها املنظومة  هذه الإ�سكاليات كر�ست بع�سَ

التبوية، واإن ب�سكل غري مبا�سر اأحيانا، من 

خالل متالزمات حمددة، منها:

املقرر       الإجناز       المتحان          التقومي ✓✓✓

الأ�ستاذ          الكتاب          التلميذ ✓✓✓

القرائي  الفعل  منطية  خالل  من  وكذا 

يف املنظومة، مما يقيد حرية املتعلم، ويكبح 

رغبته، اإن كان ثمة رغبة، يف تو�سيع مداركه 

ون�ساطه القرائي.

تكوين التلميذ القارئ: 5 .

انطالقا  معناه،  قارئا،  تلميذا  َن  ُنَكوِّ اأن 

لدى  القراءة  معيقات  جتاوز  �سبق،  مما 

التلميذ، و»جت�سري« امل�سافة بينه وبني املقروء 

من  القراءة  ونقل  وثيقة(،  ن�ض،  )كتاب، 

املقررات  )قراءة  واملحدود  ال�سيق  اأفقها 

والن�سو�ض الدرا�سية( اإىل اأفق اأرحب )كتب 

ودواوين...(،  وق�س�ض  وروايات  ومراجع 

فكيف يتحقق هذا الأمر ونح�سل يف الأخري 

على تلميذ قارئ؟
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ا�ستح�سار  الإطار  هذا  يف  ينبغي 

فعل  يف  املوؤثرة  ال�سياقية  املكونات  جميع 

والأ�ستاذ،  التلميذ،  بها:  ونق�سد  القراءة، 

والأ�سرة،  والإعالم،  التبوية،  واملنظومة 

واملوؤ�س�سة الثقافية، واملدر�سة وغريها، فدون 

اأو  الفعل  هذا  اإجناح  ميكن  ل  ا�ستح�سارها 

حتقيق النتائج املرجوة منه، واإذا مل يوؤد كل 

واحد دوره املنوط به، فالف�سل �سيكون حتما 

حليف اجلهد املبذول يف هذا الإطار.

هذه  حتقيق  ال�سعب  من  كان  واإذا 

عن  �سابقا  قلناه  ما  ب�سبب  الأوىل  الغاية 

غري  جمتمعا  بو�سفه  عموما،  املجتمع  اأزمة 

الو�سع  هذا  ن�ستثمر  اأن  ميكن  فاإنه  قارئ، 

القراءة  عملية  لتفعيل  اإيجابيا  ا�ستثمارا 

التوجيه  يف  التدرج  �سريطة  التلميذ،   لدى 

والتكوين والتوعية.

جتربة  على  �سا  موؤ�سَّ تاأكيدا  اأوؤكد  وهنا 

الف�سل  ينبغي  ل  اأنه  �سابقة،  وزمنية  عملية 

بقدر  التبية،  فعل  وبني  القراءة  فعل  بني 

بو�سفها  القراءة  اإىل  النظر  ينبغي  ما 

بالتََّعود  اإل  ذلك  يتحقق  ولن  تربويا،  عمال 

واملمار�سة املتتابعة واملتدرجة، بحيث ت�سبح 

قيمة وجودية و�سرورة  التلميذ  لدى  القراءة 

من �سرورات احلياة، ل تقل يف اأهميتها عن 

اأهمية املاء والقوت والهواء وغريها.

والتبية، يف هذا الإطار، يجب اأن تتخذ 

وال�سعوبات،  العراقيل  لتجاوز  طرقا عديدة 

مثل التغيب والإغراء والتحفيز والت�سجيع، 

عدم  هنا  واأق�سد  والقمع،  الإكراه  ومثل 

ال�سوع لرغبات الذات وميولتها، فالنف�ض 

الإن�سانية عادة ما متيل اإىل املتعة وما يوؤدي 

وغريها،  ونوم  وتكا�سل  ولعب  لهو  من  اإليها 

على  الذات  هذه  تعويد  من  بد  ل  ثم  ومن 

الفعل، بكل اأ�سكاله، وخا�سة فعل القراءة، مبا 

هو جهد فيزيولوجي ونف�سي وذهني وفكري، 

مينح الذات حرية اأكرب وجمال اأو�سع لإبراز 

قدراتها الفطرية واملكت�سبة.

منهجي  عمل  التبية  اأن  يخفى  ول 

يف  التدرج  تنظيمه  �سروط  ومن  منظم، 

متتابعة  مراحل  عرب  املرور  اأي  الإجناز، 

وباملثل  حتقيقه،  املراد  التبوي  الفعل  لبناء 

بناوؤه  يتم  تربوي،  �سلوك  اأو  عمل  فالقراءة 

واإجنازه واكت�سابه عرب التدرج، واإن كان هذا 

الأمر �سرطا اأو معيارا غري م�سرح به، وثمة 

اأ�سكال عديدة لهذا التدرج يف فعل القراءة، 

نذكر منها ما يلي:

التلميذ  اإذ يجب تعويد  التدرج الزمني: • 

منذ  املقروء،  مع  التعامل  اأو  القراءة  على 

ال�سغر، ثم يتم التدرج معه من مرحلة زمنية 

�سابقة، اإىل مرحلة زمنية تابعة، دون اأن ي�سعر 

بالنقطاع الزمني اأو التاأخر يف القراءة.

: يوازي هذا التتابع الزمني  التدرج الكمي •

للقراءة، تدرج يف امل�ستوى الكمي، من اأب�سط 

جتلياته )احلروف فالكلمات فالن�سو�ض( اإىل 

اأعقد جتلياته )ن�ض ق�سري، فن�ض متو�سط 

اأن  اإذ ي�سعب  فن�ض طويل...ن�ض فكتاب(، 
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مثال  ال�سغر،  فتة  يف  وهو  التلميذ،  جنابه 

�سيحدث  ذلك  لأن  حجمه؛  يف  طويل  بن�ض 

القراءة«،  »�سدمة  ب  ت�سميته  ميكن  ما 

و�سيوؤدي حتما اإىل ف�سل الفعل القرائي، فكل 

مرحلة زمنية حتتاج اإىل نوع معني من اأنواع 

املقروء: احلروف والكلمات للتلميذ ال�سغري، 

 واجلمل للتلميذ املتو�سط، والن�سو�ض للتلميذ

 الكبري وهكذا.

البدء  اأي�سا  ي�ستح�سن  اللغوي: •  التدرج 

ب�سيطة  لغة  ذات  املقروء  من  حمددة  باأنواع 

�سعوبة  التلميذ  يجد  ل  وماألوفة،  ومتداولة 

اأن ن�سميها »لغة  يف قراءتها وفهمها، وميكن 

انتقالية«، اأي تنقل التلميذ من م�ستوى اللغة 

الجتماعي،  حميطه  يف  �سماعها  األف  التي 

حمددة،  خ�سائ�ض  ذات  اأخرى  لغة  اإىل 

)الف�ساحة والتعبري..(.

كذلك  الأف�سل  من   : املو�سوعي • التدرج 

مو�سوعات  تتناول  ن�سو�ض  قراءة  تقدمي 

اإىل  نتدرج  ثم  والربيع،  والطفولة  الأ�سرة 

مو�سوعات اأخرى، تبعا ملراحل النمو الذهني 

والبيئة  الدرا�سة،  مثل  للتلميذ،  والنف�سي 

والأعياد، اإىل مو�سوعات اأكرث عمقا وتعقيدا، 

مثل العلم، والتاريخ، والدين وغريها.

م�ستح�سنا  يبدو  ال�سكلي: •  التدرج 

الن�سو�ض،  قراءة  يف  التدرج  هذا  كذلك 

املنحى  ذات  بالن�سو�ض  بدءا  ل�سكلها،  تبعا 

ن�سو�ض  اإىل  امل�سوق،  والق�س�سي  احلكائي 

نرثية اإخبارية، اإىل ن�سو�ض �سعرية ب�سيطة، 

اإىل ن�سو�ض حتليلية مركبة وغريها.

اإذا  ممكن  القارئ  التلميذ  تكوين  اإن 

توفرت ال�سروط املذكورة، غري اأن اإجناز هذا 

من  بد  ل  اإذ  وعمل،  جهد  اإىل  يحتاج  الفعل 

لي�ض  فالتلميذ  وم�ساعدة،  وحت�سي�ض  توجيه 

تكون  اأن  ينبغي  بل  واقعه،  عن  معزول  كائنا 

وبدوره  الواقع  بهذا  لتوعيته  اأداة  القراءة 

بح�سن  اإل  ذلك  يتحقق  ولن  فيه،  الفعال 

التوجيه، وا�ستثمار املقروء، كيفما كان نوعه 

ينبغي  اأنه  مبعنى  ولغته،  و�سكله  ومو�سوعه 

وباأنه  يقروؤه،  ما  باأهمية  التلميذ  ي�سعر  اأن 

اأن  وعليه  املقروء،  بالطاب  َمْعِني  خماطٌب 

يتفاعل معه، ول ي�سعر بالعزلة من هذا املقروء 

اإزاءه، مما �سي�سجعه على  وبالغربة النف�سية 

الإقبال عليه، بعيدا عن احل�سابات اأو املعايري 

ال�سيقة، مثل المتحان، واملنفعة املادية وغري 

ذلك مما يغلق اأفق القراءة.

التلميذ واآفاق القراءة: 6 .

باإحلاح  نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال  اإن 

يف هذا الإطار، هو: ملاذا ُنَكون تلميذا قارئا؟ 

وفيم تفيد القراءة التلميذ؟

ال�سوؤال  هذا  عن  الإجابة  تتاأتى  لن 

تت�سكل  اإجابة  اإنها  بل  واحدة،  دفعة  املركب 

يتم  التي  ذاتها  هي  متتابعة،  مراحل  عرب 

يدل  وهذا  القراءة،  فعل  بناء  خاللها  من 

دللة قاطعة على اأن للقراءة غايات واأهدافا 

حمددة، ينبغي حتقيقها، واإل كان هذا الفعل 

من قبيل العبث الذي ل ي�ستحق الهتمام.
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يف  هو  القراءة  غايات  عن  احلديث  اإن 

الوقت ذاته حديث عن ت�سكل وعي القارئ، اإذ 

ينمو هذا الوعي بنمو فعل القراءة وتدرجه، 

ي�سعب  ال�سغري،  للتلميذ/الطفل  فبالن�سبة 

الت�سريح باأية غاية، ومن ثم ي�سعب احلديث 

عن وعي هذا القارئ، اإذا ا�ستح�سرنا ظروفه 

) العمر، ووجود ان�سغالت اأخرى مثل اللعب(، 

وكلما ا�ستمر التلميذ يف القراءة بداأت مالمح 

وعيه تظهر من خالل طرح الأ�سئلة حول ما 

منه،  جزء  اأو  للمقروء  وا�ستيعابه  يقروؤه، 

ال�سيغ  اأخرى )ا�ستعمال  اإىل �سياقات  ونقله 

اللغوية، متثل الأحداث واملعان(، ثم يزداد 

الزمن  مرور  مع  ن�سجا  القرائي  الوعي 

ويتجلى  وتنوعها،  القراءة  جتارب  وتراكم 

ذلك يف مظاهر عديدة، منها امتالك اللغة، 

والقدرة على التعبري، والطالقة يف القراءة، 

ومواجهة �سياقات التوا�سل املختلفة. وي�سل 

ن�سج هذا الوعي ذروته يف انتقال التلميذ من 

و�سعية القارئ/املتلقي، اإىل و�سعية املبدع/

الكم  القدرة على حتويل  امتالك  اأي  املنتج، 

القرائي اإىل ن�سو�ض اأخرى قابلة للقراءة يف 

مرحلة لحقة.

وعندما ي�سل التلميذ اإىل هذا امل�ستوى 

�سغفا،  بها  ويزداد  القراءة،  اأهمية  يدرك 

وجودية،  وقيمة  ثقايف  اإىل هم  لديه  وتتحول 

اأهميته  يف  يقل،  ل  اأ�سا�ض،  يومي  وفعل 

و�سرورته، عن الأعمال اليومية الأخرى.

اأنه  القراءة،  فعل  عرب  التلميذ  يدرك 

ي�سيد قيما اإن�سانية مثلى، وي�سارك يف حركة 

املجتمع، وتتحول القراءة لديه اإىل فعل تغيري 

واإعادة بناء لالإن�سان والواقع والفكر، فـ »من 

فالطفل  بالتعلم،  تكت�سب  القيم  اأن  الوا�سح 

القيم  يتقبل  الأوىل من عمره  ال�سنوات  اإبان 

)24(

التي يراها يف منزله ويف بيئته املبا�سرة.«

غايات  ذات  املنحى،  بهذا  القراءة 

بالعمل  اإل  اإدراكها  واأهداف �سامية، ي�سعب 

اأداة  فهي  وال�سرب،  والت�سجيع  والتوعية 

والتغيري  والتعبري  والنقد  واملعرفة  للتوا�سل 

متنح  القراءة  والق�سايا،  امل�ساكل  ومواجهة 

والعقل،  واملنطق  الفكر  قوة  املعنوية،  القوة 

القوة  اأحيانا عن مظاهر  تغني  قد  قوة  وهي 

والجتماعية  وال�سيا�سية  واملادية  اجل�سمية 

العربي  الثقايف  التاريخ  ويف  والقت�سادية، 

)اأبو  ال�ستنتاج  لهذا  كثرية  اأمثلة  والغربي 

اأي�سا  وهي  ح�سني..(،  وطه  املعري،  العالء 

من  وحماية  للروح،  وغذاء  للنف�ض  »متعة 

الزمنية  للفوارق  واإزالة  النف�سية،  الأزمات 

النا�ض  اأعمار  يف  نعي�ض  بها  لأننا  واملكانية، 

جتارب  خال�سة  جند  القراءة  يف  جميعا، 

�سيق  عامل  من  عربها  وننتقل  الآخرين، 

)25(

الأفق، اإىل عامل اآخر اأو�سع اأفقا.«

خامتة:

بحيث  فرديا،  هما  لي�ست  القراءة  اإن 

ينبغي  بل  حتمله،  واحد  �سخ�ض  على  ي�سهل 

كان  واإن  جماعية،  ق�سية  اإىل  تتحول  اأن 

بناوؤها يتم عرب اإجنازات الأفراد واهتمامات 
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تراكم  واإن  خمتلفة.  �سياقات  يف  الأ�سخا�ض 

باإجناح  كفيل  وتعددها  القرائية  التجارب 

خالل  النا�سجة  ثماره  وقطف  الفعل  هذا 

فتات زمنية لحقة.

وطنية  تربوية  خطة  ثمة  كان  لو  وحبذا 

فعل  لت�سجيع  متعددة  جمالت  يف  عامة 

الفردية  املبادرات  ودعم  وتعزيزه  القراءة 

يف  ذلك  اأكان  �سواء  به،  املهتمة  واجلماعية 

جمال التعليم والتبية، اأم يف جمالت اأخرى 

)الدعم  القت�ساد  مثل  بالقراءة،  �سلة  لها 

وال�سياحة  الكتب(  والتجارة )جتارة  املايل( 

)القراءة يف مناطق �سياحية( وغريها.

وهنا ينبغي البدء من ال�سفر، والهتمام 

الفعل  وتتبع  الن�ضء )الأطفال(  بتكوين جيل 

زمنية  مراحل  ويف  وعموديا،  اأفقيا  القرائي 

التلميذ  ي�سل  حتى  ننتظر  اأن  دون  متعاقبة، 

فنجد  اأكرب،  وزمني  درا�سي  م�ستوى  اإىل 

الوقت اآنذاك قد فات حلل املع�سلة.
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