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بسم هللا الرمحن الرحيم

شهدت البشرية يف عصر النبوة الزاهر ،أول محلة كبرية حملو األمية بصورة
كل منهم عشرًة
مجاعية ،حني جعل رسول هللا  فداء األسرى ببدر أن يعلم ُّ
من املسلمني القراءة والكتابة ،مث قام الذين تعلموا بدورهم بتعليم إخواهنم من
أبناء اجملتمع اإلسالم شاشرين بذل

أووات العلم واملعرفة يف تجتمع «اقرأ»

َّ
وإن أمة هذا شأهنا وهذا اترخيها املاجد ،ال بد هلا أن تعوو لرتاثها وعوامل
هنضتها وحضارهتا ..تعوو لتقرأ وتفهم وتؤلف وتصنف وتبدع ،وتعوو للقياوة و
الرايوة من جديد لتضع األجيال تلو األجيال على ورب اإلميان والعلم يف
طريق اهلداية و الرشاو.
موجه لرتبية
ويف هذه األسطر وصااي لكل مربية خملصة لإلسهام يف بذل جهد َّ
وُمبة للعلم واملعرفة ،فتابع معنا هذه االقرتاحات وابدئ مع
أجيال قارئة ،ح
طفل خطوًة خطوة من تجرو املطالعة وتصفح الكتب ،إىل التسلية واملتعة
واهلواية ،مث للقراءة اجلاوة وطلب العلم:
[ ]1ابدئ من اآلن ،يف ِّ
أي عمر كان فيه طفل  ،من عمر الشهرين
وحىت عمر املراهقة والشباب ولكن ابلطريقة املناسبة ،فلكل عم ٍر نوعية معينة

من الكتب والقصص و ٍ
أيضا ،وتبقى – بال ش – الفروق الفروية
لكل ٌ
ميول ً

قائمة ،لكن من املهم أن ال تشعري أن عمره مبكر على تصفح الكتاب مهما

صغريا ،وال تشعري َّ
كبريا.
أن الوقت قد فات إن كان ً
كان ً
ٍ
بصوت ٍ
عال واجذيب
[ ]2عيِّين وقتًا لقراءة العائلة اجلماعية ،واقرئ عليهم
مثال ،واطليب منهم أن يحتِّ ُّموها
انتباه الصغار برتك اجلزء األخري من القصة ً
مبفروهم أو يقرأها عليهم أحدهم مث خيربون ابلنهاية.
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[]3
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أشرك العائلة يف القراءة اجلهرية ،فاألطفال حيبون أن يقرأ عليهم

األبوان أو ُّ
اجلد أو اإلخوة الكبار ،ابلتدريج ستجدينهم يقرؤون على زمالئهم
عمرا.
َ
ومن هم أصغر منهم ً
الكتب املناسبة ألعمارهم قريبةً من متناول األطفال ،فقد
[ ]4أبق
َ
كشفت األحباث َّ
أن التنشئة يف بيت مل ٍء ابلكتب ،كثري ما تساعد الطفل
كل أبنائها من ُميب القراءة «
مبكرا ،تقول إحدى األمهات و ُّ
ليصبح قارًًئ ً
حللت ،وكذل أفعل اليوم
كنت أحتفظ ألبنائ مبجموعة من الكتب أينما
ح

ألحفاوي».
[]5

اختاري الكتب اجليِّدة ،يقول املربونَّ :
إن األطفال حيتاجون إىل كتب

مالئمة الهتماماهتم وأعمارهم وقدراهتم ،كما حيتاجون إىل التنوع يف القراءة،
فالطفل الصغري جيب أن تكون لكتبه مواصفات خاصة ،كأن تكون من اجللد
أو القماش أو الورق السمي  ،الوحدة والواحدة يف الرسومات ،واأللوان
الصارخة كاألمحر واألصفر ،بينما حيتاج الطفل األكرب إىل رسومات أكثر
وبعض األسطر املكتوبة ،وهكذا كلما كرب كلما كانت مواصفات الكتاب
اجليد له خمتلفة.
[ ]6اقرئ على أبنائ مواضيع خمتلفة من جرائد وتجالت ،إضافة إىل
إشارات الشوارع وأغلفة علب العصري ورقائق الذرة والشوكوالتهِّ ،
سيعزز هذا
املسل لديهم أمهية الكلمات والقراءة يف كل شاحية من نواح احلياة.
[]7

اجعل للكلمة حياةً ،إباثرة اهتمام أبنائ

ابملاوة املقروءة ،فقبل أن

جديدا أو قصة وعيهم يتأملون الغالف ،واطليب منهم أن
كتااب
ً
تقرئ عليهم ً
يصوغوا بعباراهتم ما رأوا ،وحيزروا ما يدور عليه الكتاب من عنوانه ،مث أشريي
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للصور يف القصة واسأليهم «ماذا تظنُّون حيدث هنا؟» وعند انتهاء القصة
كل و ٍ
احد منهم أن ِّ
يغري هناية القصة؟» ،فهذا النوع من
اسأليهم «كيف يرغب ُّ
القراءة النشطة ِّ
ينم اللغة ويشجع التفكري املبتكر ،فقد كشفت وراسة أجريت

حديثًا أن األطفال وون سن الدراسة الذين يقرأ هلم والدوهم على حنو فعال
ومؤثر يسبقون أتراهبم يف النضج مبا بني ستة ومثانية أشهر.
[ ]8اثبري على القراءة ألوالوك حىت بعد أن يتمكنوا من القراءة وحدهم،
فالقراءة هلم ِّ
تقوي على الفهم ،وحتسن مفروات اللغة عندهم ،وتقوي الذاكرة..
أو

وعندما يتخطون الثانية عشرة من العمر اطليب منهم أن يقرءحوا علي
إلخواهنم الصغار ،وال تنس نصيب القرآن الكرمي من ذل  ،اقرئيه هلم

على

واجعليهم يقرؤون ل  ،أو اقرئ من حفظ وهم يتابعون قراءت
املصحف ،فهذا عالوة على أجره العظيم عند هللا يعلِّمهم القراءة وحيبِّبهم فيها

وجيعلهم يسعدون ابكتشاف قدرات وقدراهتم ،فيفرحون إلجاوت يف احلفظ
كما يفرحون عندما حُتطئني ويتسابقون ِّ
ليصوبوا ل اخلطأ.
[ ]9استخدم اهلواايت إلذكاء حب أطفال للقراءة ،فإذا كانت ابنت
حتب املهارات اليدوية الفنية؛ وفِّري هلا الكتب اليت توضح هلا طرق اختيار
اخلامات وتنفيذها ،وإذا كان ابن
مناسبة.

ممن حيبون الشعر ،وفِّري له كتبًا شعرية

[ ]10اعرض الكتب اجلديدة أبساليب مشوقة يف مكتبة املنزل ،وحتدَّث
عنها أو عن فقرٍة قر ِّأهتا يف أحد الكتب واترك أبناءَك يبحثون عنها.
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[ ]11اغتنم
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املناسبات العامة واخلاصة ،يف تزويد الطفل ابلكتب

والقصص ،فاجعليها هدية يف النجاح أو عند زايرة املريض ،واصحيب أطفال
لزايرة معارض الكتب واملكتبات ابستمرار.
[ ]12تفقَّدي قراءات أبنائ واسأليهم ماذا قرؤوا وأخربيهم عن قراءات .
[ ]13اغتنم األوقات الضائعة ،كانتظار موعد طبيب ،أو موعد طائرة ،أو
فاصطحاب كتب حيبها األطفال ،وقراءهتا
أثناء رحلة طويلة ابلسيارة أو الطائرة
ح
هلم عامل مهم يف تنمية حب القراءة.

[ ]14مارس لعبة احلروف األجبدية مع أبنائ ليبحثوا يف كلمات الدعاايت
وأمساء الشوارع «أين جتد كلمة كذا ،اقرأ كلمة تبدأ ابحلرف.» ...
[ِّ ]15
جريب التأليف املشرتك لقصة أو موضوع مع أبنائ

معا،
مث اكتبوها ً

عمرا ميكن ممارسة املساجالت الشعرية ابستمرار ،مما حيثهم
ومع األبناء األكرب ً

على قراءة الشعر وحفظه واالتصال ابلكتب.

[َّ ]16
تذكري أن ميول الطفل ميكن أن يكتسب ويوجه وينمى ،وأن
اكتشاف رغبات الطفل اإلجيابية وتنميتها يؤوي إىل اكتشاف ميول جديدة؛
مثال ميكن أن هتديه كتبًا حول اترخيها ومهاراهتا وقوانينها،
فالطفل املولع ابلكرة ً

طفال ُمبًّا للقراءة ومن مث تنتقني له كتبًا أكثر
ومع التوجيه واملتابعة جتعلني منه ً
فائدة.

[ ]17اطليب من أبنائ

البحث عن كلمة يف معجم لغة ،أو عن بلدة يف

معجم بلدان أو عن شخصية يف كتب الرتاجم ،أو معلومة يف موسوعة؛ إن
ذل يفتح هلم أبوااب من املعرفةِّ ،
وينم لديهم الرغبة يف البحث وتتبع املعلومة.
ً
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[ ]18اشرتك ألبنائ يف تجالت شافعة حسب أعمارهم ،وتشجيعهم على
املشاركة فيها ،وحل املسابقات فيها.
[ ]19اهتم ابملكتبة السمعية ،فالسماع النافع عالوة على ما فيه من فائدة
ينشط الذهن للمتابعة والقراءة حول موضوع السماع.
[ِّ ]20
شجع مهارات القراءة التعبريية ،فقد تكون بداية لرتبية عظماء
أيخذون بعذب حديثهم وبراعة خطاهبم قلوب العباو لطريق اهلدى واخلري.
كوين عاوات قرائية جيدة يتصدَّرها عاوةح قر ِّ
[ِّ ]21
اءة القرآن بعد صالة

الفجر يوميًا – مع استحضار نية العباوة – وتليها عاوةح قراءة ش ء من السرية
وميكن أن تكون يف جلسة عصرية ،أو مسرة مسائية ،وال أبس ببعض الطَُّرف
والغرائب.
فاعال ،فاإلنرتنت
[َ ]22و ِّربيهم على استخدام التقنيات احلديثة
استخداما ً
ً
ميكن أن يكون وسيلة جيدة لتنمية حب القراءة بدايةً ،مث أواة لثقافة واسعة
وحبث علم .

يف اخلتام...
فورا لرتبية عقول أبنائ وتفكريهم وتنمية ميوهلم الفطرية
أوصي أن تبدئ ً
لالستكشاف واملعرفة وانتق من األساليب ما يناسب أبناءَك لتسامه يف
إنشاء أ َّحمة قارئة تعرف تراثها الثر ،وتنهض الستعاوة اترخيها اجمليد.
وهللا يرعاك
وصلى هللا على نبينا ُممد وعلى آله وصحبه وسلم.

