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 هذا الكتاب

 "أيها الرفاق،

 ليس ىذا بكتاب،
 فمن يتأملو،

 إمنا ميس أعماق روحي!"
 "كالت ىويتماف"

 
قيل أف الشيخ الرئيس، ابن سينا، كاف مولعنا بالمعرفة، كأف من 

إلى مكتبة أمير  األسباب التي ىيأت لو تحصيلها، أنو استطاع أف يتسلل
من األمراء فالتهم ما كقعت عليو عيناه من مخطوطات التهامنا، أكحى لو 

 بنظرياتو كآرائو فيما بعد.
كلكػػػن عصػػػرنا ال يحتمػػػل إتػػػاعة الوقػػػت لتحػػػين ال ػػػرص لمثػػػل ىػػػ ا 
االخػػػتبلس، ألنػػػو عصػػػر السػػػرعة، كألنػػػو عصػػػر الديمقراطيػػػة التػػػي مػػػن اىػػػم 

نػػػػاس، لتػػػػوفير ال ػػػػرص المتكاف ػػػػة بػػػػين كاجباتهػػػػا إتاحػػػػة الثقافػػػػة كالمعرفػػػػة لل
األفراد، حتى يبرز منهم من كىب االستعداد ال طرم أك الصبر كاألنػاة، أك 
الشغف بالعلم. أك قػل لينػاؿ كػل فػرد حاجتػو مػن المعرفػة كالعلػم. فػالتعليم 

 حتى مقرر ال يختلس كما كاف قديمنا.
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كلػػػيس عصػػػػرنا ىػػػو عصػػػػر حػػػب المعرفػػػػة كجمػػػع شػػػػتات مػػػن ألوانهػػػػا 
اينػػة بػػالقراءة فحسػػب، كىػػو بالتػػالي لػػيس عصػػر مجموعػػات الكتػػب، المتب

كلكنػػو عصػػر تنظػػيم للثقافػػة كالمعرفػػة، كعصػػر تنسػػيو لمناىجهػػا كأ ػػولها، 
كلهػػ ا كجػػدت المكتبػػات كمػػنه  ك ي تػػو أف ينسػػو كيػػنظم المعرفػػة كالتربيػػة 

 كالبحث.
كحكمة الشرؽ كالغػرب تزخػر باإلشػارة إلػى الكتػب، التػي كانػت منهػا 

ت. فمعجػػزة اإلسػػبلـ ىػػي كتػػاب كػػريم، كالكتػػاب المقػػدس يػػ كر المعجػػزا
أف  يُمكػػن مػػثبلن فػػي العهػػد القػػديم، أنػػو لػػيس ىنػػاؾ مػػن نهايػػة للكتػػب التػػي

 تؤلف.
كالغػػرب يقػػيم، علػػى الكتػػاب، ح ػػارتو فػػي شػػتى ألوانهػػا، حتػػى ليقػػوؿ  
كارليػػػل معبػػػرنا عػػػن نزعػػػة تمجيػػػد الكتػػػب "ليبػػػارؾ الػػػرب كػػػادموس، أك أىػػػل 

أف يكػػػػػوف قػػػػد سػػػػػاىم فػػػػي اختػػػػػراع  يُمكػػػػن م مخلػػػػوؽ آخػػػػػرفينيقيػػػػا، أك أ
الكتػاب، فػاذا كػاف النػاس فػي الشػػرؽ كالغػرب يمجػدكف الكتػب فمػا بػػالهم 

 ال يمجدكف تنظيمها كالعمل على تسيقها كمنه  للمعرفة؟
أما في الغرب فقد فعلوا، ككاف لكارليػل بالػ ات، كىػو مػن أشػرنا إلػى 

لنا نػؤمن بالكتػب كحػدىا دكف أف قولو، آية مشكورة. أما في الشرؽ، فبل ز 
 نؤمن بتنسيقها كأحكاـ منهاج لئلفادة أمنها في حياتنا كتعليمنا.

كىػػػ ه ال صػػػوؿ  ايتهػػػا التعريػػػف بو ػػػائف المكتبػػػات لعامػػػة المثق ػػػين 
كالمربين، كالباحثين. فهي ليست بالعبلج ال ني الت صيلي ل ػن المكتبػات، 

الغػػػرب، كإنمػػػا ىػػػي الػػػ م كتػػػب فيػػػو عشػػػرات ادالؼ مػػػن المجلػػػدات فػػػي 
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عرض اجتماعي ألىميتها فػي مختلػف األىػداؼ. كمػا أنهػا تسػعى للتعريػف 
ب ن المكتبات ن سو، مع ذكر مثل تلك المواد التي يتػألف منهػا، كىػو فػن 

 اختيار الكتاب.
كتلػػك الغايػػة كاتػػحة فػػي األسػػلوب الػػ م عالجػػت بػػو ىػػ ه ال صػػوؿ 

اإلشػػارة إلػػى أىػػم  فهػػي ليسػػت دقيقػػة دقػػة البحػػث الجػػامعي، كأف لػػم تغ ػػل
المراجػػع. كمػػا أنهػػا ال تقصػػر أفقهػػا علػػى المشػػتغلين بالمكتبػػات كحػػدىم. 
ألف  ايتهػػا أف تصػػبه ى ىالمؤسسػػات عميقػػة ألحػػر فػػي الحيػػاة العامػػة كفػػي 
الحيػػاة الخا ػػة كالجامعػػة كالمدرسػػة كمعامػػل البحػػث كالهي ػػات المختل ػػة. 

الظػػػػػركؼ  كقػػػػػد أ هرتنػػػػػا ىػػػػػ ه الدراسػػػػػة علػػػػػى أف المكتبػػػػػات، كإف ىيػػػػػأت
االجتماعيػػة لنشػػأتها كتطورىػػا الػػديمقراطي فانهػػا لػػم تػػنهى بال عػػل إال علػػى 
يػػػد أعػػػبلـ نػػػابهين فػػػي أكطػػػانهم، ممػػػن بػػػ لوا الجهػػػد كالمػػػاؿ إلنشػػػاء ىػػػ ه 
المؤسسات لخير مواطنيهم، كتحقيو ما ت ػمنو الػوعي العػاـ لمجتمعػاتهم.  

التعليمػػي، كمػػا أبانػػت عمػػا تسػػتطيع المػػرأة أف تسػػاىم بػػو فػػي ىػػ ا الميػػداف 
فالمكتبػػات تػػدين لهػػا فػػي الغػػرب بػػالكثير. كمػػا أجػػرل النػػابهين كالنابهػػات 

 يطرؽ ى ا السبيل المبارؾ في الخدمات الثقافية الجتماعية في ببلدنا.
كىػػػ ه ال صػػػوؿ، كإف كتبػػػت عػػػن خبػػػرة كدرس كمشػػػاىدة فػػػاف مادتهػػػا  
كانػت جػزءنا مػػن فكػرم كعقلػػي، بعػد أف تمثلهػػا، فصػارت مػػادة حيػة تنػػبى 

حػػرارة الحيػػاة. فلػػم تكػػن  ػػايتي مػػن التحصػػيل أف أقػػف عنػػده، كإنمػػا أف ب
.  أحيا كأعيش، ى ا ال م أعرفو، كلو كاف قليبلن



5 

 

ككػػم أحػػب أف تكػػوف ىػػ ه ال صػػوؿ الجػػزء األكؿ مػػن سلسػػلة ينشػػرىا 
المختصػػوف علػػى النػػاس، كلجهػػود تبػػ ؿ فػػي ىػػ ا األفػػو ليتحقػػو بال عػػل مػػا 

خػػػدمات حيويػػػة. كال شػػػك أف  تسػػػتطيع أف تؤديػػػو المكبػػػات الحديثػػػة مػػػن
المجتمع، كأف  مط حقػوؽ القػائمين علػى المكتبػات فيمػا م ػى، فسػوؼ 

 يأتي في القريب العاجل يـو تقدر فيو جهودىم المب كلة المشكورة.
ا للػػورد، فػػػاف الػػورد الػػػ م لػػو شػػػوؾ كإف تكػػن عيػػػوب الكتػػاب  أشػػػواكن

 أف ينظر إليو على أنو شوؾ لو كرد، كما يقوؿ شيللر!  يُمكن
 كأما أيهما الشوؾ كأيهما الورد؟

 ف لك حكم تتركو للقارئ الكريم.
 عبدالسبلـ شحاتو

 شارع  ديو كـر 8
 شبرا مصر

 9949نوفمبر سنة 
 
 



01 

 

 بزوهيثيىس اجلديد

"حتارب ادلكتبة ذلك اإلميان اخلاطئ الذي يوىم أن فرتة التعليم تنتهي بانتهاء  
ًمدداك امددا تددنمن بددأن  ددر و،دديلة دلعرفددة عهددا ادلار،ددة، تؤددا تددنمن  ددا ينددا   ىددذا  ا

 شيء ما إمنا تكون حينما حيتاج ادلرء إىل معرفة ذلك الشيء"

 جيرالد مكدكنالد
 
إذا كانػػت أسػػطورة بركميثيػػوس فػػي القصػػ  اليونػػاني القػػديم ترمػػز إلػػى 
أف اإلسػػػناف سػػػرؽ مشػػػعل المعرفػػػة مػػػن ادلهػػػة كنػػػزؿ بػػػو مػػػن السػػػماء إلػػػى 

اطيػػة الحديثػػة أف ت عػػل مػػا يشػػبو ذلػػك األرض، فكػػ لك اسػػتطاعت الديمقر 
فػػي الكتػػب كالمكتبػػات فهػػي لػػم تقصػػر خػػدماتها علػػى العلمػػاء كالبػػاحثين 
الممتػػػازين فحسػػػػب، بػػػل امتػػػػدت إلػػػػى رجػػػل الشػػػػارع كالط ػػػل كربػػػػة الػػػػدار 
كالعامػػل كالصػػػانع كالػػػزارع كالتلميػػ   يػػػر ىػػػؤالء. كال زالػػت تقػػػدـ خػػػدماتها 

ال ػ ، كاألسػتاذ الزاىػد فػي كػل لكل منهم إلػى جانػب مػا تقدمػو إلػى العػالم 
 شيء عدا العلم كالمعرفة.

ككجو الشبو كاته بين بركميثيوس القديم ال م سرؽ مشػعل المعرفػة 
كأذاع شػػػعلتها بػػػين النػػػاس كبػػػين الػػػركح االجتماعيػػػة الحديثػػػة التػػػي أتاحػػػت 
الخػػػدمات المكتبيػػػػة ألبنػػػػاء الشػػػػعب كلػػػم تقصػػػػرىا علػػػػى العلمػػػػاء كحػػػػدىم 

ى األرض كمػػا فعػػل بركميثيػػوس الػػ م يرمػػز إلػػى فنزلػػت بهػػا مػػن السػػماء إلػػ
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تكػػريم اإلنسػػاف كجعلػػو القػػوة ال عالػػة فػػي ىػػ ه األرض. كلػػن ي ػػير المعرفػػة 
فػي شػيء أف تػ اع كتشػػيع كأف تكػوف إنسػانية كاقعيػة بػػدالن مػن أف تبقػى فػػي  
كنوز ادلهة بين األسػرار المجهولػة المقدسػة، كلػن ي ػير المكتبػة أف تػ يع 

ع ألبنػػاء الشػػعب. كقػػد تػػتهم لػػ لك بأنهػػا أ ػػبحت المعرفػػة كتتػػيه االطػػبل
شعبة كلم تؤد أل حاب األبراج العاجيػة كحػدىم. كلكػن مػن الخيػر لهػا أف 
تكػػوف شػػعبية فػػي عصػػر أسػػودة الديمقراطيػػة التػػي تحػػاكؿ أف تهػػب جميػػع 
ابنػػػػاء كطنهػػػػا ال ػػػػرص التػػػػي يظهػػػػركف فيهػػػػا نبػػػػو هم كنػػػػواحي اسػػػػتعدادىم. 

ل ػرص كاالمكانيػات للملكػات كالمواىػب فالديمقراطية نظاـ سياسي يتيه ا
 على ى ا النحو اإلنساني الكريم العادؿ.

ػػا أك ىػػو بالمقػػدس أشػػبو،  كقػػد كانػػت المكتبػػة فػػي الغػػرب مكاننػػا مقدسن
فبل يلجها إال العالم كاألستاذ كمن يدانيهما مرتبة يقرأكف كيطلعػوف علػى مػا 

لنحػو منػ  فجػر فيها من كنوز نادرة المثػاؿ. كقػد ُعرفػت قيمتهػا علػى ىػ ا ا
التػػاريخ. فنجػػدىا ملحقػػة بالمعابػػد المتعػػددة فػػي الشػػرؽ بػػين آشػػور كبابػػل 
كمصػػر. ككػػاف فػػي معبػػد ادفػػو "بيػػت البػػردم، أك دار البػػردم علػػى نحػػو مػػا 
نسػػمى ادف المكتبػػات بػػدكر الكتػػب. كبلػػ  مػػن قدسػػية الكتػػب فػػي مصػػر 

فػػي القديمػػة أنهػػا كانػػت مرتبطػػة بػػالعبلج الطبػػي كالركحػػي كمػػا نجػػد ذلػػك 
.  معبد الرامسيـو

كالمكتبػػػػات سػػػػواء فػػػػػي التػػػػاريخ القػػػػديم أك الوسػػػػػيط ال نخػػػػرج عػػػػػن 
ارتباطهػػا بالػػدين كرجػػاؿ الػػدين كمػػن بعػػدىم العلمػػاء األفػػ اذ كحػػدىم حتػػى  
كػػاف التطػػور الػػديمقراطي فػػي القػػرنين األخيػػرين أك فػػي ىػػ ا القػػرف العشػػرين 



02 

 

ػػا شػػعبينا تبعنػػا للتطػػور اال جتمػػاعي فػػي علػى كجػػو خػػاص حيػػث اتجهػػت اتجاىن
القرف التاسػع عشػر الػ م قامػت فيػو الصػناعات كازداد ن ػوذ طبعػة للعمػاؿ 
كأبناء الشعب حملو كما ىو في انجلتػرا، أك التػي نه ػت فيػو الديمقراطيػة 
التػػػي ترمػػػي إلػػػى تعلػػػيم المػػػواطنين كمػػػا حػػػدث فػػػي أمريكػػػا. كال زالػػػت ىػػػ ه 

األسػػػػتاذ  النزعػػػة ىػػػي الػػػػدافع األكؿ للعنايػػػة بشػػػؤكف المكتبػػػػات كمػػػا يػػػ كر
مػػن نشػرة "ال ػػرص المتكاف ػػة، كىػي مػػن نشػػرات  32جدسػنجينجز فػػي ص 

اتحػاد المكتبػات األمريكػػي حيػث قػػاؿ "إف رفاىيػة الػػببلد الديمقراطيػة إنمػػا 
تكوف بتعليم المواطنين كنشر المعرفػة كإذاعتهػا بيػنهم. كلمػا كانػت الكتػب 

اف مػػػن ىػػي األداة األ ػػػيلة للتعلػػػيم حيػػػث تػػػودع فيهػػا المعرفػػػة كتسػػػجل، كػػػ
الواجػػػب علػػػى الدكلػػػة التػػػي تنشػػػد رفاىيتهػػػا كرخاءىػػػا أف تتػػػيه الخػػػدمات 

 المكتبية ألبنائها جميعنا".
كقػػػد سػػػارت المكتبػػػات فػػػي الغػػػرب قػػػدمنا نحػػػو ىػػػ ه األىػػػداؼ. كأمػػػا 
نحػػن ادف فػػبل زلنػػا ن كػػر فػػي المكتبػػة ت كيػػرنا أقػػل تقػػدمنا مػػن الغػػرب. فمػػا 

ف القائم بشػؤكف ىػ ه الػدكر المكتبات عندنا ير "دكر للكتب"، كما المو 
 ير "األمين" كما الزائػر أك القػارئ أك المسػتعير إال شػخ  يلػه فػي طلػب 
المعرفػػة علػػى حسػػاب الدكلػػة. كمعنػػى ذلػػك أنػػو يحػػب معاملتػػو بكػػل حػػـز 
فنأخػػ  المواحيػػو كالعهػػود عليػػو حتػػى ال ن ػػيع األمػػواؿ العامػػة ىبػػاء، كمعنػػاه 

باألمر فيهػا إال خػازف  كما القائم  أي نا أف المكتبة ما ىي إال خزانة للكتب،
ف يحػرس الكتػب كيحميهػا مػن القػارئ المغتصػب الػ م يػ كر كل ك ي تو أ

المكتبػػػة بسػػػرقة بركميثيػػػوس للمعرفػػػة مػػػن ادلهػػػة فػػػي األسػػػطورة القديمػػػة! 
كال صػػوؿ التػػي أسػػوقها للقػػارئ ىنػػا إنمػػا أنشػػد كارمػػي مػػن كرائهػػا إلػػى بيػػاف 
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الجماعة كالتعليم مػن ناحيػة كبيػاف اف  ك ي ة المكتبة االجتماعية كأحرىا في
 مهمتها ليست مجرد خزف للكتب كالحرص عليها من ناحية أخرل.

إف المكتبػػة ليسػػت كتبنػػا. كليسػػت ك ي تهػػا خػػزف الكتػػب، كإنمػػا ىػػي 
اليػػـو فػػن يقػػـو علػػى علػػـو كفنػػوف متعػػددة كمػػا الكتػػب إال كسػػائل لغايػػات 

التػي تسػتخدمها المكتبػة تربوية كتعليمية، بل ىي ليسػت بالوسػيلة الوحيػدة 
لتحقيػو ىػ ه الغايػات. فلػيس العمػل فػي المكتبػة ىػو خػزف الكتػب كللقيػػاـ 
عليهػا فػي حراسػة  ػارمة، كإنمػا ىػو عمػل حقػافي تربػوم عظػيم األحػر جليػل 
ال ائدة يجب أف يقف القائم عليو على ا ولو كأىدافو كت ا ػيلو. كمػن حػم 

نػاؿ مػا لػيس حقنػا لػو، بػل فليس القارئ أك الزائػر ىػو مػن جػاء يغتصػب أك ي
إنػػو علػػى العكػػس جػػاء لينػػاؿ حقنػػا مػػن الحقػػوؽ التػػي يجػػب أف يتيحهػػا لػػو 
الػػوطن. كىػػ ا كاجػػب أساسػػي للمكتبػػات حتػػى أف المكتبػػة تقػػيس نجاحهػػا 
بعدد من ك لت إليهم من األ دقاء كبعدد ما أعػارتهم مػن كتػب، كبمػدل 

لتربيػػػػة مػػػػا مػػػػن الكتػػػػب ك يػػػػر الكتػػػػب ممػػػػا تملكػػػػو المكتبػػػػة مػػػػن كسػػػػائل ا
االجتماعيػػة الحػػرة، كلػػ لك كػػاف مػػن ال ػػركرم أف يعتبػػر القػػارئ كالمجتمػػع 
الػػػ م قامػػػت فيػػػو المكتبػػػة عنصػػػرنا مػػػن أىػػػم العنا ػػػر التػػػي توجػػػو سياسػػػتها 
كتكيػف اتجاىاتهػػا فػػي اختيػار الكتػػب كفػػي أنػواع الخػػدمات األخػػرل سػػواء 
أكانت خدمات مراجع كاستعبلـ أـ خدمات أط اؿ كق  القصػ  علػيهم 

اعػػة أحاديػػث لهػػم، أك فػػي المحاتػػرات أك البػػرام  التعليميػػة أك بػػرام  كإذ
الموسيقى كاألفبلـ كالمعػارض، أك الخػدمات التػي تقػـو بهػا المكتبػات فػي 
األنديػػػػة الثقافيػػػػة كاالجتماعيػػػػة كالمػػػػدارس كالمستشػػػػ يات كالسػػػػجوف، أك 
الخػدمات التػي تصػل إلػى الجهػات البعيػػدة مػن بػبلد  ػغيرة مجػاكرة كقػػرل 
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في  ميم الريف، ككل ذلك طرؼ ممػا تقػـو بػو المكتبػات الشػعبية  ىاجعة
 في الغرب. 

كمما يدخل في تقػدير المكتبػة كرسػم سياسػتها القػارئ كبي تػو كحالتهػا 
الثقافيػػة كتكوينهػػا االجتمػػاعي كاالقتصػػادم كنػػوع العمػػل السػػائد كالتقاليػػد 

حية المتبعػػػػة الجاريػػػػة كالمؤسسػػػػات األخػػػػرل التعليميػػػػة كالمدنيػػػػة كاإل ػػػػبل
كيػػػػػدخل فػػػػػي ىػػػػػ ا التقػػػػػدير كػػػػػ لك المكتبػػػػػات األخػػػػػرل الموجػػػػػودة فػػػػػي 

 المؤسسات كالشركات كالمدارس ك يرىا في الجهة.
كفػػي الواليػػات المتحػػدة اليػػـو مػػا يزيػػد علػػى سػػتة آالؼ مكتبػػة شػػعبية 
كسػػػػتين الػػػػف مكتبػػػػة فػػػػي المػػػػدارس كألػػػػف كسػػػػتمائة مكتبػػػػة فػػػػي الكليػػػػات 

تبػة فػي المؤسسػات الخا ػة كالجامعات كما يقرب من ألف كخمسمائة مك
 كالسجوف كالشركات كدكر الصحف كالجمعيات. 

كبل  مػا أن ػو علػى المكتبػات الشػعبية كحػدىا فػي الواليػات المتحػدة 
 ما يقرب من ستة مبليين من الجنيهات.  9949ك 9926فيما بين عامي 

كبل  ما أتيف إلى ى ه المكتبات فػي المػدة المػ كورة مػا يقػرب مػن 
مػػن المجلػػدات، كبلػػ  عػػدد مػػا اسػػتعير مػػن ىػػ ه المكتبػػات  خمسػػين مليوننػػا

 الشعبية في ن س ال ترة ما يقرب من مائتي مليوف كتاب. 
ىػػػ ا فػػػي المكتبػػػات الشػػػعبية كحػػػدىا، كىػػػي  يػػػر مكتبػػػات كحكومػػػة 
االتحػػػاد كمكتبػػػات الواليػػػات الحكوميػػػة كمكتبػػػات المػػػدارس كالجامعػػػات 

 .)*(كتبات الملحو بالمؤسسات الخا ةكالم

                                                 
)*(

 . 0545 ملكخاب في طبعخه األولى عاهذه االحصائياث كانج وقج ظهىر ا 
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د أف أتسػػػػاءؿ: ايػػػػن نحػػػػن مػػػن ىػػػػ ه النه ػػػػة ال ػػػػخمة الوطيػػػػدة كأريػػػ
العمػػػد؟ كلكنػػػي ال أنكػػػر مػػػا يجػػػوؿ فػػػي األذىػػػاف مػػػن اعتػػػراض علػػػى ىػػػ ا 

 التساؤؿ بما معناه: كأين نحن من أمريكا؟
كإذا عرفنػػػا أف األمػػػريكيين قػػػـو عمليػػػوف ال ي ػػػيعوف الوقػػػت كالجهػػػد 

الح ػارة الحديثػة  كالماؿ عبثنا، كإذا عرفنػا كػ لك أنهػم سػبقونا فػي مراحػل
بأشػػػػواط بعيػػػػدة كمػػػػن الواجػػػػب علينػػػػا أف نػػػػنهى نه ػػػػة كحابػػػػة كمػػػػا نقطػػػػع 
األشػواط لنحقػػو معػػاني التح ػػر فػػي البػػدنا، أقػػوؿ إذا عرفنػػا كػػل ذلػػك لمػػا 
حو لنا أف تعترض على ذكر حقائو عن بلد آخر لػم يكتػف بمػا ك ػل إليػو 

مكتبيػة بل ما زاؿ ينادم بوجوب م اع ة الجهود حتى تسهل الخدمات ال
أف يصػػدؽ عليهػػا مػػا نتصػػوره عػػن شػػعلة المعرفػػة  يُمكػػن لعػػدد أكبػػر بحيػػث

التي ىي جديرة بأف تشعل النػار المقدسػة فيمػا ال حصػر لػو مػن المشػاعل. 
ذلػػػػػك أنػػػػػو متػػػػػى كجػػػػػد فهػػػػػم  ػػػػػحيه لهػػػػػ ه الخػػػػػدمات كنه ػػػػػت بال عػػػػػل 

أف تؤدبػو فػي الغػد،  يُمكن مؤسسات معينة لتحقيو الغايات فانو ال حد لما
ر لعػػػدد المكتبػػػات التػػػي تنشػػػأ فػػي المسػػػتقبل. فػػػالعبرة ىػػػي معرفػػػة كال حصػػ

كفهػػم الصػػوؿ كالغايػػات التػػي تقػػـو عليهػػا المكتبػػة فػػي المجتمػػع. كلػػ لك 
عنيػت بنشػػر ىػػ ه ال صػوؿ المتواتػػعة التػػي تتحػدث عمػػا تسػػتطيع المكتبػػة 
أف تهبو للناس أفرادنا كجماعات بل المجتمع اإلنساني عامة حتػى يسػتطيع 

تعػػاكف علػػى أسػػس مشػػتركة مػػن الت كيػػر كتبػػادؿ كجهػػات النظػػر الت ػػاىم كال
المختل ػػػػة التػػػػي تتػػػػولى المكتبػػػػات إيجادىػػػػا كتحقيقهػػػػا ألنهػػػػا ذات  ايػػػػات 
انسانية. كأكبر دليل على أىميتهػا مػن الناحيػة الدكليػة مػا تقػـو بػو مكتبػات 
ىي ػة األمػػم مػػن مشػػركعات لتبػػادؿ المعرفػػة فػػي النػػواحي العلميػػة كاإلنسػػانية 
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كجهات النظر بصددىا كإيجػاد أسػس فكريػة مشػتركة تكػوف دعامػة كتبادؿ 
 إليجاد التعاطف كالمشاركة الوجدانية بين الناس.

 المكتثاخ الشعثيح

لعػػل أركع مظهػػر إنسػػاني فػػي مكتبػػات الغػػرب ىػػو المكتبػػة الشػػعبية أك 
المكتبػػة العامػػة فػػي بلػػدة أك مدينػػة. كتكػػوف عػػادة مػػن أحػػر مصػػله اجتمػػاعي 

تهػػا كمغزاىػػا. مثػػل تلػػك المكتبػػات المتعػػددة فػػي أنحػػاء قػػدر للمكتبػػات قيم
 يرىا في أنحاء العػالم  أمريكا ككندا كبريطانيا التي تبرع لها كارتيجي ككثير

 الغربي. 
كثيػػرنا مػػا نجػػد المكتبػػة قػػػد أنشػػأىا أبنػػاء المدينػػة أك البلػػدة بواسػػػطة ك 

ت النػػوادم االجتماعيػػة اإل ػػبلحية كأنديػػة النسػػاء ك يرىػػا فهػػي التػػي عملػػ
علػػػػى إتاحػػػػة ىػػػػ ه الخػػػػدمات فػػػػي البلػػػػدة أك المدينػػػػة مسػػػػتعينة فػػػػي ذلػػػػك 
بأخصػػائي المكتبػػات فػػي حكومػػة الواليػػة أك اإلقلػػيم. كىػػؤالء يعملػػوف علػػى 

 مساعدتها مالينا كفينا حتى تقـو المكتبة على دعامة كطيدة البناء.
كليست المكتبة الشعبية بمجموعة من الكتب كال بمخزف لهػا، كإنمػا 

الثقػػػػػافي الػػػػػ م يمػػػػػد ال ػػػػػرد بالمعرفػػػػػة عػػػػػن طريػػػػػو الكتػػػػػب  ىػػػػػي المركػػػػػز
كاالسػػتعبلـ، كمػػا يمػػد للط ػػل كالتلميػػ  كربػػة الػػدار كاألسػػتاذ ك يػػر ىػػؤالء، 

 ممن يتباينوف في السن كالمهنة كالدين كالجنس.
كلو ىبطت إلى بلدة من تلك البلداف كسألت سائو السيارة أك عامػل 

كتبػػػػة لعلمػػػػت أف ىػػػػ ه المطعػػػػم أك الصػػػػبي الػػػػ م يبيػػػػع الصػػػػحف عػػػػن الم
المؤسسة معركفة عن الجميع. فهي بحو محط األنظار كقبلة النػاس، كىػي 
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مركػػز الثقافػػة كاإلرشػػاد الثقػػافي، أك قػػل ىػػي المنتػػدل االجتمػػاعي الثقػػافي 
 للبلدة.

بناء بسػيط جميػل لػو نوافػ  زجاجيػة لعػرض الكتػب الجديػدة أك كتػب 
أك حقافيػػة بحيػػث يراىػػا  عػػن موتػػوع معػػين مبلئػػم لمناسػػبة كطنيػػة أك إقليميػػة

النػػاس فػػي الشػػارع. كأمػػا البػػاب فهػػو فػػي مسػػتول الشػػارع كػػ لك ال تشػػعر 
برىبػة كال بمشػػقة فػي أف تلجػػو، فػاذا مػػا دخلػت رأيػػت علػى أحػػد الجوانػػب 
مكتبنػػا  ػػغيرنا إلجػػراءات االسػػتعارة، ككػػل مػػواطن فػػي الواليػػات المتحػػدة، 

رة الكتػػب. فكػػل مهمػػا كػػاف سػػنو كيسػػتطيع أف يكتػػب اسػػمو، لػػو حػػو اسػػتعا
اإلجػراءات التػي تتخػػ ىما أف تكتػب اسػمك كعنوانػػك ك ػناعتك كميولػػك 
كتنتهي من ى ا في دقيقة فتتسلم منك ال تػاة المكل ػة بػاألمر البطاقػة، كمػا 
ػا لبطاقتػك  ىي إال حركة يسيرة مػن يػدىا حتػى تكػوف ادلػة قػد سػجلت رقمن

 ة.كأ بحت ب لك من أ حاب الحق ي االستعارة من ى ه المكتب
ى ا مهندس كاف قد استعار كتابنا جاء ليقف علػى الجانػب ادخػر مػن 
المدخل، حيث يوجد مكتب آخر ليرد إليو الكتاب فػي أقػل مػن دقيقػة حػم 
يدخل بهو المكتبة ليستطلع مػا لػديها مػن كتػب عػن الهندسػة المائيػة، كىػا 

ن ىػو ذا سػػائو سػيارة يعيػػد كتابنػا عػػن الراديػػو كيػدخل ليسػػتعير كتابنػا آخػػر عػػ
التلي زيوف، كتلك سيدة جاءت في  ػحبتها فتػاة  ػغيرة لتسػأؿ عػن كتػاب 
يت ن قصة لؤلط اؿ تقرأ بصوت مسموف لط لتهػا البالغػة اربػع سػنوات مػن 
العمػػػر، كمػػػا ىػػػي إال لحظػػػة حتػػػى يػػػدخل  ػػػبياف يسػػػأالف عػػػن كتػػػاب عػػػن 
ا كإنمػػػا  معسػػػكرات الػػػرحبلت .. أمػػػا ىػػػ ا الرجػػػل األ ػػػلع فػػػبل يسػػػأؿ أحػػػدن
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 رفػػػػة المجػػػػبلت كالػػػػدكريات التػػػػي تبحػػػػث فػػػػي التجػػػػارة  يتجػػػػو إلػػػػى حيػػػػث
كاألسػػعار كاألعمػػاؿ. كلسػػوؼ يجػػد فػػي تلػػك الغرفػػة مػػن المقاعػػد المريحػػة 
كالجو المكيف الهواء ما يغريو باستقصػاء األسػعار كتطػورات سػوؽ ال ػراء، 

 كسيجد في جوىا اللطيف ما يجعلو يحتمل أنباء الخسائر!...
رة كأكثػػػر حػػػراء مػػػن المكتبػػػة كىػػػ ه مكتبػػػة أخػػػرل أتػػػخم كأبعػػػد شػػػه

 –كمػػػا كجػػػدنا آن نػػػا   –الصػػػغيرة التػػػي سػػػبو زيارتهػػػا، كلجنػػػا البػػػاب فوجػػػدنا 
مكتبي االسػتعارة فػي ناحيػة كاسػترداد الكتػب المعػارة فػي ناحيػة أخػرل مػن 
المػػدخل .. لنتركهمػػا كلنسػػر خطػػوتين إلػػى األمػػاـ .. ىػػ ا بهػػو جميػػل أنيػػو 

يجعل التسػاعو رىبػة كال كةبػة ..  فسبه متعدد األقساـ كثير الحركة مما ال
أأسػتطيع أف  –ى ا مكاف لبلستعبلـ العاـ .. فتاة على م د تبتسم كتقػوؿ 

 أكدم لك خدمة؟
ريػػد كتابنػػا عػػن العبقريػػة فػػأين أجػػده؟ كأريػػد عنػػواف  ػػديو لػػي أ –قلػػت 

 في جامعة كالي ورنيا.
أمامػػػػك ال هػػػػرس العػػػػاـ للمكتبػػػػة فابحػػػػث فيػػػػو تحػػػػت مػػػػادة  –قالػػػػت 
ف بطاقػػػات ال هػػػارس عنػػػدنا تشػػػمل اسػػػم الكتػػػاب كاسػػػم مؤل ػػػو عبقريػػػة، أل

كتشػػمل موتػػوعو، فػػاف كنػػت تبحػػث عػػن كتػػاب تعرفػػو فػػانظر حػػت عنوانػػو، 
كإف جهلػػػت العنػػػواف فابحػػػث تحػػػت اسػػػم المؤلػػػف، كإف جهلػػػت الجميػػػع 
فابحػػث تحػػت اسػػم الموتػػوع فػػاف لػػم تجػػد العنػػواف الػػ م تطلػػب فسػػوؼ 

.. ىػػا ىػػو ذا ال هػػرس، كمػػا تجػػد إشػػارة إليػػو تحػػت اسػػمو فػػي عنػػواف آخػػر 
دمػت تريػد كتابنػػا عػن العبقريػة فابحػػث تحػت مػادة "عبقريػػة" .. ىػا ىػػي ذم 
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بطاقػػػة بعنػػػواف العبقريػػػة .. كلكنهػػػا تشػػػير إلػػػى أف الكتػػػب التػػػي تبحػػػث فػػػي 
الموتوع تحت مادة "علػم الػن س" فعليػك ببطاقتهػا .. كخػ  رقػم الكتػاب 

 ال م تريد كاطلبو.
 ي أتعت من كقتك شي نا كثيرة.كلكن –ككجدت ما أريد فقلت 

إف مػػػن كاجبػػػي أف أرشػػػدؾ إلػػػى اسػػػتعماؿ ال هػػػرس حتػػػى  –فأجابػػػت 
تعتػػػاد البحػػػث بن سػػػك، كمػػػن حقػػػك علػػػي  أف أرشػػػدؾ إلػػػى ىػػػ ا ك يػػػره .. 

 فأنت تريد عنواف  ديو لك في كالي ورنيا .. 
حسننا! اذىب إلى قسم المراجع كاالستعبلـ ىػا ىػو .. إنػو أكؿ شػيء 

طػػػوتين أمامػػػك .. كىػػػو فػػػي كاجهػػػة االخػػػل ألنػػػو مكػػػاف تلقػػػاه علػػػى قيػػػد خ
االستعبلـ عن كػل شػيء حتػى عمػا فػي ىػ ه المكتبػة، كىػ ا ال هػرس الػ م 

 تراه كإننا نتبع قسم االستعبلـ.
كذىبػػت إلػػى حيػػث أشػػارت فوجػػدت الكتػػب العامػػة كأنػػواع الخػػدمات 
التػػي تكلمػػت عنهػػا فػػي فصػػل آخػػر مػػن ىػػ ه ال صػػوؿ كبحثػػت فػػي دليػػل 

ورنيػا كدليػل مدينػة بيركلػي التابعػة لهػا حتػى اسػتطعت أف أعػرؼ جامعة كالي 
 أنني أريد معرفة أقساـ ى ه المكتبة. –عنواف  ديقي كبعد ذلك قلت 

إف ىػػ ه مكتبػػة رئيسػػية تػػخمة  –قالػػت السػػيدة القائمػػة علػػى العمػػل 
كلهػػ ا فانهػػا تقسػػم إلػػى أقسػػاـ موتػػوعية: فهػػ ا قسػػم الصػػناعات كال نػػوف 

، كذ اؾ قسػػم الػػديانات كال لسػػ ة، كأمػػا الثالػػث فهػػو قسػػم العمليػػة كالعلػػـو
 علم الن س كالتربية، كى ا الرابع قسم التاريخ كالتراجم كالرحبلت. 
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كإليػػػك اقسػػػاـ ادداب كال نػػػوف الجميلػػػة كقسػػػم القصػػػ  كاألط ػػػاؿ 
 كقسم المطبوعات المتعلقة باإلقليم.

كرأيػػت أف أزكر ىػػ ه األقسػػاـ التػػي ال ي صػػل بع ػػها عػػن بعػػى  يػػر 
ت ػييو مسػاحتو أك توسػيعها حسػب  يُمكػن واجز من الكتب. فكل قسػمح

الحاجة، أم أف التقسيم تقسيم مرف ال تقسيم مق ل. كالمهم فػي ىػ ا كلػو 
ىو أف القساـ قامت حسب حاجة المدينة كحسب مدل اإلقباؿ علػى كػل 

 نوع من أنواع المعرفة، سواء في حجمها أك في قربها من المدخل.
نػػػو كلمػػػا كػػػاف القسػػػم األكثػػػر اسػػػتعماالن قريبنػػػا مػػػن فممػػػا ال شػػػك فيػػػو أ

المػػػدخل كػػػاف أسػػػهل كأيسػػػر ألكبػػػر عػػػدد ممكػػػن مػػػن القػػػراء الػػػ ين ترعػػػى 
 المكتبة توفير ما يتصل براحتهم كمدل إفادتهم.

ككػػل قسػػم أعػػد  بمػػا يبلئمػػو. فقسػػم ال نػػوف الجميلػػة فيػػو التسػػجيبلت 
موسػػيقية، كمػػا الموسػػيقية كالحجػػرة لسػػماعها كتسػػجيبلت معػػارة مػػن أنديػػة 

أف ىنػػػاؾ نظامنػػػا خا نػػػا لوتػػػع مجموعػػػات األسػػػطوانات كالكتػػػب الكبيػػػرة 
الحجػػػم الخا ػػػة بنمػػػاذج النحػػػت كالرسػػػم، كىنػػػاؾ مجموعػػػات دكليػػػة مػػػن 
التسػػػػجيبلت، فلكػػػػل دكلػػػػة ب ػػػػع أناشػػػػيد كىكػػػػ ا. كمػػػػن الممكػػػػن إعػػػػارة 

 التسجيبلت ألم شخ .
كأمػػػػػػػػا قسػػػػػػػػم ادداب فيشػػػػػػػػمل مجموعػػػػػػػػات الشػػػػػػػػعر كالتمثيليػػػػػػػػات، 

جموعػػػػػات المقػػػػػاالت كالنقػػػػػد كتػػػػػراجم الكتػػػػػاب ككتػػػػػب عػػػػػن المسػػػػػرح كم
كالسػػػينما كالراديػػػو كاإلذاعػػػة كالمحاتػػػرات العامػػػة كالصػػػحافة، ككتػػػب فػػػي 
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دراسػػػة اللغػػػات، كمجػػػبلت نقػػػد الكتػػػب كالمجػػػبلت األدبيػػػة، كتسػػػجيبلت 
  وتية ألعظم التمثيليات كىك ا.

أرفػف كفي قسم علم الن س كالتربية كجدت الكتاب ال م أريد علػى 
م توحػػة للجمهػػور، حيػػث الكتػػب موتػػػوعة كتػػعنا مسلسػػبلن حسػػب نظػػػاـ 
فهرستها. كبسرعة اىتديت إلى القسم ال م بو الكتاب فلما كجدتو رأيتنػي 
أنظػػػػر الكتػػػػب األخػػػػرل، الموتػػػػوعة إلػػػػى جػػػػواره كالتػػػػي تبحػػػػث فػػػػي ن ػػػػس 
الموتوع تبعنا لنظاـ التبويػب الػ م يقت ػي ترتيػب الكتػب ذات المواتػيع 

، متقاربة علػى األرفػف تبعنػا لتقاربهػا فػي الموتػوع. كأمكننػي بهػ ه المتقاربة
الطريقػػػة أف أتصػػػ ه أكبػػػر مجموعػػػة مػػػن ىػػػ ه الكتػػػب كأف أ يػػػر رأيػػػي فػػػي 

 الكتاب ال م كنت أعتـز استعارتو.
كفػػي الطػػابو الثػػاني كجػػدت األقسػػاـ األقػػل التصػػاقنا بجمهػػرة الػػزكار. 

ىػػي منتػػدل يعػػرؼ باسػػم فهػػ ه  رفػػة مػػن طػػراز خػػاص فػػي أحاحهػػا كترتيبهػػا، ك 
منتػػػدل "ادجػػػار ألػػػن بػػػو" كىػػػو شػػػاعر أمريكػػػي معػػػركؼ احت ػػػت بػػػو مكتبػػػة 
المدينػػة التػػي اقتػػرف باسػػمها باسػػػم الشػػاعر فجمعػػت مؤل اتػػو فػػي طباعتهػػػا 
المختل ػػػة، كجمعػػػت الكتػػػب كالمقػػػاالت التػػػي كتبػػػت عنػػػو كمػػػا إلػػػى ذلػػػك. 

يعجػب  كى ا المنتدل ىػو النػادم الوحيػد فػي العػالم الػ م يشػترؾ فيػو مػن
بالشاعر. كلعلػك عرفػت ادف أنػي أ ػف لػك مكتبػة "أينػوخ بػرات" بمدينػة 

 بلتمور.
كفػػي الطػػابو الثػػاني كجػػدت أقسػػاـ المكتبػػة مػػن فهرسػػة كتبويػػب إلػػى 
قسػػػػم اختيػػػػار الكتػػػػب كحالػػػػث خػػػػاص بالمكتبػػػػات ال رعيػػػػة كرابػػػػع خػػػػػاص 
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بالخدمات الخارجية في المدارس كاألندية ك يرىا من المؤسسات .. كلمػا 
ت إلػػػى حجػػػرة األخصػػػائي األكؿ للمكتبػػػة )المػػػدير( كجػػػدت حجرتػػػو ذىبػػػ

منزكية بعيدة عن الجمهور، ألنها ليست حجرة ك ي ية للخدمات المباشػرة 
للنػػػاس كأقسػػػاـ المراجػػػع كاألقسػػػاـ الموتػػػوعية األخػػػرل بػػػل ىػػػي ال تتعلػػػو 
بػػالمجهور إال فػػي حػػاالت خا ػػة فهػػي المشػػرفة علػػى الخػػدمات الداخليػػة 

 للمكتبة.
قتربػػػت مػػػن البػػػاب كجػػػدت الفتػػػة كتػػػب عليهػػػا "ادخػػػل بػػػدكف كلمػػػا ا

ى ه مػن آحػار سػل ي أمػا  -است  اف" فلما قابلتو كأطريت لو ما رأيت. قاؿ 
 أنا فأتتبع خطاه.

 فعرفت كيف يسير ىؤالء القـو قدمنا في مشركعاتهم! 
كليس ى ا التقسيم الموتوعي بالتقسيم المبلئم لكل مكتبة، ألنػو ال 

عػػات تػػخمة مػػن الكتػػب فػػي كػػل موتػػوع، كىػػ ا ال بػػد مػػن كجػػود مجمو 
يتيسر إال فػي القليػل النػادر، كأمػا المكتبػة العاديػة الشػعبية فعبػارة عػن ركػن 
لؤلط ػػػػاؿ كركػػػػن للبػػػػالغين كمػػػػا يتطلبػػػػو مػػػػن خػػػػدمات االسػػػػتعبلـ كالمراجػػػػع 
كيثيرىا. كالكتب فيها مرتبة حسب موتوعاتها المبوبة تبعنا لتقسيم عػددم 

يػػػوم" كىػػػو أشػػػهر نظػػػم التبويػػػب المعركفػػػة فػػػي فػػػن يعػػرؼ باسػػػم تقسػػػيم "د
 المكتبات.

كامتداد خدمات المكتبة عن طريػو المحاتػرات أك عػن طريػو مرشػد 
القػػراءة، كامتػػدادىا إلػػى األنديػػة كالمؤسسػػات أمػػور جػػديرة بػػأف كليهػػا بعػػى 
العنايػػة فهػػي تقػػـو علػػى أسػػاس أف المكتبػػة ترمػػي إلػػى ىػػدـ ال كػػرة العتيقػػة 
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اء من التعليم ينتهي بانتهاء المدرسة. كما أنها حاكلػت أف القائلة بأف االنته
تؤكد بجهودىا أف خير كسيلة لتعليم الشيء تكوف في الوقت ال م يحتػاج 

 فيو اإلنساف إلى معرفة ذلك الشيء.
كمػػػن حػػػم تحػػػاكؿ المكتبػػػة جهػػػدىا االتصػػػاؿ بالنػػػاس بشػػػتى الوسػػػائل 

الغين الػػػ ين يريػػػدكف لتغػػػريهم باالنت ػػػاع بكتبهػػػا كبرامجهػػػا التػػػي تنظمهػػػا للبػػػ
إتماـ تعليمهم بعد أف انقطعػوا عنػو منػ   ػادركا المدرسػة. ككثيػرنا مػا أعانػت 
المكتبات الشعبية أك المكتبات العامة على تكوين الملكات التي نجحػت 
ككانػػت آيػػة علػػى مجػػد اإلنسػػاف فػػي المخترعػػات. كف ػػل المكتبػػة الشػػعبية 

تػػي أدت إلػػى اختراعاتػػو علػػى أديسػػوف  يػػر مشػػكور فػػي تكوينػػو كدراسػػاتو ال
العظيمػػػػة. كمػػػػا أف ىنػػػػاؾ عشػػػػرات العبػػػػاقرة فػػػػي مختلػػػػف نػػػػواحي ادداب 
كال نػػوف ممػػن انت عػػوا بالمكتبػػات فػػي تكػػوينهم، كعشػػرات مػػن المختػػرعين 
كاألسػػػػات ة كالشػػػػعراء كاألدبػػػػاء الػػػػ ين نػػػػالوا الجػػػػوائز الشػػػػعبية كانػػػػت لهػػػػم 

 ربػاء ال حػوؿ لهػم  مصباحنا ىادينا في طػريقهم إلػى المجػد .. ككػانوا فقػراء
كال قػػوة فوجػػدكا فػػي المكتبػػة الشػػػعبية الػػركن الشػػرؽ الػػ م يغػػ م القلػػػب 
كيرفع للن س كينير ال كػر .. ىػؤالء العبػاقرة الخالػدكف ىػم تبلميػ  المكتبػة 

 الشعبية.
كإذا كانػػت المكتبػػة تعنػػي بػػالقراءة كإشػػاعتها، فانػػك تجػػد كثيػػرين كػػل 

مػػبلن فػػي االبتعػػاد عنػػو. كفػػي ىػػ ا ىمهػػم أف ي علػػوا ذلػػك ىربنػػا مػػن الواقػػع كأ
الهػػػرب نقػػػ  كتػػػعف كخػػػ الف ألننػػػا يجػػػب أف نواجػػػو الحيػػػاة كأف تعػػػال  
الواقع، كلكن السياسة التي اتبعتها المكتبة الحديثة لتنظػيم القػراءة بايجػاد 
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جماعات مختل ة تقرأ كتبنا معينػة لنقػدىا كالتحػدث عنهػا مكنػت مػن إيجػاد 
لنظػر فيمػا بيػنهم. كبالتػالي إلػى مشػاركة الحوار كالمناقشة كتبادؿ كجهات ا

 حقافية ال يستطيع ال رد أف يحدىا عن طريو آخر.
كله ا فقد نظمت المكتبات في الغرب بػرام  مػن ىػ ا النػوع يسػاىم 
فيها من يشػاء .. كقػد تكػوف ىػ ه البػرام  منظمػة لمػدة طويلػة لتعلػيم مهنػة 

بموتػػوع بعينػػو   أك لدراسػػة مسػػتمرة ل تػػرة كافيػػة ألف يكػػوف الشػػخ  خبيػػرنا
 كما بينا ى ا في مكاف آخر من ى ه ال صوؿ.

أف يقػػػاؿ ادف أف المناقشػػػات تكػػػوف كسػػػيلة لتكػػػوين  يُمكػػػن ككػػػل مػػػا
الرأم السػليم كاالقتنػاع فػي جػو مػن الحريػة ليسػتمد قوتػو مػن كزف كػل رأم 

فيتكػػوف علػػى األيػػاـ رأم عػػاـ كتتكػػوف أسػػس حقافيػػة  ،كسػػبر  ػػور كػػل نقػػد
مػػػواطنين تكػػػوف دعامػػػة القوميػػػة. ككثيػػػرنا مػػػا يسػػػاىم كركابػػػط فكريػػػة بػػػين ال

األجانب في ى ه االجتماعات كالمناقشات فيتسع المجاؿ إليجػاد ركابػط 
 عالمية إنسانية ال قومية فحسب. 

كقػد يقػـو أخصػػائي المكتبػة بالحػػديث عػن موتػػوعات أخػرل كتكػػوف 
مجموعػػػة مػػػن الكتػػػب التػػػي تعػػػال  ىػػػ ه الموتػػػوعات معػػػدة لئلعػػػارة لمػػػن 

االستزادة من االطبلع. كلػيس مػن ال ػركرم أف يكػوف ذلػك داخػل  يحيوف
المكتبػة فقػػد تمتػػد ىػػ ه الخػػدمات إلػػى الخػػارج كمػػا قلػػت. كقػػد أدت ىػػ ه 
السياسػػػػػة فػػػػػي كثيػػػػػر مػػػػػن األحيػػػػػاف إلػػػػػى انتهػػػػػاز األخصػػػػػائي فر ػػػػػة ىػػػػػ ه 
المحادحات ليتكلم عن المكتبة كلمة خبلؿ الحديث. ككثيػرنا مػا أدت ىػ ه 
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 يػػػر مقصػػػودة إلػػػى ازديػػػاد نسػػػبة ركاد المكتبػػػة كارت ػػػاع الطريقػػػة التػػػي تبػػػدك 
 نسبة القراءة.

كأما األحاديث ن سها فكثيرنا مػا أدت إلػى نتػائ  ملموسػة األحػر. ف ػي 
كاليػػة "لويزيانػػا" أدل بػػرام  محاتػػرات كمناقشػػات عػػن ىندسػػة البنػػاء إلػػى 
ارتقاء مستول المباني عما كاف عليو من قبل، كما أدت محاتػرات ككتػب 

عػػػن التمثيليػػػات الممتػػػازة إلػػػى ارتقػػػاء مسػػػتول ىػػػ ا لل ػػػن فػػػي البي ػػػة  أخػػػرل
المباشػػػرة، إلػػػى  يػػػر ىػػػ ا كذاؾ مػػػن م ػػػات األمثلػػػة التػػػي تلمػػػه فػػػي تػػػوئها 

 نتائ  ى ا اللوف من نشاط المكتبات في الغرب.
فػػاذا عرفنػػا ىػػ ا، كعرفنػػا الصػػلة بػػين المشػػتغلين بالمكتبػػة كالجمعيػػات 

كالهي ػػػات األخػػػرل كإذا عرفنػػػا مػػػا تؤديػػػو النسػػػائية كاإل ػػػبلحية كالمػػػدارس 
المكتبات من خدمات عن طريو االستعبلـ كاإلرشاد عرفنا أنها بحػو مركػز 

 النشاط االجتماعي التي يتبلور فيها كيبدك جلينا للعياف.
كإذا كانػػت الجامعػػات اليػػـو كالمػػدارس المنظمػػة البػػرام  يلتحػػو بهػػا 

ء الػػ ين يريػػدكف إتمػػاـ مػػن يت ر ػػوف لهػػا، فلػػيس معنػػى ذلػػك أف يهمػػل ىػػؤال
تعليمهم. كإذا كػاف كثيػر مػن النػاس فػارقوا مقاعػد التعلػيم ألنهػم لػم يجػدكه 
ا عػػن الحيػػاة، فػػاف المكتبػػة الشػػعبية تحػػاكؿ  ا بعيػػدن شػػيقنا بػػل كجػػدكه سػػقيمن
جهػػدىا أف تبػػين مػػن الناحيػػة األكلػػى أف التعلػػيم ال ينتهػػي بانتهػػاء المدرسػػة، 

مكتبػػة علػػى نحػػو أكثػػر حريػػة، كمػػا بػػل مػػن الممكػػن أف يكػػوف عػػن طريػػو ال
أنها تحاكؿ من ناحية حانية أف تبين أف خيػر المعرفػة ىػي التػي يحتػاج المػرء 

 إليها حين يعوزه اإللماـ بها، كحين يشعر بت ته ذىنو إليها.
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كإلػػى جانػػب ىػػ ا كذاؾ فػػاف تعويػػد البحػػث كتزجيػػة كقػػت ال ػػراغ علػػى 
ات فػػي الغػػرب إلػػى خيػػر كجػػو ممكػػن مػػن أىػػم الغايػػات التػػي تسػػعى المكتبػػ

 تحقيقها.
كىكػػػ ا نجػػػد ىػػػ ه المكتبػػػات قػػػد سػػػاىمت علػػػى نحػػػو ملمػػػوس فػػػي 
خػػػدمات اجتماعيػػػة كك ػػػائف حقافيػػػة تربويػػػة مػػػن األىميػػػة، بحيػػػث ال يجػػػوز 
ا  الهػػػػػا بعػػػػػد أف أتػػػػػحت تػػػػػركرية تػػػػػركرة المػػػػػدارس ن سػػػػػها فالمدرسػػػػػة 
 كالمكتبػػة مؤسسػػتاف تعليميتػػاف إحػػداىما للتعلػػيم الرسػػمي كاألخػػرل للتعلػػيم
الػػػ م ال يتقيػػػد بمػػػنه  كال برنػػػام ، كتغلػػػب عليػػػو الصػػػبغة الحػػػرة بػػػدالن مػػػن 
الصػػبغة الرسػػػمية فػػػي المدرسػػػة. كإذف فمػػػن ينكػػر علػػػى النسػػػاء حقهػػػم فػػػي 
تػوفير خػػدمات مكتبيػة لهػػم ىػو كمػػن ينكػر حػػو التعلػيم كيبعػػدىم عػن مػػورد 

 الثقافة.
ا فهي ليسػت كتبنػ،فها نحن كق نا على ألواف من نشاط المكتبػة العامػة

تعػػار للخا ػػة، كىػػي ليسػػت خزانػػة تحتػػاج إلػػى خػػازف، كىػػي ليسػػت بعيػػدة 
 عن القارئ كتعقد أمامو األمور. 

كإنمػػػا ىػػػػي مؤسسػػػػة اجتماعيػػػػة تتخػػػ  الكتػػػػب كسػػػػيلة للتعلػػػػيم، كىػػػػي 
مدرسػػة أك جامعػػة حػػرة كالقػػائم عليهػػا معلػػم كمػػرب ي هػػم كاجابتهػػا ك اياتهػػا 

ػػػا فػػػي كت ا ػػػيل العمػػػل المػػػؤدل إلػػػى تحقيقهػػػا، كىػػػي تجعػػػل  القػػػارئ أساسن
ت كيرىػػػا ألنهػػػا ترمػػػي إلػػػى خدمتػػػو فمػػػن أجلػػػو قامػػػت، كبمالػػػو أنشػػػ ت ... 

 فالمكتبات ليست دكرنا للكتب كالقائموف باألمر فيها ليسوا أمناء.
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 المكتثاخ الخاصح

ليست المكتبػات الخا ػة ىػي مػا ي هػم مػن مػدلوؿ اال ػطبلح لػوؿ  
مقصود بها أف تكػوف  يػر كىلة فهي ال تطلو على مكتبات األفراد كإنما ال

شػػعبية أك  يػػر عامػػة كذلػػك مثػػل مكتبػػات الجامعػػات كالكليػػات كالمػػدارس 
كالشػػػػػػػػركات كاألنديػػػػػػػػة كالجمعيػػػػػػػػات كالمعامػػػػػػػػل كالمصػػػػػػػػانع كالسػػػػػػػػجوف 
كالمستشػ يات، فهػي علػػى الجملػة المكتبػػات التػي تخػػدـ طائ ػة خا ػػة أك 
الملحقػػػػة بمؤسسػػػػة معينػػػػة أك التػػػػي تخػػػػت  بموتػػػػوع معػػػػين مثػػػػل مكتبػػػػة 

كالكتب ،واجر" التػػي تحتػػػوم علػػى أعظػػم مجموعػػػة مػػن كتػػب شكسػػػبير"فػػ
التػػي أل ػػت عنػػو بحيػػث تعتبػػر أعظػػم مرجػػع عػػن شكسػػبير اإلنجليػػزم كىػػي 
ليست انجليزية بل ىي أمريكية بمدينة كاشنطجن. كقد أنشػأىا أحػد رجػاؿ 
شركات البتركؿ من مالو الخاص تقديرنا منو ل كرل الشاعر الخالػد. كمثلهػا 

أخػػػػرل قامػػػػت علػػػػى أيػػػػدم أفػػػػراد رأكا إف يشػػػػجعوا العلػػػػم مثػػػػل مؤسسػػػػات 
 كالثقافة بمالهم، كذلك في الببلد المادية الح ارة!

كلمػػا كنػػا سػػنتحدث عػػن مكتبػػات الجامعػػات كالمػػدارس فػػي  يػػر ىػػ ا 
المكػػاف فلنتحػػدث ىنػػا عػػن ألػػواف اخػػرل مػػن المكتبػػات الخا ػػة. كإذا كنػػا 

ؿ فلػػن نجػػد اعظػػم مػػن نعنػػي مكتبػػات التجػػارة كالشػػؤكف التجاريػػة كاألعمػػا
مكتبػػػة إحػػػدل تػػػواحي مدينػػػة نيويػػػورؾ كقػػػد  ػػػارت مػػػثبلن لهػػػ ا النػػػوع مػػػن 
المكتبػػات كأعنػػي بهػػا مكتبػػة األعمػػاؿ ب ػػاحية "نيػػوكارؾ" التػػي تعتبػػر مركػػزنا 
للتجػػػارة ب ركعهػػػا المختل ػػػة، كمػػػا أنهػػػا تعتبػػػر مركػػػزنا  ػػػناعينا ممتػػػازنا. كقػػػد 

ـ المكتبػات ىػو "جػوف أنش ت من  عشرات السنين على يد رجل مػن أعػبل
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كوتػػػوف دانػػػا" مػػػع شخصػػػين أك حبلحػػػة كلػػػيس لػػػي أف أحػػػدحك كيػػػف كانػػػت 
ػا فػي ميػداف المكتبػات التػي  ت يلة الشأف في بادئ األمػر حػم أتػحت علمن
تعػػال  الشػػ وف التجاريػػة كالصػػناعية. كمػػا كانػػت لتكػػوف كػػ لك لػػو لػػم تكػػن 

 ال احية التي أقيمت فيها تجارية  ناعية.
نظامنا كخدمات ال تراىا فػي الشػرؽ، ف يهػا مراجػع كأنك لواجد ىناؾ 

أف يسػػػتعلم عنػػػو تػػػاجر أك  ػػػانع أك مػػػن  يُمكػػػن كاسػػػتعبلمات عػػػن أدؽ مػػػا
يمػػػت إلػػػى التجػػػارة كالصػػػناعة بصػػػلة، فهنػػػاؾ دليػػػل المدينػػػة كدليػػػل المػػػدف 
األخػػػرل كالكتػػػب السػػػنوية للمنتجػػػين كالكتػػػب السػػػنوية لكػػػل مػػػن يشػػػتغل 

ات عػػن تجػػارة العػػالم كأسػػواقو كتطورىػػا بالصػػناعة كالتجػػارة، كىنػػاؾ إحصػػاء
كأخػػرل عػػن الصػػادرات كالػػواردات، إلػػى جانػػب الخػػرائط التػػي تبػػين شػػؤكف 
اإلنتػػػػاج كالصػػػػػناعات كالمػػػػػواد الخػػػػػاـ، كنشػػػػرات تسػػػػػجيل أسػػػػػعار السػػػػػلع 
كالمنتجػػات كأخػػرل تسػػجل االختراعػػات كالتحسػػينات التػػي أدخلػػت علػػى  

ذلػػػك إلػػػى جانػػػب كػػػل بػػػاب مػػػن أبػػػواب الصػػػناعة كال نػػػوف العمليػػػة. كػػػل 
النشػػػرات العالميػػػة كالدكليػػػة التجاريػػػة كالصػػػناعية، كفهػػػارس ىػػػ ه النشػػػرات 
كاالحصػػاءات كالسػػجبلت، ككتػػب عامػػة لئلرشػػػاد فػػي كػػل ىػػ ه األبػػػواب. 
كأنػػك ال تجػػد ىػػ ه الكتػػب فحسػػب، بػػل تجػػد كتبنػػا أخػػرل لػػيس مػػا ذكػػرت 

 إال مثبلن مما يجب أف ي كر. 
ىػو الخػدمات التػي تػؤدل كاألىم من ىػ ه الكتػب بق ػها كق ي ػها 

كالمطالػػب التػػي تجػػاب عػػن كػػل اسػػت هاـ كاسػػتعبلـ تقػػـو بػػو فتيػػات كنسػػاء 
كشػػػباب ككهػػػوؿ عركػػػوا ىػػػ ه الكتػػػب كتمرسػػػوا فػػػي اختبػػػار ىػػػ ه المراجػػػع، 
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بحيػػث يسػػتطيعوف أف يػػدلوؾ عمػػا تريػػد فػػي أقصػػر كقػػت ممكػػن. فػػالخبرة 
الشػػركط كالمػػراف فػػي شػػؤكف المراجػػع كاالسػػتعبلـ مػػن األمػػور الهامػػة كمػػن 

الرئيسػػػية التػػػي ال تكػػػوف بػػػدكنها خػػػدمات بجديػػػة. كلػػػو أنػػػك أتيػػػت بهػػػ ه 
الكتػػب جميعنػػا فػػي أيػػد لػػم تمػػارس البحػػث فيهػػا كلػػم تػػدرس خصػػائ  كػػل 

 منها لما استطعت أف تبل  مما تريد شي نا. 
كقد زرت ب ع مكتبات في ببلدنا ككجػدت فيهػا كتبنػا قيمػة تعتبػر مػن 

مين بػاألمر عليهػػا ال يسػػتخدمونها كال عيػوف المراجػػع، كلكنػي كجػػدت القػػائ
ي يػػدكف منهػػا، ألنهػػم ال يعرفػػوف مػػن أمرىػػا أكثػػر مػػن أنهػػا كتػػب مػػن تػػمن 
الكتب التي كتب لها أف تخزف كأف تحكم األبواب عليها خوفنا مػن العبػث 

 بها لو حر نا عليها من ال ياع.
كأساس العمل في المكتبات الخا ة ىػو تػوفير المعلومػات المطلوبػة 

. فػػاذا كانػػت المكتبػػة تابعػػة لشػػركة مػػن الشػػركات كطلػػب يُمكػػن  مػػا بأسػػرع
منهػػػا أف تجيػػػب عػػػن سػػػؤاؿ يتعلػػػو باحصػػػاء أك إنتػػػاج أك أسػػػعار فيجػػػب أف 
تكػػػػوف اإلجابػػػػة سػػػػريعة حاسػػػػمة، ألف أربػػػػاب األعمػػػػاؿ الوقػػػػت لػػػػديهم مػػػػن 
ذىب، كال طاقة لهم على احتماؿ الػبطء. كلػ لك كػاف أىػم مػا يحتػاج إليػو 

فػػي ىػػ ه المكتبػػات الخا ػػة أف يكػػوف كحيػػو الصػػلة  الشػػخ  الػػ م يعمػػل
التػػػػي تمػػػػت إلػػػػى ىػػػػ ه األعمػػػػاؿ بصػػػػلة ككثيػػػػرنا مػػػػا يحتػػػػاج األخصػػػػائي فػػػػي 
المكتبػػات الخا ػػة إلػػى االسػػتعبلـ مػػن مجموعػػات قصا ػػات الجرائػػد أك 
النشرات اليومية التي جمعها في مل ات خا ة بوبها تبويبنػا موتػوعينا يت ػو 

لشػػػركة أك فػػػي المؤسسػػػة. بػػػل ال أ ػػػالي  كاال ػػػطبلحات المسػػػتخدمة فػػػي ا
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كثيرنا إذا قلت انو ي طر إلى االتصاؿ بالخطابات كالرسائل كالتلي وف، بػل 
كيسػػتخدـ البػػرؽ كيمػػػا يػػأتي باإلجابػػػة المطلوبػػة عػػن اسػػػتعبلـ يعينػػو مػػػا داـ 

 يعرؼ مصدره.
كاألفراد العػاديوف ال يسػتطيعوف فػي كثيػر مػن األحيػاف القيػاـ باإلجابػة 

مات بأن سهم ألنهم إذا توفرت لهم الخبػرة فكثيػرنا مػا يعػوزىم عن االستعبل
حمن الكتب التي تعتبر كتب مراجع في التجارة كالصناعة كالشؤكف العمليػة 
كالمهنيػػػة كالطػػػب كالزراعػػػة كالهندسػػػة كأعمػػػاؿ القػػػانوف ك يػػػر ذلػػػك، كىػػػي  
كتب أك نشػرات تصػدر علػى نحػو دكرم، أم ىػي بػالمجبلت أشػبو. كىػي 

 ر قدرة على تسجيل الجديد المتطور في ى ه الشؤكف.به ا تكوف أكث
كمػػػن المكتبػػػات الخا ػػػة مكتبػػػات المتػػػاحف كىػػػي تحػػػوم مجػػػبلت 
كمطبوعػػػػػات كمجموعػػػػػػات مػػػػػن الكتػػػػػػب فػػػػػي الموتػػػػػػوعات التػػػػػي تتصػػػػػػل 
باختصػػاص المتحػػف سػػواء فػػي ذلػػك ادحػػار أك التػػاريخ الطبيعػػي أك ال نػػوف 

الخصػائيوف كاألسػات ة الجميلة أك معارض الصناعات كالشؤكف الزراعية. كا
كطبلب العلم كالهواة كثيػرنا مػا ي يػدكف مػن مثػل ىػ ه المكتبػات. كخػدمات 
ىػػ ه المؤسسػػات ال سػػبيل إلػػى الشػػك فػػي قيمتهػػا خا ػػةن لمػػن أعػػاد منهػػا 

 فعبلن كعرؼ ما يتجو إليو التنظيم الحديث فيها من ستهيل. 
كقػػػػد رأيػػػػت كيػػػػف أف إخصػػػػائينا فػػػػي شػػػػؤكف ادحػػػػار اسػػػػتعاف بمكتبػػػػة 

متحف كيما يحقو ما إذا كانت التح ة التي عرتت عليو أحرية أك مقلػدة ال
حتى استطاع االىتداء إلػى ذلػك حينمػا جػاء ذكرىػا فػي دليػل التحػف التػي 

 بيعت في المزادات في القرف الثامن عشر.



30 

 

كمػػػػػػػػن المكتبػػػػػػػػات الخا ػػػػػػػػة كػػػػػػػػ لك تلػػػػػػػػك التػػػػػػػػي تكػػػػػػػػوف ملحقػػػػػػػػة 
ث أف ىػػػؤالء لهػػػم بالمستشػػػ يات، كتكػػػوف  البنػػػا للمرتػػػى ال لؤلطبػػػاء حيػػػ

مكتبات أخرل أكثػر عنايػة بشػؤكف الطػب كالعلػـو كاألبحػاث الطبيػة، كىػي 
 ير المكتبات التي نلحقها ىنا بالمستش يات. كالقػراءة كسػيلة مػن كسػائل 
العػػبلج الن سػػي لمػػن يسػػتطيعها، فهػػي مػػن أنجػػه الوسػػائل التػػي ينمػػي بهػػا 

حالتػو. كيبلحػف فػي المريى آالمو كأحزانو، إذ أنها تشغلو عن الت كير في 
اختيػػػار الكتػػػب التػػػي تقػػػدـ للمرتػػػى أف تكػػػوف بعيػػػدة عػػػن الجػػػو الحػػػزين 
كالمةسػػػي الم جعػػػة، كإنمػػػا تكػػػوف م عمػػػة باألمػػػل كاإلشػػػراؽ كيمػػػا يشػػػرؼ 
المػػػريى منهػػػا علػػػى العػػػالم مت ػػػائبلن يسػػػتقبل بهػػػا الحيػػػاة كمػػػا يسػػػتقبل يومنػػػا 

 مشرقنا كتي نا.
لغػرب الت كيػر فػي تػوفير ككاف الدافع على إيجاد ى ه الخدمات في ا

كسػػائل ن سػػية كجػػو ن سػػي ال يجعػػل المػػريى من ػػردنا بعلتػػو كآالمػػو ممػػا قػػد 
يزيػػد مػػن حػػدة المػػرض. كلػػ لك فمػػا يكػػاد يقػػر الطبيػػب المعػػال  بػػأف حالػػة 
المريى تسمه لو بالقراءة حتى تزكره أخصائية المكتبة كقػد دفعػت أمامهػا 

اف الكتب التي تحملها، كىػي عربة رشيقة أنيقة يت اد لونها األبيى مع ألو 
ت تن في تشجيعو علػى القػراءة بعػد أف تتحػدث إليػو كتعػرؼ حالتػو الن سػية 

 كاالجتماعية كمهنتو كمشا لو.
كمعظم الكتب التي تقػدـ للمرتػى خ ي ػة ىينػة يقصػد بهػا تزجيػة دكر 
النقاىػة. كلكػن ذلػك ال يحػػوؿ دكف كجػود مرتػى مػػن القػراء الػ ين يحبػػوف 

لجدية مما يقرأكف. كأكثر من ى ا فاف حالة المريى حالػة العمو كاإلفادة ا
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تعف أك حالة سلبية، كمن حم كانت ن سو قابلة للتػأحير عليهػا كدفعهػا إلػى 
أحػػد اإلمكانيػػات الخيػػرة كمػػن ذلػػك القػػراءة التػػي ترفػػع الػػن س كتسػػمو بهػػا 

 كتدفعها إلى الخير كالحو كالجماؿ.
الكتػب فػي حجػرة كتحتوم مكتبة المستش ى على مجموعة من تلك 

خا ػػػة معػػػػدة كأحسػػػػن مػػػػا يكػػػػوف األعػػػداد فػػػػي ترتيبهػػػػا كاحاحهػػػػا كمقاعػػػػدىا 
كتػوئها المبلئػم للحالػة الجسػمية كالن سػية للمرتػى. كقػد ال ت ػي الكتػػب 
الموجػػػودة بحاجػػػة المستشػػػ ى فتلجػػػأ االخصػػػائية إلػػػى المكتبػػػة العامػػػة فػػػي 

 المدينة الستعارة الكتب المطلوبة منها.
ا إذا مػا ذكػرت أف ىػؤالء االخصػائيين كىاتيػك كال أ نني أقػوؿ جديػ دن

االخصائيات البد أف يكونػوا قػد درسػوا كنػالوا درجػة جامعيػة فػي الموتػوع 
الػػػ م تعنػػػى بػػػو المكتبػػػة الخا ػػػة التػػػي يعملػػػوف بهػػػا سػػػواء أكانػػػت مكتبػػػة 
مستشػػػ ى أـ سػػػجن أك مدرسػػػة أك شػػػركة  ػػػناعية الػػػخ عػػػبلكة علػػػى دراسػػػة 

بلن نجػػد المدرسػػين الػػ ين نػػالوا إجػػازات فنػػوف المكتبػػات. ف ػػي المدرسػػة مػػث
فػػي التربيػػة كشػػؤكف التعلػػيم كأسػػاليبو يدرسػػوف فنػػوف المكتبػػات بعػػد ذلػػك،  
كيما يتخصصوا فػي شػؤكنها كإدارتهػا مػا دامػت المكتبػة كحػدة ك ي يػة فػي 

 التعليم الحديث كما سيأتي القوؿ.
كىكػػػ ا تػػػؤدم المكتبػػػات الخا ػػػة ك ػػػائف ىامػػػة تبػػػين الخا ػػػة مػػػن 

كالطػػبلب كالمختػػرعين كأربػػاب الصػػناعة كالمػػاؿ كالعمػػاؿ ال نيػػين  البػػاحثين
كمػػػػػن إلػػػػػيهم علػػػػػى تحقيػػػػػو  ايػػػػػات يسػػػػػعوف إليهػػػػػا كي يػػػػػدكف بهػػػػػا الػػػػػوطن 

كيصػػبحوف مػػواطنين  ػػالحين نػػاجحين فػػي أعمػػالهم، فالمكتبػػة  ،كاإلنسػػانية
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معمػػػػل خػػػػاص بالنسػػػػبة للمؤسسػػػػات الخا ػػػػة، معمػػػػل ال يقػػػػل عػػػػن معامػػػػل 
الصػػػػناعات كاالختراعػػػػات. كىػػػػا ىنػػػػا تػػػػدلك  الكيميػػػػاء كالطبيعػػػػة كتجػػػػارب

المكتبػػة علػػى أنهػػا ت يػػد النػػاس كترشػػدىم إلػػى مػػا يطلبػػوف فيتعلمػػوف عنهػػا 
حتى كلو كانوا األسات ة ال ين ال يػدانيهم فػي علمهػم أحػد بػل ال أبػال  إذا 

 قلت أف ىؤالء ما كانوا أسات ة إال بالمكتبة.
 واآلن مارا وريذ؟

ا بأننا إذا كنا نريػد أف إنني أقدـ ى ه ال صوؿ ألنني  أكمن إيماننا راسخن
تنهى بببلدنا كنرقى بأسػاليب التعلػيم فيهػاف كأف نوجػد فيهػا جػيبلن مسػؤكالن 
جػػديرنا بتحمػػل التبعػػات القوميػػة كالمسػػؤكليات الثقافيػػة كالعلميػػة كاإلنسػػانية 
فػػػػبل بػػػػد مػػػػن أف نعنػػػػي بالمكتبػػػػات كأف ننظمهػػػػا، ألف المدرسػػػػة ال تك ػػػػي 

المدرسػػػة ن سػػػها ال تكػػػوف كػػػ لك بغيػػػر خػػػدمات مكتبيػػػة للتعلػػػيم، بػػػل إف 
 تؤدم إلى تحقيو األ راض التعليمية على أساس سليم..

نريد أف ننشئ المكتبة كما أنشأنا المدرسة .. كنريػد المكتبػة بػالمعنى 
 الصحيه ال م يجب أف ينطبو على مدلولها الصحيه.

عاىػػد نريػػد أف نقػػيم مكتبػػات علػػى أسػػاس سػػليم، كنريػػد أف ننشػػئ الم
لتخري  اخصائيين من ذكم الثقافات الرفيعػة فػي كػل فػن، كنريػد أف نػدخل 
دراسػػة المكتبػػات كأسػػاليبها فػػي كػػل دراسػػة ليػػتعلم الطالػػب كسػػائل البحػػث 
كإيجػػاد المراجػػع كاسػػتخدامها فػػي أبحاحػػو كرسػػائلو، كنريػػد أف تػػدرس فنػػوف 

رؼ المكتبػػػػػات كنظرياتهػػػػػا التربويػػػػػة كاالجتماعيػػػػػة فػػػػػي معاىػػػػػد التربيػػػػػة ليعػػػػػ
المعلمػػوف كيػػف يبحثػػوف ككيػػف يرشػػدكف الطػػبلب إلػػى البحػػث، كنريػػد مثػػل 
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ىػػػ ه الدراسػػػة فػػػي معاىػػػد الصػػػحافة كالخػػػدمات كالدراسػػػات االجتماعيػػػػة 
 ك يرىا.

نريػد مكتبػة سػليمة كأخصػائيين مثق ػػين، ألف الػ م يقػدـ الطعػاـ يقػػدـ 
كألف ىػػػػػ ا الطعػػػػػاـ تػػػػػركرم كػػػػػالخبز.. تػػػػػركرم للطالػػػػػب  ،معػػػػػو الشػػػػػهية

 االستاذ كرجل الشارع الرجل ال م يناـ على الحرير.كالباحث ك 
ػػػا اجتماعينػػػا يقػػػـو علػػػى المشػػػاركة الثقافيػػػة كإيجػػػاد ركابػػػط  نريػػػد أساسن
فكريػػة كعاط ػػة مشػػتركة بػػين ابنػػاء الػػوطن الواحػػد للتكػػوف القوميػػة السػػليمة 

 كليتربى ال رد االجتماعي.
نريػػػد أف نوجػػػد علمػػػاء كمختػػػرعين كأف نكشػػػف عػػػن المواىػػػب التػػػي 

طر أ حابها إلػى مغػادرة المدرسػة اتػطرارنا لتأخػ  مػواىبهم سػبيلها فػي ات
 الحياة.

نريد أف نمحو أميػة األميػين فػي الريػف. كمحػو األميػة ال يك ػي مػا لػم 
 تكن ىناؾ مكتبة حية تغرم ال رد على تجديد معلوماتو كاإلتافة إليها.

نريػػػد أف نوجػػػد كسػػػائل حقافيػػػة لتزجيػػػة كقػػػت ال ػػػراغ الػػػ م ي ػػػيع فػػػي 
 لطرقات كالمقاىي كالظبلـ كالخوؼ كالتمرد.ا

نريد أف نمحو أمية المتعلمين ال ين قطعوا الصلة بينهم كبػين المعرفػة 
كالثقافػػة منػػ   ػػادركا مقاعػػد العلػػم كنػػالوا االجػػازات التػػي ىػػي بمثابػػة جػػواز 
مػػركر للو ي ػػة أك شػػارة حسػػنة يبػػاىي بهػػا ا ػػحابها فػػي المجتمعػػات.. كػػل 

 مبددة كذىب ي يع ترابنا ت ركه الرياح.ى ه جهود تائعة كطاقة 



35 

 

نريػػد المكتبػػات، ألننػػا نريػػد المعرفػػة كالثقافػػة للجميػػع علػػى حػػد سػػواء 
كببل ت رقة بين ط ػل أك شػاب أك كهػل أك زكجػة أك عػركس أك جػدة شػيخة. 
نريد المعرفة لكل فرد حسػب حقافتػو كعقليتػو كحالتػو. كلػيس مػن ال ػركرم 

كال سبيوزا، بل يك ي أف يطلب كل فرد مػا أف تكوف المعرفة بقراءة ايل تين 
يريد. كىو إف طلػب التافػو اليػـو فسػوؼ يطلػب علػى األيػاـ مػا ىػو حقيقػي 

 بأف يبقى كيسمو بو.
لنشػػعل المشػػاعل مػػن النػػار المقدسػػة التػػي كانػػت لبركميثيػػوس البطػػل 

 القديم.
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 هي املعبد ِإىل الشارع

 ناس يف ضوء احلياة""ىيا لنخرج من ىذا ادلكان العتيق ادلظلم لنرى ال

 

المكتبػػة الحديثػػة مكتبػػة ديمقراطيػػة تػػؤدم خػػدماتها إلػػى رجػػل الشػػارع 
كالعػػالم، كتخػػدـ الصػػبي كالط ػػل كال تػػى كال تػػاة، كمػػا تسػػعى إلػػى المدرسػػة 
كالمستشػػػ ى كالسػػػجن كمراكػػػز الخػػػدمات االجتماعيػػػة كالمػػػدارس. كمعنػػػى 

لمجتمػػع بػػل ىػػ ا كلػػو ىػػو أف المكتبػػة ال ت ػػرؽ فػػي خػػدماتها بػػين طوائػػف ا
تسػػعى إلػػى ىػػؤالء جميعنػػا بشػػتى كسػػائل الدعايػػة كاإلعػػبلف حتػػى يت ػػاعف 

 ركادىا كيزداد عدد من يُ يدكف من مناىلها.
تلػػك ىػػي سياسػػة المكتبػػة العامػػة فػػي الػػببلد الديمقراطيػػة كىػػي تعمػػل 
علػػى توفيرىػػا لتحقيػػو مبػػدا إتاحػػة ال ػػرص المتكاف ػػة للمػػواطنين كيمػػا تنمػػو 

اتهم حتى تتجلى مميزات كػل عقليػة كشخصػية كتنػاؿ ملكاتهم كيتموا دراس
 مكانتها ال ردية كاالجتماعية.

كإذا أردنػػػا أف نسػػػتعرض أ ػػػراض المكتبػػػة العامػػػة كجػػػدنا أنهػػػا تعمػػػل 
 على:

 .نشر الثقافة كذيوع العلم 
 .ته يب ال كؽ كالملكات الجمالية 
 .العمل على تزجية كقت ال راغ على خير كجو ممكن 



35 

 

 ن يريػػػػػدكف إتمػػػػػاـ تعلػػػػػيمهم األدبػػػػػي أك تنظػػػػػيم دراسػػػػػات حػػػػػرة لمػػػػػ
 الصناعي أك المهني.

 ػػػ ا يريػػػد أف يعرفػػػو فػػػي شػػػتى إرشػػػاد الجمهػػػور إرشػػػادنا  ػػػحيحنا عم 
نواحي الثقافة كالقراءة، بػل إنهػا لترشػده إلػى أم ناحيػة مػن نػواحي 
العمػػػػػل أك التجػػػػػارة أك السػػػػػ ر اك االتصػػػػػاؿ بالخػػػػػارج أك األسػػػػػعار 

 ك يرىا.
تحقيػػػػو ىػػػػ ه األ ػػػػراض كمػػػػا ينطػػػػوم  كللمكتبػػػػة كسػػػػائل متعػػػػددة فػػػػي

تحتهػػا، فهػػي تسػػتخدـ الصػػور كالتسػػجيبلت الصػػوتية كاألفػػبلـ كقصا ػػات 
الجرائػػػد كالمحاتػػػرات كالمناقشػػػات كاإلعبلنػػػات كالنشػػػرات إلػػػى جانػػػب 
الكتػب. كىػي تسػعى إلػى الريػف، فػي مكتبػات سػيارة إذا كػاف مػن المتعػػ ر 

سػػهلة جميلػػة بسػػيطة  إقامػػة مكتبػػات لصػػغر القػػرل، كمػػا أنهػػا تجعػػل مبانيهػػا
ج ابة بمعارتها الزجاجيػة التػي تكػوف عػادة مرئيػة مػن الخػارج لمػن يسػير، 
كتحػػػػػاكؿ أف تحتػػػػػل ببنائهػػػػػا مركػػػػػزنا رئيسػػػػػينا ليكػػػػػوف قبلػػػػػة األنظػػػػػار. كتبػػػػػدك 

 ديمقراطية المكتبة الحديثة في نظامها الداخلي في مظاىر أساسية.
ب موتػوعة فهي تحطم الحاجز بين القارئ كبين الكتاب فنجػد الكتػ

علػػى أرفػػف م توحػػة فػػي متنػػاكؿ اليػػد كتكػػوف مبوبػػة حسػػب تقسػػيم "ديػػوم" 
أك  يػػره كتقسػػيم ديػػوم يقسػػم المعرفػػة إلػػى عشػػرة أقسػػاـ بأرقػػاـ م ويػػة فمػػا 
قبػػػل الم ػػػة ىػػػو المؤل ػػػات العامػػػة كال هػػػارس كدكائػػػر المعػػػارؼ كالػػػدكريات 

 تشػمل العلػـو 922كالعامة كالجمعيػات كالمتػاحف كالصػحف كالمكتبػات 
العلػػػػـو اللغويػػػػة  42كالعلػػػػـو االجتماعيػػػػة  32كالػػػػديانات  222كال لسػػػ ية 
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ال نوف الجميلة ككسائل  722كال نوف العملية  622كالعلـو البحتة  522ك
 التاريخ كالجغرافيا. 922كادداب  822كتزجية أكقات ال راغ 

كىػػػي  92نابعػػػة لػػػػ  99كلكػػػل مػػػن ىػػػ ه األقسػػػاـ فػػػركع رئيسػػػية مػػػثبلن 
داخلػػة  952كهػػا تخػػ  الميتافيزيقػػا كىػػي فػػرع مػػن ال لسػػ ة ال لسػػ ة كلكن

فػػػي ال لسػػػ ة كػػػػ لك كلكنهػػػا تخػػػػ  علػػػم الػػػػن س الػػػ م يعتبػػػػر فرعنػػػا مػػػػن 
تشػير إلػى علػم الػن س كىػو  5في ال لس ة كما أف الػػ 959كال لس ة أي نا 

فرع ال لس ة ك لك، كلكنو خاص بجزء معين منو ألنػو خػاص بالػ كاء فػاذا 
كإذا أردنػػػا العبقريػػػة  95259ناحيػػػة الن سػػػية كجػػػدناىا اردنػػػا العبقريػػػة مػػػن ال

 959562ك ػػلتها بػػالجنوف كالشػػ كذ كىػػي دراسػػة ن سػػية كػػ لك كجػػدناىا 
تشتمل على أرقاـ يعبػر كػل منهػا فػي خانتػو عػن  959562كىك ا نتبين أف 

 موتوع خاص حسب التقسيم الم كور.
تػة كالكتب ترتب في األرفف على ى ا األساس العددم مع كجود الف

 خا ة بعناكين الموتوعات الرئيسية إلرشاد القارئ.
كيترتب على ىػ ا التقسػيم كتػع الكتػب التػي فػي موتػوعات كاحػدة 
فػػػػي مكػػػػاف كاحػػػػد ال يختلػػػػف تقػػػػدمها أك تأخرىػػػػا إال علػػػػى حسػػػػب اسػػػػم 
المؤلػػػف، ككػػػ لك توجػػػد الموتػػػوعات المتقاربػػػة فػػػي التقسػػػيم فػػػي أمكنػػػة 

لقػارئ االىتػداء إلػى الكتػب التػي متقاربة على األرفف كبه ا كلػو يسػتطيع ا
تدرس الموتوع ال م يريد بحثو في أقرب كقت بأبسط كسػيلة كمػا تكػوف 
لديػػو فر ػػة للمقارنػػة لبلختيػػار مػػن بػػين الكتػػب التػػي تعػػال  ذلػػك الموتػػوع 

 كالتي يجدىا متجاكرة.
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كإلػػى جانػػب ىػػ ا فػػاف المكتبػػة تسػػهل االسػػتعارة كتتسػػاىل فػػي عػػدد 
كإلى جانػػب ،دامػػوا يعيػػدكنها فػػي مواعيػػدىا الكتػػب المعػػارة لؤلشػػخاص مػػا

ىػػ ا كذاؾ فهػػي تتػػيه خػػدمات المراجػػع كاالسػػتعبلـ إلرشػػاد المػػواطنين فػػي  
 كل ما يعتريهم من مشاكل تحتاج إلى استعبلـ.

كىكػػػػ ا يت ػػػػه لنػػػػا بػػػػادئ ذم بػػػػدء مػػػػا للمكتبػػػػة مػػػػن سياسػػػػة حيػػػػاؿ 
ع فػػي المػػواطنين بعػػدما تبػػين أكلػػي األمػػر فػػي الغػػرب أىميػػة الثقافػػة كاالطػػبل

عصػػر المكافحػػػة كالتنػػافس بحيػػػث أ ػػبحت المدرسػػػة ال ت ػػي بالحاجػػػات 
العلميػػػة كالمطالػػػب الثقافيػػػة ألف المدرسػػػة مهمتهػػػا تعلػػػيم الػػػنشء فحسػػػب 
دكف أف تتجػػػاكز ىػػػ ا الحػػػد ممػػػا يترتػػػب عليػػػو أىميػػػة كجػػػود مؤسسػػػة عامػػػة 
تك ػل حاجػػات ىػؤالء الػػنشء بعػد تخػػرجهم كمػا تك ػػر  يػرىم بحيػػث تػػوفر 

رشػػػاد كاالطػػػبلع كاالسػػػت ادة مػػػن كقػػػت ال ػػػراغ، كتهػػػ يب لهػػػم أسػػػباب اإل
الػػػػ كؽ ك ػػػػقل الملكػػػػات، كتيسػػػػر لهػػػػم أي نػػػػا كسػػػػائل التكيػػػػف بالوسػػػػط 
االجتماعي المتغير المتطور بحيث يعيش المواطنوف في انسجاـ اجتمػاعي 
ا عػػن الخلخلػػة كاالتػطراب. كمػػن ىنػػا كانػت أىميػػة المكتبػػة باعتبارىػػا  بعيػدن

ألنها مدرسة الجميػع. كبالتػالي قػل أنهػا مدرسػة  مدرسة  ير محدكدة األفو
 الحياة.

فكيػػف تطػػورت إذف المكتبػػات خػػبلؿ التػػاريخ حتػػى ك ػػلت إلػػى ىػػ ا 
الحػػد؟ ككيػػف أننػػا فػػي ببلدنػػا كبػػبلد الشػػرؽ كق نػػا عنػػد مرحلػػة متػػأخرة مػػن 
مراحػػل ىػػ ا لتطػػور، بحيػػث ال زلنػػا نعتقػػد أف المكتبػػة ىػػي خزانػػة الكتػػب؟ 

  ور سريعة من ى ا.فلنقف على لمحات خاط ة ك 
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 التطىر التاريخي

إف معابػػد مصػػر ال رعونيػػة القديمػػة تسػػجل فػػي معابػػدىا آحػػارنا لخػػزائن  
كتػػػب كمػػػا أف معابػػػد آشػػػور كبابػػػل تسػػػجل آحػػػارنا أقػػػدـ لهػػػ ه المؤسسػػػات. 
كتوجػػد بقايػػا مػػن األلػػواح التػػي كػػاف يكتػػب عليهػػا ادشػػوريوف فػػي المتحػػف 

بػات كانػت مرتبػة كمبوبػة بحيػث  البريطاني. كيقاؿ إف كاحدة من ىػ ه المكت
كاف يجب اإلشارة إلى رقم المخطػوط حػين يػراد طلبػو. أمػا المكتبػات فػي 
مصر فتنسػب أقػدمها إلػى رمسػيس األكؿ حػم تػأتي مكتبػة اإلسػكندرية التػي 
تنسػػػب نشػػػأتها إلػػػى بطلميػػػوس األكؿ، كيقػػػاؿ أنهػػػا كانػػػت أعظػػػم مكتبػػػات 

 ،سػبعمائة الػف مخطػوط التاريخ القديم كأنهػا حػوت مػن أربعمائػة ألػف إلػى
ك لػػػت كػػػ لك حتػػػى أتػػػت عليهػػػا النيػػػراف فػػػي القػػػرف الرابػػػع قبػػػل المػػػيبلد، 
كأ ػػػبه مػػػن المعػػػركؼ علمينػػػا أف إحراقهػػػا لػػػم يكػػػن علػػػى يػػػد العػػػرب حػػػين 
فتحػػػوا مصػػػر. كأسػػػهل مرجػػػع للرجػػػوع إليػػػو فػػػي ىػػػ ا األمػػػر دائػػػرة معػػػارؼ 

ة كمجمػع )كومبتوف( المصورة، كيقاؿ إف مكتبة اإلسكندرية كانت أكاديميػ
 علماء كأبحاث يتخ كف حدائقها الوارفة الظبلؿ ملتقى للتدارس كالجدؿ.
كقػػد كػػاف ليوليػػوس قيصػػر فكػػرة إذاعػػة المكتبػػات كتعميمهػػا فػػي ركمػػا،  
كيمػػػا يجعػػػل "عبقريػػػة العبػػػاقرة حقنػػػا مشػػػاعنا للشػػػعب" حتػػػى لقػػػد احت ػػػنت 

ت المدنيػػػة اإلمبراطوريػػػة ني نػػػا كحمانيػػػة كعشػػػرين مكتبػػػة مػػػا لبثػػػت أف اخت ػػػ
 بانحبلؿ الح ارة الركمانية.

كىنػػػػا نبلحػػػػػف فػػػػػي تػػػػػاريخ المكتبػػػػػات قػػػػػديمنا أك حػػػػػديثنا أنهػػػػػا كانػػػػػت 
ػػا  ،مؤسسػػات ملونػػة بػػألواف ح ػػارتها إلػػى أبعػػد حػػد بحيػػث كػػاف يطيػػب دائمن
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لمن ينتصر على عػدكه أف يحطػم المكتبػات التػي خل هػا مػن سػبقو كمػا لػو  
 كاف يحطم ركح النظاـ ال م يبغ و كيحاربو.

لمكتبات ملحقة بدكر العبادة أك القصور أك المدارس. كىػ ه  ككانت ا
كلهػػا أمكنػػة تتركػػز فيهػػا ركح الح ػػارة كالنظػػاـ القػػائم. ككػػ لك كػػاف الحػػاؿ 
فػػػي المكتبػػػات فػػػي العصػػػور الوسػػػطى اإلسػػػبلمية كالمسػػػيحية، فقػػػد كانػػػت 
ىنػػػػاؾ مكتبػػػػات علػػػػى النحػػػػو المػػػػ كور ككلهػػػػا ذات طػػػػابع مػػػػن الح ػػػػارة 

ا فػػػي العوا ػػم اإلسػػبلمية الكبػػػرل حػػين كػػاف ي ػػػد السػػائدة. كتبػػدك مكانتهػػ
عليهػػػػا طػػػػبلب العلػػػػم كشػػػػيوخو، ككػػػػاف الخزنػػػػة يقومػػػػوف بمػػػػا يسػػػػهل ح ػػػػف 

 المخطوطات كترتيبها كعرتها كإعارتها مما يجعلنا نقدر جهودىم.
(  466كي كر كل من  به األعشػى )جػزء أكؿ طبعػة دار الكتػب ص 

فصػػػل المكتبػػػات كمػػػا يػػػ كر تومػػػاس فػػػي كتػػػاب )المكتبػػػات الوسػػػيطة فػػػي 
( مػا كػاف العوا ػم اإلسػػبلمية مػن مكتبػات مػن أشػػهرىا 347اإلسػبلمية ص 

خزانػػة كتػػب العباسػػيين ببغػػداد التػػي يػػزعم بع ػػهم أنهػػا حػػوت حبلحػػة مبليػػين 
مػػن المجلػػدات، كخزانػػة كتػػب بنػػي أميػػة فػػي األنػػدلس. كمػػا يقػػاؿ أف عػػدد 

ا ملػػػوؾ مكتبػػػات قرطبػػػة كػػػاف ال يقػػػل عػػػن سػػػبعين مكتبػػػة كقػػػد أتل هػػػا جميعنػػػ
الطوائػػػف. كمػػػن الخػػػزائن الهامػػػة كػػػ لك خزانػػػة ال ػػػاطميين بالقػػػاىرة، كمػػػا 
يطلعنػػا تػػاريخ المكتبػػات فػػي القػػاىرة علػػى آيػػات مػػن تسػػامه اإلسػػبلـ كىػػي 
ميػػزة مػػن مميػػزات ح ػػارتو فقػػد كػػاف بالعوا ػػم اإلسػػبلمية مكتبػػات خا ػػة 

أ نػى ببعى اليهود منها مكتبة يعقوب بن كليس كإفرايم الطبيب ككانتا من 
 الخزائن في القاىرة.
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كقػػػد أحرقػػػت ىػػػ ه الخػػػزائن أك أتل ػػػت علػػػى يػػػد الغػػػزاة كىػػػم عنا ػػػر 
أجنبية أك ىمجية في الغالب مثل ملػوؾ الطوائػف أك التتػر. كىػ ا المسػلك 
من عنا ر معادية فػي الح ػارة أك العقيػدة يؤكػد أف ىػ ه المؤسسػات كػاف 

أنهػػا كانػػت مرتبطػػة  يتمثػل فيهػػا الن ػػوذ الركحػػي للح ػػارة اإلسػػبلمية كخا ػػةن 
 بالدين كالسلطة الدينية مباشرة.

ككػػػػػ لك كانػػػػػت المكتبػػػػػات فػػػػػي الح ػػػػػارة المسػػػػػيحية فػػػػػي العصػػػػػور 
الوسػػطى كقػػد بػػدأت علػػى يػػد القػػديس بنػػديكتين الػػ م ألػػـز رعايػػاه بقػػراءة 
الكتػػػػب المقدسػػػػة ككتابػػػػة نصو ػػػػها ممػػػػا ترتػػػػب عليػػػػو كجػػػػود مجمعػػػػة مػػػػن 

الكنػػائس مركػػزنا للمعرفػػة المخطوطػػات فػػي كػػل كنيسػػة كمعبػػد. كقػػد  لػػت 
حتػػػى انتقلػػػت سػػػلطتها إلػػػى الجامعػػػات التػػػي ىػػػي أقػػػدـ فػػػي مكتباتهػػػا مػػػن 

 المكتبات العامة أك مكتبات الدكلة كما سنبين ذلك في فصل تاؿ.
كيمكنػػػك أف تطػػػالع كتػػػاب تومػػػاس ادنػػػف الػػػ كر، لػػػنبلحف ت ا ػػػيل 
المرحلػػػػة الجديػػػػدة مػػػػن مراحػػػػل التطػػػػور إذ نجػػػػد أف المكتبػػػػة قػػػػد فرتػػػػت 

سػػها مكانػػة مدنيػػة إلػػى جػػوار مكانتهػػا الدينيػػة التػػي كانػػت مسػػيطرة كػػل لن 
السػػيطرة مػػن قبػػل كيتمثػػل ىػػ ا فػػي مكتبػػات الجامعػػات األكركبيػػة القديمػػة 
حتػػى إذا كػػاف عصػػر النه ػػة كشػػاعت الطباعػػة اسػػتقل الت كيػػر عػػن الػػدين 
أكثػػػػػر ممػػػػػا سػػػػػبو كرأينػػػػػا اإلقبػػػػػاؿ علػػػػػى المؤل ػػػػػات الكبلسػػػػػيكية اليونانيػػػػػة 

، كرأينا علػى كجػو عػاـ إقبػاالن علػى الكتػب كالقػراءة ممػا أدل إلػى كالركمانية
إنشػاء مكتبػات مدنيػػة بحتػة مثػػل المكتبػة األىليػة ببػػاريس كمكتبػة المتحػػف 
البريطػػػػػػاني كالمكتبػػػػػػة الملكيػػػػػػة فػػػػػػي كػػػػػػل مػػػػػػن بػػػػػػرلين كميػػػػػػونخ كالمكتبػػػػػػة 
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اإلمبراطورية فػي موسػكو. كبػالر م مػن ذلػك كلػو ال تجػد المكتبػات شػعبية 
 و من األنحاء، بل كانت تخدـ الخا ة من العلماء كالباحثين.على أم نح

انبعػػث أكؿ نػػداء بالمكتبػػة العامػػة علػػى يػػد مػػارتن لػػوحر الػػ م اعتبرىػػا 
تػػركرية للتعلػػيم. أمػػا المكتبػػة فػػي ركحهػػا الشػػعبية التػػي تػػرل آحارىػػا اليػػـو 
فػػػػيمكن إرجاعهػػػػا إلػػػػى العقليػػػػة األمريكيػػػػة كاإلنجليزيػػػػة. فقػػػػد كػػػػاف الػػػػزعيم 

ي بنجامين فرانكاف أكؿ مػن نػادل بوجػوب تمويػل المكتبػة الشػعبية األمريك
فلمػا  9732بماؿ الحكومة، كعلى ى ا األساس أقاـ مكتبة فيبلدل يػا سػنة 

نجحػػت ال كػػرة أخػػ ت الػػببلد األخػػرل تحػػ ك حػػ ك المدينػػة التػػي كعػػدت 
المجد كال كر. ف ي نصف القػرف التػالي  ػارت المػدف تتنػافس فػي إيجػاد 

سػػػات فػػػي أمريكػػػا كانجلتػػػرا. كنجػػػد أف معظػػػم الواليػػػات مثػػػل ىػػػ ه المؤس
ػػػا عجبنػػػا، فقػػػد  األمريكيػػػة أقػػػرت إع اءىػػػا مػػػن ال ػػػرائب حػػػم اتجهػػػت اتجاىن

األفػػػراد تػػػمن ال ػػػرائب العامػػػة أقػػػرت فػػػرض تػػػرائب خا ػػػة تجبػػػى مػػػن 
للخػػػػدمات المكتبيػػػػة، كأ ػػػػبه للمكتبػػػػات شػػػػأف يػػػػ كر بعػػػػد أف نهػػػػى رب 

) ػػػػاحب التبويػػػػب المعػػػػركؼ المكتبػػػػة الحديثػػػػة ميل يػػػػل ديػػػػوم األمريكػػػػي 
ك لػػت المكتبػػات  9876باسػػمة( بانشػػاء اتحػػاد المكتبػػات األمريكػػي سػػنة 

 بػاألالؼتم ي قدما في أمريكػا ك يرىػا حتػى  ػار عػدد المكتبػات العامػة 
 إلى جانب مكتبات الجامعات كالمدارس كالمؤسسات األخرل.

كاسػػػتعراض تػػػاريخ المكتبػػػات الشػػػعبية يعطينػػػا عنػػػو فكػػػرة كتػػػاب مثػػػل 
اختيػػار الكتػػاب لػػويبلر( سػػواء فػػي انجلتػػرا أك فػػي أمريكػػا، كمنػػو نتبػػين أف  )

من المؤرخين قد اتجهوا إلػى القػوؿ بػأف التطػور االجتمػاعي كالنه ػة  اكثيرن 
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الصناعية كما ترتب عليو من ت ػخم الثػركة كارت ػاع مسػتول المعيشػة كقيػاـ 
ي تنظػػيم الجبهػػات العماليػػة فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر كػػاف لػػو أكبػػر األحػػر فػػ
فلػم يكػن  االعميل كتحديد ساعاتو مما نت  عنو كقت فراغ لم يكػن موجػودن 

لمثل ى ا التطور الصناعي أحػر فػي المطالبػة بايجػاد مؤسسػات تعنػي بعقليػة 
للعماؿ كته يبهم كتزجيو كقت فرا هم علػى أفيػد نحػو ممكػن. كقػد سػاعد 
علػػى لػػك مػػا أ ػػبه لرجػػل الشػػارع مػػن سػػلطة كشخصػػية كحقػػوؽ سياسػػة، 

 فالى أم حد تصدؽ ى ه النظرية؟
 كما ىي العوامل االجتماعية المساعدة على ى ا التطور؟

 الىهضح االجتماعيح

لنعػػػرؼ أف  ،كلعلػػػو مػػػن الم يػػػد لنػػػا أف نقػػػف علػػػى مثػػػل ىػػػ ه العوامػػػل
المكتبػػة حمػػرة مػػن حمراتهػػا كالواقػػع أف تحديػػد العوامػػل االجتماعيػػة أمػػر مػػن 

يصػػعب فصػػل مػػؤحر بعينػػو عػػن بقيػػة لتػػداخلها بحيػػث  االصػػعوبة بمكػػاف نظػػرن 
المػػؤحرات. كلػػ لك فػػاف التعصػػػب للػػرأم السػػابو الػػػ م يقػػوؿ بػػأف التطػػػور 

علػػى نشػػأة المكتبػػات الشػػعبية ال تؤيػػده كقػػائع  امباشػػرن  االصػػناعي أحػػر تػػأحيرن 
نجلتػرا إذ إف الظػاىر االتاريخ في نشأة المكتبػات الشػعبية فػي كػل أمريكػا ك 

ممتػازين  اكيػبلر" ادنػف الػ كر أف أفػرادن من ىػ ا التػاريخ كمػا نػادل بػ لك "
بالثقافػة كالمكانػػة كحػب الخيػػر ىػػم أ ػحاب األحػػر المباشػػر فػي إقامػػة ىػػ ه 

 المؤسسات.
ف ي إنجلترا لم تظهر ر بة اجتماعية فيما يتعلو بطلب ى ا النػوع مػن 

بانشػػػػائها.  اخا نػػػػ االخػػػدمات قبػػػػل أف يشػػػػرع البرلمػػػػاف اإلنجليػػػػزم تشػػػػريعن 
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كاليػات أمريكػا. ككػاف يقػود الحركػة أفػ اذ الرجػاؿ  كك لك الحاؿ في بعى
 في كل من البلدين.

مػػر حتػػى بػػل لقػػد كجػػدت السػػلطات معارتػػة مػػن األىلػػين فػػي أكؿ األ
اقناعو ب ائدتها، كمازاؿ أىػل النباىػة  نإذا كاف جيل جديد أكثر تعليما أمك

وف المػػػػادم كاألدبػػػػي لتحقيػػػػو ىػػػػػ ه عػػػػمػػػػدكف اليكالػػػػ كر كالجػػػػاه كالمػػػػاؿ 
 ت الشعبية.المشركعا

كقػػد قػػدمت المكتبػػة فػػي أمريكػػا العػػوف كالمسػػاعدة لؤلجانػػب الػػ ين 
كفػػػػػدكا إليهػػػػػا مهػػػػػاجرين دكف أف يعرفػػػػػوا اإلنجليزيػػػػػة تػػػػػمن مػػػػػا أدت مػػػػػن 
خػػدمات. ككػػاف مػػن ىػػؤالء مػػن ذكػػر لهػػا ىػػ ا الصػػقيع حتػػى إذ أتػػاه العمػػل 
كالجػػد بػػالغنى كالمػػاؿ ر ػػد مػػا يقػػرب مػػن خمسػػين مليونػػا مػػن الػػدكالرات 

ككػاف مػن  9922، 9882المكتبات في أمريكا كإنجلترا بين عامي إلنشاء 
شػػركط ىبتػػو لػػن يتبػػرع بالبنػػاء إذا مػػا كىػػب المجتمػػع الػػ م يريػػد المكتبػػة 
أرتا للبناء كأف ين و عليها ما يعادؿ عشر حمن البناء كل عػاـ كذلػك حتػى 
ي ػػمن كجػػود ر بػػة أكيػػدة كدكافػػع قويػػة للمحافظػػة علػػى المكتبػػة كالتقػػديم 

يجي الػ م  رنسبيل الت وؽ باستمرار، ذلك ال رد العلم ىو للدرية كا بها في
كػػاف لػػو أكبػػر ال  ػػل فػػي تطػػور المكتبػػات الشػػعبية كانتشػػارىا فػػي أمريكػػا 

 ككندا كإنجلترا.
الحػديث عػن العوامػل االجتماعيػة فلنقػل إف كػارتيجي  دصػدنكإذا كنا 

 ا االتجػاه ىو من خلو المجتمع كالعوامل االجتماعيػة التػي جعلتػو يتجػو ىػ
يجي مػن خلػو المجتمػع رنكالغربة التي  رست فيو ىػ ا الميػل، نعػم كػاف كػا
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الػػ م عػػاش فيػػو. كإذا كػػاف قػػد ان ػػرد بهػػ ه المكانػػة فػػي عػػالم المكتبػػة فقػػد 
تميػػػػز  يػػػػره بالتبرعػػػػات إلنشػػػػاء المعاىػػػػد كالجامعػػػػات كالمستشػػػػ يات فػػػػي 

لمنشػػػةت أمريكػػػا التػػػي تربػػػى فيهػػػا كػػػارتيجي ك يػػػره مػػػن المتبػػػرعين، كىػػػ ه ا
الحكومػػػػػة ىنػػػػػاؾ.   وممػػػػػا تنشػػػػػ ااألىليػػػػػة تعتبػػػػػر فػػػػػي أكثػػػػػر األحيػػػػػاف خيػػػػػرن 

ىليػػة ال حكوميػػة كقػػس علػػى أفالجامعػػات األمريكيػػة العظيمػػة ىػػي جامعػػات 
 ى ا في سائر المنشةت.

كمن العوامل االجتماعية المختل ة التي أحاطػت بنجػاح كانتشػار ىػ ه 
 المؤسسات:

 األمية. انتشار المدارس اإللزامية كتعميم محو -9

توطيػػػد الحريػػػة السياسػػػية الػػػ م يجعػػػل المػػػواطنين أكثػػػر اىتمامػػػا  -2
 بش وف ببلدىم كما تجعلهم القوة المحركة في توجيو سياستها.

حركػػات اإل ػػبلح االجتمػػاعي، كتبػػدك ىػػ ه الحركػػات كػػأحر فػػي  -3
تطػػور المكتبػػة الشػػعبية فػػي إنجلتػػرا أكثػػر منهػػا فػػي أمريكػػا بينمػػا  

الحقػػوؽ السياسػػية فػػي أمريكػػا كػػاف انشػػار الديمقراطيػػة ككسػػب 
 ىو األحر الظاىر أكثر من حركات اإل بلح.

كجػود األنديػػة الثقافيػػة كانتشػػارىا ممػػا نمػػى ركح الت ػػاىم كالتبصػػر  -4
بالمناقشػػػػات كالمحاتػػػػرات كالعمػػػػل علػػػػى ت تػػػػيه آفػػػػاؽ جديػػػػد 

 للثقافة.

اإلنتاج الصػناعي ككجػود فػائى مػن الثػركات ال ػخمة لئل ػبلح  -5
 االجتماعي كالثقافي.
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كقد ترتب على تنظيم العمل ككجود جبهات للعماؿ ك يػرىم مػن  -6
الطوائػػف الكادحػػة كجػػود كقػػت فػػراغ طويػػل كخا ػػة بعػػد تحديػػد 

 ساعات العمل.

ارت ػػػػاع مسػػػػتول المعيشػػػػة حتػػػػى يسػػػػتطيع ال ػػػػرد ق ػػػػاء حاجاتػػػػو  -7
لتبقى لػو طاقػة كقػدرة كاطم نػاف لبلسػت ادة  ،ال ركرية على األقل

نػػي أك لمجػػرد التسػػلية بػػالقراءة كالتحصػػيل مسػػتواه الثقػػافي كالمه
 كاستخداـ المكتبة.

الحاجة إلى كجود تعليم اجتماعي حر ينظم تعليم البالغين الػ ين  -8
تركػػوا معاىػػد العلػػم كلػػم ينمػػوا دراسػػاتهم كقػػد كجػػدت المكتبػػات 

 Adultأكبر عوف من المنادين بهػ ا النػوع مػن التعلػيم المسػمي

Education  عمػػػػاؿ فػػػػي كمػػػػا يظهػػػػر ذلػػػػك فػػػػي اتحػػػػاد تعلػػػػيم ال
كىيػػػػأت تعلػػػػيم  ،انجلتػػػػرا كمكتػػػػب العمػػػػاؿ للتعلػػػػيم فػػػػي أمريكػػػػا

البػػػػالغين فػػػػي ىػػػػ ين البلػػػػدين كفػػػػي حركػػػػة التعلػػػػيم الشػػػػعبي فػػػػي 
الػػػدانيمارؾ ك يرىػػػا. كممػػػا تقػػػـو بػػػو المكتبػػػات فػػػي ىػػػ ا السػػػبيل 
تنظػػيم مجموعػػات مػػن الكتػػب عػػن موتػػوعات  ػػناعية أك مهنيػػة 

األ ػعب. كيشػترط  معدة لمن يطلبها كىي مرتبة من البسيط إلى
ردد تػػفػػيمن يريػػد أف يوا ػػل ىػػ ه القػػراءة أف يسػػتمر مػػدة كافيػػة لي

علػػػى المكتبػػػة فػػػي أكقػػػات معلومػػػة مػػػن فرا ػػػو. كىػػػ ا النػػػوع مػػػن 
التعلػػػػػيم يتوقػػػػػف علػػػػػى ر بػػػػػة الشػػػػػخ  ن سػػػػػو فيوا ػػػػػلو بن سػػػػػو 
كيشػػػرؼ عليػػػو مرشػػػد للقػػػراءة يح ػػػف لكػػػل شػػػخ  مػػػن ىػػػؤالء 
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كيمػده بالنصػه كمػا  سػجبل عػن حالتػو كمسػتواه الثقػافي كالمػادم
سػػهل المكتبػػة لهػػؤالء طػػرؽ االسػػتعبلـ عػػن األعمػػاؿ كالمػػدارس ت

أف ت يػػد كػػل فػػي ف ػػة أك عملػػو  يُمكػػن كالشػػركات كالمعاىػػد التػػي
الػػػػ م يتعلمػػػػو كمػػػػا تػػػػنظم المكتبػػػػة محاتػػػػرات كمجتمعػػػػات فػػػػي 
موتػػػػوعات خا ػػػػة بهػػػػؤالء البػػػػالغين الػػػػ ين يريػػػػدكف أف يتعلمػػػػوا 

 نزعاتهم. لتحسين مستول معيشتهم كإرتاء

كجػػػود أنديػػػة النسػػػاء فػػػي المػػػدف كالقػػػرل. كقػػػد كػػػاف لهػػػا األحػػػر  -9
الملمػػػوس فػػػي إنشػػػاء المكتبػػػات الصػػػغيرة فػػػي البلػػػداف كالقػػػرل 

يشػػػغلن  -ككلهػػػن متعلمػػات -خا ػػة فقػػد كانػػػت النسػػاء كمػػازلن
كقت فرا هن في أعماؿ أنديتهن كيتنافسن في إنشػاء المكتبػات 

تهػتم باألط ػاؿ كالصػبياف  التػيالتي تغلػب عليهػا الػركح الشػعبية ك 
ك يرىم كتنظم برام  شيقة إل رائهم على ارتيػاد المكتبػة. بػل إف 

ة النسػػاء قػػد زح ػػت بركحهػػا علػػى المكتبػػات حتػػى أمكػػن أف ديػػأن
ى المكتبة الشعبية في أمريكا بنػادم القػراءة. فالمكتبػة التػي متس

من ى ا النوع أشبو بمنتدل مجتمع  غير منسػو بمبنػاه كمدخلػو 
و كزىػػوره حتػػى لػػتحس بأن ػػاس المػػرأة فػػي كػػل ناحيػػة مػػن كلوحاتػػ

 نواحي المكتبة.

أحر التطور االجتماعي في تركرة تقسيم العمل ممػا جعػل  -92
كلػ لك  ،من الواجب أف يخدـ ى ه المؤسسات أفػراد مختصػوف

كجػػدت معاىػػد لتخػػري  أخصػػائي المكتبػػات بػػل كالتخصػػ  فػػي 
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ك المكتبػات فركع منها كمكتبات األط ػاؿ أك مكتبػات الجامعػة أ
الشعبية أك اإلرشػاد فػي القػراء أك مػن يخػت  بموتػوع فنػي مثػل 

 إلخ. ..ال هرسة كالتبويب كالمراجع

كالتخصػػػػ  يسػػػػتلـز االقتبػػػػاس كاالسػػػػتعانة بتطػػػػور العلػػػػـو  -99
األخػػػػرل كاالختراعػػػػات فػػػػي الخػػػػدمات المكتبيػػػػة مثػػػػل التصػػػػوير 

لم فػػي تصػػوير المجلػػدات ال ػػخمة لتشػػغل أقػػل حيػػز يكالميكػركف
ثػػل الجرائػػد كتصػػوير  ػػ حات مػػن الكتػػب كالمجػػبلت ممكػػن م

تػػػػركرية لبحػػػػػث أك لموتػػػػػوع كتسػػػػػتعين المكتبػػػػػات أي ػػػػػا ب ػػػػػن 
العمػارة فػػي البنػاء، كب نػػوف الصػػحافة كالدعايػة كالطباعػػة أك علػػـو 

 إلخ. ..الن س كاالجتماع كإدارة األعماؿ

التربية االجتماعية السليمة التي تشجع كل من يجػدد فػي  -92
جهػد تػ يل كاحتػراـ للقػارئ ممػا جعلػو يقبػل ال ن كيسػاىم كلػو ب

أف يت ػػػػػمنو التعػػػػػاكف كالتقػػػػػدير  يُمكػػػػػن علػػػػػى القػػػػػراءة. ككػػػػػل مػػػػػا
كاالجتهػػاد كاإلخػػبلص فػػي العمػػل مػػن معػػاف. كيت ػػمن ىػػ ا أي ػػا 
احتراـ المجتمع لما يؤديػو أخصػائي المكتبػة مػن كاجبػات حقافيػة 
كاجتماعيػػة يشػػترط لهػػا مسػػتول تعمػػيم الممتػػاز كالخبػػرة بػػدقائو 

 المهنة.

فػػاف فػػي اسػػتطاعة األفػػراد الممتػػازين  ،كبػػالر م مػػن كػػل ىػػ ه األسػػباب
أف ي يػػدكا كأف يتبرعػػوا بمػػالهم كن ػػوذىم كجهػػودىم. فهكػػ ا تسػػير حركػػات 

 اإل بلح لتعكس الحركات الجماعية في أفراد بال ات.
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 هدرست احلياة

 "إن  ري تعليم ىو لك الذي يستطيع الفرد أن ينالو بنفسوك

 ن ادلكتبة العامة القادرة جيب أن هتيئ لو ىذه الظروف وو،ائلها"كوذلذا فإ
 جيمس رسل لويل

 
رأينػػػػا كيػػػػف أف المكتبػػػػػة الشػػػػعبية تخػػػػدـ النػػػػػاس أجمعػػػػين، كتحػػػػػاكؿ 
بمظهرىا أف تغريهم كتشوقهم للقراءة. كإحارة التشػويو مبػدأ تربػوم كأىميتػو 

 اراد كبػػػارن كإنمػػػا يمتػػػد إلػػػى جميػػػع األفػػػ ،ىنػػػا إنػػػو ال يقتصػػػر علػػػى التبلميػػػ 
كىػػػػػم فػػػػػي أشػػػػػػد الحاجػػػػػة إلػػػػػى المعػػػػػػين كسػػػػػط تيػػػػػارات الحيػػػػػػاة  اك ػػػػػغارن 

االجتماعيػػػة، إذ إف المكتبػػػة تقػػػـو علػػػى اتصػػػاؿ األفػػػراد بأفكػػػار الجماعػػػة 
كتطورىػػا كت كيرىػػا كحقافتهػػا عػػن طريػػو الكتػػب كالمطبوعػػات ك يرىػػا، كمػػا 
أنهػا تهػدؼ إلػى إف تكػوف لػديها مجموعػة منظمػة مػن المػواد المنشػورة فػػي 
الصحف اليومية إلى جانب ما لديها من دكائر المعػارؼ كالمراجػع. كمعنػى 

نها ترل أف تهيئ من ى ه المنشػورات التػي تت ػاعف بسػرعة عجيبػة أذلك 
 مادة مختارة مه ومة. 

كعلى ى ا النحو كعلى اعتبار أف ىػ ا كلػو ىػو رأم المجتمػع كسػجل 
ا ىػي إال مكتبػة اليػـو نا أف نقوؿ إف الجريدة اليوميػة مػيُمكن  حياتو كتطوره

 ال م نعيش فيو. أما المكتبة فهي  حي ة كل كقت.
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كرأينػػػا كيػػػف أف المكتبػػػة ليسػػػت كسػػػيلة للتعلػػػيم فحسػػػب، كإنمػػػا ىػػػي 
مػػػنه  متميػػػز فػػػي ىػػػ ا التعلػػػيم مختلػػػف الطبقػػػات كخا ػػػة أكل ػػػك البػػػالغين 
ال ين يعتمدكف على المكتبة في إتمػاـ تعلػيمهم المهنػي أك ال نػي. كالطػابع 

بمنه  التعليم في المكتبة ىو الحريػة. كمثػل ىػ ا التعلػيم ىػو خيػر  الخاص
أف ي يد المرء في حياتو كيبػرز شخصػيتو. كف ػبل عػن ذلػك تعتبػر  يُمكن ما

ىػػػ ه المؤسسػػػات خيػػػر مكػػػاف لمعرفػػػة أفكػػػار المجتمػػػع كمشػػػاكلو كتطػػػوره 
فػػػػي الحيػػػػاة  اكأعمػػػػو أحػػػػرن  اكتكييػػػػف ال ػػػػرد. فهػػػػي فػػػػي الواقػػػػع أبعػػػػد  ػػػػورن 

ممػػػػػػا نظػػػػػػن، بحيػػػػػػث تعتبػػػػػػر المكتبػػػػػػات مؤسسػػػػػػات تػػػػػػركرية  االجتماعيػػػػػػة 
بل ىي ركح التعليم العاـ كبػؤرة  اكالمدارس كالمستش يات فهي ليست ترفن 

 الرقي ال كرم كالح ارم.
مػن كتػاب  22كله ا السبب أمكػن أف نقػوؿ مػع "يسػطوبك" فػي ص 

نهػا المكتبػة أ)المكتبة الشعبية األمريكية(: إف تعريف المكتبة الشعبية "ىو 
التػػػي يملكهػػػا أك يػػػديرىا الشػػػعب أك التػػػي تخدمػػػو بػػػبل مقابػػػل مػػػن المػػػاؿ"، 
كلػػ لك كػػاف مػػن الطبيعػػي أف تن ػػو عليهػػا الدكلػػة أك الهي ػػات المحليػػة مػػن 
ال ػػرائب التػػي تجيبهػػا مػػن الشػػعب كلمػػا ذكػػره المؤلػػف السػػابو فػػي كتابػػو 

( مػػن أف "أحػػر الكتػػب علػػى المجتمػػع إنمػػا 398)المكتبػػات كالمجتمػػع ص 
بػػػال  حقػػػا إذ ىػػػو أعمػػػو مػػػن  ػػػحبو اإلنسػػػاف لصػػػديقو اإلنسػػػاف. ىػػػو أحػػػر 

فالمكتبػػة تبعػػث إيحػػاء فػػي أعمػػاؽ المػػرء كتمػػس ركح كيانػػو كعقلػػو كشػػعوره 
كإرادتػػػو. كالكتػػػب ىػػػي التػػػي تخلػػػو أك تعػػػدؿ معػػػايير األخػػػبلؽ كتبنػػػى قػػػيم 
الحيػػاة كالسػػلوؾ كتمسػػك بزمػػاـ مشػػاعرنا كتلػػوف منظارنػػا الػػ م نشػػرؼ بػػو 

 على الحياة".
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فػػػػػاف كاجػػػػػب رعايػػػػػة الدكلػػػػػة كاألمػػػػػواؿ العامػػػػػة  ،مػػػػػرا يكػػػػػن األكمهمػػػػػ
 للمكتبات الشعبية كما يماحلها يرجع إلى أنها:

 تركرية للشعب تركرة المدرسة ن سها. -9

إنهػػا المػػؤحر التعليمػػي ال ريػػد الػػ م يسػػتطيع أف يمتػػد فػػي الحيػػاة  -2
 .قراءكيجعل المواطنين جميعا 

ى خيػر نحػو ممكػن إنها الوسيلة الناجحة لتزجيػة كقػت ال ػراغ علػ -3
كجػػدير بالدكلػػة أف تن ػػو علػػى مؤسسػػة تػػؤدم ىػػ ا الػػدكر الخطيػػر 

 في الحياة االجتماعية من األمواؿ العامة.

حتػػػى ال تػػػتحكم فيهػػػا  ،مػػػن الواجػػػب أف تكػػػوف عامػػػة ال خا ػػػة -4
 األىواء كالنزعات ال ردية.

كعلػػى ذلػػك تعتبػػر المكتبػػة منشػػأة اجتماعيػػة عامػػة السػػتكماؿ التعلػػيم 
درسة عاجزة عن تأدية مهمتها لجمهرة الناس ال ين ىػم بعيػدكف العاـ. كالم

عنهػػػا. كإذا  ػػػه التحايػػػل علػػػى تكليػػػف المدرسػػػة ك ي ػػػة المكتبػػػة العامػػػة  
كانػػػت النتيجػػػة فشػػػبل ذريعػػػا مترتبػػػا عػػػن عػػػدـ إقبػػػاؿ الكبػػػار علػػػى مدرسػػػة 

كعػػدـ فهػػم المدرسػػين لعقليػػة الكبػػار الػػ ين يختل ػػوف عػػن ىػػؤالء  ،الصػػغار
رت التجػارب ذلػك فػي بعػى المنػاطو التػي ال توجػد بهػا كما أ هػ  ،الصغار

 مكتبات عامة في أمريكا.
مػػن أف جػػػو  -مػػػا سػػبو ذكػػػره -عػػن البيػػػاف فػػي ىػػػ ا الموتػػوع يك نػػ

الحرية في المكتبة العامة جوىرم أ ػيل فيهػا، كىػو ال يتػوفر فػي المدرسػة 
ر التي تتخ  كالنظاـ كالتقييد منهجا حتى في أرقى الببلد التي تحػاكؿ تحريػ
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فبينمػػػػا يجػػػػد المدرسػػػػة محػػػػدكدة البرنػػػػام  نجػػػػد المكتبػػػػة أبعػػػػد  ،المدرسػػػػة
اتػػت تخػػدـ  بألنها تخػػدـ مختلػػف الطوائػػف كمتبػػاين العقليػػات. فقػػد ،ىػػدفا

كػػل مهنػػة ك ػػناعة كتحػػاكؿ تلبيػػة حاجػػات مختلػػف الميػػوؿ كالطبػػائع عػػن 
إلى  ناع إلى علماء إلى شعراء إلى نساء إلى أط اؿ، فهي الجامعػة  اؿعم

كإنمػا تعػرؼ منهجػا فػي التعلػيم آيتػو  االتي ال تعػرؼ برنامجػا محػدكدن  العامة
، كمػػػا  هػػػا ت ػػػع سياسػػػتها تبعػػػا لحاجػػػات أنالتحػػػرر مػػػن البرنػػػام  المرسػػػـو

البي ات كاألكساط التػي تعػيش فيهػا، كالتػاريخ كالثقافػة كلػوف النشػاط الػ م 
يسػػػػػيطر علػػػػػى حيػػػػػاة المػػػػػواطنين بحيػػػػػث تكػػػػػوف كسػػػػػيلة تػػػػػركرية للتقػػػػػدـ 

 .االجتماعي
كعلى نحػو آخػر نقػوؿ إف المكتبػة التػي تػوفر ىػ ا المػنه  ال ريػد مػن 
التعليم ال م يسمونو تعلػيم البػالغين تػمن مػا تػوفر مػن المزايػا االجتماعيػة 

 الجديرة بكل عناية كرعاية من الدكلة. 
ك البػػا مػػا  ،إلػػى تنميػػة الملكػػات يكتعلػػيم البػػالغين كمػػا قلػػت آن ػػا يرمػػ

تول المعيشػػة بزيػػػادة األجػػر، كذلػػػك عػػػن تكػػوف للحػػػدؽ المهنػػي لرفػػػع مسػػػ
طريو الكتب كبرام  القراءة كالمطالعػات كالمحاتػرات كالمناقشػات التػي 
تكػػوف الر بػػة الشخصػػية فػػي المػػتعلم كحػػدىا ىػػي الحػػافز دكف أف يجػػدىا 
المعلػػػم بتعػػػاليم كتوجيهػػػات م يػػػدة. كمثػػػل ىػػػ ه الدراسػػػة الحػػػرة االختياريػػػة 

فػي الئحتػو  9997ت البريطػاني سػنة تركرية حتى لقد أذاع اتحاد المكتبػا
أف الغػػرض التعليمػػي للمكتبػػة يػػتلخ  فػػي "تعلػػيم الشػػخاص ألن سػػهم فػػي 

 جو يسوده التحرر كعدـ التقييد". 
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كمعنػى ذلػػك يػػتلخ  فػػي ىػػ ه المعػاني التػػي أكػػدناىا ألىميتهػػا كالتػػي 
 ال تخرج عن أف ى ا التعليم يعتمد على ال رد كر بتو كىدفو كقدرتو.

طنػػوا إلػػى ىػػ ه فمػػن الكتػػاب كالم كػػرين ممػػن  اكثيػػرن   كنجػػد فػػي مصػػر
األميػػة بػػين البػػالغين بػػل كبػػين المتعلمػػين أن سػػهم كارجعػػوا ذلػػك إلػػى فسػػاد 
التعلػػيم كالتربيػػة. كأكد أف أشػػير إلػػى أف أميػػة المتعلمػػين المثق ػػين كمحاكلػػة 
ترقيػػػة مسػػػتواىم عػػػن طريػػػو القػػػراءة كاالطػػػبلع ليسػػػت ىػػػي مػػػا يطلػػػو عليػػػو 

لبالغين، ألف مثل ى ا النوع من التعليم ال يقف عػن مجػرد ا طبلح تعليم ا
شغل كقت ال راغ كرفع الن س عن الصغار بالقراءة كمصػاحبة الكتػاب، بػل 
ىػػو تنظػػيم مػػن جانػػب المكتبػػة ألنػػواع مػػن دراسػػات الموتػػوعات العلميػػة 
كال يػػة ك يرىػػا. كإليجػػاد كتػػب منطقيػػة التػػدرج مػػن السػػهل إلػػى المعقػػد فػػي 

تنظػػيم بػػرام  بتنظػػيم فػػي سػػلكها مػػن يريػػد أف يوا ػػب ىػػ ه الموتػػوعات ك 
كيسػػػػػتمر كمػػػػػا يشػػػػػارؾ فػػػػػي البػػػػػرام  التعليميػػػػػة األخػػػػػرل مػػػػػن محاتػػػػػرات 
كمناقشات فيست يد كل منهم من خبرة المكتبػة فػي االسػتعبلـ كاالسترشػاد 
عػػن كػػل مػػا مػػن شػػأنو أف يرفػػع مسػػتواه فػػي مهنتػػو أك ف ػػة أك ىوايتػػو، كذلػػك  

أك مرشػػػدىا، كمعنػػػى ذلػػػك أف تعلػػػيم  كلػػػو تحػػػت إشػػػراؼ مشػػػرؼ القػػػراءة
البػػالغين  يػػر مجػػرد رفػػع الػػن س كشػػغل كقػػت ال ػػراغ بػػالقراءة كلػػو أف ذلػػك 
مػػػػن الو ػػػػائف الهامػػػػة للمكتبػػػػة العامػػػػة كلكنهػػػػا ك ي ػػػػة أخػػػػرل  يػػػػر تعلػػػػيم 
البػػالغين، كنحػػن فػػي أشػػد الحاجػػة إلػػى تحقيػػو ىػػ ه األىػػداؼ ك يرىػػا فػػي 

لػػببلد احت ػػانا للمقػػاىي التػػي مكتباتنػػا، فممػػا ال شػػك فيػػو أننػػا مػػن أكثػػر ا
ت ػػم بػػدكرىا مبليػػين مػػن النػػاس فػػي المػػدف كالقػػرل ي ػػيعوف كقػػتهم سػػدل 
كتنطع منكػر كعبػث ينتهػي بالشػر كالجهػل. كمػن الواجػب أف نهػدم ىػؤالء 
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 الحا منها على أسػاس  االسبيل إلى المكتبات الحديثة إذا ما أنشأنا عددن 
 بي ة كمشاكلها.سليم ككانت ى ه المكتبات كحيقة الصبلت بال

سػػواء كانػػت ىػػ ه العنايػػة مػػن ،كىكػػ ا عنػػى الغػػرب بانشػػاء المكتبات
جانب األفراد أك الهي ات العامة أك الحكومات. كلم تػك ىػ ه العنايػة عبثػا 

يهػػػا ليسػػػت خػػػزائن الكتػػػب كإنمػػػا ىػػػي نكال سػػػخطا ألف المكتبػػػات التػػػي تع
ل ػراغ أك مراكز للنشاط االجتمػاعي يقصػدىا األفػراد فػي كػل كقػت لتزجيػة ا

االستعبلـ أك القراءة كاالطبلع أك اإلفادة من بػرام  تعلػيم البػالغين أك  يػر 
كقػػػد اسػػػتعدت ىػػػ ه  -ممػػػا ىػػػو كاتػػػه فيمػػػا سػػػبقت اإلشػػػارة إليػػػو-ذلػػػك 

ين عليهػػػػا خيػػػػر ملالمكتبػػػػات بتنظيمهػػػػا كترتيبهػػػػا كفهارسػػػػها كبنائهػػػػا كبالعػػػػا
ديػة كتقػيس االستعداد لتجت ب أكبر عدد من الناس ي يػدكف منهػا إفػادة ج

 نجاحها بمدل ذيوع شأنها ككثرة أ دقائها.
كتت ػػػمن ىػػػػ ه الو ػػػائف كػػػػوف المكتبػػػػة حافظػػػة للتػػػػراث االجتمػػػػاعي 

لؤلجيػػاؿ كسػػجبل  اليكػػوف ذخػػرن  ،كالثقػػافي بمػػا فيػػو مػػن آداب كعلػػـو كفنػػوف
للتػػاريخ فػػي تطػػوره كللحيػػاة فػػي تغيرىػػا. كىػػي فػػي ن ػػس الوقػػت تجعػػل ىػػ ا 

مجتمػػع الحاتػػر. كممػػا يػػدخل فػػي ك ػػائف التػػراث مناخػػا لجميػػع أبنػػاء ال
المكتبة، باعتبارىا منشأة اجتماعية، أنها تعمل جاىػدة علػى إشػاعة عنا ػر 
حقافية كفكرية كركحية موحدة كإيجاد التجانس بػين أفػراد المجتمػع الواحػد 
سػػػػػػػواء فػػػػػػػي عملهػػػػػػػا العػػػػػػػادم أك فػػػػػػػي بػػػػػػػرام  المحاتػػػػػػػرات كالمعػػػػػػػارض 

قافية كاالجتماعية كالػدعوة إلػى كالمناقشات كبكونها منتدل للجماعات الث
األفكػػار السػػليمة كمناقشػػتها تحػػت إشػػراؼ أخصػػائيين سػػواء أكانػػت ىػػ ه 
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األفكار سياسية أـ فنية أـ اقتصادية أـ أدبية أـ لمجرد المعرفػة كاالطػبلع، 
كعملهػػا علػػى إيجػػاد التجػػانس بػػين أبنػػاء المجتمػػع الواحػػد ال يقتصػػر عنػػد 

كتبػػا معنيػػة كاتجاىهػػا اتجاىػػا اجتماعيػػا عملهػػا العػػادم كاختيارىػػا  ببػػل  ،ىػػ ا
معتػػدال فػػي سياسػػتها. إلػػى جانػػب عملهػػا علػػى نشػػر المعلومػػات الصػػحيحة 
باإلجابة عن كل استعبلـ في أقساـ المراجع، كىي أقساـ موجػودة فػي كػل 

كمػا   ..مكتبة يصه أف تسمى مكتبة حديثة مهما  ػغر حجمهػا كقػل شػأنها
الصبياف مكانػا فػي مجالهػا، كمػا تهيػئ  نها تهيئ لؤلط الي ك أإنو من المعلـو 

 كل كسائل العوف إلرشاد الباحث كالعالم كإذاعة المعرفة.
لهػػ ا كلػػو اعتبػػرت مؤسسػػات اجتماعيػػة أ ػػيلة لهػػا تػػركرتها كأىميتهػػا 
بحيػػث ال يسػػتغنى عنهػػا المجتمػػع المتح ػػر بػػأم حػػاؿ مػػن األحػػواؿ. كلمػػا  

اـ كاإل ػػػػبلح كانػػػػت ك ائ هػػػػا حقػػػػا تامػػػػا مت ػػػػمنة فػػػػي بػػػػرام  التعلػػػػيم العػػػػ
ها الحكومات في الغرب كب لت لها الماؿ كالعػوف تاالجتماعي فقد احت ن

كاعتبرت حو المواطن في الخػدمات المكتبيػة ال يقػل عػن حقػو فػي الػتعلم 
 بالمدرسة.

 أليست المكتبة ىي إذف جامعة الشعب؟
 أليست ىي مدرسة حرة أك مدرسة الحياة؟



55 

 

 ي املديٌت ِإىل صوين الزيفه

 ما ىو أاثر  ريًا لبالدنا من ادلكتبة"ك ار،ة وإنشاء ادلعبا هلل فليس مثة"بعا ادل

 يودكر ركزفلتت
 
يحسػػػن أف نلػػػم بػػػأنواع المكتبػػػات التػػػي تمولهػػػا األمػػػواؿ العامػػػة حتػػػى 
تسػػتطيع علػػى  ػػوتها أف نحػػدد مػػا يحػػب علػػى مكتباتنػػا المماحلػػة القيػػاـ بػػو 

أـ المكتبػػػػات سػػػػواء أكانػػػػت ىػػػػ ه المكتبػػػػات المراكػػػػز المكتبيػػػػة الكبػػػػرل 
الصغيرة في  ميم الريف كىما  ير المكتبة الشعبية في المدينػة أك البلػدة 

 كىي التي تحدحنا عنها حتى ادف.
كىػي  ،كأمثاؿ المكتبات الكبرل ىي مكتبة الدكلة كمكتبات الواليات

المكتبػػات الرئيسػػية إلػػى تح ػػف التػػراث القػػومي أك اإلقليمػػي كتكػػوف بمثانػػة 
ن فتعنػػي بهػػم علػػى نطػاؽ كاسػػع بحيػػث تلػػي كػػل مػػا مػػن مراكػز عامػػة للبػػاحثي

شػػػأنو أف يسػػػهل البحػػػث مػػػن مراجػػػع ككتػػػب فػػػي أنحػػػاء الػػػببلد، كالتػػػي مػػػن 
لبػػػػاحثين فحسػػػػب بػػػػل لسػػػػائر لكمعينػػػػا ال  اشػػػػأنها أف تكػػػػوف كػػػػ لك مرشػػػػدن 

المكتبات الشعبية كالخا ة، فلسنا ىنا بصدد مكتبات  غيرة شػعبية علػى 
الػػػػببلد كالمػػػػدف كإنمػػػػا نحػػػػن إزاء النحػػػػو الػػػػ م سػػػػبو ذكػػػػره فػػػػي مكتبػػػػات 

مكتبػات أتػخم كأكسػع نطاقػػا بحيػث يجعلهػا ذلػك فػػي مسػتول قػومي فػػي 
فػػبل تتقيػػد بالبلػػد الػػ م توجػػد فيػػو كإنمػػا تمتػػد إلػػى  ،الػػببلد التػػي توجػػد فيهػػا
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إقليمهػػا أك قطرىػػا حسػػب التقسػػيم السياسػػي ألف الحكومػػة الحاكمػػة ىػػي 
خػػدماتها العلميػػة كىػػي التػػي التػػي تسػػيطر عليهػػا كترسػػم سياسػػتها الثقافيػػة ك 

كتبعا لؤلىػػػداؼ ،تمػػػدىا بالمػػػاؿ كتختػػػار مو  يهػػػا حسػػػب اللػػػوائه المتبعػػػة
المرسػػومة كتحقيقػػا للخيػػر الػػ م تنشػػده الدكلػػة أك الحكومػػة مػػن الخػػدمات 
المكتبيػػة كالػػ م يعػػود علػػى الػػػوطن كيػػنهى بالبحػػث كالتقػػدـ العلمػػي فػػػي 

 ببلدىا كفي الببلد األخرل في كثير من الحياف.
مػػػػن مكتبػػػػات الدكلػػػػة مكتبػػػػة الكػػػػونجرس بمدينػػػػة كاشػػػػنطن عا ػػػػمة ك 

الواليات المتحدة كمكتبة المتحف البريطاني بلندف كمكتبة الدكلػة ببػاريس 
 كمختلف مكتبات الدكلة في عوا م العالم المتح ر.

كنجد في كػل مػن مكتبػة الكػونجرس كالمتحػف البريطػاني مػثبل مكتبػا 
 ي ة تسجيل حقػوؽ التػأليف كالنشػر لتسجيل حقوؽ التأليف ملحقا بها كك 

بشػػرط أف تػػودع نسػػخة أك نسػػختين مػػن كػػل كتػػاب. كبػػ لك تح ػػف الدكلػػة 
لن سها سجبل كامبل بكل ما أخرج من الكتب كيػتم للمؤلػف كالناشػر علػى 

إلػػى دار الكتػػب المصػػرية  اتقريػػرن نا ىػ ا النحػػو تسػػجيل حقوقهمػػا. كقػػد قػدم
لرفػع مسػػتول خػػدماتها، كػػاف مػن تػػمن مػا احتػػواه،   9948فػي مػػارس سػنة 

أف تعمػػل الػػدار علػػى استصػػدار قػػانوف يبػػيه لهػػا الحصػػوؿ علػػى نسػػخة مػػن  
و مػا تحصػل عليػو المكتبػات األخػرل حػكل كتػاب يصػدر فػي مصػر علػى ن

لمراجػع البحػث كسػجبل لمػا ينشػر كيطبػػع  افػي الخػارج كذلػك لتكػوف مركػزن 
كيصػػػػدر فػػػػي أنحػػػػاء الػػػػببلد، كمػػػػا تمهػػػػد بػػػػ لك لتسػػػػجيل حقػػػػوؽ التػػػػأليف 

 كالنشر.
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مكػػن عػػن طريػػو مثػػل ىػػ ه الخػػدمات تنظػػيم تبػػادؿ المطبوعػػات مػػع كيُ 
الػػدكؿ األجنبيػػة كمكتباتهػػا كمعاىػػدىا كمػػدىا بال هػػارس التػػي تحتاجهػػا ممػػا 

 ينشر أك يطبع في كطنها.
كفي بريطانيا تجد المشركع القومي لتنظيم اسػتعارة الكتػب فػي أنحػاء 

مشػػركع يتػػيه ألم قػػارئ  ىػػوبريطانيػػا كمركػػزه مكتبػػة المتحػػف البريطػػاني. ك 
فػػي أيػػة جهػػة أف يطلػػب الكتػػاب الػػ م يريػػد اسػػتعارتو مػػن مكتبػػة الواليػػة أك 
المقاطعػػة عػػن طريػػو مكتبػػة البلػػدة أك المدينػػة أك الهي ػػة إذا لػػم يوجػػد بهػػا، 

 من المكتبة الرئيسية بلندف.  طلبتو فاذا لم يوجد بها ىي األخرل
للمكتبات الرئيسية فػي  كيترتب على ى ا النظاـ جعل الثركة ال خمة

خدمة الباحػث كالمطلػع فػي أيػة جهػة فػي بريطانيػا كلػو كانػت بلػدة نائبػة أك 
 قرية خاملة.

عػػن البيػػاف أف فهػػارس محتويػػات مثػػل ىػػ ه المكتبػػات الرئيسػػية  يك نػػ
بالغػػػة ال ائػػػدة فػػػي اإلرشػػػاد إلػػػى معرفػػػة مػػػا تحتويػػػو كػػػل مكتبػػػة حتػػػى يكػػػوف 

 الطلب منها على أساس  حيه. 
ارس الكاملػػػػة الحديثػػػػة لمكتبػػػػات الدكلػػػػة فهرسػػػػت مكتبػػػػة كمػػػػن ال هػػػػ

الكػػػونجرس كفهرسػػػت المكتبػػػة األىليػػػة ببػػػاريس. كأمػػػا فهرسػػػت المتحػػػف 
 البريطاني فلم تنتو طبعتو الحديثة الشاملة بعد.

كإذا لـز الباحث االىتداء إلى مراجع تبحث موتوعا معينػا فػبل شػك 
القػػػوائم البلزمػػػة لكػػػل فتعػػػد  ،أف ىػػػ ه المكتبػػػات الرئيسػػػية تسػػػتطيع إفادتػػػو

 بحث. 
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كمثػػػل ىػػػ ه الخػػػدمات موجػػػودة بمكتبػػػة الكػػػونجرس األمريكيػػػة التػػػي 
 اتتقاتػى عنهػػا ن قػات زىيػػدة العتبارىػػا إياىػا خػػدمات خا ػة تسػػتلـز جهػػدن 

أكبر كعمػبل أشػو مػن عمػل المكتبػة الشػعبية، كمػا أف مثػل ىػ ه المكتبػات 
سػػػل  ػػػ حات بمػػػا لػػػديها مػػػن حػػػركة علميػػػة مػػػن المعػػػارؼ، تسػػػتطيع أف تر 

مصػػػورة مػػػن مقػػػاالت الصػػػحف أك المجػػػبلت أك الكتػػػب لمػػػن يطلػػػب ىػػػ ه 
الصور، كتتقاتى المكتبة على ذلك ن قات زىيػدة أي ػا. كىػ ه الخػدمات 

 موجودة في مكتبة الكونجرس ك لك.
كبعػػػػى مكتبػػػػات الدكلػػػػة كخا ػػػػة الكػػػػونجرس، تطبػػػػع بطاقػػػػات لكػػػػل  

المطلوبة عن كػل   كى ه البطاقات تشتمل على كافة البيانات، كتاب جديد
كتاب تظهر منها المحتويات التي يت منها عبلكة على المعلومات العاديػة 
مثػػػل اسػػػم الكتػػػاب كاسػػػم مؤل ػػػو كناشػػػره كمكػػػاف النشػػػر كعػػػدد الصػػػ حات 
كاللوحات كطوؿ الكتاب كرقم التبويب إف كاف عػدديا كاسػم الموتػوع إف  

 الخ.  ..عاتكاف يتتبع نظاما خا ا من األنظمة المعركفة لرؤكس الموتو 
مكػن أليػػة مكتبػػة أف تطلػػب ىػػ ه البطاقػات لتسػػتعير بهػػا فػػي إعػػداد كيُ 

م كجو كأحدحو تستطيع المكتبة الصػغيرة أف تسػتعين بخبػرة تفهارسها على أ
مكتبػػػػة الكػػػػونجرس فػػػػي فهرسػػػػة ىػػػػ ه الكتػػػػب كتبويبهػػػػا، كمػػػػا تسػػػػتطيع أف 

 مو. ت يف إلى ى ه البطاقات ما يبلئمها من أرقاـ التبويب ال م تستخد
هل للباحػث فػي سػكبه ا توفر المكتبة الصغيرة على ن سها جهػودا كت

فهارسػػػها مهمتػػػو بايجػػػاد بطاقػػػات مطبوعػػػة مشػػػتعلة علػػػى كافػػػة المعلومػػػات 
ألنها تحتػاج إلػى أخصػائي يبػ ؿ فيهػا  ؛كتعتبر ى ه العمليات ذات تكاليف
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 الجهد حتى تؤدم على الوجو األكمل.
ل ى ا النظاـ كتعميمو إليجػاد كقد اقترحت على دار الكتب إيجاد مث

فهارس مسػتوفاة الشػركط كسػهلة االسػتخداـ فػي يػد القػارئ فػي أيػة مكتبػة 
 إقليمية  غيرة. كذلك االقتراح ت منو التقرير ال م سبقت إليو.

كتسػجيبلت  ػوتية  فكتوفر مكتبة الكونجرس خػدمات خا ػة للعميػا
 لؤلعماؿ األدبية الكبرل ك ير ى ه الخدمات.

ات الواليػػات أك المقاطعػػات أك األقػػاليم كتعتبػػر مكتبػػات كىنػػاؾ مكتبػػ
مركزيػػػة بالنسػػػبة لمكتبػػػات الواليػػػة أك اإلقلػػػيم كتعتبػػػر كػػػ لك بمثابػػػة مكتبػػػة 
الدكلػػػػػة مػػػػػن مكتبػػػػػات الواليػػػػػة كتقػػػػػـو بالخػػػػػدمات المركزيػػػػػة، كلكػػػػػن ىػػػػػ ه 

نظػػػرا لكونهػػػا تابعػػػة للهي ػػػات اإلقليميػػػة كتسػػػتمد أموالهػػػا مػػػن  -المكتبػػػات
تتجاكز الحدكد السابقة المناطة بمكتبػات الدكلػة فػي  -يةال رائب اإلقليم

نهػػا تشػػرؼ علػػى تنظػػيم مكتبػػات اإلقلػػيم كتنظمهػػا كمػػن ذلػػك أنهػػا تػػؤدم أ
 خدمات مباشرة في إقليمها.

فهػػػي تشػػػجع بالمػػػاؿ كالخبػػػرة علػػػى تحسػػػين حالػػػة مكتبػػػات اإلقلػػػيم 
كالعمػػػػل علػػػػى إنشػػػػاء مكتبػػػػات جديػػػػدة كذلػػػػك عػػػػن طريػػػػو ح ػػػػز األىػػػػالي 

كىػػي تقتػػرح القػػوانين  فػػي االسػػتعداد بالمػػاؿ كالجهػػود إلنشػػائها.كتػػر يبهم 
كالتشػػػريعات التػػػي تسترشػػػد بهػػػا الحكومػػػات اإلقليميػػػة فػػػي سياسػػػتها إزاء 

 كتنظم توزيع اإلعانات على مكتبات اإلقليم. المكتبات الصغيرة.
كما تنظم معاىد كدراسات لتخري  من يعملوف في المكتبات بحيػث 

   من الثقافة كالمراف.يكونوف في مستول الئو 
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كتعمػل علػػى تنظػيم عبلقػػات المكتبػػات بالمػدارس كمكتباتهػػا كاألنديػػة 
 كمختلف المؤسسات.

مػػداد المكتبػػات الصػػغيرة بقػػوائم عػػن الكتػػب إىػػ ا كلػػو عػػبلكة علػػى 
المختارة فػي كػل موسػم كتنظػيم العبلقػات بػين المكتبػات المختل ػة بحيػث 

تبػات بع ػها بػبعى كفيمػا بينهػا يسهل تبادؿ االستعارة فيما بػين ىػ ه المك
 كبين مكتبة اإلقليم.

كمػػػن كاجبػػػات مثػػػل ىػػػ ه المكتبػػػات الرئيسػػػية فػػػي األقػػػاليم تشػػػجيع 
 القراءة كالمكتبات الجوالة أك السيارة في الريف.

نهػا تحػت ف أكالمبلحف على مثل ى ه المكتبات اإلقليمية في الغرب 
خها كتقاليدىا بحيػث ت ػوؽ بالمراجع التي تعتبر سجبل لقوانين الوالية كتاري

كلػػػػ ا كػػػػاف نظػػػػاـ تبػػػػادؿ  ،مكتبػػػػة الدكلػػػػة فػػػػي ىػػػػ ه الموتػػػػوعات بالػػػػ ات
االسػػتعارة القػػومي مػػن األىميػػة بمكػػاف حتػػى يسػػتطيع الباحػػث اسػػتعارة أم  

 كتاب في أية جهة كانت.
كمن الواجبات الهامة ك لك االحت اظ ب هرست م صل عن حػركة كػل 

إلػى كػل مكتبػة فيػو لتسػهيل معرفػة ىػ ه  امكتبة في اإلقليم ترسل منػو نسػخن 
 الثركة.

شػػػراؼ كتعتبػػػر مثػػػل ىػػػ ه المكتبػػػات مراكػػػز للخػػػدمات المكتبيػػػة كاال
عليهػػا بحيػػث يوجػػد فػػي إدارة التعلػػيم كالمػػدارس بكػػل كاليػػة قسػػم خػػاص 

مػػا يكػػوف مقػػػره مكتبػػة الواليػػػة  الئلشػػراؼ علػػى مثػػػل ىػػ ه الخػػدمات ككثيػػػرن 
 ن سها.
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الخا ػػة فػػي تلػػك التػػي أنشػػأتها بن سػػها أمػػا مكتبػػة البلػػدة أك المدينػػة 
كالتػػي يتمثػػل فيهػػا مػػا سػػبو شػػرحو فػػي فصػػل سػػابو كبػػدء ىػػ ا ال صػػل مػػن 
نظامهػػا كركحهػػا بقيامهػػا بالنشػػاط المباشػػر لخدمػػة الجماعػػة تحػػت إشػػراؼ 

 المكتبات المركزية كفركعها.
كبقيػػػت كلمػػػة يجػػػب أف تقػػػاؿ عػػػن المكتبػػػات التػػػي ين ػػػو عليهػػػا مػػػن 

ر علػػػى أسػػػاس إنػػػو مػػػن الممكػػػن توحيػػػد ك ػػػائف األمػػػواؿ العامػػػة فػػػي مصػػػ
 مكتبات الدكلة كالمكتبات اإلقليمية.

كتعتبػػر دار الكتػػب المركػػز المكتبػػي الرئيسػػي الػػ م ىػػو بمثابػػة مكتبػػة 
الدكلة، كالواجب أف تعطي السلطة التي تمكنها مػن أف ترت ػع إلػى مسػتول 

ىا فػي مكتبات الدكلة في الغرب، كأف تعطى ال رص لرسػم سياسػتها كتن يػ 
توء ما تجده لدم مكتبات الدكلة فػي الغػرب. كبػدكف ت ا ػيل اقتراحػات 
تريػػد أف تػػتمكن ىػػ ه الهي ػػة مػػن القيػػاـ بمػػا تسػػتطيعو مكتبػػات الغػػرب مػػن 

 خدمة كطنها على خير كجو كعلى النحو ال م أجملتو في إيجاز.
فمػػثبل نريػػد أف تػػنظم قسػػما منهػػا لئلشػػراؼ علػػى خػػدمات المكتبػػات 

ظيمهػػػػا كرفػػػػع مسػػػػتواىا، كتكػػػػوف كاجبػػػػات مثػػػػل ىػػػػ ا القسػػػػم اإلقليميػػػػة كتن
نشػائها بمػػالهم، االػدعوة للتعريػف بقيمػػة المكتبػات كتشػجيع األىلػػين علػى 

كممػػػا ال شػػػك فيػػػو أننػػػا ننشػػػد إيجػػػاد قسػػػم آخػػػر لتنظػػػيم عبلقػػػة المكتبػػػات 
بالمػػدارس كالجامعػػات سػػواء أكػػاف ذلػػك فػػي الػػدار بن سػػها أـ فػػي فركعهػػا 

نموىػػػا كزيػػػادة عػػػددىا فػػػي القريػػػب العاجػػػل علػػػى التػػػي نرجػػػو أف تطػػػرد فػػػي 
أساس سليم. كما قلتو بصدد المعاىػد العلميػة أقػوؿ عػن خػدمات األط ػاؿ 
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 ك يرىا مما ذكر في ى ه ال صوؿ.
كتنظيم العبلقات في التبادؿ أك في عمل فهػارس لمحتويػات المكتبػة 
ن سػػها كالمكتبػػات المختل ػػة فػػي الجامعػػات كالمصػػاله ال نيػػة كالشػػركات 

الجمعيات العلمية ك يرىا من األمور التػي ال يحتػاج ذكرىػا إلػى بيػاف كقػد ك 
 أخ ت تتجو إلى ى ه الغابات بال عل.

ىػػ ا مػػن ناحيػػة المكتبػػات فػػي المػػدف كاألقػػاليم إلػػى جانػػب مكتبػػات 
أمػػا القػػرل الصػػغيرة فػػأ ن أف مشػػركعات كزارة الشػػؤكف  ،المػػدف كالبلػػدات

يجػػػاد مراكػػػز إلف ك ل ػػػبلح كالتعػػػااالجتماعيػػػة إؿ تقػػػـو بتحقيقهػػػا مصػػػلحة ا
اجتماعيػػة فػػي أنحػػاء القػػرل ك يلػػة تحقيػػو الخػػدمات المكتبيػػة فػػي  ػػميم 
الريف سواء أكاف ذلك في  رفة للمكتبة ملحقة بالمركز االجتماعي ن سػو 

ائي عػػػػن نػػػػأـ بتػػػوفير المكتبػػػػات السػػػػيارة التػػػػي تطػػػػوؼ فػػػػي قلػػػػب الريػػػػف ال
 كالح ارة لتؤدم رسالتها. فالعمرا

لتػػي تلحػػو بػػالمراكز االجتماعيػػة بسػػيطة تػػتبلءـ مػػع عقليػػة كالمكتبػػة ا
فهي مثبل تحتػوم علػى  ،البي ة كحالتها كخصائصها االجتماعية كاالقتصادية

عدد من الصحف التي قد يطالعها لهم المشػرؼ علػى المكتبػة فػي أكقػات 
علػػيهم المشػػاكل التػػي تمسػػهم كعػػدد مػػن المجػػبلت المصػػورة  ؿمعينػػة ليعػػو 

 لك كاألفػػػبلـ السػػػينمائية عػػػن الموتػػػوعات الحيويػػػة كالكتػػػب المصػػػورة كػػػ
التػػػػي ت ػػػػػته أمػػػػػامهم مجػػػػػاؿ الت كيػػػػػر فػػػػػي تحسػػػػػين مسػػػػػتواىم أك حػػػػػالتهم 

تعطيهم حلوال عملية لزراعة محصوؿ مػربه أك تصػور لهػم ألوانػا ك الصحية، 
 لخ.إ   ..من الصناعات الري ية
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كالمكتبػػػة فػػػي مثػػػل ىػػػ ه المنػػػاطو تحتػػػاج إلػػػى خبػػػرة خا ػػػة بكي يػػػة 
ل كالت اىم مػع الػري يين كفهػم بي ػتهم كميػولهم كنزعػاتهم االجتماعيػة، التعام

كما تحتاج إلى خبرة ب نوف تعلػيم األميػين كتعلػيم البػالغين إلػى جانػب فهػم 
علػػػم المكتبػػػة ككسػػػائل ح ػػػز أىػػػل الريػػػف كتشػػػويقهم لبلسػػػتطبلع كالػػػتعلم 
كالقػػراءة بمختلػػف الطػػرؽ، كتشػػكيل جماعػػات مػػنهم للمسػػاىمة فػػي ألػػواف 

 اط األخرل على نحو ما ذكر في سياسة المكتبة كتعليم البالغين.النش
كممػػػا يتصػػػل يهػػػ ا الموتػػػػوع المكتبػػػات السػػػيارة أك الجوالػػػة، كىػػػػي 
السػػػػػػػيارات التػػػػػػػي تحمػػػػػػػل األفػػػػػػػبلـ السػػػػػػػينمائية كالتسػػػػػػػجيبلت الصػػػػػػػوتية 
كمجموعات الصور كالمجبلت كالكتب المبلئمة كتنتقل بها من مكاف إلػى 

 آخر. 
لمشػػػركعات فػػػي كاليػػػة لػػػم تكػػػن تختلػػػف حالػػػة كقػػػد تحققػػػت ىػػػ ه ا

سػػكانها االجتماعيػػة كاالقتصػػادية عػػن حالػػة سػػكاف القػػرل فػػي مصػػر، فقػػد  
كانت األمية كالمػرض كال قػر مسػتقحلة. كمػع ذلػك نظػم برنػام  فػي كاليػة 
نيػػػو مكسػػػيكو فػػػي الجنػػػوب الغربػػػي للواليػػػات المتحػػػدة.. ككانػػػت إحػػػدل 

دء فػي مشػركعات اإل ػبلح السيدات الثريات قد تبرعت بمبل  تػخم للبػ
التػػػػي تولتهػػػػا جامعػػػػة نيػػػػو مكسػػػػيكو، ككانػػػػت ك ي ػػػػة السػػػػيارات أف تػػػػدعو 

 ة كما إليها. يبواسطة األفبلـ كالصور لمشركعات اإل بلح كمحو األم
ككانت بداية رائعة انتهت بنهاية  اية في التوفيو كالنجاح ف ػي شػهور 

كمػػػا سػػػجلو محيػػػت األميػػػة! كليسػػػت ىػػػ ه مبالغػػػة بػػػل ىػػػو مػػػا حػػػدث فعػػػبل 
 التاريخ.
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مػا يجػوؿ فػي الخػاطر إذا مػا  اكقد سقت ى ا كلو مقدمػة لسػؤاؿ كثيػرن 
أف نقػػيم  يُمكػػن ذكػػرت مشػػركعات عػػن المكتبػػات فػػي الريػػف كىػػو؟ كيػػف

 مكتبات ال تبين؟
كعنػػدم أف المكتبػػػة السػػػيارة لػػػم تكػػػن مكتبيػػػة بػػػالمعنى الصػػػحيه فػػػي 

ة كالبصػػػػرية كاليػػػػة "نيومكسػػػػيكو"، بػػػػل كانػػػػت تسػػػػتخدـ الوسػػػػائل السػػػػمعي
audio visual aidsأم التسػػػجيبلت الموسػػػيقية كاألفػػػبلـ كالصػػػور  ؛

كقػػد اسػػتطاعت أف تجمػػع العػػدد الغ يػػر مػػن األميػػين الػػري يين كفػػي  ،ك يرىػػا
ى ه األحناء كخبلؿ ى ه المشاىدة كانوا في حالػة ت ػته ن سػي تسػمه لهػم 

ي تػػوحي بػػأف يتلقػػوا اإلرشػػادات كالنصػػائه المقيػػدة الداعيػػة لئل ػػبلح كالتػػ
إلػػػيهم بالتعػػػاكف تػػػد األمػػػراض االجتماعيػػػة التػػػي ت تػػػك بهػػػم كمنهػػػا األميػػػة 

 كالجهل.
كىك ا نجػد مشػركعات المكتبػة كانػت الصػوت السػحرم الػ م كػاف 

 يدعو لئل بلح في نيوكسيكو كيعد آذانا  ا ية.
أما أىميػة المكتبػة فػي الريػف فػبل تقػل أىميػة عػن محػو األميػة ن سػو، 

رء أف يػػتعلم كيػػف يقػػرأ كيكتػػب مرحلػػة مػػن مراحػػل اسػػتطاعة المػػفػػي إذ أف 
محو األمية كليست ىػي كػل شػيء ألف الري ػي سػوؼ ينسػاىا بػل المشػاىد 

فبلبػػد مػػن موا ػػلة االتصػػاؿ بمركػػز للقػػراءة  ،الملحػػوظ أنػػو ينسػػاىا بال عػػل
يغريو على أف يطلع على الدكاـ، كىػ ا ال يتحقػو إال بوجػود المكتبػة، التػي 

اكز الخدمات األخرل المتصلة بمصاله الري ػي يجب أف تكوف متصلة بمر 
المباشػػػػرة ممػػػػا ي ػػػػطره إلػػػػى التػػػػردد علػػػػى مركزىػػػػا. كلػػػػ ا كجػػػػب أف توجػػػػد 
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المكتبػػة الري يػػة إلػػى جانػػب سػػائر أقسػػاـ المراكػػز االجتماعيػػة مػػن خػػدمات 
كيحػب أف نػنظم لمثػل  طبية إلى زراعيػة إلػى إرشػاد اجتمػاعي كتعػاكني الػخ.

 سية تك ل لها النجاح كالثبات.ى ه المكتبات إدارة فنية رئي
 إف أىمية المكتبة في القرل األمية تتلخ  في أنها:

تساعد على تعليم األميػين كمػا تسػاعد علػى تػ كيرىم الػدائم بمػا  -9
 تعلموه.

 تكوف مركزا للدعاية لئل بلح االجتماعي. -2

رشدىم في مشاكلهم تإذا شعر الري يوف بأف المكتبة تستطيع أف  -3
فػػانهم كال شػػك يقبلػػوف عليهػػا كير بػػوف فػػي  الحيويػػة كاالقتصػػادية
 لنشاطهم االجتماعي. اارتيادىم فتكوف مركزن 

كلهػػػػ ا فبلبػػػػد أف تكػػػػوف متصػػػػلة بنشػػػػاط اإل ػػػػبلح االجتمػػػػاعي  -4
 اكاإلرشػػػاد الزراعػػػي كالتعػػػاكني كالصػػػحي كالتعليمػػػي لتصػػػبه مركػػػزن 

 لعرض ألواف ى ا النشاط المتباين.

تلبيػة إلػى أىميتػو كإحيػاء إحياء التراث الري ي التاريخي للجهة كال -5
التقاليػػػد الصػػػالحة كإ هػػػار مميػػػزات المجتمػػػع المباشػػػر كاإلقلػػػيم 

 ال م تتبعو.
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 املكتبت ودعائن الغد

 "القارة على اعتماد ادلرء على نفسو تتمثل يف القراءة 
 اليت هتبها ادلار،ة للطالب وىي على يقني من أؤا ىبة با ية ما بقى فيو نفس يرتدد"

 ندركارتر اليكس
؛ تبوأ ادلكتبة احلايثة يف ادلار،ة مكان القيادة لتأدية  امات وظيفيةت"

ولسنا يف حاجة ك لتحقيق فلسفة التعليم ففي احلق أؤا أداة حيوية للطلبة وادلعلمني
 إىل التأايا بأن ادلكتبة ىي ادلراز الفعال لنشاط ادلار،ة"

 إنجليش
 

كلكنهػا بػالر م مػن  إف مكتبات الدكلة ىي أتخم المكتبات كأ ناىا،
من مكتبات الجامعات ألف األخيرة كانػت دينيػة النشػأة  اذلك أحدث عهدن 

فكانت مراكػز المعرفػة كأداتهػا. كىكػ ا نجػد أف أقػدـ المكتبػات ىػي تلػك 
التػػي تنتسػػب إلػػى الجامعػػات القديمػػة. فأقػػدـ مكتبػػة فػػي ألمانيػػا ىػػي مكتبػػة 

جامعة كمبردج التػي كفي انجلترا  9346جامعة ىيدلبرج التي أنش ت سنة 
فػػي حػػين يرجػػع تػػاريخ مكتبػػة المتحػػف البريطػػاني إلػػى  9425أسسػػت سػػنة 

القػػرف الثػػامن عشػػر. كفػػي السػػويد نجػػد أف أقػػدـ مكتبػػة ىػػي مكتبػػة جامعػػة 
ككػػاف الحكػػاـ كالملػػوؾ كأ ػػحاب الجػػاه  9477"ايسػػاال" إذ أنشػػ ت سػػنة 

ىػػ ا  كالن ػػوذ يشػػملوف ىػػ ه المكتبػػات بعط هػػم فمػػا تػػم أنشػػاؤىا إال علػػى
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 النحو.
كإذا كنػػػػػا نريػػػػػد أف نعػػػػػرؼ، فػػػػػي لمحػػػػػات، عبلقػػػػػة المكتبػػػػػة بػػػػػالتعليم 
كفلسػػ تو الحديثػػة فيجػػب أف نػػ كر المدرسػػة كارتبػػاط المكتبػػة بهػػا. كتػػاريخ 

، أك قػػل إنػػو يرجػػع إلػػى العشػػرين ىػػ ا االرتبػػاط يرجػػع إلػػى بدايػػة ىػػ ا القػػرف
العقػػػػد األخيػػػػر مػػػػن القػػػػرف التاسػػػػع عشػػػػر علػػػػى كجػػػػو الدقػػػػة كقػػػػد عنيػػػػت 

شػػراؼ علػػى التعلػػيم بتنظيمهػػا كػػأداة فعالػػة لتحقيػػو لحكومػػات كىي ػػات االا
 فلس ة التعليم الحديث.

الػػػ م كانػػػت  ايتػػػو الػػػتح ف  ،كالتعلػػيم الحػػػديث  يػػػر التعلػػػيم القػػػديم
كالتقيد بمادة كمواتيع معينػة إذا مػا اسػتوعبها الطالػب نػاؿ إجازتػو كأ ػبه 

 من المتعلمين. 
ديموقراطيػػة الغربيػػة فيتجػػػو إلػػى إعػػػداد كأمػػا التعلػػيم اليػػػـو فػػي بػػػبلد ال

بحيػػث يسػػتطيع أف يكػػوف مواطنػػا منسػػجما  ،ال ػػرد لتحقيػػو  ايػػة اجتماعيػػة
مػػع الجماعػػة قػػادرا علػػى أف يخػػدـ ن سػػو كيخػػدـ تلػػك الجماعػػة، كذلػػك ال 
يتأتى إال بأف يكوف ى ا ال ػرد قويػا جثمانيػا كعقليػا كن سػيا بحيػث يسػتطيع 

ف لو مهنة أك عمػل يت ػو كطبيعتػو كميولػو أف يتحمل تبعات الحياة، كأف تكو 
علػى ن ػع ن سػو كن ػع  اكاتجاىاتو كينتهي بو ى ا لوتػع إلػى أف يصػبه قػادرن 

مػػػػن الناحيػػػػة األخبلقيػػػػة  االمجتمػػػػع الػػػػ م يعػػػػيش فيػػػػو، كأف يكػػػػوف جػػػػديرن 
 ا.ا  الحن كاالجتماعية بتحمل تبعات األسرة كإسعادىا كأف يكوف مواطنن 

مػػػػ ىب التكامػػػػل بمعنػػػػى أف مػػػػواد كىكػػػػ ا أخػػػػ  يتطػػػػور التعلػػػػيم إلػػػػى 
الدراسػػة المت رقػػة مػػا ىػػي إال محاكلػػة لجمػػع المػػؤحرات المتبادلػػة بػػين قػػدرة 
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اإلنسػػػػػػاف الجسػػػػػػمية كاالقتصػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػة كبػػػػػػين العػػػػػػالم الخػػػػػػارجي 
كالمجتمػػع الػػ م ينتمػػي إليػػو. كالغايػػة مػػن مثػػل ىػػ ا المػػ ىب إيجػػاد مػػنه  

 رتو.دلو كشخصيتو كقتربوم ك يل باعداد فرد متكامل لو باستقبل
كيقػػوؿ "تيػػػد" فػػي مقػػػاؿ نشػػر فػػػي "نشػػرة اتخػػػاد مكتبػػات الجامعػػػات 

خ  الغػػػػرض مػػػػن ليػػػػت( 422الجػػػػزء الخػػػػامس كالعشػػػػرين ص )األمريكػػػػي" 
 ايتػو إعػداد الشخصػية  ،التعليم الجامعي في أنػو عقلػي فلسػ ي ركحػي معػا

ة تبػػين ال رديػػة كاالجتماعيػػة كتهي تهػػا للمهنػػة كالحيػػاة االجتماعيػػة. فالجامعػػ
الوسػػػػيلة لتحقيػػػػو الػػػػ ات عػػػػن طريػػػػو المسػػػػاىمة فػػػػي الحيػػػػاة االجتماعيػػػػة 
كلتقريب الغايات الديمقراطيػة بػالمراف علػى الحيػاة كتركيػز اإليمػاف بهػا. أك 
بمعنػػى آخػػر يقػػاؿ إف ىػػ ا الغػػرض ىػػو إشػػباع الميػػوؿ كرفػػع الت كيػػر كتنميػػة 

لػػى الحساسػػية كفػػي الشػػخ  حتػػى تمتػػد إلػػى المجتمػػع لينػػدم  اإلنسػػاف ع
ىػػ ا النحػػو فػػي حيػػاة النػػاس كفػػي الطبيعػػة ذاتهػػا، كمعنػػى ذلػػك ىػػو أننػػا ال 
نستطيع إال أف نساير طبائع األشياء فػي تبػادؿ المسػؤكليات اإلنسػانية كأف 
نهىء الوسائل العقلية كالمثل الخلقي كيما تصبه الحياة االجتماعية أسػرع 
خطػػػػػى فػػػػػي اتجاىػػػػػات  ػػػػػالحة، كلتصػػػػػبه جميػػػػػع المعاىػػػػػد قػػػػػادرة علػػػػػى 

لمساىمة على نحو أكثر يقينا في الحياة الصالحة لكل فرد. كإذا كاف لنػا ا
أف نختصر القوؿ فػي جملػة كاحػدة فاننػا تؤكػد أف الغػرض مػن الجامعػة ىػو 

 مساعدة العقل كالركح في عـز كر بة لكي تنت  في حرية كخصوبة".
كىكػػ ا اتجػػو التعلػػيم الحػػديث فػػي نظرياتػػو كفػػي بعػػى التجػػارب التػػي 

ىػ ه ال لسػػ ة فػػي بعػى المػػدارس الملحقػة بكليػػات المعلمػػين أجريػت عػػن 
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س مػاف" التابعػة لكليػة المعلمػين بجامعػة كولومبيػا امثػل مدرسػة "لػنكلن ىػور 
كإنمػػا تتكيػػػف  ،إلػػى عػػدـ تحديػػد برنػػػام  أك فػػرض مواتػػيع معينػػػة لتػػدرس

البػػػرام  حسػػػب تطػػػور المجتمػػػع كحسػػػب المشػػػاكل التػػػي تواجههػػػا فالبي ػػػة 
جيو التعليم، كمن حم كاف اتصاؿ المدرسة بػالمجتمع المباشرة ىي أساس تو 

أكحػػو ممػػا نعهػػده عنػػدنا. فالمدرسػػة تػػدعو ادبػػاء كاألمهػػات كالقػػائمين علػػى 
الخدمات العامة في المجتمع لدراسػة مػا يواجهػو مػن المشػاكل كمػا يشػغل 
بػػاؿ األفػػراد مػػن مسػػائل العػػيش كالحيػػاة كعلػػى ىػػ ا ال ػػوء تكػػوف الخطػػوة 

 تعليم.األكلى في توجيو ال
كمػػػا أف التعلػػػيم الحػػػديث يحػػػاكؿ أف يجعػػػل الطالػػػب مسػػػؤكال كاعيػػػا 

فػي حػدكد كعيػو  امختػارن  المشاكل الحيػاة، كأف يتحمػل ىػ ه المسػؤكلية حػرن 
للمشػػػاكل الجاريػػػة كالمثػػػل العليػػػا االجتماعيػػػة. كلػػػ لك يتجػػػو التعلػػػيم إلػػػى 
تحميػػػل الطالػػػب مسػػػؤكليات فػػػي المدرسػػػة تشػػػابو تلػػػك التػػػي يواجهػػػا فػػػي 

كذلك بوسائل مختل ػة منهػا مجلػس الطلبػة  ،ة في مجتمع ديموقراطيالحيا
المنتخػػػب بواسػػػطتهم لحػػػل الكثيػػػر ممػػػا تعػػػرض لػػػو المدرسػػػة مػػػن مشػػػاكل، 

في ى ا المجلس تحت رئاسة الطالػب  اكيكوف أع اء ىي ة التدريس أفرادن 
المنتخػػػػب كمػػػػا يكػػػػوف تعويػػػػد الحريػػػػة كالمسػػػػؤكلية ك يرىػػػػا مػػػػن ال  ػػػػائل 

 رؽ أخرل في الحياة المدرسية.الديموقراطية عن ط
إذف فػػػنحن أمػػػاـ حقػػػائو حػػػبلث تلخػػػ  لنػػػا سياسػػػة التعلػػػيم الحػػػديث 

 كركحو كفلس تو.
كإنمػا ىنػاؾ مسػائل كأحػواؿ مختل ػة  ،أكال: ليس ىنػاؾ برنػام  مرسػـو
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كعليػػو فػػبل تت ػػو مػػع مثػػل ىػػ ه السياسػػة الكتػػب المقػػررة فػػي كػػل مػػادة مػػن 
ة كمقاالتهػػا الحيػػة التػػي تعػػال  مػػواد الدراسػػة كإنمػػا ىنػػاؾ الصػػحف السػػيار 

، كىنػػػػػاؾ المقػػػػػاالت المختل ػػػػػة فػػػػػي مختلػػػػػف المجػػػػػبلت،  مشػػػػػاكل اليػػػػػـو
 كال صوؿ المتنوعة في مختلف الكتب.

حانيػػػا: التكييػػػف بالحيػػػاة االجتماعيػػػة الموجػػػودة كمشػػػاكلها كمواجهػػػة 
ى ه المشاكل كما ىي في الحياة مت رقة معقدة ال موحدة مبسطة كمػا ىػي 

 د المقرر.في الكتاب الواح
المسػػؤكلية كحمػػل تبعاتهػػا فػػي ن ػػس الوقػػت الػػ م يشػػعر  يػػدحالثػػا: تعو 

الطالػػػب يجػػػب أف يبحػػػث بن سػػػو كأف يتعػػػود ىػػػ ا ففيػػػو الطالػػػب بالحريػػػة. 
االعتمػػػاد علػػػى الػػػن س فػػػي الرجػػػوع إلػػػى مصػػػادر البحػػػث كأف يختػػػار ىػػػو 
الموتوع الػ م يبحثػو كأف يسػأؿ عػن مصػادره إذا أراد عونػا كنشػد مسػرفة 

أكثػػر ممػػا يعػػرؼ، كأكثػػر مػػن ىػػ ا أنػػو يتعػػود ارتيػػاد المكتبػػة دائمػػا،  بمراجػػع
 يُمكػن كيتعود اسػتخداـ كتػب المراجػع كال هػارس، كىػ ه عػادة مػن أىػم مػا

أف يكتسػػػبو مػػػن المدرسػػػة، فالعاقػػػل كمػػػا يقػػػوؿ "مػػػاؾ كػػػول ين" أحػػػد اعػػػبلـ 
حقػا ىػو  اقػلالمكتبات في بريطانيا "لػيس ىػو بال ػركرة مػن يعلػم كإنمػا الع

 عرؼ أين يجد المعرفة".من ي
فاف المكتبة المدرسػية أك المكتبػة فػي الكليػة ليسػت ىػي  ،كبناء عليو

كإنما ىي مؤسسة كحيقة الصػلة ،المخزف القديم المعركؼ لمجموعة الكتب
بػػػركح التعلػػػيم الحػػػديث الػػػ م يتجػػػو إلػػػى مجابهػػػة الحيػػػاة بمشػػػاكلها دكف 

مػػتعلم مسػػؤكلياتو التقيػػد بموتػػوعات ميتػػة، كالػػ م يرمػػي إلػػى أف يتحمػػل ال
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فيتعػػػود االعتمػػػاد علػػػى ن سػػػو فػػػي البحػػػث كالدراسػػػة كاختيػػػار مػػػا يبلئمػػػو. 
لهػػ ه التربيػػة  اكىكػػ ا تسػػتعد المكتبػػة اسػػتعدادا خا ػػا بحيػػث تكػػوف مركػػزن 

 الحية ينشاطها الحافل.
كىك ا نجد المكتبة في مركز النشاط المدرسي ببنائها كبابها الواسع 

التػػػػػي تتغيػػػػر تبعػػػػػا لتجديػػػػد النشػػػػػاط الم تػػػػوح كمعػػػػارض الكتػػػػػب المنسػػػػقة 
المدرسػػػػي، كمجموعػػػػات الكتػػػػب التػػػػي ترسػػػػلها إلػػػػى الطلبػػػػة فػػػػي معػػػػاملهم 
كأمكنػػػػة دراسػػػػتهم كىػػػػي كػػػػ لك مكػػػػاف المعػػػػارض كاإلعػػػػبلف عػػػػن نشػػػػاط 
المدرسػػة كمػػا أنهػػا تسػػتعد بمجموعػػات مػػن كتػػب المراجػػع كال هػػارس عػػن 

س المجبلت كالكتػب كالموتػوعات عػبلكة علػى مجموعػات الصػور كفهػار 
قصا ػػػػات الجرائػػػػد كاألطػػػػالس كاألفػػػػبلـ كالتسػػػػجيبلت الصػػػػوتية كالصػػػػور 

 المعلقة عبلكة إلى جانب الكتب كالمجبلت.
"ليسػػػت المكتبػػػة اليػػػـو ىػػػي خزانػػػة الكتػػػب المنعزلػػػة التػػػي كانػػػت فػػػي 
الماتي حينما اعتبر القائم بها خازنا كل ك ي تو توفير الهػدكء فػي المكػاف 

حمػػن، كتقػػدر جهػػوده بعػػدد الكتػػب  الػػ م توجػػد فيػػو مجموعػػة الكتػػب بػػأم
المستعارة، كإنمػا نتبػوأ المكتبػة الحديثػة ىػي مكانػة القيػادة لتأديػة خػدمات 
ك ي يػة لتحقيػو فلسػ ة للتعلػيم. ف ػػي الحػو أنهػا حيويػة للطلبػة كالمعلمػػين، 
فأننػػػػا فػػػػي حاجػػػػة إلػػػػى التأكيػػػػد بػػػػأف المكتبػػػػة ىػػػػي المركػػػػز ال عػػػػاؿ لنشػػػػاط 

 .(9)المدرسة"
ة لتوسػيع التجػارب ككسػائل لرقػي الت كيػر أكثرىػا "تعتبر الكتب كسػيل

                                                 

 (
1

) English: Principl'sPlilosophy, Phila Delta Kappa, p.   . 
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ىي مصادر للتحصيل. كالمكتبة تعد كحدة ك ي ية في المدرسة كالمجتمػع 
أكثرىػػػا ىػػػي مكػػػاف بػػػو مجموعػػػة كتػػػب فأدكاتهػػػا التػػػي تعتبػػػر كسػػػيلة للتعلػػػيم 
ليسػػت ىػػي الكتػػػب كالمجػػبلت فحسػػػب، بػػل ىنػػاؾ كسػػػائل جديػػدة لهػػػ ا 

اذج الكػػػػػرات األرتػػػػػية كالصػػػػػور التعلػػػػػيم مثػػػػػل النشػػػػػرات كالخػػػػػرائط كنمػػػػػ
 كال انوس السحرم كاألفبلـ السينمائية كالتسجيبلت الصوتية. 

كأخصػػائي المكتبػػة الػػ م كػػاف يعتبػػر منظمػػا لهػػا كمكل ػػا أكال كبالػػ ات 
فػػػي ىي ػػػة  ابادارتهػػػا مػػػن حيػػػث المحافظػػػة علػػػى حركتهػػػا أ ػػػبه يعتبػػػر ع ػػػون 

بمػراف  ا به معػدن التدريس مشرفا على ميوؿ التبلمي  كسياسة المديرين، كأ
كخبرة تك ػبلف لػو المشػاركة ال عالػة فػي رسػم سياسػة التعلػيم كتن يػ ىا فيمػا 

 .(9)يتعلو بالمدرسة كالبي ة التي يعمل فيها"
عػػن الت كيػػر المسػػتقل  اجػػردن ا مُ ا إدارينػػ"كلػػيس أخصػػائي المكتبػػة مو  نػػ

في علم المعهد الػ م يعمػل فػي مكتبتػو، كلكنػو شػخ  درس كمػارس ىػ ا 
 ػػػػبحت لػػػػو كاجباتػػػػو المتميػػػػػزة فػػػػي ميػػػػداف التعلػػػػيم كأنيطػػػػت بػػػػػو ال ػػػػن كأ

 .(2)مسؤكليات اجتماعية خطيرة"
كقػػػػد فصػػػػلت كاجبػػػػات مكتبػػػػة المدرسػػػػة فػػػػي نشػػػػرة كزارة المعػػػػارؼ 

 األمريكية عن مكتبة المدرسة الثانوية كى ه الواجبات تتلخ  فيما يلي:
إخصػػػاب المػػػواد المدركسػػػة، بمعنػػػى عػػػدـ االقتصػػػاد عليهػػػا كإنمػػػا  -9

 اد الطالب بمراجع أخرل.إمد

                                                 

 (
1

) Lyle: The Administion of College Library. P.    .  
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) Wriston: College Librariaen, A. L. A. Bul.   :    . 
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 خير كسيلة لتزجية كقت فراغ الطالب. -2

تمػػػػػرين الطلبػػػػػة كالتبلميػػػػػ  علػػػػػى اسػػػػػتخداـ الكتػػػػػب كالمطبوعػػػػػات  -3
 كالبحث في ال هارس كالمراجع.

 العناية في تسهيل برام  اإلرشاد التعليمي. -4

 للنشاط المدرسي. اتكوف المكتبة عادة مركزن  -5

ألنها ، ػػػػراض نبيلػػػػةتمػػػػرين الطلبػػػػة علػػػػى التعػػػػاكف كالخدمػػػػة فػػػػي أ -6
تسػػػػتخدـ بعػػػػى الطػػػػبلب بػػػػأجر كيعمػػػػل فيهػػػػا آخػػػػركف متطػػػػوعين 
كتتػػألف مػػن بيػػنهم جماعػػة للمكتبػػة تمػػارس نشػػاطها كسػػائر أنػػواع 
جمعيػػػػات النشػػػػاط المدرسػػػػي فتػػػػنظم محاتػػػػرات أك بػػػػرام  لنقػػػػد 

 الكتب.

كال تختلػػف ركح العمػػل كالسياسػػة فػػي المكتبػػات الجامعيػػة عمػػا ىػػي 
أف األكلػػى تبحػػث فػػي مػػواد أكثػػر ت صػػيبل كتعمقػػا عليػػو فػػي المدرسػػة، إال بػػ

كأنهػػػػا ذلػػػػك أكثػػػػر اىتمامػػػػا بخػػػػدمات المراجػػػػع كال هػػػػارس الخا ػػػػة فػػػػي 
الموتوعات الخا ػة التػي تػدرس فػي الجامعػة، كمػا أف الكتػب فيهػا أكثػر 
إمتاعػػا، كىكػػػ ا نجػػػد أف مسػػػتول العقليػػػات يختلػػػف، كلكػػػن ركح ال لسػػػ ة 

ث ىي أداة ك ي ية في التعليم، كمػا التي تقـو عليها المكتبة كاحدة من حي
تختلػػف الواجبػػات كاألعمػػاؿ فػػي الجامعػػة تبعػػا الخػػتبلؼ الت كيػػر كالسػػن 
بينهػػا كبػػين المدرسػػة حيػػث يكػػوف اإلرشػػاد فػػي األخيػػرة أكثػػر بينمػػا تكػػوف 

 أبحاث المراجع في الجامعة أدؽ كأىم.
بقيػػػت كلمػػػة عػػػن المكتبػػػات بالنسػػػبة للتعلػػػيم العملػػػي كال نػػػي، كنتػػػرؾ 
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ـ عنها لما ذكره اتحاد المكتبات األمريكي في نشػره مسػتقلة نشػرت الكبل
 بعنواف "لماذا يحتاج المراف المهني إلى الكتب؟ ".

"الكتب ىػي كسػائل للصػناعات. فنشػرات المختصػرات التػي تلخػ  
محتويات كػل مػا نشػر فػي الموتػوعات المختل ػة ىػي مصػدر المعرفػة عػن 

 .أحدث تطورات الصناعة كال نوف العملية
كالكتب المعتمػدة فػي موتػوع معػين تتحػدد قيمتهػا فػي إيجػاد معرفػة 

 أكسع في الموتوع كتصف الوسائل كادالت كتشرحوتعلل.
كالنشرات فائدتها من األىمية بمكاف في معرفة آخػر التطػورات، كمػا 
أف مختصػػرات الصػػناعة تشػػرح األدكات الخا ػػة كتركيبهػػا كتوتػػيه ذلػػك 

 تستخدـ في الصناعة كأحمانها.بالصور كالو ف كالمواد التي 
كمػػن يريػػد أف يم ػػي قػػدما فػػي مرانػػو كك اياتػػو فيجػػب أف يػػتعلم كيػػف 

 يست يد من الكتب ليكوف أكثر انتاجا كاطبلعا.
كالنشػػػػرات كالمطبوعػػػػات تسػػػػاعد مػػػػن يطلػػػػب االلتحػػػػاؽ بعمػػػػل تبػػػػين 
الشركط كالخبرة ككاجبات العمل الشػا ر كتقػديم الطلبػات ككسػائلها، كمػا 

اتسػػاع مجػػاؿ األعمػػاؿ كتطػػورات الصػػناعة. كمػػن حػػم يجػػب إال  أنهػػا تسػػجل
 يستغنى عنها في المعامل كال صوؿ لو حتى في المنازؿ".
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فهػل تقػدر المكتبػات فػي مصػر قيمػة النشػرات كاإلعبلنػات كالجرائػػد 
كالمختصػرات كالمراجػع كىػػي التػي تعػػد تافهػة فػػي نظرىػا؟ كمػػع ذلػك فهػػي 

ظػر اتحػاد المكتبػات األمريكػي الػ م من أىم كسائل المعرفػة المهنيػة فػي ن
يؤكد قيمتها في معرض حديثو عن الدفاع الوطني في ن س النشػرة السػابقة 
الػػػػػ كر إذ جػػػػػاء فيهػػػػػا "يجػػػػػب أف تسػػػػػعى الكتػػػػػب كالمكتبػػػػػات كالمػػػػػدارس 
كالمدرسوف كالمعامػل للػدفاع الػوطني كنعنػي بالكتػب النشػرات كالمجػبلت 

انػػػات الصػػػناعات إلػػػى جانػػػب كقػػػوائم التجػػػارة كدليػػػل البيػػػوت التجاريػػػة كبي
 الكتب ال خمة".
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 الصوج غري ممٌىع

 "يا فتية اترض و يا صبية العامل احتاوا!

لقا غمطنا الكبار حقنا وثاروا على ،لوانا وحريتنا، لقا ،خروا من حتررنا من 
 تقالياىم إذ رأونا خنطو منطلقني يف اترض بأزيائنا الزاىية!

 ككيا فتيان ويا صبيان
التحددرر يف الددرأي وننشددا عادلددا مسددتقال بتفكرينددا بددالرغم مددن الكبددار  إننددا نب ددي

 الذين ياعون فهمنا وبالرغم من ادعاء بعضهم أنو يكتب خماطبا عقولنا!"
 افتتاحية محرر مجلة " نقد كتب الصبياف"

 .التي تصدر عن مكتبة ناتاف شتراكس بنيويورؾ 
  أن ن رس فيو حب الكتب""إذا انا نريا أن ؤب الطفل ىبة واحاة فن ترتدد يف

 ك. ؼ. بيجلو  
 

راعػػػاة الهػػػدكء كالسػػػكينة".. ىػػػ ه الفتػػػو تجػػػدىا فػػػي أكثػػػر مُ  ء"الرجػػػا
كىػػي موجهػة إلػػى جميػػع الػركاد دكف تمييػػز بػين الرجػػل كالصػػبي  ،المكتبػات
 كالط ل.

كإذا ت كرنا أف الصبي كالط ػل ال ير بػاف فػي الهػدكء كالسػكينة عرفنػا 
السدكد كالقيود حيػاؿ طبيعػة الصػغار، كإمػا عػدـ أف معنى البلفتة إما كتع 

فهػػم لطبيعػػة ىػػ ين المخلػػوقين الػػ ين كنػػا جميعػػا مثلهمػػا ككػػبل األمػػرين بمػػا 
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 ين ر في المكتبة.
كممػػا ال شػػك فيػػو أف للط ػػل كالصػػبي حقوقػػا قبػػل مجػػتمعهم ال تقػػل 
عن حقوؽ الكبار قبل ى ا المجتمػع. كممػا ال شػك فيػو أي ػا أف ن سػيات 

بياف كالمػػػراىقين كالبػػػالغين تختلػػػف فػػػي الميػػػوؿ كالر بػػػات األط ػػػاؿ كالصػػػ
كالت كيػػر كالسػػلوؾ كسػػائر ألػػواف الحيػػاة الن سػػية التػػي تميػػز كػػل فريػػو عػػن 
 يػػػره، كلهػػػ ا كػػػاف كجػػػود مثػػػل ىػػػ ه البلفتػػػة فػػػي المكتبػػػات العامػػػة أك فػػػي 

ال يت ػػػو كطبيعػػػة األحػػػداث. فهػػػو فػػػرض مػػػن قبػػػل  امكتبػػػات المدرسػػػة أمػػػرن 
ممن يختل وف عنهم ن سيا كفكريا يما ال يت و كفهػم  ىؤالء على من دكنهم

ىػػ ه الحيػػاة الن سػػية كال كريػػة فيترتػػب عليػػو العصػػياف فػػالنهر فػػالزجر. كىػػو 
ما ال يت و كأ وؿ الكرامة االجتماعية التي تت ػمنها التربيػة الحديثػة أك مػا 
ينت  عليػو الكبػت فالعقػد الن سػية فالحيػاة المعقػدة الملتويػة التػي ال تػؤدم 

لػػػى إيجػػػاد تخلػػػو اجتمػػػاعي سػػػليم كىػػػو مػػػا ينػػػافي أبسػػػط قواعػػػد التربيػػػة  إ
 ك لك.

كقػػػػػد كتػػػػػحت لنػػػػػا أىميػػػػػة الخػػػػػدمات المكتبيػػػػػة فػػػػػي حيػػػػػاة األفػػػػػراد 
 كالجماعات.

إذف فمػػػػن الظلػػػػم الصػػػػارخ أال تهيػػػػأ مثػػػػل ىػػػػ ه الخػػػػدمات لؤلط ػػػػاؿ 
كاألحداث كالصبية كالمراىقين. كقد كاف من شػأف الػببلد التػي تقػدر لل ػرد 

التػػي يشػػرؼ ادبػػاء كاألمهػػات فيهػػا علػػى سياسػػة المكتبػػة فػػي البي ػػة قيمتػػو ك 
المباشػػرة كالبلػػدة الصػػغيرة أك الحػػي أك مػػا إلػػى ذلػػك أف تنبهػػت ىػػ ه األمػػم 
إلػػػى أىميػػػة الخػػػدمات المكتبيػػػة لؤلط ػػػاؿ ككانػػػت أمريكػػػا فػػػي مقػػػدمتها إذ 
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بػػدأت فػػػي أكاخػػػر القػػػرف التاسػػػع عشػػر، كسػػػارت فػػػي سياسػػػتها قػػػدما حتػػػى 
ف تكوف أرقى األمم في االستعداد له ه الخدمات بما لهػا مػن انتهت إلى أ

حػػػركة كمػػػا لنسػػػائها مػػػن ن ػػػوذ فػػػي ميػػػداف المكتبػػػات كبمػػػا اسػػػتطاعة قػػػانوف 
 تخصي  العمل كتقسيمو من إيجاد من يت ر وف له ه المهاـ كيجيدكنها.

كمػػن الشػػائع فػػي الشػػرؽ أف مػػن شػػاب علػػى شػػيء شػػاب عليػػو، كأف 
علػػى الحجػػر، كلػػ ا كػػاف تعويػػد التجػػاء الط ػػل التعلػػيم فػػي الصػػخر كػػالنقش 

كالصػبي إلػى المكتبػػة فػي كقػت ال ػػراغ كتعػوده افطػبلع شػػي ا فشػي ا حسػػب 
مداركػػو مػػن أىػػم مػػا لهػػؤالء الصػػغار فػػي عنػػف المجتمػػع مػػن حقػػوؽ، حتػػى 
ليقوؿ "بيجل" "إذا كنا نريد أف تهػب الط ػل ىبػة كاحػدة فلػن تتػردد فػي أف 

رت ك ي ػة المكتبػة فػي التربيػة فػي نهبو حسب الكسب". كقد سػبو أف ذكػ
حػػػديثي عػػػن مكتبػػػات الجامعػػػة كالمدرسػػػة، كىػػػو يطبػػػو إلػػػى حػػػد بعيػػػد فػػػي 
خػػدمات األط ػػاؿ كالصػػبياف كالمػػراىقين فػػي المكتبػػة العامػػة، إذ أف مكتبػػة 

فهػػػػػػي مقيػػػػػػدة بقيػػػػػػود الػػػػػػدرس كالتحصػػػػػػيل  ،المدرسػػػػػة مهمػػػػػػا كانػػػػػػت حػػػػػػرة
ي ىػ ه الطائ ػة مػن كااللتزامات المدرسػية. كلػ ا كػاف مػن ال ػركرم أف تعطػ

الصػػػػػػغار حقػػػػػػوقهم فػػػػػػي المكتبػػػػػػة الشػػػػػػعبية أك مدرسػػػػػػة الحيػػػػػػاة أك جامعػػػػػػة 
 المواطنين.

من تلػك المكتبػات الصػغيرة المتراميػة كالمصػابيه فػي  القد زرت كثيرن 
أنحػػػاء الواليػػػات المتحػػػدة، فكنػػػت إذا مػػػا اجتػػػزت البػػػاب أرل ن سػػػي فػػػي 

ار كإلػػى يسػػارم ردىػػة كبيػػرة ىػػي المكتبػػة حيػػث أجػػد إلػػى يمينػػي قسػػم الكبػػ
قسػػػػػم الصػػػػػغار أك العكػػػػػس، كبػػػػػين القسػػػػػمين فػػػػػراغ فيػػػػػو معػػػػػارض الكتػػػػػب 
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الجديػػػػػػدة. كلػػػػػػيس المقصػػػػػػود بالتقسػػػػػػيم أف يكػػػػػػوف بحػػػػػػواجز مػػػػػػن البنػػػػػػاء 
كتخصي  حجػرات مغل ػة كإنمػا التقسػيم فػي المكتبػة تقسػيم ك ي ػي ر ػم 
كحػػدة البنػػاء. كىكػػ ا نجػػد القسػػم الخػػاص باألط ػػاؿ عبػػارة عػػن ركػػن أنيػػو 

معارض زجاجية لكتب األط ػاؿ القيمػة كمجموعػات مػن الكتػب بسيط فيو 
الخا ػة بهػم فػػي أرف هػا الكثيػرة بحيػػث تكػوف فػي متنػػاكؿ يػد الط ػل. كقػػد 
علقت على الحائط لوحات ك ور أنيقة. كال تعدـ أف تجػد معػارض لرسػـو 
 االط اؿ أن سهم كطاقة من الزىر األنيو، تجد كػل ىػ ا كتجػد ابتسػامة كيػدن 

ط ل كتستقبلو بحيث يتبلءـ ىػ ا كيتسػو مػع كػل مػا فػي ىػ ا رقيقة ترشد ال
الػركن الػػ م يػػدعو كػػل شػػيء فيػػو الط ػػل كيسػػحره كيخلػػب لبػػو إذ يجػػد فيػػو 
عالمػػػػو السػػػػحرم الػػػػ م يت ػػػػو مػػػػع خياالتػػػػو العػػػػ ب. ككػػػػأف ىػػػػ ه الكتػػػػب 
كالقصػ  كالرسػـو التػي تبػدك كػ لك أمامنػػا ليسػت شػي ا آخػر  يػر مصػػباح 

ـ سػػرير المسػػحور بمػػا فيػػو مػػن مبلئكػػة عػػبلء الػػدين السػػحرم أك كهػػف نػػو 
كمػػركج كعػػرائس كجنيػػات، ككػػػل مػػا تسػػتطيع تهاكيػػػل األحػػبلـ أف تطػػرز بػػػو 

 الخياؿ في نظر الصغار.
كعلػػة فصػػػل الصػػغار عػػػن الكبػػار ألنهمػػػا  يػػر منسػػػجمين. فلكػػل مػػػن 
ال ريقين نواحي اىتمامو الخاص تبعا للت اكت البال  بين كل مػن العقليتػين. 

إلػػى جػػوار الكبيػػر الػػ م يحصػػي عليػػو حركاتػػو  امقيػػدن  فالصػػغير بجػػد ن سػػو
كسكناتو. كالكبير بجد تيقا ك  اتة فػي أف يكػوف مصػدر حقافتػو كحقافػة 

. كلما كاف يتسبب عن الجمع بيػنهم القيػود الن سػية كالعوائػو االط ل كاحدن 
ال ىنية مما ال يتحقػو معهػا مبػدأ تهي ػة الجػو المناسػب لكػل فريػو بمػا فيػو 

الطبػػػع الػػػ م تتػػػوفر فيػػػو كػػػاف مػػػن ال ػػػركرم أف تسػػػتقل  مػػػن انطػػػبلؽ مػػػع
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خػػدمات الصػػغار كأف تكػػوف لهػػا خصػػائ  معينػػة تػػتبلءـ كعقليػػة األحػػداث 
..كىكػ ا نجػد التخصػ  فػي مكتبػات األط ػاؿ فرعػا مػن فػركع التخصػ  

 في فن المكتبات.
كلػػن س ىػػ ه األسػػباب الن سػػية ميػػزكا بػػين األط ػػاؿ مػػن السػػابعة إلػػى 

ياف كالمػػراىقين كىػػم مػػا بػػين الثالثػػة عشػػرة كالعشػػرين، الثانيػػة عشػػرة كالصػػب
فاف الصبياف كالمراىقين ال ير بوف في االختبلط مع من يسموف أط ػاال إذ 
يشعركف بشيء مػن الخػزم فػي أف ينتسػبوا إلػى زمػرة الصػغار، كلػ ا أفػردت 
لهػػم أمػػاكن خا ػػة  يػػر أمكنػػة األط ػػاؿ ككتػػب أخػػرل  يػػر كتػػب الصػػغار. 

عػائو ن سػي يجػوؿ بػين األفػراد مػن مختلػف األعمػار  كذلك كلو إلزالػة كػل
 كبين المكتبة.

فلؤلط اؿ أك الصبياف كتب خا ة لها خصائصها في الطباعػة كالػورؽ 
كالتجليػػػد كالرسػػػـو التػػػي تعتبػػػر مػػػن أىػػػم العوامػػػل فػػػي توتػػػيه موتػػػوعات  
كتبهم. كما تختلف تبعا للسن كالجنس. كيتميز كل شيء في ى ه الكتػب 

ك الموتػوع أك الشػكل تبعػا لعػاملي السػن الجػنس. كقػد سواء فػي المػادة أ
لػػػػوحف فػػػػػي القصػػػػػ  مػػػػػثبل أف الػػػػػ كور مػػػػػن األط ػػػػػاؿ فػػػػػي سػػػػػن معينػػػػػة ال 
يستسػػيغوف قصػػ  العػػرائس التػػي تحبهػػا اإلنػػاث كإنمػػا يميلػػوف إلػػى ألػػواف 
أخػػرل مػػن قصػػ  البطولػػة فػػي حػػين أف األنػػاث تستسػػي  جميػػع القصػػ  

الرياتػة كالػرحبلت كاألبطػاؿ، كبعد ى ه المرحلة يميل الػ كور إلػى قصػ  
كىكػػ ا يخرجػػوف مػػن دكر الط ولػػة إلػػى الصػػبا متميػػزين فػػي كػػل شػػيء عػػن 

 تمايز الن سية مما يحتاج إلى عناية المشرفين كدراستهم.



23 

 

كتؤلػػف المكتبػػة جماعػػػات مػػن األط ػػاؿ مختل ػػػة فػػي أنػػواع النشػػػاط، 
فمػػػػػنهم جماعػػػػػة مػػػػػن المػػػػػراىقين لنقػػػػػد الكتػػػػػب. كمػػػػػنهم جماعػػػػػة بػػػػػرام  

ناتػاف شػتراكس )كىػي أحػدل  -قى، كقد شػاىدت فػي مكتبػة أط ػاؿالموسي
فػػػػركع مكتبػػػػة نيويػػػػورؾ العامػػػػة البالغػػػػة فركعهػػػػا حػػػػوالي السػػػػتين( فريقػػػػا مػػػػن 
األط ػػاؿ يسػػاىموف فػػي برنػػام  الموسػػيقى بػػأف يح ػػر كػػل مػػنهم تسػػجيبل 

مػػن عنػػده ليسػػتمع إليػػو مػػع رفاقػػو فػػي المكتبػػة العامػػة، كمػػن  ا ػػوتيا ممتػػازن 
بػرام  القصػ  التػي تلقيهػا أخصػائية المكتبػة أك بػرام   تمن ى ا النشاط

المحاترات كيلقيهػا األخصػائيوف فػي أحاديػث األط ػاؿ، فػنحن حيػاؿ فػن 
من ال نػوف الرائعػة التػي تحتػاج إلػى تخصػي  فػي شػؤكف األط ػاؿ المكتبيػة 

 كالثقافية كالتربوية.
بػالر م مػن تسػهيل جميػع كسػائل  -كلما كانت المكتبة العامة ت ترض

أف مػػن الصػػعب علػػى الط ػػل أف يقصػػدىا مػػن تلقػػاء ن سػػو فانهػػا  -أل ػػراءا
تزحف إليو في مدرستو فتلقى إخصائية مكتبػة األط ػاؿ حػديثا فيهػا عػن أم 
موتػػػوع كتعيػػػػر الطلبػػػػة مجموعػػػة مػػػػن الكتػػػػب التػػػي ا ػػػػطحبتها معهػػػػا مػػػػن 
المكتبػػػة عػػػن موتػػػوع الحػػػديث الػػػ م أل تػػػو كنطلػػػب إلػػػيهم إعادتهػػػا إلػػػى 

اف من ال ركرم أف يعيدىا الط ل كػاف مػن ال ػركرم أي ػا المكتبة. كلما ك
أف يل  باب المكتبة مرة على األقل. كقد تدعو المكتبة بواسػطة الصػحف 
أك الراديػػػػو أك النشػػػػرات المطبوعػػػػة عػػػػن برامجهػػػػا كمعارتػػػػها كمحاتػػػػراتها 

 كاألفبلـ التي تعرتها كي تغرم األط اؿ على ارتيادىا.
ت الهنػػػػد علػػػػى األمػػػػم كحػػػػدث حػػػػين كانػػػػت تعػػػػرض إحػػػػدل مشػػػػكبل
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المتحػػدة أف انتهػػزت مػػديرة قسػػم خػػدمات األط ػػاؿ بمكتبػػة نيويػػورؾ العامػػة 
المناسػػػبة كدعػػػت مندكبػػػة الهنػػػد فػػػي ىي ػػػة األمػػػم للتحػػػدث إلػػػى األط ػػػاؿ. 
كلكػػػن أخصػػػائية المكتبػػػة رأت أف الحػػػديث كحػػػدة قػػػد ال يرتػػػى األط ػػػاؿ 

فكػػرة  الػػ ين يسػػتويهم أحػػر أقػػرب إلػػى ن وسػػهم مػػن األحاديػػث فخطػػر لهػػا
إقامػػة معػػرض مػػن رسػػـو األط ػػاؿ الهنػػود كاتصػػلت بالمندكبػػة بهػػ ا الصػػدد، 
ككانػػت الجهػػات الهنديػػة المسػػؤكلة فػػي نيويػػورؾ لػػديها مجموعػػة مػػن ىػػ ه 
الرسـو كدعاية، كسرعاف ما أرسلت إلى المكتبة كأعلػن عػن المعػرض كعػن 
حديث مندكبة الهند فػي ىي ػة األمػم ككػاف موتػوع الحػديث "األط ػاؿ فػي 

 لهند".ا
كاستمع إليو آالؼ مؤل ة من األط اؿ كذكيهم، كالتف األط ػاؿ حػوؿ 
السػػػيدة الجليلػػػة يسػػػألونها عػػػن زيهػػػا كعػػػن المػػػرأة الهنديػػػة كأحػػػواؿ الهنػػػد 

 كيسألوف عن الط ل الهندم بوجو خاص.
كفػػي الواقػػع أف تلػػك المحاتػػرة دعايػػة للهنػػد لػػم تقصػػد إليهػػا مكتبػػة 

ألط اؿ قد أتوا يقصدكف المكتبة ليػأل وا نيويورؾ. كلكن ى ا ال يهم ماداـ ا
نشاطها كخدماتها فيما بعد كما داموا قد است ادكا من الحػديث، كلػم يكػن 

بالػدكر الػ م تسػتطيع تلػك  ى ا فحسب، بل كاف درسا من المكتبة للناس
المؤسسػػػػات أف تؤديػػػػو مػػػػن أجػػػػل خدمػػػػة السػػػػبلـ الػػػػدكلي كتوطيػػػػد دعػػػػائم 

نية، كىو درس رائع ألف كػل مػا يتعلػو المجتمع االنساني كالعبلقات اإلنسا
 باألط اؿ إنما يمس شغاؼ القلوب في كل مكاف.

كمهمػػا يكػػػن األمر،فهػػ ه الخػػػدمات تحتػػاج إلػػػى اسػػتعداد خػػػاص مػػػن 
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جانػػػػب إخصػػػػائيات مكتبػػػػات األط ػػػػاؿ. كأقػػػػوؿ إخصػػػػائيات، ألف أ لػػػػب 
القػػائمين بهػػ ه الخػػدمات مػػن النسػػاء. بػػل قػػل إف مػػا يقػػرب مػػن تسػػعين فػػي 

المكتبات منهن. كفي مجاؿ الخدمات المتعلقة باألط ػاؿ ترت ػع  المائة في
ىػػ ه النسػػبة. كقػػد أ ػػبحت ىػػ ه الخػػػدمات مػػن المهػػن التػػي تحتػػاج إلػػػى 
تخص  كت رغ كحكمػة كسياسػة، ألف معنػى التعامػل مػع األط ػاؿ لػيس إال 

ا. فبلبػػػػد أف تعػػػػي اإلخصػػػػائية ىػػػػ ه التعامػػػػل بػػػػين عقليتػػػػين مختل تػػػػين تمامنػػػػ
كتجاربهػػا فػػي عملهػػا كاسػػتقباؿ الصػػغار كالتعامػػل معهػػم،  الحقػػائو بدراسػػتها

كمحاكلة فهم ميولهم كالموانع التي تحوؿ بينهم كبين القػراءة، إف كجػدت،  
كمػػػا تبػػػدك كػػػ لك فػػػي مشػػػكلة اختيػػػار الكتػػػب لهػػػم. كنحػػػن نؤكػػػد أىميػػػة 
التبصػر بهػ ه الحقػائو ألف أ لػب النػاس حتػى مػن بلػ  مػنهم أرقػى درجػات 

لن سػػية التػػي كػػانوا يحيونهػػا فػػي ط ػػولتهم كىػػي التػػي العلػػم ينسػػوف الحيػػاة ا
تخالف تماما عقليتهم حين اجتػازكا مراحػل الط ولػة. كقػد عجػب "رسػكن" 
له ا ال هم من الكبار ال ين ال يت كركف ما كػاف لهػم فػي  ػل ط ػولتهم مػن 

 حراء الخياؿ كخصوبة األحبلـ.
. كقػد كالواقع أف ىناؾ عدـ انسػجاـ بػين كػل مػن العقليتػين كمػا قلػت

السػابقة الػ كر الصػبياف الػ ين زاركىػا عػن  -ناتػاف شػتراكس -سألت مكتبة
سبب حبهم أك بغ هم للمكتبة فقاؿ البعى أنو ال يحبها ألنهػا ال تت ػمن 
برام  للرق ، كشكا آخركف ألنهم لم تجدكا كتبا عػن النسػبية. أمػا أ لػب 

مػا دامػت اإلجابات فكانت تنم عن إعجاب بالمكتبػة ألنهػا مبتكػرة ج ابػة 
مستقلة نهائيا كمخصصة كلها لهػم بحيػث يحػس كػل أنػو فػي بيتػو، كمػا أنػو 
يستطيع أف يجد أم كتاب يطلب، كأقر جميع الصػبياف أف مػا فػي المكتبػة 
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 يجلب االرتياح إنو ليس بها كبار على اإلطبلؽ.
كىيبة الصغار من الكبار يحب أف تتغلب عليها أخصائية المكتبة فػي 

بياف كأف تحػػرص علػػى  ػػداقتهم كحػػدث فػػي إحػػدل خدمػػة األط ػػاؿ كالصػػ
مكتبػػػات األط ػػػاؿ فػػػي كالي ونيػػػا أف ذىػػػب  ػػػبى فػػػي الحاديػػػة عشػػػر إلػػػى 

بعػػد انتهػػاء  االمكتبػػة لمشػػاىدة فػػيلم أعلنػػت عنػػو كرأل أنػػو قػػد  ػػار كحيػػدن 
ال ػػػيلم إذ ت ػػػرؽ أ ػػػدقاؤه فػػػي أنحػػػاء المكػػػاف يقبلػػػوف فيمػػػا يعجػػػبهم مػػػن 

بمحػب للقػراءة إذ كانػت كػل ميولػو  الكتب كما كاف ىػ ا الصػبي بقػارئ كال
منحصػػػرة فػػػي كػػػرة القػػػدـ. كلقيتػػػو علػػػى ىػػػ ا الحػػػاؿ سػػػيدة أخػػػ ت تجاذبػػػو 
أطراؼ الحديث ف همػت إنػو ال يقػرأ كال يحػب القػراءة ككػاف حػديثها شػيقا 
ي ي ػػػعط ا كارتػػػاح لهػػػا الصػػػبي ك ػػػار يتػػػردد علػػػى المكتبػػػة ليحػػػدحها عػػػن 

ات  ديقتو فػي المدرسػة مشاكلو في فترات الراحة. ككاف يشكو لها تصرف
كأخ  يتردد عليها عدة مرات لعلها حبلث أك لعلها أربع حتى كانت مناسػبة 
شػػائقة اقترحػػت فيمػػا عليػػو أف يقػػرأ كتابػػا نشػػر حػػديثا ككرد لمكتبػػة عػػن كػػرة 

فقػد أحػس أف ىػ ا أمػر  ،القدـ التػي يحبهػا كلػم يسػتطع لهػ ا اال ػراء دفعػا
اد أف يقػػػرأ  يػػػره عػػػن ألػػػواف طبيعػػػي، فأخػػػ  الكتػػػاب كأعجػػػب بػػػو فقػػػرأه كأر 

الرياتػة األخػرل حػم تػدرجت ميولػو إلػػى موتػوعات أكثػر جديػة حتػى  ػػار 
 .اقارئا ممتازن 

مجلػػة عػػن نقػػد الكتػػب ىي ػػة  -ناتػػاف شػػتراكس أي ػػا -كتصػػدر مكتبػػة
تحريرىا من الصبياف المحبين للقػراءة، كىػ ه المجلػة تمثػل عالمػا مسػتقببل 

لطائ ػػة مػػن المػػواطنين الصػػغار، كفػػي مػػن الت كيػػر كالسػػلوؾ كالػػرأم  امتميػػزن 
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مػػػن ىػػػ ه المجلػػػة  ازيػػػاراتي للمكتبػػػة السػػػابقة الػػػ كر أىػػػدتني المكتبػػػة عػػػددن 
يقػػػػوؿ محررىػػػػا الصػػػػبي فػػػػي افتتاحيتهػػػػا "اتحػػػػدكا يػػػػا فتيػػػػة األمػػػػم ككحػػػػدكا 
 ػػػػ وفكم  ػػػػبياف العػػػػالم! لقػػػػد  مطكػػػػم الكبػػػػار حقكػػػػم فسػػػػخطوا علػػػػى 

يلكم العتيػػػػو إذ عػػػػاداتكم كحػػػػريتكم كسػػػػخركا مػػػػن تحػػػػرركم مػػػػن تقاليػػػػد جػػػػ
يركنكم تخطركف في األرض مرحا منطلقػين بػزيكم الزاىػي الػ م ال يناسػب 
ذكؽ الكبػػار السػػقيم.. يػػا فتيػػاف.. إننػػا نريػػد أف نتحػػرر فػػي آرائنػػا كأف نحيػػا 
في عالمنا الخاص ر م عالم الكبػار الػ ين ال ي همػونكم كإف ادعػوا ذلػك. 

 لنا كيخاطب عقولنا". كلو ادعى بعى الكتاب من ىؤالء الكبار إنو يكتب
كىك ا ت سه المكتبػة الديمقراطيػة مجػاؿ الحريػة كاسػتكماؿ عنا ػر 
الشخصية المستقلة لكل فرد. كىكػ ا يتعلمػوف فػي المكتبػة الشػعبية كيػف 
يكونوف أحرارا. كإذا كانػت المدرسػة تطبػع التبلميػ  بطابعهػا المدرسػي فػاف 

حػػػػو الحريػػػػة المكتبػػػػة الشػػػػعبية تػػػػدعم ىػػػػ ا األسػػػػاس العػػػػاـ علػػػػى أسػػػػاس 
 كاالستقبلؿ.

كإنما ىػػي حريػػة م يػػدة بحيػػث ال ،كلكنهػػا ليسػػت حريػػة إلػػى  يػػر حػػد
يشعر ال رد بقيودىا نعم ىي حرية مقيدة بتعاليم المجتمع كمثلو العليا التػي 

 تترسمها الشبيبة في المجتمع اليقف.
كمعنػػػى ىػػػ ا كلػػػو ىػػػو أف التعلػػػيم العػػػاـ فػػػي المدرسػػػة يوجػػػد المػػػنه  

كأساسػػا مػػن الشػػعور االجتمػػاعي مشػػتركا بػػين أبنػػاء  ااحػػدن كيوجػػد نظامػػا مػػا ك 
المجتمػػػػػػع الواحػػػػػػد كبػػػػػػين المػػػػػػواطنين، تػػػػػػدعيما للشػػػػػػعور بهػػػػػػ ه القوميػػػػػػة 
االجتماعيػػة كمثلهػػا الديمقراطيػػة. كىكػػ ا توجػػد ىػػ ه المشػػاركة قويػػة متينػػة 
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لصاله أبناء المجتمع كالتعاطف االجتماعي كالمصاله المشػتركة كاإليمػاف 
 الواحدة.ليا ثل العُ بالمُ 

كالمعنى األخػر لهػ ه السياسػة ىػو محاكلػة إيجػاد ال رديػة كالشخصػية 
كمميزاتها المنتجة المبدعة مما ال يتحقو إال بالحرية. كلعل ى ا ىػو مكػاف 
المكتبػػة العامػػػة الشػػعبية الحػػػرة حػػين تلتقػػػي بالمدرسػػة المقيػػػدة التػػي تطبػػػع 

 ا.ا عامن األفراد بطابع عاـ ما داـ ىناؾ تعليمن 
و أنػػػو مػػػن الخطػػػأ أف ننسػػب العموميػػػة كتػػػدعيم القوميػػػة مػػػن كفػػي الحػػػ

ناحية كال ردية كالحرية كالشخصية من ناحية أخرل لواحدة من المؤسسػين 
دكف األخػػرل. بػػل الواقػػع أف المدرسػػة الحديثػػة كالمكتبػػة الحديثػػة يتعاكنػػاف 
مت ػػامنين فػػي تحقيػػو القوميػػة كال رديػػة أم الػػركح االجتماعيػػة كالشخصػػية 

 خبل ة فلس ة الحياة االجتماعية في القرف العشرين. كجمعهما ىو
ىنػػػاؾ حريػػػة كفرديػػػة مػػػن ناحيػػػة، كىنػػػاؾ األحػػػر القػػػوم للمكتبػػػات فػػػي 
ايجاد التجانس بين عنا ػر  يػر متجانسػة. كيقػوؿ المكتبػي االسػكنديتافي 
"مانت" في كتابة "المكتبات األمريكية مػن كجهػة نظػر أكركبيػة" "إنػى أعػزك 

لمكتبػػػات فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة أكال كبالػػػ ات إلػػػى ىػػػ ا النشػػػاط البػػػال  ل
الجهػػػود الجبػػػارة التػػػي تبػػػ ؿ لئليجػػػاد تجػػػانس بػػػين جماعػػػات كأفػػػراد  يػػػر 

 متجانسين عن طريو الكتاب ال م ىو دعامة الثقافة".



25 

 

 املعزفت احلكين القدين ِإىل املىاطي احلديث      

يعدرف أيدن مدا  ولكندو ىدو الدذي "الرجل احلكيم ليس ىو بالضدرورة مدن يعدرف،
 حيتاج إىل معرفتو"

 ماؾ كول ين
 

 كاف ال ي يع كقتو ىباء كإنما كاف دؤكبا على التحصيل، عرفت زميبلن 
كلما لم يكن لو اتجاىا معين، فقد أكب على دائرة المعارؼ البريطانية 
يقرا أجزاءىا األربعة كالعشرين كما يحتول عليو كل جزء منها، يقرب من 

 دير.ألف   حة على اقل تق
كال شك أف ى ا جهد مشكور، كلكني ما أحسب أف دكائر المعارؼ 
كما يشبهها من الكتب ال خمة قصد بها أف تقرا بح افيرىا، كإنما 
كتعت لغرض آخر، ليس ىو مجرد تحصيل العلم كالمعرفة على ى ا 
النحو، كمثل ما فهم ذلك الزميل إنما يدؿ على ت كير ال يتبلءـ مع ى ا 

يش فيو، كىو عصر تت و ركحو كى ا الجهد ال ائع في العصر ال م نع
شتى الموتوعات كمتباين ألواف المعرفة. فاذا كاف ينشد العلم، فما ىو 

 ببال  من ى ا الجهد المب كؿ شي ا.
كمع أف الشباب اليوناني في التاريخ القديم كاف يستوعب ما يشبو 
دائرة المعارؼ، كمع أف بعى أف اذ الحكماء مثل أرسطو كابن سينا 
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كبيكوف استطاعوا أف يلموا بشتات المعارؼ في عصورىم لما لهم من 
مواىب ف ة، ككما كاف العلم محدكد األفقي في تلك العصور، فأ ن إننا 

نجاريهم نظرا ل يى المعارؼ الزاخر ال م يخرج في م ات أف  يُمكن ال
.  الكتب كالنشرات كالمجبلت كل يـو

كما ات و، لمجرد احتماؿ ،إننا ال نستطيع أف نحصل المعرفة
حاجتنا إلى جزء يسير منها في حياتنا كخير من ذلك أف نوفر الجهد كاف 

د حين نريد، نلم به ه الكتب العامة التي تستطيع أف ترشدنا إلى ما نري
ألننا ب لك نتعلم منهجا تركريا نافعا ال  ني عنو في عصرنا المعقد 
ال ياض بالعلم كتطوراتو كما يكش و كي يعو كيسجلو عن الطبيعة 

 كاإلنساف.
لم يعد العصر الحديث عصر الحكماء ال ين يلموف بكل كإنما ىو 

ى عصر المواطنين ال ين يعلموف كيكدحوف كيحتاجوف في حياتهم إل
 مرشد يرشدىم.

ماذا يعنى رجل األعماؿ ال م س ل عن سر نجاحو بالر م من عدـ 
إتماـ تعليمو الجامعي ؟ فأجاب بأف أعظم عوف لو ىو أنو عرؼ أين يجد 

 ما يريد حين يريد؟
كىك ا نعرؼ أف معرفتنا لطريقة االستعبلـ ربما كانت خيرا من معرفة 

 عد ذلك.مواد نح ظها كنحشو بها أدمغتنا لننساىا ب
كمن الواجب أف نتعلم السبيل إلى استخراج ما نحتاجو من فيى 
المعارؼ الزاخر كتطورات العلم كاإلنساف سواء أكاف ذلك في المكتب 
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 العامة أك في المدرسة.
فالمكتبة في المدرسة كخارجها ال تقصر خدماتها على إعارة الكتب 

عبلـ التي ليست كتيسير المطالعة كإنما تقـو بخدمات المراجع كاالست
شي ا آخر  ير استخداـ الكتب العامة التي يحتاجها المرء لبلطبلع على 
جزء ت يل مما فيها ال ليقرؤىا كلها في كقت كاحد مثل دكائر المعارؼ 
كالمعاجم كالقواميس كاألطالس كدالئل المدف كالتقاكيم السنوية اإلخبارية 

 كفهارس المكتبات كفهارس المجبلت.
ه المراجع خا ة بموتوعات مثل دائرة معارؼ في كقد تكوف ى 

الطبيعة أك قاموس في التاريخ الطبيعي أك فهرس للمقاالت األدبية التي 
 نشرت في فترة معينة كىك ا. 

 دوائر المعارف

كإذا كاف لنا أف نختار مثبل من ى ه الكتب العامة، فاننا نحتار دكائر 
مراجع من الطراز األكؿ، المعارؼ لتشير إلى بعى ما يتعلو بها ككتب 

 كألنها ىي كالقواميس أقدـ نوع عرؼ في التاريخ من كتب المراجع.
ككلمة دائرة معارؼ، باللغات األكركبية مأخوذة عن كلمتين في اللغة 
اليونانية القديمة معناىما "التعليم الكامل" مما يت و مع ما كاف لدائرة 

ما أف كلمة قاموس كثيرا ما المعارؼ من قيمة في التعليم عند اليوناف، ك
تستخدـ بمعنى موسوعة أك دائرة معارؼ، مثل قواميس التراجم الشهيرة 
في أكركبا كأمريكا كقاموس "جركفز" في الموسيقي كقاموس "حرركب" في 
الكيمياء التطبيقية الخ، كعلى ى ا النحو نجد أف تعريف الموسوعة 
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ت  ير "كتاب يعطي باالنجليزية مماحل لتعريف القاموس، ألنها ليس
معلومات عن فركع المعرفة لمختل ة، أك عن موتوع بال ات، كمرتبة 
ترتيبا أبجديا، بل إف القواميس قبل أف نتطور ى ا التطور الحديث ال م 
نراه،كانت سجبل لبلقتباسات من مؤل ات ىو ميركس ك يره من المؤل ين 

على نحو ما نشاىد اليوناف أك الركماف، كما كانت تحول معلومات متباينة 
 في دكائر المعارؼ الحديثة، كعلى نحو ما نشاىد في المعاجم العربية.

كليست دكائر المعارؼ في موتوعاتها على األقل بغربية عن 
،  ير  المؤلف العربي، فقد عرفت المصن ات المتنوعة في مختلف العلـو

ة كما إلى أف ال هرسة كالتبويب كالعناية بتقسيم المادة تحت عناكين متميز 
ذلك من كسائل التنظيم ال ني ل هرسة الموتوعات لم تكن معركفة، بل 

، في الشرؽ.  كال زالت أ ولها ال نية مجهولة حتى اليـو
كلعل أكؿ من كتع أساس دائرة المعارؼ الحديثة في نظامها 
كتبويبها ال م نراه اليـو ىو "افرايمتشامبرز" ال م ا طنع الترتيب 

نافع، فحل مشكلة من أىم المشاكل في منه  األبجدم على أساس 
البحث في دكائر المعارؼ ك يرىا، فما كادت تظهر موسوعة تشامبرز في 

حتى ترجمت إلى كثير من اللغات األكركبية،  9728جزئيها عاـ سنة 
كاتخ ت مثبل يحت م لموسوعات أخرل فتأحرت بها مثبل دائرة معارؼ 

دب ال رنسي في تاريخ الحركات "ديدكركدالمبرت" المعركفة لقراء األ
ال كرية لعصر "ركسو" كعصر الثورة ال رنسية كبوجو عاـ، كقد كانت ترمى 

 إلى التمهيد ال كرم للثورة، كما كانت تنشد ارتقاء التعليم في عصرىا.
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كمن المعركؼ أف دكائر المعارؼ أك الموسوعات تحتوم معارؼ 
ترشد بقدر اإلمكاف في  متنوعة في موتوعات متباينة، محاكلة ب لك أف 

كل فن كبحث، كىي مرتبة ترتيبا أبجديا بعناكين الموتوعات التي يراد 
البحث عنها. كقد يبدك أف إيجاد العناكين على ى ا النحو أمرا سهبل 

 يسيرا.
كألفرض إني أردت البحث عن معلومات عن "الغزالي" مثبل في 

ي، كقلبت دائرة معارؼ أكركبية عامة كليست خا ة بموتوع فلس 
الص حات حتى مكاف الترتيب األبجدم لكلمة  زالي، كلم أجد ما أريد، 
فهل أجـز بناء على ذلك بأف الموسوعة خالية من مبحث عن الغزالي! 
كربما كجدت كلمة الغزالي في ترتيبها األبجدم فأجد إشارة كادتي: 

 الغزالي، أنظر ال لس ة اإلسبلمية أك أنظر مادة إسبلـ.
ىناؾ فهرس ملحو بالموسوعة نظرت فيو فربما كانت كإذا كاف 

 المعلومات الخا ة بالغزالي في موتوع آخر أكثر عمومية. 
كنخل  من ذلك إلى أنو ليست كل كلمة تخطر ببالي من ال ركرم 
أف تورد في دائرة المعارؼ كما تصورتها، فقد تكوف كاردة تحت عنواف 

الموسوعة للموتوع.  آخر، فيجب أف أبحث قبل أف اجـز بعدـ تعرض
  كفي الوقت ن سو يجب أف أتصور أكثر من مرادؼ لموتوع البحث.

كعلى ى ا النحو كاف ا طناع العناكين المتعددة بقدر اإلمكاف، 
كجعل المقاالت قصيرة من مميزات دكائر المعارؼ األمريكية التي ت ع 

توعات عناكين متعددة، حتى ال تت من المقاالت الكبيرة الكثير من المو 
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 الصغيرة.
كتعتبر الموسوعة البريطانية من أىم المراجع في باب الموسوعات 

 9768كقد طبعت لآلف عشرات الطبعات، ككانت أكلى طبعاتها عاـ سنة 
في حبلحة أجزاء، ك لت تنمو بنمو المعرفة كتطور البحث كاالختراع، حتى 

عة قد في أربعة كعشرين مجلدا. كلما كنت ى ه الطب 9939أ بحت سنة 
م ى عليها ادف سنوات كثيرة،  ار من ال ركرم أف تعدؿ المعلومات 
باستمرار حسب تطور العلـو كال نوف كاالختراعات، كل لك يلحو بها  
كتاب سنوم يسمى "الكتاب السنوم للموسوعة البريطانية" كى ه خطة 
متبعة في كثير من دكائر المعارؼ لتتمكن من تجديد معلوماتها باستمرار، 

ذ ال قيمة لكتاب من كتب المراجع دكف أف يعنى بالجديد الحديث إ
كبعى المراجع األخرل تباع في مل ات، ككلما جد جديد كل فترة أرسل 
ليوتع في الملف بدؿ القديم، كيشير الناشر إلى ذلك بالت صيل، كلما  
كاف ى ا  عب بالنسبة لموسوعة عامة عديدة األجزاء تخمة 

 بأف تجدد معلوماتها بطريقة الكتب السنوية.المجلدات، فانو يكت ي 
كمن المهم اإللماـ بكل ى ا ليمكن استخداـ كل ما في الموسوعة 
من معلومات، بل كمن ال ركرم معرفة مميزات كل موسوعة ككي ية 
تنظيمها كمدل عنايتها بكل نوع من أنواع المعرفة. كليس ى ا فحسب، 

ة للموسوعة الواحدة بل يجب معرفة ال رؽ بين الطبعات المختل 
كمميزات كل منها فدائرة المعارؼ البريطانية تتميز طبعتها التاسعة، 
كالحادية عشر أنها أكثر فائدة في البحوث التاريخية كالموتوعات 
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األدبية كال نوف الجميلة كالتراجم كما إلى ذلك، كلكنها طويلة المقاالت 
ثر فائدة من ناحية البحوث إذا قورنت بالطبعة األخيرة، التي تعتبر أىم كأك

العلمية كتطورات العلـو كال نوف العملية. كمع ى ا كلو فاف الطبعة الرابعة 
عشرة، تعتبر قليلة العناكين طويلة الموتوعات بالنسبة لدائرة المعارؼ 
األمريكية. كإذا عرفنا أف ملكية نشر دائرة المعارؼ البريطانية قد انتقلت 

ها جامعة شيكاجو، مع ما عرفنا من توخي إلى ىي ة أمريكية، تعنى ب
األمريكيين تسهيل البحث على نحو عملي مجد، الستطعنا أف نلمس ما 
سوؼ تكوف عليو الطبعة الكلية من تقصير في المقاالت، كإيراد عناكين 
متعددة للموتوعات كعناية باإلشارة إلى العناكين ال رعية، ككل ما من 

 كيسر.شأنو أف يعين الباحث في سهولة 
كمع ذلك فاف الطبعة الرابعة عشر لها فهرست موته إلى حد كبير. 
كتلك كسيلة أخرل إلعانة الباحث كإرشاده، فبل تكاد تخلو دائرة معارؼ 
انجليزية أك أمريكية من فهرس في مجلد مستقل في الغالب، كما كجدنا 
في الموسوعة السابقة ككما نجد في الموسوعة األمريكية "كومبتوف 

صورة" التي تعال  مقاالت طويلة بخط كاته، كالمطبوعة على كرؽ الم
ممتاز، في أسلوب شيو ج اب، يت و مع ما فيها من  ور كلوحات 
كتوتيحات كعناية فائقة في اإلخراج، إذ قد بها أف تكوف مرجعا لطلبة 

 المدارس كمن يماحلهم دكف أف يحوؿ ذلك من استخداـ الكبار لها.
معارؼ ك لك إيراد قائمة بالمراجع كالكتب كمن مميزات دكائر ال

الرجوع  يُمكن التي تعال  كل موتوع على حدة في نهاية المقاؿ حتى
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إليها للتوسع، كيختلف مدل العناية بالت صيل كالتوسع في ى ا القوائم 
تبعا للغرض كللطائ ة التي تعنى الموسوعة بأف تقدـ إليها، كل لك يجب 

وعة القتنائها في المكتبة، في اختبار ى ه أف يدقو من يريد اختبار موس
 الناحية إلى جانب النواحي األخرل.

كمن أىم دكائر المعارؼ العالمية "الموسوعة الكبرل ال رنسية" 
كتعتبر أتخم المراجع، إذ تبل  كاحد كحبلحين مجلدا ىي كمطبوعة بين 

، فهي إذف كاف كانت من عيوف المراجع، إال أف 9922، 9886عامي 
تها تقتصر على التاريخ كاألدب كالتراجم كال نوف الجميلة، أكثر منها أىمي

في العلـو الطبيعية كال نوف العملية، ألنها ال تسجل ما حدث من تطور 
قا رة من مثل ى ه  –لعدـ حداحتها  –تخم في التقدـ العلمي، فهي 

 النواحي. 
ي كمما تجب اإلشارة إليو أنها ليس لها ملحقات كما ىو الحاؿ ف

المطبوعات المماحلة في انجلترا كأمريكا، التي تخرج الكتب السنوية 
 ا. السابقة ال كر، لتجعلها مسايرة للتطور المستمر ال م يسير قدمن 

كتعتبر الموسوعة سابقة ال كر، سجبل المراجع في الموتوعات التي 
ر بيناىا، كىي الموتوعات األدبية كاإلنسانية البطي ة التطور من  تاريخ نش

الموسوعة حتى ادف، كال نعدـ أف نجد في ال رنسية موسوعة أقل تخامة 
من ى ه الموسوعة الكبرل كنعنى بها "قاموس الركس العالمي" ال م نشر 

، إال أف لو طبعات جديدة كملحقات، 9892، 9866األكؿ مرة بين عاـ 
بل إف لو ملحقا شهريا مما يجعلو أحدث كأىم من الموسوعة األكلى في 
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 موتوعات العلمية المتطورة.ال
كمن الموسوعات األلمانية "قاموس برككهاكس" ال م ترجع طبعتو 

، كال م تأحر بتشامبرز في موسوعتو 9866، 9862األكلى إلى عامي 
االنجليزية، كطبعتو األخيرة ترجع إلى ال ترة التي سبقت الحرب العالمية 

ث تطورات العلـو كمهما الثانية، كعليو فتعتبر الموسوعة  ير مسايرة ألحد
يكن من أمر، فهي تمتاز بالمقاالت القصيرة، إال أنها موقع عليها من 
مؤل يها كما ىو الحاؿ في دائرة المعارؼ البريطانية. كالتوقيع على المقاؿ 
أيو من آيات ال ماف لقيمة ما ىو مكتوب، ألنو يشير  البا إلى اسم 

ذلك ال يطبو إلى حد كبير  عالم أخصائي في الموتوع المدركس، كلو أف
في موسوعة برككهاكس. كالموسوعة ليست بالغة ال خامة كالموسوعة 
ال رنسية مثبل، كأنها تقع في خمسة عشر مجلدا. كيتميز قاموس "مايرز" 
األلماني ك لك بوجود خرائط عامة كخرائط المدف، كيحتول على تراجم 

 األحياء كيقع في سبعة عشر مجلدا.
لمعارؼ االيطالية" فهي أية من آيات ال ن كالجماؿ كأما "دائرة ا

سواء في الطباعة أك في التنسيو أك في إخراج  ور اللوحات ال نية 
إخراجا ممتازا، كك لك الصور العادية كالبيانات المصورة، كما أف مقاالتها 
ممتازة، كىي تورد مراجع كافية في آخر كل باب، كحتى مقاالتها الصغيرة 

 ام اء كاتبيها.موقع عليها ب
كىك ا نجد في دكائر المعارؼ مميزات خا ة تميز كل منها 

 يُمكن كتحدد شخصيتها. فمن ال ركرم اإللماـ به ه المميزات لكي
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 توجيو البحث على دعامة سليمة من  البداية.
أف تأخ  عدة أس لة ملتمسين اإلجابة عنها فيما  يُمكن كلئلي اح،

 سبو ذكره من ى ه الموسوعات:
 أين نجد حير  ورة لجباؿ األلب؟  -9
أين نجد معلومات عامة عن التقدـ العلمي في القرف السابع  -2
 عشر؟

 أف نجد خريطة لمدينة القاىرة؟ يُمكن أين -3
 أين نجد مقالة عن القطن. ليقرا طلبة البكالوريا؟  -4

 -كنجيب على ى ه األس لة كما يلي:
ة البريطانية أك قد أجد  ورة لجباؿ األلب في الموسوع -9

األمريكية، أما دائرة المعارؼ االيطالية تمن المجموعة التي أبحث فيها 
فيجب أف التمس فيها ما أريد، ألنها يجب أف ت كر، إذا ما ذكرت أجمل 
الصور كاللوحات، كألف جباؿ األلب تمر بايطاليا. كبالتالي تعنى 

 ص.الموسوعة ب كرىا كب كر كل ما يتعلو بببلدىا بوجو خا
في الحو إنو لسؤاؿ محير، كذلك ألف المرء ال يتصور العنواف  -2

ال م يبحث فيو على كجو التحديد، تحت أم عنواف ابحث؟ ابحث 
؟  تحت مادة علـو

كسوؼ أتيع كقتا طويبل في البحث إذا لم أكن اعلم أف دائرة 
المعارؼ األمريكية تورد القركف تحت أسمائها، فتورد عنواف "القرف 

عشر" مثبل حيث ت كر تحتو أىم ما حدث فيو من تطورات السابع 
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 كتسجل أبرز خطوات تقدـ الجنس البشرل في ذلك القرف.
فأين أجد خريطة لمدينة القاىرة في مجموعة الموسوعات  -3

 السابقة كحدىا كليس فيها أطالس؟ 
من المعلـو أف معظم الموسوعات تحتوم على خرائط ك ور، كلكن 

أف إيجاد خريطة لمدينة القاىرة بال ات ليس ممكنا  إلى حد محدكد،  ير
بادئ ذم بدء إال لمن يعرؼ مميزات ى ه المجموعة من الموسوعات، 

 فانو كاجدىا في قاموس مايرز األلماني في الغالب.
 فأين أجد مقاال عن القطن لطلبة البكالوريا؟   -5

إف تحديد سن درجة حقافة من أكجو لهم المقاؿ، تحصر بحثي في 
سوعة قصد بها أف تكوف للطلبة، كفي المجموعة التي لدل، ليس مو 

أمامي  ير "موسوعة كومبتوف المصورة"، كلو انو يوجد  يرىا في انجلترا 
كأمريكا، كىي أعدت للطلبة ك لك، مثل "الموسوعة البريطانية للصغار" 
ك يرىا، كما توجد موسوعات لؤلط اؿ تعال  الموتوعات التي تبلءـ 

 هم كفيها من الرسـو كالصور ما ىو شيو ممتع في نظرىم.سنهم كميول
 كتة مراجع أخري 

ى ه أمثلة من ترب معين من كتب المراجع التي ت يد في 
االستعبلـ. كقد سبقت اإلشارة إلى أنواع أخرل من المراجع كال هارس من 

 العبث أف نحاكؿ حتى مجرد اإللماـ بها في ى ا المقاؿ.
من االنتشار كال يوع بحيث يصير  كقد تكوف دكائر المعارؼ

الحديث عن قيمتها كمكانتها في االستعبلـ من القوؿ المعاد. كلكن 
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يوجد إلى جوار ى ه المجلدات ال خمة كتب أخرل  غيرة رخيصة 
الثمن لها أىميتها في ى ا المجاؿ، مما يدؿ على أف االستعبلـ يتجو إلى 

في نظر العلماء ك ير حيث تكوف الحاجة إلى معلومات قد تبدك تافهة 
العلماء، كلكن إيرادىا ككتب استعبلـ، ال يعني شي ا آخر  ير ما قلناه 

 آن ا من أف العلم كالمعرفة شيء آخر  ير االستعبلـ.
أف نسميو الكتب السنية  يُمكن كمن ى ه الكتب الهي ة األمر، ما

 اإلخبارية، كىي من أكثر كتب االستعبلـ انتشارا كاستخداما.
تقويم ىوتيكر" االنجليزم معركؼ لدل البعى، كقد يكوف كلعل "

من ال ركرم أف نقوؿ كلمة عن محتوياتو كمثل لمحتويات ى ه الكتب 
اإلخبارية السنوية العامة. فهو يحتول على تقويم فلكي، كحبت 
باالختصارات العامة المصطله عليها، كسجل باألعياد القومية، كدكاكين 

ة كالزراعية كالصناعية، كيت من إحصائيات الحكومة، كالشؤكف التجاري
كمعلومات عملية عن جميع الدكؿ، كما أنو دليل للمستش يات كالمدارس 
كاألندية كالبنوؾ كشركات التامين، كالمرتبات كاألجور، كالرياتة، 
كالجمارؾ، كال رائب، كمعلومات أخرل عن العلـو كاالختراعات، 

 كاألفبلـ السينمائية كاإلذاعة.كاألدب كال ن كالموسيقي كالتمثيليات 
كتوجد أنواع أخرل من الدليل، كدليل األشخاص كالتراجم، في كل 
بلد من ببلد العالم المتح ر، كدليل من ماتوا في   وف السنة التي  هر 
في نهايتها الدليل. كىناؾ الدليل الدكلي لؤلحياء، مثل تقويم "جوتو" عن 

كأفرادىا، كالدليل الدكلي ال م  السامة كملوؾ العالم كاألسر المالكة
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تنشره دارأكركباللنشر بانجلترا، كيحول معلومات عن أشهر العلماء 
 كالسياسة كأف اذ الرجاؿ في مختلف دكؿ األرض.

كيبلحف أف ما ذكرت، إنما ىو خاص بالمعا رين كاإلحياء. أما  
ي كتب التراجم المطولة، مثل قاموس التراجم الوطني في انجلترا، كمثلو ف

أمريكا فهي في الغالب للموتى من أبناء الدكلة الواحدة، كىي أي ا سجل 
   للمشاىير ال ين بنوا كأقاموا مجد األكطاف.

كتوجد قواميس تراجم عالمية لؤلشخاص العالميين، ال ين ساىموا 
في ح ارة اإلنساف، كشاركوا بعبقرياتهم ال  ة في تشييد  ركح العمراف، 

( ك)قاموس تشامبرز( ك)قاموس ىاموند فأشهرىا: )قاموس نيلسو 
المختصر( ك)قاموس لبينكات للتراجم كاألساطير( كليست قواميس أك 
موسوعات التراجم بالكتب المحدكدة الحجم، فاف قاموس التراجم 

ا. كيحتاج البحث في كل جلدن الوطني في انجلترا، يبل  حبلحة كستين مُ 
 منها إلى معرفة المجاؿ ال م يدرسو القاموس.

كفهارس الكتب كالمكتبات من المراجع البالغة األىمية المعرفة 
الكتب التي كتبت عن موتوع معين، أك اسم الكتاب ال م ألف مؤلف 
بال ات، أك اسم المؤلف ال م ألف كتابا معينا، أك تحديد مكاف كجود 
الكتب النادرة، أك الخا ة. كلكل نوع من أنواع ال هارس مميزاتو، كمجاؿ 

عند الحاجة. كل ى ا إلى جانب فهرس المكتبة التي يلجا  استخدامو
إليها ال رد في بحثو، كال م يجب أف يكوف مرشدا للمؤلف أك العنواف 
إذا جهل احدىا، كما يجب أف ينظم بحيث يت من الكتب التي ال ت 
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عن موتوع معين تحت عنواف ى ا الموتوع، عبلكة على إيجاد فهارس 
 لها أىميتها الخا ة. كقوائم مستقلة في موتوعات

 -كالمجبلت بالغة األىمية لؤلسباب ادتية:
 أنها تحول احدث المعلومات التي تنشر بأسرع كسيلة. -9
 كىي تأتي بمعلومات قد ال تنشر في كتب مستقلة. -2
كىي تدلنا من الناحية التاريخية على النحو ال م كاف ي كر  -3

 عليو الناس في عصورىم كبي تهم.
 -مجبلت كالدكريات تظهرنا على:كفهارس ال

أسماء المجبلت التي تدرس موتوعات معينة كالكيمياء أك  -9
 الطبيعة أك علم الن س، كيرشدنا إليها دليل مثل:

Ulrich periodicals directory, Bower Comp., N. Y. 

في أم المجبلت، كفي أم عدد، كفي أم   حة من المجلة  -2
 في ذلكيوجد موتوع بال ات كيرشدنا 

 - International index to Periodicals, Wilson New 

York.  

 - Reader's guide to Periodicals, Wilson, N. Y 
 ا من األكؿ.كى ا األخير أقدـ  هورن 

في أم المكتبات العامة توجد مجموعات المجلة في تواريخ  -3
 معينة كيرشدنا إلى ذلك قوائم مثل:

 - Union list of serials, , Wilson N. Y.  

 - World list of scientific Periodicals, Cambridge. 
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في أم بلد تطبع المجلة كتنشر. كيرشدنا إلى ذلك مثل دليلي:  -4
Ayre في أمريكا كMitchell .في انجلترا 
 معظم ال هارس تشير إلى الناشر كالثمن كالعنواف. -5
 قد تغير. كترشدنا إلى اسم المجلة القديم إذا كاف -6

كيمكن لبلستعبلـ عن الحوادث الجارية استخداـ فهارس الجرائد، 
 كىي فهارس موتوعية ألمهات الصحف بص ة خا ة.

مكن االستعانة باألطالس لمعرفة الحالة الجغرافية، كالمناخ كيُ 
كلتحديد في أم دكلة توجد بلد من البلداف، كخطوط سير الس ن 

قصد باألطلس أف يكوف تاريخيا مثل كالمبلحة كالزمن كالمسافة، كقد ي
 "أطالس فيليبس التاريخية".

كمن ى ه المصادر أي ا، قوائم األحماف، كأك اؼ األدكات كالسلع، 
كجداكؿ الزمن للقطارات كالسيارات كالس ن كالطائرات كأنواع من دليل 
المتاحف كالهي ات الحكومية كالبنوؾ كالجرائد كالصحف كالمعاىد 

ية كاتحادات الغرؼ التجارية، كدليل المكتبات كدليل كالجمعيات العلم
المهن المختل ة كالمحاماة كالطب كالهندسة كالتمثيل كالسينما الخ. 

 كقيل ى ا كذاؾ، دليل المدف، كدليل التلي وف.
كىك ا تجد مختلف ألواف المراجع العامة من قواميس إلى دكائر 

أف نتكلم عنها في  معارؼ، إلى أنواع الدليل المختل ة التي حاكلنا
اختصار كإبحار في ى ا المقاؿ، لن رب مثبل لما نعنيو بكتب المراجع 
العامة التي تتميز عن كتب المراجع الخا ة بأف األخيرة تدرس 
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 موتوعات خا ة كالكيمياء أك الطبيعة أك ال لك أك الموسيقي إلخ.
كألىمية ى ه الكتب كما تستطيع أف تؤديو من خدمات تدرس كمادة 
من أىم المواد في برام  دراسة فن المكتبات، باسم المراجع كال هارس. 
كى ه الخدمات تعتبر خدمات أ يلة كرئيسية تقـو عليها المكتبة الحديثة 
التي ترشد أبناء المجتمع إلى الحقائو كإذا كانت المكتبة تعتب إعارة 
الكتب العادية حقا من حقوؽ المواطن، فاف إجابة ى ا المواطن عن 
استعبلـ ىو في حاجة لمعرفة اإلجابة عليو ال يقل في أىميتو عن إعارة 

 الكتب ك يرىا من الخدمات الرئيسية. 
كاألىم من ى ا كلو، ىو أف نعلم أبناءنا طرؽ البحث سواء في 
المدرسة أك في الجامعة، كسواء أكاف ذلك على نحو عاـ كما ىو في 

لم الطالب بمناى  البحث األكلى، أـ خاص كما ىو في الجامعة، بحيث ي
في كتب المراجع العامة، كيلم ك لك يكتب المراجع في موتوع 

 تخصصو.
إننا ال نريد قوما يح ظوف كيحصلوف، كإنما نريد أف نوجد جيبل 
يعرؼ أين يجد ما يريد حين يريد؟ كذلك في رأيي، ىو سبيل قويم 

ستعبلـ، للتعليم، يمتلك بو الطالب نا ية منه  من مناى  البحث كاال
يواجو بو مشاكل الحياة كالمعرفة. فال ارؽ بين من يعتمد على ما ح ظو 
كحصلو من العلم كمن يعرؼ أين يبحث، كال ارؽ بين من يعتمد في 
معاشو على ماؿ كرحو، كمن يعتمد على مهنة تعلمها، فكل قيمة الوارث 
 في مالو، كأما  احب المهنة فهو يحصل على معاشو بعلمو كخبرتو التي



015 

 

 أ بحت جزءا من شخصيتو.
كعلى كل، فالمعرفة كالتحصيل كالقراءة من ناحية، كاإللماـ كبسائل 
االستعبلـ كالبحث من ناحية أخرل،  نواف، ككل منهما يكمل ادخر، 
كل ا يجب أف نتعلم ى ه الوسائل كما ننمى المعرفة كنيسر التحصيل 

 س كت ته ال ىن.كنجعلو أمرا حيويا تأخ ه عند الحاجة كعند تهيؤ الن 
كالمكتبة في المدرسة جديرة بأف تعلم ى ه الخدمات كتجعلها 
عادة، كما أف المكتبة العامة في الحياة ىي المبلذ ال م يلجا إليو ال رد 
لبلستعبلـ الصحيه المنزه عن األ راض، كمن كاجبها أف تمدنا به ه 

لمكتبة الخدمات كما تؤديها في الغرب. كإذا كنا نتعلم ى ا كلو من ا
فيجب أف نتعلم منها أي ا االعتماد على الن س في استخداـ مراجع 

 االستعبلـ.
إننا ب لك ال نملك كنزا قد ي يع ىباء أك قد يسرؽ، كإنما نملك 

 م تاحا لكنوز كحركة نستخرجها حين نحتاج إليها.
فهل حقا أف "الرجل الحكيم ليس ىو بال ركرة من يعرؼ كإنما ىو 

 ما يحتاج إلى معرفتو" ؟ ال م يعرؼ أف يجد
 مكن الرجوع إلى المراجع الرئيسية للمقاؿ كىي:يُ 

Mccolvirt: How to use books. 

Mudge: Guide to reference books. 

Shore: Basic reference books. 

Yanhousen: Bibliography.  
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 فٌىى املكتباث

مساىمة في رسػم ا عن الا بعيدن ا إدارين "لم يعد أخصائي المكتبة مو  ن  
سياسػػة نشػػاط المعهػػد الػػ م يعمػػل فيػػو، كلكنػػو شػػخ  درس كمػػارس ىػػ ا 
ال ػػن، فأ ػػبحت عليػػو كاجبػػات تربويػػة، كأنيطػػت بػػو مسػػؤكليات اجتماعيػػة 

                               خطيرة"
يحسب أكثر الناس في الشرؽ أف أعماؿ المكتبة إنما ىي أعماؿ  

، بحيث ينزلونها إلى مراتب الهوامش كتابية كتيعة الشأف، قليلة الجدكل
كالتوافو، دكف أف ي طنوا إلى ما لها من احر عميو الغور كن وذ فعاؿ في 
تكوين المجتمعات كرفع مستول األمم، على نحو ما حاكلت أف أبين في 
ال صوؿ السابقة، مما تستطيعو المكتب في مجاؿ اإل بلح االجتماعي 

 كإن اؽ كقت ال راغ.كأساليب التربية كالتعليم كالبحث 
كسبو أف بنيت مدل حاجتنا إلى معهد على األقل لتخري  نخبة من 
ذكل الثقافة الممتازة للنهوض به ه المؤسسات، كمدل أىمية تدريس 
ى ه المواد في معاىد التربية لتخري  معلمين على إلماـ بأساليب 

كجود الخدمات المكتبية كبمهمة المكتبة الخطيرة في التعليم، كتركرة 
ى ا اللوف من الدراسة في كل مجاؿ من مجاالت التعليم في مختلف 

 المعاىد كالكليات.
كاالىتماـ بالمكتبة أمر كاته في الح ارة الغربية التي عنيت بها، 
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كأقامت المعاىد المختل ة لتخري  األخصائيين كالخبراء فيها. كانتهي 
عناية بالعلم كالبحث، األمر بالمكتبات إلى أف تكوف آية النه ة، كمرآة ال

كالتربية الشعبية كما كانت لتكوف ك لك لو أنها أىملت أك اعتبرت تربا 
من المخازف، كما كانت لتكوف ك لك لو أف ى ه األمم الغربية لم ت طن 
إلى أىمية إذاعة ى ه الدراسات، كالتمرف على ألواف ى ه الخدمات التي 

بيو بما ذكره األستاذ تعد لمهنة خا ة، فأمم الغرب آمنت بما ىو ش
"يوسف أسعد دا ر" أمين دار الكتب اللبنانية في مقاؿ لو بمجلة 

، في عرتو ألىمية المكتبات، 9947األديب، عدد كانوف الثاني سنة 
كتركرة العمل على إتاحة دراسات لها في الشرؽ ف كر ما قالو "كيويك" 

لتجريبية م تش عاـ المكتبات بمدينة باريس حيث قاؿ "إف الوسائل ا
كالتعليم ال اتي يسبباف تياعا في الوقت كاتطرابا في العمل كإفسادا 
لرسالة المكتبة، كمن حم يجب أف يكوف المشتغل بها قد اجتاز مرحلة 

   التعليم ليح ؽ طريقة العمل كاألخ  بو".
كقد تقدمت دراسات المكتبات في الغرب حتى  ارت جامعة مثل 

توراه فيها، إلى جانب ما يقرب من حبلحين جامعة شيكاجو تمنه درجة الدك
جامعة أخرل في أنحاء الواليات المتحدة كحدىا تمنه درجتي األستاذية 
كالبكالوريوس، كمن شركط االلتحاؽ لنيل درجة البكالوريوس أنو البد أف 
يكوف الطالب قد انتهى من نيل درجة جامعية في موتوع خاص كأف 

 يكوف قد اشتغل بالمكتبات.
لي أف أحدحك عن مثل ى ه المعاىد كالجامعات في أنحاء كليس 
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كىي ليست أرقى من ،أكركبا، كإنما أقوؿ أف بعى كاليات أمريكا الجنوبية
ببلدنا تح را كال نه ة قد أنشأت معاىد من ى ا القبيل إيمانا منها 

 بالقيمة االجتماعية كالتربوية للمكتبات.
دة، كىي ات تشرؼ كفي كل بلد ناىى، اتحادات للمكتبات متعد

على رفع مستول ى ه المهنة كالتقدـ به ا ال ن، كإذاعة المؤل ات عنو، 
كتنسيو التعاكف كالخدمات بين المشتغلين بو، سواء أكانت ى ه الهي ات 
حكومية أـ أىلية، كلكل منها مجلة دكرية على األقل تعني بنشر األخبار 

نشاط المختل ة التي الهامة عما يجد، كال يتسع المجاؿ لبسط أكجو ال
يقـو بها كل اتحاد ككل ىي ة نه ت لخدمة المكتبات، باعتبارىا جامعة 

 لتعليم الشعب، كباعتبارىا كسيلة للبحث كالتقدـ العلمي كالتعليمي.
فماذا يتعلم ال رد ليكتسب الخبرة كالمراف كما ىي الثقافة التي 

 تؤىلو للعمل بالمكتبة؟
ي لم أرجع إلى مراجع تخمة إني ألقت ب الحديث، فأقوؿ إنن

لبياف أمثلة لما يدرس من الثقافة المكتبية، كإنما رجعت إلى نشرة مدرسة 
 9947 – 9946الخدمات المكتبية، بجامعة كولومبيا، بنيويورؾ، لعاـ 

كقد كرد في برنام  الدراسة الكثير من الموتوعات، منها ما ىو تركرم 
اختيارم يدرس حسب الميوؿ  البد من أف يدرسو كل طالب، كمنها ما ىو

إلى التخص  في فرع معين، كتلخ  الموتوعات الواردة في النشرة 
 المشار إليها فيما يلي:

ال هرسة كالتبويب، أم كي ية عمل ال هارس كبطاقاتها كتبويب  -9
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 ى ه البطاقات في تقسيم مصطله عليو كموتوعات معركفة.
ع القارئ على ما في كالغاية من ذلك إيجاد الوسيلة ال عالة الطبل

المكتبة من كتب في سهولة كيسر كنظاـ، كيحتاج الطالب إلى إلماـ 
باال طبلحات المتبعة كالقواعد المرعية مع فهم لموتوع كل كتاب ال 

 مكاف تبويبو كإرشاد القارئ إليو.
أساس الخدمات المكتبية من الناحية االجتماعية كالعلمية،  -2

لتها بالمعاىد التعليمية كالمؤسسات كتطور المكتبة كأنظمتها ك 
 االجتماعية الخ.

إدارة المكتبات كتنظيم العمل كتقسيمو، ككاجبات األخصائيين  -3
كعبلقتهم بها كمدل مسؤكلية كل منهم في عملو ال ني كاإلدارم، 

 كالمؤىبلت التي تشترط لكل عمل فيها كما إلى ذلك.
 لة الجمهور الخدمات المكتبية الشعبية كأنواعها كمدل  -4

بالمكتبة، ككي ية عمل إحصائيات شاملة لدراسة المنطقة اجتماعيا 
أف تمتد بواسطتها الخدمات  يُمكن كدراستها من ناحية الوسائل التي

المختل ة لكل طائ ة، كعبلقة المكتبة بالمؤسسات الحكومية كاألىلية  
 كالمدارس كالجامعات الخ.

قتها بالتدريس، كمجلس المكتبات في الجامعة كالكليات كعبل -5
الجامعة أك الكلية، كأنواع الخدمات الواجبة مع االىتماـ بال هارس 
كالمراجع كتقسيم العمل لجعل المكتبة كحدة ك ي ية في منه  البحث 

 لخ.إ   ..كالدراسة
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المكتبات في المدرسة كتدرس  لتها بالمدرسة كمناىجها  -6
م مع النشاط المدرسي سواء كأىميتها التربوية، كنواحي النشاط المتبلئ

من ناحية الدراسة أك كسائل إن اؽ أكقات لل راغ، كدراسة عقلية التلمي  
كالموانع العقلية كالجثمانية التي تحوؿ دكف تقدمو، كطرؽ إ رائو علي 
القراءة، كأنواع القراءة المبلئمة لكل سن كال هارس كالقوائم كالدكريات 

ت التبلمي  في مختلف أعمارىم، التي تسجل الكتب المبلئمة لعقليا
 كترتيب المكتبة بما يتبلءـ كى ه العقليات. 

المكتبات في المؤسسات الخا ة كالشركات كالسجوف  -7
كالمستش يات، كمعرفة أ راض كل مؤسسة، كقد سبقت اإلشارة إلى مثل 

 ى ه الخدمات في فصل "بركميثيوس" الجديد من ى ا الكتاب.
لعاـ، كيرمي إلى جعل الطالب خبيرا علم المراجع الخاص كا -8

بكتب المراجع العامة، كدكائر المعارؼ كالقواميس كالمعاجم كاألطالس 
كأنواع الدليل كفهارس المكتبات كفهارس الدكريات كالنشرات كالرسائل 
الجامعية ك يرىا، كى ه إما عامة، لبلستعبلـ ال م يحتاجو جمرة الناس أك 

ل نوف كبواسطتها يستطيع المرء أف يستعلم خا ة ب رع معين من العلـو كا
عما نشر في بحث خاص أك يقف على محتويات كل موتوع نشر في 
بحث بال ات أك يستعلم عن الشركات أك الهي ات أك المواعيد.. إلخ إلخ 
) راجع فصل "المعرفة من الحكيم القديم إلى المواطن الحديث" من ى ا 

   الكتاب(.
يرىا كنقدرىا كسنعرض لو فيما بعد فن اختبار الكتب كتقد -9
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 بشيء من الت صيل كمثل من الثقافة المكتبية.
دراسات عن ميوؿ القراء من البالغين، كعقلياتهم، كالعوائو  -92

التي تعوقهم عن القراءة كخطواتها السيكولوجية، كمميزات كتب كل طائ ة 
تي تنظمها من طوائف البالغين، ككي ية تشجيعهم بواسطة برام  القراءة ال

 المكتبة ك يرىا الخ.
مكتبات األط اؿ ك لتها بالمكتبات العامة كالمدارس،  -99

كجمعيات األط اؿ، كعنا ر الخدمات في مثل ى ه المكتبات، 
كسيكولوجية الط ل كعبلقتها بالقراءة كسيوؿ كل طائ ة حسب السن 

وع كالجنس كالبي ة كمميزات الكتب المبلئمة لكل منهم من ناحية الموت
كالرسـو كالصور التوتيحية، كدكر النشر التي تهتم بنشرىا، كأشهر 
الكتاب ال ين يكتبوف لؤلط اؿ، كأشهر الكتب التي كتبت لكل طائ ة 
منهم، كال هارس التي تسجل ى ه الكتب ككسائل تشجيع األط اؿ على 
القراءة باألفبلـ كالح بلت الموسيقية كالمسابقات كالمعارض كق  

تبعا لبرام  معينة، كاتصاؿ األخصائية باألط اؿ كتربيتهم  القص  عليهم
 كتعليمهم.
تاريخ الكتب كالطباعة كتطورىا، مثل اإللماـ بطابع  -92

المخطوطات في مختلف العصور، كتطور الطباعة كحركفها كأشكالها 
 كطرقها ال مكاف تمييزىا كمعرفة كل طابع .. الخ.

فادة منو فيما يتعلو علم الن س التطبيقي للمكتبات كاإل -93
 بالخدمات أك بالقراء ك ير ذلك.
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إعانة البالغين الكبار على القراءة، كىي دراسة لمن يهتم  -94
بخدمة البالغين ال ين يريدكف تعليم أن سهم، لر بتهم في تحسبن 
مستواىم. ذلك بخلو مهنة أك إرتاء ىواية، كى ه الدراسة من شانها أف 

على فهم كل عقلية كمستواىا. كالكتب التي تجعل مرشد القراءة قادرا 
تصله لها، كإعداد قوائم من الكتب مبلئمة، لكل كاحد من ىؤالء القراء، 

 لبياف مستواه كمهنتو كتعليمو كمدل تقدمو كىك ا. 
تدريس أىمية المكتبات كمؤسسة تربوية، تعليمية كىو في  -95

 الغالب لمن يهتموف بتدريس المكتبات كللمعلمين.
عبلقة المكتبة بالمجتمع كالبي ات المختل ة فيو كالجمعيات  -96

كالهي ات كتاريخ المجتمع كحقافتو كلوف الحياة السائد ككسائل خدمتو 
 لخ. إ   ..كعمل احصائيات شاملة من الواقع

مكتبات الموسيقى كك ي تها كأىميتها كخدماتها، مثل جمع  -97
كفهرستها، كالعناية  التسجيبلت الصوتية، كطرؽ اختبارىا، كإعدادىا

بمعرفة أشهر التسجيبلت، كأشهر الموسيقيين مع تميز الطوابع المختل ة 
لموسيقي كل شعب كعصر، إلى جانب أقساـ االستعبلـ عن مجبلت 
كمعاىد الموسيقي كدكرياتها، كأشهر شركات التسجيل كاختصاص كل 
 منها، كالمسارح المختل ة كأشهر الممثلين ال نانين، كالملحنين

 لخ.إ   ..كالمغنين
خدمات المكتبات الطبية مثل الوقوؼ على مصادر المراجع  -98

في األبحاث الطبية كمعرفة خصائ  كل منها مع العناية بأكجو االستعبلـ 
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كمعاىدة  كالمراجع المختل ة التي تمت بصلة إلى الطب كشؤكنو كأبحاحو
 لخ. كأشهر رجالة في كل فرع.. إ  

ككسائلها كأساليبها كأساليب الطبع دراسة  ناعة النشر  -99
كاإلعبلف كالدعاية كشركاتها، كيدرس إلى جانب ذلك طرؽ تلخي  
كفهرسة المقاالت العلمية ك يرىا مما لو خطر كشاف في تطور العلـو 
كال نوف كذلك لنشرىا في دكريات تعتبر فهارس لمحتويات الكتب 

 كالمجبلت كاألبحاث في كل باب من أبواب المعرفة.
فهرسة كتبويب المجبلت كالدكريات، كىي التي تختلف عن  -22

الكتب من حيث أعدادىا كمجلداتها كاستمرار  دكرىا مما يجعل 
 ل هرستها كتبويبها نظما خا ة تختلف عما ىو متسع في الكتب. 

إدارة المكتبات الخا ة بالمرتى في المستش يات كقد  -29
 جديد.سبقت اإلشارة إليها في فصل بركميثيوس ال

المكتبات القانونية كعبلقتها بالمؤسسات القانونية كأشهر  -22
المكتبات في ى ا الموتوع كاإللماـ بكتب المراجع في البحث، 
كمصادر القوانين ككتبها كالهي ات التي تنشرىا ككي ية الحصوؿ عليها، 
ككي ية جمع المعلومات من مصادر  ير مطبوعة، ك ير ذلك مما ىو 

 بة توقف على موتوع خاص.متعلو بكل مكت
المطبوعات كالمنشورات الحكومية كأنواعها كمصادرىا كطرؽ  -23

الحصوؿ عليها ككسائل استخدامها كفهرستها كتبويبها، ككل ما يتعلو 
 بمثل ى ه الخدمات في مطبوعات الدكلة أك مطبوعات الدكؿ األجنبية.
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قرف القص  المعا ر كم اىبو كأنواعو كاختبلفو عن قص  ال -24
التاسع عشر كما سبقو، كأشهر المؤل ات، كأعبلـ المؤل ين في مختلف 
الببلد، مع العناية بالدكريات كال هارس التي تعنى بالقص  كنقده 

 لخ.إ   ..كتلخيصو، كأشهر الناشرين
الميكركفيلم كطرؼ استخدامو في الخدمات المكتبية،  -25

ت التي تحتاجها كالميكركفيلم من شانو أف يصور الوحائو كالمخطوطا
المكتبة أك يحتاجها باحث في حين ت يل جدا لتعرض في أم مكاف 
آخر بواسطة آلة العرض. كما انو يصور الجرائد الكبرل مثل "النيويورؾ 
تيمس" فتحصل المكتبة على أفبلـ مصورة ت يلة الحجم، فتوفر ب لك 

تمبل فراغ المكتب،  في خبرىا بدال من المجلدات ال خمة التي
معركؼ أف المكتبات تعانى بمركر الوقت من تيو المكاف. كفي ى ه كال

الدراسة يلم الطلبة بوسائل التصوير المختل ة كمميزات كم ار كل منها 
ككي ية استخداـ آلة العرض الخا ة بالميكركفيلم كما يتعلموف كي ية 
استخداـ آلة التصوير ككي ية الحصوؿ على األفبلـ مع اإللماـ بمصادرىا 

 توعاتها ككي ية أعدادىا كتنظيمها ككل ما يمت إلى ى ا ال ن بسبب.كمو 
توتيحات كرسـو األط اؿ كأنواعها كما يتبلءـ منها مع كل  -26

جنس كسن كبي ة كأشهر الكتب التي تعنى بالرسـو كأشهر الرسامين 
 كأشهر دكر النشر.

توتيحات كرسـو الكتب األخرل كأنواعها كمدل أىمية كل  -27
 ل تركرتها في كل موتوع كفي كل مستول.نوع كمد
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ىندسة البناء الخا ة بالمكتبات حسب حجم كك ي ة كل  -28
مكتبة كاأل وؿ التي يقـو على أساسها البناء ليكوف ك ي يا، أم حسب 
ما تؤدم المكتبة من خدمات، كليكوف مرنا قاببل لئلتافة إليو أك لتغيير 

اد الجمهور لو كمدل إقبالو تقسيمو الداخلي كيراعي أىمية تسهيل ارتي
 عليو.

دراسة الخطوط كالحركؼ في الطباعة كتطورىا في مختلف  -29
 العصور بالت صيل.

دراسة المكتبات في الريف كطابع الحياة االقتصادية  -32
كاالجتماعية كدرجة التعليم كمدل قربو كاتصالو بالح ر، كأنواع الكتب 

كي ية إيجاد الخدمات المكتبية أف ي يد منها، ك  يُمكن كالمطبوعات التي
 على نحو مجد.

الوسائل ال نية إلعداد منشورات كمطبوعات المكتبة،   -39
 كال هارس كالنشرات كقوائم المكتبات كما إلى ذلك.

ى ا برنام  الدراسة في جامعة كاحدة لسنة دراسية كاحدة، كتوجد 
 دراسات أخرل في جامعات أخرل مما يمت إلى ما ذكرت بسبب.

ما يكن األمر فاف الدارسة في بلد أجنبي ال تغني عما نريده من كمه
ا برام  لدراسة المكتبات في ببلدنا، بحيث تت و كحقافتها كلوف ح ارته

 كطبيعة الحياة االجتماعية فيها.
كقد اقترح األستاذ يوسف أسعد دا ر في مقالو آنف ال كر، بمجلة 

ام  دراسة ى ا ال ن األديب، عددا من الموتوعات جعلها أساسا لبرن
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ليت و كللثقافة العربية كنحن بدكرنا نشير فيما يلي إلى رؤكس تلك 
 الموتوعات التي اقترحها األستاذ:

الكتاب كتاريخو كمادة الكتابة كالورؽ كالطباعة كتطورىا في  -9
 الشرؽ كالغرب.

 علم الخطوط العربية كمدارسها كطابع كل مدرسة كتطور الخط. -2
 لنصوص.علم نقد ا -3
 تاريخ المكتبات في الشرؽ كالغرب. -4
 فن تنظيم المكتبات. -5
 علم ال هارس كالمراجع. -6
الثقافة العربية كمقوماتها السياسية العربية كالغربية، كاالتجاىات  -7

 الحديثة كحركة النقل كالترجمة.
 علم الصحافة كالصحافة العربية. -8
 االستشراؽ كتاريخو. -9

 دحار الشرقية.تاريخ علم ا -92
 أكليات علم العمارة. -99
 اللهجات العربية كعبلقاتها باللغات السامية. -92
 تاريخ الح ارة اإلسبلمية. -93
 فلس ة التاريخ الشرقي كالغربي. -94
 دكر المح و ات في الشرؽ كفن تنظيمها. -95
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تلك ىي رؤكس الموتوعات التي اقتراحها كاتب المقاؿ كمن 
ى بالدراسات األدبية كالثقافية كالتاريخية إلى جانب ال ن المبلحف انو يعن

 المهني لتنظيم المكتبة كإدارتها.
كالواجب أف نهتم بالجانب العملي في ى ه الدراسات على أال 

 يحوؿ ذلك دكف دراسة ما يت و كح ارتنا، مثل ما اقترحو األستاذ دا ر.
ال يك ي كلما كاف مجرد ذكر رؤكس عناكين الدراسات التي تدرس 

للداللة على أىميتها ككتبها، فقد رأيت أف اختار منها موتوعا حيويا شيقا 
 ألتناكلو بشيء من الت صيل.

كقد راعيت فيو أال يكوف فنيا بحثا قا را على المشتغلين 
بالمكتبات كحدىم، كإنما ىو موتوع مما يهم كل محب للبحث 

رتها كأحرىا. كأعني كالمطالعة، ككل من يح ل بالكتب كقيمتها كيؤمن بقد
ب لك موتوع "فن اختيار الكتاب" ال م أعرض لو في ال صوؿ التالية 
في حدكد مستول المكتبة الشعبية، ك لتها بالثقافة كمستوياتها 
االجتماعية العامة، كذلك حتى ال نخرج عن موتوع الكتاب كما 
للمكتبة كالكتب من عبلقات اجتماعية تبدك في الثقافة العامة التي 

 تهي تها للقارئ العادم.
 فه اختيار الكتاب

"ال تقدر جهود المشتغلين بالمكتبات تبعا لكثرة الكتب التي 
أعاركىا، كال تبعا لما يدركف من ماؿ يت و على الكتب، كإنما المقياس 
الصحيه لنشاطهم ىو المدل ال م ك لت إليو جهودىم في جعل 
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فاذا لم يكن المشتغل الكتب العظيمة شي ا حيا سائغا ملهما للناس، 
بالمكتبة حقة في الكتب خبيرا بها، فانو كالطبيب ال م ال ي يد عن علمو 

 (9999 سنة يوليو نيويورؾ مكتبات )مجلة في العبلج".
لما كاف من المستحيل على المكتبة الشعبية أف تشترم جميع 
الكتب فانها تحصل على ما ىو جدير بالشراء، في حدكد ميزانيتها، التي 

خص  منها الربع لشراء الكتب، في حين يخص  النصف ألجور ي
المو  ين، كأما الربع الباقي فين و على األحاث كالتامين كالنشر كتكاليف 

 البناء كالنظافة كما إلى ذلك.
% لشراء الكتب الموتوعية 42كيقسم المبل  الخاص بالكتب إلى 

% تخص  لشراء كتب 32ك% للقص  كالرحبلت كالتراجم 32ك
  ألط اؿ كالصبياف.ا

كت ع المكتبة نصب عينيها التوفيو بين مطالب الناس كما يرتي 
 ر باتهم، كبين ما ىو جدير باف يكوف حركة خصبة في حياة الجماعة.

كل لك فقد عنيت المكتبة بدراسة ى ه الر بات كالوقوؼ على 
يها التيارات االجتماعية كالنزعات التي تسود في قترة معينة كالتي يزداد ف

 اإلقباؿ على لوف معين من الكتب.
كقد بين الباحث االجتماعي ليند في كتابيو عن دراسة نموذج للبلدة 
األمريكية، مدل تأحير األزمات االقتصادية على القراءة، كما سجلت فترة 
األزمة االقتصادية األمريكية إقباال على لوف معين من الكتب، كما 

اريخ النشر مما ىو  اىر من سجلت حركات تقدمية إنشائية في ت
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 إحصائيات المكتبات في تلك ال ترة.
كمعنى عناية المكتبة بالتيارات كالتطورات االجتماعية كأحرىا في 
القراءة ليس شي ا آخر  ير كاجب من كاجبات المكتبة الديمقراطية، التي 
تسعى إلى تعرؼ الميوؿ السائدة كمحاكلة تحقيو ما تصبو إليو دكف أف 

 يجب أف نؤديو لترفع مستول الثقافة كال كؽ. تلبي ما
كتبدك ى ه المشكلة بوتوح في المجتمع ال يو في البلدة الصغيرة 
أك القرية، حيث تكوف الركابط قوية بين األفراد، كما ىي كحيقة بينهم كبين 
مؤسساتهم الشعبية كالمكتبة. كذلك لطبيعة حياتهم االجتماعية. حيث 

الباؿ كت ته الن وس للقراءة من أحر في توحيو يتوفر كقت ال راغ كىدكء 
ى ه الصبلت، فتعنى المكتبة الشعبية في مثل ى ه المجتمعات ال يقة 
خا ة بالمطالب كالر بات االجتماعية كالتوفيو بينها كبين ما يجب أف 

 يبقي كيرقي بال كر كالحياة الثقافية كاالجتماعية.
بدراسة الحاالت كىي تحاكؿ أف تقف على مطالب القراء سواء 

االجتماعية كاالقتصادية كالدينية كالمهن كالتقاليد السائدة كالمؤسسات 
القائمة لخدمة الجماعة ك يرىا، أك بدراسة الحاالت الشخصية للقراء في 

 المكتبة بواسطة مرشد القراءة ك يره.
كتصبو مع ذلك إلى االرت اع بمستواىم، كل لك فهي تختار الكتب 

مستول معين كتبعا لمقاييس معينة، كذلك يستلـز اإللماـ المبلئمة تبعا ل
بأنواع الكتب كطريقة قراءتها كمقاييس نقدىا كالمراجع التي يرجع إليها 
لمعرفة قيمة الكتب ككسائل النقد كمميزاتو كأساليبو كخبرة بالطباعة 
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 كالنشر.
كإلى جانب ى ا كلو فاف اختيار الكتب يستلـز اإللماـ بالكتب 

 الرائعة كال هارس كالمراجع في كل باب من أبواب المعرفة.العظيمة 
 كى ا ىو ما سوؼ نعرض لو في فصلي:

 الكتب في الميزاف. -9
 جولة حوؿ المعرفة. -2

أما عن مشكلة اختيار الكتب في المكتبات الخا ة فهي أقل 
تعقيدا ك عوبة منها في المكتبة الشعبية العامة التي تخدـ طوائف متعددة 

متباينة، في حين أف مكتبة خا ة في كلية أك مدرسة أك جمعية كأمزجة 
تخدـ طائ ة متجانسة كتعنى بمستول. كسأعال  ى ه الموتوعات عبلجا 

 سريعا، مشيرا إلى المراجع لمن يريد التوسع. 
 الكتة في الميزان

إف تقسيم المعرفة، من  القدـ، باب معركؼ في ال لس ة القديمة 
يطة كالحديثة، كإذا أنت أنظمة المكتبة األكلى في تبويب العلـو كالوس

كالمعارؼ قد تأحرت بتقسيم بيكوف ال لس ي، فاف األنظمة الحديثة 
للتقسيم ال تتأحر كثيرا بمنطو ال لس ة في ى ه التقسيمات، ألنها تبوب 
المعرفة لغرض عملي، ىو ترتيب الكتب في أماكنها على أسهل نحو 

 ها.لبلىتداء إلي
على أننا في عرتنا أللواف من الكتب ال تعنى بتبويب منها كملكات 
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اإلنساف كميولو. فبع ها يغ م العقل، كبع ها تستسيغو المشاعر 
كالعواطف، كحمة طائ ة حالثة من الكتب تعنى بال اكرة مثل التاريخ، 
كترب رابع منها يتخ  الخياؿ مسرحو مثل الشعر كالقص ، كقد سبو 

لمكتبة للكتب التي منها ما ىو جدم موتوعي كما ىو ذكر تقسيم ا
كاألكلى تخاطب العقوؿ، كالثانية تخاطب الخياؿ كالمشاعر بوجو  ،خيالي
 عاـ.

كحمة تقسيم آخر يجعل بعى الكتب أدانها اإللهاـ مثل ا لب كتب 
الدين كالشعر كاألدب كالقص  الرائع، كبع ها ادخر متعلو ب كر 

لتاريخ كالرحبلت كالكتب العلمية الخالصة الحقائو مثل التراجم كا
كال نوف العملية كالعلـو االجتماعية، كبعى حالث  ايتو الترفيو كإن اؽ 

 ال راغ مثل المقاالت كالكتب المبسطة في الموتوعات الطلبة.
على أنو من المسلم بو أف الكتب العظيمة ال تقف عند حدكد ى ه 

ىا فتكوف مصدر تعريف بالحقائو، التقسيمات المل قة، بل كثيرا ما تتعدا
كمصدر الهاـ، ككسيلة ألن اؽ أمتع أكقات ال راغ. فمسرحيات شكسبير 
كقص  ديكنز ىي إلن اؽ كقت ال راغ، كمع ذلك فهي ملهمة، كقصة 
أحدب نوترداـ لهوجو تجمع إلى كونها مسلية شيقة، إنها مصدر إيحاء 

 ل األنواع لداكرف  كمصدر تعريف بالعصر ال م كتبت عنو. ككتاب مثل أ
 كمع ذلك فهو كتاب شائو موح معا.،كتاب حقائو كنظريات

 كلكن ما ىو الكتاب العظيم؟
أىو ى ا ال رب من الكتب التي ينصه الجميع بقراءتها كمع ذلك 
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 ال يقرؤىا أحد.. كما يقوؿ مارؾ توين؟!
لعل الكتب العظيمة ل ف يطلو على تلك الكتب التي اتخ ت 

لناس كحبتت قيمتها فصارت على األياـ أكثر الكتب مكانها في عقوؿ ا
ذيوعا بينهم، يجدكف في طلبها فكأنها كتب معا رة حديثة في كل عصر 

 ككل جيل.
حم إف مثل ى ه الكتب سائغة للجميع، فخا ة الناس كعامتهم 
يرتوف عنها كيجدكف فيها   اء ركحيا خصبا، أك يجدكف فيها بعى 

س، كتصور ميولها كنزعاتها فتخاطب ن وسهم ألنها تصور ى ه الن و 
 الجميع كإف كتعت لتصف عصرا بعينو أك أشخا ا بال ات.

كإذا كاف الناس يح لوف بالجدم من الكتب التي تنمي معارفهم فهل 
يجدر بالمكتبة أف تهتم كتح ل بالقص  إلى ى ا الحد البعيد ال م 

تقـو عليها ن ىب إليو مع إننا في عصر الواقع كالحقائو كالعلـو التي 
كال نوف العملية التي تتخ  نتائ  البحث في العلـو البحتة لتدعم الح ارة 

 كتقيم العمراف!
إف ك ي ة القص  كو ائف ال ن في الحياة فهي تصف الحياة، 
كتكرر حدكحها كما يسعد المرء باالستمتاع بما فيها من أخيلة   يو 

خرين، فهي أداة مشرقة، ككما يخ ف من شقائو بما يلمس من شقاء اد
تطهير من ادالـ، كما ىي كسيلة للسعادة كىي أي ا كسيلة خيالية 

 للتعويى عما نشعر بو من نق  كعما نحسو من حرماف.
فالقصة عالم خصب يرفعنا إلى عوالم أخرل للشرؼ على الحياة 
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 أقوياء، كذلك على يد المربي البصير. 
حسب، بل كعامل كالواجب أال نعنى بها كوسيلة إلن اؽ ال راغ ف

للتربية الصالحة السوية، فاذا ما ترؾ القراء كشانهم فقد تؤدل إلى مثل 
الشركر التي تجمعت عن إذاعة كتاب )فرتر( حين نشره جوت، فكلنا 
نعلم أف أزمة ن سية اعترت الشيبة األكركبية كانتهت بالكثيرين منهم إلى 

 االنتحار إحر نشر ذلك الكتاب. 
يقرؤكف القص  فقد ينت  عنها انحبلؿ مرتى كإذا ما ترؾ الناس 

شبيو ببعى ذلك ال م أ اب شيبة فرنسا في بعى عصور األدب 
المنحل. كإذا ما ترؾ الناس يقرؤكف ببل مرشد، فاف ى ه الوسيلة قد تكوف 
من أشد الوسائل فتكا بما أشيعو من تعلو باألكىاـ، كالتماس البطالة، 

يد الصالحة، كقد أ بحنا في عصر ال كانحبلؿ الخلو، كالتحرر من التقال
  يحتمل إتاعة الوقت كالجهود في مثل ى ا اللهو كالعبث.

كمع ذلك كلو، فما إلى ى ا قصدت، حينما أردت أف أبين علة 
عناية المكتبة الحديثة بالقصة، كإنما كنت أرمي إلى إننا لن تتعلم كيف 

الكتب المدرسية،  نقرا إذا لم نقرأ القص ! ألننا أف قصرنا القراءة على
فسوؼ تورحنا البط حيثما ال يجب، كمعظم العوائو التي تعوقنا عن اإلقباؿ 
على المكتبة ترجع إلى أننا تعلمنا من الكتب المدرسية كيف نقرأ، فلم 
نجد القراءة سائغة شيقة كما نجد ذؾ في القص ، كإننا لم نستطع أف 

 قص .نقرا فيها بتلك السرعة التي نكتسبها بقراءة ال
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 هل القراءج فه؟

كما نختار كتابا يجب أف ننقده، كى ا ال يتأتي إال بأف نعرؼ كيف 
نقرؤه. ككثير من الناس يسمعوف عن القراءة كالقراء الممتازين فيركف أنهم 

 أماـ أ حاب ملكات خارقة للعادة فهل ى ا  حيه؟
ما  يحدحنا القراء الممتازكف أنهم ال يلقوف أية  عوبة في مطالعاتهم،

دامت تت و مع ميولهم. كالواقع أنهم ينسوف األياـ األكلى التي بدأكا 
يتعلموف فيها ى ه العملية ال ىنية التي نجدىا عملية عقلية معقدة من 

 الناحية السيكولوجية، إذا ما أردنا تحليلها.
كتختلف القراءة سرعة كبطء، كسطحية كعمقا، كسهولة ك عوبة، 

رجة التعلم بوجو عاـ، كمدل الميل إلى حسب عوامل متعددة، منها د
الموتوع ال م يعالجو كل كتاب، كما تختلف حسب الغرض كالغاية 
المنشودة من القراءة. فمن يقرا للتسلية  ير من يقرا للدرس كالنقد 

 كىك ا.
كقد حلل أدلر في كتابو السابو ال كر )كيف نقرا كتابا؟( عملية 

داخلة بحيث يصعب أف يميزىا من القراءة إلى مراحل حبلث كإف كانت مت
 تعود القراءة كسهلت عليو. 

كالمرحلة األكلى من ى ه المراحل تحليلية نعرؼ فيها الكتاب ككل. 
حم نسير من ى ا الكل إلى أجزائو كفي ى ه المرحلة نقف على نوع 
الكتاب، كموتوعو على التحديد، كالغرض ال م يرمي إليو الكاتب، 

يها الكتاب، كالمشاكل األ يلة التي يحاكؿ كاألجزاء التي ينقسم إل
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حلها. كمعنى ى ا أننا نعرؼ الكتاب كموتوعو كفصولو الرئيسية ككل حم 
 ننتهي إلى األجزاء.

فأما المرحلة الثانية فهي مرحلة تكاملية أك تألي ية. فهي عكس 
األكلى التي بدأت بالكل كانتهت باألجزاء. كفي ى ه المرحلة يقف 

زاء أدؽ كأكثر ت صيبل من الكتاب. فهو يعنى بالكلمات القارئ. على أج
الهامة، كالجمل المعبرة كال قرات التي تتركز فيها أ راض الكتاب ك ايتو 
كأسلوبو كشخصية الكاتب كمنه  عبلجو للموتوع. كىو ي عل كل ذلك 
بالت صيل، ليرد ى ه األجزاء الدقيقة إلى الكتاب كيربط الجزئيات 

المرحلة األكلى تقف عند تحديد المشكلة التي  بالكليات فاذا كانت
عرض لها الكتاب فاف المرحلة الثانية تنتهي بالوقوؼ على ما ب ؿ من 
جهد كما أعمل من فكر، كمدل ما أ اب من توفيو كنجاح في حل 

 المشكلة بعد الن اذ إلى أعماقها. 
فأما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الحكم كالوزف كالتقدير، أم ىي 

حلة النقد ال م ال يجب أف يقف عند حدكد الكتاب، كإنما ىو يقارنو مر 
بغيره من الكتب التي كتبت في الموتوع كفي مثل المستول ال م كتب 
فيو الكتاب. كل لك فالناقد قد يحتاج إلى دراسة سابقة كخبرة بالموتوع  

 كما ىو معلـو في النقد.
راء أف تعلم كقد الحف أدلر في التجارب التي أجراىا على الق

القراءة يسير في تقدـ مطرد سريع، بحيث تكوف النتائ  مبشرة بالنجاح 
الكامل في أكؿ األمر، حم ال تلبث ى ه السرعة أف يعقبها ىبوط يؤدل 
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إلى اليأس في بعى األحياف. كالواقع أف عملية تعلم معقدة مثل القراءة، 
على الكمبيوتر من  أك حتى عملية معقدة تغلب عليها ادلية كتعلم الكتابة

شانها أف تسير على ى ا النحو. فيجب أف ت كر أف التراجع ىو جزء من 
السير الطبيعي الكتساب ى ه العادة المعقدة التي تبدك سهلة عند من 

 اعتادكىا.
كفي كتاب "ىيدلي" السابو ال كر، في ن س الص حات التي سبقت 

ؽ عملية القراءة مثل اإلشارة إليها، نجد تحليبل آخر للعوامل التي تعو 
كتع الجسم كحركتو، كحركة األع اء الصوتية التي تعمل،كلو كنا نقرأ ببل 
  وت، كما تعوؽ حركة العين التي تريد أف ت ح  كل كلية على حدة،
بينما الواجب أف تقتصد في حركاتها كأف ترل الكلمات في مجموعات 

دلي( ك لك مدة ال هم. كال نراىا مت رقة، كمن العوائو التي أشار إليها )ىي
فمن تعود القراءة يتعرؼ على الكلمة بمجرد رؤيتها في مجموعات، 
كك لك يعوؽ عدـ إدراؾ المرء رسم الكلمات. فالخبير بالمطالعة يميز 
رسم الكلمات الكثيرة االستخداـ في لمحة خاط ة كما يدرؾ أىمية 

 ك لك.  الكلمات ذات الداللة كالتعبير الن اذ عن الموتوع في لمحة
أال ترل معي أف القراءة فن معقد يسهل إذا عرفنا كيف نتعلمو؟ كمع 

كإنما لنبدأ في قراءة ما يحلو لنا  ،ذلك لن ننتظر الكتب التي تعلمنا إياه
في سرعة خاط ة لنعتاد السرعة.. لنقرا القص  فهي خير ما يبدأ بو المرء 

كنقدر كتستطيع  في ى ا الم مار.. كحب ا لو كنا نتعامل مع مكتبة ن هم
 القياـ بواجباتها كترشدنا في ى ه األفاؽ الشاسعة.
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 تة ووقذها:ميزان الُك

ىل من جديد في النقد ال م نعرفو؟ كىل ىناؾ محك معين تقاس 
عليو الكتب التي تعرض علينا أك التي تكتب عنها الصحف الخا ة 

 كالعامة؟
ثره مع نحن نعرؼ النقد األدبي ال م ينصب على األدب بشعره كن

اختبلؼ المدارس الكبلسيكية كالحديثة، كىي التي تعنى بتحليل عنا ر 
األدب كبياف ما فيها من جماؿ كفن. كما نعرؼ مدل اختبلؼ النقاد 
كمدل التباين في نظرياتهم من حيث عناية البعى باألسلوب أك الصور 
 ال نية أك ال كرة. كنعرؼ أي ا اىتماـ بع هم بعنا ر اإلبداع كالخلو،
كرد ال ن إلى أ ولو الجمالية كمبلبساتو الن سية، كى ه المدارس مثل ما 
نجده في األدب العربي كاألكركبي مثل م اىب سانت بيف، كليمتر، 

، ك يرىم. كال شأف لنا بهم ألننا ال يكابر كركم هكماتيو ارنولد، كريتشارد ز 
لحديث، نقصر نقدنا على األدب كحده. كال تعمم أحكامنا على القديم كا

كإنما نقصرىا على الحديث الجديد من الكتب. كال شأف لنا بالنقد 
كنحن  –األدبي مرة أخرل ألننا بصدد حيز محدكد من النقد فليس علينا 

أف نقرا مجلدات في نقد كتاب كاحد، ألنو ف بل  –نختار كتبا للمكتبة 
عن استحالة ى ا األمر في الكتب الجديدة، فاف كقت عملنا محدكد، 

 علينا أف نختار كل عاـ للمكتبة آالفا من الكتب.ك 
كىو يتعلو بالكتب  Reviewفالنقد ال م نعنيو ىو ما يطلو عليو 

الجديدة كحدىا على نحو ما يظهر في الصحف السيارة كالمجبلت 
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العامة كالخا ة. كىو نقد سريع يظهر خصائ  الكتاب كمميزاتو التي 
ال  بو المؤلف موتوعو. كإذا كنا يت وؽ بها على  يره كالمستول ال م يع

نجد ذلك اللوف من النقد قا را عندنا محدكدا، في  ح نا، فاننا نجده 
الجوانب كاسع المدل. كحسبنا أف نعلم أف  في الغرب شامبل متعدد

الصحف الكبرل في الواليات المتحدة مثل نيويورؾ تيمس، كنيويورؾ 
بلحقا أسبوعية يـو ىيرالد تربيوده كشيكاجو  ن.. ك يرىا، تصدر م

األحد، تخص  لنقد الكتب الجديدة. كك لك الحاؿ في الصحف 
 األكركبية الكبرل، مثل جريدة التيمس بلندف. 

كالمبلحف في مثل ى ه المبلحو الصح ية أنها تبل  أحيانا خمسين 
  حة كال تقل عن حبلحين، كىي عادة في حجم يعادؿ نصف حجم 

قليبل. كمع أف ى ه المبلحو عامة إال أنها  حي ة الجريدة العادية أك اقل 
ذات فائدة بالغة عميقة في التنبيو إلى الجديد من الكتب، على أنها ال 

 Book Review Digestتسجل كل الكتب الجديدة كما ت عل مثبل 
كىي التي تشير إلى مميزات كل الكتب الجديدة في جمل قليلة كاتحة، 

ن يحتاج إليو في الموتوعات على أف التوسع في مثل ى ا النقد حي
الخا ة، يرجع إليو في المجبلت الخا ة ب لك، كالتي تعنى بتسجيل 
التطورات ال كرية في باب اختصا ها مثل المجلة ادتية، التي تعنى 

التي  Saturday Review of literatureباألدب كال نوف األدبية 
 Sciencesتصدر بنيويورؾ، أك مثل ما ت عل على نطاؽ أتيو مجلتي 

Nature  في النواحي العلمية. كيبلحف أف ى ه المجبلت التي تعنى
بالنقد  ير ال هارس الدكرية التي تقتصر على مجرد تسجيل الكتب أك 
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 تسجيل محتوياتها كالتي سأشير إليها فيما بعد.
كالمشتغل بالمكتبة، كالمهتم بالكتب الجديدة، يجب أف يلم بالنقد 

ي سنعرض لها، كما يختار الكتاب على أساس كأساليبو كمقاييسو الت
 حيه، دكف أف يخدع بالنقد المزيف، المتأحر باإلعبلنات أك بعوامل 
أخرل  ي قيمة الكتاب ن سو، مثل التأحر بمكانة الصحي ة أك مكاف دار 
النشر أك مكانة المؤلف كشهرتو ك لتو بالناقة. كقد ال ي طن من يختار 

 تعصبو أك التعجل في كتابتو.الكتاب إلى قصور النقد، أك 
كيجب أف يلم خبير المكتبة بمقاييس النقد، ألنو من كاجبو ىو أف 
يكتب نقدا موجزا عن بعى الكتب للمكتبة، كذلك حين تعد نشرات من 
ى ا القبيل عن الكتب الممتازة، أك حين تنشر أك ت يع على الناس نب ات 

 ا.عن ى ه الكتب تر يبا كتحبيبا في اإلقباؿ عليه
ال م يماحل ى ا ال م تحتاجو  Annotationفأما النقد الموجز 

المكتبة في الغالب فهو مقت ب بال  اإليجاز ال يتعدل خمسين أك ستين  
كلمة على األكثر، في حين أف النقد الصح ي قد يشمل   حتين أك 
حبلث من تلك الصحف ال خمة. كإف كانت العنا ر في كل من النقدين 

 ة ال تختلف إال في الحجم كالعرض.متشابهة أك كاحد
كالموجز من النقد عبارة عن عرض سريع مقت ب لبياف موتوع 
الكتاب كخصائصو، كاإلشارة إلى ركحو كأسلوبو، كمداه كقيمتو. فما 
أشبهو، في اقت ابو المعبر، بالصور الكاريكاتورية التي ليست  ير خطوط 

ستخدـ بعى سريعة تلخ  خصائ  الشخصيات. كل لك فكثيرا ما ت
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أل اظ المؤلف المعبرة، أك جملة من جملة القوية الداللة على موتوعو، 
 إلى جانب إشارات الناقد عن الكتاب.

كإذا كاف ى ا النقد يكتب تحت البيانات الرئيسية عن الكتاب،  
كاسم المؤلف، كعنواف الكتاب، كناشره كمكاف النشر، كعدد الصور 

، كالحجم، كعدد الص حات،  فليس حمة ما يدعو إلى تكرار ى ه كالرسـو
المعلومات في  لب النقد ن سو، اللهم إال إذا كاف جزءا من ى ه 
البيانات الرئيسية  ير كاته. كمثل ذلك إننا لو فرتنا إننا بصدد نقد  
كتاب )تاريخ انجلترا( لماكولي، فيجب أف نبين في  لب النقد أف ى ا 

اما من تاريخ انجلترا الكتاب إنما يقتصر على دراسة سبعة عشر ع
فحسب. كلو لم ن عل ذلك استنادا على عنواف الكتاب، الم كور في 

  در البطاقة، لكاف تقصيرا كنقصا.
كليس معنى االقت اب في النقد الموجز أف يكوف باىتا شاحبا ال 
طعم لو، كأف يكوف عاما من الممكن أف يطلو على آالؼ الكتب. كذلك 

ى ا الكتاب، إنما ىو مشاركة في أبرع مثل قوؿ الناقد "إف قراءة 
  مخاطرات التاريخ كلها".

كإنما يكوف النقد معبرا ملخصا قويا ن اذا مثل النقد التالي لركاية 
)ال بلحين( لريمونت، كىي إحدل الركايات التي نالت جائزة نوبل "مجاؿ 
حسن لتصوير حياة الريف البولوني، ىائمة في ت ا يل دقيقة لو ف 

د الطبيعة في فصوؿ السنة، كعقدة القصة تتركز في جماؿ مشاى
اإلحساس القول بحب األرض كتنافس االبن كأبيو في الهياـ بامرأة 
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كاحدة،  ير أف االىتماـ بتصوير أفراح الري يين ككالئهم ال تقل عن 
االىتماـ بو ف حب األرض، تلك ىي الملحمة ذات األربعة مجلدات 

 التي نالت جائزة نوبل".
 ا ىي معايير النقد التي أطلنا الحديث عنها؟كلكن م

لكل من الكتب الجدية من ناحية، كالقص  من ناحية أخرل، 
 مقاييس مختل ة يحاكلوف حصرىا.

فأما الكتب الجادة الموتوعية التي تشمل العلـو كال نوف 
ككل ما ىو بصدد دراسة ،كالدراسات األدبية كالتاريخ كالعلـو االجتماعية

تقدر من يحث: مادتها، كمدل الثقة في المؤلف،  موتوعية فانها
 كمميزات الكتاب الموتوعية، كمميزاتو الشكلية.

 كمن حيث مادتو فنحن تدرسو لنلتمس اإلجابة على األس لة ادتية:
ما ىو موتوع الكتاب؟ كما ىو مدل اتساع نطاؽ البحث فنعرؼ ما 

ك لجزء منو؟ إذا كاف يدرس الموتوع جميعو أك مر يعرض لنقطة معينة أ
كىل يعرض الكتاب نظرية معينة أك يقترح عبلجا عمليا للمشكلة أك ىو 
يقتصر على الحقائو كيسوؽ الحج  الجدلية؟ كىل يعرض للموتوع في 
اقت اب أك ىو يتوسع فيو؟ كىل يعالجو في حواف أك يتحيز لنظريات معينة 

لموتوع فيو كيقتصر عليها مجافيا ركح االعتداؿ؟ كىل يعال  الكتاب ا
 عبلجا كاقعيا أك يعرض لو نظريا تجريديا؟ أـ ىو بين؟ كالى أم قارئ

أف يساؽ؟ التبلمي  أك للمعلمين، أك للقارئ العادم أك  يُمكن
للمختصين؟ كما ىو تاريخ نشر الكتاب حتى تستوحو من قيمتو إذا كاف 
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يعال  ناحية علمية من ال ركرم أف تكوف متتبعة للحديث الجديد من 
 ؟البحوث

أما مدل الثقة في المؤلف فتتوقف معرفتها على بحث: مؤىبلت 
المؤلف كتعليمو كمرانو كحقافتو؟ كىل رجع إلى المصادر األ يلة لبحثو أك 
رجع إلى مصادر حانوية؟ كىل يقـو موتوعو على البحث العلمي الخال  
أك على مبلحظاتو الشخصية؟ كىل دقيو في بحثو؟ كىل يلم بالعصر 

نبحث ىل ىو  نو، أك بالنظريات التي يعالجها؟ كأخيراال م يكتب ع
 متعصب أك متزمت، أك ىو تقليدم محافف؟

كأما مميزات الكتاب الموتوعية فنحن نبحثها لنجد جوابا عن: ىل 
يبين عن قدرة مبدعة كملكة خالقة؟ كىل ىو يتميز باإلخبلص كالصراحة؟ 

في تعبيره؟  كىل ترتيب الموتوع مناسب لل كرة؟ كىل للمؤلف أ الة
كىل أسلوبو سهل كاته، أك ىو ج اب شائو، أك عميو، أك خيالي؟ 

 كىل الكتاب ال م نحن بصدده قادر على البقاء؟
 كأما مميزات الكتاب الشكلية فيظهرنا عليها بحث ما يأتي:

ىل للكتاب معجم خاص باألعبلـ كالموتوعات بالدقة كالت صيل؟ 
ر الزمة للتوتيه؟ كىل شكل كىل يحتوم على رسـو أك بيانات أك  و 

 الكتاب متميز ككرقو  اله؟
كللقص  معايير في نقدىا بحيث ينطبو عليها الكثير مما قلناه عن 
الكتب التي ليست خيالية كليست قصصا م افا إليو التماس اإلجابة 

التوسع في بحثها في  ير ى ا المكاف  يُمكن على طائ ة من األس لة التي
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 يتلخ  في اإلجابة على:كلبياف ى ه المقاييس 
ىل تتميز القصة في نوعها من حيث ىي تمثل لونا كاتحا من 

 الواقعية أك الركمانتيكية أك ىي نحو منحى ن سيا أك ىي قصة مرحة؟
كىل ىي مطابقة للواقع أك ىي مبالغة في الناحية العاط ية أك ىي 

 منحرفة أك شاذة؟
م؟ أك ىل كىل ىي متماسكة الشخصيات من ناحية تصويرىا له

تعنى بدراسة ن سيات األبطاؿ كتحليلها كما ىو الحاؿ في ركايات 
مارسيل بركست كاندريو جيد كشارؾ موراس كاندريو موركا إلى حدا ما؟ 
كىل العناية بدراسة للن سية تدعو إلى تطبيو النظريات العلمية بدقة مل قة 

؟ كىل ال تت و مع اإلبداع ال ني كما ىو الحاؿ في قص  بوؿ بورجيو
تكشف من كراء شخصياتها عن معاف انسانية عميقة أك  ادقة أك موحية 

 بالمشاركة الوجدانية؟
 كىل عقدة القصة أ يلة الحبكة أـ ىي سهلة مختل ة كمحتملة؟

بالحيػاة، أك ىػي لمجػرد  اعميقنػ اكإحساسنػ اكىل تثير في الن س أفكػارن 
 ان اؽ ال راغ؟

ألنػو يعػال  توافػو الحيػاة،  ىل ىي من ى ا ال ػرب الػ م يبػدك تافهػا،
 كمع ذلك يوحي من كراء بساطتو بمشاعر زاخرة كأفكار عميقة؟

 معرفح الكتة الجذيذج

كيف السبيل إلى معرفة كل كتاب  هر كالوقوؼ على كػل جديػد فػي 
 عالم الكتب كالمطبوعات؟
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لػػػم يػػػته لنػػػا بعػػػد فػػػي الشػػػرؽ العربػػػي أف نجػػػد فهػػػارس دكريػػػة تسػػػجل 
وتػوع خػاص، أك جميػع مػا نشػر علػى نحػو عػاـ جميع ما نشػر سػواء فػي م

 ا  الو كالسكوت عليو. يُمكن شامل، كى ا نق  ال
كإذا كانػػػػػػت بعػػػػػػى الصػػػػػػحف اليوميػػػػػػة أك المجػػػػػػبلت األسػػػػػػبوعية أك 
الشهرية عنػدنا تعنػى بنقػد الكتػب الجديػدة، فانهػا إنمػا ت عػل ذلػك ال علػى 

إليهػا، سبيل االحصاء، بل ىي تقتصر في الغالب على الكتػب التػي تهػدل 
مػػا تغ ػػل  اأك التػػي لمؤل يهػػا بالنقػػاد  ػػبلت، أك لهػػم شػػهرة ك ػػيت. ككثيػػرن 

الصػحف االشػارة إلػػى الكثيػر ممػػا يصػل إليهػا. ككي مػػا كػاف األمػػر فػاف ىػػ ا 
النوع من النقد ليس شامبل كافيا. فهو لم يقصػد بػو أف يكػوف سػجبل للنقػد 

ي البػػاحثوف الرجػػوع إليػػو فػػي المكتبػػات، حيػػث يعنػػ يُمكػػن كق ػػا عليػػو، حتػػى
كالمؤل ػػػوف كمػػػن إلػػػيهم باالىتػػػداء إلػػػى مراجػػػع فيمػػػا يحتػػػاجوف إلػػػى بحثػػػو 

 كاالطبلع عليو.
كقد قامػت إدارة التسػجيل بػوزارة المعػارؼ بعمػل سػجل الكتػب التػي 

 في سجلها الثقافي. 48، 47 درت خبلؿ عامي 
كػػ لك اسػػتبانت الهي ػػة الثقافيػػة لجامعػػة الػػدكؿ العربيػػة أىميػػة كجػػود 

يػػة تسػػجل الكتػػب الجديػػدة فػػي العػػالم العربػػي فأزمعػػت إ ػػدار فهػػارس دكر 
شػػػبو مجلػػػة مػػػن ىػػػ ا القبيػػػل كمػػػا أذاعػػػت ذلػػػك تػػػمن أ راتػػػها الثقافيػػػة 

 لتحقيو التعاكف الثقافي بين الببلد العربية.
كنجد في الغػرب ال هػارس التػي مػن ىػ ا القبيػل متعػددة متباينػة، منهػا 

رة معينػة مثػل )فهػرس اتحػاد ما ىو عبارة عن قوائم الكتب المختػارة فػي فتػ
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حػم  ػدر  9924المكتبات االمريكي للمكتبات الشعبية( ال م  در عػاـ 
فهرس في ن س المستول، كلكنو يزيػد علػى  9933 حتى نشر عاـ 9993

 سابقيو أنو يعرض لنقد كعرض موجز لكل كتاب.
كمثػػل ىػػ ه القػػوائم قائمػػة "شػػو" عػػن كتػػب الكليػػات كالجامعػػات التػػي 

. ككػػػػ لك قائمػػػػة كتػػػػب 9939لمكتبػػػػات االمريكػػػػي عػػػػاـ نشػػػػرىا اتحػػػػاد ا
المػػػدارس الثانويػػػة التػػػي أعػػػدىا )زايػػػدل بػػػراكف( كنشػػػرىا كيلسػػػوف، الناشػػػر 

 .9932ال ائع الصيت لل هارس كالمراجع، عاـ 
كمثػػل ىػػ ه القػػوائم مختػػارة فهػػي ليسػػت شػػاملة، بػػل لطائ ػػة محػػدكدة 

ألنهػػا تختػػار  كلمسػػتول معػػين مػػن القػػراء، كإنهػػا تقػػف عنػػد تػػاريخ بالػػ ات،
إنكارىػا،  يُمكن الكتب فب فترة معينة، كإذا كانت أىميتها حين  هرت ال

فانهػػػا اليػػػـو تسػػػتطيع أف ترشػػػدنا فػػػي مجػػػاؿ البحػػػث عػػػن كتػػػاب  ػػػدر فػػػي 
ال ترة التي تبحث فيها كل قائمة، بحيث يكوف ى ا الكتاب فػي المسػتول 

 ال م تخت  بو كل منها.
أك مجػػػػبلت تخػػػػت  إمػػػػا  كإلػػػػى جانػػػػب ىػػػػ ه القػػػػوائم توجػػػػد دكريػػػػات

بمجرد تسجيل الجديد ال م  هر، أك قد ت يف إلى كل كتاب كلمػة عػن 
 محتوياتو، كقد تصدر أسبوعيا مثل "نشرة الناشرين األسبوعية".

 - Publisher’s Weekly, Bowker Comp., V. Y.  

كتت من الكتب الجديدة مع عرض موجز لها، كت م بعػد ذلػك عنػد 
 الناشرين السنوم.الناشر ليصدر منها فهرس 

 كتصدر المجلة ادتية في فترة أطوؿ.
Book Review Digest, Wilson, N. Y. 
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كىي تعرض لنقد الكتب ك لك. كتجمػع منهػا لػدل الناشػر مجلػدات 
بحيػػث تكػػوف مرجعػػا لكػػل كتػػاب  ػػدر فػػي السػػنين الماتػػية، إلػػى جانػػب 

ة التػي فائدة النشرة فػي اإلبانػة عػن الكتػب الحديثػة التػي  ػدرت فػي ال تػر 
  هرت فيها. 

كمعنى ذلك أف مثل ى ه الدكرية إذ تجمع بمجلػداتها تعػد مرجعػا مػن 
أىػػم المراجػػع عػػن تسػػجيل الكتػػب كنقػػدىا فػػي األعػػواـ السػػابقة. كمػػا أف 
النشػػػػرات الحديثػػػػة ت يػػػػد فػػػػي اختيػػػػار الكتػػػػب الوشػػػػيكة النشػػػػر الحديثػػػػػة 

 الصدكر.
 كمن ى ه الدكريات

Cumulative Book Index, Wilson, N. Y. 

كىو فهرس دكرم يصدر كل شهر، ككل حبلحة أشػهر، ككػل سػنة، ككػل 
سػػنة، كتبػػاع منػػو مجلػػدات عػػن عػػدة أعػػواـ سػػابقة تصػػله كمرجػػع يسػػػجل 

 الكتب التي  درت عن ى ه األعواـ.
كىػػػػػ ا ال هػػػػػرس نػػػػػافع فػػػػػي اإلفػػػػػادة عػػػػػن أسػػػػػماء الكتػػػػػب كمؤل يهػػػػػا 

المراجػػع كموتػػوعاتها كيقتصػػر علػػى تسػػجيلها دكف نقػػد، كيعتبػػر مػػن عيػػوف 
 كأشملها عن الكتب التي  درت باالنكليزية في أمريكا كانجلترا ك يرىا.

كتوجد ىناؾ دكريات كفهارس من الموتوعات الخا ة، كالطب 
كالهندسة كاألدب كما إلى ذلك، كليس ىنا مجاؿ اإلشارة إليها، ألننا 
نعال  فصوال عامة عن أىعمية المكتبة، ال للمختصين المتوفرين على 

 ث الخاص.البح
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كتوجد مثل ى ه الدكريات في جميع الببلد األكركبية، كما ذكرنا  ير 
 أمثلة لتوتيه أىميتها كمدل حاجتنا إلى العناية بها.

 الخثرج تالىشر والطثاعح:

ما زلنا نحبو في ميداف النشر، كقيمة النشر كك ي تو ليست باألمر 
ما  –و "ذكريات" على حد تعبير )جوف مورلى( في كتاب –الهين. فالناشر 

ىو  ير السلطاف المسيطر على دكلة األدب، كىو ال يقل بحاؿ عن رجل 
 الدكلة.

كلست بحاجة إلى القوؿ بأف النشر مساير في تطوره للتطور الثقافي 
كاالجتماعي، كعلى كل من يريد أف يدرس األدب الحديث كتاريخو أف 

 يعني بتطور النشر.
فو ػػلت إلػػى أرقػػى درجاتهػػا  كقػػد تطػػورت ىػػ ه الصػػناعة فػػي الغػػرب،

كأكسػػع سػػلطانها بحيػػث  ػػار لهػػا كأل ػػحابها مػػن الوجاىػػة االجتماعيػػة مػػا 
اسػػتطاع معػػو )جػػوف ىػػارير(  ػػاحب دار النشػػر األمريكيػػة، ال ائعػػة الصػػيت 
المعركفػػػػة باسػػػػمو، أف يصػػػػير عمػػػػدة لمدينػػػػة نيويػػػػورؾ. كىػػػػ ا يعطينػػػػا مػػػػثبل 

 طانو.كاتحا على مدل  دؽ قوؿ مورلي عن سلطة النشر كسل
كإذا كنا في المكتبة نعني بالكتب، كىػي حمػرة مػن حمػرات النشػر كمػا 
ىي من حمرات العقل كال كر، فيجب أف نلم إلمامػا بماىيػة ىػ ه الصػناعة، 
كنشاطها كسياستها كأشهر دكرىا كمؤسساتها، كالخطة المتبعػة فػي الدعايػة 

شػر، كاإلعبلف، كالبيع كحقوؽ الناشر، كحقػوؽ المؤلػف، كاختصػاص كػل نا
كالنػػواحي، التػػي يعتمػػد عليػػو فيهػػا، فبع ػػهم يعنػػى بالكتػػب العلميػػة البحتػػة، 
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كفريو يعنى بال نوف العملية، كحالث يعني بالقصػ  كمػا إليهػا، بػل نجػد مػن 
ى ا ال ريو األخيػر مػن يعنػى بالقصػ  الرائػع القػديم، كمػن يعنػى بالقصػ  

 إلى ذلك.البوليسي، كمن يعني بالطبعات الرخيصة من عيوف القص  كما 
كمػػػػا أف بعػػػػى الجامعػػػػات تعنػػػػى بنشػػػػر كتػػػػب خا ػػػػة، مثػػػػل جامعػػػػة 
شػيكاجو كاىتمامهػػا باذاعػػة كتػػب فػػي الثقافػػة المكتبيػػة، إلػػى جانػػب عنايتهػػا 

، كك لك جامعة كولومبيا.   بألواف أخرل من العلـو
كىناؾ ىي ات خا ة تنشر ما يتعلػو بنػواحي اىتمامهػا، كاختصا ػها، 

ي، الػػ م ينشػر معظػػم مػػا يصػدر مػػن الكتػػب مثػل اتحػػاد المكتبػات األمريكػػ
 عن الدراسات المكتبية في أمريكا.

كىنػػػاؾ األنديػػػة الخا ػػػة مثػػػل نػػػادم كتػػػاب الشػػػهر الػػػ م يػػػوزع كتبػػػا 
 خا ة للمشتركين باالت اؽ مع بعى الناشرين ادخرين بأمريكا.

كىنػػػػاؾ المنشػػػػورات الحكوميػػػػة المختل ػػػػة التػػػػي تصػػػػدر عػػػػن دكاكيػػػػن 
لهػػا المتباينػػة. كىػػ ه منهػػا مػػا يبػػاع كمػػا ال يبػػاع. الحكومػػة كمصػػالحها كمعام

كتحتػػػاج إلػػػى تخصػػػ  لدراسػػػتها، كخا ػػػة فػػػي بلػػػد تنعقػػػد فيػػػو كتتشػػػعب 
قػراءة   يُمكػن كتتباين ى ه المطبوعات مثل أمريكا، كلتحقو ما أذىػب إليػو،

 كتاب "المنشورات الحكومية" ليوبد.
" كيمكػػػن لمعرفػػػة اختصػػػاص الناشػػػرين قػػػراءة فهػػػرس "السػػػوؽ األدبيػػػة

الرجػوع  يُمكػن كىو كتاب سنوم تصدره دار "باككر" للنشػر بنيويػورؾ، كمػا
إلػػى كتػػاب ىػػارير عػػن  ػػناعة النشػػر، ككتػػاب ميريػػك )أكليػػات فػػن اختيػػار 

 الكتاب(.
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كمػا لػو مػن تػاريخ (9)كمما يرتبط به ه الصناعة االلماـ بحقوؽ التأليف
الوسػطى   كحيو بتطور السياسة كنظػم الحكػم كطػابع الح ػارة. ف ػي القػركف

كػػاف مػػن المحظػػور نشػػر مػػا ىػػو مخػػالف للػػدين. حػػم اسػػتبد بعػػى الحكػػاـ 
فصػػارت ىػػ ه الرقابػػة السػػبلح الػػ م يق ػػوف بػػو علػػى مػػا ال يت ػػو نشػػره مػػع 
ميولهم كسلطانهم، كاتجو الحظر إلى ما يرمي إلى إحارة الر بات الجنسػية، 

دكؿ كما ال يت و مع الحد ال م يجػب أف يراعػى مػن ادداب. كال زالػت الػ
 متأحرة بالتقاليد الجارية، كادداب العامة في كل ما تبيه نشره بين الناس.

كيقاؿ أف أكؿ من نادل بحقوؽ التأليف ىو مارتن لػوحر، ال لر بػة فػي 
الكسػػػب المػػػادم، كإنمػػػا ألنػػػو كػػػاف يخشػػػى أف تنشػػػر كتبػػػو محرفػػػة. كبػػػدأ 
االعتػػػراؼ بهػػػ ه الحقػػػوؽ بػػػأف كػػػاف يخػػػتم كػػػل كتػػػاب أجيػػػز نشػػػره بخػػػاتم 

 حاكم.ال
بقػػانوف ح ػػف حػػو  9999كانتظمػت حقػػوؽ التػػأليف فػػي انجلتػرا سػػنة 

المؤلف أحناء حياتو، كإلى خمسين سنة بعد كفاتو، كلو أف القانوف يتسػاىل 
فػي طبػػع الكتػاب بػػدكف الحصػوؿ علػػى موافقػػة كرحػة المؤلػػف بعػد مػػدة أقػػل 
بما ن  عنها. كيق ى ىػ ا القػانوف بايػداع نسػخة مػن كػل كتػاب يطبػع فػي 

 براطورية البريطانية في المتحف البريطاني.االم
عقدت ات اقية )برف( بين عدد مػن الػدكؿ األكركبيػة.  9887كفي عاـ 

فلم تكن منها الصين كال ركسػيا كال الواليػات المتحػدة األمريكيػة كيت ػمن 
 االت اؽ احتراـ حقوؽ التأليف في كل الدكؿ الموقعة.

                                                 
(

0
 .414 - 410دائزة معارف العلىم االجخماعيت، الجزء الزابع، ص (
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ليف لهػػػا قصػػػة كتػػػاريخ كأمػػػا فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة، فػػػاف حقػػػوؽ التػػػأ
يتجلى فيو مدل اعتػداء الناشػر كالطػابع علػى حقػوؽ المؤلػف. فػنحن نعلػم 

فػػي بػػادل. األمػػر علػػى الكتػػب االنجليزيػػة، حتػػى إذا  اأف النشػػر كػػاف قا ػػرن 
تكونت عنا ر القومية في البلػد الناشػئ، بػدأ اإلقبػاؿ علػى كتػب المػؤل ين 

قػػػدرة مػػػا يسػػػتطيعوف معػػػو األمػػػريكيين، الػػػ ين لػػػم يكػػػن لهػػػم مػػػن الثقافػػػة كال
منافسة الكتاب االنجليزم، فما لمس الناشػركف ذلػك، حتػى بػدأكا السػطو 
علػػػى الكتػػػب االنجليزيػػػة فطبعوىػػػا طبعػػػات رخيصػػػة، تجػػػد الػػػركاج كالػػػ يوع 

إذ ليسػػت  الػػرخ  حمنهػػا، مػػا داـ الناشػػر ال يػػدفع للمؤلػػف االنجليػػزم شػػي ن 
مريكػػػػي الناشػػػػئ أف ككػػػػاد المؤلػػػػف األ لػػػػو حقػػػػوؽ تبعػػػػا للقػػػػانوف األمريكػػػػي.

يمػػػػػوت، مػػػػػا داـ الناشػػػػػر كالطػػػػػابع اليعطػػػػػي الحقػػػػػوؽ لمؤل ػػػػػات المؤلػػػػػف 
 االنجليزم النات ، فصار كل من المؤل ين مه ـو الحو مهيى الجناح.

لح ف حقػوؽ التػأليف،  9929كآخر عاـ  9899حم كاف تشريع عاـ 
كلكػػن علػػى شػػرط أف يكػػوف الكتػػاب المكتػػوب باللغػػة االنجليزيػػة مصػػنوعا 

ريكػػػػا. فالكتػػػػاب االنجليػػػػزم الػػػػ م ال يصػػػػنع فػػػػي أمريكػػػػا ال تحتػػػػـر فػػػػي أم
حقػػوؽ تألي ػػو، إذ ال يك ػػل القػػانوف األمريكػػي لمؤل ػػو حقوقػػا. كلػػ لك فػػاف 
الكثيػػر مػػن الكتػػب اإلنجليزيػػة تصػػنع فػػي أمريكػػا كبريطانيػػا فػػي كقػػت كاحػػد 

حقيلػة لح ػف  اا. كمعنػى ذلػك أف ىنػاؾ قيػودن لتسجل في كاشنطن كلنػدف معنػ
كتػػاب االنجليػػزم الػػ م يطبػػع فػػي خػػارج أمريكػػا. ىػػ ه أمثلػػة ممػػا حقػػوؽ ال

يلقػػػى خبيػػػر المكتبػػػة مػػػن مشػػػاكل تختلػػػف بػػػاختبلؼ حقػػػوؽ التػػػأليف فػػػي 
 مختلف الدكؿ.
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كتػػاريخ تسػػجيل حقػػوؽ التػػأليف يبػػين مػػدل حداحػػة مػػادة الكتػػاب، كال 
يبػػين ذلػػك تػػاريخ الطبػػع، كيجػػب حػػين ن حػػ  كتابػػا يهمنػػا أف تكػػوف مادتػػو 

 ور العلمى، أف تهتم بتاريخ تسجيلو ال بتاريخ طبعو.مسايرة للتط
كيجب أف ن ػرؽ كػ لك بػين الطبعػة المعػادة للكتػاب كالطبعػة المباينػة 
لطبعاتػػػو السػػػابقة، التػػػي ي ػػػيف إليهػػػا المؤلػػػف مػػػادة جديػػػدة أك رسػػػوما أك 

 توتيحات، أك أم جديد عما في الطباعات السابقة.
، كالطبعػػػػا ت ال ػػػػاخرة، كالطبعػػػػات كىنػػػػاؾ الطبعػػػػات المزينػػػػة بالرسػػػػـو

مػػػا ي ػػػطر المشػػػتغل  ا. ككثيػػػرن االمختصػػػرة، كالطبعػػػات التػػػي تحػػػوم شػػػركحن 
بالكتب أف يكوف على شػيء مػن الخبػرة لتقػدير ىػ ه النػواحي فػي الكتػاب 

كيجػػب كػػ لك، فػػي مجػػاؿ اختيػػار الكتػػب الجديػػدة، أك  الػػ م يعػػرض لػػو.
و، كمػػا إلػػػى فحصػػها بوجػػو عػػاـ، أف نلػػم بالطباعػػة كألوانهػػا، كالػػورؽ كأنواعػػ

ذلػػك. كقػػد ارتقػػت الطباعػػة فػػي الغػػرب بحيػػث  ػػارت كسػػيلة مػػن كسػػائل 
تهػػ يب الػػ كؽ كإرتػػاء النزعػػات الجاليػػة. كذلػػك بمػػا اسػػتحدث مػػن آالت 
كفن. كلم يعد يطلب فػي فػن الطباعػة أف يقػدـ الكتػب للعػاديين مػن النػاس 

 كحدىم، بل لطوائف أخرل مثل كتب تعاؼ البصر كالعمياف.. إلخ.
مميزات طباعػة الكتػاب المنشػود فيمػا ذكػره "مػاؾ ميرتػرل" كتتلخ  

فػػػػي الكتػػػػاب الػػػػ ىبي، حيػػػػث قػػػػاؿ: "دعنػػػػي أرل فػػػػي حنايػػػػا الغػػػػد الكتػػػػاب 
الموعود، على أال يتجاكز حدكد النزعة العمليػة، كأف يكػوف سػهل التنػاكؿ، 
يسير القراءة. كأف تكوف مواد  ناعتو جيدة في  ير إسراؼ، كأف يكشػف 

 ".يتميزكف بطابع االبداع كالتنسيو  ناع مهرة جماؿ إخراجو عن يد
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 جىلت حىل املعزفت

َهدا بَِقدَبسو أَْو َأِجدُا ﴿كك  فَدَقاَل ِتَْىِلِو اْمُكثُوا ِإِّني َآَنْسُت نَارًا َلَعليدي َآتِديُكْم ِمندْ
   ﴾َعَلى النَّاِر ُىًاى

 " رآن ارمي"               

 
أعبلـ األدب في بريطانيا قد بأف لجنة من  القد كالتنا األنباء أخيرن 

عهد إليها باختيار نيف كعشريم كتابا من عيوف الكتب األدبية اإلنجليزية 
لعرتها على ىي ة اليونسكو لتختار منها، كمن  اكذلك تمهيدن  ،القديمة

 يرىا من آداب األمم، لتترجم إلى لغات  ير التي كتعت بها تلك 
 المؤل ات.

لجنػػة أحػػار دىشػػة كجػػدال، حتػػى لقػػد كمهمػػا يكػػن األمػػر، فػػاف قػػرار ال
سخر منو كثير من النقاد كطوائف متباينة من الشعب البريطػاني، كىػ ا أمػر 

 طبيعي، ما دمنا بصدد كتب أدبية تقديرية، تختلف تبعا لتباين االمزجة.
كالمبلحف على الكتب العظيمة بوجو عاـ أنها تت ػمن ىػ ه النزعػات 

تبػا علميػة. كمعنػى ذلػك ىػو أف ىػ ه االنسانية الجماليػة، حتػى كلػو كانػت ك
الكتب، كاألدنى منها بوجو خاص، قلما يت ػو النػاس ات اقػا جماعيػا عليهػا، 

كتػب، أك  كعلى قيمتها. كىك ا نجد أنو لن يجمػع الكػل علػى خيػر عشػرة
 أف ل منو كتاب، من الكتب العظيمة في األدب خا ة.
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معرفػة إنمػا كإني إذ أختار طائ ػة مػن الكتػب فػي كػل لػوف مػن ألػواف ال
أفعل على ىدل من سبقنى، أعني أنني أختار من قوائم أعػدت بال عػل كمػا 

لهػػػػم فػػػػي تقػػػػديرىم  اتتػػػػدارس بػػػػين المشػػػػتغلين بالمكتبػػػػات، لتكػػػػوف مرشػػػػدن 
كاختيارىم، كتكوف ك لك دافعا لهم على تملكها في مكتباتهم لي يدكا بهػا 

 الناس.
ىػػو بالقػػارئ كمعنػػى مػػا أقػػوؿ مػػن ناحيػػة أخػػرل أف خيػػر المكتبػػة لػػيس 

الممتاز فحسب، كإنما في رجػل مخػت ، كالقػراءة إحػدل مميزاتػو البػارزة، 
 كفي اإللماـ بعيوف الكتب ما يعنيو كيهمو.

كليس الهاـ ىنا ىو ذكر طائ ة من أمثاؿ الكتػب الرائعػة فػي كػل بػاب 
أف ي عػػػل ذلػػػك كػػػل قػػػارئ ممتػػػاز مثقػػػف.  يُمكػػػن مػػػن أبػػػواب المعرفػػػة، كمػػػا
ير إلػػى الطػػرؽ ال نيػػة لبلختيػػار عػػن طريػػو ال هػػارس كإنمػػا نحػػن نبغػػي أف نشػػ

كالمراجػػػع الدكريػػػة، ك يرىػػػا. كلعػػػل ذلػػػك يكػػػوف باعثػػػا لػػػبعى الهمػػػم علػػػى 
االبتػػػػداء بػػػػالغرب فػػػػي ىػػػػ ا ال ػػػػن فنعنػػػػي بعيػػػػوف الكتػػػػب العربيػػػػة، قػػػػديمها 

 كحديثها، كنبصر بقيمتها كن ته العيوف على أىميتها في كل حاؿ.
 يػر محاكلػة، أك مثػاؿ مػوجز فػي كػل أما عن االختيار ن سػو، فمػا ىػو 

فرع، قد ال يرتى عنو الخبير فػي ذلػك ال ػرع، فيرمينػا بالجهػل، كلكننػا ال 
نحػػاكؿ ذلػػك إال فػػي نطػػاؽ المكتبػػة الشػػعبية العامػػة، الجػػديرة بػػأف تجمػػع 

، بػدال مػن أف تبقػى تلػك المعػارؼ اشتيت المعارؼ لتجعل منها   اء شعبين 
 ة من المختصين كأف اذ العلماء.على أ حاب األبراج العاجي اقصرن 

كلمػػػا كػػػاف علػػػى الخبيػػػر بشػػػ وف المكتبػػػات أف يختػػػار الكتػػػب كيزنهػػػا 
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بميزانػػو، فيجػػب أف يلػػم بػػألواف منهػػا كأف يقػػف علػػى أشػػهر الكتػػب فػػي كػػل 
باب، كأعظم الترجمات لكل كاتب، ككل كتاب عظػيم، كأعيػاف المتػرجمين 

 كخصائ  كل منهم.
المتػػرجم إلػػى االنجليزيػػة أك ال رنسػػية كلػػو أننػػا تأملنػػا األدب الركسػػي 

لوجدنا أف لمؤل ات تشيكوؼ، القصصي الركسي ال ائع الصيت فػي عػالم 
القصػػػة القصػػػيرة، ترجمػػػات متعػػػددة، بع ػػػها يتميػػػز بالدقػػػة كبع ػػػها ادخػػػر 
يمتاز بالسهولة فػي األسػلوب كاللغػة. كمػا أف االلمػاـ بمشػاىير المتػرجمين 

بلب ادداب كالمشػػػتغلين بهػػػا. فلػػػو يوق نػػػا علػػػى حقػػػائو باتػػػت بديهيػػػة لطػػػ
حػػدث أف التمسػػنا ترجمػػة ألعمػػاؿ أدجػػار ألػػن بػػو بال رنسػػية، أك لػػو كجػػد 
شػػخ  يجيػػد كػػل مػػن ال رنسػػية كاإلنجليزيػػة كأراد االطػػبلع علػػى مؤل ػػات 

ننػا أدجار بو، الستطعنا أف نقدـ لو على ال ور ى ه المؤل ات بال رنسػية. أل
لير الشاعر ال رنسػي ال ػ ، قػد تػرجم قبل ى ا كذاؾ، أف بود يجب أف تعلم

مؤل ػػػات بػػػو االمريكػػػي بحيػػػث  ػػػارت الترجمػػػة أبػػػدع مػػػن األ ػػػل، كذلػػػك 
لتشػػػابو كػػػل مػػػن بػػػػو، كبػػػودلير، فػػػي كثيػػػر مػػػػن الميػػػوؿ الشػػػاذة، كأسػػػػاليب 

 الخياؿ، كالحياة الن سية التي عاش كل منهما في  بللها. 
ن النػادر أف ألف العبقريػة فرديػة بحتػة فمػ ى ا مثل فريػد قلمػا يتكػرر؛ك 

تت ػػو عبقريتػػاف علػػى ىػػ ا النحػػو مثػػل ىػػ ه الحقػػائو فػػي الترجمػػة يجػػب أف 
تػػدرس كيلػػم بهػػا المشػػتغل بالعمػػل المكتبػػي. كالخبػػرة يعيػػوف الكتػػب تتمثػػل 

 في ألواف متعددة منها:
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 كتة السير

  "إني أحيا لل ين يحبونني كيحسنوف معرفتي"
 )ج ؿ. ببلنكس(

 

حياة األف اذ في التاريخ ما ىو كمن عيوف كتب التراجم كالسير ك 
جدير بأف نلم بو في ى ا الباب. كمن ال ركرم لمن يريد أف يختار 
الكتب في ى ا المجاؿ أف يقف على تطور فن كتابة التراجم، كاختبلؼ 
المدارس كتباين أساليب المعالجة تبعا الختبلؼ الشخصية المترجم لها، 

التي عالجت دراسة فن  كنواحي تميزىا، كدكاعي شهرتها، من الكتب 
 كتابة التراجم:

 - Cook, Sir Edward: Literary Recreations 

 - Maurois, Andre: aspects of Biography 

 - Nicolson, Harold: The Development of English 

Biography 

كيجب أف نقدر أىمية النواحي الن سية في دراسة عبقرية ال رد 
 عملو كبين حياتو الن سية. كإبداعو كطبعو الموركث، كالصلة بين

إلى جانب العوامل الوراحية،  –كمن ناحية حانية يحب أف نلم 
بالنظريات االجتماعية التي تبين التأحير المتبادؿ كالت اعل بين ال ردية 

 كالحياة االجتماعية في عصرىا.
كحمة حقيقة يجب أال نهملها كىي أنػو فػي عصػر ديمقراطػي ال يقصػر 

المتميزين األعػبلـ كحػدىم، كإنمػا ىػو يلػتمس السػيرة  التراجم كالسير على
الحسػػػنة للمػػػواطن الصػػػػاله. فػػػال رد العػػػادم الممتػػػػاز ىػػػو موتػػػوع جػػػػدير 
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بالدراسة كالتحليل، كلعلو يكوف أقرب إلى ن ػوس جمهػرة النػاس مػن ىػؤالء 
األعػػػبلـ. ىكػػػ ا دخػػػل عنصػػػػر جديػػػد فػػػي عصػػػػرنا الحػػػديث فػػػي موتػػػػوع 

ي تػػركب أخػػرل مػػن األدب، كاتجػػاه التػػراجم كدراسػػية السػػير كمػػا  هػػر فػػ
األدب الركسي كالقصة الركسػية التػي تصػور الحيػاة كمػا ىػي، كتصػور عامػة 
النػػاس كأحػػط الطبقػػات، كمثػػل تطػػور المسػػرحية التػػي لػػم تعػػد قا ػػرة علػػى 
حياة العظماء كالملوؾ الػ ين ك ػ هم شكسػبير، كقصػر علػيهم مسػرحياتو، 

 ػل آبػاء المسػرح الحػديث، كأنها  ػارت تصػور حيػاة األفػراد العػاديين ب 
 مثل إبسن كبرنارد شو كمن إليهما.

على أف ذلك ال يجب أف يغمػط حػو تػراجم العبػاقرة كاألبطػاؿ. فهػي 
ف ػػػبل عمػػػا تػػػوحي بػػػو إلػػػى الػػػن س، كف ػػػبل عمػػػا تكشػػػ و لهػػػا مػػػن نػػػواحي 
إنسانية فهي ذات أىمية تربوية من حيث أف حياة العظيم مػا ىػي  يػر جػزء 

لمػػاء  يػر جػػزء مػن ال ػػن ..ىػػ ا ف ػبل عمػػا تػػوحى مػن عظمتػػو. فمػا سػػير الع
بػػو السػػيرة ن سػػها إلػػى قلػػوب النػػاس كعقػػولهم ممػػا يخصػػب الحيػػاة كيتػػرل 

 الشخصية.
كمػػن عػػالم التػػراجم الزاخػػر بعػػى مػػن تػػراجم األعػػبلـ ألن سػػهم مثػػػل 
"االعترافػػات" لركسػػو، ك"حيػػاة جػػوف سػػتبورات مػػل" بقلػػو، ك"حيػػاة ايػػزادكر 

األخيػػر لػػوف طريػػف فػػي دنيػػا التػػراجم، كتبتػػو دنكػػن" بقلهػػا كىػػ ا الكتػػاب 
 الراقصةالعالمية عن جياتها كيعتبر عمبل أدبيا رائعا.

كمػػػػن شػػػػوامخ التػػػػراجم، كتػػػػراجم أ ريقيػػػػة ركمانيػػػػة، لبلوتػػػػارؾ ك"سػػػػيرة 
شارلوت بركنتػو" لكاسػكيل، ك"سػيرة جبلدسػتوف" لمػورلي، ك"جػوف كيػتس، 
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لتراشػػػػػلي، ك"سػػػػػيرة لكػػػػػول ن، ك"بيػػػػػركف" ال مػػػػػوركا، ك"الملكػػػػػة فيكتوريػػػػػا" 
 باستور" لريثيو فالرل رادك.

كتتميػػػز التػػػراجم تبعػػػا لعوامػػػل مختل ػػػة، منهػػػا شخصػػػية المتػػػرجم لػػػو، 
حػػم يتوقػػف األمػػر بعػػد ىػػ ا  ،كمػػدل سػػهولة العثػػور علػػى كحػػائو كحقػػائو عنػػو

 على الكاتب ن سو.
كلػػو قارنػػا كتػػاب "نػػابليوف" الميػػل لػػودفي  كىػػو الػػ م تػػرجم منػػ  فتػػرة 

لى العربية، بدراسة ستي اف زفػي  "لبلػزاؾ" مػثبل، لوجػدنا أف ليست بالبعيد إ
االختبلؼ في المنه  يرجع إلى شخصية كأسلوب كػل مػن الكػاتبين الػ ين 
ينحػػػدراف مػػػن جػػػنس كأ ػػػل كاحػػػد، كلكػػػن بينمػػػا يعنػػػي لػػػودفب  بالت ا ػػػيل 
التاريخية كيبال " نرل زفي  معنى بالناحية الن سية، يجد المػدخل المو ػل 

 لشخصية كحياتها كنزعاتها.إلى بواطن ا
إف الترجمػػة أ ػػبحت فنػػا كلونػػا مسػػتقبل مػػن ألػػواف األدب  ،كالخبل ػػة

كفنونو، ك ارت لها أ ػوؿ كقواعػد، كلكػن ال يجػب أف تقػف معرفتنػا عنػد 
بػػل يجػػب أف نلػػتمس فػػي كتابػػات  ،مجػػرد دراسػػة نظريػػة لؤل ػػوؿ كالقواعػػد
سػػػتخل  منػػػو أف يحتػػػ ل كن يُمكػػػن االفػػػ اذ كأعػػػبلـ الكتػػػاب للسػػػير مػػػثبل

 نحن األ وؿ كالقواعد. 
فلكى تكوف لنا خبرة في ى ا الباب كمػا يمثلػو مػن الدراسػات األدبيػة 
الن سػػػية كاالجتماعيػػػة يجػػػب أف نلػػػم بعيػػػوف الكتػػػب كالتػػػراجم التػػػي كتبػػػت 
فعػػػبل، دكف أف يغػػػى ذلػػػك مػػػن شػػػأف كتػػػب النقػػػد كالدراسػػػات ل ػػػن كتابػػػة 

 السير.
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 يف آفاق اآلداب

 رة احلياة وإمنا ىو حيلل غاياهتا""اتدب ال ينسخ صو  

 "أكسكار كايلد"                 
 
نعنػػػػي بػػػػاألدب خصػػػػائ  جماليػػػػة فػػػػي األسػػػػلوب بغػػػػى النظػػػػر عػػػػن 
الموتوع، كعلى ى ا النحو يمتػد األدب بخصػائ  الجماليػة إلػى أم أفػو 
آخػػػػر مػػػػن العلػػػػـو كالتػػػػاريخ كال لسػػػػ ة، مػػػػا داـ المهػػػػم فػػػػي الموتػػػػوع ىػػػػو 

 ات الطابع االنساني، ال الموتوع ن سو.الخصائ  الجمالية، ذ
كقػػػد رأينػػػا أف كتابػػػة السػػػير باتػػػت لونػػػا يكػػػاد أف يسػػػتقل عػػػن األدب 
البحػػث. كفػػي الواقػػع أف ألػػواف ىػػ ا األدب تميػػزت فػػي الغػػرب كأ ػػبه لهػػا 
دراسػػػات مست ي ػػػة بمراجعهػػػا كدراسػػػاتها. كقػػػد  ػػػار ىػػػ ا األدب البحػػػث 

يػػػة، تبعػػػا للشػػػكل كالمػػػنه  ينقسػػػم إلػػػى الشػػػعر كالقصػػػ  كالمقالػػػة كالتمثيل
 لو عما عداه. اال م يتخ ه كل موتوع من ى ه الموتوعات تميبزن 

كلمػػا كانػػت الكتػػب األدبيػػة، بوجػػو عػػاـ، ترجػػع فػػي نقػػدىا إلػػى معػػايير 
تقديريػػة، أم ذكقيػػة،  يػػر مسػػتقرة مطم نػػة إلػػى دعػػائم حابتػػة كمػػا ىػػو الحػػاؿ 

و علػى كتػب معينػة في العلـو الطبيعية مثبل، فاف من الصعب الحكم المطل
 ابأنها خير الكتب. كالحو أف مشكلة االختيار في ى ا الم مار شػاقة تبعنػ

لتبػػػػاين األمزجػػػػة كاخػػػػتبلؼ الػػػػ كؽ، كلػػػػ ا فسػػػػوؼ نػػػػوجز القػػػػوؿ كنحػػػػدده 
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 مكت ين باالشارة إلى ال هارس كالقوائم، ما اتسع المجاؿ إلى ذلك. 
لهػػػا، كلصػػػعوبة إمكػػػاف التقػػػدير المطلػػػو فػػػي قيمػػػة ىػػػ ه الكتػػػب كأمثا

كخا ػػػػة فػػػػي فنػػػػوف األدب األرسػػػػتقراطي، كالشػػػػعر كالعميػػػػو مػػػػن األلػػػػواف 
مػػػا يكػػػوف  ااألخػػػرل، سنقتصػػػر علػػػى ذكػػػر المراجػػػع فػػػي ىػػػ ا البػػػاب. ككثيػػػرن 

 لشهرة الكاتب كالكتاب األحر ال عاؿ في إقباؿ الناس عليو.
كالشػػك أف الجػػوائز األدبيػػة التػػي تمػػنه، تجعػػل للكتػػاب مكانتػػو ممػػا 

كالتقدير. كى ه الجوائز لدينا منهػا جػائزة فػؤاد األكؿ فػي يهيئ لو االنتشار 
العلػػـو كادداب كالقػػانوف، كجػػوائز ىي ػػات حقافيػػة أخػػرل مثػػل مجمػػع فػػؤاد 

 األكؿ للغة العربية، ككزارة المعارؼ العمومية، ك يرىا من الهي ات.
مما لدينا، كما أنهػا  اكفي الغرب نجد أف مثل ى ه الجوائز أقدـ عهدن 

أف يقػػدـ ل ػػوز بالجػػائزة.  يُمكػػن ديػػد مميػػزات الكتػػاب الػػ مأكتػػه فػػي تح
، مشػترطة أف  9992فجائزة نوبل تمنه سنويا من  عاـ  في ادداب كالعلػـو

يتوفر في المؤلػف أك البحػث، النػزكع إلػى المثاليػة كالتمسػك بالمثػل العليػا 
للسػػبلـ كاإلنسػػانية. فلػػم تكػػن ركايػػة )األـ( لبيػػرؾ بػػاؾ، الكاتبػػة األمريكيػػة 

ؤل ة )األرض الطبية(، خير ركايػة أل ػت، حينمػا منحػت ىػ ه الجػائزة فػي كم
إحػػدل السػػنوات السػػابقة للحػػرب العالميػػة األخيػػرة. كلكنهػػا كانػػت أ هػػر 
ألػػواف القصػػ  نزكعػػا إلػػى السػػبلـ كالمثاليػػة، بمػػا  ػػورت مػػن بػػؤس الحيػػاة 
كشقاء كفقر األحياء فػي الػببلد الصػينية، التػي كانػت جيػوش اليابػاف تجتػاح 

أف  اراتػػػػػػػيها فػػػػػػػي ذلػػػػػػػك الوقػػػػػػػت. كقػػػػػػػد قػػػػػػػرأت فػػػػػػػي الصػػػػػػػحف أخيػػػػػػػرن أ
"موريتسديكر" المؤلف المسرحي الهولندم، قد ألف تمثيلية "لػيس للعػالم 
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تػػػنجم عػػػن اسػػػتخداـ  يُمكػػػن داع لبلنتظػػػار" كموتػػػوعها عػػػن الشػػػركر التػػػي
القول ال رية في سحو الحياة كإبادة األحياء. كمثل ى ه القصػة قػد القػت 

انتظره  احبها كفوؽ ما قدره القػائموف بػأمر المسػرح،  من النجاح فوؽ ما
ألنها  ادفت الوقت ال م شعر فيو الناس بما يتهػددىم مػن كيػل كشػركر، 

 إف إذاعة األنباء مؤكدة ك وؿ ركسيا إلى تحطيم ال رة.
كال يستبعد مطلقػا أف تنػاؿ مثػل ىػ ه القصػة جػائزة نوبػل التػي تشػترط 

 انية إلى جانب توفر الشركط ال نية.نوةع العمل األدبي إلى  ايات إنس
، لخير المؤل ػات تمثػيبل للػركح 9997كتمنه جائزة "بوانزر" من  عاـ 

 األمريكي في آفاؽ األدب كالشعر كالتراجم كالتمثيلية.
للكاتػب  9929نػ  عػاـ كىناؾ جائزة )ىوتورندف( التػي تمػنه سػنويا مُ 

ف األربعػػين، االنجليػػزم الػػ م يكتػػب خيػػر مؤلػػف أدبػػي، علػػى أف يكػػوف دك 
كك لك ترجع جائزة "جيمس حمث ببلؾ" إلى تاريخ ن س الجائزة السػابقة، 
كىػػي تمػػنه لخيػػر عمػػل أدبػػي  هػػر فػػي بػػاب منػػو، فػػاذا كنػػا بػػازاء المقالػػة 

 فلنعرؼ مكانة مونتني في أدب المقالة. 
ككيػػف أنػػو دعػػم أسسػػها بػػأف أعطاىػػا الطػػابع الشخصػػي كأشػػاع فيهػػا 

ا لونػا مػن األل ػة كاالخػبلص، بحيػث جعػل الجو الصريه الػ م يسػب  عليهػ
ن سػػو موتػػوع كتابػػو "المقػػاالت" ذلػػك األحػػر اإلنسػػاني الرائػػع الػػ م أخػػرج 
المقالػػة مػػن أسػػلوب ا ػػطناع الوقػػار كالنصػػه كاإلرشػػاد ممػػا لػػم يعػػد مبلئمػػا 

 لركح العصر.
مػػػا يعجػػػب القػػػارئ الحػػػديث عػػػن يتخػػػ  مػػػن أخطائػػػو كن سػػػو  اككثيػػػرن 
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الصورة السائغة التػي يسػتطيع النػاس أف يػركا للسخرية، فتلك ىي  اموتوعن 
أخطاءىم فػي تػوئها، كقػد ي ػحكوف مػن المؤلػف كىػم يشػعركف أنهػم قػد 
انػػدمجوا معػػو فػػي مجػػالي ن سػػو كشػػاركوه مشػػاركة كجدانيػػة فمػػا يسػػوؽ عػػن 
 شخصو فيركف فيو ن وسهم، فاف تحكوا أك سخركا فانما يسخركف منها.

مػػػور األساسػػػية فػػػي الحكػػػم فالمصػػػارحة كالمشػػػاركة الوجدانيػػػة مػػػن األ
علػػى المقالػػة الحديثػػة التػػي تختلػػف فيهػػا النزعػػات كاالتجاىػػات. فػػالبعى 

ػػ ن سػػيا، يسػػجل فيػػو ىػػواجس الػػن س. كالػػبعى تغلػػب عليػػو  ايصػػطنع منهجن
األفكار ال لسػ ية أك الدينيػة أك ال نيػة مثػل "جماليػل بػراد فػورد" ك"ارنسػت 

 ػػػرح المقالػػػة مػػػن  نيومػػػاف" ك"رسػػػكن" ك"ىكسػػػلى" ك يػػػرىم ممػػػن أقػػػاموا
مختلف كجوه الحياة ك ورىا، من رحبلت إلى رياتػة نسػاؽ الجبػاؿ، إلػى 
عمل الحديقة أك عمل المنزؿ" إلى موائػد الغػ اء، أك مجػالس العائلػة، إلػى 

 مبليين الصور التي تزخر بها الحياة. 
كللمقالػػػة فهػػػارس مثػػػل تلػػػك التػػػي يرجػػػع لهػػػا فػػػي آخػػػر ىػػػ ا الكتػػػاب 

هػػا ال تقصػػر دخػػوؿ المسػػابقة علػػى سػػن معػػين. كمػػا إنجلتػػرا كػػل عػػاـ، كلكن
 نجد عشرات الجوائز في أنحاء العالم األكركبي ك يره.

كمن ال ركرم، الختيػار الكتػب األدبيػة االىتػداء بال هػارس المتعلقػة، 
إمػػػا بػػػاألدب عامػػػة، أك بلػػػوف خػػػاص منػػػو. إلػػػى جانػػػب كتػػػب المراجػػػع فػػػي 

النقػػػػد. كمػػػػن ىػػػػ ه األدب كفنػػػػوف كعيػػػػوف كتػػػػب تػػػػاريخ األدب، كنظريػػػػات 
المراجػػع مثػػل مػػا أشػػػرنا إليػػو فػػي آخػػر ىػػػ ا الكتػػاب تحػػت عنػػواف مراجػػػع 

 أدبية.
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كمػػا يجػػب أف نػػوفر مثػػل ىػػ ه ال هػػارس كالمراجػػع فػػي كػػل قػػرع مػػن 
األدب، من تمثيليػة إلػى شػعر إلػى مقالػة فتػدؿ عليهػا كعلػى اسػماء مؤل يهػا 

سػػتعبلـ، أك تػػدؿ علػػى انتػػاج مػػؤل ين بالػػ ات أك  يػػر ذلػػك مػػن كسػػائل اال
 كذلك كلو لبلسترشاد به ه الكتب كأمثالها في االختيار كاالىتداء.

كإلى جانب ى ا يجب االلماـ بأشهر الكتب األ ػيلة فػي كػل مجػاؿ 
. 
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 شىاهخ التاريخ

 "ما احلياة غري تاريخ" 

 شكسبير       
 
إذا كنا بصدد بحث فترة أك حادحة معينة في التػاريخ فيجػب أف نػ كر 

حيػػػػث قػػػػاؿ "إف  97رجػػػػارت" فػػػػي كتابػػػػة )نظريػػػػة التػػػػاريخ( صمػػػػا ذكػػػػره "تي
لو بداية ككسػط كنهايػة، كأكؿ مػا يل ػت نظػر المػؤرخ  االتاريخ يسجل أحداحن 

ىػػو الحػػدث، كلكػػن المشػػكلة التػػي يواجههػػا كػػل مؤلػػف ىػػي، كي يػػة الػػربط 
 كالتوحيد كالتجانس بين عنا ر  ير متجانسة"..

عقلػػي كإحارتػػو لمتبػػاين كمػػن حػػم، فالحػػادث يختلػػف مػػن حيػػث تػػأحيره ال
التصورات تبعا لتباين األشخاص، كما يػ كر ذلػك جػورج سػانتيانا فػي كتابػة 

 .942، 949"االحساس بالجماؿ( ص 
كعليػػو، فػػاف استحسػػاننا لكتػػاب معػػين فػػي التػػاريخ عػػن فتػػرة معينػػة، ال 

بػػاختبلؼ المػػؤرخين،  اختل نػػيػػدؿ علػػى خلػػوه مػػن األخطػػاء مػػا داـ األمػػر مُ 
الكتػػػب، مػػػع اإللمػػػاـ بهػػػا،  الخبػػػرة فمػػػن يختػػػار مثػػػل ىػػػ هكلػػػ ا لػػػـز كجػػػود 

كامتبلكػػػػو لقػػػػدرمن المعرفػػػػة يسػػػػتطيع علػػػػى تػػػػوئو اختيػػػػار كتػػػػاب مػػػػن بػػػػين 
 عشرات الكتب.

كتختلػػػػف مػػػػ اىب المػػػػؤرخين كمنػػػػاى  مدارسػػػػهم. فهنػػػػاؾ المدرسػػػػة 



054 

 

القديسػػػة التػػػي يمثلهػػػا برسػػػكوت، كمػػػاكولى، كمػػػوتلى. كىػػػم الػػػ ين  لػػػب 
اعر الشخصػػػية فػػػي مؤل ػػػاتهم كأمػػػا المدرسػػػة علػػػيهم النػػػزكغ األدبػػػي كالمشػػػ

الحديثػة، فهػػي تحػػاكؿ أف تكػوف موتػػوعية، كأف تتجػػرد مػن تلػػك المشػػاعر 
ال اتيػػػػة كتحػػػػاكؿ األخػػػػ  بالنظريػػػػات االجتماعيػػػػة التاريخيػػػػة التػػػػي تلػػػػتمس 

مػن الح ػارة أك طابعػا خا ػا  ااسػتخبلص نتػائ  الحػوادث لتبػرز نوعػا معيننػ
االخيػػر فػػي أبعػػد  ػػوره )كيلػػز( فػػي كتابػػو مػػن المدينػػة. كيمثػػل ىػػ ا االتجػػاه 

يػتبلءـ مػع شػعبية القػارئ المعا ػر  ا"موجز التاريخ" فهو يؤلف تألي ػا ممتػازن 
 كيصور األحداث التي مهدت للعصر الحاتر.

تب الممتازة في التاريخ، )برسػتيد( فػي تػاريخ مصػر القديمػة، كمن الكُ 
كارليػل( عػن الثػورة ك)ىنرل آدامز( في تاريخ الواليات المتحدة، ك)توماس  

ال رنسية، ك)جيبػوف( ك)بيػرس( عػن االمبراطوريػة الركمانيػة، ك)ميشػيليو( فػي 
تػػػػاريخ فرنسػػػػا، ك)مػػػػاكولي( فػػػػي تػػػػاريخ انجلتػػػػرا، ك)ميشػػػػو( عػػػػن الحػػػػركب 
الصػػلبية. كمػػن الكتػػب العامػػة التػػي تتجػػو إلػػى فلسػػ ة الح ػػارات، انحػػبلؿ 

)لرسػػػػل(، كأ ػػػػوؿ الح ػػػػارة الغربيػػػػة )نشػػػػبنجلر(، كالحريػػػػة مقابػػػػل النظػػػػاـ 
 فرنسا المعا رة )لنين(، كدراسة التاريخ )لتوينبى(.
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 روائع العلىم

 "إن يف حقائق العلوم ما ىو أ وى إثارة للخيال من روائع اتدب" 

 "ىالداف" 
 
لقػػد تطػػور العػػالم القػػديم بأسػػاطيره كفلسػػ تو، كالعػػالم الوسػػيط الػػديني 

نظػار اإليمػاف كأ ػبه المتعصب ال م كاف يرل كل شػيء خػبلؿ الػدين كبم
العػػالم اليػػـو يػػدين بػػالواقع كدراسػػتو، التػػي تأخػػ  ن سػػها بػػالمنه  الوتػػعي 
القػػػائم علػػػى المبلحظػػػة كالتجربػػػة كاالسػػػػتقراء لتكػػػوف النتػػػائ  قائمػػػة علػػػػى 

 .الوقائع
مكننػػػػا أف نلمػػػػه الشػػػػوط السػػػػريع الػػػػ م قطعػػػػو العلػػػػم فػػػػي ميػػػػداف كيُ 

تو أف مػا قطعػو فػي تلػك البحث ػي السػبعين سػنة االخيػره، فقػد بلػ  مػن سػرع
ال تػره ي ػػوؽ جميػػع مػػا انتهػػت إليػػو اإلنسػػانية مػػن درس كبحػػث مػػدل آالؼ 

 السنين السابقة التي تؤرخ ح ارة الجنس البشرم.
كلػػػو أننػػػا لػػػم نقتنػػػع بهػػػ ا الكػػػبلـ كمػػػدل مػػػا فيػػػو مػػػن  ػػػدؽ كحاكلنػػػا 
الوقػػوؼ علػػى ذلػػك التقػػدـ علػػى نحػػو ملمػػوس، فقارنػػا بػػين مػػا تجػػده عػػن 

االلكتركنات أك الراديو في دائرة المعارؼ البريطانية في طبعة ال رة أك عن 
، لعجبنػػػػػػا لمػػػػػػدل تػػػػػػةلة معارفنػػػػػػا لػػػػػػ لك العهػػػػػػد عػػػػػػن ىػػػػػػ ه 9992سػػػػػػنة 

الموتػػػوعات التػػػي  ػػػار ينشػػػر كيػػػ اع عنهػػػا عشػػػرات البحػػػوث كػػػل شػػػهر 
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 لت يف الجديد إلى ما نعرؼ.
كإذا كاف )فهرسػت البحػوث العلميػة( الػ م أخرجتػو الجمعيػة العلميػة 

 9822لكية بلنػدف مسػجبل كػل مػا أجػرل مػن بحػوث علميػة بػين عػامي الم
، فاننػػػػػػػا نجػػػػػػػد أف البحػػػػػػػوث ا، قػػػػػػػد شػػػػػػػغل تسػػػػػػػعة عشػػػػػػػر مجلػػػػػػػدن 9922ك

كالمطبوعػػات العلميػػػة التػػي أجريػػػت منػػ  بػػػزكغ القػػرف العشػػػرين حتػػى اليػػػـو 
تحتػػاج إلػػى مػػائتي مجلػػد، كىػػي لػػن تشػػغل مػػن فػػركع العلػػـو إال سػػبعة عشػػر 

تخػػػرج فػػػي ىػػػ ا الحجػػػم الػػػ م يعتبػػػر علػػػى لػػػو قػػػدر لهػػػا أف  ،فرعػػػا فقػػػط
تػػػخامتو تػػػ يبل إذا كػػػاف عليػػػو أف يشػػػمل االبحػػػاث العلميػػػة جميعػػػا. كإذا 
عرفنػػا أف دكريػػة تعنػػى بػػ كر ملخصػػات مػػا نػػر فػػي علػػم االحيػػاء مػػثبل، ترجػػع 

 معقػػوالن  اإلػػى مػػا يقػػرب مػػن خمسػػة آالؼ دكريػػة مطبوعػػة كمػػا تسػػتوعب حػػدن 
لكيمػػا نلخصػػها كنػػ يع نتائجهػػا  مػػن البحػػوث التػػي تنشػػر عػػن علػػم االحيػػاء،

علػى البػاحثين كالدارسػين فػي أنحػاء األرض، ألمكننػا أف نتصػور مػدل ىػػ ا 
التقدـ كمدل الجهود التي يجب أف تب ؿ كما نسػاير ىػ ا الركػب الزاحػف 
قدما نحو كشف الحقائو، كىو ركب لن يقػف فػي أكبػر الظػن، إال بانتهػاء 

 اإلنساف ن سو. 
شػػهر الكتػػب فيهػػا بصػػدد كتػػب للخا ػػة، كلسػػنا إذ نعػػرض للعلػػـو كأ

ألننػػػا افترتػػػنا أننػػػا نعػػػال  ىػػػ ا الموتػػػوع علػػػى نحػػػو أعػػػم كأشػػػمل. فػػػنحن 
 نختار الكتب للمكتبة العامة في ى ا ال صل.

إذا ما ذكرنا أف الكتب العلمية تختلف فػي طريقػة  اكلسنا ن يع جديدن 
 عرتػػػها للموتػػػػوعات، فمنهػػػا المدرسػػػػي، كمنهػػػػا الجػػػامعي، كمنهػػػػا العػػػػاـ،
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كمنها الشعبي، كمنها مػا يمتػاز بالسػبو كإلقػاء ال ػوء علػى حقيقػة مػا زالػت 
فػػػػي طػػػػور الكشػػػػف. كمػػػػا يجػػػػب أف تقػػػػدر علػػػػى تػػػػوء مػػػػؤىبلت المؤلػػػػف 
كمباحثو السابقة كدراستو التي أىلتو لكتابػة البحػث. كلنتػ كر أىميػة حداحػة 
ىػػ ه الكتػػب ألف القػػديم ال قيمػػة لػػو إال فػػي حػػاالت خا ػػة. كمػػا ال ي وتنػػا 

الكتػػب العلميػػة تكػػوف أ لػػى حمنػػا عػػن  يرىػػا كلػػ ا يجػػب التػػدقيو فيهػػا  أف
 قبل شرائها.

كلػػػػيس ىنػػػػا مجػػػػاؿ لئلشػػػػارة إلػػػػى أىميػػػػة ال هػػػػارس الخا ػػػػة بػػػػالعلـو 
كاالبحػػػػاث العلميػػػػة بالت صػػػػيل كلكػػػػن يجػػػػب أف نػػػػ كر "فهػػػػرس االبحػػػػاث 
العلميػػة" الػػ م نشػػر بواسػػطة الجمعيػػة الملكيػػة بلنػػدف كقػػد ذكػػر االبحػػاث 

، "كال هػػػػػرس الػػػػػدكلي لؤلبحػػػػػاث 9922ك 9822بػػػػػين عػػػػػامي  التػػػػػي تمػػػػػت
، 9929ك 9922العلميػػة" الػػ م يسػػجل البحػػوث التػػي أجريػػت بػػين عػػامي 

 كال م نشرتو الجمعية الملكية بلندف ك لك.
كقػػػد نشػػػر مجلػػػس البحػػػوث القػػػومي بواشػػػنطن فهػػػرس الكتػػػب التػػػي 

 نشرت في العلـو كال نوف العملية كالطب حتى عهد قريب.
مػػػػن فػػػػركع المعرفػػػػة كال نػػػػوف توجػػػػد فهػػػػارس الكتػػػػب  كفػػػػي كػػػػل فػػػػرع

 الرجوع لها في "دليل كتب المراجع" لمادج. يُمكن الجديدة
كمػػن أمثلػػة الكتػػب العلميػػة التػػي تصػػله لقػػراءة المثق ػػين بوجػػو عػػاـ، 

فػػػي دنيػػػػا  دراسػػػات عػػػن موتػػػػوعات العلػػػـو الطبيعيػػػة "لػػػػدراىاـ"، كالحيػػػاة
ي"، ك: الحيػػاة فػػي الغابػػة الحشػػرات "ل لبػػر"، ك: النحػػل "لجوليػػاف ىكسػػل

"لثػػػورك"، ك: أ ػػػل األنػػػواع "لػػػداركف" كلػػػو أي ػػػا: نظػػػاـ الطبيعػػػة، ك: عػػػالم 
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ال ػػػوء "لبػػػراج"، ك: حقيقػػػة طبيعػػػة الحيػػػاة "الدينتجػػػوف"، ك"مالػػػداف" لػػػو: 
العلػػػػم كالحيػػػػاة اإلنسػػػػانية، ك: الكػػػػوف مػػػػن حولنػػػػا: "لجينجػػػػز"، كالنسػػػػبية 

، ك"لتيرنػػر": رحلػػة  "لبرتراندراسػػل"، ك"لسػػيدجويك": مختصػػر تػػاريخ العلػػـو
فػػػي المكػػػاف، ك"لويػػػاز" كآخػػػرين: معرفػػػة الحيػػػاة، ك"ىوايتهيػػػد" لػػػو: العلػػػم 
كالعػػالم الحػػديث، ك"الميػػل ميرسػػوف" القيمػػة التوتػػيحية للعلػػم، ك"لكلػػود 

 برنار" مقدمة لدراسة الطب التجريبي.
"أبلنػوف سنشػرم" عػن  -كمن الكتب التي يقبػل عليهػا النػاس سبلسػل

، كسل  سلة كتب "اليـو كالغد" التي يصدرىا "دانوف" ككلها أمريكية.العلـو
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 العلىم االجتواعيت

  لددددت أِّن يف ال ددددداب أصددددبحت وحددددداي 
 

 فدددددددددددددددددددددإذا النددددددددددددددددددددداس الهدددددددددددددددددددددم يف ثيددددددددددددددددددددداي
 يليا أبو ماتي"إ  " 

 
يقصػػػػػػػػد بػػػػػػػػالعلـو االجتماعيػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػة الظػػػػػػػػاىرات االنسػػػػػػػػانية فػػػػػػػػي 

قدمتػو بعلػم المجتمعات، فهي شبيهة ب لك ال م أسماه ابػن خلػدكف فػي م
العمػػػػػػراف، كتشػػػػػػمل الظػػػػػػاىرات االقتصػػػػػػادية كالدينيػػػػػػة كالتربويػػػػػػة كاللغويػػػػػػة 
كالسياسػػية كالق ػػائية كالجماليػػة، أدبيػػة كانػػت أك فنيػػة، ككػػل مػػا يجػػرم مػػن 
حيػػاة المجتمعػػات، متطػػورة كمسػػتقرة.  يػػر أف النظػػرة األمريكيػػة ال تكت ػػي 

ال ػػػػبلح بقصػػػػر ىػػػػ ا البػػػػاب علػػػػى الناحيػػػػة النظريػػػػة، بػػػػل ت ػػػػيف إليهػػػػا ا
االجتمػػػػػاعي، كالخػػػػػدمات االجتماعيػػػػػة، كالمؤسسػػػػػات التػػػػػي تعنػػػػػى بعػػػػػبلج 
المشاكل االجتماعية بحيث تحتل ى ه التطبيقات العملية مكانا أكسع مػن 

 ذلك ال م يشمل الدراسة النظرية البحتة.
كإذا ألقينا نظرة علػى تقسػيم ديػول لوجػدنا أف علػم االجتمػاع علػم ال 

العلـو االجتماعية مثل االحصاء، كالعلػـو يشمل  ير جزء من تمن أجزاء 
السياسػػػػػػػػػية، كاالقتصػػػػػػػػػادية، كالقػػػػػػػػػانوف، كاإلدارة الحكوميػػػػػػػػػة كالجػػػػػػػػػيش، 
كالمؤسسػػػػػػػات اال ػػػػػػػبلحية، كالتعلػػػػػػػيم، كالتجػػػػػػػارة كاألعمػػػػػػػاؿ، ككسػػػػػػػائل 
الموا ػػبلت، كاألزيػػػاء، كالعػػػادات كالتقاليػػد العامػػػة. كإذف، فمػػػن المبالغػػػة، 
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عػػن المعرفػػة، أف نقصػػر القػػوؿ علػػى كنحػػن نتتبػػع ىػػ ا التقسػػيم فػػي حػػديثنا 
علػػػػم االجتمػػػػاع فػػػػي حػػػػديثنا عػػػػن المعرفػػػػة، أف نقصػػػػر القػػػػوؿ علػػػػى علػػػػم 
االجتمػػاع العػػاـ، كمػػا أننػػا ال نسػػتطيع أف نػػتكلم عػػن ىػػ ه الثػػركة اإلنسػػانية 

 ال خمة من العلـو كال نوف كأشهر كتبها في ى ا الحيز المحدكد.
مػػػػة االقتصػػػػادية كقػػػػد لػػػػوحف اإلقبػػػػاؿ عػػػػن ىػػػػ ه الدراسػػػػات إبػػػػاف األز 

األمريكيػػػػة، فهبطػػػػت نسػػػػبة قػػػػراءة القصػػػػ  فػػػػي الوقػػػػت الػػػػ م ازداد فيػػػػو 
اإلقبػػػػاؿ علػػػػى ىػػػػ ه الدراسػػػػات االجتماعيػػػػة كفركعهػػػػا كخا ػػػػة المباحػػػػث 
االقتصػػػػادية، فصػػػػارت منػػػػ  ذاؾ التػػػػاريخ تحتػػػػل مكانػػػػة ممتػػػػازة فػػػػي عػػػػالم 

ع القراءة. كى ا االتجاه ي سر مدل عناية ى ه الدراسات في أمريكػا بػالواق
كالمشػػػاكل الحيويػػػة الموجػػػودة التػػػي تحػػػاكؿ بحثهػػػا بحثػػػا موتػػػوعيا كاقعيػػػا 
قائما على المبلحظات كاألس لة كاإلحصائات، كمػا إلػى ذلػك مػن أسػاليب 
مػػػػػػنه  البحػػػػػػث االجتمػػػػػػاعي للظػػػػػػاىرات كالمشػػػػػػاكل. كيعتبػػػػػػر اال ػػػػػػبلح 
االجتمػػاعي كألوانػػو، مثػػل الخػػدمات االجتماعيػػة، تػػمن مػػا يػػدخل فػػي ىػػ ا 

ا كػػػاف مػػػن المبلحػػػف فػػػي ببلدنػػػا ارت ػػػاع نسػػػبة القػػػراءة نسػػػبيا المجػػػاؿ. كلمػػػ
كإزديػػاد اإلقبػػاؿ كالعنايػػة بمثػػل ىػػ ه الدراسػػات، فيجػػب أف نمهػػد السػػبيل 
إلرتػػػاء ىػػػ ه الميػػػوؿ االجتماعيػػػة، لػػػيلمس النػػػاس مشػػػاكلهم علػػػى أسػػػاس 

 علمي بما نقدـ من كتب.
كلػػػيس لنػػػا فػػػي ىػػػ ه النبػػػ ة أف نتحػػػدث عػػػن أشػػػهر الكتػػػب ال لسػػػ ية 

جتماعية، مثل مقدمة ابن خلدكنو، أك ال لس ة الوتػعية الكجسػط كػنط، اال
كلي ػػػػػي بػػػػػركؿ، مػػػػػن أعػػػػػبلـ المدرسػػػػػة ال رنسػػػػػية  ،أك كتػػػػػب أميػػػػػل دكركػػػػػايم
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االجتماعيػػة. كال مػػن مهػػدكا لهػػا، مثػػل مونتسػػكيو فػػي كتػػاب ركح القػػوانين، 
كتػػػين فػػػي دراسػػػتو األدبيػػػة التاريخيػػػة. كال مػػػن تػػػأحركا بهػػػا مػػػثبل فػػػي ت سػػػير 

 ب كال ن، مثل جيوه كاللو.األد
ككػػػػػػ لك لػػػػػػيس لنػػػػػػا أف نقػػػػػػف عنػػػػػػد كتػػػػػػب أخػػػػػػرل مهػػػػػػدت لدراسػػػػػػة 
لمجتمعػػات المثاليػػة مثػػل جمهوريػػة أفبلطػػوف، أك المدينػػة ال اتػػلة لل ػػارابي 

أف نلتمسها عند كامبػا نػيبل كتومػاس  يُمكن أك المدف الخيالية األخرل التي
كآدـ سػميث،  مور. كما ال يتسع المجاؿ ألف نقػف عنػد مؤل ػات سبنسػر،

أك عنػػػػد نظريػػػػات علػػػػم الػػػػن س االجتمػػػػاعي التػػػػي مهػػػػد لهػػػػا تػػػػارد، أك عنػػػػد 
نظريػػات أخػػرل بالغػػة فػػي أ ػػالتها فػػي مثػػل كتػػاب "فيل ربػػدباريتو" المسػػمى 

 )العقل كالمجتمع(.
ال نريػػد أف نقػػف عنػػد ىػػ ه الكتػػب، التػػي أ ػػبحت كبلسػػيكية كالتػػي 

ات النظػػػر. كيمكػػػن الخػػػتبلؼ المػػػدارس ككجهػػػ اتك ػػػي اإلشػػػارة إليهػػػا، نظػػػرن 
قػػػراءة كتػػػب تمهيديػػػة حتػػػى ال ي ػػػل القػػػارئ المبتػػػدئ فػػػي سػػػاحة المكتبػػػة 
الشػػػػػعبية، كىػػػػػ ه الكتػػػػػب مثػػػػػل كتػػػػػاب ايسػػػػػتركرد "االجتمػػػػػاع التطبيقػػػػػي" 
كجينزبػػرج علػػم االجتمػػاع، كبػػاربز "تػػاريخ كاتجاىػػات العلػػـو االجتماعيػػة"، 

"، كلينػػػد ردافيػػػز "التيػػػارات االجتماعيػػػة المعا ػػػرة" كمػػػاؾ اي ػػػر "المجتمػػػع
لجػػػونس اسػػػمو "األسػػػس  9949"تطػػػور المدينػػػة" ، كقػػػد  هػػػر كتػػػاب سػػػنة 

 االجتماعية الرئيسية"
نػػا إ  ػػاؿ أىميػػة كتػػب الػػدكتور علػػي عبػػد الواحػػد يُمكػػن  علػػى أننػػا ال

التػي نشػػرت فػػي سلسػػلة الجمعيػػة ال لسػػ ية كالتػػي تعطػػي فكػػرة عميقػػة، فػػي 
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ت أىمية خا ة فػي  ير توسع، عن المشاكل التي عالجها، مما يجعلها ذا
ىػػػ ا الم ػػػمار كىػػػي "العائلػػػة كالمجتمػػػع" ك"المسػػػؤكلية كالجػػػزاء" ك"اللغػػػة 

 كالمجتمع"، كىي كتب فريدة من نوعها في العربية. 
أريد أذكر أىميػة مػا تنشػره الهي ػات مػن النشػرات كالرسػائل المػوجزة، 
كاإلحصاءات، كالتقارير، كحتػى نشػرات اإلعبلنػات، التػي قػد ال تخلػو مػن 

دة فػػي بعػػى األحيػػاف. كىػػ ه كلهػػا تظهرنػػا علػػى أحػػدث مػػا انتهػػت إليػػو فائػػ
ىي ػػػػػات البحػػػػػث كالدراسػػػػػة كاإل ػػػػػبلح مػػػػػن تطػػػػػور فػػػػػي عػػػػػبلج المشػػػػػاكل 

 االجتماعية كدراستها.
كى ه المؤسسات مثل مؤسسة كارنيجي بواشنطن، كلهػا كلمطبوعاتهػا 
مكانػػة ممتػػازة، كمػػا أف مطبوعػػات منحػػة كػػارنيجى للسػػبلـ العػػالمي جعلػػت 

مكتبػػػة االجتماعيػػػة زاخػػػرة بػػػأدؽ مػػػا يحػػػث فػػػي ىػػػ ا الموتػػػوع منػػػ  سػػػنة ال
حتػػى ادف. كحػػل ذلػػك أي ػػا عػػن نشػػرات مؤسسػػة راسػػيل سػػب  فػػي  9992

حتػى ادف. كقلػو   9927ن  سػنة ميداف الخدمات االجتماعية التي تصدر مُ 
كػػػ لك علػػػى نشػػػرات كػػػل مػػػن الجمعيػػػة األمريكيػػػة للدراسػػػات االجتماعيػػػة 

لدراسػػػػات االجتماعيػػػػة، ك يرىػػػا مػػػػن الهي ػػػػات كنشػػػرات مجلػػػػس مباحػػػث ا
االجتماعيػػػة التػػػي تقتػػػرف دائمػػػا باإل ػػػبلح مثػػػل مؤسسػػػات الصػػػحة العامػػػة 
كعػػػػػبلج مشػػػػػاكلها، كمشػػػػػاكل الط ولػػػػػة كالتشػػػػػرد، كمشػػػػػاكل األبنػػػػػاء  يػػػػػر 
الشػػرعيين، كمشػػاكل االجتمػػاع الري ػػي، كتعنػػى بػػو جمعيػػة االجتمػػاع الري ػػي 

ينػػة دالػػي بأمريكػػا كلتقريػػر كمنشػػورات بجامعػػة كاليػػة كاركلينػػا الشػػمالية بمد
 البيت األبيى عػن المشػاكل االجتماعيػة شػأف كبيػر فػي ىػ ا المجػاؿ. كمػا
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أف مجػػػد مثػػػل ىػػػ ه النشػػػرات عنػػػد الهي ػػػات المماحلػػػة فػػػي إنجلتػػػرا  يُمكػػػن
كالػػدنيمارؾ كالسػػويد كالنػػركي . كلمطبوعػػات ىي ػػة األمػػم أىميتهػػا فػػي ىػػ ا 

 المجاؿ.
نحػػػػرص علػػػػى أف نقتنػػػػي مثػػػػل ىػػػػ ه  كفػػػػي المكتبػػػػة العامػػػػة يحػػػػب أف

النشػػرات كتعرتػػها كنبػػين أىميتهػػا، كخا ػػة مػػا كػػاف منهػػا مقت ػػيا مبسػػطا، 
كيمكن أف تتأكد اإلفادة منها بربطها برام  المحاترات كالنشػاط الثقػافي 
 االجتماعي ال م تقـو بو المكتبة العامة لعبلج كعرض مشاكل المجتمع.

ن على تحديػد قيمػة الكتػب، كمن مراجع كفهارس ى ا الباب التي تعي
(، 9936 - 9932دائرة معارؼ العلـو االجتماعية التي نشرىا مػاكمبلف )

كفهػػػػػرس لنػػػػػدف للعلػػػػػـو االجتماعيػػػػػة الػػػػػ م نشػػػػػرتو مدرسػػػػػة لنػػػػػدف للعلػػػػػـو 
( ككتػػاب ال هػػارس فػػي ال صػػل الرابػػع ل ػػاف 9934 -9993 )االقتصػػادية 

الجػػػػامع  ىػػػػاكزف )انظػػػػر مراجػػػػع ىػػػػ ا الكتػػػػاب بػػػػةخره(. ككػػػػل مػػػػن ال هػػػػرس
لويلسوف، كقائمة كتب الواليات المتحػدة التػي تصػدر كػل حبلحػة أشػهر عػن 
مكتبػػػة الكػػػونجرس. كىػػػ ين األخيػػػرين فهرسػػػين دكريػػػين يعينػػػاف فػػػي معرفػػػة 
الكتػػػب الجديػػػدة فػػػي ىػػػ ه الموتػػػوعات ك يرىػػػا، كاألخيػػػر ينقػػػد الكتػػػب 

 .ا معتدالن الهامة نقدن 
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 الدياًاث والفلسفت

 ""إننا نتفلسف اما نتنفس 

 أميل ميرسوف           
"لقددا فقددات إميددام بدداهلل منددذ ،ددنني، ولكددن ىدداىى أجددراس عيددا ادلدديالد تدداقكك 

 إؤا حتمل شعاعا حبيبا من صبايكك ىيا لنحىي العيا" 
 جيتو على لساف فاكست            

 
يحاكؿ كل من الدين كال لس ة أف يعرض لمشاكل ما بعد الطبيعػة أم 

وف كال سػاد أم عػالم الشػهادة كفػي موتػوع عػالم عالم الغيب، كعػالم الكػ
الغيػب تػػدرس مشػاكل مثػػل مشػكلة اه ككجػػوده كمشػكلة الػػركح كخلودىػػا. 
كبينمػػا تتخػػ  ال لسػػ ة العقػػل كالمنطػػو سػػبيلها إلػػى معرفػػة الحقيقػػة عاريػػة، 
يلػػتمس الػػدين مػػػن الشػػعور كسػػػيلة إلػػى اإليمػػاف كالتسػػػليم المطلػػو بتعػػػاليم 

إنسانية عقلية جري ػة علػى المتػوارث مػن اإليمػاف، الدين. فال لس ة محاكلة 
كىي ك اح كجهػاد. فػي حػين أف الػدين استسػبلـ كرتػى ن سػي عػن حقػائو 
يرل مػن الخيػر أف يػؤمن بهػا ليكػافه ال ػرد كالنػاس  يػر ىػ ا السػبيل الػ م 

 ما انتهى اإلنساف فيو، بالعقل، إلى حقيقة ملموسة مرسومة.
فػػي ىػػ ا المجػػاؿ.  اأعبلمنػػ كفػػي مجػػاؿ الػػدين نجػػد الكتػػب المقدسػػة

فػػالقرآف اعتبػػر آيػػة إعجػػاز بببل تػػو كتشػػريعو كحكمتػػو، كالكتػػاب المقػػدس 
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بتحلي و الشاعرل كبصورة الخصػبة، كبمػا حػول مػن ركاسػب الحكمػة التػي 
رسػػبت علػػى الػػدىور، فػػي نهػػر الحيػػاة، كانػػت لػػو مكانتػػو علػػى رأس الكتػػب 

 الموحية التي ألهمت الشعراء كال نانين في الغرب.
كقػػػد كانػػػت، كمػػػا زالػػػت ىػػػ ه الكتػػػب كأمثالهػػػا مػػػن ديانػػػات اليونػػػاف 

 اكإيحػػػاء. فهػػػي تتػػػرؾ المجػػػاؿ كاسػػػعن  اكأسػػػاطيرىم مػػػن أبعػػػد الكتػػػب تػػػأحيرن 
للخيػػػاؿ كال كػػػر لتأكيػػػل الصػػػور كالمعػػػاني. ككتػػػب الػػػديانات المقدسػػػة ىػػػي 
بيػػػػادر حكمػػػػة الشػػػػرؽ، ك ػػػػورة مػػػػن أحػػػػبلـ كديانػػػػة المقدسػػػػة، ك ػػػػحراتو 

هم بالوحدانية، كمػا يقػوؿ المػرتين فػي بعػى شػعره، الػ م البلنهائية التي تل
اقتبسػػو الكونػػت )كػػارادل فػػو( فػػي مقدمػػة كتػػاب لػػو عػػن اإلسػػبلـ. كمهمػػا 
تمكػػػن فػػػي عصػػػر يلػػػه بالمػػػادة كالح ػػػارة الماديػػػة، فبلشػػػك أف مثػػػل ىػػػ ه 
الكتػػػب تػػػركرية لئلنسػػػانية، ألنهػػػا تخاطػػػب فيهػػػا عاط ػػػة طبيعيػػػة، كمػػػا ىػػػي 

بل إننا ألشد حاجة إلى مثػل ىػ ه الكتػب فػي للخياؿ أجمل الصور.  ترسم
العصػػر الػػ م نحيػػا فيػػو. فهػػي تػػراث إنسػػاني خالػػد تسػػتركح فيػػو الػػن س إذ 
تلقػػػى ألوانػػػا مػػػن الصػػػ اء الركحػػػي الػػػ م يػػػ ىب بأكػػػدار الحيػػػاة المعقػػػدة، 
كالقيم المصطنعة، كاألتواء التي تتعب البصر كتجعل المرء يغ و عن ىػ ا  

كحو في ى ا الجو الزاخر بمعػاف ك ػور كلو، في تباب مقدس لتستيقف ر 
 في قليل من التصريه ككثير من التسليه.

كاليػػـو نجػػد االقبػػاؿ علػػى ىػػ ا اللػػوف مػػن الثقافػػة كاتػػحا فػػي الكتػػب 
التي لػم يقصػد مػن كرائهػا التعلػيم الػديني كخدمػة أ راتػو المباشػرة. ك البػا 

، كذلػك ما تلقى الكتب التي يكتبهػا كتػاب  يػر رجػاؿ الػدين ركاجػا كإقبػاال
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لما فيها من ربػط بػين الماتػي كالحاتػر، كإ هػاره فػي تػوء جديػد يجعلػو 
 أقرب إلى ن وس األحياء كقلوبهم.

يقوؿ الػدكتور طػو حسػين بػك فػي مقدمػة كتابػو "علػى ىػامش السػيرة" 
في جزئو األكؿ ".. كإنك لتلمس ىؤالء ال ين يقرأكف ما كتػب القػدماء فػي 

بل تكػاد تظ ػر بهػم. إنمػا يقػرأ النػاس السيرة كحديث العرب قبػل اإلسػبلـ فػ
اليـو ما يكتب لهم المعا ركف في األدب الحديث بلغتهم أك بلغػة أجنبيػة 
مػػن ىػػ ه اللغػػات المنتشػػرة فػػي الشػػرؽ، يجػػدكف فػػي قػػراءة ىػػ ا األدب مػػن 
اليسػػػر كالسػػػهولة، كمػػػن اللػػػ ة كالمتػػػاع مػػػا يغػػػريهم بػػػو كيػػػر بهم فيػػػو، فأمػػػا 

.. كأيػػػن امػػػو اعسػػػر كت كقػػػو أشػػػد عسػػػرن األدب القػػػديم فقراءتػػػو عسػػػيرة كفه
القارئ. ال م يطم ن إلى قراءة األسانيد المطاكلة كاالخبار التي يلتوم بهػا 
االسػتطراد كتجػػوز لغتهػا القديمػػة الغريبػػة علػى سػػبيل ال هػم السػػهل كالػػ كؽ 

 الهين ال م ال يكلف مشقو كال عناء".
حابتػػا ال  "ذلػػك إلػػى أف األدب القػػديم لػػم ينشػػأ ليبقػػى كمػػا ىػػو مسػػتقرأ

يتغيػػر كال يتبػػدؿ كال يلػػتمس النػػاس ل تػػو إال فػػي نصو ػػو يقرأكنهػػا كيعيػػدكف 
قراءتهػػا كيسػػتظهركنها كيمعنػػوف فػػي اسػػتظهارىا. إنمػػا ألدب الخصػػب حقػػا 
ىو ال م يل ؾ حين تقرؤه ألنو يقدـ إليك ما يرتي عقلػك كشػعورؾ كألنػو 

كيعيػرؾ مػن يوحى إليك بما ليس فيو كيلهمك ما لم تشتمل عليو النصوص 
خصػػبو خصػػبا كمػػن حركتػػو حػػركة كمػػن قوتػػو قػػوة. كينطقػػك بمػػا أنطػػو القػػدماء 
كال يسػػتقر فػػػي قلبػػػك حتػػػى يتصػػػور فػػي  ػػػورة قلبػػػك أك يصػػػور قلبػػػك فػػػي 
 ػػورتو كإذا أنػػت تميػػده علػػى النػػاس فتلقيػػو إلػػيهم فػػي شػػكل جديػػد يػػتبلئم 



065 

 

حيػػاتهم التػػػي يحيونهػػػا كعػػػواط هم التػػػي تثػػػور فػػػي قلػػػوبهم كخػػػواطرىم التػػػي 
 ت طرب في عقولهم".

فػػي ىػػ ا المجػػاؿ ىػػي الكتػػب  اكىكػػ ا  ػػارت أكثػػر الكتػػب انتشػػارن 
التي تربط حقائو الماتي بالحياة الحاتػرة كمػا ي ػطرب فيهػا مػن مشػاعر 
كأحاسػػػيس كمشػػػاكل فػػػي تػػػوء العلػػػـو كالمعػػػارؼ كاألسػػػاليب المعا ػػػرة، 
 كى ا يعلػل شػدة اإلقبػاؿ علػى كتػب التػراجم التػي أذاعهػا مشػاىير الكتػاب
فػػػي مصػػػر عػػػن أبطػػػاؿ اإلسػػػبلـ كأعبلمػػػو مثػػػل تػػػراجم العقػػػاد ككتػػػب ىيكػػػل 
)كعلى ىامش السيرة( لطو حسين، كخا ة فػي بػدء  هػور مثػل ىػ ا اللػوف 

 الجديد في األدب العربي المعا ر.
ككتػػب المراجػػع العربيػػة عػػن اإلسػػبلـ عديػػدة متنوعػػة يحسػػن الرجػػوع 

ة اختيػار بعػى منهػا  فيها لخبير، كليس لهػا فهػارس مطبوعػة تسػهل لنػا مهمػ
كمػػػػا نجػػػػد ذلػػػػك فػػػػي المراجػػػػع األكركبيػػػػة حيػػػػث نجػػػػد )دائػػػػرة المعػػػػارؼ 
اإلسبلمية( ك يرىا، كما نجد دكائر معارؼ أخرل عػن األديػاف مثػل )دال ػرة 
معارؼ الدين كاألخػبلؽ(، )دائػرة المعػارؼ الكاحوليكيػة( ك)دائػرة المعػارؼ 

 اليهودية(.
تػػوع مػػا كتػػب عػػن أديػػاف كمػػن مصػػادر المتعػػة كالمعرفػػة فػػي ىػػ ا المو 

الشرؽ القديم كديانات بوذاك ككون شيوس كزرادشت، كمن مصػادر المتعػة 
كالمعرفػػة كػػ لك الوقػػوؼ علػػى األديػػػاف البدائيػػة كتقاليػػدىا كأسػػاطيرىا فػػػي  

 كتاب مثل )الغصن ال ىبي( ل ريزر.
كتعػػد ال لسػػ ة سػػجبل لت كيػػر البشػػر كمػػدل مػػا انتهػػوا إليػػو بالعقػػل عػػن 
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كالخيػػػر كالشػػػر، كالجمػػػاؿ كالقػػػبه، كالصػػػواب كالخطػػػأ. الحيػػػاة كالمػػػوت، 
فهي تت من ما بعد الطبيعة، كعلم األخبلؽ كعلػم الجمػاؿ، كعلػم المنطػو 
كأف اتجو الرأل الحديث إلى فصل كل ما ليس متعلقا بما بعد الطبيعة عػن 

 ال لس ة.
كال لسػػػ ة ليسػػػت شػػػعبية يسػػػيرة ال هػػػم سػػػائغة لكػػػل عقػػػل فيجػػػب أف 

العاـ بقػدر اإلمكػاف مػن الكتػب التػي تكتػب فػي ىػ ا  نختارالسهل الواته
الموتػػػػوع. كلػػػػ لك كانػػػػت السبلسػػػػل التػػػػي يصػػػػدرىا بعػػػػى الناشػػػػرين فػػػػي 
الغػػرب، فػػي ىػػ ا األفػػو العػػاـ الػػ م ينمػػو كيتجػػو إلػػى التبسػػيط كالتوتػػيه، 

مػػن الكتػػب األ ػػيلة العميقػػة مثػػل كتػػب )سػػببنوزا( ك)أرسػػطو(  اأكثػػر شػػيوعن 
لمجاؿ قص  ال لسػ ة التػي تعػرض لتاريخهػا ك)كانط( كبما ي يد في ى ا ا

عرتا عاما أك التي تعرؼ بها. كمن ى ه الكتػب السػائغة كػ لك تلػك التػي 
 تربط المشاكل ال لس ية بالحياة الجارية كمشاكلها.

كإذا اعتبرنػػػػا علػػػػم الػػػػن س تابعػػػػا لل لسػػػػ ة، كلػػػػو فػػػػي مجػػػػاؿ التقسػػػػيم 
 اف ال لسػػ ة شػػيوعن المكتبػػي ل ػػركع المعرفػػة لصػػرنا أمػػاـ أكتػػه لػػوف مػػن ألػػوا

كانتشارا، كخا ة ما كاف منػو فػي سبلسػل قصػيرة تػدرس المشػاكل الحيويػة 
أك العملية مثل مشاكل السػعادة كالنجػاح كالػتخل  مػن األلػم ككي يػة إدارة 
العمػػل، كتنظػػيم الحيػػاة، كالتغلػػب علػػى الخػػوؼ كالػػوىم ك يرىػػا بمػػا يػػدرس 

كاالجتماعية كالمهنيػة، كمػا  العوامل الن سية في الحياة االقتصادية كالعائلية
 إلى ذلك.

كقػػد سػػبقت اإلشػػارة إلػػى السبلسػػل ال لسػػ ية، التػػي ىػػي شػػبيهة بمػػا 
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أ درتو الجمعية ال لس ية المصرية، كما كػاف لهػا مػن أحػر فػي اإلقبػاؿ علػى 
ى ا اللوف من المعرفة بما تحاكلو مػن تبسػيط كإي ػاح للحقػائو كالنظريػات 

 ر معتدؿ.مع عرتها لها في حجم معقوؿ كبسع
كمػػن أمثػػاؿ ىػػ ه السبلسػػل "السلسػػلة ال لسػػ ية" التػػي ىػػي جػػزء مػػن 
سبلسل "مكتبة الطلبة الحديثة" التي يصدرىا "سكرتير" الناشػر األمريكػي، 
كك لك "المكتبة ال لس ية" التي يصدرىا الناشر الشػهير "مػا كمػبلف" كىػي 

لػػػى أكثػػػر توسػػػعا مػػػن األكلػػػى. كيمكػػػن الرجػػػوع لل هػػػارس العامػػػة للوقػػػوؼ ع
الرجػوع إلػى )قػاموس  يُمكػن الجديد مما أذيع في األبحاث ال لسػ ية، كمػا

ال ألنػػػػػو( ال لسػػػػػ ي بال رنسػػػػػية لبلىتػػػػػداء إلػػػػػى مراجػػػػػع فػػػػػي الموتػػػػػوعات 
االسػػػػتعانة بػػػػو فػػػػي التعري ػػػػات ككػػػػ لك )بقػػػػاموس  يُمكػػػػن ال لسػػػػ ية، كمػػػػا

 بولدكين( لل لس ة كعلم الن س، كك لك بقاموس "كارف" في علم الن س.
مراجػػػع التػػػي ترشػػػد عػػػن كتػػػب فػػػي علػػػم الػػػن س قائمػػػة )شػػػو( كمػػػن ال

الخا ػػػة بكتػػػب الجامعػػػات، كيمكػػػن أي ػػػا الرجػػػوع إلػػػى كتػػػاب )المراجػػػع( 
 لماف ىاكزنوكالتر، في ال صل السادس 

كمن الهاـ أف ن كر الدكرية التي تعنى بالملخصات في ى ا الموتػوع 
كىػػػػي مجلػػػػة "مختصػػػػرات علػػػػم الػػػػن س" كىػػػػي دكريػػػػة شػػػػهرية تشػػػػير إلػػػػى 
الموتوعات الجديدة التي نشػرت فػي مجػاؿ ىػ ا ال ػن سػواء مػا نشػر فػي 
المجػػبلت أك الكتػػب، كيصػػدرىا اتحػػاد علػػم الػػن س االمريكػػي. كفػػي مصػػر 
نجػػد "مجلػػة علػػم الػػن س" التػػي تصػػدر عػػن جماعػػة علػػم الػػن س التكػػاملي، 
كتنشػػػرىا دار المعػػػارؼ، كىػػػي تشػػػبو المجػػػبلت المعتمػػػدة فػػػي الغػػػرب مػػػن 



051 

 

ا يصدر في ى ا الموتػوع، كال ي وتنػا أف نشػير إلػى مػا حيث إشارتها إلى م
سػػػػجلو "السػػػػجل الثقػػػػافي" الػػػػ م نشػػػػرتو إدارة التسػػػػجيل الثقػػػػافي بػػػػوزارة 
المعػػارؼ مػػن كتػػب  هػػرت فػػي مصػػر فػػي ىػػ ا العلػػم كفػػي  يػػره فػػي عػػامي 

كقائمػػػة المعهػػػد ال رنسػػػي عػػػن الكتػػػب التػػػي  ػػػدرت بػػػين  9948، 9947
 .9944ك 9942عامي 

الشيقة، في الغرب في موتػوعي الػدين كال لسػ ة  كمن الكتب القيمة
ما ىو حقيقي بأف تمتلكو المكتبة. كمثل ذلك كاألخبلؽ إلى نيقومػاخوس" 
 الرسػػػطو كقػػػد ترجمػػػة لط ػػػي السػػػيد باشػػػا إلػػػى العربيػػػة. ك"لمػػػاتيو أرنولػػػد"
، كاعترافػػػػات القػػػػديس أك سػػػػطين، كتطػػػػور المعرفػػػػة  األدب كالػػػػرأم الملػػػػـز

لتوماس براكف"، ك"الميرسػوف" مسػلك الحيػاة، "لبيكوف"، كالطب الركحي "
ك"البيكتاتوس" مقاالت أخبلقية كالمقاؿ عن المػنه  "لػديكارت" كلؤلخيػر 
ترجمة عربية بقلم األسػتاذ محمػود الخ ػيرم. ك"للقػديس فرانسػس" زىػور 
القػػػػديس فرانسػػػػس الغ ػػػػة، ك"كلػػػػيم جػػػػيمس" لػػػػو المتبػػػػاين مػػػػن التجػػػػارب 

رت مػػػػل" ك"نينشػػػػو" لػػػػو ىكػػػػ ا قػػػػاؿ الدينيػػػػة، كمقػػػػاؿ عػػػػن الحريػػػػة "لسػػػػنبوا
زرادشػػػػػت كلػػػػػو ترجمػػػػػة عربيػػػػػة بقلػػػػػم المرحػػػػػـو فػػػػػيلكس فػػػػػارس. كاألفكػػػػػار 
"لباسكاؿ" كمحاكرات أفبلطػوف متػرجم بع ػها إلػى العربيػة بقلػم )الػدكتور( 
زكػػػي نجيػػػب محمػػػود، كحيػػػاة المسػػػيه "لربنػػػاف" كمقػػػاالت شػػػوبنهور كأكثػػػر 

 جمة سودرز.التراجم اإلنجليزية مبلءمة للقارئ العادم ىي تر 
كمن الكتب الحديثة الشيقة كتاب طريو ادلهة "التكنسػوف" كالتطػور 
المبدع "لبرجسوف" كلػو أي ػا "منبعػا الػدين كاألخػبلؽ" كلهمػا ترجمػة عربيػة 
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ك"ج. ق. برسػػػػتيد" لػػػػو فجػػػػر الػػػػوعى ك"لػػػػويس بػػػػركف" لػػػػو العػػػػالم المػػػػؤمن، 
ك"جػػػػػوف ديػػػػػول" لػػػػػو كتػػػػػب عديػػػػػدة أىمهػػػػػا الطبيعػػػػػة البشػػػػػرية كالسػػػػػلوؾ، 

"ألرنسػػت ديميػػو" فػػن الت كيػػر، ك"لهػػافلوؾ إبلػػيس" كتػػاب رقصػػة الحيػػاة ك
ك"ل ريزر" كتاب الغصن ال ىبي، ك"لجبػراف خليػل جبػراف": حيػاة المسػيه، 
ك"لجوليػػػاف ىكسػػػلي": ديػػػن بػػػبل كحػػػي كمطلػػػب السػػػعادة "لبرتواندراسػػػل" 
ك"جورج سانتيانا" لػو: مػ ىب الشػك كعقيػدة الحيػواف، كمخػاطرات عقليػة 

   "لبويتبد".
كال أحػػػب أف أكػػػرر أف ىػػػ ه ليسػػػت إال مجػػػرد أمثلػػػة رائعػػػة للمكتبػػػة 

 السائغة في أفو المكتبة العامة
الرجػػػوع إليػػػو فػػػي ىػػػ ا الصػػػدد ىػػػو كتػػػاب )فػػػن  يُمكػػػن كأسػػػهل مرجػػػع

اختيار الكتب( لهيلين ىيز كىو ال م سبقت اإلشارة إليو كال م كػاف جػل 
 اعتمادنا عليو في ى ا الباب.
كمػا تخيلػو   ،معرفة، كما فعل بركميثيوس القديمكىا نحن قد طوفنا بال

حينمػػا أزمػػع الرحيػػل ليكشػػف ،أحػػد مشػػاىير الكتػػاب المحػػدحين فػػي الغرب
عن عوالم جديدة فػأقلع بشػراعو يصػارع مػوج البحػار المظلمػة، كبعػد  ػبر 
كألم كعنػػػاء الحػػػت لػػػو بشػػػائر نػػػور ىػػػاد كمػػػا إف اتجػػػو نحػػػوه حتػػػى ىبػػػت 

 عوا ف البحر الثائر.
كلكن جباؿ الموج ما لبثػت أف أطبقػت بقوتهػا الصػماء ك ارع البطل 

العارمة عليو كعلى رجالو. ككاف ذلك حينما  ار أقرب ما يكػوف إلػى النػور 
 المبشر بعالم جديد.
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كىػػا نحػػن قػػد طوفنػػا بالمعرفػػة فػػي تلػػك الجولػػة السػػريعة الخاط ػػة ال 
 لنكشػػف عػػن عػػوالم جديػػدة إنمػػا لتػػ كرىا لعلهػػا تػػوحي بارتيػػاد آفػػاؽ منهػػا.
كمػػع تنبيهنػػا إلػػى أننػػا بصػػدد العامػػة ال الخا ػػة فقػػد ال نعػػدـ مػػا تثيػػره ىػػ ه 

 اإلشارة الموجزة من سخط الخا ة في كل فن.
كلػػػػوال أف الغايػػػػة ىػػػػي تنبيػػػػو إلػػػػى مػػػػا لػػػػدينا مػػػػن نقػػػػ  فػػػػي ال هػػػػارس 
 كالمراجع في المكتبة العربية لخشينا بحر معرفة ىؤالء الخا ة حين يثور.

 مصير البطل القديم! كىنا أش و على أن سنا من
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