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قسم المعلومات والمكتبات

كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية

العالج بالقراءة 

في الحجر الصحي

لمواجهة جائحة كورونا



قرأإ



حياتنافيالمصاعبتزدادعندما:الحلولتوفر•

النفسيالتوازنإعادةفيالكتبقراءةتساعد:التوازنأعادة•

ادبياوفنيعملقراءةمعالهروبأشكالمنشكالالقراءةتوفر:الواقعمنالهروب•

ضطربةمنفسأيلتهدئةالعالج،منكجزءالكتبالمعالجونيستخدم:النفساضطراباتتهدئة•

التنشيطوإعادةالتوترإزالةعلىالقراءةتعمل:التوترإزالة•

ثال،أمقصص،روايات،)األدبيةكالقراءاتالصحيحةالقراءاتمننوعاختيار:السعادةتمنح•
البحار،عالمالطبيعة،عالمالعلوم،اوالتاريخ،فيكتابسير،شعرية،مجموعاتطرائف،حكم،
لمالعاتجاهنظرتهيجددكماسعيداالفرديجعل(...الرياضة،عالمالخارجي،الفضاءعالم

باستمرارالفرصواغتنامبالمبادئوالتمسكالمحاولةإعادةعلىالدأبتعزز•

المنزلفيمكانكتجلسوأنتالعالمحولبرحلةتقومأنيمكن•

فيلممشاهدةمنتأثيراأقوىفهيبنفسهويصطنعهاالمشاهديعيشالقارئتجعلالروائيةاالعمال•
يتخيلهاكماالروايةبيئةصنعفييشاركألن.تلفزيونيبرنامجأو

لتشتتامنيعانيالذيالعقلتنظمقواعدإرساءحبكتها،خاللمنتستطيع،:الروائيةواالعمال•

متوقعغيرتعزيةفي(الحزين)األدبجاذبيةمنجزءيكمنالناس،كفاحتبرزاالدبيةاالعمال•
هللانبيصةق)عليهتغلبواوكيفالختبار،أشخاصتعرضبكيفيةيتعلقألنهعليهاالحصول
(...مريم،سيدتنا،يوسفزكريا،يونس،ايوب،



أهداف القراءة
تنمية مستدامة تهدف الى إنشاء مجتمع قارئ ومثقف1.

تعزيز القدرات الفكرية واللغوية والتعبيرية للقراء2.

اليتهاالتعرف على الصور االدبية المتنوعة وتذوقها واستشعار جم3.

ها القارئ من توسيع المدارك العقلية بسبب كم المعلومات التي يكتسب4.
خالل سعة االطالع

دة والمتعةتفعيل اوقات الفراغ بما يعود على االنسان بالنفع والفائ5.

االرتقاء بأسلوب القارئ واظهار قدراته ومواهبه الكامنة6.

اعية اثراء خبرات الناشئة وتوجيه طاقاتهم وتنمية قدراتهم االجتم7.
واالخالقية والذوقية والفكرية والعلمية

فية التعرف على افكار اآلخرين وانماط حياتهم ومواقف الحياة وكي8.
ذواق معالجتها في الظروف المتنوعة لتهذيب السلوك والعادات واال

والميول



التعريف

:بالقراءةالعالج

ية تهدف إلى تعزيز الصحة النفسهو أحد أساليب العالج 

لألفراد والمجتمعات

:القراءة في احد معانيها تتضمن جانبين

في النص المكتوبإبداع المؤلف االول يعبر عن -

النصتذوق قارئ واآلخر يعبر عن -

لكن التجارب واالبحاث العلمية كشفت عن بعد آخر -

البعد العالجي للقراءة هو 

وهو موضوع محاضرة  اليوم  



ميزات العالج بالقراءة

التكلفةُمنخفض-

االستعماالتمتعدد-

أُخرىعالجيةألساليبمساعدأوأساسيكعالج  استخدامهيمكن-

ذاتةالنفسياالضطراباتلحاالتوالمعتدلةالخفيفةلألعراضعالجهإمكانية-

المزاجبتقلباتالعالقة

(بالغينمراهقين،،أطفال)كافةالعمريةالفئاتلعالجمناسب-

منتفادةاالسالجماعيأوالفرديالنفسيللعالجيخضعونالذينلألفرادويمكن-

.سواءحدعلىالعالجياألسلوبهذا

النفسي  جللعاليخضعونالذيناألفراد  النفسيةالصحةفيالمختصونيشجع-

اعدتها،ومسأنفسهمإلرشادالقراءةعلىلهالخضوععلىيوشكونالذينوأولئك

باألدقراءةمنواالستفادةالنفسية،الصحةحولوالتثقفذاتهم،وتطوير

ارقةالخوالكائناتالخرافةأدبالعاطفي،والخيالالعلميالخيالأدبالروائي،



تاريخ العالج بالقراءة

مداخل المكتباتفوق القدامى  منذ القدم كتب 

او طب الروح( الروحمكان لشفاء )أنه 

اعية في تم اكتشاف أهميةِ القراءةِ وسردِ القصص والكتابة اإلبد
قديمالعالج النفسي منذ زمن 

ألن ا نظرًالحضارات القديمة استخدام القراءة كأداة عالجية في بدأ 
فية التي أماكنَ مقدّسةً تعج بالقوى الخالمكتبات القدامى اعتبروا 

العالج تساعد على 

نية العالج بالقراءة كتقباستخدام بدأ األطباء ، 19بداية القرن وفي 
ج من تقنيات التدخل العالجي في إعادة تأهيل الخاضعين للعال

النفسيةالنفسي وفي عالج مشاكل الصحة 

القراءة وخالل الحرب العالمية األولى والثانية، تم استخدام العالج ب
لمساعدة الجنود الناجين من الحرب على معالجة االضطرابات 

والنفسيةالجسدية 



تاريخ العالج بالقراءة

«لنرتقي معا...  نقرأ»

النتاج الفكري العالمي. 1

النتاج الفكري العربي االسالمي. 2

العالج بالقراءة في علم المعلومات والمكتبات. 3



انواع العالج بالقراءة

نساناإلتصيبالتياألمراضخليفةشعبانالدكتورقسم

:العالجمنأنواعأربعةمقابلفيفئاتأربعإلى

قطفوالجراحةبالعقاقيرعالجتوالبحتالبدنيةاالمراض-

بالقراءةكليةوتعالجالبحتالروحيةاالمراض-

امعوالعقاقيربالقراءةوتعالجبدنيةالنفساألمراض-

بالعقاقيريعالجالذيالنفسيالبدنيالمرضوهناك-

.ايضامعاوالقراءة



الكريمالعالج بالقراءة في القرآن 
ال  ي  } ةٌ ِلْلُمْؤِمنِين  و  ْحم  ر  ا ُهو  ِشف اٌء و  ُل ِمن  القُْرآ ِن م  نُن ِز  او  س ارا [82:اإلسراء]{ ِزيُد الظااِلِمين  إِالا خ 

:التي تستخدم في العالج يمكن تقسيمها الىاآليات 

والمحنآيات تحث على القوة والعزم في مواجهة الشدائد 

الصبر عند االبتالءتحث على آيات 

والقدربالقضاء آيات تحث على االيمان 

ل الجبن وتصور آثارها المدمرة على الفرد والمجتمع مثالقبيحة تظهر األمراض االجتماعية بصورتها آيات 
واالسراف والنفاق والبخل 

الشديد الخوف الشديد والغضب الشديد والحزن: تكشف األمراض النفسية والعصبية وتعالجها مثلآيات 
والغفلة واالغراق في الشهوات واالكتئاب المزمن والوساوس والقلق والنسيان 

آيات تهون من شأن المادة وتعلي من شأن الروح وأخرى تحض على مقاومة الظلم والفساد هناك 

تحث على احترام الوالدين وصلة الرحم وتوقير كبار السن ومساعدتهم آيات 

الحقدالتعوذ من الشياطين والشرور ومن الحسد ومن أصحاب الغل آيات 

ة  ط  } ر  ي ِب ةا ك ش ج  ةا ط  ث الا ك ِلم  ُ م  ب  َّللاا ر  اءِ أ ل ْم ت ر  ك ْيف  ض  ا فِي السام  ف ْرُعه  ا ث ابٌِت و  ا ُكلا ِحين  . ي ِب ة  أ ْصلُه  تُْؤتِي أُُكل ه 
ُ اأْل ْمث ال  ِللنااِس ل ع لاُهْم ي   ي ْضِرُب َّللاا ا ۗ و  ب ِه  ة  خ  . ت ذ كاُرون  بِإِْذِن ر  ر  بِيث ة  ك ش ج  ة  خ  ث ُل ك ِلم  م  بِيث ة  اْجتُثاْت ِمن ف ْوِق و 

ار   ا ِمن ق ر  ا ل ه  [.26-24:إبراهيم]{ اأْل ْرِض م 



العالج بالقراءة في األحاديث النبوية

هللا الرسول صلىان « زاد المعاد»كتاب في القيم ذكر ابن 
:  عليه وسلم كان يعالج المرضى بثالثة أدوية

أدوية طبيعية : األول

الثاني أدوية االهية 

االثنين من الثالث مركب 

:النبويةاألحاديثعالجتوقد

ونفسيةبدنيةأمراض-

الحياةمنكثيرةلجوانبعمليةيوميهمواقف-

نفسيةالالصحةأسسوسلمعليههللاصلىالرسوللخص
:بقوله

..ومهيقوتعندهبدنه،فيمعافىسربه،فيآمناأصبحمن»
.«بأسرهاالدنيالهحيزتفكأنما



العالج بالقراءة في األحاديث النبوية

كثيرةيجدهاالعالجفياستخدامهايمكنالتيالنبويةاألحاديثفيوالمتأمل

:الىتقسيمهاأيضاويمكن

الموتتمنيوتجنباليأس،ودفعالنفسيالتوازنالىتدعوأحاديث.1

وحه منواليأسُ بالله اإلشراكُ :قال  الكب ائهُر؟ماللاه رسول  يا:قال  رجالً أن   .وجل  عز  للاه ةه رحممنوالقُنُوطُ للاه ر 

في:المحدثحكمخالصة|2/243:الرقمأوالصفحة|القرآنتفسير:المصدر|كثيرابن:المحدث|عباسبنعبدللا:الراوي

إسناده

قراراتخاذفيوالعزمالقوةالىتدعوأحاديث.2

كأستخيُركإن هيالل هم  فليقله أمًراأحُدكمأراد  ذا«إ رُ ك  فإن  فضلهكمنوأسألُكبقدرتهكوأستقدُركبعلمه وأنت  أعل مُ والوتعل مُ أقدرُ والتقده

مُ  كذاكذاكان  إنالل هم  الغيوبه عال  فهُ وإال  أمريوعاقبةه ومعيش تيدينيفيليخيًرايريدُ ال ذيفيو  فنيعن هيفاصره رثم  عنهُ واصره قد ه

ة  والحول  الكان  أينماالخير  لي   ه إال  قو  «باّلل 

والغضبالرضاأحاديث.3

كَفاف  لهوالعليهفالفيءِ السريعَ الغضَبِ سريعَ يكونُ الرَّجُلُ وأخالقِهمالنَّاسِ بأمورِ سأُحدِّثُكم

عليهفذاكَ الرِّضابعيدُ الغضَبِ عُ سريوالرَّجُلُ عليهواللهفذاكَ الرِّضاسريعَ الغضَبِ بعيدَ يكونُ والرَّجُلُ 

عليهالَّذييقضيوالرَّجُلُ اكَفافً لهوالعليهالفذاكَ عليهالَّذيويقضيلهالَّذييقضيوالرَّجُلُ لهوال

عليهفذاكَ لهمالَّذيفيالنَّاسَ ويمطُلُ لهالَّذييقضيوالرَّجُلُ عليهواللهفذاكَ لهالَّذييقضيوال

لهوال

|4/204:الرقمأوالصفحة|األوسطالمعجم:المصدر|الطبراني:المحدث



العالج بالقراءة في األحاديث النبوية

التعوذأحاديث.4

{اسِ النَّبِرَبِّأَعُوذُ قُلْ}و{الْفَلَقِبِّبِرَأَعُوذُ قُلْ}بيتعوَّذُ وسلَّمَ عليهِ اللَّهُصلَّىاللَّهِ رسولُ 

بيَدِهِنْهعومَسَحَ بالمُعَوِّذَاتِ،نَفْسِهِ علَىنَفَثَاشْتَكَىإذَاكانَ وسلَّمَ عليههللاُصَلَّىاللَّهِ رَسولَ أنَّ

والمأثمِ المغرمِ منالتعوُّذَ يُكثِرُوسلَّمَ عليْهِ هللاُصلَّىهللاِرسولُ كان

الدعاءأحاديث.5

يُسأ ل  أنمن-إليهه أحب  :يعني–شيئاللاُ ُسئهلوما،الرحمةه أبوابه لهُ فتحتُ ،الدعاءه بابمنكملهفتح  من

اينفعُ الدعاء  إنوسلمعليهللاصلىللاه رسولُ وقالالعافية   ل  مم  لْ لموممانز  بالدعاءللاه عباد  فعليكمي ْنزه

|3548:الرقمأوالصفحة|الترمذيسنن:المصدر|الترمذي:المحدث|عمربنعبدللا:الراوي

النعمعلىالشكرأحاديث.6

ولكالحمدُ فلكلكشريكَ الوحدكفمنكنعمة  منبيأصبحمااللهمَّ يصبحُ حينقالمن

ليلتِهشكرَأدَّىفقديُمسيحينذلكمثلَقالومنيومِهشكرَأدَّىفقدالشكرُ



العالج بالقراءة الورقية والرقمية

القراءة غذاء ودواء•

:العالج بالقراءة في ضوء•

التغيير البيئي-•

التغيير التكنولوجي-•

سهولة الوصول الى المعلومات-•



يةالقراءة الورقية والقراءة االلكترون



القراءة لألطفال
اوراضيةاالفتالقصصالكارتون،قصصالمصورة،منهااالطفاللقصصمتنوعةاشكالتوفرعديدةقنوات

لىعقصصالعالمي،االدبقصصالكريم،القرآنقصص:موضوعاتهاابرزومنممثلة،قصصالرقمية،

الحيواناتالسنة

ا القصصالتصنيفيرت بالعربي،الفكرمؤس سةعنالصادرالمثالسبيلعلى .قراءتهاوبةلصعتبعا

بهايستمتعونداموامالألطفالالقصصقراءةالتربويينولألهليمكن

.المبتدئللقارئمالئمةبسيطةمفرداتتحتويوالكلماتمنقليلعددعلىتحتويبسيطةقصص

.المتوس طقارئللمالئمةللشرحتحتاجمفرداتتحتويقدالكلمات،منمتوس طعددعلىتحتويمتوس طةقصص

.المتقد مقارئللمالئمةللشرحتحتاجأخرىوعلمي ةمفرداتتحتويالكلمات،منكبيرعددعلىتحتويقصص

مالئمةرحللشتحتاجمفرداتعلىتحتويصور،علىتحتويالالكلمات،منكبيرعددعلىتحتويقصص

.المتقنللقارئ

.إلخوالحروفاألرقامواألشكالوكاأللوانللطفلاألساسيةالمفاهيمشرحعلىترك زقصص

.اآلخرينمعواصلالتواألخالقي ةالقيمالذات،فهمعنتتحد ثللطفل،العاطفيالذكاءتنميةعلىترك زقصص

.ي اتالرياضوالهندسةالتكنولوجيا،العلوم،فيأساسي ةمفاهيمتشرحعلمي ة،مفاهيمتتناولقصص

.معي نةضارةحأودينبأيمباشرةعالقةلهاوليسالبشرجميععليهايتفقعالمية،أخالقيةقيمتتناولقصص



قراءات متنوعة

القرآن الكريم•

...(بن هشام، او بن اسحاق،)السيرة النبوية•

تاريخ االدب العربي•

قصص الف ليلة وليلة•

روائع االدب العالمي•

الرحالت•

...ة،ادب، فن، رياضة، فلسفة، تاريخ، سياس)سير االعالم•

...  رسم، رياضة، ادب، طبخ، حياكة،: الهوايات•



عبارات الختام


