
معادالت
صناعة المثقف



لتكويــن املثقــف وصناعتــه معــادالت ومنهجيــات البــد مــن الســير 
بنــاًء عليهــا، لتجنــب ضيــاع الجهــد أو التشــتت وعــدم الوصــول إلى 
الهــدف، نلخــص لــك يف هــذا املقــال معــادالت صناعــة املثقــف 

التــي ذكرهــا الدكتــور طــارق الســويدان يف كتبــه ومحاضراتــه.



أواًل الحجم
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مــن  صفحــة   200 هــو  )الكتــاب 
القطــع املتوســط، أي يجــب أن تقــرأ 
400 صفحــة مــن القطــع املتوســط 

شــهريًا(.

ــة  ــراءة لصناع ــن الق ــى م ــد األدن الح

املفكــر أو العالــم: 7 كتب 
شــهريًا )1400 صفحــة(، 
ويفضــل 10 كتــب شــهريًا 

ــة(. )2000 صفح

قــادة   %2 نحتــاج 
ــاج  يقــودون األمــة، ونحت
مفكريــن بنســبة 2% مــن 
القــادة   %2 الـــــ  هــؤالء 
حضــارة  يصنعــوا  لكــي 

لألمــة. ونهضــة 

مالحظــة: هــذه القــراءة ال يدخــل فيها: الجرائــد، صفحات 
االنترنــت، قــراءة الدراســة أو العمل.

الحد األدنى من القراءة لكي تصبح مثقفًا: كتابان شهريًا. 1



نصــف القــراءة )50%( يف مجالــك التخصصــي يف الحيــاة 
ــيء(. ــن ش ــيء ع ــرف كل ش )اع

50% األخــرى يف مجــاالت الثقافــة املتنوعــة )اعــرف شــيء 
عــن كل شــيء( وأهمهــا:

ثانًيا توزيع القراءة

)متابعــة  الواقــع  علــم 
ــة  ــة، ومتابع ــدة يومي جري

عامليــة(. مجلــة 

التاريخ.

التربية.

تعلــم اللغــة اإلنجليزيــة 
األبحــاث  مــن   %80(
ــب باللغــة  ــة تكت العلمي

فقــط(. اإلنجليزيــة 

االقتصاد اإلسالمي.

علــوم الشــريعة )العقيــدة، الفرائــض، الكبائــر، علــم الحــال، 
الســيرة، الفقــه، أصــول الفقــه(.



اقــرأ كتابــًا واحــدًا ىلع األقــل يف كل مجــال، خصوصــًا كتــب 
)املدخــل إلــى......(.

ــه  ــاب ل ــر مــن كت ــكار يف أكث ــم ب ــد الكري ــور عب ــرح الدكت يقت
ــي: ــو التال ــراءة ىلع النح ــع الق توزي
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راجع كتاب )ماذا أقرأ( للدكتور طارق السويدان.

عــدد الروايــات التــي تقرأهــا يجــب أال يزيــد عــن 10% مــن 
مجمــوع مــا تقــرأه.

ماذا أقرأ؟ ثالًثا



خــذ دورة يف )القــراءة الســريعة(، وأفضــل الــدورات هــي التــي تكــون 
مدتهــا شــهر مــن التدريــب، ومــن 0.5 – 1 ســاعة يوميــًا.

ــن 21 – 30  ــاج م ــادة تحت ــر أي ع ــي تغي ــادة، ولك ــرعتها ع ــراءة وس الق
ــوم. ي

أول أســبوعين إلــى 3 أســابيع: مــن يحــاول تغييــر العــادة يشــعر بعــدم 
الراحــة وبالصعوبــة، لــذا 80% ممــن يحــاول تغييــر عادتــه يتوقــف بعــد 
هــذه الفتــرة، لكــن مــن يواصــل إلــى 30 يــوم ســيغير العــادة وتصبــح 

ســهلة.

االختبــار يشــمل: ســرعة +  القــراءة(:  اختبــر نفســك يف )ســرعة 
وفهــم. اســتيعاب 

املتوسط العام لسرعة القراءة = 200 كلمة/ الدقيقة.

املتوسط العام للفهم= %75.

املتوســط العــام لقــراءة اإلنســان املثقــف= ســاعتان يف اليــوم، 
فتخيــل إذا ضاعــف ســرعة قراءتــه يف الســاعتين!! ســتتضاعف ثقافته.

سرعة القراءة رابًعا



السؤال هنا: كيف أقرأ؟

SQ3R :أفضل طريقة للقراءة هي طريقة

ال تنطبــق هــذه الطريقــة ىلع الكتــب التــي يقرأهــا اإلنســان 

ــب  ــم، أو الكت ــرآن الكري ــراءة الق ــق ىلع ق ــة، وال تنطب للمتع

الدراســية )تنطبــق ىلع مراجعــة الدراســة قبــل االمتحــان(.

القــراءة  تســتخدم:  عندمــا  وثقافتــك  فعاليتــك  ســتزيد 

SQ3R  + الســريعة 

كيفية )نوعية( القراءة خامًسا



اقرأ للُكتاب الذين قرأت لهم سابقًا واستفدت منهم.

إذا اســتخدمت كتــب مؤلــف بكثــرة وتكــرار يف مراجــع الكتــب 
األخــرى، فهــذا يشــير إلــى أن كتبــه غنيــة ومفيــدة.

عندمــا تختــار الكتــاب بنــاًء ىلع العنــوان: تجنــب العناويــن 
الغامضــة.

الســهلة فهــي  الكتــب  الصعبــة، وتجنــب  الكتــب  اختــر 
ســطحية. ثقافــة  تعطيــك 

اختر الكتب التي تحوي إحصائيات وأرقام حديثة.

اختيار الكتب سادسًا


