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 القّصة األساسيّة والجانبيّة والخفيّة

 لحدث، والوثيقة، والرسم أو الصورروتين التفكير المرّكب وعمق ا

 

 

 

 

 

  

 

 

 الهدف: على أّي نوع من التفكير يحفّز هذا الروتيُن؟ 

فة قصص مختل ءل بناهذا الروتين يساعد التالميذ على النبش في األحداث، واستكشاف الوثائق بمزيد من التعمُّق، من خال

الميذَ وتيُن التذا الرهتتعلّق بهذه األحداث. قد يطرح األمر أسئلة وتساؤالت جديدة للتقّصي واالستكشاف. إلى ذلك، يشّجع 

 ي المعتادَرض فعلى تشخيص وجهات نظر إضافيّة، عالوة على تلك التي تطرحها الشخصيّات الرئيسيّة، تلك التي ال تُع  

 حول األحداث.  في خضّم عمليّة التقّصي

 تطبيق: متى وأين يمكن استخدام الروتين؟

النظر ي فمعنون يطلب هذا الروتين من التالميذ القيام بالتشخيص، والبدء بقّص قصص كثيرة تتولّد من الصورة التي ي

لتقرير لنقاش، والضعونه إليها، والقّصة التي يقرأونها، والعمل الفنّّي الذي يقومون بتفّحصه، والحدث التاريخّي الذي يُخ

ن للوصول إلى ما وراء القّصة الرئيسيّة نفسها، أو بشأن  ن التقّصيتريدو الذي يقرأونه. استخِدموا الروتين عندما تسعَو 

ي ي تلك التهاسيّة وجهات نظر جديدة، أو تقارير مختلفة حول أحداث ربّما يكون أبطالها شخصيّات هامشيّة. القّصة األس

د لتدريس بعوقّف اكز، وفي أحيان متقاربة تَكون هدَف الشخصيّة أو الكاتب. في أحيان متقاربة، يتيجري عرضها في المر

ل ع التالمية تشجّ استنفاد القّصة الرئيسيّة. لكن ليس من الضرورّي أن تكون األمور على هذا النحو. القّصة الجانبيّ  ذ على تأمُّ

ا من غلون أي  ال يش ء الذين يدعمون القّصة ويتأثّرون بها، لكنّهمما قد يحصل في الهامش، والتقّصي حول وجهة نظر هؤال

غّطي عليها. ة التي تلرئيسيّ األدوار المركزيّة. إلى ذلك، يمكن للقّصة الخفيّة أن تَكون الحدَث الذي يحصل إلى جوار القّصة ا

 اجة  تعرض نفسها في المعتاد على نحو مباشر، وثّمة حال -و األخرىأ-القّصة الخفيّة 

 

 

 

 لتفصيل: بعد المشاهدة عن كثب، أو قراءة الورقة، قُْم بالتشخيص، وابدأ بعمليّة ا

 أو المركزيّة المعروضة، أو تلك التي جرى توثيقها؟ األساسيّةما هي القّصة  .1

التي تدور أحداثها على الهامش )أو القصص الجانبيّة(، أو في محيط  الجانبيّةما هي القّصة  .2

 األطراف، تلك التي ال تشارك فيها الشخصيّات المركزيّة بالضرورة؟

األخرى التي جرى إهمالها أو تشويشها أو تدور رحاها تحت القّصة  -الخفيّةما هي القّصة  .3

 ؟السطح، ولسنا مدركين لوجودها في البداية
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 ظر غيرللغوص إلى ما تحت السطح، وتشخيص األمور التي ال تقال، وتلك التي يجري تمويهها، أو تشخيص وجهة ن

    مسموعة وغير مرئيّة.

 نصائح لبداية استخدام الروتين:

ع مالروتين  اج هذانكتشف هذه القصص، من الحرّي بنا أن نتأّمل عن كثب، وأن نتأّمل "ما بعد". لذا، من الجدير إدم كي

 ي قد تحصلور التروتين "يرى، يفّكر، يتساءل"، من خالل التمحور في "يرى ويفّكر"، لتشخيص القّصة المركزيّة، واألم

ألساسّي لوح )ال القصص الخفيّة. يمكن كذلك رسم ثالثة أعمدة على الفي الجوانب. التساؤالت قد تكون االستقصاء حو

لم د رسم معااء. بعوالجانبّي والخفّي(، ويستطيع تالميذ الصّف تحديد معالم الشخصيّات القائمة في كّل واحد من األجز

طيع ت، يستالمعلوماالشخصيّات، يمكن إجراء مسح لألحداث واألنشطة لكّل واحد من األعمدة. عند استخدامهم لهذه 

ى المعلومات التي ترتكز عل ّل هذهالتالميذ بناء ِصيَغهم الشخصيّة للقّصة الرئيسيّة، والجانبيّة والخفيّة، شفهي ا أو خّطي ا. ك

ميذ طيع التالك، يستجرى تجميعها، ويجري تكثيفها من خالل تفاصيل متخيّلة، لخلق قّصة متخيَّلة تاريخيّة. عوًضا عن ذل

، ومن ثَّم عرض الحقائق على اختيا ِر عرضه، أو قّصة خفيّة، والقيام بعمليّة تَقَّصٍّ ية تالميذ بغائر السر طرف لم يج 

 المساعدة في فهم درجة تعقيد الحدث الذي يُخَضع للدراسة والتمحيص. 

 

               "VISIBLE THINKING"  
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