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قواعد الن�سر فـي املجلة

ن�سانية. داب والعلوم الإ تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآ  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

لكرتوين للمجلة. تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإ  .4  

وىل من البحث: اأن تت�سمن ال�سفحة الأ  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

لكرتوين، ❂	الربيد الإ 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

لكرتوين،  ❂	الربيد الإ 		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  تي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب  حالت على النحو الآ توثق الإ  .9  

تي: ا�سم  ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآ

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س        

 ا�ستـهالل       

11 �شعد م�شلوح  نحو �شناعة معرفية ثقيلة 

متـــون  

التخييل املخاتل، من فقر الثيمة اإىل جتريب �شعرية ال�شرد الغرائبي، درا�شة بع�ض

15 حممد م�شطفى �شليم  مظاهر احلداثة يف الرواية العربية املعا�شرة ــ 

39 ح�شني مليطات   العالماتية، وتكوين البناء ال�شردي يف رواية »مطر حزيران« للروائي اللبناين َجّبور الدويهي ـ 

51 عبد القادر فيدوح   خري«  ـ  متثالت الكولونيالية اجلديدة يف رواية »2084 حكاية العربي الأ

69 ي�شرى التمراوي  ا�شرتاتيجّيات العتبار يف ال�شرية الذاتّية »كتاب العتبار« لبن منقذ اأمنوذجا ـ 

 قراءة  

83 حبيب بوزوادة  إ�شكالية املعنى يف �شوء النظرية ال�ّشياقية ـ  ا

97 عبد الكرمي حممد ح�شني  دبي ـ املعنى واآلية الفعل ـ  قراءة الن�ض الأ

115 اأحمد بوزيان  �شعرية امل�شطلح ال�شويف من بنية التاآلف اإىل بنية الت�شاد ـ 

دللت  

135 م�شطفى غلفان  �شول.  درو�ض يف الل�شانيات العامة لدو �شو�شري )ن�شرة 1916( قراءة نقدية يف �شوء امل�شادر الأ

157 �شامل عبد الرب ال�شلفي  �شلوبيَّة التداوليَّة( ـ  خرية يف الن�ضِّ احِلَجاجّي واأنواُعها )درا�شة يف �شوء الأ ْرُجومة، خ�شائ�ض العبارة الأ ُ الأ

175 حممد بلبول  بع�ض توّجهات البحث التطبيقي يف الل�شانيات التوليديةـ 



قراءة أنساق
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قراءة الّنّص األدبّي – املعىن وآلّية الفعل
اأ.د . عبد الكرمي ح�شني

ق�شم الّلغة العربّية، جامعة دم�شق

Alnaked.alarabi@yahoo.com

ملخ�ّس البحث: 

كان البحـــث عن معنـــى القراءة يف املعاجم العربّية بدايـــة الوقوف على تفكر العرب مبـــادة )ق.ر.اأ(، فكانت املعاين 

متعّددة جعلت الباحث يجّرد املادة من �سياقها، وي�سعها يف �سياق ينا�سب م�ساألة القراءة واملتعة احلا�سلة منها، كالّتفاعل 

فكار، ثّم احلمل الّطويل اأو الق�سر، وتكوين اجلنني اجلديد بدخول ما تقراأ يف رحم  نثى بتالقح الأ الع�سوّي بني الّذكر والأ

الّذاكرة والعقل الباطن ثّم تبا�سر الولدة بن�ّس جديد على متون الّن�سو�س القدمية. 

ووجـــد الباحث اأّن العرب ا�ستّقوا معاين القراءة من �سفاتها واآلية بنائها الكلّية، ومل تكن الفكرة حا�سرة قبل البحث، 

وكانت الّده�سة حا�سرة يف �سياغته. 

الكلمات املفاتيح :

القراءة- املعنى- معاين القراءة- اآلية الفعل- ال�سياق
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Reading literary Text: Meaning and Verb Mechanism

Prof: Abd alkareem Hussain
Damascus Uninercity Arabic literature department-Syira

Alnaked.alarabi@yahoo.com
Abstract :
 The search for meaning of reading in Arabic Dictionaries was the starting point for 

Arab thinking of word material(read/Qraa /  Thus there were multiple meanings which (قراأ
made the researcher abstracts the material from the context then placed it in a context suited 
the issue of reading and its pleasure. That was the same as the organic interaction between 
male and female across ideas fertilization, then long or short pregnancy ,with formation 
of a new embryo by entre what you read in the womb of memory and subconscious mind 
, after that the birth of a new text starts basing on ancient texts. The researcher found 
that Arabs derived the meaning of reading from its qualities and mechanism of the total 
construction, the idea was not present before the research while the astonishment was 
during formulation.

Key words :
Reading- Meaning- literary text- Meaning - verb mechanism- Context



99
ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

ثّمـــة ت�ســـاوؤلت جتـــول يف العقـــل الباطـــن تبحث عن 

اأجوبة لها، تظهر حينًا وتختفي اأحيانًا بيد اأّنها تبقى على 

الـــّدوام، ت�سيح يف الّنف�ـــس – اإذا كان خجوًل �ساحبها- 

هاتفًة: 

مـــا معنـــى القـــراءة؟ ومـــا اأ�سبابهـــا؟ ومـــا اأنواعها؟ 

وكيف تتـــّم القراءة؟ وما اآلية فعلها؟ ومـــا مو�سوعها؟ اأو 

ماذا نقراأ؟ وما طرائقهـــا؟ وفوق ذلك ما جدواها؟ ولكّل 

ت�ســـاوؤل منها رتبـــة يف الوعي والّتجربـــة، تزيد – بارتفاع 

قـــدرة القـــارئ على الوعي بهـــا – و�سوحًا، وتغـــور بعيدًا 

و�ستكون  لغمو�سها.  – حّتى ت�سبح وهمًا؛  انتفت  – اإذا 
املعاجلة م�سغولـــة بق�سيتني، هما: معنـــى القراءة – لغة 

وا�سطالحًا-وحتليل فعل القراءة نف�سها، يف �سوء معانيها 

الّلغوّيـــة ذلـــك اأّن العرب كانـــوا ي�سّمون القـــراءة باأجزاء 

مـــن فعل القراءة نف�سها، وقد رتبـــت الفعل كما اأت�سّوره، 

والّت�سميات للعرب، وتو�سيح املعنى لعلماء الّلغة، وترتيبها 

مر.  لفهم الأ

ولريب يف اأّن هذه املحاولـــة تركن اإىل معرفة نظرّية 

متوا�سعة، وجتارب يف القـــراءة تنوف على اأربعني عامًا. 

وهـــذا ل يحمي قويل مـــن اخلطاأ اأو الغلـــط اأو املقاربة اأو 

ّن ذلك منبعث من عوامـــل �سّتى – جمموعة  �سابـــة؛ لأ الإ

اأو متفرقـــة- منهـــا مـــا يت�سل بطبيعـــة املـــادة املقروءة، 

ومنها ما يتعلـــق باملنهج املّتبع، ومنها يكمن باأجواء املناخ 

احل�ســـارّي، ومنهـــا ما يرتـــد اإىل القارئ نف�ســـه: )روؤيته 

ثـــر العقلـــّي والنفعايل  الكونّيـــة، وعقليتـــه، وقابليتـــه للتاأ

واجلمـــايل، وبدنـــه، وما يعر�س لـــه من عوار�ـــس ت�سهم 

يف انحـــراف القـــراءة بهـــذا املقـــدار اأو ذاك، ...، ورمّبا 

�ســـارة اإىل اأّن  ا�ستقامتهـــا.( لعـــّل من الواجـــب العلمي الإ

الّطريقـــة العلمية يف البحث، تقـــوم على فر�س اأّن العرب 

ينطلقـــون - يف اأدائهـــم الّلغـــوّي- مـــن �سعورهـــم بف�ساء 

الّدللـــة املعنوّيـــة املنبثقـــة من معرفـــة ح�سّيـــة اأو جتربة 

ممزوجة بذائقة جمالّية تغرتف من جبّلة الفطرة، وغبار 

الّدربة. رمّبا فات عـــرب اجلاهلّية اأن ي�سوغوا معارفهم 

ّنهم اأّمة رواية �سفوّية، ل يعتّد  التـــي اكت�سبوها يف كتاب؛ لأ

�ساطر  ّنها مليئـــة بالأٍ حف؛ لأ اأهلهـــا مبن ياأخذ عـــن ال�سّ

التـــي تاأنفهـــا عقولهـــم، ول تاأن�س اإليهـــا اأنف�سهـــم، ولعّل 

�سالمّية قد تدّرجت بالعقل العربي عندما مل  الّر�سالـــة الإ

حف من  تر�ـــس العلم اإذا كان �ساحبـــه قد اأخذه عن ال�سّ

غر عر�سه على عامل معروف باأخذه عن العلماء الّثقات 

ثبات، و�سّمّي ذلك العر�س قراءة.  الأ

وا�ســـح اأّن العرب يف جيـــل الّر�سول – �سلى اهلل عليه 

وعلـــى اآله و�سّلـــم- حيثما ُذكـــر- كانوا يتعّلمـــون القراءة 

والكتابـــة من اأ�سرى امل�سركـــني، وبع�سهم كان يكتب، وقد 

كتبوا القراآن وبع�س احلديث، ويف اأثناء ذلك كان بع�سهم 

يلحن يف �سبط اأواخر املعربات، فيقول الفاروق – ر�سي 

.
�1(

اهلل عنه-: )اأر�سدوا اأخاكم فقد �سّل.( 

 .
�2(

وكان الّر�ســـول يبنّي لهم موا�سع الوقـــف والبتداء

وهـــذا يوؤكد اأّن الّر�سول قد تنّبه على قواعد الّلغة، والقراءة 

يف مرحلـــة مبكـــرة، مل تكن احلاجة يومئـــٍذ كحاجة العرب 

اإليها بعد اأن خالطهم العجم، ومل تكن حاجة العرب كحاجة 

العجم، وهم – حلاجتهم- زاد �سعيهم يف ا�ستنباط قوانني 

الّلغـــة، وعلوم القراءة ابتغاء فهم القـــراآن، ومن هنا دّونت 

علـــوم القراآن يف الكتب، ول�سّك يف اأّنه مل يخرتعها اأحد بل 

ّول.  وجدوها يف لغة العرب، ومراث اجليل الأ

على  �سريفًا،  حديثًا  لي�س  �سّل،  فقد  اأخاكم  اأر�سدوا  امل�سهور:  القول  اأّن  يبدو   �1(

ّن وا�سعه ل ميكن  دب، بيد اأّن الحتجاج به يبقى قائمًا؛ لأ �سهرته عند اأهل الأ

اأن يكذب  الع�سر املذكور، فال ميكن  الّذهن من معرفة ما يف  اأن يكون خايل 

يف اأمر ي�سرع الّنا�س اإىل اإنكاره، فقد اأراد اأن يبني اأمرًا يعّد من طبيعة الع�سر 

ومادته. ويع�سد معنى القول املاأثور ما روي اأّنه: » مرَّ عمر بن اخلطاب - ر�سي 

للّن�سال كالمًا ل  فاإّن  البيوت،  انت�سئوا عن  فقال  يتنا�سلون،   
ٍ
بقوم اهلل عنه - 

ي�سلح اأن ي�سمعه الّن�ساء، قال: ورمى اأحدهم واأخطاأ، فقال له عمر: اأخطاأت، 

اأ�سّد  كالمك  يف  خلطاأُك  واهلل  فقال:  متعّلمني.  نحن  املوؤمنني!  اأمر  يا  فقال: 

وتعّلموا  الّدين،  يف  وتفقهوا  القراآن،  احفظوا  ن�سالك.  يف  خطاأِك  من  عليَّ 

للوزير  البكري،  الّلغوّي.  الف�ساد  األ�سنتكم  يقي  الذي  العلم  وتعّلموا  اأي  الّلحن« 

لئ يف �سرح اأمايل القايل، بتحقيق: اأ. عبد العزيز امليمني   اأبي عبيد، �سمط الالآ

1936م:  1354هـ-  والن�سر،  القاهرة، مطبعة جلنة الرتجمة  الراجكوتي، 

18  /1
بتحقيق:  القراآن،  علوم  يف  تقان  الإ الرحمن،  عبد  الدين  جالل  ال�سيوطي،   �2(

اإبراهيم ، القاهرة، مكتبة دار الرتاث، 1387هـ1967-م: 1/ 230
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قامـــت هذه املحاولة علـــى اأ�سا�س اأّن املعـــاين الّلغوّية 

التـــي تقّدمها معاجـــم العربّية وقوامي�سهـــا مل تكن �سربًا 

مر اإ�سارة  مـــن الرّتادف دائمًا، ولو �سّح ذلك لـــكان يف الأ

فة  اإىل �سّحـــة ما ادعاه كارل بروكلمان مـــن اأّن هذه ال�سّ

 وهذا اأمر مدفوع من جهات، 
�1(

تدّل على الهذر والّتبذير

منهـــا ما نعـــّده اأ�سا�سًا بدهيًا لهـــذا البحـــث، األ وهو: اإّن 

العرب ت�سّمي ال�ّسيء ببع�سه اأو ب�سفة من �سفاته. 

مّما يعني اأّن الّنظرة اإىل املعنى الّلغوّي وال�سطالحّي 

�ستكون م�سدودة اإىل م�سّلمة، تقول: اإّن املعاين هي اأجزاء 

امل�سّمى اأو هي بع�س �سفاته. 

بهذه امل�سّلمات ميكـــن تناو�س البحث، وال�ّسر به اإىل 

نتائجـــه التـــي تنبعث منـــه، ومل تكن جاهـــزة، ول �سابقة 

يف الّذهـــن اأو الّنف�ـــس، والبدايـــة تطلـــب املعنـــى الّلغـــوّي 

وال�سطالحـــّي، ومت�سي القـــراءة اإىل الّربـــط بينه وبني 

اآلية فعل القراءة، على نحو يجعله نابتًا من درا�سة املعنى 

الّلغوّي. 

� املعنى الّلغوّي وال�سطالحّي: 

ال�ّســـوؤال عـــن معنى القـــراءة يف العربّيـــة – قد يكون 

ُيعّرف، ورمّبا  الذي ل  املعروف  ال�ّسوؤال عن  – من قبيل 
راأى بع�س املتلقـــني يف اإثارته ومروره باخلاطر �سربًا من 

لـــزام ال�ّسكلي مّما ل يقّدم �سيئـــًا للبحث اأو يوؤخر، وقد  الإ

يـــرى بع�س اأن�سار املحاكاة للغـــرب اأّن يف هذا �سورة من 

�ســـور الّتدلي�س على القارئ العربـــّي بغية اإثبات اأ�سالة اأو 

هويـــة لعلم م�ستـــورد، لي�س لنا فيه ناقـــة ول بعر، وهو ما 

ي�سّميه بع�سهم تطويع الرّتاث لفعل احل�سارة امل�ستوردة. 

لعـــّل بع�ـــس كهنـــة الّتغريب مـــن الّنقلـــة واملرتجمني 

ون اأناملهم غيظًا و�سخطًا على حماولة فتح املعاجم  يع�سّ

العربّيـــة القدمية للبحث عن معنى القراءة، يف زمن غزو 

الف�ساء وثورة املعلومات.

اأ. عبد احلليم النجار،  دب العربي، ترجمة:  )�1 انظر: بروكلمان، كارل، تاريخ الأ

 /1 1959م:  املعارف، ط4،  دار  القاهرة-  املعارف مب�سر،  دار  القاهرة- 
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– يف وهـــج هـــذه  القـــراءة   فال�ّســـوؤال عـــن معنـــى 

العوار�س- يبعث يف الّنف�ـــس �سوقًا اإىل البحث عن اإجابة 

توؤن�سها – اإذا مل ت�سفها – ويف �سياق البحث عناء م�سفوع 

بلّذة الك�سف عن املجهول، وك�سر رتابة املاألوف. 

ّن �سورتها  لعّلـــك لن تفـــرح بالفكـــرة اأو املو�ســـوع؛ لأ

العاّمة مبذولة بف�سل املرتجمني واأدعياء الّتنوير. 

ولعّلـــك لن تعبـــاأ بزّم ال�ّسفـــاه لقوٍم يزعمـــون اأّن هذه 

الفكرة مدفوعة عند امل�ست�سرق الفالين، وقريب من تلك 

حمظّية عند امل�ست�سرق العالين. وذلك ل�سببني: 

ّنـــك و�سلـــت اإىل مـــا و�سلـــت اإليـــه بغـــر  اأحدهمـــا اأ

طرائقهم، وانطلقت من روؤية غر روؤاهم. 

دبي وفل�سفته  وثانيهمـــا اأّنك تدرك اأّن علـــم الّن�س الأ

وق�سايـــاه كّلهـــا قابعة جذورهـــا وفروعهـــا يف كتب علوم 

�سالمّي، ول ت�سار  القراآن، وبع�ـــس كتب اأ�سول الفقـــه الإ

ّخـــر بع�س  احلقيقـــة العلمّيـــة بجهـــل اجلاهلني بهـــا اأو تاأ

الباحثني يف اإدراكها، كما اأّنها ل ت�سار بكرثة من اأدركوها 

اأو قّلتهم. 

ّن بحثك عن املعنـــى الّلغوّي  ولعّلـــك تزداد م�ســـّرة؛ لأ

وال�سطالحـــّي لن ياأتي مفـــردة �سّمـــاء، غر�سها الوفاء 

ب�ســـورة املنهج العلمّي وكفى، بل تعّدتـــه اإىل الك�سف عن 

�سبـــق العرب اإىل علـــم الّن�س مكتوبـــًا اأو ملفوظًا، وميكن 

اإي�ساح ذلك با�ستعرا�س معـــاين مادة )قراأ( يف املعاجم 

:
�2(

العربّية، وقد جاءت – ع�سوائيًا- كما ياأتي

1. العلــــــــم. 2. الفقــــــــه. 3. الّتن�ّســــك. 4. الوقــــت. 
5. الّطـــرق. 6. الّلفظ جمموعًا. 7. القـــراآن. 8. الّتالوة. 
قران.  9. اجلمـــع. 10. دنو احلاجـــة. 11. العلو علـــى الأ
12. الّتطهـــر. 13. احلي�س. 14. احلمل. 15. الّدرا�سة. 
16. الولدة. 17. الغياب. 18. الق�سد. 19. احل�سور. 

زهري ، اأبو من�سور، حممد بن اأحمد، تهذيب اللغة، بتحقيق: اأ. عبد ال�سالم  )�2 الأ

هارون، الدار امل�سرية  للتاأليف والرتجمة، 1384هـ- 1964م: 9/ 271 

)قراأ( وانظر: ل�سان العرب، والقامو�س املحيط، وتاج العرو�س)قراأ(.
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وبالّنظـــر اإىل هذه املعـــاين يف �سوء ما تقـــّدم من اأّن 

العـــرب اإمّنـــا كانت ت�سّمـــي ال�ّسيء ببع�ســـه اأو ب�سفة من 

�سفاتـــه، مّما يعني اأّن هذه املعـــاين اإمّنا هي بع�س عملية 

القـــراءة اأو �سفاتهـــا. وبال�ستفادة من جتـــارب القراءة، 

ميكن ترتيب تلك املعاين فيما ياأتي: 

1. الوقـــت. 2. دنـــو احلاجة. 3. الق�ســـد. 4. الّلفظ 
جمموعًا )القراءة تالوة(. 5. العلم بالّن�س )احل�سور(. 

6. العلـــم بالّن�ـــس )الغيـــاب(. 7. الفقـــه. 8. الّطريقة.         
الّتطهـــر.           .11 اجلمـــع.  اأو  الّربـــط   .10 الّدرا�ســـة.   .9
12. الّتن�ّســـك. 13. الوحـــم. 14. احلمـــل. 15. الولدة. 

قران.  16. العلو على الأ

اإذا اأ�سفنـــا اإىل ذلك اأّن القراءة يف الّتوا�سع: هي فّن 

 فاإّنه ميكن القول: اإّن 
�1(

تلقـــي الّن�س املكتوب اأو امللفـــوظ

العـــرب اأدركوا عملية القـــراءة فو�سموها ببع�س اأجزائها 

ي�ســـاح هـــذه احلقيقة ميكـــن النتقال اإىل  و�سفاتهـــا، ولإ

درا�ســـة عمليـــة القـــراءة، واأطوارهـــا يف �سوء مـــا تقّدم، 

وذلك بتتبع العنا�سر املذكـــورة اآنفًا واإبراز �سلتها بعملية 

القراءة فيما ياأتي: 

 : الوقت    -  1

ما عالقة الوقـــت بالقراءة؟ األي�س الوقت وعاًء عاّمًا، 

ل �ساأن لـــه بعملية القراءة؟ فِلَم ت�سّمـــون اإىل القراءة ما 

لي�س منها ول فيها؟

هـــذه ت�ساوؤلت متما�سكـــة ب�سورتهـــا الّذهنّية، لكّنها 

متهالكة عند عناق الواقع؛ ذلك اأّن القراءة ت�ستبك بالوقت 

يف �سرعتها )حركتهـــا( وا�ستغراقهـــا )تاأّملها(. والوقت 

يحيط بهـــا ويدخل فيها من جهات ميكـــن اأن ن�سرب لها 

)�1 ما عدت اأدري اأين قراأت التعريف املذكور يف املنت، ومن اأراد العودة اإىل تعريف 

�سارة اإىل قول بع�سهم:« ن�ستطيع اأن ن�سف القراءة باأنها فعالية  اآخر ميكن الإ

والتكفر  الغذامي، د. عبد اهلل، اخلطيئة  اأدبية ولي�ست جمرد مظهر ثقايف«  

ال�سباح،  �سعاد  دار  الكويت،  وتطبيق،  نظرية  الت�سريحية  اإىل  البنيوية  من 

كان  اإذا  اأدبية  فعالية  تكون  القراءة  اأن  التنبيه على  1993م:84،مع وجوب 
دبية لدى قارئه... القارئ اأديبًا يقراأ يف ن�س اأدبي يحر�س الفعالية الأ

مثاًل تقاطع الّدائرة واملثلث على اأن يكون املثلث داًل على 

الوقت، والّدائرة دالة على القراءة، فتكون نقاط الّتقاطع 

�سا�سية ثالثًا، هي:  الأ

اأ. اختيار الوقت املنا�سب: 

ُيالحـــظ اأّن القراآن الكرمي قـــّرر قاعدة مثلى لختيار 

وقـــات للقـــراءة، وذلـــك بح�ـــسِّ املوؤمنني على  اأف�ســـل الأ

اختيـــار الفجر وقتًا للقـــراءة؛ بقوله: )وقـــراآَن الفجر اإّن 

�2(

قراآن الفجر كان م�سهودًا(.

فقـــراءة الفجـــر مباركـــة حل�ســـور املالئكـــة وزيـــادة 

وىل معنوية وروحّية يتذّوقها اأهل الّتجارب  ال�ستيعاب، الأ

الّروحّيـــة العالية ثمرة للقـــراءة، والّثانية ح�ّسّية )مادّية( 

تعود اإىل اأّن قوى ال�ستقبال يف البدن قد َفّرغت –بالّنوم- 

كثـــرًا مّما �سغلها، و�ســـارت يف اأعلى درجات ا�ستعدادها 

للّتلقي. ومن هنا جاءت الّثمرة املادية للقراءة. 

فاختيار هذا الوقت يعّزز فعل القراءة، وهو وقت فراغ 

البـــال والبدن، اأّي ما اأ�سار اإليه ب�سر بن املعتمر )210-� 

بقولـــه: )خـــذ من نف�ســـك �ساعـــة ن�ساطك وفـــراغ بالك، 

واإجابتهـــا اإّياك، فـــاإّن قليل تلـــك ال�ّساعة اأكـــرم جوهرًا، 

�3(

�سماع.(. واأ�سرف ح�سبًا، واأح�سن يف الأ

مـــن الوا�سح اأّن ابن املعتمـــر ي�سر اإىل الفجر، فلي�س 

ثّمـــة وقت تقع عليه هذه املوا�سفات، كما تقع على الفجر. 

واإذا �ســـحَّ هذا فاإّن القيا�س �سحيـــح يف �سورته الّذهنّية، 

مغلوط يف حقيقتـــه الواقعية، اأو بكالم بع�س املعا�سرين: 

اإّنـــه متما�ســـك يف �سكله غـــر متما�ســـك يف الواقع؛ ذلك 

يـــة اأ�سارت اإىل اختيـــار زمن القراءة، ومل ت�سر اإىل  ّن الآ لأ

بداع متلف �سرطه فقد  بداع؛ ذلك اأّن الإ اختيار زمن الإ

يقوى عند فراغ البال، وقد يقوى عند ا�ستغاله وا�ستعاله، 

ولي�ـــس هذا مـــن �ساأن القراءة؛ فهو يقـــوى بال�ّسر اأو بلفظ 

�سراء: 17/ 78 )�2 �سورة الإ

)�3 اجلاحظ، عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين، البيان والتبيني، بتحقيق: اأ. عبد 

ال�سالم هارون، بروت، دار الفكر، ط4، 1367هـ1948-م: 1/ 135
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�1(

�سمعّي )216 هـ(: » فاإذا اأدخلته يف باب اخلر لن.«  الأ

اأو بل�ســـان ابن قتيبة )-276هــــ(:  » ولل�ّسعر اأوقات ي�سرع 

فيهـــا اأتيه، وي�سمح فيها اأبيه، منهـــا اأّول الّليل عند تغ�ّسى 

الكـــرى ومنها �سدر الّنهار قبـــل الغذاء، ومنها يوم �سرب 

�2(

الّدواء، ومنها اخللوة يف احلب�س...«.

وهـــي اأوقات نعا�ـــس وجوع ومر�ـــس وقهـــر بال�ّسجن، 

ينبغـــي اأن تكـــون – وفـــق كالم ب�سر- بعيـــدة من ح�ساب 

املبـــدع، ولي�س لهذا اخللل من �سبب �سوى اأن ب�سرًا ينطلق 

�سمعي وابن قتيبة من  مـــن روؤية ذهنية عقلّية، وينبعث الأ

بداع، وقد  روؤية عملية علمّية. فثّمة زمن للقراءة واآخر لالإ

يتطابقان وقد يختلفان. 

ب. وقت ا�ستغراق الّن�س بالقراءة: 

ويـــراد به الّزمـــن املقطوع يف اأثناء قـــراءة الّن�س قّل 

ن�سان بب�سره  اأو كـــرث؛ فالقراءة اإمّنا هي وقـــت يق�سيه الإ

وعقلـــه ب�سحبة مـــادة مقروءة، ت�ستبـــك بالّزمان اأ�سداء 

املـــكان، و�سو�ســـاء احلياة نف�سهـــا؛ ولذلـــك كان اختيار 

ّن اأجهـــزة الّتلقـــي �ستكون يف  وقـــات؛ لأ الفجـــر اأن�ســـب الأ

اأح�سن طاقتها ا�ستعدادًا، والّطبيعة يف بدء حركة احلياة 

رورة.  فيها، ولي�ست يف اأعلى درجات ال�ستعداد بال�سّ

فالقـــراءة وقـــت م�ستبـــك باحليـــاة نف�سهـــا للقـــارئ 

وملجتمعه. 

ج. الّزمن املقروء: 

وهـــو الّزمن القابع يف ثنايا الّن�س املقروء، وقد يكون 

ما�سيًا، او حا�ســـرًا مو�سوًل باملا�سي اأو بامل�ستقبل قيا�سًا 

بوقت اإبداع الّن�س املو�سول باملا�سي املتطّلع مل�ستقبل. 

لريـــب اأّن موقـــف القـــارئ مـــن الّزمن جمـــردًا يعّد 

حمايـــدًا، غـــر اأّن املـــادة املقـــروءة به ت�سهـــم يف حتديد 

�ساكر،  حممد  اأحمد  اأ.  بتحقيق:  املو�سح،  اهلل،  عبيد  بن  حممد  املرزباين،   �1(

القاهرة، دار الفكر العربي، 1385هـ- 1965م: 7

اأحمد  اأ.  بتحقيق:  وال�سعراء،  ال�سعر  قتيبة،  بن  بن م�سلم  الدينوري، عبد اهلل   �2(

حممد �ساكر، القاهرة، دار املعارف مب�سر، 1966م: 1/ 81

املوقف  منه؛ مّما ي�سع القارئ مبو�سع املوؤيد اأو املعار�س 

اأو املحايـــد، في�سيف القارئ زمن القـــراءة اإىل حياته – 

اإذا ا�ستغرقـــه مبحّبة – ويحـــذف وقت القراءة اخلارجي 

من حياتـــه- اإذا كان كارهًا زمن املقـــروء – ويلوذ مبتعة 

املعرفـــة العقلية- اإذا انك�سف له الّزمـــن املقروء عن اأمر 

جديد كان يجهله. 

فالّزمن الّداخلي هو الّزمن املكت�سب املعطي للقراءة 

بهجتها، واإذا اأ�سفناه اإىل ما تقّدم اأمكننا القول: 

اإّن الّزمن يعّد قاعدة القراءة وارتفاعها: 

ّمـــا القاعـــدة فقائمة علـــى اختيار الوقـــت املنا�سب  اأ

والّزمن امل�ستغرق لنق�ساء قراءة الّن�س. 

واأّما الرتفاع اأو )العمق( فهو الّزمن الّداخلّي للّن�س، 

اأو زمن الغياب فيه القائم على الّذكاء والفطنة. 

والق�سد:  احلاجة  دنو   3  .2

فالقراءة عبث اإذا مل ي�سعر املرء باأّنها حاجة م�سطر 

اإليهـــا؛ لدنيـــا ي�سيبها، وهـــي احلاجة، اأو لتـــوق روحّي اأو 

متعـــة جمالّيـــة، ل يجد فـــكاكًا منها، ول حيـــدة عنها، ول 

راحة بغرها. 

هذه حـــال ل تكون لغـــر اإن�سان يرى القـــراءة عبادة 

يتقـــّرب بهـــا اإىل اهلل – عّز وجـــّل- لقوله: {اقـــراأ با�سم 

 فيها ي�ستطيع 
�3(

ن�سان من علق} رّبك الذي خلق، خلق الإ

كوان؛  ن�ســـان، واأ�سرار نظام بناء الأ اإدراك اأطوار خلق الإ

مّما يدعو اإىل زيادة الطمئنان اإىل خالق احلياة وباعثها 

ن�سان واحليوان والّنبات وفيما ل نعلم.  يف الإ

فالقـــراءة و�سيلة ل يتّم الطمئنان بغرها، وما ل يتّم 

الواجب اإّل بها فهي واجب. 

وجعلت ال�ّسنـــة الّنبوية املباركة طلـــب العلم فري�سة، 

ـــل بالقراءة، ولي�س واجبًا، علمًا اأّن  وثمة جزء منه يتح�سّ

)�3 �سورة العلق: 96/ 2
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رورة، ولي�س باملعنى ال�ّسرعّي،  الواجب عندي مبعنى ال�سّ

وهـــذا باعث من اأقوى بواعـــث القراءة على الإطالق عند 

اأ�سحاب العقائد. 

واأرق القـــراءة عنـــد هـــوؤلء نابـــع مـــن احلر�س على 

حرا�سة الإميان وبلوغ رتبة اليقني؛ مّما يجعل القراءة هّمًا 

م�ستمرًا مدى احلياة نف�سها، ومت�سي جزءًا ل ينفّك منها 

�ساحبهـــا حّتى ي�ستـــاق اإليها، فاإذا فـــارق روؤيته الإميانية 

فـــارق قراءته �سعوره بالّر�سى وال�ّسعادة؛ مّما يجعله على 

مفرتق الّطرق. 

اإّمـــا اأن ُيطّلق القراءة، فرتّد اإىل البداية التي انطلق 

ّنها فقدت ر�سالتها يف احلماية اأو الو�سول به اإىل  منها؛ لأ

�ساطـــئ اليقني، وهذا وا�سح يف قـــول يو�سف بن اأ�سباط، 

وقد حمل كتبه اإىل غار يف جبل فعوتب على ذلك، فاأجاب: 

ّول ثّم كاد ي�سّلنـــا يف الّثاين فهجرناه  )دّلنـــا العلـــم يف الأ

. والعلم يف كالمه مبعنى الكتاب؛ 
�1(

لوجه من و�سلناه.( 

اأي: الّن�س املقروء، فهذا الّرجل و�سل اإىل القراءة لتكون 

دليـــاًل على اهلل، فلّما �سعر اأّنهـــا �ستقوده اإىل غر ق�سده 

طّلقهـــا ليبقي على حـــالوة الإميان التي مـــن اأجلها قراأ، 

واقتنى الكتب، فاإذا ترك رمّبا اأعر�س نهائيًا عنها. 

واإّما اأن تقوده اإىل بناء موقف عقدّي جديد، في�ستمّر 

رق والقلـــق؛ حلماية املوقف  يف لهيـــب القـــراءة مبتعـــة الأ

اجلديد وا�ستمراره. 

فدافـــع الّروؤية الكونّية من اأ�ســـّد الّدوافع اإىل القراءة 

ّن �ساحبهـــا متحّرر من  واأكرثهـــا اإغـــراء بال�ستمـــرار؛ لأ

ن�سان  الق�ســـد املـــادّي الّنفعـــّي املوؤقـــت، وهو مرافـــق لالإ

مـــادام حّيًا، فاإذا طلبها للمـــال اأو الوظيفة فاأمر عار�س، 

والقراءة مرتبطة بدافعها، تدوم بدوامه، وتزول بزواله. 

ومعرفـــة احلاجة والق�سد يدخـــل فيها توجيه معرفة 

بـــداع الّن�س، والك�ســـف عن اجلانب  املنا�سبـــة الّداعية لإ

1400هـ- ط3،  الفكر،  دار  بروت،  دباء،  الأ معجم  ياقوت،  احلموي،   �1(

 22  /15 1980م: 

اخلا�ـــسّ مّمـــا يجعله متفـــرّدًا عّما �ســـواه، والوقوف على 

توجيه معانيه يف �سرطها من غر اإطالق، فاإن كان الّلفظ 

عاّمًا قام الّدليل باملنا�سبة على تخ�سي�سه، فاإّنه مبو�سع 

�2(

جماع. ال�ّسبب ل يجوز اإخراجه بالجتهاد والإ

مّمـــا �سبـــق ميكـــن القـــول: احلاجـــة موؤقتـــة دنيوّية، 

خـــر يف ت�ســـّور املوؤمن  والق�ســـد معّلـــق بف�ســـاء اليوم الآ

للحياة. 

من هنا ميكن احلكم على القراءة املرتبطة باحلاجة 

الّدنيوّية باأّنها زائلة بزوال دافعها، وقراءة الق�سد دائمة 

بـــدوام دافعهـــا. فق�سد القراءة يحـــّدد عمرها، ويك�سف 

الّلثام عن ر�سالتها. 

تالوة(:  )القراءة  جمموعااً  الّلفظ   5  .4

اإذا كان الوقـــت ودنـــو احلاجة يوؤلفان اإطـــار القراءة 

ورة من جهة وخارجًا  طار جزءًا من ال�سّ عندمـــا يكون الإ

عنها من وجهة اأخرى- فاإّن القراءة القا�سدة اإمّنا تتناول 

الّن�ـــسّ كّله؛ لتكون اآثاره يف الّتطهـــر تاّمة يف حال القبول 

ال�ّسريع اأو البطيء، وكذلك حال الّدفع )الّرد(. 

ل�ســـّك اأّن احلديـــث عـــن القـــراءة، ي�سمـــر الّت�سليم 

مبعرفـــة قواعـــد الّر�سم و�سيئًا من فل�سفـــة ترتيب الكتابة 

ور�سومهـــا، والقـــدرة علـــى فـــّك املعـــاين املبا�ســـرة وغر 

املبا�ســـرة، املحمولة يف ثنايـــا الّن�س. وي�ستحـــّب للقراءة 

ّنـــه – يف  دبـــي؛ لأ الق�سدّيـــة كـــرثة القـــراءة للّن�ـــسّ الأ

حوال- حـــرون )غر مطـــواع( ومـــراوغ فالبّد  اأغلـــب الأ

مـــن كرثة القراءة، لعّلـــه ينفتح لقارئـــه كّل مّرة من جهة 

�ســـوى �سابقتها؛ لعّل هـــذا ما دعا القراآن حلـــّث املوؤمنني 

علـــى تالوته اآناء الّليـــل واأطراف الّنهـــار، وانفتاح الّن�ّس 

القـــراآيّن يف كّل مـــّرة دفع العلماء والعاّمـــة اإىل القول: اإّن 

ّنهم يف كّل مّرة يعودون  هذا القراآن ل تنق�سي عجائبه؛ لأ

)�2 الزرك�سي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القراآن، بتحقيق: 

حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، القاهرة، مكتبة دار الرتاث، 1276هـ1957-م: 

22  /1
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فيها اإليـــه ينفتح عليهم باب جديد مل يولج من قبل، مّما 

يبعث فيهـــم الّده�سة امل�ستمّرة، ويجعله كتابًا ل يبلى على 

جيال  كرثة العودة اإليـــه. وكذلك كّل ن�ّس خالد يده�س الأ

بقدرته على العطاء اجلمايّل والفكرّي واحل�سارّي، بغر 

توقـــٍف اأو انقطاع، فـــكاأّن هذه الّن�سو�ـــس اخلالدة متلك 

قـــدرة علـــى احليـــاة لي�ست يف كثـــر مـــن الّن�سو�س التي 

�ســـادت ثم بادت، وملثل هذه القراءة لبّد من علم بالّن�ّس 

املقروء. 

)الغياب(:  بالّن�ّس  العلم   7  .6

تعـــّدد القـــراءة من غـــر علـــم بالّن�ّس لن يقـــود اإىل 

ّن العلم بالّن�ّس ُي�سهّل الّطريق اإىل ف�سائه  فوائـــد جّمة؛ لأ

واأعماقه البعيـــدة، وذلك ل يتاأتى اإّل ملن ياأخذ يف ح�سابه 

مبـــدع الّن�ّس ومادته، ول يعبـــاأ ب�سيحات املنهزمني اأمام 

الغـــرب، اأولئـــك هم القائلـــون مبوت املوؤّلـــف، ول ع�سمة 

لـــرولن بـــارت اأو �ســـواه – اإن كان املرتجمـــون قد فهموا 

ق�ســـده- فاملوؤلـــف عندمـــا مل ميت، مـــازال حّيـــًا، ونحن 

اأبناء اأولئك العلماء الذين ف�سلوا بني احلكم على عقائد 

لة بني املبدع  ّن ال�سّ ال�ّسعـــراء واحلكم على اأ�سعارهـــم؛ لأ

عمال التي  بداعّية، ول الأ واإبداعه ل تنقطع من اأعماله الإ

ة والّرواية وامل�سرحية ...  ت�سّمى مو�سوعّية كالق�سّ

أ. العلـــم باملبدع: تنبع املماحكـــة الّلفظّية من الدعاء 
بـــاأّن الّن�ّس �سيء واملبدع �سيء اآخـــر، وهما متلفان من 

جهة الطبيعة املادية لكّل منهما. فالّن�ّس كائن لغوّي فّنّي، 

واملبدع كائن ب�سرّي يتاألف مـــن الّلحم والّدم والعظام... 

اإلخ. 

كان لهـــذا الدعاء غوغاء متنـــع العقل – وهي تّدعيه 

– وت�سجن العلم – وهي تزعم اأّنها ت�ساويه بل هي العلم 
نف�ســـه- اأما وقد زالت تلك الغ�ساوة عن العقول فالبّد من 

مراجعة تقوم على العلم والبحث ول ت�ست�سلم لل�ّسعارات، 

فـــكار- واإن  ول تنـــام علـــى اأقوال الغربيـــني بزعم هذه الأ

كانـــت �سطحّية �ساذجة- اإمّنـــا كانت �سّر تقـــّدم الغرب، 

وهـــي الّتميمـــة ال�ّسافيـــة الكافيـــة اإذا مزجـــت بف�سالت 

خـــرى، لتكـــون مقبولة لـــدى اأن�ســـار املحاكاة  الغـــرب الأ

ودعاة الّتغريب. 

واحلـــّق اأوىل بالّتباع فقـــد قامت نظرية الف�سل على 

ّن للّن�ّس  م�ساركـــة لفظّية ل تثبـــت على الّنظر العملـــّي؛ لأ

دبـــي روؤية املبـــدع وعقله وجتربته الفرديـــة واختياراته  الأ

الّلغوّيـــة ومـــا يتبـــع ذلك مـــن خياراتـــه الفّنيـــة املمزوجة 

بانفعالته اخلفية. 

�سياء، فماذا يبقى  دبّي من هذه الأ اإذا جّردنا الّن�ّس الأ

منه؟ وهل للّن�ّس وجود بغرها؟ ولعّل الّت�ساوؤل يبقى قائاًل: 

ما موقع القارئ من حياة مبدع الّن�ّس اإذا كان الّن�ّس نف�سه 

بني يديه؟ هذا الّت�ساوؤل يبــــدو �سحيحًا وم�سروعًا، لكن يف 

حيز القراءة التي ي�سحُّ اأن يقال فيها: اإّنها قراءة �سحف، 

ومو�سوع احلديث هنا حم�ســــور بالقراءة العلمّية الّناقدة 

التي ت�سيف اإىل ذلك م�ســوؤولّية ح�سارّية ل تريد اأن يفوتها 

احلّق بل كلمته، ولو كّنا متخلفني يف جوانب اأخرى.

ول نريـــد للغربـيـيـن اأن يدركــوا مقدار جـهــلنا برتاثنا، 

اإىل وقـــت اإعـــالن بع�سهم عن �سطو الّل�سو�ـــس مّنا ومنهم 

�سـالمّي، فعلم القـــراءة علم عربّي  علـــى تراثنا العربـــّي الإ

اإ�سـالمـــّي �ســــــاء من �ســـــاء، واأبى مـــن اأبـــى، ول نريد من 

املن�سفـــني اإّل الطالع على كتب علوم القراآن واأقربها ّمني 

مــــام بدر الّدين  مو�سعـــًا: )الربهان يف علوم القـــراآن، لالإ

�ستـــاذ حمّمد اأبو الف�سـل  الّزرك�ســـي )794هـ( بتحقيق: الأ

تقان يف علوم القراآن،  اإبـراهــيم، القاهرة -دار الرّتاث، والإ

للحـــافظ جــالل الّدين عبـــد الّرحمن ال�ّسيوطي، بتحقيق: 

�ستاذ حمّمـــد اأبو الف�سل اإبراهيم، القاهرة - مكتبة دار  الأ

الـــرّتاث.( ف�سيجـــدون اأّن الغربيــني لـم يزيـــدوا على عمل 

ّنه �سياأخذ علوم احلديث  ال�ّسيوطي يف املزهر حيث �سّرح باأ

جـــانـــب اأخــذوا   والأ
�1(

مـــكان على الّلغـــة ويطّبقهـــا قدر الإ

بتحقيق:  واأنواعها،  اللغة  يف  املزهر  الرحمن،  عبد  الدين  جالل  ل�سيوطي،   �1(

حممد  وعلي  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  وحممد  املوىل،  جاد  اأحمد  �ساتذة:  الأ

البجاوي، ط3، القاهرة، مكتبة-دار الرتاث، )د.ت(: 1/ 1
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دبّي ب�سيء  علـــوم الّن�ّس القراآيّن وطّبقوهــا علـــى الّن�ّس الأ

غالط، اأو اخللـــط الّنابع من الختالف  خطاء اأو الأ مـــن الأ

يف الّروؤية والّلغة وطريقة الّتطبيق وطبيعة الّن�ّس.

جـابة عن الّت�ساوؤل القائــــل: ما فـائدة حياة املبدع  والإ

للقارئ؟ تكمن يف روؤيته وعقله واأحواله كّلها اإذا كانت ذات 

اأثــــر يف اإبداعه، واإّل فــــال معنى ل�سرد املعلومــــات عنه، اأو 

عن ع�سره، اأو عن قومه. فاإذا ُعرف املبدع ُعرف زمــانه، 

واإذا عرف زمنه كان ذلك دلياًل على اأمـور، منــهـا:

، فـال يـجوز اإلقاء  -  حتديـــد الف�ساء الّدليّل للّن�ـــسّ

لفـــاظ على دللتهـــا ال�ّسـابقة، وهذا  الّدللـــة الاّلحقة لالأ

هــواء من  ما يفعلـــه كهنـــة امل�سـت�سـرقــــني، واأ�سحـــاب الأ

اأن�ســـار امللل والنحـــل القدميـــة وبع�س جّتـــار ال�ّسعارات 

املعا�ســـرة بدعوى تطويع الّتاريخ وتاأ�سيل الفكرة الغريّبة 

بدعـــوى وجود الّنظر يف تراثنا بغ�ـــسّ الّنظر عن موقف 

ّمــــــة منها، قدميـــًا وحديثـــــًا، من ذلك  اأكرثّيـــة اأبنـــاء الأ

اأّن مـــرجليـــوث يف كتابه: اأ�ســول ال�ّسعـــر اجلاهلّي، وجد 

اد، عند  الة، وكعبـــة الق�سّ األفاظـــًا، مثل: الّدعـــاء، وال�سّ

بع�س �سعراء اجلاهلّية، فذهب اإىل اأّن ال�ّساعر اجلاهــلّي 

لفاظ  ، ل ميكن - عقاًل - اأن يعـــرف هذه الأ �ساعـــر وثنيٌّ

 فاأعـــاد هذا القول 
�1(

التـــي تعّد م�سطلحـــات اإ�ســـالمــّية

الدكتـــور طـــه ح�ســـني يف كتابيـــه: حما�ســـرات يف ال�ّسعر 

.
�2(

دب اجلاهــلّي اجلاهلّي، ويف الأ

ّب لوي�ـــس �ســـيخو  وكانـــت الّدعوى الو�سطـــى دعوة الأ

ّن  ؛ لأ
�3(

لفـــاظ ن�سرانية الي�سوعـــي التـــي راأت اأّن هــذه الأ

اأ�سول ال�سعر العربي، ترجمة: د.يحيى اجلبوري، بروت، موؤ�س�سة  )�1 مرجليوث، 

الر�سالة، ط1، 1398هـ- 1978م: 72 وما بعدها.

للماليني،  العلم  دار  بروت،  العربي،  دب  الأ تاريخ  من  د.طه،  ح�سني،  انظر:   �2(

)د.ت(: 1/ 79 وما بعدها.

�سارة اإىل اأي �سفحة من كتاب  )�3 اآثرت اأن اأنقل راأيًا للناقد مارون عبود يغنـي عن الإ

بقوله::  علي،  كرد  اأ. حممد  اأثبته  ما  وذلك  �سالم،  الإ قبل  الن�سرانية  �سعراء 

))قال الناقد مارون عبود: �سمعنا بكتابه �سعراء الن�سرانية، فا�ستقدمناه فاإذا 

كل من �سعراء جاهليني قد خرجوا من حتت �سن قلمه ن�سارى. كان التعميد 

باملاء.. فاإذا به �سار باحلرب(( علي، حممد كرد، املعا�سرون، بتحقيق: حممد 

امل�سري، بروت، دار �سادر، ط1، 1413هـ1993-م: 319

�سالمّية،  الّن�سرانّية اأ�سبق يف حياة العرب من الّر�سالة الإ

ر يف اجلاهــلية،  ومعلـــوم للجميع اأّن بع�س العرب قد تن�سّ

ولب�ـــس امل�ســوح، واأ�ساف اإىل ذلـــك اأّن العرب ت�سّمي عبد 

اهلل، وقـــد ورد باأ�ســعار اأبناء القبائل و�سواهم من العرب 

األفـــاظ �سريحة الّدللـــة على الّن�سرانّيـــة، مثل: امل�سيح، 

ر �سعراء الوثنّية،  ليب، وهي األفاظ ن�سرانّية، فَن�سَّ وال�سّ

وجعلهم اإ�سافة اإىل �سعـــراء الّن�سرانية اأ�سالة، فاختلط 

مر. الأ

ّب لوي�ـــس �سيخـــو فقـــد اأبطـــل العاّلّمـــة اأ. د  ّمـــا الأ اأ

عبـــد احلفيـــظ ال�ّسطلـــي اآراءه، يف بحثـــه القّيـــم القائم 

لت، حياته  علـــى الّدرا�ســـة والّتوثيـــق: اأمــّية بن اأبـــي ال�سّ

.
�4(

و�سعره

ّمـــا الّرّد العـــام عندي فقائم علـــى اأ�سا�س البدهية  واأ

�ســـالم مل يخرتع لغة جديـــدة للعرب،  التـــي تقـــول: اإّن الإ

فاألفاظهم هي هي، غـــر اأّن الّدللة تبّدلت وفق الّتوا�سع 

الة لفظ عربـــّي قدمي ومعناه  �سالمّي اجلديـــد، فال�سّ الإ

الّدعاء ي�ســــتوي يف الو�سع الّلغوي الّدعاء هلل اأو لغره.

ـــاد معلـــوم اأّن العـــرب مـــن اأّيام  ولفـــظ كعبـــة الق�سّ

اإبراهـــيم - �سّلى اهلل عليه وعلى اآله و�سّلم- جعلوا البيت 

�ســـارة اإىل حملة الفيل،  اد، ول نريد الإ احلرام كعبة للق�سّ

مر م�سهور ومعلوم للجميع.  فالأ

ّنـه عند �سعراء  ليـــب؛ لأ ومثـــل ذلك يقال يف لفظ ال�سّ

البة )فعيل �سيغة مبـالغة( ولي�س كما  امل�سركـــني من ال�سّ

ُيظـــن، وكذلك لفظ امل�سيح، معناه عنـــد ال�ّساعر امل�سرك 

ديق  ة، اأو العـــرق، اأو ال�سّ اأو الوثنـــي )القطعة مـــن الف�سّ

بالعربانية، اأو املنديل اخل�سن، اأو ال�ّسيف، اأو الّرجل كثر 

. تنزه عي�سى بن مرمي -عليه ال�سالم-عن مثل 
�5(

اجلماع

املطبعة  دم�سق،  ال�سلت،  اأبي  بن  اأمية  احلفيظ،  عبد  د.  ال�سطلي،  انظر:   �4(

التعاونية، 1974م الدرا�سة كلها مهمة.

)�5 الزبيدي، ال�سيد حممد مرت�سى احل�سيني، تاج العرو�س من جواهر القامو�س 

1415هـ- الكويت،  حكومة  مطبعة  هارون،  حممد  ال�سالم  عبد  حتقيق   ،7
)م�سح(  -133  118  /7 م:   1994
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و�ساف. فــمعرفـة املبـــدع تقود اإىل معرفـة زمنه،  هـــذه الأ

ومعرفـــة الّزمن تـــوؤدي اإىل تقييـــد الف�ساء الـــّدليّل لكّل 

لفـــظ بـما ينا�سبه مـــن معاٍن، من غر الوقـــوع يف تزييف 

احلقيقة.

- معرفـــة زمـــن املبـــدع تعـــني الّناقـــد علـــى حتديـــد 

ال�ّسابقـــة الفنية فُيعــرف املبدع من املقّلد اأو ال�ّسارق، من 

خــطـل  ذلـــك اأّن اأبا عمرو بـــن العالء، قال: ) لو اأدرك الأ

مـــن اجلاهلية يـومـــًا واحـدًا ما قــّدمــــت علـيـه جاهليًا ول 

 وكان معجبًا باأ�سعاره، فاأعلن هـذا احلكم 
�1(

اإ�سالميـــًا(.

الّنقـــدي املنطوي على ب�سرة نقديـّـــة تخفى دللتها على 

كثـــر من الّدار�سني القدامـــى واملعا�سرين. كيف ل يكون 

هذا و�ساحبهـــا اأبو عمرو الذي كان يـــرى اأّن نقاد ال�ّسعر 

�2(

حمر يف زمنه. اأعّز من الكربيت الأ

خطل على علّوه ل تتحقق له �سفة  ومـــراده اأّن �سعر الأ

ال�ّسابقة الفنّية التي حازها اأمثاله من اجلاهليني فلو كان 

معهـــم لتحّقق �سرط ال�ستواء يف الّزمن غر اأّنهم �سبقوه 

فوقع �سعره مظّنة ال�ّسرقة اأو الّتقليد. اأي ل ميكن الّت�سوية 

زمنة، ثّمة  بـــني الّن�سو�س يف بـــاب الّنقد اإذا اختلفـــت الأ

ناقـــد عربـــّي واحــــــد �سبقنـــي اإىل هـــذا الّتاأويـــل، وهذه 

�3(

مدي. القناعة، ذلكم هو الآ

واإذا األغينـــا حياة املوؤلف من الّدر�س العلمي ا�ســـــتوى 

ادق والكاذب،  يف قـــراءة الّن�ّس الّتاريخي ما يقولـــه ال�سّ

و�ساعـــت جهود علماء اجلـــرح والّتعديل و�سارت القراءة 

للّن�ّس الّتاريخي -على تناق�س اأخبارها -م�ستوية الّدليل، 

فن�ســـل اإىل وجوب ت�سديقها كّلها اأو تكذيبها كّلها، وهذا 

ال�سج�ستاين  حامت  اأبي  �سوؤالت  �سمعي،  الأ قريب  بن  امللك  عبد  الباهلي،   �1(

الدينية،  الثقافة  مكتبة  القاهرة،  ال�سعراء،  فحولة  عليه  ورده  �سمعي  لالأ

44 1414هـ1994-م: 
�سقر،  اأحمد  ال�سيد  بتحقيق:  القراآن،  اإعجاز  الطيب،  بن  حممد  الباقالين،   �2(

القاهرة، دار املعارف مب�سر، ط5، 1981م: 203

البحرتي،  متام  اأبي  �سعر  بني  املوازنة  ب�سر،  بن  احل�سن  القا�سم  اأبو  مدي،  الآ  �3(

1380هـ-  مب�سر،  املعارف  دار  القاهرة،  �سقر،  اأحمد  ال�سيد  بتحقيق: 

23  /1 1961م: 

مطلـــب �سعوبّي ي�سل بنا اإىل تدمـــر ال�ّسخ�سّية العربّية. 

ومـــن ح�ســن احلّظ اأّن بع�س تابعي دعـــاة الّتغريب با�سم 

الّتحديـــث اأخـــربين اأّن بع�ـــس الغربـيــــني عـــاد عن ذلك 

موؤخـــرًا. فحياة الـمبدع واملوؤلف ُمهّمة للقارئ الـمتذّوق اأو 

الباحث املنقب.

: اإذا كان القـــارئ قـــادرًا علـــى  ب -العلـــم بالّن�ـــسّ

اكت�ســـاف روؤيـــة املبـــدع وعقله و�سمـــت نف�سه عنـــد اإبداع 

الّن�ـــسّ فهـــو - مـــن غر �ســـٍكّ - قادر علـــى قواعد تالوة 

الّن�ـــسّ العربّي؛ ليحقق للـمـ�ستمع متعة الّتلقي - اإن كانت 

القراءة جمهـــورًة –ولنف�سه زيادة الفائدة العلمّية ليكون 

ا�ستغراقه يف الّن�ـــسّ املقروء )غيابه( نافعًا، وقائمًا على 

وتي  احلقيقة، ويلزمه لذلك علم الّتجويد ذلك العلم ال�سّ

املهمل يف اأق�سام الّلغة العربّية، وقد اأعان على ذلك بع�س 

دعياء باأّنه علم خا�ّس بالقراآن ل ي�سّر اجلهل به. الأ

وتي نابع مـــن طبيعة الّنطق  علمًا اأّن هـــذا العلم ال�سّ

العربـــّي ي�ستـــوي يف ذلك اأن يكـــون جزءًا مـــن الّتنزيل اأو 

غـــره من كالم العـــرب، اإمّنا هو جزٌء مـــن ل�سان العرب 

يقاع،  وت وحتقيقـــًا للمعـــاين بالإ نحتـــاج اإليـــه زينـــًة لل�سّ

ولهذه القراءة ال�ّسفوّية هيئات متلفة، منها:

 اأ-الّتحقيق. 

ب- والـحـدر.

 ج- والّتدوير. 

ّمـــا الّتحقيـــق، فهـــو » اإعـطــــاء كّل حـــرف حّقه من:  اأ

اإ�سباع املّد، وحتقيـــق الهمزة، واإمتام احلركات، واعتماد 

ظهار، والّت�سديدات، وبيان احلروف وتفكيكها، واإخراج  الإ

�4(

بع�سها من بع�س بال�ّسكت والرّتتيل...«

ّمـــا احلـــدر، فهـــو: » بفتـــح احلـــاء و�سكـــون الّدال  واأ

املهملتـــني -وهــــو اإدراج القـــراءة، و�سرعتهـــا، وتخفيفها 

بتحقيق:  القراآن،  علوم  يف  تقان  الإ الرحمن،  عبد  الدين  جالل  ال�سيوطي،   �4(

اإبراهيم ، القاهرة، مكتبة دار الرتاث، 1387هـ1967-م: 1/ 280
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دغام  بالق�ســـر، والّت�سكـــني، والختال�ـــس، والبـــدل، والإ

    
�1(

الكبر، وتخفيف الهمز، ونحو ذلك...«

ّمـــا الّتدويـــر، فهـــو:« الّتو�ســـط بـــني املقـامـــني من  واأ

�2(

الّتحقيق والـَحْدر...«

ويـــرى العلماء اأّن لكّل واحدة من هذه الهيئات وظيفة 

بل مو�سعـــًا منا�سبًا، وذلك اأّنهم جعلـــوا طريقة الّتحقيق 

للّريا�ســـة والّتعليـــم والّتمريـــن، وجعلـــوا الرّتتيـــل للّتدّبر 

 مــّمـا يعنـــي اأّنهم اأدركوا عالقة 
�3(

والّتفّكـــر وال�ستنباط.

الّطريقـــة بفهم املادة املقروءة، وحـــال القارئ اأو غر�سه 

مّما يقراأ.

ومـــن اأهّم �سروط العلم معرفة علم الوقف والبتداء، 

اأو الو�سل والف�سل، ويرى علماوؤنا اأّنه فّن جليل، به يعرف 

حابة - ر�سي  كيفّيـــة اأداء القـــراءة » وهو علم تلّقـــاه ال�سّ

اهلل عنهم-عـــن �ساحب الّر�سالـــة- �سّلى اهلل عليه وعلى 

.
�4(

اآله و�سلم

وثّمـــة �سروط اأُخـــــر ل ينبغي لهـــا اأن تغيب عن ذهن 

دبّي الذي ينتمي اإليه  القارئ، منها مراعاة طبيعة الفّن الأ

الّن�ـــسّ املقروء، ولغته، ومعانيه القريبـــة والبعيدة، وتّيار 

ور واجلمال، وطريقـــة بناء الّن�س، مّما  النفعـــال، وال�سّ

يدخل يف فقه الّن�ّس، وحتقيق الغيبة الّثانية يف الّن�ّس.

: الفقه   .8

ه يعّد مقّدمـــة اأوىل لفقه الّن�ّس،  العلم باملبـــدع ون�سّ

والفقـــه - لغة -الفهـــم، والّتفقيه: الّتفهيـــم، والفهم عند 

القـــّراء م�ستويات ترتبط باأ�سحابهـــا، فلكّل قارئ حـــدود 

فهـــم ترتبـــط مبوهبتـــه )قدرتـــه الفطرّية علـــى الفهم( 

)�1 امل�سدر ال�سابق: 1/ 281

)�2 امل�سدر ال�سابق 

)�3 امل�سدر ال�سابق

)�4 الزرك�سي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القراآن، بتحقيق: 

حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، القاهرة، مكتبة دار الرتاث، 1276هـ1957-م: 

339  /1

ودربتـــه يف القراءة ومعرفته طرائـــق الّلغة ومدى الّذائقة 

اجلمالّية وخرباتهـــا، ومقدار ا�ســت�سـعاره تيار النفعالت 

مثل - بغر ح�سـن  يف الّن�ّس، ول يتّم ذلك - على الوجه الأ

الّتقديـــر للمنا�سبـــة والّدوافـــع واأحــــوال املبـــدع وح�سبان 

�سـفافية الّن�ّس عّما جتود به الّنف�س، وطاقته العقلية التي 

ت�ستنـــد اإىل ال�ستعداد الفطرّي من جهة، والّروؤية الكونّية 

حياء من جهة اأخرى. واحلياة بني الأ

ولفقٍه مغـــرق يف املثاليـــة نفرت�س تعادًل بـــني الّن�ّس 

والقـــارئ يف الّروؤية، والعقلية، واخلـــربة الّلغوّية، والّدربة 

الـجـمالّيـــة، وال�سـتـجابـة النفعـاليـــة. فاإن حتّقق ذلك - 

وهـــو اأمر بعيـــد - فال خالف بني املبـــدع والقارئ، اأو بني 

ه،  الّن�ـــسّ والقارئ، وهذا ما ل يكون اإّل بـــني املبدع ون�سّ

ورّبـمــــا وقـــع ذلـــك م�سادفة. علـــى اأّن امل�سهـــور اأن يكون 

القارئ: 

اإّما دون الّن�ّس يف فقــه لغته واإدراك اأبعاده ومراميه يف 

فقه اأبعاده النفعالّية والـجـمالّية واملنهجّية، واملعرفّية... 

فاأحكامه ت�سّور عجزه.

واإّمــــا اأن يكون فوقــه يف ذلـك كـّله؛ فيكون ر�ساه �سببا 

لرتفاع الن�س اإىل قامة را�سية عن الن�س ومبدعه. 

ول فـــاإن وقوعـــه دون الن�ـــس يـحثـه  اأمـــــا الفريـــق الأ

علـــى تعظيمـــه - اإن كان مـــــدركًا عجـزه عــــن مـجـاراته؛ 

مـمــــا يجعله منده�سًا مبهورًا بتفوقـــه وتفوق مبدعه، واإن 

كـان ل يـــدرك اأبعاد الن�س واأعـمـاقـــــه فاإنـــه يتعجب من 

انغالقـــــــــه، اأو يقي�س ذلـــك مبا لديه فيخمـــن اأنــــه دونه 

فيعطـــي الن�س توجيهًا - يظنـــهـ  يقينًا، ويقوم مبحاكمته 

�ســا�س، وي�سرع بالـهدم والنتقا�س. على هذا الأ

ّمـــا الفريـــق الّثـــاين فاإّنه حماط بخطـــر اآخر - اإذا  واأ

كان ل يـــدرك مقدار تفّوقه يف تلك املجالت على الّن�ّس، 

فرفعـــه عن مو�سعه احلقيقـــي، وذلـك بتنبيه املبدع على 

ه مل تكن يف وعيه ول اإدراكه، بل هي اأ�سداء  اأ�سياء يف ن�سّ
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وظائـــف لغوّية �سابقـــة على اإبــداع الّن�ـــسّ املقروء، كانت 

ورة الّلفظّية،  وَرْت زنادهـــا ال�سّ مزونـــة عند القارئ، فاأَ

عنـــد فقيه الّلغة، ومثاله ظاهــــــر يف عالقـــة املتنبي بابن 

جّنـــي وابـــن خالويه؛ فقـــد كـــان منهـــج ابن جّنـــي اإلقاء 

الّظالل ال�ّسابقة على الّلفـــظ والّتلويح به على وظائفه يف 

احلياة العملّية لتكون كثافتـــه ال�ّسعرّية عالية جـّدًا، وهذا 

يف�ّسر لنا قول املتنبي ل�سائليه: اذهــبـوا اإىل ابن جّني فاإّنه 

 .
�1(

اأدرى ب�سعري مّني

ومل يكن مذهـــب ابن خالويه الّنقـــدّي كذلك، ف�سار 

لدينـــا موقفـــان: اأحدهما يقـــول على املتنّبي مـــا مل يقله؛ 

فيعلي من �سعـــره، وثانيهما ي�سّد �سعـــر املتنبي اإىل نظمه 

حــيـاء،  نف�سه، واإىل نظـــم �سابقيه، واإىل واقع الـحـياة والأ

وجــاء اآخرون تو�ّسطوا بني الفريقني. 

والفقـــه فوق ذلـك ا�ستنباط قوانني الّن�ّس التي حتّدد 

فّنـــه من جهة، وتبنّي ما تفّرد به من جهة اأخرى. ول ريب 

�ســراع يف  يف اأّن الّطريقـــة ت�سهم يف اإعـانة الفطنة على الإ

الو�سول اإليهـــا، اإ�سافة اإلــى الّطريقـــة املركوزة يف تراب 

نظرية تقوم علـــى قواعد الفقه واأ�سولـــه لذلك ارت�ساها 

�ساحبه بوعـــي منه، اأو بغر وعي. وعظمـــة الفقيه تكمن 

يف قدرته على ربط الّن�ّس بروؤية مبدعه، وعقله، ومذهبه 

الفّني ليحفـــظ للّن�ّس فرادته الّن�سبّية. وتكمن براعته يف 

ربـــط عنا�سر املادة املقروءة على نحـــٍو يك�سف الّلثام عن 

وحدتها.

 : الّطريقة   -  9

لبـــّد لفقه الّن�ّس من طريقة تّتكـــئ على علم القارئ 

، وتـاأن�ـــس اإىل فطنتـــه، وروؤيتـــه، ول يغيـــب عنها  بالّن�ـــسّ

طريقة بناء الّن�ّس املقروء. ولعّل القارئ ي�ستمّد - اأحيانًا- 

طريقته اإّما من الّن�ّس )فّنه، وانفعاله، واأفكاره، و�سوره( 

عبد  الربقوقي،  معناها  اأورد  وقد  املدر�سني،  األ�سنة  على  متواترة  عبارة  هذه   �1(

1407هـ-  العربي،  الكتاب  دار   - بروت  املتنبي،  ديوان  �سرح  الرحمن، 

 9/ 1986م:1 

واإّمـــا من منهج الّن�ّس املقروء، ورمّبا كان له طريقة تنبع 

من نظرته الّنقدّية اإىل فّن الّن�ّس اأو مادته.

ول�ســـّك يف اأّن الّر�سى عن الّن�ّس يف روؤيته، اأو مادته 

كّلهـــا اأو بع�سهـــا، �سيجعل القارئ متمّتعـــًا را�سيًا اإىل حّد 

، فـــاإذا كان ثــّمة خالف، فـــاإّن القارئ  بعيد عـــن الّن�ـــسّ

عادة بنـــاء الّن�ّس بطريقـــة اأخــرى، يرى  ير�ســـح نف�سه لإ

اأّنها هـــي املثلى للو�سول به اإىل غايته اأو بيت الق�سيد، اأو 

مربط الفر�س، كما يقال.

، وت�سّح هنا  وللقـــّراء مناهج �ستـــى يف تناول الّن�ـــسّ

قولـــة املت�سّوفة: طرائق احلّق بعـــدد اأنفا�س اخللق، ولكلٍّ 

�سرعـــة ومنهاج، غر اأّن تلك الّطرائـــق- واإن ر�سي عنها 

ّنها ل تاأخذ مبناهج العلم اإّل  اأ�سحابهـــا- ل تعّد علمّية، لأ

ب�سرب من الّتمويه على احلّق والعقل، فلن يكون علمًا ما 

ياأتينا به الّدراوي�س، مبنهج حّدثني قلبي عن رّبي.

خرى، ليكون  بع�س القّراء يفيدون من مناهج العلوم الأ

فقـــه الّن�ّس خارجًا -اإىل حـــّد ما- من اأ�ســـر الع�سوائّية، 

ومن�سبطًا يف طريقة تنـــاول املادة املقروءة، ليحّقق متعة 

املغايرة، اأو لّذة املوافقة، فيتخذ لنف�سه مركبًا من املناهج 

خرى كاملنهج الّتحليلّي، اأو الرّتكيبّي،  الّذائعة يف العلوم الأ

اأو الّتوليدّي، اأو الفّني، اأو الفل�سفّي، اأو الّتكاملّي.

مّمـــا �سبق ميكن القول: اإّن الّطريقـــة ينبغي اأن تكون 

من جن�س املـــادة املقروءة، فاملنهج الفل�سفّي ينا�سب روؤية 

الّن�ـــسّ وفكرته، واملنهج الفّني ينا�ســـب �سوره الفّنية وما 

يعلـــق بها من انفعال )القيم ال�ّسعورّية( واملنهج الّتحليلّي 

والرّتكيبـــّي نافعان يف تناول اأّي جانـــب من جهات الّن�ّس 

ّنهما عاّمان وعقليـــان، واملنهج الّتكاملّي جامع  املقروء؛ لأ

لكّل منهج توجبه طبيعة الّن�ّس نف�سه.

واحلـــّق اأّن فقـــه الّن�ّس ل يكتمل بغـــر طريقة ل�سربه 

وفهمـــه، واأّن الّطريقـــة ل تظهر قيمتهـــا اإّل يف الّدرا�سة، 

والفقه والّطريقة والّدرا�سة من لـــوازم الّدار�س والّناقد، 
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مّمـــا يجعل الوهـــم ي�سري اإىل كثر مـــن الّدار�سني باأّنهم 

ـــورة، وغياب احلدود الفا�سلة عندهم  نّقاد لكتمال ال�سّ

بني القارئ الّدار�س والقارئ الّناقد.

ومنهـــم من يخدع مبو�سوع بحثـه، فـــاإن كان املو�سوع 

نقديًا �سار اأخونا ناقدًا، وهو ل يدري اأّن ما قّدمه ل يتعّدى 

الّدرا�سة ب�سيء. ولعّل جالء ذلك يف الفقرة الّتالية.

واجلمع:  الّدرا�سة   11  .10

�ســـارة اإىل اأّن الّدرا�سة والّنقـــد يلتقيان يف  �سلفـــت الإ

ورة، من حيث اإن كاّلً منهما يفتقر اإىل فقه وطريقة،  ال�سّ

ويركـــن كّل منهما اإىل درا�سة قائمـــة على البحث، وجمع 

الّن�ّس املقـــروء اإىل الّر�سيد املدخر؛ ليعرف اجلديد من 

�سيل مـــن الّدخيل،  بــــداع من الّتقليـــد، والأ القـــدمي، والإ

وال�ّسابق من الاّلحـق.

فالقـــراءة الّدار�سة تقوم على دربـــة القارئ، ودرايته 

ال�ّسخ�سّية باأمثال هـــذا الّن�ّس، فيحمله على فّنه؛ ليتبنّي 

�سيلة التي حت�سب للّن�ّس على نظائره،  نقاط الفرتاق الأ

واأترابـــه يف �سربـــه، وح�ســـاب مقدار ما وافق بـــه �سابقيه 

من معاٍن اأو �ســـور اأو بناء لغوّي اأو انفعايّل، ما كان قائما 

علـــى احلـــذو اأو النهـــدام اأو الغ�ســـب، ومـــا كان جتويدًا 

ّول عـــن بلوغ الّرتبـــة التي بلغها  ـــَر �ساحبه الأ مــــــر َق�سَّ لأ

ّول ف�سل الّتقّدم يف الّتناول،  الـمتبع اجلـديد، فيح�سب لالأ

ح�ســان بزيادة املعنى اأو اإجادة  جادة والإ وللّثاين ف�سل الإ

نعة.  الطريقة اأو حت�سني ال�سّ

فـــاإذا مّت للكاتب ذلك يكون قد رّد كّل جزء من الّن�ّس 

املقـــروء اإىل مو�سعـــه من قامو�سه املعـــريّف، وانك�سفت له 

جوانب الّتفرد يف الّن�ّس مّما يعود اإىل تكوين املبدع، فاإذا 

كانت املعرفة بالّن�ّس م�ساوية معرفة املبدع كانت املقاربة 

علمّية �سارمة.

 واإذا كانت املعرفة دونها ح�سب القارئ للّن�ّس ما لي�س 

لـــه بحّق، وجاء الّدار�سون من بعد للّطعن يف هذه القراءة 

القائمة على ا�ستقراء ناق�ـــس، فال يفرح املبدعون باآراء 

القا�سريـــن - واإن كربت اأ�سماوؤهم العلمّيـــة اأو الوظيفّية 

ّن مـــا دّلـ�سوه، اأو حتا�سوه جهاًل اأو عمدًا لن يغفره لهم  -لأ

اأهل العلم من املعا�سرين مّمن ميّدون اأرجلهم ول يـمّدون 

اأيديهم، كما اأّنه لن تخفى حقيقته على اأبنائنا القادمني، 

وعلـــى مذهـب العقاد: يف الّنهاية- يا مولنا - ل ي�سّح اإّل 

�1(

حيح. ال�سّ

كاأّن القـــارئ عندما يربط املادة املقروءة ب�سابقاتها، 

اإنـّمـا يقّدم �سفيعًا لنف�سه ومتلقيه حلمل هذه املادة و�سّمها 

اإىل اأخواتهـــا- مّما يك�سف له عن ميزان الّربح باجلديد، 

وتعزيز موقع الّر�سيد القدمي، ورّد الف�سل اإىل ذويه.

عرا�س عن بع�س وا�ستهاء  ورمّبا كان دخولها دعوة لالإ

بع�س، مـّما يدعو لدرا�سة ظــواهـر الّتطهر والّتن�سك مّما 

يجـــوز لنا اأن ن�سّميه الوحم، ومـــا يليه حمل تعقبه الولدة 

قران، وبه يختم املقال. مـمـزوجة بالفخر على الأ

الّتطهر:  .12

يف اأثـناء فقــــه الّن�ّس يقوم القارئ بعر�س روؤيته على 

، ومنهجه الفّني  روؤيـــة الّن�ّس، وعقلـــه على عقلّية الّن�ـــسّ

، وانفعاله  ، وفكرته على فكرة الّن�ـــسّ علـــى منهج الّن�ـــسّ

علـــى انفعال الّن�ّس... الخ وبهـــذا العر�س يتطهر القارئ 

مـــن اأغالطه اإذا كان الّن�ّس قويًا �سلطانـــه، موؤثرًا بيانه، 

واإّل فـــاإّن القـــارئ مدفوع لرّد �سطوة الّن�ـــسّ عن روؤيته اأو 

عقلـــه اأو منهجـــه اأو مذهبه الفّنـــي اأو منابـــع انفعاله، اأو 

م�سّلماتـــه التي ل تقبل اجلـــدل اأو الربهان... الخ. وذلك 

بقراع كّل �سيء بجن�سه يف الّن�ّس.

بهـــذا الّدفـــع يتطهـــر القـــارئ مّما حلقه مـــن قراءة 

، اإذا كان ما لديـــه اأقوى مّما يف الّن�ـــسّ املقروء،  الّن�ـــسّ

ثـــر الّن�ّس املقروء  ويتطهـــر من اأوهامـــه اإذا كانت قّوة تاأ

)�1 عبارة �سهرت عن العقاد، لعلي قراأتها يف كتاب: يف �سالون العقاد كانت لنا اأيام، 

ديب: اأني�س من�سور. لكن مما ل ريب فيه اأين �سمعتها عن اأ�ستاذنا العالمة:  لالأ

�سرت، بجامعة دم�سق، �سنة 1978-1979م اأ. د. عبد الكرمي الأ
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عاليـــة ومقنعة له، ومـــن الّنادر اأن يحظـــى القارئ بن�ّس 

ل يدفـــع بـــه اإىل الّتطهر)مـــن الّن�ّس املقـــروء اأو مّما هو 

قائم يف تكوين القارئ مـــن اأوليات...(. واإن كان القارئ 

يظّن ذلك مـــن بنات اأفكاره، و�سيـــب اإبـداعه، ب�سرط اأن 

ـــا ت�ساأله بعد ع�سرين �سنة:  يكـــون القارئ متابعًا لي�س ل�سّ

ما ر�ســـاك عن كتابك الفـــالين؟ فيجيبـــك بارتياح تام: 

الّر�ســـى كّله واحلمد هلل، ومثله لديه ركام من ال�ّسرقات، 

ل يـــدرك اأن الّتطهـــر الـم�ســتمـــر يجعل كالمه هـــراء، اأو 

زبـــدًا رابيًا، يبت�سم منه اأهل العلم واحلّق.   

والوحم: الّتن�سـك   14  .13

طوار، بل هي متداخل بع�سها  ل انف�ســـال بني هذه الأ

ببع�ـــس، كما ذكر مـــن قبل، فلي�س هناك حـــّد فا�سل بني 

ّنها  القـــراءة بالّتطهـــر والقـــراءة بالّتن�ســـك اأو الوحـــم لأ

تخت�ســـر املـراحـــل، ورمّبـــا يكـــون مفيـــدًا الّتذكـــر بـــاأّن 

ال�ّساعة يف القراءة تختلف عن ال�ّساعة التي يعي�سها الّنا�س 

واأوقـــات احلمـــل والوحـــم والـــولدة والّن�ســـك تختلف يف 

طولها وطبيعتها املجردة، كما تختلف من قارئ اإىل اآخر، 

وتختلف عند القارئ الواحد من وقت اإىل اآخر، ورمّبا من 

مادة مقروءة اإىل اأخرى.

ففـــي الوقت الذي يعر�ـــس فيه القارئ عـــن �سيء يف 

، تتـــوق نف�ســـه اإىل اأمر اآخـــر لرّد عنـــه �سيئًا من  الّن�ـــسّ

�سطـــوة الّن�ّس اأو اأمرًا جديدًا ينفعه، بعد مكابدة القراءة 

اأطوارها، واإعرا�سه عن بع�ـــس الّن�ّس ي�سّمى ن�سكًا )قّوة 

خر ي�سّمى وحمًا )قّوة  دفع الّن�ّس(، واإقباله على بع�سه الآ

اجلذب يف الّن�ّس(.

ومثـــل ذلـــك اإعرا�سه عـــن الّن�ّس املقـــروء اإىل غره 

ابتغاء تعزيـــز قبوله مبعا�سدة غره، اإذا كان من جن�سه، 

ي�سّمـــى وحمًا، كما ي�سّمى طلب مـــادة مقروءة اأخرى بغية 

دفع طغيان الّن�ّس على كيان قارئه - ن�سكًا.

 ويف وهمـــي اأّن الّن�ـــسّ احلـــّي ع�سّي علـــى الّتطهر، 

غالـــب علـــى الن�ســـك، والن�ســـك نف�ســـه داخـــل يف عملية 

الوحـــم، كحال املراأة التي تكره اإن�سانًا اآخر، فياأتي ولدها 

حـامـــاًل بع�س �سفاتـــه، فكاأّنها، وهي تبغ�ســـه تدفع حبه 

عـــن اأعـماقها، فاأخرجت القدرة مـــا ا�ستكن يف اجلوانح، 

وعجزت طاقـــات الّتطهر والوحم والّتن�سك عن اإخراجه، 

مـّمـــا يجعل القارئ موؤهاًل حلمل جديـــد يريد له اأن يحّل 

حمل الّن�ّس املقروء، فماذا عن احلمل والولدة؟ 

والولدة: الـحـمل   16  .15

قد ل تطـــول مّدة الوحــــم باإعرا�سهـــا واإقبالها، وقد 

تطول، وهي مرتبطة باأحوال القارئ نف�سه وفق مطاوعته 

للّن�ـــسّ اأو معاندته اأو مقاومتـــه، وذلك اأمر منوط بقابلية 

مم - يف طـــور النتقال  القـــارئ للعـــدوى، اأو مناعته. والأ

ّنها ماأخوذة  ّميـــة اإىل الّتعّلم - تقبل كّل مقـــروء؛ لأ مـــن الأ

ببهجة القراءة من غـــر اإعـمال العقل لقبول ما يعّد حّقًا 

ّمية اإىل  ودفع ما يعّد باطاًل، ذلـــك اأّن انتقال املرء من الأ

الّتعّلـــم يعطيـــه مزية علـــى غره مّمن ل يزالـــون يف طور 

ّمية، وي�سعى القارئ اإىل حتقيق مزية اأخرى بنفوره من  الأ

اأحوال جمتمعه احل�سارية التي يراها اآية تخّلف، من غر 

الّنظـــر اإىل ما كان اإرثـــــًا ح�ساريًا تفتقـــر اإليه احل�سارة 

املعا�سرة.

املهم لديه اأّن املـــادة املقروءة حمفوفة بع�سمة العلم 

وحقيقتـــه، ول حاجـــة عنـــده اإىل اختبار املـــادة املقروءة 

بغم�سها يف الواقع، والغفلة عـــن ن�سبية الواقع، واختالف 

وزن املادة املقروءة باختـــالف اجلاذبية والوزن الّنوعي، 

ول ناأبه لوحدة الكتلة اأو �سورتها.

على اأّي حال قد يكون احلمل مديدًا اأو خفيًا ل تعرف 

حقيقتـــه اإّل يف �سورة املولود - كمـــا اأ�سرنا من قبل- وقد 

يكون �سريعًا ياأتي على هيئة الّرد. 

والـــّرد - واإن كان نفيـــًا �سارخًا اأو هادئـــًا للّن�ّس -ل 

ثار قد  ميكـــن اأن يخلو متامًا من اآثـــار الّن�ّس املقروء. فالآ
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تكـــون عميقة ل يدركها اإل ناقد حمّقق، وقد تكون ظاهرة 

يدركها القارئ العادي، وفوق ذلك فاإّن الّن�ّس املولود اإمّنا 

هو �سوت اآخر يحمل يف اأمواجه اأ�سداء الّن�ّس املقروء.

لكـــّن الّن�ـــسّ )احلمل( قد يكون ذخـــرة حممولة يف 

ن�سان، جـــاءت بلذة عابـــرة للقراءة،  العقـــل الباطـــن لالإ

غادرها �ساحبها لهيًا عنها، ثم تظهر يف اإبداعه ال�ّسفوي 

اأو املكتوب، ظانـــًا اأّنها واحدة من اإبداعاته التي مل ي�سبق 

اإليهـــا، فـــاإذا ذّكرنـــاه باملادة املقـــروءة، فاإّمـــا اأن يعرتف 

باحلـــّق - اإن كان من�سفًا ومل يكن نا�سيًا- واإّما اأن يزعم 

اأّنه مل ي�سمـــع بالّن�ّس املذكور ول ب�ساحبه، واإّما اأن يكون 

ذلك مـــن باب توارد اخلواطـــر. وهو ما �سّمـــاه القدماء: 

وقـــع احلافر على احلافـــر، ويدعوه بع�ـــس الّل�سو�س من 

املعا�سرين: باب الّت�سرب غر ال�ّسعورّي.

وثّمة حمل للمبدع يف اختمار الّتجربة املح�ّسة وحتولها 

يف الّنف�ـــس اإىل كمـــون ي�ستمر مـــّدة اختمار قبـــل تبا�سر 

ولدة الق�سيـــدة، واملهّم احلمل بالقراءة هنا ل بالّتجربة 

والختمار فذاك حمل املبدع يف قراءة احلياة، وهذا حمل 

بداع ن�ّس جديد. القارئ من قراءة الّن�ّس لإ

مّمـــا �سبق يتبـــني اأّن مرحلة احلمل قد تبـــداأ من اأول 

لقاء بالّن�ّس املقروء.

قران: الأ على  العلو   .17

بولدة الّن�ّس اجلـديـــد تطمئن نف�س القارئ، وتطهر 

من اأطوار احلمـــل املختلفة، على ع�سرهـــا حينًا وي�سرها 

اأحيانـــًا، فلي�س ي�سرًا علـــى القارئ اأن يلغـــي روؤيته لرى 

بب�سرة غره، ول يكون هّينــًا اأن يرتك املرء عقله ليدرك 

مور بعقل غره، ولي�س �سهاًل اأن يتذّوق احلياة اجلمالية  الأ

يف الّن�ّس بحوا�س غره ؛فيلغي حوا�سه اخلم�س، ويطم�س 

انفعاله ليعي�س بانفعال �سواه...فهذه القدرة على الغياب 

يف دنيـــا الّن�ّس واأعماقه وف�سائه تعّد جزءًا من ت�سحيات 

القارئ الذي ميتلك موهبة الّناقد ونظريته باأ�سولها، وما 

يلزمهـــا من زاد الّثقافة والّدربة والفطنة الّلّماحـــة، بهذه 

القدرة علـــى جوز الذات يحّق للقارئ اأن ي�سعر بعلوه على 

نف�سه، وعلى اأقرانه اأي�سًا.

ويـــزداد امتالًء بالعلـــو اإذا علم اأن مـــا كان من عمله 

مل يكـــن �سرابـــًا، ول رمـــادًا تـــذروه الرياح فيكـــون خرًا 

علـــى غـــره و�سخطًا عليـــه، وهذا لي�ـــس عجبـــًا، اإذا كان 

يحـــل بناء جديدًا نافعًا حمـــل البناء املهدم، اأو كان يقدم 

)مــــدمـاكـًا( جديدًا، اأو لبنة مباركة على بناء عريق، فهو 

�ســافـة، يوؤدي اإىل علوٍّ من غر  فرح بـالعطاء، و�ســرور بالإ

ا�ستكبار.

والقـــراءة هي فن تلقـــي الن�س املكتـــوب اأو امل�سموع، 

ذلك الفن الذي يختلف من قارئ اإىل اآخر، ومن ن�س اإىل 

اآخر.

مــمـــا تقدم جند اأن علـــم القراءة -ح�ّســـًا ومـمار�سًة 

ونظريـــًة- علـــم عربـــي، واآيـــة ذلـــك اأن معـــاين القراءة 

عنـــد العـــرب �سملـــت الـحديث عـــن ظروفهـــا و�سيئًا من 

خ�سائ�سهـــا، انطالقـــــًا من اأوليـــات علم اللغـــة العربي 

القائلـــة: اإن العرب ت�سمي ال�سيء ببع�ســـه، اأو ب�سفة من 

�سفاته، وبذلك ميكن اأن نرجع اجلهل بهذه احلقيقة اإىل 

الرك�س وراء الغرب من غر مراجعة علمية لرتاثنا تقوم 

علـــى فكرة التوا�سل، ونف�س الغبار عن احلقائق الكربى، 

من غر جربية �سابقة علـــى البحث، تريد تطويع الرتاث 

خلدمة فكر م�ستـــورد، اأو تهدم احلقائق خلدمـــة اأهداف 

�سعوبية ماكرة.

وىل من البحث قـــد خلخلت  بهـــذا تكـــون اخلطـــوة الأ

الغبار عن الفهم العربي للقراءة، و�سبق العرب اإىل احل�س 

مبعانيها و�سوغ النظرية باأهـدافها ومبانيها.

غـــره، ولي�س �سهـــاًل اأن يتذوق احليـــاة اجلـمالية يف 

الن�ـــس بحوا�س غـــره؛ فيلغي حوا�ســـه اخلم�س، ويطم�س 

انفعاله ليعي�س بانفعال �سواه...فهذه القدرة على الغياب 
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يف دنيـــا الن�س واأعماقه وف�سائه تعد جزءًا من ت�سحيات 

القارئ الذي ميتلك موهبة الناقد ونظريته باأ�سولها، وما 

يلزمهـــا من زاد الثقافة والدربة والفطنة اللّماحـــة، بهذه 

القـــدرة على جوز الذات يحق للقارئ اأن ي�سعر بعلوه على 

نف�سه، وعلى اأقرانه اأي�سًا.

ويـــزداد امتالًء بالعلـــو اإذا علم اأن مـــا كان من عمله 

مل يكن �سرابًا، ول رمـــادًا تذروه الّرياح فيكون خرًا على 

غـــره و�سخطًا عليه، وهذا لي�س عجبًا، اإذا كان يحّل بناء 

جديدًا نافعًا حمّل البناء املهّدم، اأو كان يقّدم )مدماكـًا( 

جديدًا، اأو لبنة مباركة على بناء عريق، فهو فرح بـالعطاء، 

�سافـة، يوؤدي اإىل علوٍّ من غر ا�ستكبار. و�سرور بالإ

والقـــراءة هي فّن تلقـــي الّن�ّس املكتـــوب اأو امل�سموع. 

ذلـــك الفن الذي يختلـــف من قارئ اإىل اآخـــر، ومن ن�ّس 

اإىل اآخر. 

مّمــــا تقّدم جنــــد اأّن علم القــــراءة - ح�ّســــًا وممار�سًة 

ونظريــــًة- علم عربــــّي، واآية ذلك اأّن معــــاين القراءة عند 

العرب �سملت احلديث عن ظروفها و�سيئًا من خ�سائ�سها، 

انطالقــًا من اأّوليات علــــم الّلغة العربي القائلة: اإّن العرب 

ت�سّمي ال�ّسيء ببع�ســــه، اأو ب�سفة من �سفاته وبذلك ميكن 

اأن نرجــــع اجلهــــل بهذه احلقيقة اإىل الّرك�ــــس وراء الغرب 

من غــــر مراجعة علمية لرتاثنا تقوم على فكرة الّتوا�سل، 

ونف�س الغبار عن احلقائق الكربى، من غر جربّية �سابقة 

على البحــــث، تريد تطويع الرّتاث خلدمة فكر م�ستورد، اأو 

تهدم احلقائق خلدمة اأهداف �سعوبّية ماكرة.

وىل من البحث قـــد خلخلت  بهـــذا تكـــون اخلطـــوة الأ

الغبـــار عـــن الفهـــم العربي للقـــراءة، و�سبـــق العرب اإىل 

احل�ـــسّ مبعانيها و�ســـوغ الّنظرّيـــة باأهـدافهـــا ومبانيها، 

واأّن القـــراءة جتربة درا�سّية اأو نقدّيـــة كتجربة املبدع يف 

دبّي، وهذه جتربة  حياتـــه التـــي اأّدت اإىل اإبداع الّن�ـــسّ الأ

ًا جديدًا يف  دبـــّي فاأنتجت ن�سّ اأخـــرى بنيت على الّن�ّس الأ

الّدرا�سة اأو الّنقد. 
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