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المستخلص:
تحاول ﻫذه الدّراسة اإلجاﺑة ﻋن أسئلة الﻘراءة التّأسيسيّة المركزيّة الثالثة :ماذا نﻘرأ؟ كيﻒ نﻘرأ؟ لماذا نﻘرأ
ي المؤسّس للوجود والعالﻢ؛ حيث ت ّﻢ التّوقّﻒ ﻋند دالالت وأﺑعاد
ما نﻘرأ؟ وذلك انطالقا ً من النّص الﻘرآن ّ
بوة" ﻓي سورة العلق ،ومحاولة اإلجاﺑة ﻋن
ي اآلمر ﺑما أسمتﻪ الدّراسة ﺑـ" تدشين مشروع النّ ّ
الخطاب اإلله ّ
ي اآلمر.
تلك األسئلة التّأسيسيّة ،انطالقا ً من الدّالالت المباشرة والحاﻓّة لذلك الخطاب اإلله ّ
وقد ت ّﻢ تناول قضايا الدّراسة ﻓي أرﺑعة محاور رئيسة ،مسبوقة ﺑمﻘدّمة أو تمهيد؛ ت ّﻢ خاللﻪ طرح أسئلة
الﻘراءة الثالثةّ ،
كالً ﻋلى حدة ،وﺑيان دالالتها وأﺑعادﻫا ،ومدى أﻫميّتها ﻓي توجيﻪ مسار الﻘراءة ،وﻓتح آﻓاقها
األول من محاور الدّراسة ،ﻓﻘد ت ّﻢ تناولما أسمتﻪ الدّراسة ﺑـ" انفتاح آﻓاق الﻘراءة".
أو العكس .وﻓي المحور ّ
ّ
وت ّﻢ ﻓي المحور الثّاني ،تناولما أسمتﻪ ﺑـ" انفتاح مواقع الﻘراءة" وﻓي الثالث ،تناولما أسمتﻪ ﺑـ" انفتاح وظائﻒ
الﻘراءة" .لنلحق ،ﺑهذا المحور األخير ،محوراً آخر تكميليّا ً،أسميناه " انفتاح مستويات الﻘراءة" .وﻓيﻪ ت ّﻢ
األول ما أسمتﻪ ﺑـ" قراءة اإلتﻘان" وتناولت
تناول مستويات خمسة للﻘراءة ،تناولت الدّراسة خالل المستوى ّ
ّ
ﻓي المستوى الثّاني ما أسمتﻪ ﺑـ" قراءة األداء" .وتناولت ﻓي المستوى الثالث ما أطلﻘت ﻋليﻪ ﺑـ" الﻘراءة
الراﺑع ما أسمتﻪ ﺑـ" الﻘراءة النّﻘديّة" ،وتناولت ﻓي المستوى الخامس ما أسمتﻪ ﺑـ"
المعرﻓيّة" ،وﻓي المستوى ّ
ّ
ّ
الﻘراءة المتعويّة" .وانتهت ﺑخاتمة موجزة ،تض ّمنت أﻫ ّﻢ النتائج والتوصيات .ﻓثبت موجز ﺑأﻫ ّﻢ المصادر
والمراجع.
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The questions of “reading” and their role in establishing a
new approach to the act of “reading”

Abstract:
This study attempts to answer the fundamental and central questions of reading,
namely: “What do we read?”, “How do we read?”, and “Why do we read?” These
questions are based on the Quraanic text that established existence and
established the world as well. This research attempts to investigate the semantic
implications and dimensions of the directive divine discourse which I have called
the inauguration of prophecy project in the Chapter ofalalq (the clot). It also seeks
to find out answers to the above-mentioned fundamental reading questions on the
basis of the direct meanings and indirect connotations of the divine order “read”.
The research issues have been divided into four themes preceded by an
introduction or a preface. The three questions of reading are presented separately.
Moreover, the study presents the significance, dimensions, and importance of
these questions in directing the “reading” track and in opening or closing reading
prospects. The first theme of the study deals with “the openness of reading
prospects”; the second theme deals with “the openness of reading sites”; and the
third one discusses “the openness of reading functions” followed by the last
supplementary theme that deals with “the openness of reading levels”. Five
levels of reading are presented in the last part of the study. The first level is called
“mastery reading”; the second level is named “performance reading”; the third
level is named by the author as “cognitive reading”; the fourth one is labelled as
“critical reading” level; and the last level is named “reading for pleasure”. The
study concluded with results and recommendations followed by a list of the
references cited.
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 -1مدخل الدراسةتسعى ﻫذه الدّراسة إلى طرح " أسئلة الﻘراءة"
المركزيّة الثّالثة :ماذا نﻘرأ؟ كيﻒ نﻘرأ؟ لماذا نﻘرأ
ما نﻘرأ؟ ومحاولة اإلجاﺑة ﻋنها ،انطالقا ً من النّص
ي المؤسّس للوجود والعالﻢ؛وذلك ﺑغية
الﻘرآن ّ
الوقوف ﻋلى دالالت ﻫذه األسئلة وأﺑعادﻫا ،وما
يمكن أن تؤسّس لﻪ من مواقﻒ ورؤى من شأنها أن
ي
تسهﻢ ﻓي ﻓتح وﻋي الﻘارئ األكاديمي التّخ ّ
صص ّ
ﻋلى آﻓاق جديدة للﻘراءة ،وتحفزه ﻋلى المزيد من
العطاء المتجدّد ﻓي حﻘل اختصاصﻪ.
لكن لماذا " أسئلة الﻘراءة " تحديدا ً ؟
ولماذا ﻫذه األسئلة ،انطالقا ً من مرجعيّة النّص
ي المؤسّس؟
الﻘرآن ّ
وكيﻒ؟
تؤ ّ
شر ﻫذه األسئلة ،إلى أنّﻪ يتو ّجب ﻋلى الباحث –
ﺑادئ ذي ﺑدء–تِ ْب َيانُ ما يأتي:
أوالً :إشكاليّة الدّراسة:
 ّوتتمثّل إشكاليّة الد ّراسة ﻓي طرح أسئلة الﻘراءة
المركزيّة الثّالثة– المشار إليها-ﻋلى واقع الﻘارئ
ي الذي وجد نفسﻪ محصورا ً
ي التّخ ّ
صص ّ
األكاديم ّ
ﻓي دائرة اختصاصﻪ المغلق ،وما يمكن أن تثيره
ﻫذه األسئلة لديﻪ من إشكاالت منهجيّة وما تفرضﻪ
ﻋليﻪ من مراجعات والتزامات ،ليس ﺑأقلّها َو ْﻋيُﻪُ
ﺑضرورة االنفتاح ﻋلى متعدّدالمﻘروءات
النّصوصيّة التي تنتمي إلى متعدّد الحﻘول المعرﻓيّة
ي ،والتّفاﻋل معها
المحايثة لحﻘل اختصاصﻪ األصل ّ
ﺑطرائق وأساليب (إستراتيجيّات) قرائيّة مختلفة؛
تنسجﻢ مع طبيعة ك ّل مﻘروء ﻋلى حدة،ﻋلى نحو
صص
من شأنﻪ أن يسهﻢ ﻓي كسر قيد التّخ ّ
ي الضّيق وإﻋالن حالة الخروج إلى
األكاديم ّ
ﻓضاءات الﻘراءة البينيّة التي يتجاوز خاللها الوﻋي
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ي الذي ينتمي إليﻪ ،إلى
الﻘارئ حدودَ الحﻘل المعرﻓ ّ
حﻘول معرﻓيّة أخرى؛ ﻫي ﻋلى صلة مباشرة أو
ي للﻘارئ،
غير مباشرة ﺑمجال االختصاص األصل ّ
اليوم -أكثر من أي
ﻫذه الﻘراءة التي نعتﻘد أ ّنها ﺑاتت
َ
وقت مضى -تمثل ضرورةً مل ّحة من ضرورات
الحياة اإلنسانيّة المعاصرة ،وشرطا ً أساسيّا ً من
شروط انتماء اإلنسان الﻘارئ إلى العصر،
ومشاركتﻪ الفاﻋلة ﻓي إنتاج معارﻓﻪ وقيادة مسيرة
النّهوض ﺑحياة مجتمعاتﻪ.
ثانياً :أسئلة الدّراسة:ي ،ﻓإن أسئلة الد ّراسة ﻫي ﻋينها أسئلة
وكما ﻫو جل ّ
ّ
الﻘراءة المركزيّة الثالثة ذاتها :ماذا نﻘرأ ؟كيﻒ نﻘرأ
؟لماذا نﻘرأ ما نﻘرأ ؟ وال شيء سوى ﻫذه األسئلة؛
إذ ﻫي ال سواﻫا األسئلة التي ستطرحها الدّراسة
ﻋلى الﻘارئ ،وستحاول اإلجاﺑة ﻋنها ،انطالقا ً من
ي المؤسّس.
مرجعيّة النّص الﻘرآن ّ
ثالثا :أهميّة الدّراسة:تستمدّ الدّراسة أﻫميّتها:
أ .من أﻫ ّميّة موضوﻋها :أسئلة الﻘراءة التي
تطرحها ،وتحاول اإلجاﺑة ﻋنها،
ب .ومن أﻫميّة المرجعيّة التي تنطلق منها ﻓي
محاولتها اإلجاﺑة ﻋن تلك األسئلة؛ إذ ﻫي
تنطلق -كما سبﻘت اإلشارة -من مرجعيّة
ي المؤسّس للوجود والعالﻢ ،وليس
النّص الﻘرآن ّ
من أيّة مرجعيّة ﺑشريّة أخرى.
رابعاً:أهداف الدّراسة:تهدف الدّراسة إلى تحﻘيق ﻫدﻓين رئيسين:
صصيّة
 .1كسر جمود الﻘراءة األكاديميّة التّخ ّ
صصي ﻋلى مجاالت
وﻓتح وﻋي الﻘارئ التّخ ّ
جديدة ،وﻋلى آليّات وطرائق جديدة ﻓي
الﻘراءة،من شأنها أن تثري وﻋيﻪ ﻓي مجال
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ي ،وتساﻋده ﻋلى تطوير
تخ ّ
صصﻪ األصل ّ
ّ
ي ﻓي خدمة
األكاديم
ﺑدوره
هوض
ن
وال
ذاتﻪ،
ّ
مجتمعﻪ وأ ّمتﻪ.
 .2اإلسهام ﻓي التّأسيس لمﻘارﺑة جديدة ﻓي تجريب
ﻓعل الﻘراءة ،ﺑمفهومﻪ ال ّ
شامل والمتكامل الذي
ستبلور مالمحﻪ الدّراسة.
خامسا :منهجيّة الدّراسة:اﻋتمدت الدّراسة،ﻓي اإلجاﺑة ﻋن أسئلة الﻘراءة التي
ي الذي من شأنﻪ أن
ي التّأويل ّ
تطرحها،المنهج التّحليل ّ
يتيح للباحث تحليل أسئلة الﻘراءة الثالثة ،وتأويل
دالالتها وأﺑعادﻫا ،ومن ث ّﻢ استنباط ما تؤسّس لﻪ تلك
الدّالالت واألﺑعاد من مواقﻒ ورؤى ،من شأنها أن
تسهﻢ ﻓي ﻓتح وﻋي الﻘارئ ﻋلى ك ّل جديد مفيد ﻓي
ﻋالﻢ الﻘراءة.
سادساً :مخ ّطط الدّراسة:ّ
وقد سارت الدّراسة وﻓق المخطط اآلتي:
 التّمهيد:
وﻓيﻪ ت ّﻢ ﻋرض إشكاليّة الدّراسة ،وأسئلتها،
وأﻫداﻓها ،وأﻫ ّميتها ،ومنهجيّتها ،إضاﻓة إلى
ﻋرض موجز ﺑأﻫ ّﻢ المصطلحات والمفاﻫيﻢ
الواردة ﻓيها.
الرئيسيّة:
 محاور الدّراسة ّ
حيث ت ّﻢ تناول قضايا الدّراسة ﻓي أرﺑعة
محاور رئيسة ،ﻫي -1 :انفتاح آﻓاق الﻘراءة.
 -2انفتاح مواقع الﻘراءة -3 .انفتاح وظائﻒ
الﻘراءة -4 .انفتاح مستويات الﻘراءة.
سابعا :مفاهيم الدّراسة (الكلمات المفاتيح):من المفاﻫيﻢ المركزيّة التي استدﻋتها الدّراسة:


الﻘراءة"؛يأتي الفعل " قرأ" ﻓي سياق التّداول
ي ،ﺑمعنى الجمع والضّﻢ؛ ض ّﻢ الحروف
العاد ّ
والكلمات ﺑعضها إلى ﺑعض ﻓي التّالوة
والتّرتيل ،ومنﻪ " قراءة " (الﻘرآن)؛س ّمي
واألمر والنّهي
الﻘصص
قرآنا ً ،ألنّﻪ َج َم َع
َ
َ
والوﻋد والوﻋيد واآليات والسّور ﺑعضها إلى
ﺑعض ،وﻫو مصدر كالغفران والكفران (.)1
كما يأتي الفعل " تَﻘَ َّرأ َ " ﺑمعنى تَفَ َّﻘﻪَ ،والفعل "

1ينظر :مادّة ( ق -ر -أ ) ﻓي لسان العرب.
2ينظر :مادّة ( الﻘرآن ) ﻓي لسان العرب.
 3وتلك المفاﻫيﻢ ﻫي " :انفتاح وظائﻒ الﻘراءة" ،و" انفتاح
مستويات الﻘراءة" ،و" قراءة االتﻘان" ،و" قراءة األداء" ،و"
الﻘراءة الوظيفيّة" ،و" الﻘراءة المعرﻓيّة البسيطة" ،ﻓـ" الﻘراءة
المر ّكبة" ،و" الﻘراءة النّﻘديّة" ،و" الﻘراءة
المعرﻓيّة
ّ

قَ َرأ َ ﻋليﻪ" و" أَ ْق َرأَهُ" ﺑمعنى أﺑلغﻪ ،و" الﻘُ ْر ُء"
يطلق ﻋلى " الحيض" ،وﻋلى "
ال ّ
طهر"،وﻋلى " الوقت"  ،وﻋلى " الﻘاﻓية"،
2
َ
الوﺑَا ُء ( ).أ ّما ﻓي
و" ال ِﻘ َرأة ُ "ﺑكسر الﻘافَ :
ي ،أي ﻓي دائرة
سياق التّداول االصطالح ّ
ي ،ﻓﻘد صار للﻘراءة معان
االستعمال النّﻘد ّ
ودالالت أخرى كثيرة؛ متعدّدة ﺑتعدّد التيّارات
واالتّجاﻫات النّﻘديّة المختلفة ،م ّما ال يتّسع
المﻘام ﻫنا لعرضﻪ.
ّ
" أسئلة الﻘراءة"؛ ﻫي أسئلة الﻘراءة الثالثة؛
موضوع ﻫذه الدّراسة :ماذا نﻘرأ ؟ ،وكيﻒ
نﻘرأ ؟ ،ولماذا نﻘرأ ما نﻘرأ ؟،
 " النّص المؤسّس" :ونعني ﺑﻪ النّص
ي؛وقد أطلﻘت ﻋليﻪ الدّراسة ﻫذا
الﻘرآن ّ
الوصﻒ؛ كونﻪ النّص المؤسس للوجود
اإلسالمي؛ أ ّمةً ودولةً وحضارةً.
 " انفتاح آﻓاق الﻘراءة" :ونعني ﺑذلك تعدّد
مجاالت الﻘراءة،
 " انفتاح مواقع الﻘراءة" :ونعني ﺑذلك تعدّد
طرائق وأساليب(ومناﻫج) التّفاﻋل مع النّص
المﻘروء ﺑكاﻓّة أشكالﻪ وتش ّكالتﻪ.
وث ّمة مفاﻫيﻢ أخرى استدﻋاﻫا سياق الدّراسة ،وت ّﻢ
استعمالها ،ﺑعد تعريفها ﻓي مواضعها ،ﺑحيث لﻢ تعد
ﺑحاجة -ﻫنا -إلى مزيد شرح أو إيضاح (.)3

 -2أسئلة القراءةﺑالعودة إلى أسئلة الﻘراءة المركزيّة الثّالثة؛
موضوﻋالدّراسة ،ﻓإ ّنﻪ يمكن تناول ﻫذه األسئلة
مرتّبةًﻋلى النّحو اآلتي:
أ .سؤال الماهية؛ ماذا نقرأ؟
ي
وﻫو سؤال نستهدف خاللﻪ تحديد الحﻘل المعرﻓ ّ
الذي ينتمي إليﻪ الﻘارئ ،وينتمي إليﻪ ،ﻓي اآلن ذاتﻪ،
النّص المﻘروء ،ومن ث ّﻢ ،تحديد المجال أو المضمار
الﻘراء للكشﻒ ﻋن ذواتهﻢ
الذي يتبارى ﻓيﻪ
ّ
واكتشاف إمكاناتهﻢ ﻓي الﻘراءة ،ومن ث ّﻢ أيضاً،
الﻘراءة .وﻫو حﻘّا ً
الكشﻒ ﻋن الجديد المفيد ﻓي ﻋالﻢ ّ
ي ،ﻋلى األقلّ ،ﺑالنّسبة للﻘارئ
سؤال إشكال ّ
المتعويّة" .ﻫذه المفاﻫيﻢ جميعا ً من المفاﻫيﻢ التي سعت
الدّراسة -كما أشرنا -إلى تحريرﻫا ﻓي مواضع استعمالها،
والكشﻒ ﻋن أﻫ ّﻢ الدّالالت والفروق التي تميّز ﺑعضها ﻋن
ﺑعضها اآلخر ،لذلك ﻓهي ال تحتاج ﻫنا إلى مزيد شرح أو
توضيح.
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صص ﻓي حﻘل ما (محدّد) من
ي المتخ ّ
األكاديم ّ
حﻘول المعرﻓة اإلنسانيّة التي ﺑاتت اليوم معروﻓةً
ي؛ وﻫل
ي الجامع ّ
ي األكاديم ّ
ﻓي الدّرس المؤسّس ّ
ﻋلى الﻘارئ ﻋموماً ،وﻋلى ﻫذا النّمط من
الﻘراءخصوصاً،أن يبﻘى محصورا ً ﻓي إطار
ّ
المجال الضّيق الختصاصﻪ ،وأن يلتزم قراءة ما
صصﻪ الدّقيق من مﻘروءات ،أم
يدور ﻓي ﻓلك تخ ّ
ﻋليﻪ أن يوسّع من دائرة اﻫتمامﻪ ،لتشمل
مﻘروءاتهحﻘوالً معرﻓيّة أخرى ،ﻫي ﻋلى صلة ما؛
قريبة أو ﺑعيدة ﺑحﻘل اختصاصهالدّقيق والمباشر ؟،
ﻓلكي يسهﻢ ﻫذا الﻘارئ ﻓي إنتاج معرﻓة جديدة ناﻓعة
ومفيدة لمجتمعﻪ ،أﻋتﻘد أنّﻪ يلزمﻪ كسر قيد
صص الضّيق وإﻋالن حالة الخروج إلى
التّخ ّ
صصات
ﻓضاءات أوسع وأرحب ،تتّسع لتلك التّخ ّ
وتجمع أشتاتها ،ﻓي الوقت ذاتﻪ.
أشير ﻫنا إلى ما يمكن تسميتﻪ ﺑـ" الﻘراءات البينيّة"
التييتجاوز خاللها الوﻋي الﻘارئ حدودَ الحﻘل
ي الذي ينتمي إليﻪ ،إلى حﻘول معرﻓيّة
المعرﻓ ّ
أخرى؛ ﻫي ﻋلى صلة مباشرة أو غير مباشرة
ع
ﺑمجال اختصاصﻪ ،وﻫل ﺑات يمثّل
اليوم ﻫذا النّو ُ
َ
من الﻘراءةضرورة ً مل ّحة من ضرورات الحياة
اإلنسانيّة المعاصرة ،وشرطا ً أساسيّا ً من شروط
مشاركة إنسان ﻫذا العصر ﻓي إنتاج معارﻓﻪ وقيادة
مسيرة ال ّنهوضبحياة مجتمعاتﻪ ،أم أنّها ما تزال
تمثّل ﻓائضا ً ﻋن حاجة المجتمعات اإلنسانيّة
المعاصرة ،وضرﺑا ً من التّجاوز الذي ال يمكن أن
يفضي إلى نتائج حميدة ﻓي حياة الفرد الﻘارئ
والمجتمع ﻋلى السّواء ؟.
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المﻘروء ،لﻘراءتﻪ كما ﻫو ﻓي ذاتﻪ ،ويتم ّخض
ﻋنها ما يمكن تسميتﻪ ﺑـ" نسق الﻘراءة
االستالﺑيّة التّاﺑعة".
 وما أس ّميﻪ ثانياً :ﺑإستراتيجيّة اإلياب ﻋن→ّ
ويتمخض ﻋنها ،ما
المﻘروء ،لﻘراءتﻪ ،كما أنا،
يمكن تسميتﻪ ﺑـ" نسق الﻘراءة المتعالية".
 وما أس ّميﻪ ثالثاً :ﺑإستراتيجيّة الذّﻫاب إلىالمﻘروء واإلياب ↔ﻋنﻪ ﻓي اآلن ذاتﻪ،
ويتم ّخض ﻋنها ما يمكن تسميتﻪ ﺑـ" نسق
الﻘراءة التّفاﻋليّة الجدليّة"(.)5
غير ّ
أن السّؤال الذي ﻋلينا المبادرة إلى طرحﻪ ﻫنا:
ّ
ي ﻫذه اإلستراتيجيّات الﻘرائيّة الثالثة ﻫي
أ ّ
اإلستراتيجيّة التي تساﻋدنا كﻘراء ،ﻋلىكسر حالة
ي التي كنّا وما زلنا
ي النّﻘد ّ
ي والمعرﻓ ّ
الجمود الكتاﺑ ّ
نرزح تحت وطأتها ،وتم ّكننا من إنتاج الجديد المفيد
(والمختلﻒ) ﻓي ﻋالﻢ الﻘراءة؟
سنحاول اإلجاﺑة ﻋن ﻫذا التساؤل الحﻘاً.
جـ .سؤال العلّيّة؛ لماذا نقرأ ما نقرأ؟
وﻫو سؤال نستهدف خاللﻪ الكشﻒ ﻋن أﻫداف
الﻘراءة ومﻘاصدﻫا ،ومن ث ّﻢ ،ﻋن وظائفها الﻘريبة
والبعيدة؛ المباشرة وغير المباشرة؛ وﻫي أﻫداف
ومﻘاصد ووظائﻒ تختلﻒ وتتفاوت ﺑاختالف
الﻘراء ،من جهة ،وﺑاختالف أوضاﻋهﻢ وسياقات
ّ
قراءتهﻢ ،ﻓضالً ﻋن تفاوت إمكاناتِهﻢ ﻓي الﻘراءة،
من جهة ثانية .ما يضعنا إزاء مستويات مختلفة من
الﻘراءةَ ،سنعرض لها الحﻘاً ،ﺑعد أن نكون قد حاولنا
البحث ﻋن إجاﺑات ممكنة لهذه األسئلة اإلشكاليّة
ي المؤسّس.
الثّالثة ،انطالقا ً من مرجعيّة النّ ّ
صالﻘرآن ّ

ب .سؤال الكيف؛ كيف نقرأ ما نقرأ؟
وﻫو سؤال نستهدف من خاللﻪ تحديد أيديولوجيّة
الﻘارئ؛ منهجيّتﻪ ﻓي قراءة ما يﻘرأ()4؛ زاوية
رؤيتﻪ لما يﻘرأ ،ومن ث ّﻢ ،تحديد موقعهم ّما يﻘرأ:
وﻫل يﻘرأ ما يﻘرأ من موقع أنّﻪ مال ٌكلمﻘروئﻪ،
ف ﻓيﻪ،أم يﻘرأُهُ من موقع أنّﻪ مملو ٌكلمﻘروئﻪ
ّ
متصر ٌ
وتاﺑ ٌع لﻪ ،ومستلبٌ ﺑشروط قراءتﻪ ،أم يﻘرأُهُ من
موقع التّفاﻋل والجدل مع مﻘروئﻪ ،ومن ث ّﻢ ،من
موقع االﻋتراف ّ
الحر
ﺑحق ﻫذا المﻘروء ﻓي الوجود
ّ
والمباشر ،وتعاطي الكالم معﻪ ﺑنديّة كاملة؟
نشير ﻫنا إلى ّ
أن ث ّمة إستراتيجيّات ثالثة لﻘراءة
المﻘروء ،يتم ّخض ﻋنها ثالثة أنساق قرائيّة كبرى:
 -ما أس ّميﻪ ّأوالً :ﺑإستراتيجيّة الذّﻫاب إلى←

حتى نتم ّكن إذن من اإلجاﺑة ﻋن أسئلة الﻘراءة
الثّالثة الموضّحة آنفاً،يمكننا التّوقّﻒ ﻋندالخطاب
والرسالة
بوة
ّ
ي اآلمر ﺑتدشينَ مشروع النّ ّ
اإلله ّ
اإلسالميّة المح ّمديّة الخاتمة والخالدة ،ﻓي قولﻪ
سانَ
اإل ْن َ
تعالى﴿:ا ْق َرأْ ﺑِاس ِْﻢ َرﺑِّكَ الَّذِي َخلَقَ (َ )1خلَقَ ْ ِ
ق ( )2ا ْق َرأْ َو َرﺑُّكَ ْاأل َ ْك َر ُم ( )3الَّذِي َﻋلَّ َﻢ ِﺑ ْالﻘَلَ ِﻢ
ِم ْن َﻋلَ ٍ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
سانَ
اإلن َ
اإلن َ
سانَ َما ل ْﻢ يَ ْعل ْﻢ ( )5كَالإِن ِ
(َ )4ﻋلَّ َﻢ ِ
لَيَ ْ
َ
طغَى( )6أ ْن َرآَهُ ا ْستَ ْغنَى((﴾)7سورة العلق-1:
.)7

 4داخال ﻓي ذلك ﻓلسفة الﻘارئ ،وأدواتﻪ ﻓي الﻘراءة.
 5ينظر ﻓي ﻫذا :الحميري (ﻋبدالواسع) ،نظرية المعرﻓة ﺑين

الﻘرآن والفلسفة ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع (مجد) ﺑيروت ،ط أولى2013 ،م.281 :
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( )1-3انفتاح آفاق القراءة
حيث نلحظ ّ
أن خطاب ﻫذه اآليات اآلمر قد تو ّجﻪ
ي مح ّمد ()؛ آمرا ً إيّاه ﺑتدشين ()6مشروع
إلى النّب ّ
والرسالة ،ﺑوصفﻪ:
بوة ّ
النّ ّ
ّ
ي
ل
ك
مفتوحة؛
ّة
ي
كل
ءة
قرا
مشروع
-1
لمﻘروءٍ
ٍّ
يٍ؛ ﺑداللة انفتاح ﻓعل الﻘراءة
مفتوحٍ؛ متعدّ ٍد والنهائ ّ
المأمور ﺑﻪ ﻓي ملفوظ خطاب اآلية األولى (اقرأ)-
ﻫكذا دونَ أيّ ِة إشارةٍ نصيّ ٍة إلى مﻘروءٍ ﺑعينﻪ -وﻋدم
تسمية المﻘروء أو تحديد ﻫويّتﻪ؛ ﺑما يؤ ّ
شر إلى
ﻋموم المأمور ﺑﻘراءتﻪ ،وانفتاحﻪ ﻋلى ك ّل ما يمكن
قراءتﻪ وإقرائﻪ من نصوص الﻘول أو الفعل ،ومن
ث ّﻢ ،ﻋلى ك ّل ما ﻫو دالٌّ ،ولﻪ داللةٌ؛ ظاﻫرة ٌ أو خفيّةٌ؛
يمكن اكتناﻫها واستنطاقها أو استنباطها ،وﻋدم
ي
حصر ﻫذا المﻘروء -ﻓﻘط -ﻓي ّ
نص الكالم اإلله ّ
(الوحي) ﻓي ﻫذه اآلية ،وﻓي اآليات األرﺑع التي
تليها ،كما تذكر ﺑعض المرويّات التّاريخيّة التي تل ّح
ﻋلى ذكر سبب نزول ﻫذه اآليات الكريمات من
ي ﺑـ" الﻘراءة"
السّورة ،وتحاول حصر األمر اإلله ّ
ّ
ﻓي اآلية ،ﻓي مﻘروء واحد -كما قلنا -ﻫو النص
ي المتش ّكل من جملة اآليات الخمس األ ُ َول من
الﻘرآن ّ
7
ً
ّ
ﻫذه السّورة ( ) .ﻋلى األقل ،إﻋماال للﻘاﻋدة
األصوليّة ال ّ
شهيرة الﻘائلةّ ":
إن العبرة ﺑعموم اللّفظ،
وليس ﺑخصوص السّبب".
زد ﻋلى ذلكّ ،
ي ﺑالﻘراءة ،ﻓي
أن األمر اإلله ّ
ي المؤسّس ﻋموماً ،قد جاء أمرا ً كلّيّا ً
الخطاب الﻘرآن ّ
مفتوحاً ،ليشمل قراءة اآليات الﻘرآنيّة النّصيّة،
وقراءة اآليات الكونيّة واألنفسيّة ،ﻋلى السّواء ،ﺑما
يؤ ّكد ّ
والرسالة المأمور ﺑتدشينﻪ
بوة
ّ
أن مشروع ال ّن ّ
ﻓي مطلع ﻫذه السّورة ،يعدّ ﻓي جوﻫره:
-2مشروع قراءة وإقراءٍ آليات الﻘرآن ّأوال؛ً
نز َل ﻋليﻪ ( )ﺑواسطة
ﻫذا الكتاب العزيز الذي أ ُ ِ
6مشتق من الفعل "دَشَنَ " ومعناه -ﻓي لسان العرب :-أﻋطى،
و" تَدَ َّ
شنَ " ومعناه :أخذ ،أو شرع ﻓي .ومنﻪ "الدّا ِشنُ " معرب
ّ
الدّشن ،يعنون ﺑﻪ الثوب الجديد الذي لﻢ يلبس ﺑعدُ ،والدّار
الجديدة التي لﻢ تسكن ﺑعد( .ينظر :مادة :د -ش -ن" ﻓي
الﻘاموس المحيط وﻓي لسان العرب).
 7ﻓﻘد روي ﻓي الصحيحين ،من حديث ﻋائشة أم المؤمنين أنها
الرؤيا الصالحة
قالت ّأول ما ﺑدئ ﺑﻪ رسول هللا ﷺ من الوحي ّ
ﻓي النوم ،ﻓكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل ﻓلق الصبح ،ثﻢ
حبب إليﻪ الخالء ،وكان يخلو ﺑغار حراء ﻓيتحنث ﻓيﻪ ،وﻫو
التّعبّد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أﻫلﻪ ويتزود لذلك،
ثﻢ يرجع إلى خديجة ،ﻓيتزود لمثلها حتى جاءه الحق ،وﻫو ﻓي

األمين جبري َل ﻋليﻪ السّال ُم ،وأ ُ ِم َر ﺑﻘراءتﻪ وإقرائِﻪ/
ِ
إﺑالغﻪ إلى العالمين كاﻓّةً ،وتض ّمنت تسميتﻪ ﺑـ
(الﻘرآن) شر َ
ط قراء ِتﻪ وإقرا ِئ ِﻪ .ﻓالﻘرآنُ  -كما نعلﻢ
الكتاب يﻘرأُه قراءةً وقرآناً:
مصدر من قَ َرأ
( -)8اس ُﻢ
َ
ٍ
ﺑعض أجزائﻪ إلى ﺑعضها
ﺑمعنى جمعﻪ ،وض ّﻢ
َ
ً
ت
اآلخر .قيل :س ّمي الﻘرآن قرآنا؛ ألنّﻪ يجمع اآليا ِ
ﺑعض ،أو ألنّﻪ ُج ِم َع ﻓيﻪ
ضها إلى
ٍ
ّور ،ﻓيض ّﻢ ﺑع َ
والس َ
ّ
ي والوﻋدُ والوﻋيدُ.
الﻘصص
ُ
ُ
واألمر والنه ُ
آخر؛
وأقول ،مضيفا ً إلى سب ِ
ب التّسمي ِة ﻫذا ،سببا ً َ
يتمثّل ﻓي أ ّن وجود ﻫذا الكتاب العزيز المس ّمى
ٌ
مرتهن
ﺑالﻘوة)
ي ،وليس وجوده ّ
قرآنا ً (وجودَهُ الفعل ّ
ﺑﻘراءتﻪ ،ﻓهو مشروط ﺑالﻘراءة وجودا ً وﻋدماً؛
ﻓبالﻘراءة كان أو ُو ِجدَﻫذا الكتاب /الﻘرآن ﻓي العالﻢ
ي ،وﺑالﻘراءة كان ويكون– ﺑمعنى يتحﻘّق شرط
اإلله ّ
ّ
ي
ب
ن
ال
ﻋلى
أنزل
؛ﻓﻘد
ي
البشر
العالﻢ
ﻓي
وجوده
ّ
ّ
مح ّمد ( – )ﺑواسطة األمين جبريل -مﻘروءا ً /
ب الوحي من
متلواًَ ،وأ ُ ْﺑ ِل َغ منﻪ ( )إلى كتّا ِ
ّ
صحاﺑة ،وﻋبرﻫﻢ ،إلى الكاﻓّة أيضاً ،مﻘروءاً
ال ّ
متلواً؛ ﻓبالﻘراءة /التّالوةِ إذن كان (أو أنزل) ﻋلى
ّ
الرسول ( ،)وﺑالﻘراءةِ /التّالوةِ كان ويكون
ي ّ
النّب ّ
مر العصور واألزمان ،ومن
ﻓي ﻋالﻢ اإلنسان ﻋلى ّ
ّ
ث ّﻢ ،ﻓهو كتاب ينفتح ويتفتح (تتعدّد دالالتﻪ ويتجدّد
وجوده) ﻓي ﻋالﻢ الﻘراءة اإلنسانيّة المتجدّد
والمفتوح؛ زمانا ً ومكانا ً وإمكانات.
الﻘرآن والﻘراء ِة-
لذلك ﻓال غراﺑة إذن أن يرد لفظا:
ِ
ي الواصﻒ-
ﻓي لسان العرب وﻓي الخطاب الﻘرآن ّ
كليهما ﺑمعنى واحدٍ ،شأنهما ﻓي ذلك شأنُ دالل ِة
اس (،)9
كلمتي :الخسران والخسارة ،قالﻪ اﺑ ِْن َﻋبّ ٍ
ّ
ّ
وﻋز﴿:ﻓَإذا قَ َرأْناهُ ﻓاتَّ ِب ْع
مستدالً ﻋلى ذلك ﺑﻘولﻪ ج ّل
ّ
قُ ْرآنَﻪُ﴾ (ال ِﻘيا َم ِة ،(18 :والمعنى :ﻓاتبع
أي إذا تَلَ ْوناهُ َﻋلَيْكَ ﻓاتَّ ِب ْع
الوتَﻪُْ ،
قراءتﻪ،ﺑمعنى تِ َ
ّ
الوتَﻪُ .وﻓي ﻫذا إشارة مه ّمة إلى ديناميّة النص
تِ َ
نص يَ ْعت َِم ُل ﻓي أﻓق
ي ،وحيويّتﻪ ،وأنّﻪ حﻘّا
الﻘرآن
ّ
ّ
غار حراء ،ﻓجاءه الملك ،ﻓﻘال :اقرأ .قال :ما أنا ﺑﻘارئ .قال:
ﻓأخذني ﻓغطني حتى ﺑلغ مني الجهد ،ثﻢ أرسلني ،ﻓﻘال :اقرأ.
ّ
ﻓغطني الثانية حتّى ﺑلغ منّي
قلت :ما أنا ﺑﻘارئ ،ﻓأخذني
الجهد ،ث ّﻢ أرسلني ،ﻓﻘال :اقرأ .ﻓﻘلت :ما أنا ﺑﻘارئ .ﻓأخذني
ّ
ﻓغطني الثّالثة ،ث ّﻢ أرسلني ،ﻓﻘال { :اقرأ ﺑاسﻢ رﺑك الذي خلق.
خلق اإلنسان من ﻋلق اقرأ ورﺑك األكرم } ...إلخ
الحديث(ينظر :صحيح البخاري ،دار اﺑن كثير ،دمشق-
ﺑيروت ،ط2002 ،2م كتاب ﺑدء الوحي).
8ينظر :مادة (ق -ر -أ) لسان العرب.
9ينظر :نفسﻪ.
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أسئلة القراءة ودورها في الت ّأسيس لمقاربة جديدة في تجريب فعل القراءة

مستمرة ،ومن ﻫنا
الﻘراءة وإﻋادة الﻘراءة ،ﺑصورة
ّ
سر صال ّحي ِت ِﻪ لك ّل زمان
سر خلو ِدهِ ،ومن ث ّﻢّ ،
ّ
ومكان.
-3ومشروع قراءة وإقراء آلياتﻪ تعالى المبثوثة ﻓي
الكون واإلنسان ثانياً ،ﺑدليل آخر؛ يتمثّل ﻓي اآلتي:
أ .تكرار ﻓعل الﻘراءة المأمور ﺑﻪ ،ﻓي ﻫذه
السّورةاالﻓتتاحيّة ﴿ا ْق َرأْ َو َرﺑُّكَ ْاأل َ ْك َر ُم﴾ ،ﺑصيغتﻪ
المفتوحة التي لﻢ يس ّﻢ خاللها المﻘرو َء ،ﻓأن يرد ﻫذا
الفعل مفتوحا ً ﻓي الموضعين كليهما ،إنّذلك لمؤ ّ
ش ٌر
ي ﻋلى ّ
أن ﻓعل الﻘراءة المأمور ﺑتدشينﻪ ﻫنا ،ﻓي
جل ٌ
ﻫذه السّورة االﻓتتاحيّة ،يعدّ -كما سبق الﻘول -ﻓعل
ي مفتوح.وﺑما يؤ ّ
شر
قراءة كلّيّة مفتوحة لمﻘروء كلّ ّ
إلىأنّعلى الوﻋي الﻘارئ االنفتاح ﻋلى ك ّل جديد مفيد،
ﻓي مجاالت الكون والحياة ﺑكاﻓّة أشكالها
ومستوياتهاومجاالتها؛ اإلنسانيّة وغير اإلنسانيّة؛
وﺑحيث يشمل -ﺑالنّسبة لإلنسان المعاصر-ك ّل ما
أنجزه اإلنسان الﻘديﻢ والمعاصر ﻋلى صعيد العلوم
والفنون ﻋموماً؛ ﻋلوم الفلك ،أو ما ﺑات يس ّمى اليوم
والرياضيات واألحياء
ﺑعلوم الفضاء ،والفيزياء
ّ
ّ
وﻋلوم النّبات والبحار؛ إضاﻓة إلى ﻋلوم الطب
والهندسة ،ﻓضالً ﻋ ّما ﺑات يس ّمى اليوم ﺑـ"العلوم
اإلنسانيّة"؛ لسانيّات ،وﻋلﻢ نفس ،واجتماع،
وسياسة ،واقتصاد ،وإدارة،وإﻋالم..إلخ ،م ّما يمكن
أن يش ّكل مجاالً خصبا ً إلثراء ما يمكن تسميتﻪ ﺑـ"
الﻘراءات البينيّة".
ب-إ ّنفعلي( :التّالوة) و(التّرتيل) ،وﻫما ﻓعالن
متعدّيان إلى مفعول شأن ﻓعل الﻘراءة،قد جاءا ﻓي
الﻘرآن  -خالﻓا ً لفعل الﻘراءة-ﻓعلين مغلﻘين ،ﻓي ك ّل
مواضع ورودﻫما ،ﻋلى َمتْلُ ّ ٍو و ُم َرت َّ ٍل واحدٍ ،ﻫو
الﻘرآن ذاتﻪ؛ معبّرا ً ﻋنﻪ تارة ً ﺑلفظ (الﻘرآن) ،كما ﻓي
﴿وأ ُ ِم ْرتُ أ َ ْن أ َ ُكونَ ِمنَ ْال ُم ْس ِل ِمينَ 91
قولﻪ تعالىَ :
َوأ َ ْن أَتْلُ َو ْالﻘُ ْرآنَ ...إلخ 92﴾ (النّمل،)92-91 :
وقولﻪ﴿:و َما ت َ ُكونُ ﻓِي شَأ ْ ٍنَ ،و َما تَتْلُو ِم ْنﻪُ (ِ )10من
َ
آن..إلخ﴾ [يونس.]61 :وتارةً ﺑلفظ(الكتاب) ،كما
قُ ْر ٍ
ب (ﻓي جملتﻪ) .ﻓي إشارة إلى ّ
أن
10أي وما تَتْلُو مِ نَ الكتا ِ
الكتاب أﻋ ّﻢ من الﻘرآنّ ،
مكون
أو
الكتاب،
من
جزء
الﻘرآن
وأن
ّ
مكوناتﻪ الرئيسة ،وجامع ألﻫ ّﻢ ما ﻓيﻪ ،ويمكن أن يكون
من ّ
ُ
آن؛
ر
ق
ن
جملتﻪ)
(ﻓي
الﻘرآن
من
أي
منﻪ،
تتلو
وما
المراد:
مِ
ْ
ٍ
وذَلِكَ ِألنَّﻪُ كَما َّ
أن الﻘُ ْرآنَ ا ْس ٌﻢ لِلك ّل ْال َم ْج ُموعِ ،ﻓَ َكذَلِكَ ﻫو ا ْس ٌﻢ
ﻋلى
آن ،واإلض ُ
ْمار قَ ْب َل ال ِذّ ْك ِر يَدُ ُّل َ
ِل ُك ِّل ُج ْزءٍ مِ ن أجْ زاءِ الﻘُ ْر ِ
الرازي ،مفاتيح
التَّعْظِ ِيﻢ .وقيل :المراد :من هللا( .ينظرّ :
الغيب ،دار إحياء التراث العرﺑي ،ﺑيروت ،ط1420 ،3ﻫـ،
ج.)272 ،17
61

َاب َّ
َّللاِ ()11
ﻓي قولﻪ تعالى﴿ :إِ َّن الَّذِينَ يَتْلُونَ ِكت َ
ص َالةَ..إلخ﴾ [ﻓاطر]29 :وتارة ً ثالثة
َوأَقَا ُموا ال َّ
ﺑلفظ(الوحي) ،و(الكتاب) كما ﻓي قولﻪ تعالى:
ب َر ِﺑّكَ ﴾ [الكهﻒ:
﴿واتْ ُل َما أ ُ ِ
ي ِإلَيْكَ ِمن ِكت َا ِ
َ
وح َ
ْ
َّ
ُ
ْ
َاب يَتلونَﻪُ َح َّق تِ َال َوتِ ِﻪ
]27وقولﻪ﴿ :الذِينَ آت َ ْينَا ُﻫ ُﻢ ال ِكت َ
..إلخ﴾ [البﻘرة.)121 :
ّ
ألن المراد ﺑفعل (التّالوة) ،ﻓي اآليات السّاﺑﻘة:
ّ
ي
ي؛ الدّﻋو ّ
تالوة األداء التعبّدي واإلﺑاني أو اإلﺑالغ ّ
ي للﻘرآن ،لذلك ﻓهو يتض ّمن معنى
أو ّ
الرسال ّ
المتلو -ﺑوصفﻪ الﻘرآن -قوالً وﻋمالً،
ّ
االتّباع؛ إتباع
ّ
متض ّمنا ً اتباع ما يأمر ﺑاتّباﻋﻪ ،وتجنّب ما ينهى
ﻋنﻪ ،ومن ث ّﻢ ،معنى امتثال المﻘروء وتمثّلﻪ وتمثيلﻪّ.
وﺑهذا يكون تعالى -ﻓي اآلية األولى -قد أمر
نبيّﻪ()ﺑالمواظبة ﻋلى قراءة الﻘرآن -ﻓي الخلوة
مع نفسﻪ وﻋلى النّاس -وترتيلﻪ ،كما ﻫو ،ﻓي ذاتﻪ،
أو كما أنزل ﻋليﻪ ،ﺑواسطة األمين جبريل،وأمره،
من ث ّﻢ ،ﺑامتثال أمره واجتناب نهيﻪ ،ودﻋوةالنّاس
إليﻪ وإﺑالغهﻢ إيّاه ،ﻓي الوقت ﻋينﻪ.
قال اﺑن ﻓارس :التّاء ّ
والالم والواو ،أصل واحد،
12
يتض ّمن معنى االتباع ،يﻘال :تلوتﻪ إذا تبعتﻪ ( ).
وﻫو -ﻓي لسان العرب ( -)13من تاله يتلوه تلوا:
تبعﻪ ،وأتاله :سبﻘﻪ ،وأتاله إيّاه :أتبعﻪ ،وتتالت
األمور :تتاﺑعت وتال ﺑعضها ﺑعضا ،وتال ﻓالن :إذا
اتبعﻪ ،ﻓهو تال :أي تاﺑع ،وتلو ال ّ
شيء :الذي يتلوه،
وﻫذا تلو ﻫذا :أي تبعﻪ ،وناقة متل ومتلية :يتلوﻫا
ولدﻫا ،أي يتبعها ،والتّلو :ولد ال ّ
شاة أو النّاقة؛ س ّمي
ﺑﻪ ألنّﻪ يتبع أ ّمﻪ ،وجمعها :أتالء ،وتلوت الﻘرآن
تالوة :قرأتﻪ قراءة ،قال تعالى﴿ :الَّذِينَ آتَ ْينَا ُﻫ ُﻢ
َاب يَتْلُونَﻪُ َح َّق تِ َال َوتِ ِﻪ ..إلخ﴾ [البﻘرة)121 :
ْال ِكت َ
حق اتّباﻋﻪ ويعملون ﺑﻪ ّ
معناه :يتبعونﻪ ّ
حق ﻋملﻪ،
14
وﻓالن يتلو ﻓالنا :أي يحكيﻪ ويتبع ﻓعلﻪ ( ) .ﻓي
إشارة أكيدة إلى ّ
أن تالوة الﻘرآن أو الكتاب تعني:
ً
ً
اتّباﻋﻪ قراءة ً لﻪ ،واتباﻋﻪ ﻓهماومعرﻓة ﺑﻪ ،واتّباﻋﻪ
أمرا ً ونهياً :أي تمثّالً لﻪ وﻋمالً ﺑﻪ.
نص الﻘرآن الكريﻢ /المكتوب/
11المراد ﺑـ" كتاب هللا" ﻫناّ :
تﻘرﺑا ً إليﻪ تعالى ،ﺑداللة
؛
ي
المﻘروء/
ّ
ّ
المتلو؛ تالوة أداء تعبّد ّ
صالة ،وأنفﻘوا  ..إلخ" ،ال تالوة ٍّ
تلق
قولﻪ ﺑعد ذلك" :وأقاموا ال ّ
ﻋن جبريل أو تالوة ﺑيان وإﺑالغ إلى العالمين كاﻓّة.
 12ينظر :مﻘاييس اللغة ،اﺑن ﻓارس (أحمد) تحﻘيق ﻋبدالسالم
ﻫارون ،دار الفكر1979 ،م ،مادة (ت -ل -و).
 13ينظر :مادة تلو.
14ينظر :مادة (تلو) ﻓي لسان العرب.
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ﻋلى مستوى حيواتﻪ كاﻓّةً.
األول :ماذا نﻘرأ ؟.
ﻫذا ﻓيما يتعلّق ﺑسؤال الﻘراءة ّ

وﺑهذا يتّضح ّ
أن ﻓعل التّالوة ،ومثلﻪ ﻓعل (التّرتيل)
ّ
الﻘرآنإال متّعدّيا ً إلى مفعول مذكور،
الذي لﻢ يرد ﻓي
أي ﻓعالً مغلﻘا ً ﻋلى مرت ّ ٍل ﺑعينﻪ ،ﻫو الﻘرآن الكريﻢ،
كما ﻓي قولﻪ تعالى﴿ :أَ ْو ِزدْ َﻋلَ ْي ِﻪَ ،و َر ِت ّ ِل (ْ )15الﻘُ ْرآنَ
ت َْر ِت ً
يال 4﴾ [المزمل -.]4 :يختلفان ﻋن ﻓعل
الﻘراءة المأمور ﺑﻪ ﻓي مطلع السّورة االﻓتتاحيّة،
وذلك من جهة ّ
أن ﻫذين الفعلين لﻢ يردا ّإال مغلﻘين
ّ
ً
ي ،ممثال ﻓي
ﻋلى مﻘروء محدّد ،ﻫو المﻘروء اإلله ّ
الﻘرآن الكريﻢ ،وﻫذا خالﻓا ً لفعل الﻘراءة الذي جاء،
ﻓي الﻘرآن ﻋموماً ،تارةً مغلﻘا ً ﻋلى مﻘروء ﺑعينﻪ،
ﻫو الﻘرآن ،وتارةّ مفتوحا ً ﻋلى متعدّد المﻘروءات
والنهائيّها ،وﻫو الكثير الغالب ﻓي الﻘرآن .وﺑما
يؤ ّكد ّ
بوة /
ي ﺑتدشين مشروع النّ ّ
أن األمر اإلله ّ
الﻘراءة ،ﻓي ﻫذه السّورة االﻓتتاحيّة ،يعدّ أمرا ً إلهيّا ً
مفتوحا ً ﺑﻘراءة ك ّل ما يمكن قراءتﻪ وإقراؤه ،م ّما ﻫو
ي ﺑالتّالوة
دالّ ،ولﻪ داللة ،ﻓي حين يعدّ األمر اإلله ّ
متلو ومرتلّ
أو الت ّرتيل أمرا ً إلهيّا ً ﺑتالوة وترتيل ّ
خاص ،ﻫو الﻘرآن الكريﻢ.
ّ
ي) اآلمر
ي(الﻘرآن ّ
وﺑهذا أيضا ً يكون الخطاب اإلله ّ
ّ
ﺑتدشين مشروع ﻓعل الﻘراءة المفتوح (اقرأ) قد أشر
إلى ضرورة أن ينفتح مجال ﻫذا الفعل المأمور ﺑﻪ؛
ليشمل كاﻓّة مجاالت الحياة اإلنسانيّة ومتطلّبات
ي الفاﻋل ﻋلى األرض ،ﺑما يليق
الوجود اإلنسان ّ
ﺑمكانة اإلنسان ودورﻫفي ﺑناء الحياة ﻋلى األرض
وﻋمارتها ،والتّأكيد ،من ث ّﻢ ،ﻋلى ما يمكن تسميتﻪ
ﺑـ" الﻘراءات البينيّة" التي ﺑاتت اليوم تمثّل ضرورة
ي ،ﻓي مجاالت
مل ّحة من ضرورات اإلﺑداع البشر ّ
الحياة كاﻓّة ،وﻫي الﻘراءة التي ينفتح خاللها الوﻋي
الﻘارئ – كما قلنا -ﻋلى حﻘول المعرﻓة اإلنسانيّة
ﺑكاﻓّة أشكالها وألوانها ،لمواجهة أوضاع اإلنسان

ع قراءةٍ وإقراءٍ من مﻘام كمال العبوديّة
مشرو َّ
وﻋز؛ أي من موقع أنّك
لمعبود واحد ،ﻫو هللا ج ّل
–أيّهذا اإلنسانُ الﻘارئُ /المخا َ
طبُ ﺑخطاب اآلية-
ﻋبد ٌ مملوكٌ ِل َملِكٍ َمالِكٍ واحدٍ؛ ﻫو (هللا)ّ ،
وأن ك ّل
َم ْن ﻋدا وما ﻋدا ﻫذا ال َم ِلك المالك الواحد ،ﻫو
مخلوق من جنسك ،ال ﻓرق ﺑينك وﺑينﻪ ،ما يحتّﻢ
ﻋليك–أيّها اإلنسان الﻘارئ العبد -أن تتواضع لﻪ،
وأن تدخل ﻓي ﻋالقة ح ّي ٍة مباشر ٍة معﻪ ،ﻓي إشارة
جليّة أيضا ً إلى ّ
أن مشروع الﻘراءة المأمور
ي اآلمر ،يعدّ:
اإلله
ﺑتدشينﻪ ،ﻓي الخطاب
ّ
ع قراءةٍ من موقع؛ اﻋرف نفسك أيّها
 مشرو َاإلنسان الﻘارئ ،أواكشﻒ ذاتك واكتشﻒ إمكاناتك

15
ي ،وليس ترتيل مراجعة وإتﻘان.
المراد :ترتيل أداء تعبّد ّ
والرتل -ﻓي لسان العرب :-حسن تناسق ال ّ
شيء،
والتّرتيل
ّ
ورتّل الكالم :أحسن تأليفﻪ وأﺑانﻪ وتم ّهل ﻓيﻪ .والتّرتيل ﻓي
الﻘراءة :التّرسّل ﻓيها ،والتّبيين من غير ﺑغي (ينظر :مادة ر-
ت-ل) .وﻓي معنى اآلية قال أﺑو العبّاس :ما أﻋلﻢ التّرتيل ّإال
التّحﻘيق والتّبيين والتّمكين ﻓي قراءة الﻘرآن .وقال مجاﻫد:
التّرتيل التّرسّل .وقال اﺑن ﻋبّاس :ﺑيّنﻪ تبيينا .وﻓي صفة قراءة
النبّي :كان يرتّل الﻘرآنَ آيةً آيةً .وترتيل الﻘراءة :التّأنّي ﻓيها،
والتّم ّهل ،وتبيين الحروف والحركات ،تشبيها ﺑالثّغر المرتّل،
وﻫو المشبّﻪ ﺑنور األقحوان .أ ّما قولﻪ ":ورتلناه ترتيال"
ﻓمعناه :أنزلناه ﻋلى التّرتيل ،وﻫو ضدّ العجلة والتم ّكث ﻓيﻪ.
قال اﺑن ﻋاشور :الت َّ ْرتِيلَُ :ج ْع ُل ال َّ
أيُ :مف ََّرقًا،
ش ْيءِ ُم َرت َّ ًالْ ،
أي:
وأ ْ
ْنانْ ،
صلُﻪُ مِ ن قَ ْو ِل ِه ْﻢ :ث َ ْغ ٌر ُم َرتَّلٌ ،وﻫو ال ُمفَلَّ ُج األس ِ
واجذُ
ال ُمف ََّرقُ ﺑَيْنَ أسْنانِ ِﻪ ت َ ْف ِريﻘًا قَل ً
ِيال ،ﺑِ َحي ُ
ْث ال ت َ ُكونُ النَّ ِ
أي :الت َّ َم ُّه ُل ﻓي
ُمت ِ
آن ت َْرتِي ُل قِرا َءتِﻪِْ ،
َالصﻘَةً .وأ ُ ِريدَ ﺑِت َْرتِي ِل الﻘُ ْر ِ

ال ُّن ْ
واض َحةً َم َع
آنَ ،حتّى ت َْخ ُر َج مِ نَ الف َِﻢ
ِ
ق ِﺑ ُح ُروفِ الﻘُ ْر ِ
ط ِ
َّ
شةُ
ْ
ُّ
صف ْ
َ
َ
.
ع
با
ش
اإل
ق
ت
س
ت
ِي
ت
ال
ت
كا
ر
ح
ال
باع
َت ﻋائِ َ
ْ
ِ
حِ
َ
َ
وو َ
َ
َ
إ ْش ِ
ت :لَ ْو أرادَ السّامِ ُع َّ
الت َّ ْرتِي َل ﻓَﻘالَ ْ
أن يَعُدَّ ُح ُروﻓَﻪُ لَعَدَّﻫا ال
س َخ حِ ْف َ
س ْردِكﻢ ﻫَذا .وﻓائِدَة ُ ﻫَذاْ :
ظﻪُ ،و َيتَلَﻘّاهُ السّامِ عُونَ ،
أن يَ ْر َ
َك َ
قارئُﻪُ وسامِ عُﻪُ َمعانِيَﻪَُ ،ك ْي ال يَ ْس ِبقَ
ﻓَيَ ْعلَقَ ﺑِ َحواﻓِظِ ِه ْﻢ ،ويَتَدَﺑ ََّر ِ
لَ ْف ُ
َّللاِ ﺑ ِْن َم ْسعُودٍ :قَ َرأْتُ
ﻋ َم َل الفَ ْه ِﻢ .قا َل قائِ ٌل ِلعَ ْب ِد َّ
ِسان َ
ظ اللّ ِ
ّ
َ
َ
َّ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َّ
ﻋ ْبدُ َّللاِ :ﻫَذا ك َه ِذ ال ِش ْع ِر؛؛ ِألنهﻢ كانوا
ال ُمف َّ
ص َل ﻓي ل ْيلةٍ ،ﻓﻘا َل َ
صي َدة َ أس َْرﻋُوا ِل َي ْ
ب
إذا أ ْن َ
ظ َه َر مِ يزانُ َﺑحْ ِرﻫا ،وتَت َعا َق َ
شدُوا ال َﻘ ِ
ﻋلى األسْماع .وال َهذُّ :إسْراعُ ال َﻘ ْ
طعِ (ينظر :التّحرير
قَواﻓِيها َ
ِ
والتّنوير ،الدار التونسية للنشر ،المكتبة الشاملة،ج ،29ص
.)260
16
الرسول مح ّمد ()
ي ّ
ما نعنيﻪ ﺑالمخاطب المباشر ﻫنا :ال ّنب ّ
ّ
الذي ﻋليﻪ أنزل الﻘرآن ،وأمر ﺑإﺑالغﻪ لباقي المكلفين من
أ ّمتﻪّ ،ممن يفترض أ ّنﻪ يحت ّل موقع المخا َ
طب /الﻘارئ
الضّمني.

( )2-3انفتاح مواقع القراءة
أ ّما ﻓيما يتعلّق ﺑسؤال الﻘراءة الثّاني :كيﻒ نﻘرأ ما
نﻘرأ؟ ﻓيمكن الﻘولّ :
ي اآلمر
إن الخطاب اإلله ّ
ﺑتدشين مشروع ﻓعل الﻘراءة المفتوح مجاالً ،قد قيّد
ﻫذا الفعل ﺑﻘيد واحد :كونﻪ ﻓعالً متح ّﻘﻘاً ،أو
حاصالً(ﺑاسﻢ رﺑّك)؛ ﺑاسﻢ رﺑك -أنت أيّهذا الﻘارئ/
ي ( -)16أي ﺑاسﻢ َم ْن لﻪ
المتلﻘّي المباشر والضّمن ّ
ﻋليكّ ،
حق الوالية والسّيادة ،ألنّﻪ وحده المالك
المتصرف ﻓي جميع أمرك،وليس ﺑاسﻢ أيّكائن آخر
ّ
سواه؛ أكان شخصا ً أم جهةً أم ﻫيئةً أم مؤسّسةً ،أو
حتّى مﻘروءاً ما (مؤسّسيّا) معيّناً؛ تنتمي إليﻪ أيّهذا
الﻘارئ .ﻓي إشارة جليّة إلى ّ
أن األصل ﻓي مشروع
الﻘراءة المأمور ﺑتدشينﻪ ﻓي خطاب اآلية يعدّ:
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تعرف
من خالل مﻘروءاتك ،ومن ث ّﻢ ،من موقع ّ
ﻋلى ذاتك وﻋلى اآلخرين انطالقا ً من ذاتك ،وﻋبر
مﻘروءاتك ،وﻫذا يعني أنّﻪ:
ع قراءةٍ من موقع طرح أسئلة الوجود
 مشرو ُوالمصير؛ حول المﻘروء وحول الذّات الﻘارئة ،ﻓي
اآلن ﻋينﻪ؛ من أين نحن؟ ماذا نحن؟ كيﻒ نحن؟
إلى أين نحن؟ومن ث ّﻢ ،من موقع التّفاﻋل والجدل مع
مﻘروءاتنا ومع ذواتنا الﻘارئة؛ سعيا ً إلى اكتشاف
حﻘائﻘها وحﻘيﻘة ذواتنا من خاللها.
وﺑهذا يكون خطاب اآلية اآلمر ﺑالﻘراءة ،قد أشار،
ي ٍ إلى حﻘيﻘة مه ّمة من حﻘائق
و ِإ ْن من طرفٍ خف ّ
ّ
ي
ي ،تتعلق ﺑطبيعة الموجود اإلنسان ّ
الوجود اإلنسان ّ
ي-
ّمن
ض
وال
المباشر
الﻘارئ
اإلنسان
ذاتﻪ ،ﺑوصفﻪ
ِ
ّ
الذي تو ّجﻪ إليﻪ خطاب اآلية اآلمر ،وأنّﻪ -ﺑما أنّﻪ
ﻋبد لسيّد واحد ،ﻫو هللا ج ّل ﻓي ﻋاله-ليس ﻋبداً
مملوكا ً لعد ٍد ال متنا ٍه من السّادة المتألّهين؛ منهﻢ
ّ
وأن ﻋليﻪ -ﺑما األمر كذلكّ -أال
السّيد النّص،
يخضع ،خالل ﻓعل الﻘراءة ،أليّة سلطة رقاﺑيّة-
داخليّة أو خارجيّةّ -إال ﻓﻘط لسلطانﻪ تعالى؛ المالك
المتصرف ﻓي الكون والحياة ،ومن ث ّﻢ ،غير سلطان
ّ
ي المستمدّ من ﻋﻘيدة
األخالق
أو
ي
ّين
د
ال
ضميره
ّ
ّ
اإلسالم وشريعتﻪ الخالدة ،وﻫي ،كما نعلﻢ ،سلطة
رقاﺑيّة داخليّة ﻓي األصل ،وإن تمظهرت ﻓي ﻫيئات
وأشكال خارجيّة.
وﻓي ﻫذا إشارة جليّة أخرى إلى ّ
أن ﻋلينا ،ونحن
نﻘرأ ما نﻘرأّ ،أال نﻘرأُه من موقع أنّنا مملوكون
تاﺑعون لﻪ ،وال كذلك من موقع أنّناسادةمتألّهون
ﻋليﻪ ،وإنّما من موقع أنّنا جميعا ً مخلوقون؛ نحن
مخلوقون ،وما نﻘرأه ،ﻫو اآلخر،مخلوق من
جنسنا؛ ال ﻓرق ﺑيننا وﺑينﻪ ،ما يحتّﻢ ﻋلينا الدّخول
معﻪ ﻓي ﻋمليّة تفاﻋليّة جدليّة حيّة مباشرة؛ نأخذ
خاللها ونعطي؛ نؤثر خاللها ونتأثّر ،أل ّننا ﺑهذه
طريﻘة ،وﺑهذه ال ّ
ال ّ
طريﻘة وحدﻫا نستطيع أن نتحﻘق
ﻓي مﻘام كمال العبوديّة هلل ّأوالً ،وﻓي مﻘام كمال
حرر من ﻋبوديّة ك ّل معبود سواه ثانياً ،وأن
الت ّ ّ
نسهﻢ،من ث ّﻢ ثالثاً ،ﻓي إنتاج المعرﻓة اإلنسانيّة
ي الفاﻋل ﻓي
المحﻘﻘة لنا وﻓينا معنى الوجود اإلنسان ّ
مجرى الحياة اإلنسانيّة ﻋلىاألرض .وما لﻢ نتبن ﻫذا
ي من ك ّل ما نﻘرأ،ﻓإّننا سنظل ندور
الموقﻒ الﻘرائ ّ
ﻓي حلﻘة التّخلّﻒ المفرغة ،ولن يكون ﺑمﻘدورنا
اإلﻓالت من قبضة التّبعيّة لآلخر ،وتجاوز حالة
17
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االستالب التي كنّاﻫا وما نزال حتى ﻫذه اللّحظة
التّاريخيّة.
حول من موقع االنفعال إلىالفعل،
ﻓحتى نتم ّكن من التّ ّ
ي
ومن موقع التّأثر السّلبي إلى موقع التأثير اإليجاﺑ ّ
ﻓي مسيرة الحياة المعاصرة ،ومن ث ّﻢ ،من موقع
استهالك المعرﻓة اإلنسانيّة ومخرجاتها إلى موقع
المشاركة ﻓي ﻋمليّة اإلنتاج ال ّ
شاملة ،ﻋلينا أن ّ
نتبن
ي الثّالث ،وأن نتعامل مع ك ّل مﻘروء
الموقﻒ الﻘرائ ّ
من مﻘروءاتنا من موقع أنّنا وإيّاه كائناتٌ حيّةٌ؛
ناطﻘةٌ أو متكلّمةٌ؛ ّ
وأن ﻋلينا -ﺑما األمر كذلك -أن
نصغي إليﻪ ونكالمﻪ ،أو أن نتعاطى الكالم معﻪ؛ ﻓال
نفرض ﻋليﻪ شروطنا كاملة ،وال نخضع لشروطﻪ
كاملةّ ،إال أن يكون ﻫذا المﻘروء من جنس
المﻘروءات الكاملة المكتملة (المﻘدّسة)أو التي نعتﻘد
ﻓيها الكمال واالكتمال ،ﻓإن كان المﻘروءمن ﻫذا
لنص الكتاب العزيز
الجنس ،كما ﻫو الحال ﺑالنّسبة
ّ
(الﻘرآن) ﻓإنّﻪ يتو ّجب ﻋلينا ،أن نفهمﻪ ﻓحسب ،أو
نتعرف
نتعرف ﻋلى حﻘيﻘتﻪ ﻓحسب ( ،)17وأن
ّ
أن ّ
لنتعرف ﻋلى حﻘيﻘة
ﻋلى حﻘيﻘتﻪ كما ﻫو ﻓي ذاتﻪ،
ّ
ذواتنا ﻓي ضوئﻪ ،أو من خاللﻪ .وﻫذا يعني أنّعلينا
أن تﻘرأه قراءة معرﻓيّة خالصة ،وليس قراءة نﻘديّة،
ي المﻘدّس(الﻘرآن) ال يﻘرأ قراءة نﻘديّة،
ﻓالنّص اإلله ّ
ﺑل قراءة معرﻓيّة؛ ﺑسيطةًأومر ّكبةً ،ﻋلى نحو ما
سنرى الحﻘاً.
ﻫذا ﻋن سؤال الﻘراءة الثّاني :كيﻒ نﻘرأ؟

( )3-3انفتاح وظائف القراءة
أ ّما ﻓيما يتعلّق ﺑسؤال الﻘراءة الثّالث :لماذا نﻘرأ ما
نﻘرأ ؟ ﻓنﻘولّ :
إن خطاب السّورة اآلمر ﺑتدشين
بوة ،قد أشار -ضمن ما أشار-إلى
مشروع ال ّن ّ
أنّاألصل ﻓي ﻓعل الﻘراءة المأمور ﺑتدشينﻪ ﻓي ﻫذه
السّورة االﻓتتاحيّة:
أنّﻪ إنّما يأتي ﻓي مواجهة أسئلة الوجود والمصيرالمؤرقة :من أنا؟ من أين أنا؟ كيﻒ أنا؟
ي
ّ
اإلنسان ّ
لماذا أنا؟ إلى أين أنا؟ متض ّمنةً أسئلة الخلق
أرقّت
والمعاد؛ ﻫذه األسئلة التي نعتﻘد أنّها حﻘّا ً قد ّ
ي منذ كان ﻋلى األرض ،وﺑﻘيحائراً-
الكائن اإلنسان ّ
إزاءﻫا-يتخبّط ﻓي دياجير جهلﻪ وﻋماه ،إلى أن
أشرق نور الوحي من السّماء ،ﻓأضاء لﻪ ما أظلﻢ
من ﻋالﻢ وجوده ،وﻋلّمﻪ ما جهل من العلوم
وجودية ومعرﻓية.
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والمعارف.
وﺑهذا يكون خطاب اآلية اآلمر ﺑالﻘراءةقد أشار-
ي-إلى ّ
أن ما يستهدﻓﻪ الﻘارئ
وإن من طرف خف ّ
ﺑفعل الﻘراءة المأمور ﺑتدشينﻪ ،ﻫو ال شيء سوى
البحث ﻋن إجاﺑات ممكنة ﻋن أسئلة الوجود
والمصير ﻫذه.
ّ
وألن ﻋﻘل اإلنسان قد ﺑﻘي حائرا ً وﻋاجزا ً ﻋن
اإلجاﺑة ﻋن ﻫذه األسئلة ﺑشكل حاسﻢ ومﻘنع أو
مطمئن ،ﻓﻘد جاءت اإلشارة الﻘرآنيّة ،ﻓي مطلع ﻫذه
السّورة االﻓتتاحيّة ،إلى ّ
أن من شأن مشروع
بوة المأمور ﺑتدشينﻪ ﻫنا :أنّﻪ إنّما جاء
الﻘراءة /النّ ّ
ّ
ّ
لتبديد حيرة السّؤال ،وكلما يترتب ﻋلى ﻫذه
الحيرةأو ينجﻢ ﻋنها ،من أوﻫام ومخاوف ،وضبط
إيﻘاع الحياة ﻋلى األرض ﺑما يحﻘّق مراده تعالى
 18وﻫو مشروع تعلﻢ وتعليﻢ للكتاب المنزل ﻋلى نبيّﻪ ورسولﻪ
مح ّمد ( )ما ينطوي ﻋليﻪ من حﻘائق ،قال تعالى ":ﻫو الذي
ﺑعث ﻓي األميين رسوال منهﻢ يتلو ﻋليهﻢ آياتنا ويعلّمهﻢ الكتاب
والحكمة وإن كانوا من قبلﻪ ،،،إلخ).
 19الجهل – ﻓي لسان العرب -من جهل يجهل جهالً وجهالة
تصرﻓت معﻪ ﺑحمق ،وجهلت
ﻓهو جاﻫل؛ تﻘول :جهلتُ ﻋليﻪ:
ّ
ّ
الحق :أضتعﻪ ،والجهل
األمر أو جهلتُ ﺑﻪ :ما ﻋلمتﻪ ،وجهلت
ﻓي اصطالح أﻫل الكالم :اﻋتﻘادك ال ّ
شي َء ﻋلى خالف ما ﻫو
ﻋليﻪ .وﻫو إ ّما ﺑسيط ،أو مر ّكب .والبسيط ﻫو :ﻋدم معرﻓتك
ﺑال ّ
شيء ،مع تسليمك ﺑعدم معرﻓتك ،أ ّما المر ّكب :ﻓهو اﻋتﻘادك
ال ّ
شيء ﻋلى خالف ما ﻫو ،مع ﻋدم تسليمك ﺑجهلك .ﻓالجهل
البسيط إذن تعبير أطلق ﻋلى من يسلﻢ ﺑجهلﻪ ،أ ّما الجهل
المر ّكب ﻓتعبير أطلق ﻋلى من ال يسلّﻢ ﺑجهلﻪ ،ويدّﻋي ما ال
يعلﻢ .والجهل ﻓي األصل :صوت غليان الﻘدر ،والجاﻫل :من
ي (ينظر :مادة –ج-
ي ،واألم ّ
ي ،الغب ّ
ال يﻘرأ وال يكتب :العام ّ
ﻫـ -ل) .
 20نميّز ﻫنا ﺑين مفهوم الجهل ومفهوم الجاﻫليّة ،من جهة ّ
أن
األصل ﻓي الجهل ﻋموما ً أ ّنﻪ نﻘيض العلﻢ ﻋموماً ،وﻫو حالة
خلو الذّﻫن وﻋدم العلﻢ ﺑما يجب أن يعلﻢ ،أو ﺑما ﻫو واجب
من ّ
التّعلّﻢ والتّعليﻢ من أمور الدّنيا والدّين ،والذي من شأنﻪ أنّﻪ قد
يكون ﺑسيطاً ،وقد يكون مر ّكباً ،أ ّما الجاﻫليّة ﻓوضعيّة
أنطولوجيّة سلوكيّة مترتّبة ﻋلى حالة الجهل التي يكون ﻋليها
الجاﻫل ،ومنبثﻘة ﻋنها ،أو قل :إنّها ،ﺑتعبير آخر :ك ّل ما يفضي
ي،
ي ،غير سوائ ّ
ي أو ﻋدوان ّ
إليﻪ جهل الجاﻫل من سلوك أنان ّ
الﻘوة العمياء ،إزاء
محكوم ﺑمنطق األنانيّة والعصبيّة ،وإرادة ّ
غيره من أﻓراد البشر ،ﻓهي (الجاﻫليّة) إذن ﻋبارة ﻋن السّلوك
غير السّوائيّالمتم ّخض ﻋن جهل الجاﻫل ﺑحﻘيﻘة وجوده،
وﺑحﻘيﻘة موجده ،وﺑحﻘيﻘة العالقات التي ينبغي أن تنشأ ﺑينﻪ
وﺑين غيره من ﺑني جنسﻪ ،وﺑحﻘيﻘة الغاية أو المصير الذي
صور
سيؤول إليﻪ وجوده .ومن ث ّﻢ ،ﻓهي نسق من المعرﻓة والتّ ّ
والسّلوك واالﻋتﻘاد المناﻫض لمنطق العﻘل والعﻘالنيّة ،ومن
صرف الواﻋي المسؤول ،المحكوم ﺑمنطق العصبيّة
ث ّﻢ ،للتّ ّ
والﻘوة الغاشمة.
ّ
وقد ورد لفظ "الجاﻫليّة" ﻓي مواضع مختلفة من الﻘرآن،

منها .لذلك كان ﻫذا المشروع -ﻓي جوﻫره -مشروع
تعلّﻢ وتعليﻢ ﺑالكتاﺑة والﻘلﻢ (الذي ﻋلّمبالﻘلﻢ ،ﻋلّﻢ
اإلنسان ما لﻢ يعلﻢ) ()18؛وألنّﻪ مشروع تعلّﻢ وتعليﻢ
ﺑالكتاﺑة والﻘلﻢ ،ﻓهذا يعني:
أ ّنهﻘد جاء ﻓي مواجهة جهل ( )19اإلنساناإلنسان ﺑحﻘيﻘة
وجاﻫليّتﻪ()20؛ ﻓي مواجهة جه ِل
ِ
وجوده ومصدر وجوده ،متض ّمنا ً جهلَﻪُ ﺑأص ِل
ق) ،وجه ِل ِﻪ
اإل ْن َ
سانَ ِم ْن َﻋلَ ٍ
خلﻘتِﻪ ومادّةِ خلﻘتِ ِﻪ ( َخلَقَ ْ ِ
َّ
َ
ﺑحﻘيﻘة خالﻘﻪ ومدﺑّر أموره (ﺑِاس ِْﻢ َرﺑِّكَ الذِي َخلقَ )،
ب
أمور ِه ( ِإ َّن ِإلَى َر ِﺑّكَ
وجه ِل ِﻪ ﺑحﻘيﻘ ِة معاده وﻋواق ِ
ِ
الرجْ عَى ( ،))8ومن ث ّﻢ ،ﻓي مواجهة جاﻫليّ ِة
ُّ
اإلنسانِالمترتّب ِة ﻋلى جه ِل ِﻪ أو المتسبّبة ﻋن حالة
جهلﻪ ﺑجملة تلك الحﻘائق الوجوديّة المشار إليها
مجتمعة ،والتي ال تزول ّإال ﺑالعلﻢ والتّعلّﻢ.
وتض ّمن الدّاللة ﻋلى ﻋدد من الدّالالت المركزيّة ،أﺑرزﻫا:
ي المحكوم ﺑمنطق األنفة
 .1نمط من السّلوك السّوسيو-سياس ّ
والﻘوة ،وليس
والعصبيّة للباطل وﺑالباطل ،أو لﻘانون االنفعال
ّ
ّ
لﻘانون
الحق والعدل ،وذلك ﻓي قولﻪ تعالىِ ﴿ :إ ْذ َج َع َل الَّذِينَ
َكف َُروا ﻓِي قُلُو ِﺑ ِه ُﻢ ا ْل َحمِ يَّةَ َحمِ يَّةَ ْال َجا ِﻫ ِليَّ ِة ﻓَأَنزَ َل َّ
ﻋلَ ٰى
سكِينَتَﻪُ َ
َّللاُ َ
ﻋلَى ْال ُمؤْ مِ نِينَ َوأ َ ْلزَ َم ُه ْﻢ َك ِل َمةَ التَّ ْﻘ َو ٰى َوكَانُوا أ َ َح َّق ﺑِ َها
َر ُ
سو ِل ِﻪ َو َ
ﻋلِي ًما﴾ [الفتحّ ،]26 :
َوأ َ ْﻫلَ َها ۚ َو َكانَ َّ
ألن المراد
َّللاُ ﺑِ ُك ِّل َ
ش ْيءٍ َ
يﻘروا
ﺑالحمِ يَّ ِة ﻓي اآلية :األنفة والعصبيّة؛ أنفة كفّار م ّكة أن ّ
والرسالة ،وﻋصبيّتهﻢ آللهتهﻢ التي كانوا
بوة
ّ
ي مح ّمد ﺑال ّن ّ
للنّب ّ
يعبدونها من دون هللا.
 .2نمط من الحكﻢ والﻘضاء الجائر؛ غير العادل؛ كونﻪ يﻘوم
ﻋلى التّمييز ﺑين النّاس ،وﻋدم المساواة ﻓيما ﺑينهﻢ ﻓي الحﻘوق
والواجبات؛ وذلك ﻓي قولﻪ تعالى﴿:أَﻓَ ُح ْك َﻢ ْال َجا ِﻫ ِليَّ ِة يَ ْبغُونَ ۚ
َّللاِ ُح ْك ًما ِلّﻘَ ْو ٍم يُوقِنُونَ ﴾ [المائدةّ ]50 :
سنُ مِ نَ َّ
ألن
َو َم ْن أَحْ َ
المراد ﺑـ" حكﻢ الجاﻫليّة" نمط الحكﻢ والﻘضاء الذي كان سائدا
ﻓي ْال َجا ِﻫ ِل َّيةِ؛ حيث كانوا يَجْ عَلُونَ ُح ْك َﻢ ال َّ
ف ُح ْك ِﻢ
ش ِريﻒِ خِ َال َ
ضيعِ ،كما كانوا يفضلون ﺑعض أوالدﻫﻢ ﻋلى ﺑعضهﻢ
ْال َو ِ
ْ
ْ
َ
ُ
ضعَفَاءِ ْالفُﻘَ َراءِ َ ،والَ
ْ
ﻋلى ال ُّ
اآلخرَ ،وكَانَت اليَ ُهودُ تﻘِي ُﻢ ال ُحدُودَ َ
ﻋلَى ْاأل َ ْق ِويَاءِ ْاأل َ ْغ ِنيَاءِ  ،ﻓَجاء اإلسالم لمواجهة ﻫذه
يُﻘِي ُمونَ َها َ
الوضعيّة الجائرة ،ﻓي الحكﻢ والﻘضاء ،وليرسّخ -ﺑدالً ﻋن
ذلك -مبادئ العدل والمساواة ﺑين النّاس ﻓي الحكﻢ والﻘضاء،
وﺑين األوالد ﻓي الميراث والعطاء.
ي المنحرف ﻋن منطق الفطرة
 .3نمط من السّلوك االجتماﻋ ّ
السّويّة ،والخاضع لمنطق الغريزة ،المنفلت من قيﻢ الدّين
تعالى﴿:وقَ ْرنَ ﻓِي ﺑُيُوتِ ُك َّن
واألخالق والحشمة ،وذلك ﻓي قولﻪ
َ
َو َال تَبَ َّرجْ نَ تَبَ ُّر َج ْال َجا ِﻫ ِليَّ ِة ْاألُولَ ٰى﴾ [األحزاب.]33 :
صور المنحرف؛ المحكوم ﺑمنطق سوء
 .4نمط من الفكر والتّ ّ
ّ
الظ ّن ﺑاهلل ج ّل وﻋال ،وﻋدم الثّﻘة ﺑﻪ وﺑوﻋده ووﻋيده؛ وﻋده
للمؤمنين ﺑال ّنصر ،ووﻋيده ألﻋدائﻪ وأﻋدائهﻢ ﺑالهزيمة ،وذلك
سا يَ ْغش َٰى
ﻋلَ ْي ُكﻢ ِّمن ﺑَ ْع ِد ْالغَ ِ ّﻢ أ َ َمنَةً نُّعَا ً
ﻓي قولﻪ تعالى﴿":ث ُ َّﻢ أَنزَ َل َ
ْ
س ُه ْﻢ َي ُ
طائِفَةً ِّمن ُك ْﻢ ۚ َو َ
َ
ظنُّونَ ﺑِ َّ
ق
اَّللِ َ
طائِفَةٌ قَ ْد أ َ َﻫ َّمتْ ُه ْﻢ أَنفُ ُ
غي َْر ال َح ّ ِ
َّ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
ش ْيءٍ ۚ ﴾ [آل
ظ َّن ْال َجا ِﻫ ِليَّ ِة ۚ يَﻘولونَ ﻫَل لنَا مِ نَ األ ْم ِر مِ ن َ
ﻋمران.]154 :
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ّ
وألن األصل ﻓي مواجهة حالة جهل اإلنسان ،أ ّنها
إنّما تكون ﺑالعلﻢ والتّعلّﻢ -كما أشرنا قبالً -التّعلّﻢ ﻋن
الرحيﻢ الذي تكفّل
هللا (العليﻢ) ﺑدءاً؛ كونﻪ الحكيﻢ ّ
ﺑتعليﻢ اإلنسان ما لﻢ يعلﻢ ،وذلك ال يكون ّإال ﻋبر
أداة محدّدة ﻫي الﻘراءة التي أداتها الكتاﺑة ﺑالﻘلﻢّ -
ﻓإن
األصل ﻓي مواجهة جاﻫليّة اإلنسان ،أنّها إنّما تكون
ﺑسن ال ّ
ّ
شرائع وﻓرض الﻘوانين التي من شأنها أن
تن ّ
ظﻢ حياة البشر ،وتسمو ﺑها ﻓي مدارج الكمال
ّ
ي .وﻫذا -ﺑالفعل – ما سعت كل األديان
اإلنسان ّ
وال ّ
شرائع السّماويّة إلى تجسيده واقعا ً ﻋمليّاً ،ﻓي
حياة البشريّة؛ ﺑدءا ً من أﺑي البشر آدم ﻋليﻪ السّالم،
ي الخاتﻢ؛ مح ّم ٍد( ،)حيث
ي العرﺑ ّ
وانتهاء ﺑالنّب ّ
سعى دين اإلسالم وشريعتﻪ الخالدة إلى تجسيده؛
واقعا ً معاشا ً ﻓي حياة أ ّمة اإلسالم وشريعتﻪ الخالدة.
بوة /الﻘراءة المأمور
وﺑهذا يغدو مشروع النّ ّ
ﺑتدشينﻪ ،ﻓي مطلع ﻫذه السّورة:
مشروﻋمواجه ٍة حيّة مباشرة مع طغيان اإلنسانﻋموما ً وتجبّره؛ ﻋلى هللا وﻋلى خلﻘﻪ،ومن ﻫنا أيضا ً
جاء قولﻪ تعالى ﻓي مطلع المﻘطع الثّاني من ﻫذه
سانَ لَيَ ْ
طغَى ( )6أ َ ْن
اإل ْن َ
السّورة االﻓتتاحيّة( :ك ََّال إِ َّن ْ ِ
َرآَهُ ا ْست َ ْغنَى( ))7ليؤ ّكد حﻘيﻘة مه ّمة من حﻘائق
يّ ،
وأن اإلنسان ﻋموما ً -ﺑما ﻫو
الوجود اإلنسان ّ
21
ّ
جنس أو نوع ( ) -ميّال ﺑطبعﻪ إلى الطغيان:
وأصل ال ّ
ُ
تجاوز الحدّ ﻓي ك ّل شيء ،متض ّمناً:
طغيان
ّ
ّ
تجاوز حدّ العدل إلى الظلﻢ ،وتجاوز حدّ التوازن
طرف
صرف إلى الت ّ ّ
واالﻋتدال ﻓي السّلوك والتّ ّ
والغلو ،وتجاوز حدّ النّاﻓع إلى الضّار ،وحدّ المباح
ّ
إلى غير المباح ،أو حدّ ما يجب إلى ما ال يجب أو
إلى ما ال يجوز ،ومن ث ّﻢ ،تجاوز حدود ما ﻫو
لإلنسان ﻋلى اآلخرين من حﻘوق ،إلى ما لآلخرين
ﻋليﻪ من حﻘوق ،متض ّمنا ً تجاوز حدود ما ﺑﻪ يكون
اإلنسان ﻫو إلى ما ﺑﻪ يكون سواه ،م ّما ﻫو متجاوز
قدره.
بوة الﻘراءة المأمور
وﺑهذا أيضا ً يغدو مشروع ال ّن ّ
ﺑتدشينﻪ :مشروع تحرير لإلنسان من ك ّل ما يستلبﻪ
إرادتﻪ ،ويصادر حريّتﻪ ،ويحول ﺑينﻪ وﺑين التّحﻘق
ﻓي مﻘام كمال العبوديّة هلل ،ﺑوصفﻪ تحﻘّﻘا ﻓي مﻘام
حرر من ك ّل معبود غير هللا؛ أكان من
كمال الت ّ ّ
ﺑحقّ
ع
الحجر أم من البشر .ﻓكان ﻫذا المشرو ُ
ٍ
وحﻘيﻘة ،نتيجةَ لذلك وﺑسببﻪ ،مشرو َﻋتحرير
ّ 21
ألن (أل) ﻓي (اإلنسان) الستغراق الجنس؛ جنس اإلنسان.
ّ
ّ
قال اﺑن ﻋاشور :الالم مفيدة لالستغراق العرﻓي (ينظر:
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لإلنسان (ﻋﻘال وروحا وجسدا) من ك ّل ما يستلبﻪ
الحر وﻓي
إرادتﻪ ،ويصادر حريتﻪ ﻓي التفكير
ّ
الحر؛ قراءةً وكتاﺑةً.
التّعبير
ّ

 -4-انفتاح مستويات القراءة

انطالقا ً م ّما سبق ،وتأسيسا ً ﻋليﻪ ،وﻋودة إلى سؤال
العليّة؛ ﻋلّيّة الﻘراءة :لماذا نﻘرأ ما نﻘرأ؟ الذي
طرحناه ﻓي الفﻘرة السّاﺑﻘة ووﻋدنا ﺑالعودة إليﻪ،
يمكن الﻘول :تتعدّد مستويات الﻘراءة ﻋموما ً
وتتفاوت ،ﺑتعدّد أﻫداﻓِها ومﻘاصدِﻫا،وﺑتعدّ ِد
الﻘراء ،ومدى قدرتهﻢ ﻋلى
ت
ت إمكانا ِ
وتتفاو ِ
ّ
تحﻘيق تلك األﻫداف والمﻘاصد .ما يسمح لنا
ﺑالحديث -ﻓي ﻫذه الﻘراءة العجلى -ﻋن خمسة أنواع
من الﻘراءة ،تجسّد حضور خمسة مستويات من
العالقة التي تنشأ ﺑين الﻘارئ و(النّص) المﻘروء؛
نجملها ﻓي اآلتي:

( )1-4قراءة اإلتقان:

األوليّة التي يسعى خال َلها
وﻫي مستوى من الﻘراءة ّ
الﻘار ُ
وإتﻘان قراءتﻪ،
ئ إلى امتثال وتمثّل المﻘروء
ِ
كما ﻫو ﻓي ذاتﻪ؛ دون زيادة ﻓيﻪ أو نﻘصان منﻪ،
وﻫذا المستوى من الﻘراءة ال يكون ّإاللمﻘروء نعتﻘد
ﻓيﻪ الكمال واالكتمال؛ ّ
داالً ودليالً ،ومعلوم أنّﻪ ما
من مﻘروء ،يمكن وصفﻪ ﺑالكمال واالكتمال؛ ّ
داالً
نص الكتاب العزيز
نص واحدٍ؛ ﻫو
ّ
ودليالً غير ٍ ّ
الذي ﴿ َّال يَأْتِي ِﻪ ْٱل ٰبَ ِط ُل ِمن ﺑَي ِْن يَدَ ْي ِﻪ َو َال ِمنْ
خ َْل ِف ِﻪۦ﴾[ﻓصلت ]42-41؛ الذي أنزلﻪ تعالى ﻋلى
نبيّﻪ مح ّمد (ص) ﺑلفظﻪ ومعناه ،ليتعبّدنا ﺑتالوتﻪ،
من جهة ،وليكون نبراس ﻫداية للعالمين كاﻓّة ،من
جهة أخرى.
ّ
ﻋ ِل َمﻪُ نبيّنا مح ّمد
وﻫذا النّوع من الﻘراءة ﻫو الذي ُ
( )ﺑدءاًﻋن هللا ﺑواسطة األمين جبريل ﻋليﻪ
السّالم ،حيث قال تعالىَ :
سانَكَ ِلتَ ْع َجلَ
﴿ال ت ُ َح ِ ّر ْك ﺑِ ِﻪ ِل َ
ْ
ِﺑ ِﻪ16 ِإ َّن َﻋلَ ْينَا َج ْم َعﻪُ وقرآنﻪ 17 ﻓَإِذَا قَ َرأنَاهُ
ﻓَاتَّبِ ْع قُ ْرآنَﻪُ18 ث ُ َّﻢ إِ َّن َﻋلَ ْينَا ﺑَيَانَﻪُ19﴾
َّللاُ ْال َم ِلكُ
[الﻘيامة .]19-16 :وقال تعالى﴿ :ﻓَتَ َعالَى َّ
َ
ض ٰى إِليْكَ
آن ِمن قَ ْب ِل أَن يُ ْﻘ َ
ال َح ُّ ۗ َو َال ت َ ْع َج ْل ﺑِ ْالﻘُ ْر ِ
ْ
َوحيُهُ ۖ َوقُل َّربّ ِ ِزدْنِي ِﻋل ًما 114﴾ [طﻪ]114:
ﻓهاتان اآليتان تتحدّثان ﻋن قراءة اإلتﻘان أو التّلﻘّي
ي؛ تلﻘّي الﻘرآن ﻋن هللا ﺑواسطة األمين جبريل
ّ
األول ّ
ّ
ي
ّد
ب
ع
ت
ال
األداء
قراءة
ﻋن
ّثان
د
تتح
وال
ّالم،
س
ال
ﻋليﻪ
ّ
التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر ،تونس1984 ،م:
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الرسالي)؛ وﻫي الﻘراءة
ي (الدّﻋوي أو ّ
أو البالغ ّ
التي ﻫدﻓها إﺑالغ رسالة الﻘرآن اإلسالميّة إلى
متلوا ً كما أنزل .والمعنى ﻓي
النّاس؛ مﻘروءا ً أو
ّ
اآلية الثّانية :ال تعجل -يا مح ّمد -ﻓي قراءتك للﻘرآن
قبل أن يفر َ
غ جبري ُل من إقرائﻪ إيّاك ،أو ال تعجل
ﻓي إقرائﻪ أصحاﺑك ،قبل أن تﻘرأه أنت ،سليما ً كامالً
كما أنزل ﻋليك ،ﺑمعنى ال ْتل ِﻘ ْﻪ إلى النّاس ،قبل أن
تستوثق أنّك قد تلﻘيتﻪ سليما ً كما ألﻘي ﻋليك.
وﻫذا النّوع أو المستوى من قراءة االتﻘان ﻫو ذاتﻪ
المستوى الذي نتعلّمﻪ نحن ونعلّمﻪ ألطفالنا وطالﺑنا
ى .ﻓهي إذن مستوى من
ﻓي مراحل التّحصيل ّ
األول ّ
الﻘراءة من أجل تمثّل المﻘروء وتمثيلﻪ ،ومن ث ّﻢ،
من أجل حفظﻪ ،كما ﻫو واالحتفاظ ﺑﻪ ﻓي ذاكرتنا،
وتمثّلﻪ واقعا ً ﻓي سلوكنا.

( )2-4قراءة األداء
وﻫي مستوى من الﻘراءة ،يهدف خاللَﻪ الﻘار ُ
ئ إلى
إظهار حﻘيﻘة المﻘروء ،واإلﺑانة ﻋنﻪ ،ومن ث ّﻢ ،إلى
تعليمﻪ للغير ،كما ﻫو.وﻫذا النّوع من الﻘراءة ،ﻓي
الﻘرآن ،نوﻋان:
ي (وﻫي الﻘراءة
ي) تعبّد ّ
أ .قراءة أداء (تالو ّ
صالة ،أو
المتحﻘّﻘة ﻓي الحضرة اإللهيّة= ﻓي ال ّ
ﻓي المناجاة والخلوة مثال).
ي أو
تعليم
؛
ي
ﺑيان
ي)
ب .وقراءة أداء (تالو ّ
ّ
ّ
ي؛ ﻓي سياق وﻋظ النّاس
دﻋو ّ
ي؛ إﺑالغ ّ
ّ
الحق والهدى
وإرشادﻫﻢ أو دﻋوتهﻢ إلى طريق
التي دﻋا إليها الﻘرآن .وﻫي قراءة؛ كان ﻫدﻓها
ي ذاتﻪ إلى الكاﻓّة -ﻋبر
إﺑالغ الخطاب الﻘرآن ّ
ُ
صحاﺑة -وﻫي أيضا ً الﻘراءة ذاتها التي كان
ال ّ
صحاﺑة أيضاً،
ي ( )قد أ ُ ِم َر ﺑإقرائها لل ّ
النّب ّ
ود ّل ﻋليها ﻋدد من اآليات ،منها:قولﻪ تعالى:
اس َﻋلَ ٰى ُم ْك ٍ
ث
﴿وقُ ْرآنًا ﻓَ َر ْقنَاهُ ِلت َ ْﻘ َرأَهُ َﻋلَى النَّ ِ
َ
َنز ً
يال ١٠٦﴾ [اإلسراء]106:
َون ََّز ْلنَاهُ ت ِ
وقولﻪ﴿:ﻓَإِذَا قَ َرأْتَ ْالﻘُ ْرآنَ ﻓَا ْست َ ِعذ ِﺑ َّ
اَّللِ ِمنَ
ش ْي َ
ال َّ
الر ِج ِيﻢ ﴾ [النّحل،100-98 :
ان َّ
ط ِ
وقد جاء التّعبير ﻋن ﻫذا النّوع من الﻘراءة تارة ً ﺑلفظ
﴿..وأ ُ ِم ْرتُ أَ ْن أ َ ُكونَ ِمنَ
التّالوة ،قالتعالىَ :
ْال ُم ْس ِل ِمينَ 91 َوأ َ ْن أَتْلُ َو ْالﻘُ ْرآنَ ..إلخ (﴾92
[النّمل]92-91 :وتارة ً ﺑلفظ (التّرتيل) ،قال تعالى:
﴿أ َ ْو ِزدْ َﻋلَ ْي ِﻪَ ،و َر ِتّ ِل ْالﻘُ ْرآنَ ت َْرتِ ً
يال4﴾ [المزمل:
]4
وقد كان ﻫذا النّوع من الﻘراءة رﺑّما ﻫو الوسيلةَ

الوحيدة َ إلﺑالغ رسالة التّوحيد وﺑناء العﻘيدة
صحيحة التي دﻋا إليها الﻘرآن ،ﻓي
اإليمانيّة ال ّ
مرحلة الد ّﻋوة ﻓي م ّكة .ﺑدليل ّ
أن ج ّل من أسلﻢ من
صحاﺑة قد كان إسالمهﻢ ناجما ً ﻋن تأثّرﻫﻢ
زﻋماء ال ّ
وقوة ح ّجتﻪ،
ي
الﻘرآن
البيان
ﺑسحر
المباشر
ي
ّ ّ
الح ّ
ومالمستﻪ لشغاف قلوﺑهﻢ.
 القراءة الوظيفيّة أو النّفعيّة:ويندرج ﻓي إطار ما نس ّميﻪ ﺑـ" الﻘراءة األدائيّة" ما
ﺑمكن تسميتﻪ ﺑـ ":الﻘراءة الوظيفيّة أو النّفعيّة".
وﻫي نوع من الﻘراءة التي نهدف من خاللها إلى
أداء وظيفة ما؛ غاية أو مﻘصديّة ،تﻘع خارج إطار
ﻓعل الﻘراءة ذاتﻪ ،ﻓأنا أقرأ مﻘروءاً -اآلن -ﻫناّ ،
ألن
ي -ﺑعد اآلن -ﻫناك ،محاضرةً لطالﺑي ﻓي
لد ّ
ً
الجامعة ،أو ّ
ي درسا ﻓي النّحو أو ﻓي األدب
ألن لد ّ
لطالﺑي ﻓي المدرسة ،أو ألنّي أريد أن أﺑحث ﻋن
يؤرقني ،ويدﻓعني
إجاﺑة لسؤال كان وما يزال
ّ
للبحث ﻋن إجاﺑة ﻋنﻪ .إذن ﻫي قراءة تتحﻘّق ﻓي
زمنكان مختلﻒ أو مغاير لزمنكان تحﻘّق الوظيفة
أو الغاية أوالمﻘصديّة النّهائيّة منها.
ً
وﻫي من ﻫذا الوجﻪ ،تختلﻒ ﻋ ّما سنس ّميﻪ الحﻘا ﺑـ"
الﻘراءة المتعويّة" التي تتحﻘّق وظيفتها ﺑتح ّﻘق ﻓعل
الﻘراءة ذاتﻪ ،وليس خارج إطار ﻓعل الﻘراءة.من ﻫنا
ﻓالﻘراءة الوظيفيّة تعدّ نوﻋا ً من الﻘراءة األدائيّة التي
نؤدّي خاللها وظيفةً معيّنة؛ لها صلة ﺑعالﻢ وجودنا
ي) .وﻫذا يعني أنّنا نكون
ي (الخارج ّ
الواقع ّ
مدﻓوﻋين إلى ﻫذا النّوع من الﻘراءة ﺑدواﻓع
ي ﻓي الخارج،
الضّرورة؛ ضرورة الوجود الواقع ّ
لتلبية متطلّب من متطلّبات ﻫذا الوجود؛االجتماﻋيّأ
ي؛ لإلجاﺑة ﻋن
ي اليوم ّ
ي ،من ث ّﻢ ،المعيش ّ
والتّاريخ ّ
سؤال ،أو للبحث ﻋن ح ّل لمشكلة تواجهنا ﻓي
حياتنا ،للنّهوض ﺑدور ما أو وظيفة ،تﻘع خارج
إطار ﻓعل الﻘراءة ذاتﻪ ،داخالً ﻓي ذلك ما نﻘوم ﺑﻪ
تلبية لضرورة العمل ،أو استجاﺑة لدواﻋي
صص..إلخ...
التّخ ّ

( )3-4القراءة المعرفية
وينﻘسﻢ ﻫذا المستوى من الﻘراءة إلى نوﻋين:
 : 1 -2 -4القراءة المعرفيّة البسيطة:
وﻫي مستوى من الﻘراءة أحاديّة االتّجاه التي يهدف
(مجرد) ﻓهﻢ المﻘروء واستيعاب
خاللها الﻘارئ إلى
ّ
دالالتﻪ وأﺑعاده؛ كما ﻫو ﻓي ذاتﻪ؛ دون أن يكون
لديﻪ ما يﻘولﻪ لﻪ أو يتبادلﻪ معﻪ؛ ﻓهي نوع من قراءة
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أسئلة القراءة ودورها في الت ّأسيس لمقاربة جديدة في تجريب فعل القراءة

الﻘارئ خالي الذّﻫن الذي ال ينطلق ﻓي قراءتﻪ
لمﻘروئﻪ من موقع /موقﻒ معيّن ،أو من زاوية
صة ﺑﻪ ،أو حتّى من مﻘروء ساﺑق؛ يعبّر
رؤية خا ّ
ﻋن وجهة نظر أخرى مغايرة لوجهة النّظر التي
يكرسها النّص المﻘروء؛ وﺑحيث إنّك لو تو ّجهت
ّ
إلى مثل ﻫذا الﻘارئ ﺑسؤال الﻘراءة :لماذا وقع
اختيارك ﻋلى ﻫذا المﻘروء ﺑالذّات لتﻘرأه ،لجاء ردّه
ﻋلى الفور :ألنّي أريد أن أﻓهمﻪ ،أن أستوﻋبﻪ ،أو
ّ
ألن ﻓيﻪ ما يثري َو ْﻋيِي ،ويزيد من رصيد خبرتي
ّ
إلىأن ﻫدف ﻫذا
ي؛ ﻓي إشارة
ﻓي مجال اختصاص ّ
المستوى من الﻘراءة :ﺑنا ُء ال ّشخصيّة المعرﻓيّة
للﻘارئ؛ ﺑإكساﺑﻪ خبرة جديدة،تنضاف إلى خبراتﻪ
السّاﺑﻘة ،وتسهﻢ ﻓي تكوين شخصيّتﻪ المعرﻓيّة.
لذلك تعدّ ﻫذه الﻘراءة قراءة معرﻓيّةً الزمةً ،غير
متعدّيةٍ؛ إذ ﻫي ﻓي األصل،تاﺑعة للمﻘروء ،متداخلةٌ
غيرمتخارجة ﻋنﻪ صوب الذّات الﻘارئة ،ومن
ﻓيﻪُ ،
ﻫنا ،ﻓهي من ﻫذا الوجهﻘراءة مستلبة ﺑشروط
المﻘروء؛ خاضعة لمنطﻘﻪ؛ ويمكن وصفها ﺑكونها
قراءة استهالكيّة( )22تاﺑعة.
: 2 -2 -4القراءة المعرفيّة المركّبة:
وﻫي مستوى من الﻘراءة يهدف خاللها الﻘارئ إلى
ﻓهﻢ المﻘروء ﻓي ذاتﻪ ،وﻓهﻢ الذّات أووضعها ﻓي
ضوئﻪ ،ﻓهي إذن نوع من الﻘراءةالكلّيّة المر ّكبة أو
المزدوجةالتي يسير ﻓيها الوﻋي الﻘارئ ﻓي
اتّجاﻫين متعاكسين؛ ﻓي اتّجاه (النّص) المﻘروء،
من جهة ،وﻓي اتّجاه الذّات الﻘارئة من جهة ثانية.
وتعدّ ،ﻓي جوﻫرﻫا ،نوﻋا ً من الﻘراءة التّأويليّة
العﻘليّة االستدالليّة (السّيميائيّة) التيأشار إليها
ي المؤسّس ،ﻓي أكثر من موضع،
الخطابُ الﻘرآن ّ
ّ
وحث ﻋليهاأيضا ً ﻓي الكثير
وﺑأكثر من صيغة(،)23
من آياتﻪ الحاثة ﻋلى التّأمل والنّظر ﻓي اآليات
الﻘرآنيّة النّصيّة ،وﻓي آياتﻪ تعالى الكونيّة
واألنفسيّة.
22وصفنا ﻫذه الﻘرآءة ﺑـ" االستهالكيّة" كونها تستخدم
مجرد أداة أو مادّة (وﻋاء) للفهﻢ؛ ﻓال تف ّجر
المﻘروء ،ﺑما ﻫو
ّ
ما ﻓيﻪ من طاقات كامنة ،وال تضيﻒ إليﻪ شيئا ً جديداً.
23حيث جاء التّعبير ﻋنها تارة ً ﺑلفظ " التّدﺑّر" وتارة ً ﺑلفظ
التّف ّكر ،وتارة ً ﺑلفظ " التّذ ّكر" وتارة ً ﺑلفظ "الوﻋي" ،و"
صيغ المعرﻓيّة وآليّات
النّظر" .للوقوف ﻋلى طبيعة ﻫذه ال ّ
ﻋملها ،يمكن العودة إلى كتاﺑنا :نظريّة المعرﻓة ﺑين الﻘرآن
الحس":
والفلسفة ،مرجع ساﺑق ،الفصل المعنون " ﻋﻘلنة
ّ
 ،145وما ﺑعدﻫا.
س
24وأصل اشتﻘاق اللّفظ -كما يﻘول ّ
الرازي -من قولهﻢ ":ﻓَ َر َ
سبُ ُع ال ّ
شاة" ،ﻓكانت الفراسة ﻋبارة ﻋن اختالس المعارف
ال َّ
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من ذلك -ﻋلى سبيل التّمثيل -قولﻪ تعالى﴿:ﻓَ َجعَ ْلنَا
سا ِﻓلَ َها َوأ َ ْم َ
ارةً ِم ْن ِس ِ ّجي ٍل
َﻋا ِل َي َها َ
ط ْرنَا َﻋلَ ْي ِه ْﻢ ِح َج َ
ْ
()74؛ إِ َّن ﻓِي ذَلِكَ آليَا ٍ
س ِمينَ ( )75الحجر:
ت ِلل ُمت ََو ِ ّ
 ،75 -74ألنّالمراد ﺑـ(المتوسّمين) ﻓي اآلية:
لمتفرسين ،من الفراسة ،وأصل الفراسة()24
ا ّ
إدراك المجهول ﻓي ضوء المعلوم ،واالستدالل
ﺑال ّ
شاﻫد ﻋلى الغائب،ﻓي إشارة إلى ّ
أن المراد
ﺑهﻢ:المتأ ّملون ﻓي تلك اآليات -ﺑمعنى العالمات
الدّالة ﻋلى انحراف َم ْن ح ّل ﺑهﻢ العذاب من قوم
لوط ،وشذوذ ﻓطرتهﻢ وغضبﻪ تعالى ﻋليهﻢ-
واستبصار؛ ﻓهﻢ
واﻋتبار
نظر تأ ّم ٍل
ٍ
ٍ
النّاظرون ﻓيها َ
الذين يدركون العواقب ﻓي ضوء المﻘدّمات،
والنّتائج ﻓي ضوء األسباب؛ وﻫذا يعني أ ّنهمالذين
يعﻘلونما يمكن أن يح ّل ﺑهﻢ من ﻋذاب ﻓي ضوء ما
ح ّل ﺑغيرﻫﻢ ،م ّمن سبﻘهﻢ إلى سلوك سبيل ّ
الزيغ
والضّالل ﻋن طريق الفطرة السّليمة؛ ﻓطرة هللا
التي ﻓطر النّاس ﻋليها.
لذلك نجد أنّﻪ يشترط ﻓي ﻫذا المستوى من الﻘراءة:
الحرة المباشرة لذات
الرؤية
ّ
تجاوز إستراتيجيّة ّ
المﻘروء ،إلى إستراتيجيّة التّأ ّمل والنّظر ﻓي دالالتﻪ
أن ّ
وأﺑعاده.نﻘول ﻫذا انطالقا ً من ّ
الحرة
الرؤية"
ّ
ﻓن ّ
)
25
(
المباشرة -حسب إتيان سوريو  ،-خالﻓا ً ّ
لفن
صة ،يرﻓض ك ّل محاولة
النّظر ،ذو طبيعة خا ّ
ً
لمراقبة األشياء (من خارجها) ،أي انطالقا من
وضعيّة مرسومة سلفاً ،ألنّﻪ يﻘوم أساسا ً ﻋلى
ي) ذاتﻪ ،كما ﻫو ﻓي
التّناغﻢ مع الواقع (المرئ ّ
حضوره الماثل اآلن -ﻫنا ،راﻓضا ً ترسيمﻪ وﻓق
مﻘوالت جاﻫزة ( .)26ومن ﻫنا نفهﻢ السّر ﻓي تعدّد
المرئيّات (الدّوال البصريّة ﻋلى سبيل التّمثيل) ﻓي
أﻋين النّاظرين إليها ،إذ ﻫو تعدّد راجع  -ﻓي
اﻋتﻘادنا -إلى ثالثة أو رﺑّما أرﺑعة أسباب رئيسة؛
يتمثّل ّأولهما :ﻓي اختالف المساﻓة التي تفصل
الرائي ﻋن مرئيّاتﻪ .ويتمثّل ثانيهما :ﻓي اختالف
ّ
زاوية النّظر إلى تلك المرئيّات .ويتمثّل ثالثهما :ﻓي
الرازي (ﻓخر الدين) ،الفراسة
ﺑهذا الّطريق المعيّن (ينظرّ :
دليلك إلى معرﻓة أخالق النّاس وطبائعهﻢ ،تحﻘيق :مصطفى
ﻋاشور ،مكتبة الﻘرآن للطبع والنشر والتوزيع ،الﻘاﻫرة (د.
ت َوالتَّفَ ُّك ِرَ ،مأ ْ ُخوذٌ مِ نَ ْال َوس ِْﻢ،
ص ُل الت َّ َوس ُِّﻢ :التَّثَبُّ ِ
ت) .)22 :وأ َ ْ
ِير ﺑحديدة ﻓي جلد البعير وغيره (ينظر :مادة " و-
َوﻫ َُو التَّأْث ُ
س -م" ﻓي لسان العرب).
( )25نﻘالً ﻋن منذر ﻋياشي ،مدخل العالماتية (السيميولوجيا)،
كتاب الرياض.94 :
( )26ينظر :طريﻘة نظرتي إلى الحياة ،ﻫيديوكوﺑاياشي
(1983-1902م) ،ترجمة وتﻘديﻢ :محمد ﻋضيمة،
نزوى ،ع  ،44أكتوﺑر  ،2005ص .70
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اختالف المﻘاصد واألغراض التي تو ّجﻪ سلوك
ي إزاء مرئيّاتﻪ .ويتمثّل راﺑعها :ﻓي ّ
الرائي
أن ّ
الرائ ّ
ال يرى -ﻓي حﻘيﻘة األمر –مرئيّاتﻪ (ذاتها) ،ولكنّﻪ
يرى – ﻓﻘط -اآلثار الواقعة ﻋليﻪ منها .وﻫذا يﻘتضي
أنّﻪ ال يدرك ال ّ
شيء ﻓي ذاتﻪ ،وال تنطبع صورتﻪ ﻓي
حواسّﻪ كما ﻫو (ﺑمعنى ال تنﻘلﻪ حواسّﻪ إليﻪ نﻘالً حيّا ً
مباشراً ،كما ﻫو) ،ولكنّﻪ يدرك ﻓﻘط آثاره الواقعة
ﻋلى حواسّﻪ ،من جهة ،أو قل :االستجاﺑة ال ّ
شخصيّة
الفريدة التي تنجزﻫا حواسّﻪ إزاءه ،من جهة
أخرى(.)27

ﺑاإلﻋراض ﻓي اآلية – كما نعتﻘد -رﻓض التّو ّجﻪ
ي (ﺑأﺑصارﻫﻢ وﺑصائرﻫﻢ أو ﺑك ّل
الكلّي أو الكيان ّ
إمكانات المعرﻓة واالستبصار النّاﻫضة ﻓيهﻢ)
صوب اآلية المرئيّة ،حتى ال يروﻫا ﻋلى حﻘيﻘتها؛
ﻓيدركوا داللتها وأﺑعادﻫا ،ورﺑّما يكون المراد ﺑﻪ
ي؛ المتض ّمن رﻓض التّو ّجﻪ
اإلﻋراض الجزئ ّ
ي ﺑالبصر ،وﻋلى ﻫذا يكون المراد
صوب المرئ ّ
ﺑﻘولﻪ ﻓي اآلية ":يعرضوا" يعرضوا ﺑأﺑصارﻫﻢ
ﻋنها حتّى ال يروﻫا –ﺑبصائرﻫﻢ -ﻋلى حﻘيﻘتها،
ﻓيدركوا أﺑعادﻫا وداللتها ﻋلى ما نصبها تعالى
للدّاللة ﻋليﻪ (.)29

وﻫي مرحلة من الوﻋي واإلدراك أو التّعﻘّل
ي ﻓي ﺑعض
والمعرﻓة أشار إليها الخطاب الﻘرآن ّ
سياقاتﻪ ،السيّما سياق نعيﻪ ﻋلى الكفّار توقّفهﻢ ﻋند
ﻫذه المرحلة من الوﻋي واإلدراك ﻓﻘط ،وﻋدم
تجاوزﻫا إلى مراحل أخرى من التّعﻘّل والنّظر
الباحث ﻓي دالالت ﻫذه اآليات وأﺑعادﻫا ،ﻋلى نحو
ما يوحي ﺑذلك قولﻪ تعالىَ ﴿:و ِإن َي َر ْوا آيَةً يُ ْع ِرضُوا
ست َ ِمر ﴾ [الﻘمر  .]2إذ نالحظ ّ
أن
َويَقُولُوا سِحْ ٌر ُّم ْ
الكالم ﻓي اآلية قد جرى مجرى االضطرار
االختيار والتّحﻘيق ،أي
ق ،وليس مجرى
ِ
والتّعلي ِ
مجرى اضطرار ﻫؤالء المشركين المعاندين إلى
رؤية تلك اآلية /ﺑمعنى العالمة التي ال يرغبون ﻓي
رؤيتها أصالً ()28؛ رﺑّما ألنّها ت ُ ِلز ُمهﻢ الح ّجةَ ،وت ُ ِﻘي ُﻢ
ﻋليهﻢ الدّليلَ ،وتسبّب لهﻢ إحراجا ً أمام أتباﻋهﻢ،
وتفرض ﻋليهﻢ ضرورة اإليمان ﺑها وﺑما نصبها
تعالى للدّاللة ﻋليﻪ .وﺑما يشير إشارة جليّﻪ إلى ّ
أن
ي ﻓي اآلية (وإن يروا):
المراد ﺑفعل ّ
الرؤية الجمع ّ
سيّة العاﺑرة ﺑعيون أﺑصارﻫﻢ لآلية،
الرؤية الح ّ
ّ
وليس ﺑعيون ﺑصائرﻫﻢ؛ ﻋﻘولهﻢ وقلوﺑهﻢ ،إذ ﻫﻢ
أصالً ﺑال ﺑصائر؛ ولو كانوا ﺑبصائر لتف ّكروا ﻓي
تلك اآلية (المرئيّة) وتدﺑّروا ﻓي داللتها وأﺑعادﻫا،
ولما ﺑادروا -أصالً  -إلى اإلﻋراض ﻋنها وتسخيفها
قبل أن يتأ ّملوﻫا ويعملوا نظرﻫﻢ ﻓيهاّ ،
ألن المراد

وﻫي الﻘراءة التي يهدف خاللها الﻘارئ إلى مساءلةَ
المﻘروء ﻓي ذاتﻪ ،ومساءلة ذاتﻪ ﻓي ضوئﻪ .وﻫذا
يﻘتضي أنّها قراءة المﻘروء من زاوية أخرى
مغايرة؛ أو قل :إنّها – ﺑتعبير آخر -قراءة
المﻘروءﻓي ضوء مﻘروء آخر؛ قد يتمثّل ﻫذا
المﻘروء اآلخر:
نص الﻘراءة النّﻘديّة (المعياريّة) السّائد
 ﻓيّ
والسّاﺑق ﻓي الوجود ﻋلى وجود الﻘارئ اآلن -ﻫنا،
ﺑوصفﻪ النّص الذي ينطوي ﻋلى سنن الﻘراءة
وقوانينها ،ويسهﻢ ﻓي تشكيل أﻓق انتظارات الﻘارئ
ﻋموماً( ...)30وﻋن ﻫذا المستوى من الﻘراءة
يتم ّخض نوع من الﻘراءة النّﻘديّة المعياريّة التّﻘويميّة
التي يهدف خاللها الﻘارئ إلى تﻘويﻢ المﻘروءات
العلمية المعياريّة (أﺑحاث ﻋلميّة مح ّكمة :رسائل
ماجستير ،ودكتوراه ،وأﺑحاث ترقية ،وأﻋمال
ﻋلميّة أكاديميّة مؤسّسيّة معياريّة...إلخ)،
نص السّياق
 وقد يتمثّل ﻫذا المﻘروء اآلخر ﻓيّ
31
ي( ) ،الذي
ي– تاريخ ّ
ي -ثﻘاﻓ ّ
السّوسيو-سياس ّ
يفرض شروطﻪ ﻋلى الﻘارئ ،ويملي ﻋليﻪ منطق

( )27ينظر :منذر ﻋيّاشي ،مرجع ساﺑق.94 :
()28ﻓي إشارة إلى أنّهﻢ ﻓي األصل ال يرغبون ﻓي رؤيتها ،وإذا
قدّر لهﻢ أن يروﻫا رأوﻫا رؤيةً ﻋاﺑرة ً ﺑعيون أﺑصارﻫﻢ ،ال
ﺑعيون ﺑصائرﻫﻢ ،ﺑدليل أنّﻪ أتى ﺑجواب ال ّ
شرط ﻓي اآليتين
ي حرف من حروف
(وإن يروا) ﻓعال مضارﻋا غير متّصل ﺑأ ّ
االستﻘبال" يعرضوا ويﻘولوا...إلخ" ليوحي ّ
ﺑأن ﻫذا شأنهﻢ
ي من مرئيّاتﻪ تعالى الكثيرة،
وديدنهﻢ كلّما ﻋرض لهﻢ مرئ ّ
الرؤية ،ﻓكأنّﻪ تعالى أراد أن يﻘول :إنّﻪ كلّما
وتحﻘّق منهﻢ ﻓعل ّ
أريناﻫﻢ آية من آياتنا أو كلّما ﻋرضت لهﻢ آية من آياتنا الكثيرة
العظيمة التي نصبناﻫا ﻓي مرائي أﺑصارﻫﻢ ،رﻓضوا رؤيتها
ّ
تستحق
متذرﻋين ﺑأنّها ال
كما ﻫي ﻓي ذاتها ،وأﻋرضوا ﻋنها،
ّ

مجرد سحر وكهانة.
منهﻢ أن ت ُ َرى ،ألنّها
ّ
29
ي ،نظريّة المعرﻓة ﺑين الﻘرآن والفلسفة،
ينظر :الحمير ّ
مرجع ساﺑق ،117 :وما ﺑعدﻫا.
30ﻓي مفهوم " أﻓق انتظار الﻘارئ" يمكن العودة إلى :ياوس
(ﻫانس روﺑرت)" جماليّة التّلﻘّي" ،ترجمة :رشيد ﺑنحدو،
المجلس األﻋلى للثﻘاﻓة ،الﻘاﻫرة ،ط أولى2004 ،م،11 :
135
31لمعرﻓة المزيد ﻋن ﻫذا النص ،يمكن العودة إلى  :الحميري
(ﻋبدالواسع) ،ﻓي ّ
الطريق إلى ال ّنص" ،المؤسّسة الجامعيّة
للدّراسات والنّشر (مجد) ﺑيروت ،ط أولى 2008م،128 :
.129
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قراءتﻪ للمﻘروء ،وﻋن ﻫذا المستوى من الﻘراءة،
يتم ّخض نوع من الﻘراءة االنتﻘاديّة المتسلّطة ﻋلى
المﻘروء ،ورشﻘﻪ ﺑأحكامها الجاﻫزة ،ﺑهدف إظهار
العيوب والكشﻒ ﻋن الخلل ،ومن ث ّﻢ ،انحراﻓهعن
معايير الذّوق العام ،أو ﻋدم انحراﻓﻪ.
نص الﻘراءة النّﻘديّة
وقد يتمثّل ذلك المﻘروء ﻓيّ
الحلﻢ( )32الذي يسكن وﻋي الﻘارئ ،ويو ّجﻪ إرادتﻪ
ي؛ خدمةً لﻪ ،وسعيا ً إلى ﺑلورة
وسلوكﻪ الﻘرائ ّ
ي ،وﻋن ﻫذا
مالمحﻪ ،ﺑما ﻫو مشروع قراءة مستﻘبل ّ
المستوى من الﻘراءة ،يتم ّخض نوع من الﻘراءة
النّﻘديّة اإلسﻘاطيّة المتعالية التي يهدف خاللها
الﻘارئ إلى الكشﻒ ﻋن ذاتﻪ واكتشاف إمكاناتﻪ
الﻘرائيّة الجاﻫزة ،أو إلى التّأسيس لﻘراءة جديدة
ﺑشروط جديدة.
 وقد يتمثّل ﻓي مجمل ﻫذه النّصوص –المشار إليهااآلن ﻫنا  -مجتمعةً .وﻋن ﻫذا المستوى من الﻘراءة،
يتم ّخض نوع من الﻘراءة النّﻘديّة التّأسيسيّة المر ّكبة
التي تنهض ﻓي أﻓق الهدم وإﻋادة البناء؛ ﻓي أﻓق
تفكيك المﻘروء وإﻋادة تركيبﻪ ﺑما يحﻘّق أﻫداف
وطموحات الﻘارئ ﻓي الﻘراءة ﺑوجﻪ ﻋام.
ﻋلى ّ
أن األصل ﻓي الﻘراءة النّﻘديّة ﻋموماً،
ﺑمستوياتها المختلفة ،أ ّنها إنّما تأتي ﻓي مواجهة نوع
من المﻘروءات /النّصوص الكلّيّة المر ّكبة
(=اإلشكاليّة)؛ المزدوجة البنية والدّاللة التي من
شأنها أن تروغ وتراوغ؛ أن تﻘول وال تﻘول ،أن
تس ّمي وال تس ّمي ،أن تكشﻒ وتحجب ﻓي اآلن ذاتﻪ،
ومن ث ّﻢ ،ﻓي مواجهة خطاب الكذب ﻋموماً ،أو
الخطاب غير المباشر ﻋموماً؛ داخالً ﻓيﻪ :خطاب
الفن واإلﺑداع ﻋموماً؛ أكان شعراًأم نثراً ،إضاﻓةً
ّ
إلى خطاب السّياسة ،داخالً ﻓيﻪ خطاب ال ّ
شائعات،
المشار إليﻪ قرآن ّيا ً ﻓي قولﻪ تعالى  ﴿:لَّ ْو َآل ِإذْ
س ِم ْعت ُ ُموهُ َ
ظ َّن ْٱل ُمؤْ ِمنُونَ َو ْٱل ُمؤْ ِم ٰ َنتُ ﺑِأَنفُ ِس ِه ْﻢ خَ ي ًْرا
َ
َوقَالُواْ ٰ َﻫذَآ ِإ ْﻓكٌ ُّم ِب ٌ
ين ﴾ [النور ،]12ﻓضالً ﻋن
خطاب النّفاق ﻋموماً؛ ﺑوصفﻪ خطاﺑا ً يظهر خالف
ما يبطن؛ ﻓهو يظهر إيمانا ً وتصديﻘا ً وﻋرﻓانا ً ووال ًء
(هلل ولرسولﻪ وللمؤمنين) ،ويخفي نﻘيض ذلك

تماماً :كفرا ً وتكذيبا ً وﻋدا ًء (هلل ولرسولﻪ
وللمؤمنين) ،وﻫو الخطاب المشار إليﻪ قرآنيّا ً ﻓي
ض أَن
ِب الَّذِينَ ﻓِي قُلُوﺑِ ِهﻢ َّم َر ٌ
قولﻪ تعالى ﴿ :أ َ ْم َحس َ
33
لَّن ي ُْخ ِر َج َّ
ضغَانَ ُه ْﻢ ؛ َولَ ْو نَشَا ُء َأل َ َر ْينَا َك ُه ْﻢ ( )
َّللاُ أ َ ْ
ﻓَلَ َع َر ْﻓت َ ُهﻢ بِ ِسي َماهُم ۚ َولَت َ ْع ِرﻓَ َّن ُه ْﻢ ﻓِي لَحْ ِن القَو ِل ۚ َو َّ
َّللاُ
يَ ْعلَ ُﻢ أَ ْﻋ َمالَ ُك ْﻢ ﴾ [محمد .]30-28 :ومن ث ّﻢ ،ﻓهي
تستهدف ك ّل خطاب محكوم ﺑمنطق اإلزاحة أو
ي ﻋن نمط
ي والتّداول ّ
ي والدّالل ّ
العدول؛ التّركيب ّ
ي؛ المألوف والسّائد.
التّخاطب المعيار ّ
لذلك ّ
ﻓإن من شأن ﻫذا النّوعِ من الﻘراءة النّﻘديّة
ً
المحثوث ﻋليها قرآنيّا ،أ ّنها تعدّ قراءة ً من
موقعال ّ
ظن أو ال ّ
شك؛ ﻓي حﻘيﻘة ما يﻘولﻪ المﻘروء
وصدقيّتﻪ ،وإثارة األسئلة حولﻪ ،أو حول ذواتنا ﻓي
ضوئﻪ؛ ﺑحيث يشمل( :التّساؤل حول قالة اإلﻓك ﻓي
أ ّم المؤمنين ﻋائشة -ﻋلى سبيل المثال :-حﻘيﻘة
الﻘائل؟ وحﻘيﻘة المﻘول ﻓيﻪ؟ وكيفيّة الﻘول؟ ودواﻓع
الﻘول وأﻫداﻓﻪ؟...إلخ).ومن ث ّﻢ،ﻓهي قراءة للمﻘروء
من موقع االتّصال ﺑﻪ واالنفصال ﻋنﻪ ﻓي اآلن
ﻋينﻪ؛من موقع االتّفاق معﻪ واالختالف ﻋنﻪ ومعﻪ،
وﺑالتّالي ،من موقع التّداخل ﻓيﻪ والتّخارج ﻋنﻪ ،ﻓي
اآلن ذاتﻪ.
ً
وللتّمثيل ﻋلى ﻫذا النّوع من الﻘراءة قرآنيّا ،يمكننا
التّوقﻒ ﻋند خطاب العدول /الخطاب الملحون
ِب الَّذِينَ ﻓِي
المشار إليﻪ ﻓي قولﻪ تعالى ﴿:أَ ْم َحس َ
ض أَن لَّن ي ُْخ ِر َج َّ
ضغَانَ ُه ْﻢ (َ )29ولَ ْو
َّللاُ أَ ْ
قُلُو ِﺑ ِهﻢ َّم َر ٌ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
نَشَا ُء َأل َ َر ْينَاك ُه ْﻢ فلعَ َرفت ُهم بِ ِسي َماهُم ﻓلعَ َرﻓت ُهﻢ
بِ ِسي َماهُم ۚ َو َلتَ ْع ِرﻓَنَّ ُه ْﻢ ﻓِي لَحْ ِن القَو ِل ۚ َو َّ
َّللاُ َي ْعلَ ُﻢ
أَ ْﻋ َمالَ ُك ْﻢ ([ ﴾)30محمد  ]30-28إذ تشير ﻫذه اآلية
إلى ّ
ي( )قراءة خطاب ﻫؤالء
أن ﻋلى النّب ّ
المناﻓﻘين الحاقدين ﻋليﻪ،الموتورين ضدّه؛
الملحون /المعدول ،قراءة نﻘديّة كاشفة حﻘيﻘتﻪ
المرواغة ،وحﻘيﻘة موقفهﻢ منﻪ( )من خاللﻪ،
ّ
يحث نبيّﻪ()أن يﻘرأ حال
وكأنّﻪ تعالى أخذ
مخاطبيﻪ ﻓي ﺑنية ﻫذا الخطاب الملحون ،مﻘارنةً
ﺑحالهﻢ /طريﻘتهﻢ خارج ﺑنية ﻫذا الخطاب ،أي
ﺑحالهﻢ ﻓي إطار نسق /خطاب التّداول السّائد(،)34

32لمعرﻓة المزيد ﻋن ﻫذا ال ّنص ،يمكن العودة إلى  :الحميري
ي وأزمة
(ﻋبدالواسع) :اتّجاﻫات الخطاب النّﻘد ّ
ي العرﺑ ّ
التّجريب ،دار ّ
الزمان للطباﻋة والنشر والتوزيع ،دمشق ،ط
أولى 2008م.105 ،104 :
33المراد :ألريناكهﻢ ﻋلى حﻘيﻘتهﻢ التي ما ينف ّكون يخفونها
ض
ﻋنك ،ويظهرون لك خالﻓها .قال اﺑن ﻋاشور :كانَ َم َر ُ
قُلُوﺑِ ِه ْﻢ َخ ِفيًّاِ ،ألنَّهﻢ يُبا ِلغُونَ ﻓي ِكتْمانِ ِﻪ وت َْم ِوي ِه ِﻪ ﺑِالتَّظاﻫ ُِر
َّللاُ ِلنَبِيِّ ِﻪ ﷺ أنَّﻪُ لَ ْو شا َء َأل ْ
اإليمان ،ﻓَذَك ََر َّ
ﻋلَ ْي ِه ْﻢ واحِ دًا
طلَعَﻪُ َ
ﺑِ
ِ
ف ذَوات َهﻢ ﺑِعَالماتِ ِه ْﻢ).ينظر :التحرير والتنوير،
واحِ دًا ،ﻓَيَ ْع ِر ُ

مرجع ساﺑق)121 /26 :
34ما نعنيﻪ ﺑنسق /خطاب التّداول السّائد ،نظام التّفكير
والتّعبير المهيمن ﻓي مجتمع تخاطبي معيّن؛ والمتح ّكﻢ ﻓي
وﻋي المتبادلين لﻪ ،والموجّﻪ إلرادتهﻢ وسلوكهﻢ ،وﻫو من
المفاﻫيﻢ المتداولة ﻓي الدّراسات التّداوليّة وتحليل الخطاب،
ي
ومثلﻪ ما نس ّميﻪ ﺑنسق /خطاب السياق االجتماﻋ ّ
والتّاريخي...إلخ ،ينظر ﻓي ﻫذا األخير تحديدا ً " ﻓي ّ
الطريق
إلى ال ّنص" ،مرجع ساﺑق..129 ،128 :
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ومن ث ّﻢ ،من زاوية ﻋدولهﻢ ﻋن نسق /خطاب
السّياق االجتماﻋي والتّاريخي /الثﻘاﻓي ﻓي
صة ﺑهﻢ ﻓي
التّخاطب ،إلى اختراﻋهﻢ طريﻘة خا ّ
التّخاطب معﻪ()؛ ﻓي إشارة جليّة إلى حرصهﻢ
صة ﺑهﻢ ﻓي مخاطبتﻪ(،)
ﻋلى اختراع شيفرة خا ّ
حتى ال ينكشﻒ نفاقهﻢ وزيﻒ موقفهﻢ .وكأنّﻪ تعالى
أراد أن يﻘول لنّبيّﻪ ورسولﻪ ":إيّاك أن تصدقّهﻢ ﻓيما
يبدونﻪ لك من حبّ ووالء ،وأن تﻘتنع ﺑما يﻘولونﻪ
لك من كالم معسول؛ظاﻫره الحبّ وإظهار الوالء
وال ّ
طاﻋة،وﺑاطنﻪ الحﻘد والضّغينة ﻋليك وﻋلى من
آمن ﺑك.
ّ
ّ
ومن ﻫنا ،ﻓهذا النوع من الﻘراءة النﻘديّة ﻫو
المؤسّس لمﻘروء جديد ،ولمنهج جديد ﻓي الﻘراءة.
ذلك ّ
ألن من شأن ﻫذه الﻘراءة أن تنهض ﻓي أﻓق
ّ
تفكيك المﻘروء ،وإﻋادة صياغتﻪ ﺑما يحﻘق ﻫدف
الخاص ﻓي
الﻘارئ ،أي ﺑما ينسجﻢ مع مشروﻋﻪ
ّ
قراءة العالﻢ؛ ﻋالﻢ الوجود وﻋالﻢ الموجودات.
وﺑهذا يت ّضح أنّما يميّز الﻘراءة النّﻘديّة ﻋن الﻘراءة
المعرﻓيّة المر ّكبة أنّنا ﻓي الﻘراءة النّﻘديّة -ﺑكاﻓة
أشكالها ومستوياتها-إ ّنما نستهدف المﻘروءات/
النّصوص البشريّة الﻘاﺑلة للتّفاوت؛ غير المكتملة
التي تنطوي ﻋلى ﻓجوات دالليّة ،وتحتاج إلى من
يملؤﻫا ،أو التي تنطوي ﻋلى طاقة التّكلّﻢ التي ال
تنفد ،ﻓهي تتكلّﻢ دون انﻘطاع ،وتحتاج إلى من
يصغي لها ويكالمها أو يحاورﻫا.
ّ
وخالﻓا ً لها الﻘراءة المعرﻓيّة المركبة التي
نستهدف خاللها المﻘروءات /النّصوص المعرﻓيّة
الكاملة أو شبﻪ الكاملة؛ التي نعتﻘد أنّها تنطوي ﻋلى
حﻘائق أو شبﻪ حﻘائق ،وتنتمي إلى حﻘول معرﻓيّة
مختلفة ،لذلك ﻓهي قراءة للمﻘروء من موقع االنفتاح
عرف ﻋليﻪ كما ﻫو ﻓي ذاتﻪ،
ﻋليﻪ ﻓي كليّتﻪ ،للت ّ ّ
ّ
عرف ﻋلى وضع الذات ﻓي ضوئﻪ ،وﻫذا يعني
والت ّ ّ
أنّها قراءة للمﻘروء من موقع التّصالح معﻪ ،كما ﻫو
ﻓي ذاتﻪ ،واالﻋتراف ﺑحﻘّﻪ ﻓي الوجود كما ﻫو ﻓي
ذاتﻪ أيضاً ،وﻋدم ال ّ
شك ﻓيﻪ أو التّشكيك ﻓي حﻘيﻘة
وجوده؛ صحيح أنّنا قد نش ّكأو نتش ّكك ﻓي حﻘيﻘة
داللتﻪ ،أو ﻓي حﻘيﻘة معرﻓتنا السّاﺑﻘة ﺑﻪ ،ولكن ش ّكنا
يتطرق إلى أصل وجوده؛ أﻫو موجود
ال ينبغي أن
ّ
أم ال؟ .وﻫذا راجع إلى ّ
أن مساءلة المﻘروء ال تكون
ّإال حين نعتﻘد أنّالمﻘروء ناقص أو قاﺑل للتّفاوت،
وﻫذه مه ّمة الﻘراءة النّﻘديّة ،أ ّما حين يكون المﻘروء
كامال ،أو نعتﻘد ﻓيﻪ الكمال واالكتمال؛ ّ
داالً ودليالً،
ّ
عرف ﻋلى أﺑعاده ودالالتﻪ يجب أن
ﻓإن ﻋمليّة الت ّ ّ
ّ
تت ّﻢ كما ﻫو ﻓي ذاتﻪ ،الكتشاﻓﻪ واكتشاف الذات ﻓي

ضوئﻪ.
( )5 – 4القراءة المتعوية
وﻫي الﻘراءة الجماليّة التي يجذﺑنا إليها النّص
ي؛ يحﻘّق
المﻘروء ذاتﻪ ،ﺑما ﻫو مﻘروء ن ّ
ي متعو ّ
ص ّ
لنا اللّذة والمتعة الﻘرائيّة؛ ﻓهي قراءة مشروطة
ﺑالحريّة،ومن ث ّﻢ ،ﻓهي قراءة من أجل الﻘراءة ،أي
ّ
من أجل اللّذة والمتعة التي يحﻘّﻘها لنا المﻘروء ،وﻫذا
يعني ّ
ﺑمجرد
أن وظيفة ﻫذا النّوع من الﻘراءة تتحﻘّق
ّ
تحﻘّق ﻓعل الﻘراءة ذاتﻪ ،وﻫذا ﺑخالف ما يكون ﻋليﻪ
الحال ﺑالنّسبة للﻘراءة الوظيفيّة التي نندﻓع إليها ﺑفعل
الضّرورة ،وتتحﻘّق وظيفتها خارج ﻓعل الﻘراءة
ذاتﻪ ،أي ﻓي زمنكان خارج زمنكان ﻓعل
الﻘراءةذاتﻪ (ﻓي قاﻋة المحاضرات ﺑالنّسبة لألستاذ
ي الذي يﻘرأ ما يﻘرأ اآلن -ﻫنا إﻋدادا ً
الجامع ّ
ً
واستعدادا لمحاضرة الغد ،أوﻓي قاﻋة الدّرس،
للمدرس ﻓي المدرسة أو المعهد ،أو ﻓي
ﺑالنّسبة
ّ
المسجد ،ﺑالنّسبة لشخص قرأ ليعدّ لموﻋظة يلﻘيها
ﺑعد صالة العصر ﻓي المسجد ،وﻫكذا ..وﻫذا يعني
ّ
أن دواﻓع الﻘراءة المتعويّة تعدّ دواﻓع غريزيّة
ﻓطريّة؛ وجوديّة ،أكثر من كونها معرﻓيّة أو نفعيّة،
أو وظيفيّة؛ وﻫذا النّوع من الﻘراءة مرتبط ﺑنوع
خاص من المﻘروءات /النّصوصالمتعويّة التي
ّ
ينشئها الخيال ،وتنطوي ﻋلى ﻓائض اللّذة والمتعة
اإلﺑداﻋيّة؛إنتاجا ً وتلﻘّياً ،وﻫي ،ﻓي الغالب ،متعة
ّ
الخالق ﺑدور مه ّﻢ ﻓي
جماليّة؛ يسهﻢ الخيال
ً
ً
صياغتها وإنتاجها؛ شعريّة كانت أم نثريّة ،المهﻢ
أن يكون للخيال ﻓيها نصيب كبير.
ويندرج ﻓي إطار ﻫذا النّوع من الﻘراءة ما يمكن
تسميتﻪ ﺑـ" الﻘراءة من أجل الكتاﺑة" (اإلﺑداﻋيّة ﻓي
صص الﻘارئ /الكاتب) ،وما يمكن تسميتﻪ
حﻘل تخ ّ
ﺑـ" الﻘراءة من أجل الوجود"؛ وجودي أنا كﻘارئ،
ي،
ووجود ك ّل ما ﺑﻪ يكون وجود ّ
ي الﻘرائي /الكتاﺑ ّ
الحر
ويعدّ ﻫذا المستوى من الﻘراءة شرط الوجود
ّ
للﻘارئ الكاتب ،ﻓأنا أقرأ ألنّني أحﻘّق خالل ﻓعل
الﻘراءة حريّتي /شرط كينونتي ،أو ألنّني أكتشﻒ
خالل ﻓعل الﻘراءة ذاتي وتتكشﻒ إمكاناتي ،من ﻫنا
ﻓهي قراءة مرتبطة ﻓي الغالب ،أو قل :مشروطة
ﺑفعل الكتاﺑة.
ً
ّ
مرة ،مؤكدا دور
وقد كتب نورثروب ﻓراي ذات ّ
الﻘارئ ﻓي ﻫذا النّمط من الﻘراءة ":لﻘد قيل ﻋن ﺑويﻢ
(ّ :)Boehme
إن كتبﻪ مثل نزﻫة يجلب إليها
المؤلّﻒ الكلمات ،ﺑينما يأتيها الﻘارئ ﺑالمعنى"
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( .)35وﻫو -ﻓيما نحسب -وصﻒ دقيق لدور الﻘارئ
المبدع ﻓي جميع أﻋمال ّ
ي دون استثناء.
الفن األدﺑ ّ
وﺑما يعني ّ
أن الﻘارئ الذي ينتظره النّصالمتعويّﻘد
دور ومكانةٌ ﻓي ﺑنيتﻪ األصليّة ،ليحﻘّق،
صص لﻪ ٌ
خ ّ
خالف ﻓعل الﻘراءة الذي ينجز اآلن -ﻫنا -ﻫدﻓين
مزدوجين ومتكاملين ﻫما :تحﻘيق النّص (المﻘروء)
وﺑناء معناه أو أحد معانيﻪ ،وتحيق الذّات (الﻘارئة)
وﺑناء كيانها(.)36
يّتضح من جملة ما سبق ﻋرضﻪ ،ﻓي إطار ما
أسمتﻪ الدّراسة ،ﻓي محورﻫا األخير ،ﺑـ" مستويات
الﻘراءة" ّ
أن الﻘراءة ،ﺑكاﻓّة أنواﻋها ومستوياتها،
تتمحور حول ثالثة أنساق رئيسة ،ألنّﻪ ال يخلو:
إ ّما أن تتحﻘّق وﻓق شروط المﻘروء ذاتﻪ ،ويتم ّخضﻋن ﻫذا النّسق نوع من الﻘراءة التّاﺑعة ،المستكينة؛
سسة ،ومن ث ّﻢ ،غير المنتجة لمﻘروء جديد
غير المؤ ِ ّ
ولطريﻘة جديدة ﻓي الﻘراءة؛ كونها تكتفي ﻓﻘط
ﺑإﻋادة إنتاج المﻘروء كما ﻫو .ويندرج ﻓي إطار ﻫذا
النّسق ،ما أسمتﻪ الدّراسة ﺑـ" قراءة االتﻘان" و"
قراءة األداء" ،ﻓضالً ﻋن " الﻘراءة الوظيفيّة" وكذا
" الﻘراءة المعرﻓيّة البسيطة"(.)37
أو تتحﻘّق وﻓق شروط الذّات الﻘارئة ،ويتم ّخضﻋن ﻫذا النّسق من الﻘراءة ،نوع من الﻘراءة
المتعالية أو المتسلّطة ،ومن ث ّﻢ أيضاً،غير المؤسّسة
نص الذّات
أوالمنتجة؛ كونها تكتفي ﺑإﻋادة إنتاج
ّ
الﻘارئة؛ موقفا ً ورؤيةً.ويندرج ﻓي إطار ﻫذا النّسق،
ما يمكن تسميتﻪ ﺑـ" الﻘراءة من أجل الهيمنة" .نشير
ﻫنا ،إلى ّ
أن الﻘراءة قد تغدو -ﻓي وﻋي ﺑعض
مجرد مشروع للهيمنة؛ ﻫيمنة الذّات
الﻘراء-
ّ
ّ
ّ
الﻘارئة؛ أكانت ﻫذه الذات ﻓرديّة أم جمعيّة؛ شخصيّة
ٌ
مشروط
أم مؤسّسيّة ( .)38وﻫذا النّوع من الﻘراءة
ٌ
مصير؛ حيث الﻘارئ،
ﺑالكتاﺑة
ومرتهن ﺑها ارتهانَ
ٍ
ﻓي ﻫذا النّمط ،كاتبٌ ﺑالضّرورة؛ ﻓهو يﻘرأ مﻘروءاً
ب ،ﻓي اآلن ﻋينﻪ؛
ما ،ألنّهيريد أن يكتب وأن َي ْستَ ْك ِت َ
أن يثيروأن يستثير ،ومن ث ّﻢ ،أل ّنﻪ يريد أن يخندق
قارئﻪ ،ليكون معﻪ ،أو ضدّه؛ ﺑمعنى أنّهيريد من
ينجر معﻪ إلى ساح ِة الﻘراءةِ /الكتاﺑ ِة/
قارئﻪ أن
ّ

صراعِ؛ مؤيّداً لﻪ ،أو معارضاً ،متب ّنيا ً
المواجه ِةوال ّ
وجهة نظره ﻓيما يكتب ،أو حتّى مخالفا ً وجهة
الﻘراء/
نظره ،إذ ليس مه ّما -ﺑالنّسبة لهذا النّوع من ّ
الكتّاب -أن يكون الﻘارئ لما يكتبون؛ معهﻢ أو
ضدّﻫﻢ؛ المه ّﻢ ﻫو أن ينحاز وأن يتحيّز،ﻓحسب ،أي
أن يغدو قارئا ً  /كاتبا ً منحازا ً لما يكتبون ،أو ضدّ ما
يكتبون؛ ألنّمن شأن موقفهﻢ ﻫذا أن يحﻘق طموحهﻢ
ﻓي ال ّ
شهرة والهيمنة.
ّ
ّ
ي أحد أﻫ ّﻢ آليّات
ويعدّ التأويل (التعسّفي) اإلسﻘاط ّ
ﻫذا النّوع من الﻘراءة ،ﺑل رﺑّما كان ﻫو آليّتها
الوحيدة ﻓي إنتاج المعنى والدّاللة.
ويمكننا أن نرى أنموذجا ً لهذا النّوع من الﻘراءة/
ي ،السيّما
الكتاﺑة ،ﻓي قراءة /كتاﺑة د .ﻋبد هللا الغذّام ّ
ﻓي كتاﺑﻪ المثير للجدل :النّﻘد الثّﻘاﻓي :قراءة ﻓي
األنساق الثّﻘاﻓيّة العرﺑيّة".
ّ
 أو تتحﻘق وﻓق شروط الذات الﻘارئة من جهة،ووﻓق شروط النّص المﻘروء من جهة أخرى ،وﻫذا
النّسق من الﻘراءة ﻫو وحده النّسق المنتج
للمﻘروءات الجديدة ،ﺑما تؤسّس لﻪ من طرائﻘجديدة
ﻓي الﻘراءة؛ كونﻪ ينهض ﻓي أﻓق التّفاﻋل والجدل
ﺑين طرﻓي العالقة ،وليس ﺑمعزل ﻋنهما معا ً أو ﻋن
أحدﻫما ،وﺑحيث يت ّﻢ خاللها إﻋادة إنتاج النّص
المﻘروء ،من جهة ،وك ّل النّصوص الﻘارئة لﻪ
والمﻘروءة ألجلﻪ أو ﺑسببﻪ ( )39من جهة ثانية.
ويندرج ﻓي إطار ﻫذا النّسق من الﻘراءة التفاﻋليّة
الجدليّة،أنواع الﻘراءة الثّالثة األخيرة ،والمتمثّلة ﻓي
ما أسمتﻪ الدّراسة ﺑـ " الﻘراءة المعرﻓيّة المر ّكبة"
و" الﻘراءة النّﻘديّة" و" الﻘراءة المتعويّة".
غير أنّﻪ ال ينبغي أن يفهممن مجمل ما قلناﻫعن ﻫذه
األنساق الثّالثة ،وما ينتمي إلى كل منها من
مستويات الﻘراءة المختلفة ،أننا نزﻋﻢ أنّﻪ يمكن
مفصلة ﻫذه األنساقأو المستويات ،وﻋزل ﺑعضها
ﻋن ﺑعض ،ﺑحيث يمكن إقامة الحدود الفاصلة ﺑين
ك ّل نسق وآخر ،أو ﺑين ك ّل مستوى من مستويات
الﻘراءة وآخر ،والحديث ،من ث ّﻢ ،ﻋن قراءة أدائيّة
أو وظيفيّة خالصة ﺑمعزل ﻋ ّما أسمتﻪ الدّراسة ﺑـ"

للنّهوض ﺑدور المنتج الحﻘاً.
35ﻓعل الﻘراءة ،نظريّة جماليّة التّجاوب ﻓي األدب ،ﻓولفغانغ
38يندرج ﻓي إطار ﻫذا النسق من الﻘراءة؛ الﻘراءات
إيزر ،ترجمة حميد الحميداني والجاللي الكدية ،منشورات
ّ
ي ،كما كشﻒ ﻋن
اإلسالم
العرﺑي
رق
ش
ال
اث
لتر
االستشراقية
مكتبة المناﻫل ،ﻓاس1994 ،م.20 :
ّ
صة ادوارد سعيد ،السيّما ﻓي كتاﺑﻪ" االستشراق،
36ينظر :سعيد ﺑنكراد :ﻓعل الﻘراءة وإشكاليّة التّلﻘّي :ص  6موقع سعيد
ذلك ﺑخا ّ
ترجمة :محمد ﻋناني ،دار رؤية ،الﻘاﻫرة ،ط1005 ،1م
ﺑنكرادhttp://www.saidbengrad.net/al/n10/5.htm
كرسﻪ لدراسة خطاب االستشراق ونﻘده.
37يجب اإلشارة ﻫنا إلى أن ﻫذا التّوصيﻒ المعرﻓي لهذا النّسق
والذي ّ
39
سبﻘت اإلشارة إلى ﻫذه النصوص ص  25 ،24من ﻫذا
وما يندرج ﻓي إطاره من أنواع الﻘراءة المشار إليها ،ال يﻘلّل-
البحث.
ﺑالمطلق -من أﻫميّة ﻫذا النّسق ﻓي حياة الﻘارئ ،ودوره
ي ﻓي ﺑناء شخصيّتﻪ الﻘرائية المعرﻓية ،وتهيئتﻪ
التأسيس ّ
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الﻘراءة المعرﻓيّة" أو " النّﻘديّة" أو " المتعوية" أو
العكس .ﻓنحن ال نزﻋﻢ ﻫذا ،ألنّذلك أصال غير
ممكن ،لذلك ﻓإنّمسألة تصنيﻒ ﻫذه المستويات من
الﻘراءة ال يعدو أن يكون ﺑحسب ما يغلب ﻋلى
كلّمستوى؛ م ّما يعد داخال ﻓي أساسالفرق ﺑين
كلّمستوى وآخر ،وإال ﻓاألصل ﻓي ﻫذه المستويات
أنها قد تتداخل حدودﻫاﺑﻘدر ما ،ولعلّذلك ﺑالذات ﻫو
ما جعلنا نؤثر استعمال مفهوم " مستويات الﻘراءة"
دون استعمال مفهوم" أنواع الﻘراءة".

.3

خاتمة
صلت خالل طرحها
وﺑهذا تكون الدّراسة قد تو ّ
ألسئلة الﻘراءة التّأسيسيّة الثالثة ومحاولة اإلجاﺑة
ي ،إلى ﻋدد
ﻋنها ،انطالقا ً من مرجعيّة النّص الﻘرآن ّ
من النّتائج ،أﻫ ّمها:
ّ .1
أن ث ّمة ثالث إستراتيجيّات لتجريب ﻓعل
الﻘراءة ﻋموماً ،يتم ّخض ﻋنها ثالثة أنساق
قرائيّة كبرى:
 إستراتيجيّة الذّﻫاب إلى ← المﻘروء،
لﻘراءتﻪ كما ﻫو ﻓي ذاتﻪ ،ويتم ّخض ﻋنها
ما يمكن تسميتﻪ ﺑـ" نسق الﻘراءة
االستالﺑيّة التّاﺑعة".
 وإستراتيجيّة اإلياب ﻋن → المﻘروء،
لﻘراءتﻪ ،كما نحن ،ويتم ّخض ﻋنها ،ما
يمكن تسميتﻪ ﺑـ" نسق الﻘراءة المتعالية".
 وإستراتيجيّة الذّﻫاب إلى المﻘروء
واإلياب ↔ ﻋنﻪ ﻓي اآلن ذاتﻪ ،ويتم ّخض
ﻋنها ما يمكن تسميتﻪ ﺑـ" نسق الﻘراءة
التّفاﻋليّة الجدليّة".
ّ .2
أن الﻘراءة المنتجة للمعرﻓة ﻫي الﻘراءة
الحرة المباشرة التي ينفتح خاللها
التّجريبيّة
ّ
وﻋينا الﻘارئ ﻋلى المﻘروء من موقع أنّنا وإيّاه
كائنات حيّة ،ناطﻘة أو متكلّمة؛ ّ
وأن ﻋلينا -ﺑما
األمر كذلك -أن نصغي إليﻪ ونحاوره ،أو أن
نتعاطى الكالم معﻪ؛ ﻓال نفرض ﻋليﻪ شروطنا
كاملة ،وال نخضع لشروطﻪ كاملةّ ،إال أن
يكون ﻫذا المﻘروء من جنس المﻘروءات
الكاملة المكتملة (المﻘدّسة) أو التي نعتﻘد ﻓيها
الكمال واالكتمال ،ﻓإن كان المﻘروء من ﻫذا
لنص الكتاب
الجنس ،كما ﻫو الحال ﺑالنّسبة
ّ
العزيز (الﻘرآن) ﻓإنّﻪ يتو ّجب ﻋلينا ،أن نفهمﻪ
ﻓحسب ،وأن نفهمﻪ كما ﻫو ﻓي ذاتﻪ ،لنفهﻢ
ذواتنا ﻓي ضوئﻪ .وﻫذا يعني ّ
أن ﻋلينا أن تﻘرأه

.4

.5

.6

.7

قراءة معرﻓيّة خالصة ،وليس قراءة نﻘديّة،
ي المﻘدّس (الﻘرآن) ال يﻘرأ قراءة
ﻓالنّص اإلله ّ
نﻘديّة ،ﺑل قراءة معرﻓيّة؛ ﺑسيطةً أو مر ّكبةً-
كما أوضحت الدّراسة ذلك.
ّ
أن الﻘراءة ﻋموما ً تتعدّد مستوياتها وتتفاوت،
ت
ﺑتعدّد أﻫداﻓِها ومﻘاصدِﻫا ،وﺑتعدّ ِد وتتفاو ِ
الﻘراء ﻓي الﻘراءة ،ومدى قدرتهﻢ
ت
إمكانا ِ
ّ
ﻋلى تحﻘيق تلك األﻫداف والمﻘاصد .وانطالقا ً
من ذلك وتأسيسا ً ﻋليﻪ ،ﻓﻘد رصدت الدّراسة
خمسة مستويات للﻘراءة :ما أسمتﻪ ﺑـ" قراءة
االتﻘان" و" قراءة األداء" و" الﻘراءة
المعرﻓية" ﻓـ" الﻘراءة النﻘدية" و" الﻘراءة
المتعوية".
ّ
أن الﻘراءة الوظيفيّة ﻫي الﻘراءة التي يهدف
خاللها الﻘارئ إلى أداء وظيفة ما ،تﻘع خارج
إطار ﻓعل الﻘراءة ذاتﻪ ،ﻓي زمن كان مختلﻒ
أو مغاير لزمن الﻘراءة .أ ّما الﻘراءة
المتعويّةﻓهي الﻘراءة التي تتح ّﻘق وظيفتها
ﺑمجرد تحﻘّق ﻓعل الﻘراءة ذاتﻪ ،أي ﻓي زمكان
ّ
ﻓعل الﻘراءة ذاتﻪ ،وليس خارج إطار ﻫذا
ّ
الزمكان.
ّ
أن " الﻘراءة المعرﻓيّة" قسمان :قراءة معرﻓيّة
ﺑسيطة ،وقراءة معرﻓيّة مر ّكبة ،وما يميّز
الثّانية ﻋن األولى ّ
أن الوﻋي الﻘارئ ﻓي الثانية
(المركبة) خالﻓا لألولى (البسيطة) يسير ﻓي
اتّجاﻫين متعاكسين؛ ﻓي اتّجاه (النّص)
المﻘروء ،من جهة ،وﻓي اتّجاه الذّات الﻘارئة
من جهة ثانية .لذلك ﻓهي -خالﻓا لألولى -تمثل
نوﻋا ً من الﻘراءة الكلية المركبة أو المزدوجة
التي يهدف الﻘارئ خاللها إلى ﻓهﻢ المﻘروء ﻓي
ذاتﻪ ،وإلى ﻓهﻢ الذّات أو وضعها ﻓي ضوئﻪ.
ّ
أن " الﻘراءة النّﻘديّة" ﻫي الﻘراءة التي يهدف
خاللها الﻘارئ إلى مساءلةَ المﻘروء ﻓي ذاتﻪ،
ومساءلة ذاتﻪ ﻓي ضوئﻪ ،وأنها ،من ث ّﻢ ،قراءة
المﻘروء ﻓي ضوء مﻘروء آخر ،أو من زاوية
أخرى؛ مغايرة لزاوية النّظر التي يجسّدﻫا
النّص المﻘروء ،وﻫذا جوﻫر ما يميزﻫا ﻋن
الﻘراءة ﻋن الﻘراءة المعرﻓية ﺑمستوييها:
البسيط والمر ّكب.
األصل ﻓي الﻘراءة النّﻘديّة ،ﺑمستوياتها
المختلفة ،أنّها إنّما تأتي ﻓي مواجهة نوع من
المﻘروءات الكلّيّة المر ّكبة؛ المزدوجة البنية
والدّاللة التي من شأنها أن تروغ وتراوغ؛ أن
تﻘول وال تﻘول ،أو أن تس ّمي وال تس ّمي ،ومن
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ث ّﻢ ،ﻓهي تأتيفي مواجهة خطاب الكذب ﻋموماً؛
داخالً ﻓيﻪ :خطاب ّ
الفن واإلﺑداع ﻋموماً؛ أكان
ً
شعرا ً أم نثراً ،إضاﻓة إلى خطاب السّياسة،
داخالً ﻓيﻪ خطاب ال ّ
شائعات ،ﻓضالً ﻋن خطاب
النّفاق ﻋموماً ،ومن ث ّﻢ ،ﻓهيتستهدف ك ّل
خطاب محكوم ﺑمنطق اإلزاحة أو العدول؛
ي ﻋن نمط
ي والتّداول ّ
ي والدّالل ّ
التّركيب ّ
ي؛ المألوف والسّائد.
التّخاطب المعيار ّ
ّ
ّ .8
أن ما يميّز الﻘراءة النﻘديّة ﻋن الﻘراءة المعرﻓيّة
المر ّكبة أنّنا ﻓي الﻘراءة النّﻘديّةإنّما نستهدف
المﻘروءات /النّصوص البشريّة الﻘاﺑلة
للتّفاوت؛ التي تنطوي ﻋلى ﻓجوات دالليّة،
وتحتاج إلى قارئ يشارك ﻓي ﻋمليّة إنتاجها،
ﺑملء تلك الفجوات ،أو التي تنطوي ﻋلى طاقة
التّكلّﻢ التي ال تنفد ،ﻓهي تتكلّﻢ دون انﻘطاع،
وتحتاج إلى من يصغي لها ويحاورﻫا.
وخالﻓا ً لها الﻘراءة المعرﻓيّة المر ّكبة التي
نستهدف خاللها المﻘروءات /النّصوص
المعرﻓيّة الكاملة أو شبﻪ الكاملة؛ التي نعتﻘد
أنّها تنطوي ﻋلى حﻘائق أو شبﻪ حﻘائق،
وتنتمي إلى حﻘول معرﻓيّة مختلفة ،لذلك ﻓهي
قراءة للمﻘروء من موقع االنفتاح ﻋليﻪ ﻓي
عرف ﻋليﻪ كما ﻫو ﻓي ذاتﻪ،
كليّتﻪ ،للت ّ ّ
عرف ﻋلى الذّات أو وضعها ﻓي ضوئﻪ.
والت ّ ّ
ّ .9
أن " الﻘراءة المتعويّة" ﻫي الﻘراءة التي يجذﺑنا
ّ
ي
ص
ن
روء
مﻘ
ﻫو
ﺑما
ذاتﻪ،
المﻘروء
ص
ن
ال
إليها
ّ
ّ
ي ،يحﻘق لنا اللّذة والمتعة الﻘرائيّة؛ ﻓهي
متعو ّ
ﺑالحريّة ،من جهة ،وﺑاللّذة
قراءة مشروطة
ّ
والمتعة ،من جهة أخرى .ومن ﻫنا ّ
ﻓإن وظيفة
ﻫذا النّوع من الﻘراءة -خالﻓا للﻘراءة الوظيفية-
ﺑمجرد تحﻘّق ﻓعل الﻘراءة ذاتﻪ ،أي ﻓي
تتحﻘّق
ّ
زمكان ﻓعل الﻘراءة ذاتﻪ ،وليس خارج إطار
ﻫذا ّ
الزمكان.

توصيات الدراسة:

انطالقا ً من النتائج الساﺑﻘة السيّما النّتيجة ( )1و
(:)2
اﻋتماد
ﺑضرورة
الدّراسة
 .1توصي
اإلستراتيجيّة الﻘرائيّة (جـ) األخيرة؛ المؤسّسة
لما أسمتﻪ ﺑـ" نسق التّفاﻋل والجدل" كونها
اإلستراتيجيّة التي تساﻋد الﻘارئ ﻋلى تجاوز
ي
ي النّﻘد ّ
ي الكتاﺑ ّ
حالة الجمود الﻘرائ ّ
ي ،وتمكنّﻪ ،ﻓي اآلن نفسﻪ ،من
والمعرﻓ ّ
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إنتاج

المعرﻓة

المشاركة ﻓي ﻋمليّة
الجديدةالمتجدّدة ﺑاستمرار.
 .2كما توصي الدّراسة ﺑضرورة ﻓتح مجال
الﻘراءة ﻋلى ك ّل ما يمكن قراءتﻪ واكتناه
دالالتﻪ وأﺑعاده من المﻘروءات /النّصوص،
وآﻓاق التّفاﻋل معﻪ ﺑما يسهﻢ ﻓي كسر قيد
ي الضّيق وإﻋالن حالة
التّخ ّ
صص األكاديم ّ
الخروج إلى ﻓضاءات الﻘراءة البينيّة التي
يتجاوز خاللها الوﻋي الﻘارئ حدودَ الحﻘل
ي الذي ينتمي إليﻪ ،إلى حﻘول معرﻓيّة
المعرﻓ ّ
أخرى؛ ﻫي ﻋلى صلة مباشرة أو غير مباشرة
ﺑمجال اختصاص الﻘارئ ،ﻫذه الﻘراءة التي
اليوم ضرورةً مل ّحة من ضرورات
ﺑاتت تمثّل
َ
الحياة اإلنسانيّة المعاصرة ،وشرطا ً أساسيّا ً
من شروط انتماء اإلنسان الﻘارئ إلى العصر،
ومشاركتﻪ الفاﻋلة ﻓي إنتاج معارﻓﻪ وقيادة
مسيرة النّهوض ﺑحياة مجتمعاتﻪ.
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