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الإ�سالمية«،  الدعوة  اإ�سالمي«،و»منهجية  منظور  من  موؤلفاته:»الإعالن  من 

وغريها،  الإ�سالمي«..  الإ�سالح  و»اأعللالم   الإ�سالمية«،  العلوم  تدري�س  و»اآفللاق 

اإ�سافة اإىل العديد من الدرا�سات والأبحاث باملجالت والدوريات العربية.

نهــــر متــعــــــدد... متــجــــــــدد

م�سروع فكري وثقايف واأدبي يهدف اإىل الإ�سهام النوعي يف اإثراء املحيط الفكري والأدبي والثقايف 

باإ�سدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�سطية تدرك الواقع وت�ست�سرف امل�ستقبل.

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

قطاع ال�سوؤون الثقافية

اإدارة الثقافة الإ�سالمية

�س.ب: 13 ال�سفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت

الهاتف: 22487310 )965+(  - فاك�س: 22445465 )965+(

نقللللال:  99255322 )965+( 

rawafed@islam.gov.kw :الربيد الإلكرتوين

 www.islam.gov.kw/rawafed   :»موقع »روافد

3



مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول على موافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت
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الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

رقم الإيداع مبركز املعلومات:  169 / 2013

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2013 / 448

ردمك:   978-99966-54-12-1
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ت�صدير

اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني.

و�سعت التحولت التكنولوجية احلديثة الإن�سان يف معرتك من التحديات 

املعرفية والقيمية وال�سلوكية، وجعلته يف حرية من اأمره �سواء اأقبل النخراط 

رف�سها  اختار  اأم  كرهها،  اأو  لها، طوعا  في�ستجيب  التحولت،  تلك  تيار  يف 

وطرحها مهما كلفه موقفه ذلك من خ�سائر على امل�ستوى القريب والبعيد.

ومن اأبرز التحديات التي اأن�ساها ع�سر القفزة النوعية يف جمال و�سائل 

الت�سال وو�سائط املعرفة اأن اأ�سبحت القراءة تعرف خلال ملحوظا، حيث 

ناف�س الكتاَب كٌل من الإنرتنيت وال�سورة، وو�سعا الإن�سان اإزاء و�سائل وفر�س 

التالميذ  وان�سرف  والتنوع،  وال�سرعة  ة  واجلللد  بالطرافة  متتاز  جديدة  

م�ساحبة  ظلت  التي  الو�سيلة  باعتباره  الكتاب  عن  النا�س  وعموم  والطلبة 

لالإن�سانية اآلف ال�سنني.

تلك  من  مت�سرعة  مواقف  يتخذوا  اأن  الدار�سني  على  الغالب  كان  واإذا 

الو�سائط التكنولوجية احلديثة ، فاإن التحليل العلمي املتوازن يقت�سي الوقوف 

ونف�سيا  معرفيا  عنها  الناجمة  الآثار  والبحث يف  الظاهرة،  تلك  اأبعاد  على 

ووجدانيا واجتماعيا، ومقارنتها بالأو�ساع التي تن�سئها القراءة يف الكتاب.

وقد حاول الباحث اأحمد عي�ساوي اأن ي�سع اإطارا منهجيا لتلك املعاجلة، 

من خالل النطالق من فل�سفة قدرة القراءة على اإحداث التغيري من احلالة 

والتعليم،  املعرفة  اإىل  والأمية  اجلهل  من  الجتماعية،  احلالة  اإىل  ال�سلبية 

النفرادية  ومن  امل�ساركة،  اإىل  النبهار  ومن  الفاعلية،  اإىل  التكالية  ومن 

اإىل التوا�سل الجتماعي.
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الكتاب  عن  العزوف  اأن  امليدانية،  الدرا�سات  بع�س  خالل  من  بني،  وقد 

والقراءة اأن�سا جيال من ال�سباب يعاين، يف العديد من احلالت، من ال�سحالة 

يعترب  مما  التجميعية،  النتقائية  والعقلية  املنهجية،  والب�ساطة  املعرفية 

الإنرتنت  نحو  والجنللذاب  والقراءة  الكتاب  يف  للزهد  البعيدة  الآثللار  من 

والكتاب الإلكرتوين.

  وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 

منها  اإ�سهاما  الكرام،  القراء  جمهور  اإىل  الكتاب  هذا  تقدم  اأن  الكويت 

حتط  اأن  دون  التغيري،  اإىل  �سبيال  والقراءة   الكتاب  بقيمة   التذكري  يف 

من اأهمية الو�سائل والو�سائط احلديثة التي تظل يف حاجة اإىل عقل موازن  

يجزي  واأن  به،  ينفع  اأن  املوىل  ،�سائلة  عواملها،  ولوج  اأثناء  ومنتبه  ومرجح 

موؤلفه خري اجلزاء...

اإنه �سميع جميب.
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مقدمة





تفر�ست مليا ولأمد بعيد يف حال الأمم املتقدمة، وجلت بخاطري وب�سري 

واأعلى درجات  الإبللداع،  اأوىل مراتب  يوم  كل  يت�سنمون  فوجدتهم  وتفكريي 

النه�سة  �سجل  يف  والتوقيع  والإ�سافة  الخرتاع  م�ستويات  واأ�سمى  البتكار، 

والتنمية والتقدم والرقي،  كما كنا يوما ما، حني فهمنا وعملنا بقوله تعاىل: 

{ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ..} )اآل عمران: 110(.  فهم يعملون ويقد�سون 

واجلاد  العامل  يحرتمون  وهم  واجلد،  الكد  ويقد�سون  يكدون  وهم  العمل، 

ة يف البالد، وهم  واملن�سبط واملنتج واملبدع واملبتكر، وكل �ساحب اإرادة خريرّ

ينتجون بوفرة متميزة يف عوامل احلياة العديدة، حيث يبدو متيزهم يف عامل 

املعرفة والتقانة، وعامل الأ�سياء واملنجزات.. وهم.. وهم..

وامل�سلمني:  العرب  حال  يف  مثِلِه  وتو�سٍم  مَتللٍل  العميقَ  التملي  ذلك  وتال 

احلياة:  عللوامل  �ستى  يف  املتنكب  امللللرتدي،  املللرتاجللع،  ال�سعيف،  اخلللائللر، 

املعرفية والتقنية وال�سيئية منذ قرون التخلف التي طال اأمدها، فوجدتهم - 

لالأ�سف ال�سديد - يف ذيل الأمم، ويف اآخر ترتيب وت�سنيف: معنوي ومعريف 

ماأزق  من  اخلللروج  على  قادرين  غري   - ال�سديد  لالأ�سف    - فهم  و�سيئي، 

التخلف، بل مازالوا بعد مل ي�سعوا روؤاهم وت�سوراتهم وعقولهم وم�ساعرهم 

اإخراجهم  على  القادر  للمنهج  احلقيقي  املنفذ  على  واأقدامهم  واإراداتهم 

من حماأة الرتدي واأ�سن التخلف، مع العلم اأن هذا املنهج بني اأيديهم منذ 

قرون طويلة، وقد نال حظه من التجريب ال�سحيح وال�سليم، فاأثمر واأعطى 

ر بها �ساحبه حممد ، وهو يقول خمربا عن خريية  خري القرون، التي ب�سرّ

التجربة: »خري القرون قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين 

يلونهم«، وعدد عليه ال�سالة وال�سالم القرون ثالث اأو اأربع مرات )احلديث 

رواه اأبو داود يف �سننه(.

وقد اآل حالهم منذ قرون التخلف، ويف الغالب دون اإعقال حلظات التاألق 

اإىل: تخلف مركب، وانهيار م�ستمر، وُعقد  املعريف والأخالقي واحل�ساري، 
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حياتي  وتع�سر  احلل،  عن  م�ستع�سية  واجتماعية  وروحية  ووجدانية  نف�سية 

مميت، اأفقدهم القدرة على تر�سم طريق النجاة، ومعرفة املنهج ال�سحيح 

والأمثل للنه�سة والتوثب احل�ساري، فا�ستقوا من جتارب الآخرين بوعي اأو 

من دون وعي، علرّهم يجدوا ما وجدته تلك الأمم الناه�سة، دون اأن يتفطنوا 

اأيديهم  بني  هي  وال�سحيح  ال�سليم  املنهج  وتطبيقات  اأ�س�س  اأن  اإىل  البتة 

وظهرانيهم، يتلوها ويعرفها اخلا�س والعام.

ذلك املنهج الذي بداأ به �ساحب ال�سريعة ال�سمحاء حممد  مع ربه، وهو 

يفتتح املادة الأوىل يف م�سروع التغيري الإ�سالمي بالقراءة واملعرفة )اإقراأ(، 

فال �سبيل اإذن للتغيري يف هذا الدين غري �سبيل املعرفة، ول و�سيلة للتغيري 

بداءة غري و�سيلة واآلة القراءة والكتابة والتعلم والتعليم، ول تاأ�سي�س يف هذا 

للمعرفة  املُو�سلة  ال�سليمة  ال�سحيحة  املعرفة  غري  ال�سايف  الرباين  املنهج 

)1(

ال�سادقة واليقينية املطلقة { چ  چ  چ  ڇ  ڇ } )العلق: 1(. 

1- �سبق واأن قدمُت �سل�سلة درا�سات عن مقومات امل�سروع احل�ساري الإ�سالمي عند نبيي اهلل نوح 

ال�سور  اختزلْت هاته  ، حيث  والع�سر  واملدثر  العلق  �سورة  ثم يف  وال�سالم،  ال�سالة  عليهما  ومو�سى 

و�سيانة  حماية  واآليات  امل�سروع  حامل  وموا�سفات  الإ�سالمي  احل�ساري  امل�سروع  مقومات  الثالث 

الغزايل، من  الراحل املرحوم حممد  اأ�سا�سا من �سيخنا  والفكرة م�ستوحاة  امل�سروع من النحراف. 

كتابه القيم الدعوة الإ�سالمية ت�ستقبل قرنها اخلام�س ع�سر، الذي در�سته للطالب وطورت فكرته.

املعرفية،  ]املنظومة  النه�سة:  م�ساريع  عليها  تقوم  التي  الت�سع  املنظومات  ت�سمنت  العلق  ف�سورة 

العقدية، املنهجية، القيمية، الو�سيلية، التعبدية، القانونية، املالية، الردعية[، و�سورة املدثر ت�سمنت 

  املوا�سفات اخلا�سة بحامل امل�سروع ممثال يف الآيات اخلم�س الأوائل، وفيها موا�سفات ر�سول اهلل

والهبة،  والقومة  الفاعلية  الن�سيط،  ]احلركي  النا�س:  بني  التغيريي  امل�سروع  ت�سلح حلمل هذا  التي 

النذارة والإبالغ والإعالم، �سعارية امل�سروع، الطهارة املادية، الطهارة املعنوية والروحية، الت�سحية 

والبذل، الأخالق وال�سفات احلميدة، حتديد ور�سم الأهداف[، ثم اآليات �سيانة امل�سروع وحفظه يف 

اآخر �سورة نزلت الع�سر: ]الت�سبيح، احلمد، ال�ستغفار، التوبة[. وهذه احللقات املن�سورة هي:- 1 - 

مقومات امل�سروع احل�ساري عند نبيي اهلل نوح ومو�سى، الوعي الإ�سالمي، عدد 496، جانفي  2007  . 2 

- مقومات امل�سروع احل�ساري يف �سورة العلق، جملة الوعي الإ�سالمي، عدد 498،- فرباير 2007م.3 

-- مقومات امل�سروع احل�ساري يف �سورة العلق، جملة الوعي الإ�سالمي، عدد 499، مار�س 2007م. 

4 - موا�سفات حامل امل�سروع يف �سورة املدثر، جملة الوعي الإ�سالمي، عدد 500، اأفريل 2007م.
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النهو�س  عامل  واإن   ..« عبيد ح�سنة:  ال�سيخ عمر  يقول  ال�سياق  ويف هذا 

ور�سالتنا  وثقافتنا  نه�ستنا  واأن  والتعليم،  بالعلم  يبداأ  اأن  بد  ل  والتنمية 

ال�سالة  حتى  اآخللر،  تكليف  باآية  تبداأ  ومل  )اإقللراأ(  من  انطلقت  وح�سارتنا 

اإجناز ول جماهدة ول  ول  �سنامه، فال عبادة  الدين، واجلهاد ذروة  عماد 

ف�سبيل  ]ِاقراأ وارتِق[   : تقدم ول تنمية بدون معرفة، لذلك قال الر�سول 

)1(

النمو والرتقاء هو املعرفة..«. 

ومن هنا فكل مناهج ومدار�س التغيري التي جربتها اأمة العرب وامل�سلمني 

كارثية،  وتداعياتها  خطرية،  وعواقبها  وخيمة،  نتائجها  كانت  قرنني  منذ 

فاأفرزت كًما كبريا من امل�سكالت والعقد والأمرا�س والآفات املركبة والفنت 

واآثارها  ونتائجها  اأ�سبابها  من  التخل�س  اأو  حلها،  ي�سعب  التي  امل�ستع�سية 

ب�سهولة.

َحْتهاُ نَخُبها امل�ستنرية العديد من املرات، ودفعتها عرب خطاباتها  وقدَ ن�سَ

النه�سة  مناهج  من  كمنهج  القددا،  الطرائق  لتختار  املتعددة  وم�ساريعها 

والتوثب احل�ساري، ظنا منها اأنها املنهج الأمثل للعروج بني الأمم الناه�سة، 

وانقالبات  دميقراطية  ووؤ�سالحات  انتخابات  من  الللليللات  خمتلف  عرب 

واعتماد النه�سة القت�سادية، وال�ستعانة بالقوى اخلارجية وغريها. 

ل  ُوتعدرّ وتختار،  ب  جُتللررّ وظلت  بها،  والعمل  لتطبيقها  و�سعت  فاختارتها 

تثمر  والتيه، مل  التخلف  طيلة عقود كثرية من  وتختار..  ب  ثم جُتررّ وحُتلل، 

�سوى مزيد من ال�سياع املدمر للطاقات والوقت الدعوي والبنائي الفاعل، 

ومزيد من التخلف والرتدي اخلانق، مقابل نه�سة و�سعود الأمم الأخرى يف 

واأغذية وحياة  اأ�سياء  واملتحكمة يف  املوؤثرة  العاملية  القوى  لت�سبح من  اآ�سيا 

الب�سرية قاطبة، بعد اأن كانت حكرا على الأوربيني والأمريكان. 

1- من مقدمة ال�سيخ عمر عبيد ح�سنة لكتاب: ح�سن بن اإبراهيم هنداوي، التعليم واإ�سكالية التنمية، 

كتاب الأمة، قطر، عدد 98، ذو القعدة 1424هل، �س 17. 
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وبعد كل هذا العر�س، فقد ت�سنى يل الطالع العميق ملعرفة تلك املناهج 

تبٌع  كلها  اأنها  وراأيت  فيها،  وال�سعف  القوة  مواطن  والتمكن من  التغيريية، 

ال�سحيحة  باملعرفة  التغيري  وهو  التغيري،  عامل  يف  الفريد  الإ�سالم  ملنهج 

الذي  الكتاب،  هذا  تاأليف  من  والأخللري  الأول  دافعي  هو  ولعله  وال�سليمة. 

ياأتي خارج ن�سق املوؤلفات والكتب التي تزخر بها املكتبة العربية والإ�سالمية 

والطباعة  الوراقني  و�سوق  والن�سخ  اِء  والقرَّ والقراءة  والُكتَّاِب  اِلكَتاِب  حول: 

والن�سر الإلكرتوين والف�سائي.. حيث مل اأق�سد البتة من تاأليفه �سوى لفت 

نظر الغيورين واملحرتقني من املوؤمنني واأ�سحاب ال�سمائر احلية واأ�سحاب 

م�ساريع التغيري والدعاة ومن �سار على هداهم.. ليتنبهوا حيال هذا الأ�سا�س 

املهم وال�سروري والالزم يف بناء م�سروع التغيري احل�ساري ال�سحيح.

فاإذا مل يتنبه القائمون على عمليات التغيري اإىل اأهمية القراءة واملعرفة 

كاأ�س ومكون قاعدي يف اإحداث التغيري احلقيقي يف الفرد واجلماعة، املُزمع 

اعتبارهما خلية التاأ�سي�س الأوىل، ولبنة التكوين وخمرية التغيري احلقيقية 

خارج  املبذولة  والتنويرية  الدعوية  اجلهود  �سائر  فاإن  النه�سة،  م�سروع  يف 

هذا الإطار تعك�س الكثري من الدللت، لعل اأقلها فداحةَ و�ْسُم تلك الإرادات 

والطوباوية  وال�سذاجة  بال�سطحية  والتغيريية  والدينية  الدعوية  والقيادات 

احلاملة، بل البتعاد املتعمد اأو العفوي عن اأبجديات منهج التغيري الذي قدمه 

�ساحب ال�سريعة ال�سمحاء حممد . اإن مل يكن فوق ذلك -وهو الأخطر- 

اأطر  خللارج  ال�سباحة  اأو  واملبكر،  الذريع  بالف�سل  التغيريي  امل�سروع  َو�ْسُم 

ومنطقيات الأ�سياء، واحلراثة بعيدا عن م�سارف وميادين التغيري ال�سليمة، 

�سنن  اإدراك  وعدم  املوجودات،  ل�سائر  الإلهي  التكوين  جبلة  بفقه  والعبث 

النهو�س وال�سقوط واليقظة، والذهول عن فهم طينة الآدميات والكونيات. 

وقد ق�سمته ح�سب الف�سول التالية:

1 - الف�ضل الأول، تناولت فيه مدخال تاأ�سي�سيا ملدار�س ومناهج التغيري، 
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اأردت من خالله تبيني موقع هذا املنهج الرائد �سمن �سائر مناهج التغيري 

الأخرى، ومميزاته وثماره ونتائجه الطيبة.

بها  قمت  التي  امليدانية  الدرا�سة  فيه  وتناولت  الثاين،  الف�ضل   -  2

على طالب كلية العلوم الإن�سانية والجتماعية والعلوم الإ�سالمية، و�سملت 

الإ�سالمية بجامعة احلاج  العلوم  طالب وطالبة من ق�سم  ت�سعمائة )900( 

خل�سر بباتنة من املرحلة ال�سفية، ومن درجة املا�سرت، وُقدمت لهم ا�ستمارة 

تعوقهم  التي  والتحديات  القراءة،  وموانع  واملقروئية،  القراءة  حول  علمية 

عن القراءة، وكانت النتائج كارثية جدا، حيث مل يتعد عدد القراء من بني 

الت�سعمائة طالب وطالبة �سوى ب�سعة اأفراد.

مهارتي  على  اجلديد  الإعللالم  لأثر  فيه  وتعر�ست  الثالث،  الف�ضل   -  3

هذا  يف  امليدانية  الدرا�سات  من  العديد  نتائج  متناول  واملقروئية،  املطالعة 

العلوم  ق�سم  طللالب  على  بها  قمت  اأي�سا  ميدانية  درا�سة  ونتائج  ال�ساأن، 

الإ�سالمية للعام اجلامعي 2009-2010م. 

4 - الف�ضل الرابع، وتناولت فيه منافع وفوائد القراءة الآنية وامل�ستقبلية، 

ومكانتها يف املنظومة الفكرية الإ�سالمية، حيث تتبعت فوائد ومنافع القراءة 

الآنية وامل�ستقبلية على الأفراد واجلماعات واملكا�سب املحققة من ممار�سة 

هذا الفعل الر�سايل.

طلب  مع  جيلني  لتجربة  فيه  وتعر�ست  اخلتامي،  اخلام�س  الف�ضل   -  5

املعرفة والرحلة مع الكتاب، وملميزات الكتاب الورقي والرقمي الإلكرتوين، 

العلمي واملعرفة، وعملية  القراءة والبحث  وف�سائل كل منهما على فرائ�س 

التغيري يف حد ذاتها.

وقد جتنبت احلديث يف هذا الكتاب عن ما حتدث عنه الف�سالء الأكابر 

الطلب، و�سفات  واأدب  واملتعلم  واملعلم  العلم  كتاب  تناولوا  قبلي، ممن  من 

الإ�سالم  كحجة  والأخللبللار  الآثللار  من  فيه  ورد  وما  والعلم،  واملتعلم  العامل 
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اأبي حامد الغزايل ت 505هل والعلموي ت 981هل وابن جماعة ت 429هل كل 

ت  �سحنون  بن  وحممد   ،« واملتعلم  العامل  اأدب  يف  واملتكلم  ال�سامع  »ر�سالة 

240هل يف »اآداب املعلمني«، والقاب�سي ت 403 هل يف »اأحكام واأحوال املعلمني 

واملتعلمني«.. وغريهم. 

* موقف الإ�ضالم من القراءة: 

النخب  ندعو  ونحن  املحمدية  ال�سرعية  التغيريية  انطالقتنا  يف  وعلينا 

لتبني هذا امل�سروع، اأن نركز على الأ�س�س الثالثة التالية:

�سرعية على كل م�سلم يحب  العلم فري�سة  القراءة وطلب  نعترب  اأن   -  1

ويريد التغيري.

الدنيا  يف  العظيم  اأجرها  لها  عبادة  العلم  وطلب  القراءة  نعترب  اأن   -  2

والآخرة.

3 - اأن نعترب القراءة وطلب العلم واملعرفة هي الفي�سل الفاروق بني الإن�سان 

وال�سجر  اجلبل،  يف  واحلجر  الهواء،  يف  فالذرة  املوجودات،  و�سائر  املكرم 

على �سطح الأر�س، والهوام والطري الذي يطري يف ال�سماء، واحليوان الذي 

الربية  واملجودات  املخلوقات  و�سائر  ظهرها،  وعلى  الأر�للس  باطن  يف  يدب 

والبحرية واجلوية واملجهرية، توؤدي دورها يف احلياة كما خطط لها خالقها 

عالمة  و�سجودها  عليها،  واملنعم  وخالقها  لربها  ت�سجد  وهي  وموجدها، 

لأنَّ  ور�سالتها،  ووظيفتها  لدورها  وال�سليمة  وال�سحيحة  احلقيقية  معرفتها 

من عرف ربه عرف نف�سه، ومن �سجد لربه فقد علم موقعه ومكانه ور�سالته 

يف الوجود، م�سداقا لقوله تعاىل: { ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ        گگ    گ   گ     ک   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   

ڱ } )احلج:  18(. 
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كذلك يجب علينا اأن نبني اأن عملية التغيري بالقراءة لي�س لها اأي اآثار �سلبية 

املرتقبني  اأو  احلقيقيني  املتغريين  على  بل  اأنف�سهم،  واملُغريين  املُغري  على 

اأي�سا، اإن مل نقل: اإن كل اإفرازاتها وعطاءاتها على املُغريرّ واملُتغري والتغيري 

بقية  واآثللار  ونتائج  اإفللرازات  من  العك�س  على  كلها.  نفعية  خريية  اإيجابية 

املناهج والآليات ال�سابقة الذكر، التي تطفح بالآثار ال�سارة، والنعكا�سات 

واملعاك�سة  وامل�سايقة  العنت  جلب  اأقلها:  لعل  واملتغري،  املغري  على  ال�سلبية 

والت�سييق واخلنق من اجلهات املت�سلطة امل�ستكربة، ودخول قوافل املنتفعني 

واملغر�سني من الفا�سدين واملف�سدين.. وركوبهم املوجة �سرا وجهرا لتحقيق 

ماآربهم اخلفية واملعلنة.   

* اإحياء الفرو�س الغائبة: 

وما اأود التنبيه اإليه على اأن اأمتنا الإ�سالمية ما تخلفت وتردت وتقاع�ست 

الإ�سالم  عللرى  انتقا�س  ب�سبب  اإلرّ  اللليللوم،  احل�ساري  الللركللب  ريلللادة  عللن 

وفرائ�سه وواجباته عروة عروة، كما حدثنا بذلك ال�سادق امل�سدوق، حني 

يكون  عروة،  عروة  الإ�سالم  عرى  ]لتنتق�سن  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  قال 

اأبو داود وابن ماجة والرتمذي  اأولها اخلالفة، واآخرها ال�سالة[ )اأخرجه 

والن�سائي( اأو كما قال عليه ال�سالة وال�سالم. 

الإ�سالم لن�سف قرن  واأوجب عرى  اأعتى  القراءة من  وقد كانت فري�سة 

خال، والتي جاء دورها اليوم لتنتق�س وتتال�سى من بني اأيدي جماهري الأمة 

ونخبها، بعد اأن انتق�ست العرى الكربى واملهمة فيها، كعروة اجلهاد يف �سبيل 

اهلل، وعروة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وعروة الكد واجلد والعمل، 

وعروة التخطيط والإعداد والبناء وال�سكر والذكر واحلمد والفكر والت�سبيح 

وال�ستغفار والتوبة.. 
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ويف ختام هذه املقدمة الطويلة اأدعو اهلل تعاىل اأن ير�سدنا ال�سبيل القومي، 

  م �سليمان، ويهدينا �سبيل حممد منا كما فهرّ ويعلمنا كما علرّم اآدم، ُويفهرّ

و�سحبة الكرام ر�سوان اهلل تعاىل عليهم اأجمعني واأتباعه واأ�سحابه وتابعيه، 

ومن �سار بهديهم وهداهم اإىل يوم الدين، اإنه �سميع قريب جميب الدعاء..  

واهلل من وراء الق�سد.. ول حول ول قوة اإلرّ باهلل العلي العظيم..
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الف�صل الأول 

مدخل ت�أ�صي�صي

حول التغيري ومن�هجه

 





من املقرر بداهة يف بداية درا�ستنا هذه اأن نوؤ�س�س منهجيا وعلميا ملفاهيم 

واعتماد  وال�سطالحية،  اللغوية  الناحيتني:  من  الدرا�سة،  وم�سطلحات 

مقاربة ا�سطالحية لغوية، ومفهوم ا�سطالحي اإجرائي ي�ست�سحب الدرا�سة 

كلها، ويف مقدمتها م�سطلحي: »التغيري« و»املنهج«، فما التغيري واملنهج لغة؟ 

وما التغيري واملنهج يف ال�سطالح ؟. 

* التغيري لغة وا�ضطالحا:

 ،) ُ   من ال�سم )اَلْتغريرُّ
)1(

. َر( بت�سديد الياء  ت�سري مادة )َغ. َي. َر( اأو )َغ. يَّ

َل(، ويف التنزيل:  { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   َل،َ حَتوَّ اأي: َ)َتبدَّ

پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ } )الأنفال: 53(، قال ثعلب 
)2(

معناه: )حتى يبدلوا ما اأمرهم اهلل به(. 

والتبدل  التحول  هو:  التغيري  اأن  نتبني  اللغوية  املقاربة  هذه  خالل  ومن 

قواعد  �ساأن، وفق  اإىل  �ساأن  اإىل و�سع، ومن  اإىل حال، ومن و�سع  من حال 

ومنطلقات واأدبيات وخطط وو�سائل واأهداف ومدة زمنية معينة.

تغيري  هو:  اإمنا  املكرم  القراءة  فعل  ممار�سة  عرب  نن�سده  الذي  وتغيرينا 

يف بنية الفرد العقلية والوجدانية وال�سلوكية والإجنازية، وهو الذي يعتربه 

الباحث »اأمني نعمان ال�سالحي« و�سيلة القراآن الأوىل والأ�سا�سية، انطالقا 

من القاعدة القراآنية الذهبية يف اإ�سالح الفرد واملجتمع { ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   
} )الرعد:11(،    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې 
فل »القراآن ل يقت�سر دوره على الإر�ساد والتعريف فقط، ولكن ميتد دوره اإىل 

ال�سياغة واإعادة الت�سكيل، والفرق بني الأمرين كبري، فكم من التوجيهات 

1- انظر: املرت�سى الزبيدي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، دار مكتبة احلياة، بريوت، دون طبعة 

وتاريخ، ج 3، �س 461، بت�سرف. 

2- انظر: املرت�سى الزبيدي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، ج 3، �س 461، بت�سرف. 
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والإر�سادات التي قد ي�سمعها الإن�سان دون اأن يكون لها اأدنى تاأثري يف �سلوكه، 

اأما القراآن فهو باأ�سلوبه املعجز املتفرد يعيد �سياغة �سخ�سية الإن�سان فكرا 

.
)1(

وم�ساعر و�سلوكا، ليجعل منه بحق خليفة يف الأر�س.«

العلم واملعرفة والقراءة وطلب  الكرمية ترتى يف جمال  القراآنية  والآيات 

املعرفة  اآيات  فاقت  حتى  والرتبوية،  التعليمية  بالعملية  والإ�سادة  احلقيقة، 

اأبواب  للم�سلمني  »يفتح  اأنه  الكربى  الإ�سالم  وف�سيلة  اآية،  األفي  وم�ستقاتها 

املعرفة، ويحثهم على ولوجها والتقدم فيها، وقبول كل م�ستحدث من العلوم 

ولي�ست ف�سيلته  التعليم.  الك�سف وو�سائل  اأدوات  الزمن، وجتدد  على تقدم 

والنظر،  البحث  يف  التو�سع  عن  وينهاهم  الطلب،  عن  يقعدهم  اأن  الكربى 

)2(

لأنهم يعتقدون اأنهم حا�سلون على جميع العلوم«. 

والأمر نف�سه ال�سنة وال�سرية النبوية املطهرة القولية والعملية والتقريرية 

فالأحاديث  املعرفة،  وطلب  والنظر،  والتفكر  واملطالعة  القراءة  ناحية  من 

النبوية ال�سريفة تزخر يف هذا املجال املعريف، وحتفل ب�سائر اأركان العملية 

 
)3(

التعليمية والرتبوية والتاأطريية والتكوينية. 

1- عبا�س حممود العقاد، الفل�سفة اقراآنية، مكتبة رحاب، اجلزائر، دون طبعة، دون تاريخ، �س 13.

 ،127 عدد  قطر،  الأمللة،  كتاب  املجتمع،  اإ�سالح  القراآن يف  و�سائل  من  ال�سالحي،  نعمان  اأمني   -2

رم�سان 1429هل، ال�سنة الثامنة والع�سرون، �س 57.

3- انظر على �سبيل املثال �سائر الت�سانيف واملوؤلفات يف هذا املجال، وغريها الكثري: 1 - اأبو احل�سن 

علي بن حممد القاب�سي القريواين، اأحوال املتعلمني واأحكام املعلمني واملتعلمني، حتقيق: الدكتور اأحمد 

1975م. 2 - حممد بن �سحنون القريواين،  الثانية،  القاهرة، الطبعة  فوؤاد الأهواين، دار املعارف، 

اآداب املعلمني، حتقيق: الدكتور اأحمد فوؤاد الأهواين، دار املعارف، القاهرة، الطبة الثانية، 1975م. 

3 - بدر الدين حممد بن جماعة، تذكرة ال�سامع واملتكلم يف اأدب العامل واملتعلم، دار ال�سياء للن�سر 

اأدب  اأبو احل�سن علي بن حممد املاوردي،  2007م.4 -  1428هل  القاهرة، الطبعة الأوىل،  والتوزيع، 

الدنيا والدين، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الأوىل، 1425هل 2004م.5 - �سم�س الدين اأبو عبد 

اهلل حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية، اإعالم املوقعني عن رب العاملني، دار اجليل، بريوت، دون 

طبعة وتاريخ، ج 1.6 - اأبو حامد الغزايل، اإحياء علوم الدين، دار املعرفة، اجلزائر، الطبعة الأوىل، 

الأوىل  الطبعة  القاهرة،  للرتاث،  الفجر  دار  املقدمة،  خلدون،  بن  الرحمن  عبد   -1.7 ج  1990م، 

1425هل - 2004م.  
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* املنهج لغة:

يف معجم   
)1(

َج( هلَ.  )َن.  اللغوية فقد ت�سري مادة  الناحية  اأما املنهج من 

»تاج العرو�س من جواهر القامو�س »اإىل املعاين واملرتادفات التالية: َ)�سَلَك، 

َخَذ،َ �ساَر، اعتمد(، ويقال: َ)نَهَج زيد الطريق(، اأي: �سلكه واأخذه واعتمده 
َ
اأ

نْهًجا  لهَ  )�سار  اأي:  الطريق(،  زيد  )ا�ستنهج  يقال:  و  فيه،  و�سرع  و�سار 

وطريقا وا�سحا وبيرّنا وظاهرا(، و)اَلنْهُج( هو: الطريق الوا�سح، و)امِلْنَهاُج( 

تعاىل:  قوله  ويف  واملعلوم(،  والبنيرّ  الوا�سح  )الطريق  هو:  باِح،  كامِل�سْ

{ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں} )املائدة: 48(، اأي: )لكل منكم جعلنا له 

الطريق البنيرّ الوا�سح(.

والطريق  ال�سبيل  هو  املنهج  اأن  نتبني  اللغوية،  املقاربة  هذه  خالل  ومن 

على  ليدل  املادية  ال�سيئية  اللفظية  دللته  من  ويخرج  ما،  لهدف  املو�سل 

هنا:  به  وُيق�سد  اأي�سا،  والوجدانية  والروحية  والعقلية  املعنوية  الأمور 

اخلطط، اأو املبادىء، اأو امل�ساريع، اأو الروؤى والتوجهات ذات البعد العقدي 

اأو الفل�سفي اأو الفكري اأو الإ�سالحي اأو التنظيمي اأو ال�سيا�سي والقت�سادي 

والجتماعي.. يف �سائر جمالت احلياة.

* املنهج ا�ضطالحا:

واملنهج من الناحية ال�سطالحية هو: الطريقة التي يتبعها العقل الإن�ساين 

مذهب  اأو  عللام،  قانون  اإىل  التو�سل  اأجللل  من  مللا،  ملو�سوع  درا�سته  يف 

جامع، اأو فن يف ترتيب الأفكار ترتيبا دقيقا، بحيث يوؤدي اإىل ك�سف حقيقة 

.
)2(

جمهولة، اأو الربهنة على �سحة حقيقة معلومة

طبعة  دون  بللريوت،  احلياة،  مكتبة  دار  القامو�س،  جواهر  من  العرو�س  تاج  الزبيدي،  املرت�سى   -1

وتاريخ، ج 2، �س 109، بت�سرف.

�س  1964م،  الرابعة،  الطبعة  القاهرة،  العربية،  النه�سة  دار  الفل�سفة،  اأ�س�س  الطويل،  توفيق   -2

141، نقال عن: تركي رابح، مناهج البحث يف علوم الرتبية وعلم النف�س، املوؤ�س�سة الوطنية للكتاب، 

اجلزائر، الطبعة الأوىل، 1984م، �س 15.
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اأو على  ال�ِسرَعِة،  اأو  الِنحلِة  اأو  الدين،  »املنهج« على:  ُيطلق م�سطلح  كما 

امل�سروع ال�سيا�سي اأو الفكري اأو الرتبوي اأو الإ�سالحي..

فاملنهج جملة اأو جمموعة من�سجمة ومقننة اجتماعيا اأو دينيا اأو تنظيميا 

من القيم واملبادىء وال�سوابط والآليات والأهداف والو�سائل التي ميكن من 

خاللها الو�سول اإىل النتائج امل�سطرة واملرجوة. 

* املنطلق والإ�ضكال حول �ضوؤال النه�ضة:

الكثري  بال  التخلف  ربقة  من  واخلللروج  النه�سة  ال  �سوؤ �سغل  وقد 

بعدا  ياأخذُ  اليوم  وهللو  قللرون،  منذ  واملفكرين  والباحثني  الدار�سني  مللن 

النخب  املعا�سرة، كما يحتل لدى  اإن�سان احلياة  ا�سرتاتيجيا ومركزيا عند 

امل�سلمة موقعا مهما، اإذ الإجابة ال�سحيحة عليه هي - ح�سب اعتقادها - 

التي �ست�سوقها للخروج من ماأزق التخلف وتبعاته، لأن »هاج�س الإ�سالح كان 

�سوب  تاريخيا  الإن�سان  �سلك  ولقد  الدائب،  وموؤرقه  الإن�سان  هم  يزال  ول 

الإ�سالح طرائق قددا، ولعل م�ساريع الإ�سالح اأكرث من اأن حت�سى واإن باءت 

جميعها بالف�سل من ا�ستنقاد الإن�سان، وا�سرتداد اإن�سانيته، وحتقيق كرامته، 

وتوفري اختياره، فمن املذاهب القومية اإىل املبادىء املارك�سية وال�سرتاكية، 

اإىل التوهم اأن اأ�س البالء يف الراأ�سمالية وامتالك و�سائل الإنتاج، اإىل الثورة 

واإيقاد ال�سراع الطبقي، اإىل مذاهب احلرية القت�سادية والتجارة احلرة، 

املذاهب  والتنموية، هذا عدا عن  الرتبوية  والربامج  ا�سترياد اخلطط  اإىل 

الباردة، التي عجزت  الفل�سفية الكثرية، التي انتهت عند حدود املعارف 

.
)1(

اأن تغري �سلوك اأ�سحابها بله الآخرين.«

وظل هذا الإن�سان طيلة قرون وهو يحاول اإثارة �سوؤاله النه�سوي ومتريره 

�سياغته،  لإعللادة  حاجته  له  يتبدى  ما  و�سرعان  عليه،  لالإجابة  الواقع  يف 

1- من مقدمة ال�سيخ عمر عبيد ح�سنة لكتاب: اأمني نعمان ال�سالحي، من و�سائل القراآن يف اإ�سالح 

املجتمع، كتاب الأمة، قطر، عدد 127، رم�سان 1429هل، ال�سنة الثامنة والع�سرون، �س 22. 
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وركوب و�سائل احلياة الواقعية لإعادة جتريبه واختباره، حتى ا�ستطاع بعد 

ممثال  النه�سة  �سوؤال  �سياغة  الواقعية  والتجارب  الإخافات  من  �سل�سلة 

يف الفر�سيات التالية: ]ملاذا نحاول النهو�س؟ وكيف ننه�س؟ ومتى ننه�س؟ 

وِبَ ننه�س؟ ومع من ننه�س؟ وباأي منهج ننه�س؟[، والذي  يت�سعب - ال�سوؤال 

احلقول  من  غريها  وعللرب  عللديللدة،  وفكرية  معرفية  روافللد  عرب  بللدوره   -

والروافد املعرفية واملنهجية املجاورة الأخرى لهذا ال�سوؤال، حتى �سار اإن�سان 

وواقعيا  اجتماعيا  عليه  �سيقدم  ما  اأن  جازما  يعتقد  املعا�سرة  احل�سارة 

الرازح  وال�سيطرة  والهيمنة  التخلف  كوابي�س  املخرج احلقيقي من  هو عني 

حتتها، ولكنه �سرعان ما ي�سطدم جمددا بتحديات �سياغة ال�سوؤال وعقبات 

نف�سه  فُي�سائل  املدمرة،  �سخورها  على  التغيريية  اأحالمه  فتتحطم  الواقع، 

التي اقرتفها ليتحطم  الت�سحيات - عن الأخطاء  من جديد - بعد ج�سيم 

قول  ن�ستغرب  ل  فقد  لذلك،  و  منه،  مراأى  اأمام  وينهار  التغيريي  م�سروعه 

القرن  يقارب  ما  ق�سى  املعا�سر  الإ�سالمي  العمل  »اإن  الغيورين:  بع�س 

من الزمان وهو يراوح مكانه، ويكرر اأخطاءه، ول يفيد من جتربته الذاتية، 

�ساحة  اإىل  الهروب  يوؤثر  للف�سل  وتغطيةً   التق�سريية،  بامل�سوؤولية  ي�سعر  ول 

النوايا، التي ي�سعب �سبطها وك�سفها وقيا�سها ومعايرتها، والتي اهلل اأعلم 

وغري  لطريقها  مب�سرة  غري  عمياء  الأحيان  بع�س  يف  تكون  قد  والتي  بها، 

اأنه اقتفى اأثر م�سروع  اأو يتبني له حينها   ،
)1(

مدركة لأبعاد ونتائج فعلها..« 

من امل�سروعات التي جربتها الب�سرية من قبله دون متحي�س وتدقيق وحتليل 

اآخر  ومنفذا  اآلية  ليكت�سف  والتنقيب  والبحث  القراءة  فيعاود  كاف،  ونقد 

نحو التغيري، ولكنه يجد نف�سه جمددا يف دوامة التجارب الفا�سلة، ويعلم 

مبدار�س  وا�سح  جدول  لعر�س  �سبقوا  قد  الدار�سني  من  الكثري  ن  اأ

بني  احل�ساري  العروج  البنا،  الرحمن  عبد  فوؤاد  لكتاب:  ح�سنة  عبيد  عمر  ال�سيخ  مقدمة  من   -1

مالك بن نبي وفتح اهلل جولن، كتاب الأمة، قطر، عدد 155، جمادى الأوىل 1434هل، �س 11.
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)1(

ليات التغيري التي تنتظم املدار�س  والآليات واملنافذ التالية: واآ

1 - اآلية النتخابات الدميقراطية النزيهة اأو ال�سورية.

والقوى  املدين  املجتمع  ومنظمات  واجلمعيات  الأحللزاب  تكوين  اآلية   -  2

ال�ساغطة.

العقد  اأدبلليللات  وفللق  والتغيريية  الدميقراطية  الإ�للسللالحللات  اآللليللة   -  3

الجتماعي.

4 - اآلية النقالبات والثورات واملظاهرات والع�سيان املدين.

5 - اآلية اللوبيات واجلماعات والنقابات ال�ساغطة.

6 - اآلية النه�سة القت�سادية وترقيع وتنمية البنية املادية.

اآلية رفع ن�سبة احلذر والوعي واليقظة املحلي الذاتي والتوج�س من    - 7

ال�سلطة.

8 - اآلية الت�سرب ال�سري لدواليب �سناعة القرار، وت�سكيل طوابري خلفية 

تلتف على الأنظمة الفا�سدة واملف�سدة.

9 - اآلية ال�ستعانة باحللفاء من القوى اخلارجية.

ويظل يت�ساءل ويت�ساءل عن م�سروع واآلية ومنفذ يحقق به جناحه، فتخفى 

وتتوارى عليه - وعلى الكثري من امل�ستغلني بعمليات التغيري والنه�سة - اآلية 

وال�سالم  ال�سالة  عليهم  اهلل  اأنبياء  مار�سها  التي  النبوي  التغيريي  العمل 

وعلى راأ�سهم خامت الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد عليه ال�سالة وال�سالم، 

القاهرة، الطبعة  الكتاب احلديث،  اأحمد عي�ساوي، تيارات وق�سايا فكرية معا�سرة، دار  1- انظر: 

تناولت مدار�س ومناهج ورواد التجديد والتغيري   ..138 و   136 و   135 2012م، �س  1433هل  الأوىل، 

والقومية  وال�ست�سراقية  وال�ستغرابية  والتقليدية  التغريبية  مدار�سهم  و�سائر  والتنوير..  والإ�سالح 

الكويت،  البالغ،  الدورة احل�سارية، جملة  على  واأثره  الزمني  البعد  عي�ساوي،  واأحمد  وال�سرتاكية، 

عدد  الثانية،  واحللقة  الأوىل.  احللقة  2012/06/24م،  04/�سعبان/1433هل  الأحللد   ،2001 عدد 

2002، الأحد 11/�سعبان/1433هل 2012/07/01م. 

26



وا�ستبعاد  اإهمال  لعتبارات  واملنافذ،  والآليات  املدار�س  تلك  جمموع  بني 

املنهج التغيريي النبوي ال�سريف من م�ساريع التغيري، على اعتبار اأنها خا�سة 

بالأنبياء اأنف�سهم، وعالمة بارزة يف منهاجهم فقط، ل ميكن تبنيه والإميان 

وامل�سمونة  املكلفة،  والناجعة وغري  الناجحة  التغيري  و�سائل  كو�سيلة من  به 

النتائج اأي�سا.

* موقع مدر�ضة التغيري بالقراءة بني مدار�س التغيري:

نقدم  اأن  نود  التغيري،  ومناهج  ملدار�س  املخت�سر  ال�ستعرا�س  هذا  وبعد 

واملر�سلني  الأنبياء  منهج  هو  الذي  بالقراءة،  التغيري  ومنهج  مدر�سة  موقع 

عليهم ال�سالة وال�سالم، حيث يتلخ�س منهاجهم عليهم ال�سالة وال�سالم 

يف القراءة وتقدمي املعرفة ال�سحيحة بدل املعرفة اخلاطئة والفا�سدة، على 

»كان  فقال:  معهم،    فعله  عن  �سئل  عندما    عمر  الفاروق  قول  حد 

)1(

يفرغنا من اجلاهلية وميلوؤنا بالإ�سالم«. 

وهو فعله عليه ال�سالة وال�سالم عندما نزل عليه الوحي فالتقى ال�سديق 

اأبا بكر ، فقال له فيما يرويه يون�س عن ابن اإ�سحاق: ».. ثم اإن اأبا بكر 

ال�سديق لقي ر�سول اهلل  فقال: »اأحق ما تقول قري�س ياحممد ؟ من تركك 

اآلهتنا، وت�سفيهك عقولنا، وتكفريك اآباءنا ؟ »فقال ر�سول اهلل : »بلى، اإين 

اإنه  اإىل اهلل باحلق، فو اهلل  ر�سول اهلل ونبيرّه، بعثني لأبلغ ر�سالته واأدعوك 

للحق، اأدعوك يا اأبا بكر اإىل اهلل وحده ل �سريك له، ول تعبد غريه واملوالة 

على طاعته..«، فقراأ عليه القراآن، فاأ�سلم وكفر بالأ�سنام، وخلع الأنداد واأقر 

.
)2(

بحق الإ�سالم، ورجع اأبو بكر  وهو موؤمن م�سدق

لكان  نبي  بعدي  كان  ]لو   : اهلل  ر�سول  فيه  قال  الذي    اخلطاب  بن  عمر  الفاروق   -1

عمر بن اخلطاب[ )اأخرجه احلاكم(. انظر: موفق �سامل نوري، الأخالق وال�سيا�سة قراءة يف خالفة 

عمر بن اخلطاب ، كتاب الأمة، قطر، عدد 148، ربيع الأول 1433 هل، ال�سنة الثانية والثالثون.

اإ�سماعيل بن كثري، ال�سرية النبوية، حتقيق م�سطفى عبد الواحد، دار املعرفة، بريوت، الطبعة   -2

الأوىل، 1402هل 1982م، ج 1، �س 432 و 433.
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م باملنظور التغيريي معرفة �سحيحة لأبي بكر ال�سديق  فر�سول اهلل  قدرّ

 وخلع عنه معرفة خاطئة وفا�سدة، واأقنعه ب�سدقها وبعدالتها وبفائدتها، 
م�سروع  يف  متميزا  رجال  منه  و�سنع  والأ�سلح،  الأ�سلم  نحو  باملعرفة  فغريه 

الدعوة الإ�سالمية الرائد.

ميكننا   ،
)1(

  ال�سديق  بكر  اأبي  �سيدنا  مع    فعله  من  وانطالقا 

اأن ن�سارك نظر الدار�سني يف جمال البناء احل�ساري اإىل عملية التغيري على 

اجلماعة  لدى  احلية  الروؤى  وتناغم  العاقلة،  القوى  تفاعل  حم�سلة  اأنها: 

اأو الع�سبة املوؤثرة يف مرحلة زمكانية وكيانية واإمكانية معينة فاعلة، الق�سد 

من ورائها اإحداث ت�سور تغيريي حايل وواقعي جديد وفعال ومتحرك ومنتج 

جلماعة اأو ع�سبة ما، �سمن ن�سق اأمة اأو �سعب اأو جمتمع يعاين من تعرثات 

والناه�سة  ال�سوية  الأمم  جمموع  بني  م�سريته  تعوق  واأزمات  وحتديات 

يف املجتمع الب�سري. 

واإنتاج   تراكمي،  معريف  وعطاء  جتربي،  علمي  منتوج  هو:  اإذن  فالتغيري 

واأ�للسللا�للس عقدي  اأ�للسلليللل ومعا�سر،  ثللقللايف  ر  ومللتللجللدد، وجتلللذرّ ثللري  فللكللري 

واإيديولوجي �سوي، و�سدى روحي حيوي فيا�س، ودفق وجداين بناء، متظهر 

ووجدانية،  معرفية  وت�سورية  نظرية  كليات  ال�سهود احل�ساري يف  عامل  يف 

نه�سوي  م�سروع  اأن�ساق  يف  اإجرائية  تطبيقية  مبدئية  اأبجديات  خالل  ومن 

  الرجال بالدعوة والتعليم فقط، بل كما جاء يف احلديث اأن ر�سول اهلل  1- ومل يخ�س ر�سول اهلل

خ�س الن�ساء بالتعليم نزول عند رغبتهن يف ذلك فعن اأبي �سعيد اخلدري  جاءت امراأة اإىل ر�سول 

اهلل  فقالت: »يار�سول اهلل ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نف�سك يوما ناأتيك فيه تعلمنا 

  مما علمك اهلل، فقال: »اجتمعن يف يوم كذا وكذا يف مكان كذا وكذا«، فاجتمعن فاأتاهن ر�سول اهلل

فعلمهن مما علمه اهلل، ثم قال: »ما منكن امراأة تقدم بني يديها من ولدها ثالثة اإلرّ كان لها حجابا 

من النار«، فقالت امراأة منهن يار�سول اهلل: اأو اثنني، قال: فاأعدتها مرتني، ثم قال: »واثنني واثنني 

اأمته من    النبي  تعليم  باب  وال�سنة،  بالكتاب  العت�سام  كتاب  البخاري،  الإمام  اأخرجه  واثنني«. 

الرجال والن�ساء مما علمه اهلل، ابن حجر: فتح الباري، 56/28-57. نقال عن:- ح�سن بن اإبراهيم 

هنداوي، التعليم واإ�سكالية التنمية، كتاب الأمة، قطر عدد 98، ذو القعدة 1424هل، �س 106.
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.
)1(

�سامل ومتكامل، يحمل فل�سفة وروؤية �سانعيه وجم�سديه يف الواقع

وتتوزع روؤى املتخ�س�سني والدار�سني احل�ساريني حيال م�ساريع النه�سة 

القراءات  جمموع  عللرب  تراكمت  رئي�سة،  اجتللاهللات  ثللالث  اإىل  والتغيري 

كلها  وتنطلق  الواقعي،  والتمكني  ال�سنني  التغيري  لفقه  الإن�سانية  احل�سارية 

من اعتبار اأر�سية التغيري منطلقها عرب �سوؤال النه�سة امل�سريي، الذي يجب 

وميدانيا،  اقتداريا  واملتمكنة  ووجدانيا،  عقليا  املتميزة  النخبة  تعر�سه  اأن 

وبناءة،  ناجحة  فل�سفية  بطريقة  النه�سوي  �سوؤالها  �سياغة  على  والقادرة 

بعيدة كل البعد عن ال�سياغة اخلطابية اأو اجلدلية اأو البيانية التي تت�سامى 

فيها جتليات ال�سوفية احلاملة اأو الطوباوية املنفلتة، �سامنة ل�سوؤالها �سياغة 

معرفية دقيقة ومنهجية �سليمة من جهة، ومتمكنة من خالله ا�ستجماع اأدواتها 

املعرفية والعلمية واملنهجية والقتدارية والتمكنية يف الروؤية والتو�سم الآين 

وامل�ستقبلي الواقعي من جهة ثانية، القابل للرتجمة يف واقع احلياة والنا�س، 

واجلدير بالإجابة على كل ان�سغالتهم وتطلعاتهم الكرمية وامل�سروعة.

اأن  يكت�سف  الإن�ساين  التاريخ  عرب  التغيري  ومناهج  مدار�س  يف  واملتعمق 

ت�سور  وفق  احل�ساري  امل�سهد  تتوزع   - قراءاتي  ح�سب   - التغيريية  روؤاهم 

 :
)2(

الدر�س  النه�سوي التايل

1 - مدر�سة التغيري الفوقي يف قمة الهرم، حيث النخبة احلاكمة واملديرة 

واملفكرة.

2 - مدر�سة التغيري القاعدي يف اأ�سفل الهرم، حيث القاعدة اجلماهريية 

امل�سحوقة، املُ�سكلة لل�سواد الأعظم.

1428هل  ال�سابعة،  الطبعة  املعا�سر، بريوت،  الفكر  الكربى، دار  الق�سايا  نبي،  مالك بن  انظر:    -1

2007م، �س 91.

2-  انظر: اأحمد عي�ساوي، تيارات وق�سايا فكرية معا�سرة، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة 

الأوىل، 1433هل 2012م، �س 135.. 142.
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3 - مدر�سة التغيري يف منطقة الو�سط عرب التجيري والأك�سدة بني مكونات 

بالفعل  واملهمومة  ال�سوية  املثقفة  النخبة  حيث  والقاعدية،  الفوقية  الهرم 

الثقايف والتغيريي احل�ساري.

العملية  حيال  وجتاربها  ت�سوراتها  لها  روؤيللة  مدر�سة  لكل  ت�سري  وعليه، 

التغيريية، حيال �سوؤال النه�سة امل�سريي وال�سرتاتيجي، من حيث �سياغته 

والإمكاين.  الكياين  الزمكاين  الواقع  ملتطلبات  وتاأمينه  وجناحه  يتفق  مبا 

حم�سلتها  روؤيللة  لكل   - بالتاأكيد   - ت�سري  الدقيق  املنهجي  الب�سط  وبهذا 

ونتائجها احل�سابية اأثناء ممار�سة الفعل التغيريي النه�سوي يف الواقع.

وت�سري لها - ح�سب ثقل م�سروعها املعريف واملنهجي والواقعي - م�ساحات 

التاأييد  وبللوؤر  املللنللاورة  وف�ساءات  التحرك  جمللالت  من  مربحة  وحظوظ 

والتبني الفئوي الهادف اإىل تر�سيخ اأبجديات م�سروعها التغيريي لدى الفئة 

املعنية واملتحم�سة واملهمومة مب�سروعها التغيريي. ويكون تبعا لذلك - لدى 

حاملي ال�سوؤال وامل�سروع - القدرة على اإجراء الكثري من العمليات احل�سابية 

الدقيقة مع كل جهة من جهات الهرم الكياين املعني بعملية التغيري الواقعية. 

كما ي�سبح جناح امل�سروع اأو ف�سله اأو تعرثه اأو تباطوؤه مرتبطا مبدى درا�سة 

)1(

ومعرفة جمريات املتحم�سني لتبنيه يف اأي جهة من جهات الهرم.

وعليه ميكننا اأن نقرر اأن لكل جهة من جهات الهرم مميزاتها واإيجابياتها 

و�سلبياتها حيال اأي �سوؤال نه�سوي اأو اأي م�سروع تغيريي ح�ساري. فالتغيري 

عوائده  له  واملفكرة  واملديرة  النخبة احلاكمة  الهرم، حيث  قمة  الفوقي يف 

ال�سريعة والإيجابية واملفيدة - اإن جنح - على ال�سوؤال وامل�سروع معا، ولكنه 

مبقابل ذلك له تداعياته ال�سلبية وخماطره غري املتوقعة البتة، ولرمبا اأدى 

اإىل نتائج عك�سية غري حممودة اخلامتة، كما تبني ذلك من خالل التجارب 

 ،152 الأمة، قطر، عدد  كتاب  نبي،  بن  بوخلخال، قراءة يف فكر مالك  الوهاب  عبد  انظر:    -1

ذو القعدة 1433هل، �س 132.. 135.. 139.. 149...

30



التغيريية، وذلك لعتبارات كثرية:

والقوانني احلتمية  ال�سنن  ال�سابطة، وجتاوز  النوامي�س  1 - كونه اخرتق 

الواجب توفرها يف مقارعة اخل�سوم، ومدافعة الف�ساد واملف�سدين.

2 - كونه تعجل يف حرق املراحل، وتنازل عن فقه الأولويات واملرحليات 

الأ�سا�سية.

 - �ستعجز  التي  الكيان،  هرم  من  ال�سيقة  للم�ساحة  توجه  كونه   -  3

ل حمالة يوما ما - عن حتقيق اأبجديات امل�سروع واقعيا.

4 - كونه غري ماأمون النتائج اآنيا وم�ستقبليا.

ن�سق وليات  والقوى �سمن  الع�سبات  اأ�سكال �سراع  �سكاًل من  كونه   - 5

القيم  كتابه  يف  اجلويني  الإمللام  راأي  ح�سب  على  والقهر  والغ�سب  الغلبة 

»غياث الأمم يف التياث الظلم«.

اأما التغيري القاعدي يف اأ�سفل الهرم، حيث القاعدة اجلماهريية العري�سة 

م�سروع  لأي  احلقيقي  والوقود  املتحم�سة   ،- الأعظم  ال�سواد   - وامل�سحوقة 

نه�سوي اأو تغيريي، والغائبة عن الفهم العميق لأبجديات ال�سوؤال وامل�سروع، 

فلها اأي�سا - يف حال م�ساركتها وحتم�سها الكياين والقتداري - خماطرها 

وتداعياتها على ال�سوؤال وامل�سروع معا، لعتبارات لعل اأوجهها:

1 - انفالتها ومتردها وعدم ان�سباطها باأبجديات امل�سروع.

2 - غياب الوعي الفاعل للمقا�سد النبيلة لل�سوؤال وللم�سروع معا.

3 - خروجها عن الدوائر واحلدود املر�سومة لها بفعل الهياج الثوري، 

يف العديد من املواقف، وال�سعار التغيريي الذي ينتابها اأثناء حتم�سها الزائد 

لإجناح امل�سروع، وك�سب ر�سى النخبة املديرة له.

احلقبة  عن  املرتتبة  واملللواقللف  احلللالت  تغليب  يف  الزائد  الإفلللراط   -  4

31



ال�سوداء ال�سالفة، على اأبجديات امل�سروع التغيريي ال�سوي.

5 - �ساآلة تطلعاتها العقالنية مبقابل احلما�سة املفرطة.

دون   - الللقللاعللدة  اإىل  وامللل�للسللروع  اللل�للسللوؤال  اإنلللزال  عملية  تكون  هنا  ومللن 

مراعاة النوامي�س وفقه ال�سنن - حمفوفا بالكثري من املخاطر والتداعيات 

والنزلقات، املوؤثرة �سلبا على جناح امل�سروع. 

و�سفوة  القاعدية،  النخبة  �سفوة  حيث  الو�سط،  منطقة  يف  التغيري  اأما 

النخبة الهرمية الفوقية، عرب التجيري والأك�سدة بني مكونات الهرم الفوقية 

والقاعدية، وحيث النخبة املثقفة ال�سوية واملهمومة بالفعل الثقايف والتغيريي 

بالعملية  للقائمني  اأمنا  اأكرث  فيها  واحل�سابات  التقديرات  تكون  احل�ساري 

التغيريية على ال�سوؤال وامل�سروع، �سريطة ا�ستيفائه متطلبات الت�سبع ال�سوي 

على امل�ستوى الزمان والواقع والإمكان بني طريف الهرم الفوقي والقاعدي.

ولهذا املنحى التغيريي اأي�سا عرثاته ومزالقه، بالرغم من كونه من اأف�سل 

ميثل  ولكونه  الب�سري،  التاريخ  اأحللداث  اأفرزتها  التي  الآين  التغيري  مناهج 

نقطة التقاء بني طريف الهرم املختلفني واملتنافرين، ولكون النخبة القائمة 

عليه معر�سة لعمليات الخرتاق والتعويق والبتزاز والتدمري الفوقي، بهدف 

معر�سة  ولكونها  جهة،  من  التغيريي  وهمها  وظيفتها  عن  وحتويلها  ثنيها 

وغري  املاأمونة  غري  العمليات  من  ل�سل�سة  القاعدية  الهرم  بنية  من  اأي�سا 

وجهودها  بنواياها  �سيع�سف  الذي  الإع�سار  وجه  يف  يجعلها  ما  املتوقعة، 

ال�سوية والنبيلة يف عملية التغيري من جهة ثانية.

املثل  يقول  كما  يجعلها  مربك،  جمال  يف  املثقفة  التغيريية  النخبة  فتقع 

العربي يف »حي�س بي�س« حيال جتاذبات طريف الهرم املتناق�سني. 

العراقيل  بعمق  نفهم  كوننا  حمزنا  املثقفة  النخب  م�سهد  لنا  يبدو  وهنا 

اجلمة التي تعر�ست لها، مبا ليتنا�سب مع نواياها اأول، ومكانتها ومواهبها 
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القتدارية ثانيا، ومتظهراتها الواقعية ثالثا، واأهدافها ومقا�سدها التغيريية 

النبيلة حيال طريف الهرم رابعا، وهو الأهم - بالن�سبة لنا -  يف كل حراكها 

احل�ساري.   

�ضروط وُموؤ�ض�ضات التغيري:

وقبل ال�سروع يف �سرد �سروط التغيري ال�سنني واملوؤ�س�سي الناجح، ل بد لنا 

له �سروط وا�سحة وموؤ�س�سات �سرورية قائمة،  الناجح  التغيري  اأن  اأن نقرر 

لبد من توافرها على امل�ستويني النظري والعملي، الآين وامل�ستقبلي، العقلي 

والوجداين، التقني والو�سيلي.. 

وقد عملت الكثري من مدار�س التغيري - خالل �سني ن�سالها - على التنويه 

بها نظريا وعمليا، وعدته من �سروط جناح ال�سوؤال وامل�سروع الواقعي معا.

وهذه ال�سروط والآليات هي:   

للم�ساألة  ومدركة  وقادرة  ومتميزة  و�سوية  واعية  نخبة  توفر  �سرورة   -  1

وامل�ستقبلي،  الآين  والواقعي  والتاريخي  والعملي،  النظري  ال�سعيدين  على 

والت�سوري والعملي، واملمكن والطوباوي، واحلقيقي واخليايل.

2 - �سرورة توفر واقع معي�س تتجمع فيه كل �سروط ومتطابات التغيري، 

وفعلي  �سحيح  ب�سكل  العملية  تلك  واإىل  فعليا،  ال�سوؤال  ذلك  اإىل  ويحتاج 

وواقعي، ل جتٍن فيه، ول عليه.

3 - وجود هرم كياين حاكم غري متوازن مع قاعدة هرم تعاين من التداعي 

القيمي، واخلواء العقدي.

على  ال�سوي،  الآخللر  لدى  واملتميز  القوي  احل�ساري  امل�سهد  و�سوح   -  4

امل�ستوى العاملي والدويل املحلي والإقليمي املجاور �سيا�سيا واقت�ساديا وعلميا 

وماليا واإعالميا.. مبا يبعث روح ال�سك والتململ، ويثري الكثري من الت�ساوؤلت 

33



احل�سا�سة حيال التباين ال�سديد بني الكيانات الرا�سدة ال�سوية وتلك الغائبة 

عن �سروط النهو�س احل�ساري.

زمانا  اإللليلله  الكيان  وحللاجللة  واقللعللي،  حقيقي  وم�سروع  �للسللوؤال  توفر   -  5

ومكاناواإمكانا.  

النظري،  الأيديولوجي  الفل�سفي  �سقها  للعملية يف  6 - مناخ عاملي موات 

ممثال يف ب�سط ال�سوؤال، ويف �سقها الواقعي، ممثال يف وجود قاعدة متحم�سة 

للدفاع عن ال�سوؤال، وال�ستماتة من اأجل م�سروع التغيري الكياين. 

الق�ساء،  ]الإدارة،  والللهللادىء:  ال�سلمي  لالنتقال  مفعلة  موؤ�س�سات   -  7

الهرمي  البناء  عللن  وامل�ستقل  احلللر  امللللدين  املجتمع  الأمللنلليللة،  املوؤ�س�سة 

الفوقي[. 

8 - و�سائل واآليات خمتلفة: ]قوانني متنوعة: 1 - قانون تكوين اجلمعيات 

والأحزاب، 2 - قانون الإعالم، 3 - قانون النتخاب، 4 - قانون املوؤ�س�سات 

الد�ستورية: جمل�س �سورى، برملان، موؤ�س�سات وهياكل د�ستورية 5 - اأنظمة: 

ملكية د�ستورية، ملكية برملانية، جمهورية رئا�سية، جمهورية برملانية، ثورية 

عادلة..[. 

9 - جهاز ق�سائي �سوي ونظيف وحمايد وفعال، ي�سمن الرقابة احلقيقية 

بني  املبدئي  الف�سل  يف  وي�ساهم  التغيريية،  العمليات  �سائر  على  والنزيهة 

مكونات الهرم الثالثة ل�سالح املرجعية امُلحتكم اإليها م�سبقا، كالدميقراطية 

مثال، اأو غريها، وذلك بح�سب عقد املفاهمة بني اأطياف الهرم الثالثة.

ونه�سوي  ح�ساري  توجه  وذات  وحمايدة،  �سوية  دولية  موؤ�س�سات   -10

اأكيد، بهدف اإجناح م�سار التغيري ال�سلمي والهادىء لدى الأمم امل�سطهدة 

واملحرومة، والتمهيد الطبيعي والتلقائي وال�سلمي احل�ساري لنتقال مقاليد 

ال�سلطة من قمة الهرم باجتاه طرفيه الآخرين، وا�ستمرار الأمة ح�ساريا. 
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وعليه، فاإن توفرت هاته ال�سروط والآليات نظريا وعمليا - وي�سعى املجتمع 

 - ال�سكلية  الناحية  من  ولو  توفريها  الدولية  موؤ�س�ساته  عرب  اليوم  الللدويل 

اأمكن �سياغة م�سروع تغيريي هادىء و�سوي و�سلمي يف اأي كيان يف العامل، 

ولكن عرب توفري جملة من ال�سوابط. 

�ضوابط التغيري:

ولإجناح عملية التغيري نظريا وواقعيا، ل بد من مراعاة جملة من ال�سوابط 

الأ�سا�سية يف العملية، لعل اأهمها:

1 - و�سوح روؤية النخبة، ونبل مقا�سدها، على امل�ستويني النظري والعملي، 

الآين وامل�ستقبلي.

2 - �سلمية وقانونية و�سائل العملية التغيريية.

3 - توفر اإدارة نزيهة وبعيدة عن كل اأ�سكال الف�ساد، تناأى ب�سمعتها من كل 

اأ�سكال التزوير والتزييف.

الهرم  اأطللراف  اأحد  لتاأهيل  حمايدة  ورقابية  ق�سائية  اأجهزة  توفر   -  4

لتويل الإجابة الواقعية عن ال�سوؤال النه�سوي من جهة، ومتظهراته العملية 

الواقعية واحلياتية من جهة ثانية. 

5 - وجود نخب وقاعدة ُم�سحية وباذلة، راغبة يف التغيري ال�سلمي، حُت�سن 

القراءة والفهم والبذل، ول تنطلق من ردود الأفعال، لأنه ».. من اأهم اأ�سباب 

اخللل اأي�سا القراءة املبت�سرة والقا�سرة والنتقائية اأحيانا لكتاب اهلل و�سنة 

ر�سوله ، وغياب منهج القتداء، ومعرفة املوقع املنا�سب لع�سرنا وواقعنا 

من م�سرية ال�سرية، التي ا�ستوعبت اأ�سول احلياة بكل ق�ساياها وم�سكالتها، 

وهذا ل يقل �سوءا وخطورة عن تنزيل الآيات على غري حمالها، وعدم ا�ستيفاء 

وممار�سة  النفعال  لتحكم  ذلك  يعود  وقد  املحل.  يف  التنزيل  �سروط  توفر 
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رد الفعل، وثمرة لل�سغوط املحيطة بنا، واإيقاع الظلم وال�ستبداد ممن بيده 

املواجهة،  طريق  هو  واحدا  طريقا  اإلرّ  نب�سر  ل  يجعلنا  الذي  الأمر  القوة، 

اإىل القوة، وع�سكرة العقل والجتهاد والرتبية وال�سرية، فت�سبح  والتحاكم 

والدعوة  الرتبية  القراآن يف  ثلث  اأكرث من  تن�سخ  ال�سيف  اآية  واحدة هي  اآية 

.
)1(

واملعاملة والأخالق والرب والرحمة والعفو واحلب والعدل والإخوة ؟؟«

احتمالت النجاح والف�ضل:

و�سمن اأن�ساق �سنن ونوامي�س التدافع احل�ساري، وعرب موؤ�س�سات ال�سمان 

التغيريي احل�ساري ال�سالف ذكرها، ووفق اأدبيات التزاحم القيمي والدفاع 

الواقعي، والتثاقف الفكري والعقدي والإيديولوجي ال�سوي والناجح واقعيا، 

تتبدى لنا النتائج جلية لعملية التغيري احل�ساري. ويبقى ال�سوؤال الكبري: 

واخلامت..  واخلالد  وال�سليم  ال�سحيح  الإلهي  اخلطاب  منتلك  كنا  »اإذا 

ال�سرية  اأي�سا  ومنتلك  اخلطاب..  لهذا  املع�سوم  النبوي  البيان  منتلك  كما 

على  الن�س  لهذا  والتطبيقي  والعملي  التنزيلي  الواقع  التي متثل  النبوية، 

ن�سانية  الإ احل�سارية  التاريخية  التجربة  منتلك  كما  احلياة..  واقع 

اأمنوذج تعامل الب�سر مع هذا اخلطاب بعد توقف الوحي ووفاة الر�سول  من 

الكبرية  والتحديات  النبوة  لتجربة  التاريخي  العمق  اأي�سا  ومنتلك   ،
املحر�سة وامل�ستفزة من الآخر الذي ي�ستهدف الذات وي�ستدعي ب�سكل طبيعي 

وحماية  للمواجهة  والنهو�س  الطاقة  وا�ستنفار  للتحدي  ال�ستجابة  وعفوي 

الذات من الإلغاء بكل اأبعاده.. فما هي اإ�سكالية النهو�س اإذن، التي تعددت 

)2(

حولها الإجابات والأحزاب واجلماعات وملرّا يتحقق النهو�س ؟؟«.

1-  من مقدمة ال�سيخ عمر عبيد ح�سنة لكتاب: عبد الوهاب بوخلخال، قراءة يف فكر مالك بن نبي، 

كتاب الأمة، قطر، عدد 152، ذو القعدة 1433هل، �س 23 و 24.

2- من مقدمة ال�سيخ عمر عبيد ح�سنة لكتاب: عبد الوهاب بوخلخال، قراءة يف فكر مالك بن نبي، 

�س 17.
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اأح�سنت  اإذا  التغيريية،  ُجل عملياتها  اأو  �سائر  القائدة يف  النخبة  فتنجح 

التي  التدين  علل  تعاودها  ومل  �سليما،  فهما  الإ�سالمي  امل�سروع  اأ�س�س  فهم 

لنا يف قوله  الكرمي  القراآن  بالرغم من حتذير  ل�سقوطنا احل�ساري  �سبقت 

 ،)78 )البقرة:   { ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   {ڀ   تعاىل: 

.
)1(

وذلك عند ذهاب اأوان العلم

وقد تنجح النخبة القائدة اإذا وجدت التاأييد وامل�ساندة ال�سادقة واملطلقة 

وم�ساريع  اأ�سئلة  وامل�سروع  ال�سوي  خطها  على  تدخل  ومل  وخارجيا،  داخليا 

 - �سوي  ب�سكل   - اأخللرى، ممهدة  جلية  اأو  اأخللرى، جلهات خفية  واأهللداف 

لقاعدة الهرم كل اأ�سكال امل�ساركة الإيجابية والفاعلة، وكل اأدبيات وو�سائل 

واآليات املقارعة واملقاومة اجلدية لتحقيق ال�سهود احل�ساري املن�سود.

حمكومة  الواقع  يف  والتزكية  النجاح  حم�سلة  وللم�سروع  لل�سوؤال  ويبقى 

التي  وحاجاتها،  ومتطلباتها  الهرمية  القاعدة  لتطلعات  ا�ستجابتها  مبقدار 

علقت الآمال العرا�س عليها، لتدخل بعد فرتة زمنية - ح�سب ابن خلدون 

واخللود  الللدور  واأحقية  للبقاء،  وال�سالحية  النجاعة  م�سكلة  يف  اأي�سا   -

الب�سري، اأو التداول ال�سنني، وذلك كي ل تكون ال�سلطة واملال والنفوذُ دولة 

بني الأقوياء النافذين فقط، وتكون القراءة ح�سبما ذهب اإليه ال�سيخ »عمر 

الإن�سانية  احل�سارة  ق�سة  قراءة  اإعادة  اأهمية   ..« بل  مقرونا  ح�سنة«  عبيد 

يف القراآن، والتاأمل يف دللة قوله تعاىل: { ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ڻ  

ۀ } )القمر: 17(.. لكن رغم ذلك يبقى ال�سوؤال الكبري م�ستمرا: {ڻ 
.

)2(

ڻ  ۀ } ؟«

1-  انظر: مقدمة ال�سيخ عمر عبيد ح�سنة لكتاب: عبد الوهاب بوخلخال، قراءة يف فكر مالك بن نبي، 

�س 17 و 18 و 19، بت�سرف.

2-  من مقدمة ال�سيخ عمر عبيد ح�سنة لكتاب: عبد اهلل حممد الأمني، الروؤية الإ�سالمية وامل�ساألة 

احل�سارية، كتاب الأمة، قطر، عدد 153، املحرم 1434 هل، �س 24.
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ميزات منهج التغيري بالقراءة:

ولعله من املوؤكد هنا الإ�سارة - من باب التب�سري - اإىل اأن حم�سلة الروؤية 

ومب�سرات  حمفزات  اإىل  ت�سري  بالقراءة،  التغيري  ومنهج  مل�سروع  البتدائية 

اأظهرت  حيث  وجناحه،  ومتيزه  غريه  عن  املنهج  هذا  �سالحية  ومن�سطات 

القراءة الأولية ما يلي:

1 -  يتميز م�سروع التغيري بالقراءة بالن�سبة للمغرَيين بل: ال�سكينة والهدوء 

والتزان والوقار الر�سني، وفتح الآفاق واملنافذ املغلقة.

والتاأ�سي�س  العمق  بل:  عليه  وللقائمني  نف�سه  للم�سروع  بالن�سبة  يتميز   -  2

والثبات والفاعلية التاأثريية، حيث نقاء وتوازن عملية التوا�سل مع الطرف 

املن�سود بالعملية.

3 - يتميز ب�سمان ثمراته وعوائده ومنافعه ومكا�سبه.

4 - يتميز بقلة تكاليفه واأعبائه ومتطلباته وتبعاته.

مغرَيين  فيه  املنخرطني  وموا�سفات  وكفاءة  واأ�سالة  بنوعية  يتميز   -  5

ومغرِيين على حد �سواء، وذلك بكمال الو�سيلة و�سمو الغاية وارتقائها.

ر اأبعاده وم�ستوياته وخطاباته واآثاره. 6 - يتميز بعمق وتاأ�س�س وجتذرّ

7 - يتميز مبوقعه املمتاز والأرقى بني �سائر امل�ساريع التغيريية الأخرى، 

من حيث مقا�سده الأخالقية الكربى.

وفنيات  مناهج  �سائر  عن  وو�سائله  وتقنياته  وفنياته  منهجه  يتميز   -  8

مدار�س التغيري الأخرى.

واآليات  والع�سبي،  الإيديولوجي  النتماء  عقبات  بتجاوزه  يتميز   -  9

ال�سدام العرقي والإثني واملذهبي، حيث هو ف�ساء يفتح قنوات التوا�سل بني 

العقول الراغبة يف الكمال عرب طرق حت�سيل املعرفة. 
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املدركة  والقوى  العقل  وتعميق خطاب  تو�سيع  على  باقت�ساره  يتميز   -10

الزمكاين  الإطللار  يف  والوجدان،  القلب  خطاب  وتاأ�سيل  الإدراك،  وجوهر 

والكياين، دومنا اأن يت�سبب باأي اإكراهات اأو اإحراجات ل�سائر مناهج التغيري 

الأخرى، التي هي بحاجة ما�سة اإىل اأبجدياته.

فاأي  التغيريية،  العملية  اآثاره الرتدادية على طريف  باإيجابية  يتميز   -11

وتاأثرياتها  ارتداداتها  والقراءة  املختلفة،  ارتداداتها  لها  تغيريية  عملية 

اإدراكية، فاخلوف واخل�سية كل اخل�سية من الأمي واجلاهل، ل من املتعلم 

املثقف.

12- يتميز بي�سر و�سهولة وتلقائية وانخفا�س تكاليفه، حيث تتم العملية 

املجلة،  ال�سحيفة،  ]الكتاب،  التالية:  التغيريية  الو�سائل  عرب  التغيريية 

املثاقفة،  املناق�سة،  املللحللاورة،  املناظرة،  املحا�سرة،  املوعظة،  الللدر�للس، 

املدار�سة، املكاتبة، املخاطبة..[.

13- يتميز ب�سلمية اآلياته التدافعية ومدنيتها وح�سارتها، حيث هي جمرد 

وامُلميتة  وامليتة  والقاتلة  واملُحيية  الأفكار: احلية  الهائلة من  تدافع احل�سود 

يف  وال�ساحلة..  والفا�سدة  واملف�سدة  واملهدمة  والهادمة  والبانية  والفارغة 

)1(

تدافعات ومرافعات عامل الأفكار ال�سامي الأفق. 

وُيعيد عقل  التغيري،   يف عملية  اخلالق  منهج  يحي  بكونهُ  يتميز   -14

التغيري  التغيري الأ�سيل واحلقيقي، وهو  الب�سرية الغائب الذاهل عن منهج 

باملعرفة احلا�سلة عن طريق اآلية القراءة.

على  ويعمل  النف�سية،  العقد  من  الذاتي  يَن  املغرَيِ بتخلي�س  يتميز   -15

تنقيتهم من �سائر ال�سوائب الوجدانية وال�سعورية املُعيقة حل�سن �سري عملية 

التغيري.          

مالك بن نبي، م�سكلة الأفكار يف العامل الإ�سالمي، دار الفكر املعا�سر، بريوت، الطبعة  1-  انظر: 

ال�سابعة، 1427هل 2006م، �س 146...
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 وبعد اأن تبني لنا التغيري ومناهجه ومدار�سه، وتر�سمنا ثمار منهج التغيري 

حياة  من  الغائبة  واملقروئية  القراءة  حول  ميدانية  درا�سة  نقدم  بالقراءة 

القوى احلية يف الأمة امل�سلمة.
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الف�صل الث�ين 

درا�صة ميدانية

حول القراءة واملقروئية

 





وال�سطالحي  اللغوي  التعريف  اإيللراد  ي�سحت�سن  الف�سل  هذا  بداية  يف 

للقراءة والكتاب

* القراءة لغة وا�ضطالحا:

 ِ)قَراَءَة( كل )ِكَتاَبًة(، و )ُقْراآًنا( كل )عثمان( فهو: 
)1(

 )
َ
ت�سري مادة )َق. َر. اأ

ال�سيء(: جمعه   
َ
)َقللَراأ و  وقراآنا(.  قراءة  الكتابة  )قراأت  ونقول:  )قللاِرىٌء( 

ُت ال�سيء(: اأي تلوته وتلفظت به. 
ْ
و�سمه، و )َقَراأ

كُعذال يف عاذل وهما جمعان  اُء(  ُ)قللرَّ يف كاتب، و  )َكَتَبٍة(  كل  ٌة( 
َ
)َقللَراأ و 

قراءًة  الكتابَة  )قللراأُت  ويقال:  �سامل،  مذكر  جمع  )قللاِرئللنَي(  و  مك�سران، 

وقراآنَا(، ومنهُ �سمي القراآن قراآنًا جلمعه بني الكتابة والقراءة. 

قال اأبو اإ�سحاق الزجاج يف تف�سريه لقوله تعاىل: { ی  جئ  حئ   مئ}، 

)2(

اأي: جمعه وقراءته ، { يئ  جب  حب  خب }، اأي قراءته. 

به  يقوم  خا�س  فعل  القراءة  اأن  نتبني  اللغوية  املقاربة  هذه  خالل  ومن 

ُد على هذا  رُب وامُلعوَّ الإن�سان القادر على فك الرموز الكتابية، واملوؤهل وامُلَدَّ

الفعل احل�ساري املميز بالإن�سان وحده، وهو الفعل الذي ل ي�ستطيع اأن يقوم 

عدا  له،  امل�سخرة  واملوجودات  املخلوقات  �سائر  دون  وحده  الإن�سان  اإلرّ  به 

بالقراآن  القراءة وال�ستماع والفهم  الذين ثبت لهم  عاملي اجلن واملالئكة 

 ا�سطفاه وكرمه على �سائر  لأن اهلل  الكرمي يف �سورة اجلن وغريها.. 

والرتميز،  والكتابة  القراءة  العقل  نعم  ومن  العقل،  بنعمة  املخلوقات 

ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک  {ک   تللعللاىل:  لقوله 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں } )الإ�سراء: 70(.
1-  انظر: املرت�سى الزبيدي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، دار مكتبة احلياة، بريوت، دون طبعة 

وتاريخ، ج 1، �س 101 و 102 و 103، بت�سرف. 

 ،103 و   102 و   101 �س   ،1 ج  القامو�س،  جواهر  من  العرو�س  تاج  الزبيدي،  املرت�سى  انظر:   -2

بت�سرف. 
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* الكتاب لغة وا�ضطالحا:

بالفتح  )َكْتبًا(  )َيللْكللُتللُب(  َب(  َت.  )َك.  مللادة  فت�سري  لغة،  الكتاب  اأمللا 

)ِكَتابًا( بالك�سر على خالف القيا�س، وقيل هو ا�سم كاللبا�س،  وال�سكون، و 

وقيل اأ�سله امل�سدر، ثم ا�ستعمل يف املعاين الكثرية الآتية: )ِكَتاَبًة( و )ِكْتَبًة( 

)1(

ُه(.  بالك�سر فيهما معا اأي: )َخطَّ

و )اْكَتَتَب( فالن )ِكَتابًا(، اأي: �ساأل اأن ُيكتب له. و )اْكَتَتَبُه( ال�سيء، اأي 

�ساأله اأن يكتبه له، ويف التنزيل العزيز: {  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

ڍ}، اأي: ا�ستكتبها م�سعفا. 

و )اِلكَتاُب( ما ُيكتب فيه. ويف احلديث قوله : »من نظر اإىل كتاب اأخيه 

الذي فيه  الكتاب  النار«، وهو هنا حممول على  اإذنه فكاأمنا ينظر يف  بغري 

كتاب،  كل  عام يف  هو  وقيل:  اأحد،  عليه  يطلع  اأن  �ساحبه  يكره  واأمانة  �سر 

و)اِلكَتاُب( هو: )الُدَواُة( ُيْكَتُب منها.

و)اِلللكللَتللاُب( الللتللوراة،  و)اِلللكللَتللاُب(  الللقللراآن، و)اِلللكللَتللاُب( )الإجنيل( 

و)اِلكَتاُب( )ال�سحيفة( يكتب فيها. 

و)اِلكَتاُب( ُيو�سع مو�سع )الَفْر�ِس( قال تعاىل: { ڑ ڑ  ک} 

اأي:   { ۓ  ے    {ے   و   ، ُفللِر�للسَ معناه   :{ ٹ  ٹ   ٹ  و{ 

فر�سنا.

و)اِلكَتاُب( مبعنى احلكم، ويف احلديث قوله : »لأق�سني بينكما بكتاب 

اهلل« اأي: بحكم اهلل الذي اأنزل يف كتابه وكتبه على عباده، ويف حديث بريرة: 

»من ا�سرتط �سرطا لي�س يف كتاب اهلل«، اأي: لي�س يف حكمه، و)اِلكَتاُب(، اأي: 

)كتاب اهلل( هو: الق�ساء والقدر، و)اِلكَتاُب( هو الأجل واملوعد. قال النابغة 

اجلعدي: 

1-  انظر: املرت�سى الزبيدي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، ج 1، �س 444 و 445. 
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(((
 ما َفَعال.

َ
َن اهلل ْمَنعَّ

َ
  يا ِِبنَت عمي ِكَتاُب اهلِل اأْخَرَجني                َعْنكُمُ وهْل اأ

 ،{ ڃ  چ  چ    چ  چ  هو: العامل، يف قوله تعاىل: {  و)الَكاِتُب( 

ويف كتابه : »قد بعثت اإليكم كاتبا من اأ�سحابي« اأراد عاملا، �ُسمي به لأن 

الكاتب  وكان  واملعرفة،  العلم  عنده  اأن  الكتابة  يعرف  كان  من  على  الغالب 

عندهم عزيزا وفيهم قليال.

و)اِلكَتاَبُة كل )التكتيب( و )امَلْكَتُب(: هو املعلم، وهو املكتب الذي يعلم الكتابة 

.
)2(

و)املَُكتُِّب( هو: املعلم، و )الُكتَّاُب( جمعها )َكَتاِتيُب( و )َمَكاِتيُب(..

والر�سم  الكتابة هي: اخلط  اأن  نتبني  اللغوية  املقاربة  ومن خالل هذه 

»ال�سفحة  والتدوين، والكتاب هو: »ال�سيء كاحلجارة املنقو�سة بالكتابة« اأو 

اأو ال�سفحات« الذي اجتمعت فيه الكتابة املوؤتلفة حول مو�سوع اأو غر�س 

خ�سو�سياته  له  واجلللمللع،  والتدوين  والتعليم  التعلم  و�سيلة  وهللو  مللا، 

الن�ساخني  من  احلرفة  هل  اأ �سناعته  يف  متهر  وفنياته،  ومميزاته 

متطورة جدا. �سناعة  اليوم  وهو  ال�سالفة،  العهود  يف 

* املقروئية والواقع الكارثي:

وبعد اأن تبني لنا م�سطلح القراءة والكتابة نحب اأن نتناول حال القراءة 

وهنا  املكرم،  الفعل  هذا  مبمار�سة  املعنية  العربية  الأو�ساط  يف  واملقروئية 

يجب علينا اأن نعرتف اأول - بكل �سدق وواقعية - كباحثني ومهتمني بعمليات 

احل�ساد املعريف والعلمي واملنهجي الجتماعي يف العامل العربي اأن ممار�سة 

اآليتي  املعريف عرب  التح�سيل  واإحياء عمليات   ،] ]اإقراأ املقد�س  القراءة  فعل 

ُمغيرّبا،  اأو  غائبا،  بات  عامة،  وامل�سلمني  العرب  بالد  واملقروئية يف  املطالعة 

والفزع  للقلق  ومثرٍي  التنويري،  للنظر  لفللت  مللزٍر  وواقلللٍع  و�سكٍل  مب�ستوى 

ن�ساطات  كونه غاب عن جمموع  املر�سي،  على اخلوف  وباعٍث  احل�ساري، 

1-  انظر: املرت�سى الزبيدي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، ج 1، �س 444 و 445. 

2- انظر: املرت�سى الزبيدي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، ج 1، �س 444 و 445. 

45



وحا�سٍر  املثقف،  اجلامعي  اجلمهور  من  واملفكرة  العاقلة  القوى  وفاعليات 

واملعرفية  الرقمية  الفورة  بعد  ول�سيما  العليا،  النخب  لدى  حمت�سم  ب�سكل 

الهائلة، و�سعود و�سيطرة و�سائل املوجة الإعالمية والت�سالية التكنولوجية 

والقت�سادي  والجتماعي  املعريف  العاملي  التوا�سل  �ساحة  على  اخلام�سة 

والتقني..

ويف هذا ال�سدد، ت�سري تقارير واإح�سائيات منظمة الأمم املتحدة للرتبية 

والعلوم والثقافة »اليوني�سكو« اإىل اأن متو�سط قراءة الفرد يف املنطقة العربية 

بلغ ]06[ �ستة دقائق يف ال�سنة، اأي ما معدله ربع �سفحة، مقابل ]12000[ 

اثنى ع�سر األف دقيقة يف ال�سنة للغرب، اأي ما يقارب اأحد ع�سر ]11[ كتابا 

)1(

للفرد الأمريكي و ]7[ �سبعة كتب للربيطاين. 

�سجلنا على  اأننا   - واأ�سف  قلق  وبكل   - اأي�سا  نعرتف  اأن  علينا  كما يجب 

العاديني  القراء  فئات  غياب  واملطالعة  املقروئية  وف�ساء  القراءة  �ساحة 

خ�سو�سا،  بالقراءة  واملهو�سني  املولعني  �سريحة  وت�ساءل  عموما،  اليوميني 

من جمموع �سريحة   %17 ن�سبة  اإىل  اليوم  اليوميني  القراء  حتى و�سل عدد 

القراء العاديني اليومييني، اأما فئة امل�سكونني بهاج�س القراءة فقد انكم�ست 

�سيقة  فئة  على  واقت�سرت  الباحثة،  اجلامعية  النخب  بني  حتى  ن�سبتهم 

وحمدودة لها عالقات مبا�سرة باملراكز املتخ�س�سة يف البحث والدرا�سات 

واملتابعة وال�ستك�ساف.   

جملة  يف  من�سور  لها  بحث  يف  جوين(  )رنه  اللبنانية  الباحثة  ت�سري  كما 

 عن انخفا�س ن�سبة املقروئية لدى فئة ال�سباب اإىل اأن ن�سبة 
)2(

البيت العربي 

املطالعة يف لبنان باتت تقدر بل 6 % من جممل طالب املدار�س واجلامعات، 

ماي   ،6 العدد  العربي،  البيت  العربي، ملحق جملة  العامل  القراءة يف  ريان،  �سيد  حممد  انظر:   -1

2012م، �س 5.

2- انظر: رنه جوين، ال�سباب انقرا�س الثقافة العميقة، جملة البيت العربي، عدد 18، مايو 2013م، 

�س 10 و 11 و 12، بت�سرف. 
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العامة  الثقافة  منيت   ..« فقد  درا�ستها  وبح�سب  جدا،  متدنية  ن�سبة  وهي 

ن�سبة  تراجعت  بحيث  ببالء خطري،  الأخللرية  الأعللوام  ال�سبابية حتديدا يف 

 17 تتعدى  اليوميني ل  القراء  ن�سبة  اأدنى م�ستوياتها، و�سارت  اإىل  املطالعة 

%، ف�سال عن اأن 70 % من ال�سباب ل يف�سلون املطالعة وعالقتهم مع الأني�س 

مرتدية جدا مقابل مواقع التوا�سل الجتماعي، وحتولت هواية املطالعة اإىل 

.
)1(

حافة الهاوية.. بل اإن خم�س ال�سعب اللبناين ل يقراأ..«

كما يك�سف يف هذا ال�سدد تقرير التنمية الثقافية العربي الثالث ال�سادر 

عن موؤ�س�سة الفكر العربي يف دي�سمرب 2010م اأن العرب �سنة 2009م قاموا 

بتحميل نحو ]43[ ثالثة واأربعون مليون اأغنية وفيلم، بينما قاموا بتحميل ربع 

مليون كتاب فقط، بينما احتلت كتب الطبخ مركز ال�سدارة بن�سبة ]23 %[ 

من اإجمايل الكتب، واأن عمليات البحث التي قام بها العرب �سنة 2009م على 

�سبكة الإنرتنيت عن املطرب »تامر ح�سني« �سعف عمليات البحث التي قاموا 

.
)2(

بها عن نزار قباين واملتنبي وجنيب حمفوظ وحممود دروي�س جمتمعني

وهذه كلها موؤ�سرات اجتماعية فارقة وخطرية، وعالمات معرفية مميزة 

ومفزعة، ل�سيما اأنها مُتح�س وتك�سف عن نوعية الأفراد الذين بات ي�سمهم 

املجتمع يوميا اإىل �سفوفه وفئاته وقواه احلية، مقابل انكما�س الفئات القارئة 

واملُطلعة والباحثة، وطغيان فئات اأخرى اأقل قراءة واطالعا ومعرفة ووعيا، 

والأنق�س  للحقائق،  اإدراكللا  الأقللل  الفئات  و�سيطرة  وتو�سع  بللروز  وبالتايل 

احلا�سلة  واملوجعة  املوؤملة  للتغريات  اإح�سا�سا  والأبلد  للموؤ�سرات،  ا�ست�سعارا 

يف م�سار التحولت التدمريية يف جمال اإن�سانية الإن�سان، واإن�سانية املجتمع 

الب�سري الراقي واملتميز عن �سائر املوجودات بفعل القراءة املقد�س.    

1- انظر: رنه جوين، ال�سباب انقرا�س الثقافة العميقة، �س 10 و 11 و 12، بت�سرف. 

2- انظر: حممد �سيد ريان، القراءة يف العامل العربي، ملحق جملة العربي البيت العربي، العدد 6، 

ماي 2012م، �س 5.
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وترية  يف  خطريا  تراجعا  لحظنا  اأننا  اأي�سا  نعرتف  اأن  علينا  يجب  كما 

الإلكرتونية  املعرفة  معطيات  اأمللام  اأي�سا،  وقراءته  الورقي  الكتاب  اقتناء 

املتوفرة �سمن اأن�ساق �سبكة التوا�سل العنكبوتي واملعلوماتي ال�سريع والكثيف 

الأوفياء  من  القراء،  وحجم  طبقة  و�سيق  انح�سار  اإىل  اأدى  ما  والدقيق، 

للمعرفة والقراءة عرب ن�سختها الورقية، لقت�سارها على ما تقدمه حمركات 

عينة  يف  وحملل�للسللورة  خمت�سرة  وجللبللات  مللن  واملللريللحللة  اجلللاهللزة  البحث 

ال�سوؤال اأو امل�ساألة املطلوبة واملبحوث عنها، الأمر الذي اأبعدها عن ممار�سة 

واإحياء فعل القراءة املقد�س، املطلوب لعينه ولغايته ولو�سيلته، { يب  جت     

جح   مج   حج   ىثيث   مث   جث        يت   ىت   مت    خت    حت     
مح} )حممد: 19(، ما اأدى اإىل ر�سح نتائج كارثية يف عموم طبقات 
والت�سورية  الفكرية  الناحية:  من  والإ�سالمية  العربية  املجتمعات  وفئات 

اأبرز  لعل  والأخالقية،  والرتبوية  وال�سلوكية  والإدراكية  واملعرفية  والعقلية 

ال�سيا�سية  الأحللزاب  تاأ�سي�س  على  الرهيب  الإقبال  ومظاهرها  معاملها 

على خلفيات ل متت ب�سلة، يف الغالب، اإىل التنمية الثقافية والجتماعية 

والأخالقية. وهو نتاج طبيعي ومنطقي لرتاجع ن�سبة وحجم ودرجة الوعي، 

الناجت اأ�سا�سا عن قلة الطالع والقراءة واكت�ساب املعرفة، فلو ت�سنى لقادة 

ال�سرعية  ال�سيا�سة  حقل  يف  ُكتب  ما  على  يطلعوا  اأن  الأحللزاب  هللوؤلء 

القيم«،  و»ابن  تيمية«  »ابن  بل  وانتهاء  »املللاوردي«  بل  بدًءا  الإ�سالمية 

ثم ما ُكتب يف حقل الفكر ال�سيا�سي العربي والإ�سالمي احلديث واملعا�سر، 

ملا جتراأوا على تاأ�سي�س حتى جمعية �سيا�سية �سغرية على م�ستوى حي اأو بلدة 

�سغرية، لعظم املهمة، وخطر امل�سوؤولية على ال�سعيدين الدنيوي والأخروي.

املعريف  والإدراك  والللوعللي  الر�سانة  لللهللوؤلء  يت�سنى  كللان  اأيللن  ومللن 

اخلطرية  ال�سيا�سية  املهمة  هذه  ملثل  للت�سدي  واحلقيقي  ال�سادق 

الفردي  ال�سعيدين  على  الدنيا  و�سيا�سة  الدين  حرا�سة  يف  واملزدوجة 

تاما  غيابا  غاب  الذي  والطالع،  واملعرفة  القراءة  غري  من  واجلمعي.. 
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وظل  ندر وغريها..  ما  اإل  ال�سيا�سية  النخب  واأولئك من  واقع هوؤلء  عن 

.
)1(

فقط اجلامعية  النخبة  نخبة  فئة  يف  فقط  حم�سورا 

الثالث  العربي  الثقافية  التنمية  التنمية  تقرير  يك�سف  ال�سدد  هذا  ويف 

�سنة  العرب  اأن  2010م  دي�سمرب  يف  العربي  الفكر  موؤ�س�سة  عن  ال�سادر 

2009م اأ�سدروا كتابا واحدا فقط مقابل ]300000[ ثالثمائة األف �سخ�س، 

اأما دول الغرب وخا�سة اأمريكا فاإنها ت�سدر ما يقرب من ]85000[ خم�سة 

وثمانون األف كتاب �سنويا، فيما تنتج اإ�سرائيل وحدها �سنويا ما بني 25 و 30 

اأن م�سر  العربية جمتمعة، يف حني  الدول  اإنتاج  األف كتاب، وهو ما يعادل 

الكتب  بند  حتت     ]% 85[ منها  كتاب،  األف   14 اإىل   12 �سنويا من  ت�سدر 

.
)2(

التعليمية املدر�سية واجلامعية

اإذن نحن اأمام و�سع معريف مر�سي وكارثي انعك�س على الواقع الجتماعي 

املعي�س، والذي اأنتج فو�سى يف ال�سلم الرتاتبي لفئات املجتمع، التي �سارت 

املوجة  و�سائل  �سطوة  اأمللام  وتراجعها  ال�سريفة،  الآلية  هذه  غياب  بحكم 

الإعالمية والت�سالية التكنولوجية والإلكرتونية اخلام�سة، التي توؤهل النا�س 

وحفظت  اأاأتقنت  ؟  اأم جهلت  اأعرفت  �سواء  تريد  ما  وقول  للكتابة  جميعا 

اأم �سيعت ؟، اإىل غياب فئة النخبة، حمققة حكمة ال�ساعر »الأفوه الأودي« 

فيها حني قال:

مت�سي الأمور باأهل الراأي ما �سلحت        فللاإن توالت فبالأ�سرار تنقاد 

)3(

ل ي�سلح النا�س فو�سى ل �سراة لهم         ول �سراة اإذا جهالهم �سادوا

1- انظر: مليكة حفيظ، واقع الكتاب اجلامعي يف اجلزائر، جملة البحوث والدرا�سات العلمية، جامعة 

الدكتور يحي فار�س، عدد 06 - مار�س 2012م.

2- انظر: حممد �سيد ريان، القراءة يف العامل العربي، ملحق جملة العربي البيت العربي، العدد 6، 

ماي 2012م، �س 5.

3- انظر: ديوان الأفوه الأود،ي حتقيق: د. حممد التوجني،- دار �سادر-بريوت،- )1998، وعبا�س 

حممود العقاد، فال�سفة احلكم يف الع�سر احلديث، من�سورات املكتبة الع�سرية، بريوت، دون طبعة، 

دون تاريخ، �س 152.
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* اأزمة الأجيال يف �ضبكة الإنرتنيت:

ال�سبكة  الأجيال يف  وهم  لي�س يف  القيمي احلقيقي  والنك�سار  اإن اخليبة 

والرتبية  والدعوة  الإ�سالح  رجال  خيبة  يف  بل  فح�سب،  العنكبوتية 

من الأخالقيني والجتماعيني وغريهم يف تداعيات وخملفات ال�سبكة نف�سها 

تربويا واأخالقيا وقيميا واجتماعيا..، فمع ميالد املوجة اخلام�سة من و�سائل 

ومب�سرو  العوملة  رواد  علينا  طلع  الثالثة  الألفية  مطلع  الإلكرتونية  الإعللالم 

الجتماعي  والتوا�سل  الإنرتنيت  �سبكات  واأن�سار  الإلكرتونية،  الو�سائط 

اأمثال: )نيكول�س نيغروبنتي( و )بيل غيت( و )بيار ليفي( و)اآل غور( نائب 

الإنرتنيت  بفتوحات  يب�سرون  كلينتون(  )بلليللل  مللريللكللي  الأ الرئي�س 

-بزعمهم-  �ستمكن  التي  للمعلومات«،  الربقي  »الطريق  بل  ي�سمونها  ما  و  اأ

والنت�سار  والتعاون  والتعامل  والتفاعل  والتوا�سل  الطللالع  من  الب�سرية 

متوت فيه كل  الإن�سان وحريته..  وترقية حقوق  الدميقراطية  لروح  ال�سريع 

احلرية  قوامها  جديدة  كوكبية  ثقافة  عرب  لتتحد  واملميزات  اخل�سو�سيات 

واحلقوق والرقي.

غري اأننا وح�سب الأ�ستاذ الدكتور الباحث »ن�سر الدين لعيا�سي« حمتاجون 

اآخر  م�سدرا  الإنرتنيت  �سبكة  ت�سكل  »هل  ال�ستفزازي:  ال�سوؤال  اإثللارة  اإىل 

خليبة الب�سرية؟ فقد »يعتقد البع�س اأن طرح هذا ال�سوؤال بعد اأن تغلغلت هذه 

ال�سبكة يف مفا�سل حياتنا اليومية، ينم عن اأفكار معادية للتكنولوجيا. اإنها 

من طينة تلك الأفكار التي توارثتها الأجيال منذ اخرتاع القطار البخاري. 

التي  الأنفاق  الختناق يف  يعانون  ركابه  اأن  القطار  معار�سو هذا  زعم  لقد 

يقطعها، واإذا زادت �سرعته عن 50 كيلو مرت يف ال�ساعة ف�ستنزف دماوؤهم 

 
)1(

وت�سيل اأنوفهم واآذانهم، ميوتون من �سدة ال�سدمة..«. 

1- انظر: ن�سر الدين لعيا�سي، وهم الأنرتنيت اأو اأوهام مفكريها ؟، جريدة اخلرب، عدد-  6852، 

الإثنني 2012/01/11م 15/ذو القعدة/1433هل، �س 21.
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وهو ل يعار�س التطور التكنولوجي الذي تتو�سل اإليه الب�سرية، ولكنه يعار�س 

في�سري  والتكنولوجي،  الإلكرتوين  للمنجز  واملدمرة  ال�سلبية  ال�ستخدامات 

يختلف مع مق�سد احلرية  ما  وهو  الإن�سان عبدا مطواعا ملنجزاته،  بذلك 

الذي ين�سده يف كرامته الإن�سانية، ثم ينتقد املب�سرين غري املتحفظني على 

الو�سيلة لفتا نظرنا اإىل اأهمية التحفظ على مطلقية النتفاع من الو�سيلة، 

ا�ستخدام  ظل  يف  احلللروب  جغرافية  رقعة  ات�ساع  لحظتم  هل   ..« فيقول: 

والأعراق  الديانات  بني  العالقة  احتقان  م�ستوى  اأدركتم  وهل  ؟  الإنرتنيت 

  
)1(

والقوميات الذي عززه موقوع اليوتوب ؟..«.

فيقول:  املواقع  تلك  تبثه  ملا  وا�ستقرائه  تتبعه  خالل  من  ذلك  يبني  ثم 

الدفينة  اأحقادهم  ل�سب  الفاي�سبوك  �سبكة  البع�س موقع  ي�ستخدم  اأمل   ..«

 
)2(

والتعبري عن تع�سبهم الأعمى وامل�سلل ؟..«. 

ويخل�س اإىل النتيجة احلقيقية والواقعية عن الأنرتنيت كو�سيلة ا�ستحوذت 

على ُجل اهتمامات الب�سرية فيقول: ».. اإن ا�ستمرار الإميان باأن الإنرتنيت 

ال�سلم  وتقيم  والأحقاد  ال�سغائن  وتردم  الب�سر  بني  والتفاهم  احلوار  ترقي 

التكنولوجية  بالإيديولوجيا  الت�سليم  اأنه  اأو  العناد  العامل، هو �سرب من  يف 

يكمن  الب�سرية  منها  تعاين  التي  امل�ساكل  كل  حل  اأن  ترى  التي  التقنية، 

العدة التقنية ؟ مهما كانت الإجابة على هذا ال�سوؤال، فاإن هذا الإميان  يف 

 .
)3(

يذيب كل ما هو �سيا�سي واجتماعي واقت�سادي  فيما هو تقني..«

اجلماهريية  القاعدة  على  والللوهللم  اخليبة  تقت�سر  مل  اإذن،  وهللكللذا، 

الت�سالية احلقيقية واملرتقبة، التي هزلت حت�سيالتها وارتياداتها ومكنزها 

1- انظر: ن�سر الدين لعيا�سي، وهم الأنرتنيت اأو اأوهام مفكريها ؟، جريدة اخلرب، عدد-  6852، 

الإثنني 2012/01/11م 15/ذو القعدة/1433هل، �س 21.

2- انظر: ن�سر الدين لعيا�سي، وهم الأنرتنيت اأو اأوهام مفكريها ؟، �س 21.

3- انظر: ن�سر الدين لعيا�سي، وهم الأنرتنيت اأو اأوهام مفكريها ؟، �س 21.

51



املعريف والقيمي واملنهجي واللغوي والأدبي والثقايف.. فح�سب، بل تعدت اإىل 

اليقني:  متام  موقنة  باتت  والتي  والرائدة،  املتخ�س�سة  اجلامعية  النخبة 

وم�سمولتها  املعلوماتية  ال�سبكات  من  اليوم  حت�سد  املعا�سرة  الأجيال  اأن 

ال�سلبيات اإىل جانب ما يفرت�س من اإجابيات.

* �ضري الدرا�ضة امليدانية 423)-434)هـ/2002- 3)20م:

جريت على طالب كلية العلوم الإن�سانية 
ُ
�سبق هذه الدرا�سة درا�سة مماثلة اأ

امتدت  باجلزائر  الإ�سالمية  العلوم  ق�سم  الإ�سالمية  والعلوم  والجتماعية 

لأكرث من عقد من الزمن، وكانت الدرا�سةُ تركز مع مطلع وخامتة كل عام 

اجلامعي  الطالب  لدى  واملطالعة  واملقروئية  القراءة  م�سكلة  على  درا�سي 

يف ق�سم العلوم الإ�سالمية، وظلت التجربة تتكرر، وظلت الأ�سئلة تعر�س على 

طالب الدفعات الع�سر منذ �سنة1433-1434هل/2002-2013م، وكانت كل 

دفعة ت�سمل ]500[ خم�سمائة طالب، اأي: مبعدل ]5000[ خم�سة اآلف طالب 

طيلة ال�سنني الع�سر املا�سية، حيث ظلت الأ�سئلة ُتلقى ب�سكل تلقائي ومبا�سر 

وحقيقتهم  املعرفية،  حالهم  لتكت�سف  ت�ساألهم  الطلبة  على  وواقعي  وطوعي 

فعلي  مع  لأنف�سهم  الذاتية  وروؤيتهم  الت�سورية،  و�سورتهم  التح�سيلية، 

اأو طالعوه يف حياتهم  اأو در�سوه  القراءة واملطالعة، وكم من كتاب قراأوه 

اأو خالل م�سارهم العلمي والثقايف والتكويني. 

وكارثي  جماعي  ب�سكل  �سنويا  تتكرر  الإجابات  كانت  ال�سديد  ولالأ�سف 

واملطالعة  واملعرفية،  العلمية  القراءة  فعل  وغياب  بتال�سي  للنظر  ولفللت 

الفكرية والثقافية، مع بع�س ال�ستثناءات املميزة والنادرة جدا، التي كانت 

ل تتعدى اأ�سابع اليد الواحدة.

والتكوينية  والثقافية  الفكرية  والإغماءة  العلمية  الغيبوبة  هذه  ظل  ويف 

خمتلف  يف  العلمية  ال�سهادات  حملة  من  كبرية  اأعللداد  كليتنا  من  تخرجت 

اجللدة.  اإىل  اجللدة  من  بعينه  كتابا  يقراأوا  اأن  دومنا  ال�سرعية،  العلوم 
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والتكوين، ف�سال  والتعليم  الرتبية  انهيار منظومة  موؤ�سر خطري على  وهذا 

يرتتب  وما  واملطالعة،  القراءة  فعلي  م�سري  على  خطريا  موؤ�سرا  كونه  عن 

واملدفوعة  لل�سهادات  احلاملة  النخب  نوعية  على  كارثية  نتائج  من  عليه 

وعظيم  حقيقي،  علم  بغري  �سهادات  حملة  فهم  واحلياة،  العمل  �سوق  اإىل 

اخلطر هو كونهم متخ�س�سني يف علوم ال�سريعة.  

- نتائج الدرا�ضة امليدانية لعام 433)-434)هـ/2)20-3)20م: 

عت الروؤية حول هذا املو�سوع اخلطري، عمقنا الدرا�سة حول دفعة  وملا جتمرّ

معينة تناولت ]900[ ت�سعمائة طالب جامعي يدر�سون بكلية العلوم الإن�سانية 

الدرا�سي  للعام  الإ�سالمية  العلوم  بق�سم  الإ�سالمية  والعلوم  والجتماعية 

1433-1434هل / 2012-2013م، وبعد تفريغ ال�ستمارات وتوزيع البيانات 

الإح�سائية تبينت الدرا�سة النتائج التالية:

 1 - اأن ن�سبة 96 % من الطلبة مل يقراأوا كتابا علميا تخ�س�سيا يف مراحل 

تكوينهم اجلامعي العلمي، عدا بع�س املطبوعات الهزيلة حجما وم�سمونا.

تكوينهم  وبحكم  مبفردهم  تخ�س�سية  كتبا  قللراأوا   %  01 ن�سبة  اأن   -  2

امل�سجدي يف بع�س الدول العربية كموريتانيا واملغرب و�سورية وم�سر، والتي 

حفظوا فيها بع�س متون العلوم ال�سرعية. 

من الطلبة قراأوا كتبا فكرية ودينية ودعوية وحركية   % 01 3 - اأن ن�سبة 

وثقافية بحكم انتمائهم حلركات واأحزاب وجمعيات دينية.

من الطلبة قراأوا كتبا فكرية ودينية ودعوية وحركية   % 01 4 - اأن ن�سبة 

وثقافية يف مراحلهم املعرفية ال�سابقة، اأما الآن فال.

5 - اأن ن�سبة 10 % من الطلبة مل يقراأوا حتى املطبوعات الهزيلة واعتمدوا 

منها.  الإلكرتونية  ول�سيما  والحتيال  الغ�س  �ساليب  اأ خمتلف  على 

ل  واحللدا  كتابا  يللقللراأوا  مل  ممن   %  96 فئة  �سمن  اأنهم  مالحظة  ]مع 
ثقافيا[. ول  تخ�س�سيا 
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6 - اأن ن�سبة 30 % من الطلبة احتالوا بطرق خ�سي�سة اأخرى ول�سيما نفخ 

العام  يف  لهم  ال�سابقني  الطلبة  اأبحاث  باإح�سار  وذلك  التطبيق،  عالمات 

املا�سي وتغيري غالف الأوراق فقط، وتقدميها لالأ�ستاذ املطبق الذي منحهم 

ع�سرين  اثنني من  نقطة  على  ولو ح�سلوا  النجاح  لهم  ت�سمن  عالية  نقطة 

ممن مل يقراأوا   % 96 اأنهم �سمن فئة  ]مع مالحظة  يف المتحان.   20/02

كتابا واحدا ل تخ�س�سيا ول ثقافيا[.

- الأ�ضباب والنتائج:

) - الأ�ضباب:

وبعد التدقيق والتعمق التحليلي يف الأ�سباب والدوافع املانعة من ممار�سة 

فعلي القراءة واملطالعة، وا�ستفراغ بيانات ال�ستمارات املوزعة على ال�سريحة 

املنتقاة للدرا�سة، تبني مايلي:

و�سحر  الكا�سفة،  الأ�سواء  و�سطوة  الرباق،  ال�سورة  عامل  هيمنة   -  1

ووجدانهم  وتفكريهم  وواقعهم  الأجيال  حياة  على  الأخاذ..  ال�سا�سة 

الأعم. الغالب  يف 

والتكنولوجية  والت�سالية  الإعالمية  والو�سائل  الو�سائط  هيمنة   -  2

التلقي  عمليات  فيها  مبا  احلياة،  جمالت  �سائر  على  والربقية  الإلكرتونية 

املعريف.

3 - غياب املنهج الرتبوي والتعليمي والتثقيفي والتكويني لدى املوؤ�س�سات 

الجتماعية الفاعلة: ]الأ�سرة، املدر�سة، اجلامعة، امل�سجد، املراكز الثقافية 

والتكوينية، و�سائط الإعالم، املكتبات العامة، اجلمعيات الجتماعية..[ يف 

للفرد  املتوازنة  والأخالقية  والرتبوية  والنف�سية  الجتماعية  التن�سئة  تقدمي 

وللجماعة.

4 - غياب املنهج العلمي املن�سبط يف التعامل مع الوقت واإ�ساعة الزمن 

الفاعل هدرا.
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وعدم  احلياة،  يف  الإيجابية  والللروح  والفاعلة  القوية  الإرادة  غياب   -  5

القدرة على التمييز بني النافع وال�سار ول�سيما يف الإقدام وروح املبادرة.

الفرد  ر�سالة  والوجدانية حيال  والروحية  العقدية  الت�سورات  ف�ساد   -  6

اأمر  اخلري،  ن�سر  بناء،  نه�سة،  عبادة،  عمارة،  ]خالفة،  احلياة  يف  امل�سلم 

مبعروف ونهي عن منكر..[.

7 - اأمرا�س الع�سر القاتلة، وعلى راأ�سها الإدمان: ]الإدمان على ال�سبكات 

املعلوماتية، الإدمان على الألعاب والت�سايل والعنف والرذيلة، الإدمان على 

ال�سهرات، ...[ - مع مالحظة اأن عينات الدرا�سة كانت تتناول طلبة ق�سم 

العلوم ال�سرعية الإ�سالمية -.

8 - عدم تقدير قيمة القراءة كفري�سة عينية واأ�سا�سية يف الدين  وكعبادة 

متميزة فيه اأي�سا، وكفاروق في�سل للتميرّيز بني الإن�سان و�سائر املوجودات.

والتحمل  وال�سرب  والن�سيان  والغفلة  كال�سرود  اأخرى  نف�سية  عوامل   -  9

التعود  وعللدم  واملكتبة..  واملطالعة  والكتاب  الللقللراءة  حمبة  على  والتعود 

والتحكم يف تقنيات القراءة وفنيات املطالعة.

عن  وا�ستغناوؤها  كلها،  التعليمية  املنظومات  وخطط  برامج  خلل   -10

وال�سورة  الع�سر  مواكبة  �سيحات  على ح�ساب  واملطالعة  والقراءة  الكتاب 

والو�سائط اجلديدة.

املحرمات  م�ساهدة  على  والإدملللللان  واملللعللا�للسللي،  الللذنللوب  كللرثة   -11

وم�ستقاتها.. التي ُتعمي الأب�سار، وت�سل الإرادات، وتقتل روح التطلع والأمل 

واخلري يف النفو�س..

دون  الورقية  ال�سهادة  نيل  �سبيل  يف  امللتوية  الطرق  �سائر  ا�ستباحة   -12

وال�سرقات  وامل�سرفني..،  املدر�سني  ور�سوة  المتحانات،  يف  كالغ�س  علم، 

العلمية، وانتحال جهود الغري.. 
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13- غياب فعل القراءة عن �سائر ن�ساطات وميادين وجمالت احلياة.

2 - النتائج:

املتخرجة  والنخب  الأجيال  خلو   - ال�سديد  لالأ�سف   - الكارثية  والنتيجة 

والفل�سفية  الفكرية  واملعرفة  الر�سينة،  العلمية  الثقافة  من  اجلامعة  من 

والأدبية  البيانية  واللغة  الرا�سخة،  املنهجية  واحلقيقة  الثابتة،  والتحليلية 

اجلميلة، وال�سيغ والتعابري العلمية الدقيقة واملعربة، والنفتاح على اللغات 

والتب�سر  العميق،  والفهم  الوعي،  تراجع:  وبالتايل،  الللرائللدة،  الأجنبية 

الإ�سالمية  العربية  الثقافة  عراقة  ومعرفة  النظر،  وُبعد  والتو�سم  الدقيق، 

واأ�سالتها.

اأجيال  ف�سارت  و�سلوكاتها،  تفكريها  يف  غريبة  اأجيال  ن�سوء  والنتيجة 

ل متلك معايري التمييز والنقد يف الكثري من احلالت.

على  وق�ست  اغتالت  التي  الكوؤود  العقبة  هذه  مثل  جتاوز  ميكننا  فكيف 

زهرة الأجيال العربية والإ�سالمية ؟   

وكيف ميكننا كبح وتخفيف ا�ستغوال ال�سبكة العنكبوتية على �سائر جمالت 

املعرفة والعودة بالأجيال نحو الكتاب والقراءة الر�سينة ؟     

* جتاوز العقبة:

اأنه بيننا وبني  اأول - وبكل �سراحة و�سدق -  اأن نعرتف  كما يجب علينا 

ممار�سة فعل القراءة املقد�س واإجراء اخلطوة الأوىل يف هذا الفعل، وهي: 

ال�ستعداد النف�سي والروحي والوجداين لتقبل ممار�سة هذا الفعل بكل متعة 

واأثر  العقلي والإداركي لتثمني قيمة ومكانة  واأريحية و�سرور، ثم ال�ستعداد 

هذا الفعل على النف�س واجلماعة والزمن الدعوي الفاعل، ثم اختيار الكتاب 

فعلي  وعوائد  ومكانة  قيمة  ا�ست�سراف  ثم  املنا�سب،  النف�سي  الوقت  واملكان 

القراءة واملطالعة املكرمني. 
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النف�سية  والتح�سريات  ال�ستعدادات  �سائر  بعد  اأنه  بالدرا�سات  ثبت  وقد 

تاأتي  الإن�سانية،  النف�س  راحللة  �سمن  والروحية  والعقلية  والوجدانية 

�سل�سلة من اخلطوات يف مكونات العمليات الثانية، وهي: اختيار فن الكتاب 

الفائدة املرجوة منه، ثم اختيار  ونوعه وزمنه وحجمه و�سكله، وتوقع مدى 

الزمن احلقيقي والنف�سي والوجداين املنا�سب اأي�سا، ثم اختيار املكان، الذي 

�سيحدد لنا طريقة اأخذ الكتاب وتناوله والتعامل معه. فقد يكون املكان مكتبة 

عامة يف م�سجد اأو مركز ثقايف اأو جامعة اأو مركز درا�سة وبحث اأو جريدة 

املوقوفة  اأو اخلوا�س  الأهل  اأو  املنزل  اأو يف مكتبة خا�سة، كمكتبة  عامة، 

ما�سيا  للكتاب  والفكري  العلمي  الزمن  يكون  وقد  املطالعة..  على 

فرتة  والتناول  الأخذ  زمن  يكون  وقد  م�ست�سرفا،  زمنا  و  اأ حا�سرا  و  اأ

من فرتات اليوم والليلة ال�سباحية اأو امل�سائية اأو مطالع الليل، ومدى انعكا�س 

كل هذه العمليات على جناعة هذا الفعل املقد�س وجناحه.

جملة  اإىل  كلليللدة  واأ ما�سة  بحاجة  نلله  اأ نف�سه  الللقللارىء  يجد  وهنا 

من  جللزًء  يخ�س�س  جتعله  التي  والللدوافللع  واملحفزات  ال�ستعدادات  مللن 

ذاتية  املحفزات  هذه  تكون  وقد  املقد�س،  الفعل  هذا  ملمار�سة  وقته 

خارجية طارئة وقادمة من طرف اآخر، وقد يكون هذا املحفز  و  اأ خا�سة، 

اخلارحي: اأبا اأو اأما اأو اأخا اأو اأختا اأو اأ�ستاذا اأو مربيا اأو �سيخا داعيا.. وقد 

يكون حمفزا �سيا�سيا اأو اجتماعيا اأو اأخالقيا اأو تربويا اأو نف�سيا اأو دينيا.. 

قدر  ُي�سهل  معقد،  ول  غام�س  غري  ي�سريا،  مب�سطا  �سهال  كان  اإن  وينجح 

الإمكان الدخول يف ممار�سة هذا الفعل املقد�س، كما بداأ الأ�ستاذ الدكتور 

»حممد �سالح حمدي« �سل�سلة كتبه القت�سادية بالن�سيحة التالية واملوجهة 

للقارىء فقال، وهو مُيهد لكتابه »القواعد الفقهية واملعامالت املالية«: »اأخي 

كان  فاإذا  تقريبا،  كلمة   6544 الكتاب  هذا  يف  الكلمات  القارىء: عدد 

 39 اإىل  حاجة  يف  فاأنت  كلمة،   170 الواحدة  الدقيقة  يف  قللراءتللك  معدل 
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اأوقاتنا  اأخي على ملء  فلنحر�س  الكتاب،  قراءة هذا  لإنهاء  دقيقة فقط 

)1(

مبا ينفعنا.«. 

الفعل بهدف جذبه نحو ممار�سة  القارىء هذا  هل على  ُي�سرّ فهو - هنا - 

الوقت  ا�ستثمار  ح�ساب  �سوى  ُتذكر  ح�سابات  دومنا  املقد�س،  الفعل  هذا 

يف الأمور النافعة، واأي نفع اأعظم من املعرفة والطالع على ما يجهله الغري، 

وتعرفه اأنت.

هذا  ملمار�سة  الق�سري  اأو  الطوعي  النخراط  يف  تكمن  اإذن،  فامل�ساألة، 

الفعل املقد�س منذ ال�سغر اأو حني الكهولة اأو حني الكرب، بالر�سى والأريحية 

الرتبوية التلقائية، اأو بدوافع وحمفزات كثرية، كدافع حب الطالع واملعرفة، 

والربوز  والتاألق  التفاعل  بدوافع  اأو  املهني،  املن�سب  يف  الرتقية  بدافع  اأو 

البحث والتحقيق وال�سبط لق�سايا مو�سع خالف  اأو بدوافع  الجتماعي، 

اأو لغريها من املحفزات والدوافع الكثرية الأخرى.

امليدانية  والدرا�سة  امليدانية  الدرا�سة  هللذه  خللالل  من  اأننا،  هو  واملهم 

املرتدي  واملطالعة  القراءة  واقع  ُن�سخ�س  اأن  حاولنا  �ستليها،  التي  التي 

يكافىء  اإح�سا�سا  بامل�سكلة  لنح�س  والإ�سالمي  العربي  عاملنا  يف  واملرتاجع 

قيمتها وقدرها يف منظومتنا الإ�سالمية التي تعدها فري�سة وعبادة وفا�سال 

فاروقا بني الفرد و�سائر املوجودات واملخلوقات، ومن َثَم نحاول تقدمي جملة 

واملرجعي  القيمي  الرتدي  حلالة  احللول  وم�ساريع  والت�سورات  الللروؤى  من 

التي اآل اإليها �سفوة نخبنا، وا�ست�سراخ �سمائر الغيورين واملهتمني من الأمة 

ملعاجلتها يف الأجيال القادمة.  

ولكن قبل هذا وذاك، يجب علينا اأن نعالج اأثر و�سائط الإعالم الإلكرتونية 

احلديثة على مهارتي املطالعة واملقروئية.

والتوزيع،  للن�سر  املنار  املالية، مركب  واملعامالت  الفقهية  القواعد  �سالح حمدي،  حممد  انظر:   -1

اجلزائر، الطبعة الأوىل، 1433هل 2012م، �س 2. 
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 الف�صل الث�لث 

اأثر الإعالم اجلديد

على مه�رتي املط�لعة واملقروئية





هذا  يف  ُقدمت  التي  املتخ�س�سة  والأبللحللاث  الدرا�سات  خالل  من  تبني 

اأو الأمني ال�سرتاتيجي..  اأو الفكري  املجال، �سواء على امل�ستوى الأكادميي 

اأن الزيادة املفرطة يف حجم وكم و�سرعة وزخم وتدفق املعلومات واملعارف 

مل  التوا�سل  �سبكات  من  وغريها  النرتنيت  �سبكات  عرب  واحلقائق.. 

التنمية  م�ستوى  بلوغ  على  ت�سجع  ومل  واملقروئية،  املطالعة  ن�سبة  يف  تللزد 

املعرفية املرجو لدى الفرد واجلماعة، بل اأربكت الفرد واجلماعة، وحطمت 

وال�سيطرة  الإحاطة  عن  عاجزا  وجعلته  والنف�سية،  والفكرية  املعرفية  قواه 

على �سيول تلك التدفقات املعلوماتية واملعرفية، ف�سال عن ال�ستفادة منها 

وا�ستثمارها يف احلياة.

وت�سبب الإعالم اجلديد يف تفكيك ُبنى املجتمعات الثقافية والتقليدية معا، 

واأثرّر تاأثريا مبا�سرا على الكتاب الورقي والأدبيات التي رافقته طيلة القرون 

ال�سابقة، ما اأدى اإىل نهاية ع�سر الكتاب الورقي مبقابل الكتاب الإلكرتوين، 

الذي �سار بديال �سريعا وكافيا ورخي�سا للفرد الإلكرتوين اخلامل والك�سول 

مع الكتاب، ولكنه ف�سل، يف العديد من احلالت، يف تركيز وتعميق وتاأ�سي�س 

الفرد املعريف القيمي. 

* جمتمع الإعالم واملعلومات واملعرفة:

بالثناء  املعلوماتية  الثقافة  جمللال  يف  والباحثون  الدار�سون  ُي�سهب 

الثالثة  لفية  الأ يف  ن�سانية  الإ و�سلته  الللذي  ال�سامق  امل�ستوى  على 

وا�سرتجاع،  وتطويع،  وفهم،  وجمع،  وحفظ،  ون�سر،  اإنللتللاج،  جمللال  يف 

واحلقائق  واملعارف  املعلومات  و�سياغة  ودمج،  تف�سري،  واإعادة  وتف�سري 

ويتفاخرون  ال�سوئية.  الإلكرتونية  والكتب  واملللدونللات  واملكتوبات 
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املتقدمة. املجتمعات  على   
)1(

املعرفة« »جمتمع  م�سطلح:  باإطالق 

ون - بكل فخر واعتزاز - هذا امل�ستوى الذي و�سله العقل الب�سري  ويعدرّ

يف الألفية الثالثة باأنه هو اأح�سن واأعظم واأثرى تراكم معريف وعلمي ومنهجي 

وتراكمها احل�ساري  املعريف  اإىل خمزونها  ين�ساف  اليوم،  الب�سرية  و�سلته 

اأي�سا �سمن �سريورتها الدينامكية الإن�سانية ال�ساملة  والرتاثي، كما يدخل 

واملتجددة.

وقد اأدى هذا امل�ستوى التكنولوجي والإلكرتوين الهائل اإىل اإثارة جملة 

املعرفة  م�سادر  من  الكثري  وموقع  م�سري  حول  الإ�سكالية  الت�ساوؤلت  من 

طويلة  لقرون  ظل  الللذي  الللورقللي،  الكتاب  راأ�سها  وعلى  والثقافة،  والفكر 

اإىل  بل  والثقافة،  والفكر  املعرفة  عامل  اإىل  ورائده  و�ساحبه  الإن�سان  رفيق 

املعرفية  البنية  وت�ساميم  ت�ساوؤلت حمورية حول مناهج وخمططات  طرح 

الرتبية  لأنظمة  التحتية  البنية  جمال  يف  والإ�سالمية،  العربية  ملجتمعاتنا 

والتكوين والتعليم والتثقيف يف ظل هذا الت�سارع املعلوماتي املذهل.

الورقي  الكتاب  على  الإلكرتونية  املعرفية  التداعيات  هاته  اأوىل  وجتلت 

ل طيلة قرون طويلة امل�سدر الرئي�س  والوحيد لتبادل ونقل ون�سر  الذي �سكرّ

املراد معاجلتها  امل�سكلة  اإفرازات  اأحد  ، وهو 
)2(

والثقافة  املعرفة  وتعميم 

يف هذه الورقة البحثية املوجزة.

1-  يطلق ا�سم م�سطلح جمتمع املعرفة على املجتمع الذي يعطي جل اهتمامه لبناء املهارات والقدرات 

للبحث عن املعلومات وت�سنيفها وتنظيمها ومعاجلتها واإتاحتها للجميع من اأجل ا�ستخال�س املعرفة 

والتنمية  عموما  الإن�سانية  التنمية  اأغرا�س  �ستى  يف  تطبيقها  نطاق  وتو�سيع  جديدة،  معرفة  واإبللداع 

القت�سادية والجتماعية خ�سو�سا، بحيث تغدو �سناعة املعرفة قطاعا اقت�ساديا قائما بذاته يفوق يف 

اأهميته اأي قطاع اآخر. وجمتمع املعرفة كمفهوم وعملية تبنته الدورة الأوىل للقمة العاملية حول جمتمع 

املعلومات، املنعقدة يف جنيف يف دي�سمرب 2003م بدل من »جمتمع املعلومات »الذي ُيركز على البنى 

التحتية التي توفر تقنيات املعلومات والت�سالت والإعالم، وتكفل ن�سر املعلومات وتبادلها وت�سويقها 

و نبيل علي، الثقافة   .84 اإقامة جمتمع املعرفة كمحور للنه�سة، �س  نبيل علي،  انظر:  وا�ستهالكها. 

العربية وع�سر املعلومات، �س 119.

2-  انظر: �سمري اإبراهيم ح�سن، الثورة املعلوماتية عواقبها واآفاقها، �س 210. نقال عن: حممد الفاحت 

حمدي واآخرون، تكنولوجيا الت�سال والإعالم احلديثة، �س 47 و 48، بت�سرف.
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واملعرفية  الفكرية  البنى  على  املعلومات«  »جمتمع  م�سطلح  �سيطر  وقد 

مواكبُة  و�سار  والع�سرين،  الواحد  القرن  من  الأخري  العقد  يف  والتطبيقية 

الأفراد  على  ع�سريا  اأمرا  املعلومات  تدفق  يف  واملذهل  ال�سريع  التطور  هذا 

واملجتمعات، لأنه - على حد قول فرانك كيلي�س Frank ouelich -: »بتنا 

ننتظر فجرا جديدا �سرعان ما يلوح بعده مغيب جديد، لن مُيكننا من التمتع 

. فعجزنا معه على مواكبة وا�ستيعاب القدمي ف�سال عن 
)1(

باأ�سعة ال�سم�س« 

، واملتجدد الغزير. اللحاق باجلديد الرثرّ

التوا�سلية  الأدبلللليللللات  يف  امللللعلللرفلللة«  »جمللتللمللع  ملل�للسللطلللللح  حلللل  وقللللد 

الللعللامللليللة ُبللعلليللد جلللالء اللللروؤيلللة عللن مللفللهللوم »جمللتللمللع املللعلللللومللات« الللذي 

من  الأخلللري  العقد  يف  الللعللاملللي  والللتللفللاعللل  الللتللوا�للسللل  �ساحة  على  هيمن 

الذي  العاملي«  الإعلللالم  »جمتمع  م�سطلح  متجاوزا  الع�سرين،  الللقللرن 

 
)2(

1995م.  ُبللعلليللد عللام  الأمللريللكلليللة  املللتللحللدة  الللوليللات  مللعللامللله  ر�للسللمللت 

1-  انظر: �سمري اإبراهيم ح�سن، الثورة املعلوماتية عواقبها واآفاقها، �س 210. نقال عن: حممد الفاحت 

حمدي واآخرون، تكنولوجيا الت�سال والإعالم احلديثة، �س 47 و 48، بت�سرف.

من  1995م  عام  الأمريكية  املتحدة  الوليات  معامله  ر�سمت  الذي  املجتمع  هو  الإعللالم  جمتمع   -2

خالل م�سروع الطرق ال�سيارة للمعلومات الذي يب�سر »العائلة الإن�سانية العاملية« بخريها الوافر لبني 

الب�سر. و�سرعان ما تلقفت الدول ال�سبع الكربى الفكرة لتقرر يف العام نف�سه قيام »جمتمع الإعالم 

ال�سامل«، وما لبثت اأن اأقرت الدول الل 15 الكربى يف عام 2000م تفعيل جمتمع الإعالم هذا من خالل 

الرتكيز على الإنرتنيت. ويق�سد مبجتمع الإعالم جمتمع تقنيات الإعالم والت�سال فائقة القدرة على 

تبادل املعلومات ون�سرها يف كل دول العامل، اأو هو جمتمع الثورة الرقمية، التي اأدجمت نظم دللت 

ن من نقل ال�سوت وال�سورة ب�سرعة ال�سوء،  املكتوب / ال�سوت / ال�سورة، من خالل نظام وحيد ميكرّ

املوؤ�س�سات  اندماج  على  جهة  من  و�سجع  والرتفيه،  الت�سال  عامل  يف  جذرية  حتولت  بذلك  حمدثا 

الإعالمية، ومكن من جهة اأخرى على حتكم ال�سركات ال�سناعية املرتبطة ب�سبكة الإنرتنيت و�سبكة 

لبثت  وما  والت�سال،  الإعالم  و�سائل  يف  والبنوك  والريا�سة  والإ�سهار  والكابل  اجلوال  الهاتف 

املغناطي�سية  والأقرا�س  والكتب  الأفالم  تنتج  الو�سائط،  متعددة  عمالقة  �سركات  يف  اندجمت  اأن 

وغريها.  القدم  كرة  فرق  ومتتلك  البنوك،  ومعامالت  باملرا�سلة،  البيع  خدمات  وتقدمي  والألعاب، 

الوطني  املجل�س  الفكر،  عللامل  جملة  الإعللالم،  وجمتمع  ال�سباب  ثقافة  الزيدي،  املنجي  انظر: 

1، املجلد 35، يونيو و�سبتمرب 2006م، �س 206 و 207، نقال عن:  للثقافة والآداب والفنون، العدد 

ال�سنة   ،145 عدد  قطر،  الأمة،  كتاب  م�ستقبلية،  اآفاق  والرتبية  العوملة  اأحمد علي احلاج حممد، 

 .33 1432هل، �س  والثالثون، رم�سان  احلادية 
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)1(

وميكن ح�سر اإيجابيات جمتمع املعلومات فيما يلي:

1 - اكت�سحت كل دول العامل، مبا فيها الدول التي كانت تو�سف باملعزولة، 

واأوجدت اأ�سواقا جديدة مو�سولة ببع�سها على ال�سعيد العاملي، �سمن ن�سق 

حرية النقد وراأ�س املال الأجنبي.

اجلغرافية  احلللدود  وجتللاوزت  واملكان،  الزمان  واأنهت حدود  فككت   -  2

وال�سيا�سية، واخرتقت الثقافات القومية.

ال�سلع واخلدمات وال�ستثمارات  انتقال  الزيادة املذهلة يف  اإىل  اأدت   - 3

والتبادلت  القت�سادية،  والف�ساءات  لالأ�سواق،  املتنامي  التحرير  نتيجة 

التجارية.

4 - اأدت اإىل النمو املت�سارع يف تبادل املعلومات والأفكار واملعرفة والقيم، 

والتعامل معها وفق اآليات ال�سوق.

القوية  الهيمنة  من  لها  فاعلة  دولية  منظمات  اإيجاد  على  عملت   -  5

على احلكومات الوطنية.

6 - تنوع اأ�سكال الكتاب الإلكرتوين، وانت�سار الن�سر الذاتي.

7 - نهاية ع�سر املوؤلف التقليدي وتزايد عدد الكتاب واملوؤلفني واملدونني.

عهد  ونللهللايللة  الللتللعللللليللم،  وبللرامللج  �للسلل�للسللات  مللوؤ �للسلليللاغللة  عللللادة  اإ  -  8

 .
)2 (

قرب عن  التعليم  �س�سات  موؤ

1-  انظر: اإبراهيم اآل عبد اهلل، التعليم والأمن يف ع�سر العوملة، جملة املعرفة، العدد 53، نوفمرب 

1999م، �س 105، نقال عن: اأحمد علي احلاج حممد، العوملة والرتبية اآفاق م�ستقبلية، كتاب الأمة، 

قطر، عدد 145، ال�سنة احلادية والثالثون، رم�سان 1432هل، �س 30. 

2- انظر: اإ�سماعيل �سراج الدين، تداعيات الثورة املعرفية، جملة العربي، الكويت، عدد 635، اكنوبر 

الإعالم اجلديد على  و�سائل  اأثر  درا�سة  بعيدا يف  الباحثني  الكثري من  وقد ذهب   .93 2011م، �س 

والتكوين  والتعليم  الرتبية  ميادين  يف  جذرية  تطورات  حدوث  لهم  وتبني  احلياة،  ميادين  خمتلف 

والتثقيف والتدريب والتمهني، حيث �سيغيب الإن�سان كفرد من م�سرح العمليات التكوينية، اأمام �سطوة 

الآلية  واحلوا�سيب  الربامج  بوا�سطة  والتعليم  بعد،  عن  كالتعليم  التاأثري،  العالية  والتقنيات  الآلت 

والروبوكوب وغريها من فتوحات الإعالم احلداثي اجلديد ففي راأيهم �سينتهي ع�سر املعلم والف�سل 

الرتبوية  الأنظمة  خملفات  من  وغريها  والللورق  والمتحانات  والوثائق  واملدير  الدرا�سية  واحلجرة 

والتعليمية البائدة.. وقد راأى بع�سهم اأن التعليم اجلامعي العايل هو الذي �سيحظى بالن�سيب الأكرب 

والأول يف هذا التطور الإلكرتوين املذهل.. متنا�سني الآثار ال�سلبية لهذا النعزال.
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* جمتمع الكتاب الورقي:

ظلت املطالعة - كهواية فردية رافقت الفرد املطالع وميزته - رمزا من 

رموز التمدن �سمن اجلماعة لقرون طويلة جدا، حيث �سغل الكتاب واقتناوؤه 

والبحث عنه وال�ستمتاع مبطالعته والتباهي بحيازته �سكال من اأ�سكال الربوز 

الجتماعي والتفوق احل�ساري.. 

كما كانت اآلية املقروئية لعقدين خليا من اأهم موا�سفات النخبة املفكرة 

م�ساريع  �سياغة  يف  واملهمة  الوحيدة  الو�سيلة  باعتبارها  والفاعلة، 

املثقف،  كاآليتني مهمتني يف �سناعة  و�ساهمتا  والنخب م�ستقبال،  املثقفني 

النخبة. وتكوين 

وظل الكتاب الورقي اأهم منجز وو�سيلة ُيعتمد عليها يف نقل وتبادل ون�سر 

و�سنف  الثقايف،  الإن�سانية  تاريخ  من  طويلة  لقرون  واملعلومات  املعارف 

الورق  واأ�للسللواق  واملكتبات  الكتب  علم  يف  املوؤلفات  من  الكثري  الدار�سون 

والوراقني ونوادرهم وحكاياتهم، حتى جاء ع�سر الطباعة احلديثة على يد 

القرن اخلام�س ع�سر فتطور وارتقى و�ساع بني عموم  »يوحنا جوتنربج« يف 

املثقفني واملتعلمني، و�سار الأداة الوحيدة للتوا�سل الثقايف والعلمي، ل يناف�سه 

واملجالت،  ال�سحافة  طباعة  اخللرتاع  بعد  حتى  اأخللرى  و�سيلة  اأي  ذلك  يف 

الإلكرتونية بكافة  اإىل مرحلة مواكبته وترافقه مع املدونات والكتب  و�سول 

اأ�سكالها واأنواعها، دخوله يف مرحلة مناف�سة الكتاب الإلكرتوين له، واعتماد 

)1(

املثقفني عليه اأكرث من الن�سخ الورقية. 

وميكن ح�سر منافع الع�سر الورقي يف املعطيات التالية: 

1- انظر: اإبراهيم اإمام، الإعالم الإ�سالمي، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأوىل، 1975م، 

الأوىل،  الطبعة  القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  وتاريخه،  الإعللالم  حمزة،  اللطيف  وعبد   ..29 �س 

مثل:  املكتبية وهي كثرية جدا من  باملوؤلفات  العربي  الفكري  الرتاث  وقد حفل  وغريهما.  1965م.. 

»اآداب املعلمني« ملحمد بن �سحنون، و »ر�سالة ال�سامع واملتكلم يف اأدب العامل واملتعلم« لبن جماعة، 

و»اأيها الولد« لأبي حامد الغزايل، و »اأدب املتعلم والعامل« للعلموي.. 
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1 - تكوين مهارات وملكات القراءة لدى الأفراد.

2 - تر�سيخ قيم وتقاليد التفاعل بني الكتاب والإن�سان.

3 - تعميق الفهوم وتر�سيخها لدى الباحثني.

والقادرين  املتخ�س�سني  على  ليف  والتاأ الكتابة  دائرة  ت�سييق   -  4

�سناعة املعرفة. على 

5 - تخريج اأجيال ر�سينة ومتميزة وقادرة على ا�ستيعاب املعرفة. 

* املجتمع الإلكرتوين واملجتمع الورقي:

ومع التطور الإلكرتوين والتوا�سلي الهائل احلا�سل يف العامل اليوم حتول 

الفرد والأ�سرة واجلماعة من حالة الفرد والأ�سرة الورقية اإىل حالة الأ�سرة 

الإلكرتونية، بحيث �سارت تعتمد اعتمادا يف �سائر تعامالتها عموما والثقافية 

الإلكرتوين،  امل�ستوى  على  خ�سو�سا  والبحثية  والأدبية  والفكرية  والعلمية 

ومل يعد املنزل يحتوي على تلك املكتبة الكبرية التي حتتل املكانة الرئي�سية 

املكتبة عبارة عن حاوية لالأقرا�س، ف�سال عن �سبكات  البيت، و�سارت  يف 

و�سا�سات التوا�سل الف�سائي. و�سار امل�ستقبل للو�سيط الإلكرتوين دون جدال 

.
)1(

على حد قول: »هالة �سالح الدين ح�سني«

وبالرغم من اعرتاف الدار�سني باأهمية الكتاب الإلكرتوين ودوره الفعال 

اأنه ق�سى على مهارات  اإلرّ  املعرفة،  وتي�سري احل�سول على  ن�سر وتعميم  يف 

القراءة والتح�سيل الر�سني والرا�سخ للمعرفة.

فكرثة ما هو معرو�س على �سبكات التوا�سل والتفاعل الإلكرتوين من كتب 

لكرثتها  معها  املتعامل  الفرد  تربك  واحللد،  وجمال  تخ�س�س  يف  ومدونات 

وزخمها، بحيث ل ي�ستطيع ا�ستيعابها وه�سمها والتعر�س العلمي واملنهجي 

1-  انظر: هالة �سالح الدين ح�سني، حتية اإىل ع�سر الورق ووداعا له، كتاب العربي، العدد 81، يوليو 

2010م، الثقافة العربية يف ظل و�سائط الت�سال احلديثة، �س 235.
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لكل مادتها، ما حرم الفرد املثقف من مهارة الر�سوخ والر�سانة يف قراءة 

املعلومات وفهمها.

فن�ساأت ما ُي�سمى بالقراءة احلديثة وال�سريعة والعابرة كمهارات جديدة 

للتعامل مع الزخم املعريف املعرو�س، وهو �سكل من اأ�سكال الوباء الذي ابتلي به 

الفرد الإلكرتوين، على عك�س الفرد الورقي الذي يتعامل مع املادة املعرو�سة 

الهدوء والر�سانة والر�سوخ، فتعلق املعلومات يف ذاكرته،  عليه بكثري من 

وتتكون لديه ملكة يف ذلك التخ�س�س، على العك�س من القارىء الإلكرتوين 

الذي ُي�ساب به�سترييا ال�سوء املنبعث من ال�سا�سات، فال يقدر على الرتكيز 

واملجال  التخ�س�س  لذلك  والنقدية  العلمية  امللكات  وتكوين  والر�سوخ 

املبحوث -ونحن هنا- ل نقف �سد تلك الو�سائل، واإمنا ن�سف حالة.

الأفراد من  ولتخلي�س   
)1(

املطبوع:.. اإىل  »العودة  العيفة«:  ويقول »جمال 

عامة  اأفكارا  حتمل  �سطحية  ثقافة  ين�سر  ما  غالبا  الذي  التلفزيون  هيمنة 

يقرتح بع�س الباحثني �سرورة تنمية مهارات القراءة  مب�ستوياتها املختلفة 

والتي تعيد الإن�سان اإىل امل�ساركة الفعالة يف احلياة اليومية احلقيقية ولي�ست 

بالدرجة  معتمدا  احلديثة  الإعللالم  و�سائل  ت�سنعها  التي  الوهمية  احلياة 

الأوىل على عن�سر اخليال، ومن اأبرز هذه املهارات جند:

.»Skimming reading« 1 - القراءة املتعجلة

. »Skipping reading« 2 - القراءة النتقائية

.»Normal reading« 3 - القراءة العادية

.»Indeph reading« 4 - القراءة املتعمقة

1-  انظر: جمال العيفة، الثقافة اجلماهريية، من�سورات جامعة باجي خمتار، عنابة، الطبعة الأوىل، 

2003م، �س 170.
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* درا�ضة وحتليل نتائج الدرا�ضات امليدانية:

املعلوماتية  ال�سبكات  اأن  لل�سك  يدعو  ل  مبا  امليدانية  الدرا�سات  اأثبتت 

واحلقائق،  واملعلومات  املعارف  من  هائل  كم  من  توفره  مما  بالرغم 

تراجع  املعريف يف  الرقي  ن�سبة  اأن  اإلرّ  املجتمع،  اأفراد  اأيدي  بني  ت�سعه  وما 

حول   
)1(

قرناين« »يا�سني  الباحث  بها  قام  التي  الدرا�سة  اأثبتت  فقد  دائم، 

»اأثر �سبكة الإنرتنيت على طلبة جامعة �سطيف وب�سكرة« الكثري من النتائج 

الداعية للنظر والفهم يف ح�سيلة النتائج العك�سية الواجب التو�سم فيها.

فقد بينت الدرا�سة التي قام بها الباحث اأن ا�ستخدامات الطلبة اجلامعيني 

)319 طالبا( ل�سبكة الإنرتنيت واملعلوماتية وغريها من طرق الن�سر والكتب 

الإلكرتونية جاءت وفق الرتتيب التايل:

والطالبات  الطالب  عدد  بلغ  الفراغ  اأوقللات  وملء  امللل  من  الهروب   -  1

]204[، اأي بن�سبة ]88، 66 %[.

عدد  بلغ  الآخللر  اجلن�س  مع  والتج�سري  ال�سداقات  واإقامة  التوا�سل   -  2

الطالب والطالبات ]176[، اأي بن�سبة  ]69، 57 %[.

والطالبات  الطالب  عللدد  بلغ  اخلللارج  يف  العمل  فر�س  عن  البحث   -  3

]159[، اأي بن�سبة ]12، 52 %[.

4 - اإجناز البحوث اجلاهزة على طريقة ]ن�سخ ول�سق[ دون قراءة ومتعن 

بلغ عدد الطالب والطالبات ]145 [، اأي بن�سبة ]53، 47 %[.

عدد  بلغ  الإباحية  املواقع  يف  والإبللحللار  اجلن�سية  اللذة  عن  البحث   -  5

ب�سكرة  جامعة  طلبة  الإنرتنيت  ل�سبكة  اجلامعيني  الطلبة  ا�ستخدامات  قرناين،  يا�سني  انظر:   -1

و�سطيف اأمنوذجا، ر�سالة ماج�ستري، غري من�سورة، اإ�سراف الدكتورة رحيمة عي�ساين، جامعة باتنة، 

 ]319[ وتناولت الدرا�سة امليدانية  2009-2010م.  العلوم الجتماعية والعلوم الإ�سالمية، �سنة  كلية 

الإن�سانية بجامعة �سطيف،  والعلوم  والآداب  ب�سكرة  التقنية بجامعة  العلوم  طالب وطالبة من كليتي 

وكنت ع�سوا مناق�سا.
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الطالب والطالبات ]137[، اأي بن�سبة ]66، 45 %[.

الطالب  عللدد  بلغ  ال�سعادة  عن  والبحث  والت�سلية  والرتفيه  املتعة   -  6

والطالبات ]121[، اأي بن�سبة ]66، 39 %[.

عدد  بلغ  الواقع  يف  تطبيقها  دون  جديدة  نظرية  مهارات  اكت�ساب   -  7

الطالب والطالبات ]121[، اأي بن�سبة ]66، 39 %[.

8 - البحث عن فر�س عمل جديدة بلغ عدد الطالب والطالبات ]64[، اأي 

بن�سبة ]98، 20 %[.

9 - معرفة الأخبار املحلية والدولية بلغ عدد الطالب والطالبات ]59[، اأي 

بن�سبة ]34، 19 %[.

بن�سبة  اأي   ،]37[ والطالبات  الطالب  بلغ عدد  واملعرفة  العلم  10- طلب 

.]% 12 ،12[

وبالرغم من �سطوة وزخم املعارف واملعلومات وتراكم العلوم، اإلرّ اأن الطلبة 

الأخرية،  املرتبة  يف  �سنفوا  العلم  لطلب  التفرغ  فيهم  ُيفرت�س  الذين 

وهو ما يعزز ف�سل جمتمع املعرفة يف التنمية املعرفية. 

وهي النتائج ذاتها التي تو�سل اإليها كبار املفكرين يف الغرب اأمثال »لوي�س 

الفال�سفة  كبار  قبلهم  ومن  جديون«  و»�سيجفريد  اإيلوك«  و»جاك  ممفورد« 

اأمثال: »هربرت ماركوزة« ممثلة يف �سيطرة التكنولوجيا على حياة املجتمع 

املعا�سر، بل وعلى ت�سكيل التفكري والتوجهات الذهنية يف العقدين الأخريين 

ال�سلوك  يف  اعتيادي  وغري  عك�سي  حتول  ح�سل  حيث  املا�سي،  القرن  من 

. 
)1(

الإن�ساين، بالنتقال من املجتمع ال�سناعي اإىل املجتمع الإلكرتوين

وانتقل املجتمع اإىل مرحلة »التكنولوجيات« وا�ستخداماتها والتعامل معها 

1- انظر: جمال العيفة، الثقافة اجلماهريية، �س 170 و 171. واأحمد اأبو زيد، تكنولوجيا بال حدود، 

جملة العربي، �س 32، بت�سرف.
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كاأجهزة واآلت ب�سرف النظر عن طبيعة النظام الجتماعي ال�سائد وظروف 

احلياة املجتمعية. حيث ي�سبح الب�سر جمرد »مادة خام« لي�س ن�سقا حمايدا 

عن التكنولوجيات، بل جمرد مادة تكنولوجية ت�سري وفق منط التكنولوجيات، 

فهي جزء منها. فاأ�سلوب احلياة يف مرحلة ع�سر »التكنولوجيات« مزيج بني 

)1(

الإن�سان والآلة. 

وعليه ت�سبح الظاهرة التكنولوجية هنا اأ�سلوبا وطريقة للحياة والتفاعل 

احل�ساري،  م�ستواه  كان  مهما  الإن�ساين  املجتمع  م�ستويات  كافة  على 

فهي مدخل العوملة نحو الكوكبية املطلقة. بحيث ت�سعى لت�سري قدر التفكري 

.
)2(

و�سناعة البنى العقلية ملرحلة »التكنولوجيات«

التنمية  واأثـــره على  الــورقــي  الكتاب  نهاية ع�ضر  قــراءة حتليلية يف   *
املعرفية.

وحتت عنوان: »هزمية الكتاب« اأ�سار الدكتور »اأحمد اأبو زيد« اإىل �سيطرة 

ت�سكيل  تتوىل  املتجددة  »فالتكنولوجيا  قائال:  الكتاب  وهزمية  التكنولوجيا 

اإنها  ع�سره.  ومتطلبات  ومتطلباته  يتالءم  مبا  وتفكريه  الإن�سان  عقلية 

تتوىل �سياغة التفكري منذ ال�سغر مع الأطفال وتعاملهم مع و�سائل الإعالم 

احلديثة ومع الأجهزة التكنولوجية التي تزخر بها حياتهم، حيث الدعوة الآن 

لكل  ليكون  الدعوة  املا�سي  كان يف  فيما  كومبيوتر،  تلميذ جهاز  لكل  ليكون 

مدر�سة جهاز كومبيوتر، ثم �سارت الدعوة ليكون لكل ق�سم درا�سي جهازه 

اخلا�س، وهكذا.. وبعد اأن كان الطالب املتفوقون يح�سلون على جوائزهم 

كتبا ومعاجم، �ساروا اليوم يهدون اأجهزة كومبيوتر، ما يدفعهم اإىل العتماد 

الورقي، و�سار  الكلي على الكتاب والن�سر الإلكرتوين ونهاية ع�سر الكتاب 

1- انظر: اأحمد اأبو زيد، تكنولوجيا بال حدود، جملة العربي، �س 32، بت�سرف.

2- املرجع نف�سه، �س 32، بت�سرف.
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العي�س يف ال�سوء وال�سورة اأكرث مما يعي�س مع اخلطوط واحلروف والأ�سطر، 

 
)1(

ما ا�ستدعى تغيري الذهنيات واملخيال ملواكبة ع�سر ال�سا�سة وال�سوء..«. 

ومن اأهم خماطر الت�سييق على الكتاب الورقي ما يلي:

1 - نهاية ع�سر املثقف الكال�سيكي املتميز والرومان�سي احلامل.

2 - نهاية ع�سر العالقة احلميمية بني الكتاب واملثقف.

3 - نقل الفرد الب�سري من طور العتماد الكلي على الورق اإىل عامل اخليال 

والوهم الإلكرتوين، لأن تكنولوجيا الت�سال ت�ساعد على تفتيت الثقافة يف 

املجتمع ون�ساأة ثقافات خا�سة اأو حتى ثقافات فردية، فهي توؤدي اإىل الفردية 

.
)2(

والنعزالية

4 - هدم الوحدة الثقافية والفكرية بني ال�سعوب على الرغم من العتقاد 

ال�سائد باإيجاد مناخ العوملة الكوكبي وذلك بت�سكيل كانتونات ثقافية معزولة 

لالأفراد، بحيث ت�سعى التكنولوجيات احلديثة واملتجددة على تغذية التفكري 

اخلا�سة  ثقافته  فرد  لكل  في�سبح  اخلا�س،  والذاتي  والنللعللزايل  الفردي 

عو�س  الللوحللدة  فتهدم  التكنولوجية،  الو�سائط  مع  التعامل  يف  واملتميزة 

.
)3(

تعزيزها لدى اأفراد املجتمع الواحد

على  الهائلة  لقدرتها  التكنولوجيات  على  الكلي  العتماد  خطورة   -  5

زيادة النفرادية والنعزالية، على حد قول »لوي�س ممفورد«: »اإن احل�سارة 

.
)4(

التكنولوجية تدمر قدرة الفرد على امل�ساركة«

حول  الإ�سالمية  العلوم  كليات  طلبة  على  بها  قمت  �سابقة  درا�سة  ويف 

1- انظر: اأحمد اأبو زيد، تكنولوجيا بال حدود، جملة العربي، �س 33، بت�سرف.

2- املرجع نف�سه، �س 32 و 33، بت�سرف.

3- املرجع نف�سه، �س 33، بت�سرف.

4-  املرجع نف�سه، �س 33، بت�سرف.
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خال�سة  اأنقل  الديني  اخلطاب  تلقي  يف  الت�سال  تكنولوجيات  ا�ستخدام 

:
)1(

جدولني منها، فقد تبني يل منها ما يلي 

جدول رقم ) يبني ا�ضتخدام الو�ضائل احلديثة على اخلطاب امل�ضجدي ]طلبة[

عدد 

العينات

((40

التلفزيوناملذياع
الإنرتنيت 

واجلوال

الكتاب

واملجالت
املجموع 

الذكور 

300
02(23(7(04300

الن�ضبة 

املئوية 
%33.00 %20%27%(7 %99.99

*دللت اجلدول رقم ):

اجلدول  ومتغريات  ملعطيات  املو�سوعي  والتحليل  املتاأنية  القراءة  وبعد 

رقم )1( ظهرت لنا جملة من احلقائق لعل اأهمها:

املكفوفني  لفئة  بالن�سبة  خا�سا  كان  املذياع  ا�ستخدام  اأن  تبني   -  1

ي�سكل  ما  املدرو�سة  العينات  جمموع  من  اثنان  طالبان  وعددهم  فقط 

.%33.00 ن�سبة 

ال�سحف،  ]الكتاب،  املكتوبات:  على  يعتمدون  الذين  اأن  اأي�سا  تبني   -  2

التلفزيون  على  يعتمدون  الذين  مع  مقارنة  ن�سبة  اأ�سعف  �سكلوا  املجالت[ 

والإنرتنيت واجلوال.

ول  يكتبون  ول  يبحثون  ول  يقراأون  3 - تبني خماطر تخريج جامعيني ل 

يعتمدون على املكتوب.

1-  الدرا�سة بعنوان: اأثر الف�سائيات الدينية على اخلطاب امل�سجدي ، قدمت مللتقى بوزارة ال�سوؤون 

الدينية باجلزائر العا�سمة �سنة 2010م يف ملتقى القراآن الكرمي. ثم اأعيد ن�سرها يف جملة البالغ، 

 ،1998 وعدد،  الأوىل.  احللقة  2012/05/27م،  06/رجب/1433هل  الأحد   ،1997 عدد،  الكويت، 

الأحد 13/رجب/1433هل 2012/06/03م، احللقة الثانية.
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بالو�سائل  مقارنة  املعرفة  واأخللذ  لتلقي  كو�سيلة  الكتاب  قيمة  تراجع   -  4

احلديثة.

وخطورة  جدا  ال�سطحية  الثقافات  ذوي  من  اجلامعيني  نوعية  تبني   -  5

ذلك على راهن الأمة وم�ستقبلها ووجودها.

6 - اعتماد الغالبية من الطالب يف حت�سيل املعرفة على ال�سرعة وال�سهولة 

ال�سابقة  الأجيال  على ح�ساب  والأ�سهل،  الأ�سرع  الطرق  واختيار  والب�ساطة 

التي كانت تركب ال�سعاب من اأجل احلقيقة العلمية.

7 - خطورة ظهور جيل جديد من اأبعا�س املتعلمني واملثقفني يف الأمة، 

وهو ما يوؤكد حديث وتنباأ ر�سول اهلل  مبوت العلماء وانت�سار اجلهال 

يف الأمة.

امل�سجدي  اخلطاب  قيمة  وتللراجللع  اهلل،  لبيوت  العلم  طلبة  هجرة   -  8

احلقيقي واحلي واملبا�سر حل�ساب الو�سائل غري املبا�سرة، وانت�سار الو�سائل 

الباردة على الو�سائل الت�سالية احلارة. 

9 - خطورة �سيطرة الو�سائل احلديثة على راهن وم�ستقبل الأمة.

10 - حتول القيم واملفاهيم لدى النخب الدينية وتدهورها نحو اجلاهز 

وال�سريع.

11 - فقدان روح املقروئية والطالع على الرتاث واحرتامه.

12 - غياب الروح النقدية و�سيوع التكالية الفكرية والثقافية.

13 - ظهور جيل من املتعاملني وقليلي الب�ساعة والثقافة الدينية، وهو اأوان 

ذهاب العلم.
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جدول رقم 2 يبني ا�ضتخدام الو�ضائل احلديثة

على اخلطاب امل�ضجدي ]الطالبات[

عدد 

العينات

1140

التلفزيوناملذياع
الإنرتنيت 

واجلوال

الكتاب

واملجالت
املجموع 

الإناث 

840
16640125518840

الن�سبة 

املئوية 
%38%35%17%7 %99،99

* دللت اجلدول رقم 2:

وبعد القراءة املتاأنية والتحليل املو�سوعي ملعطيات ومتغريات اجلدول رقم 

)2( فقد تبينا عدم اختالف الطالبات عن الطلبة يف التعامل مع الو�سائل 

احلديثة على ح�ساب الو�سائل التقليدية واخلطاب امل�سجدي، اإلرّ يف م�ساألة 

ا�ستعمال املذياع، وهذا عائد اإىل طبيعة الأعراف التي حتد من حرية الفتاة 

يف املجتمع اجلزائري، حيث تف�سل العزلة رفقة املذياع، حيث ل يتوفر جهاز 

تلفزيون واحد لكل فرد يف العائلة. ولعل املخاطر تكاد تكون واحدة  لدى 

كال اجلن�سني. 

- اخلال�ضة: 

الأبناء  تكوين  عن  م�سوؤولتني  �سارتا  والإنرتنيت  الف�سائيات  اأن  نتبني 

لهم  ي�سكل  يعد  مل  امل�سجد  واأن  واإر�سادهم،  ووعظهم  وتدري�سهم  وتعليمهم 

وك�سدت حلقاتها  العلم،  امل�ساجد من طلبة  ربوع  و�سد، فخلت  حمور جذب 

من الراغبني، حل�ساب الف�سائيات، ما حدا ببع�س ال�سيوخ للنزوح الق�سري 

اإن�ساء ودعوة  الإلكرتونية،  املواقع  والهجرة اجلماعية نحو  الف�سائيات  نحو 

وفتوى ومرا�سلة وتوا�سال. بل ذهب الكثري منهم اإىل حد ا�ستعمال اللهجات 

درجة  اإىل  الدينية  املللو�للسللوعللات  وتب�سيط  الف�سحى،  مللكللان  العامية 

الإخالل والإ�سفاف. 
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الأجيال  على  قب�ستها  الف�سائيات  هللذه  فيه  اأحكمت  الللذي  الوقت  ويف 

امل�سلمة حتى يف م�ساألة التكوين الديني، اأ�سبح الو�سع ينذر بتهديد املواهب 

بالندم  اأح�سوا  اإذا  عما  امل�ستجوبة  الفئة  لهذه  �سوؤال  ُوجه  وقد  والإمكانات، 

اأو اخلوف من ت�سع�سع مهاراتهم الأ�سيلة مقابل الو�سائل احلديثة ال�سهلة 

من  وخوفهم  اأ�سفهم  الطالب  من  الكثري  واأبللدى  املواهب،  لللروح  والقاتلة 

العودة  الكتاب وامل�سجد والإمام، ورغبتهم يف  التعامل مع  اأدبيات  فقدانهم 

لكت�ساب اأدبيات هذه املقامات. 

ن�سوء  خطورة  معرفة  املجتمعات  هذه  باأمور  القائمني  على  وجب  وعليه، 

الأجيال على الفراغ املعريف، وماآلته على الأمة وراهنها وم�ستقبلها وم�سريها 

بني الأمم، وذلك باتخاذ التدابري التالية:

1 - ت�سجيع روح املقروئية واآلياتها، ورفع قيمة الكتاب وكل ما يدعم مكانته 

وقدره.

2 - رفع �سعار الندوة الدولية يف ميونيخ �سنة 2002م عن و�سائل الت�سال 

احلديثة: ]منذ متى واأنت غارق يف �سبكة املعلوماتية ؟[.

3 - تفعيل دور الأ�سرة الثقايف والأدبي والديني واللغوي.

البث  يف  العاملة  الكفاءات  من  واملتزنة  الرائدة  النوعيات  اختيار   -  4

الف�سائي.

والعامل  والكتاب  امل�سجد  ول�سيما  التقليدية  الو�سائل  قيمة  مراعاة   -  5

واملحافظة  الأمم  من  غريها  دون  الإ�سالمية  الأمة  بها  تتميز  دينية  كقيمة 

عليها كواجب ديني مقد�س. 
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* الدعوة اإىل الإن�ضانية والورقية:

وهنا اأحب اأن اأ�سري اإىل راأيي اخلا�س يف امل�ساألة، فبعد ا�ستعرا�س نتائج 

الدرا�سات والأبحاث يف جمال الورق والتكنولوجيات، ل بد من الدعوة اإىل 

اأن�سنة التكنولوجيات واأخلقتها وتهذيبها، فهي جمرد خملوق ومنجز ب�سري 

على الإن�سان التحكم فيه، ل العك�س.

كما ندعو اإىل حت�سيل واإك�ساب الأفراد مهارة القراءة، ومن ثم رفع ن�سبة 

املقروئية، وهي مهارة ممكنة جدا، وممكن اإي�سالها لالآخرين باإيجاد حوافز 

ودوافع، ومن ثم نح�سل على جيل مزدوج التعامل، وبه ميكننا حتقيق اإن�سانية 

الإن�سان، وهذا ما يدعو اإليه عقالء العامل بعد اإح�سا�سهم بالأزمة املتنامية. 

يقول »دانيال بور�ستني - Daniel Boorstin« اأمني مكتبة الكونغر�س �سابقا 

يف دعوته للقراءة بقوله: »من اأجل اأن ن�ستفيد من �سعب من القراء ل بد اأن 

يكون لدينا مواطنون ي�ستطيعون القراءة، اإن واجبنا املحدد الأول هو عدم 

بيننا  حُتول  باأن  ال�سائعة  الكلمة  اأو  املن�سورة  الإلكرتونية  لل�سورة  ال�سماح 

وبني اجلهد الأ�سا�س لرتبيتنا، ل بد لنا من تن�سئة مواطنني موؤهلني لختيار 

ن ال�ستقاللية  جتربتهم باأنف�سهم، ومن كتب املا�سي واحلا�سر، وبذلك نوؤمرّ

  
)1(

التي ي�ستطيع القارىء وحده اأن ي�ستمتع بها«. 

»اأنطوان زحالن«  للباحث  ننقل هذه اخلال�سة  ف�سلنا هذا  ويف ختام 

يف درا�سته القيمة »العلم وال�سيادة التوقعات والإمكانات يف البلدان العربية«: 

»اإن املجتمعات القادرة على حتويل املعرفة اإىل نواجت مفيدة ومنا�سبة تزيد 

با�ستمرار من امل�سافة التي تف�سلها عن البلدان التي تكون غري قادرة على 

وقد �سيطرت هذه الفجوة املت�سعة بني الأمم منذ العام 1800م على  ذلك. 

احل�سارات والقت�سادات وعالقة القوى بني الدول. وقد اأدت الإجنازات 

يف تقدم املعرفة اإىل اأمناط جديدة من ال�ستعمار والإمربيالية، واإىل حربني 

1-  انظر: جمال العيفة، الثقافة اجلماهريية، �س 172 و 173.
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عامليتني، واإىل اأ�سكال جديدة من العالقات الدولية، مثل منط العوملة احلايل 

لالقت�ساد العاملي. وقد تخلفت تلك الدول التي مل ت�ستطع اأن تدير عالقاتها 

. فما بالكم مبجتمعات 
)1(

مع اإنتاج املعرفة وا�ستهالكها، وبقيت يف حالة فقر« 

ل تقراأ ؟ ول حتاول القراءة ؟ ول تعرف ؟ ول حتب اأن تعرف ؟ وغري قادرة 

على ه�سم معارف الآخر ؟ ف�سال عن اإنتاج املعرفة ؟ 

* التحذير من هيمنة الو�ضائط:

هذه  مبثل  مهتمني  كباحثني  علينا  وال�سروري  املوؤكد  من  �سار  هنا  ومن 

وجتميع  والتحذير  النتباه  لفت  والدعوية،  والت�سالية  الإعالمية  الق�سايا 

روؤى وتوجهات الباحثني الآخرين يف �سائر التخ�س�سات العلمية والإن�سانية 

الأخرى.. من هيمنة و�سائط وو�سائل املوجة الإعالمية والت�سالية اخلام�سة 

اإىل  حولتها  بحيث  اجلماهري،  حياة  على  ال�ساحرة..  والربقية  الإلكرتونية 

الرومان�سية  الر�سينة  القراءة  عن  واأبعدتها  بامتياز،  اإلكرتونية  جماهري 

التقليدية العميقة، الأمر الذي اأوجد نخبا فاترة فارغة كليلة، قليلة الطالع 

والبحث والكت�ساف واملعرفة، قليلة التح�سيل وال�ستيعاب والدخار، ف�سال 

عن العطاء والبذل والإنفاق والتزكية.

و�سارت عمليات التح�سيل املعريف والعلمي من اأي�سر ما يتخيله اخلاملون 

رمز  اأو  كلمات،  جمموعة  اأو  كلمة  اأو  ق�سرية،  ]جملة  بكتابة  تتم  اليوم، 

اأو حرف..[ يف حمركات البحث العاملية كل ]غوغل - Google[ لتعطيك نتفا 

وِمَزقًا اأو اأ�سالء معلومات عن ما طلبته من معارف يف مو�سوع ما، ولي�س هذا 

الأوىل �سرورية،  البحث  اأهميتها يف مراحل  اإن  اإذ  لتلك املحركات،  اتهاما 

على العك�س من الطريقة التقليدية الرومان�سية البحثية اجلادة، التي كانت 

لدى  واملعرفية  العلمية  الللرثوات  من  وخمازن  مكانز  ت�سكيل  على  قادرة 

القارىء املطلع، الذي كان باإمكانه ح�سد الكم الهائل من  اأو  الباحث  عقل 

1-  انظر: اأنطوان زحالن، العلم وال�سيادة - التوقعات والإمكانات يف البلدان العربية، �س 24.
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املعارف واملعلومات والتجارب واخلربات اأثناء قيامه مبمار�سة فعل القراءة 

واملطالعة، اأو اأثناء بحثه يف مو�سوع ما، في�سادف معارف ومعلومات اأخرى 

عالقة  ذات  ما  يوم  يف  �ستكون  ولكنها  املبحوث،  باملو�سوع  لها  عالقة  ل 

بخربات ومعارف وطيدة ال�سلة مبو�سوعات وق�سايا بحثية اأخرى.   

وهو ما يدفعنا اإىل تثمني منافع املطالعة املوروثة عن احلقب احل�سارية 

واأدبيات  فنون  من  املكت�سبة  العظيمة  الفوائد  وتقدير  الزاهرة،  الإ�سالمية 

والوا�سحة  ال�سريحة  والللدعللوة  الللورقللي،  الكتاب  من  التقليدية  الللقللراءة 

اأو مع غريه  املعا�سر،  الإلكرتوين  الكتاب  مع  نف�سه  الفعل  ملمار�سة  واجلادة 

من و�سائل وو�سائط املوجة الإعالمية والت�سالية الإلكرتونية احلديثة جدا 

والربقية ال�سوئية ال�ساحرة، دومنا �سيطرة اأو هيمنة للو�سيلة على الق�سية 

بالبحث ورقية ومازالت  املتعلقة  الكتب  اأو املو�سوع املراد بحثه، فاإذا كانت 

تختزنه  ملا  اإهمال  اأو  اإغفال  َبَحْثنا دومنا  و�سبكيا،  اإلكرتونيا  تت�سكل  بعد مل 

ال�سبكة الإلكرتونية من الكتب واملعارف واحلقائق ال�سريعة املطابقة للرتاث 

واملوافقة للمطبوع، واإن كانت الكتب متوفرة يف �سكلها الإلكرتوين والورقي 

وامل�ستوى  وبالدرجة  معا  عليهما  واعتمدنا  منهما،  احل�سنيني  اكت�سبنا  معا، 

قد  فنكون  والتعمق،  والتحليل  والتزان  والدقة  والثبات  الر�سانة  من  نف�سه 

اأفدنا من منجزات ع�سرنا، وع�سنا حيوية واقعنا ال�سوي امل�ستقيم.

وال�سالح  واملفيد  جدا،  ال�سخم  املعريف  الورقي  تراثنا  ندفن  اأن  اأما 

يف معظمه، مقابل التفاعل غري ال�سوي مع عامل الإلكرتونيات، بحجة احلداثة 

واملعا�سرة وال�سرعة والتقدم يف الإجناز، فهذا هو عني الدمار الأرعن. وهذا 

»ل يعني بحال النكفاء على الذات يف عملية التحديث والتنمية، والتجاهل 

ومنهجيتها،  روؤيتها  من  الإفادة  وعدم  العاملية،  والتنمية  التحديث  لعمليات 

واإمنا التاأكيد اأن عملية التنمية والنمو ل ميكن اإلرّ اأن ترتكز اإىل �سيء قائم 

فتنميه ذاتيا، وبذلك ل تتحقق اإلرّ من خالل الذات والبناء على الأ�سول 
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نت�سور  اأن  ميكن  ل  اإذ  الفراغ،  يف  حركة  �ستكون  واإلرّ  ذاتها،  احل�سارية 

اأو انتكا�سة لمتداد ح�سارتها، على اأ�سول  اأمة، الذي هو ثمرة  قيام واقع 

.
)1(

ح�سارة اأخرى..«

وهذا ما يدفعنا بكل تلقائية اإىل تناول منافع القراءة واملطالعة وفوائدهما، 

والجتماعي  واجلمعي  الفردي  امل�ستوى  على  التغيري  عملية  يف  واأثرهما 

والكياين ويف خمتلف املجالت.

1-  من مقدمة ال�سيخ عمر عبيد ح�سنة لكتاب: ح�سن بن اإبراهيم هنداوي، التعليم واإ�سكالية التنمية، 

كتاب الأمة، قطر، عدد 98، ذو القعدة 1424هل، �س 10.
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الف�صل الرابع 

املن�فع التغيريية

للقراءة الآنية وامل�صتقبلية





- مكانة القراءة والكتابة يف املنظومة الإ�ضالمية:

جمد الإ�سالم العلم والتعلم والتعليم والقراءة والكتابة متجيدا ل مثيل 

والعاملني يف جماله  رجاله  وقدر  قدره  من  ورفع  الأديان،  �سائر  له بني 

طلبه  وجعل  املرجعية،  ومكانته  م�ستواه  من  ورفع  احلياة،  ميادين  �ستى  يف 

العلم  ]طلب  عبادة وفري�سة على كل م�سلم، لقوله عليه ال�سالة وال�سالم: 

.
فري�سة على كل م�سلم[)1(

ڇ   ڇ   ڇ   تعاىل:{  قوله  يف  رحمة   = »العلم«    اهلل  ى  �سمَّ وقد 

 ،)65 )الكهف:   { ژ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   
والتقدم  للنه�سة  وموؤمتنا  �سحيحا  و�سبيال  معربا  املعرفة  تكن  مل  فلللللو 

�سخ�سية  عن  القراآين  الدر�س  هذا  لنا  اهلل  م  قدَّ ملا  والإ�سالح  وال�سالح 

وال�سالم،  ال�سالة  عليهم  النبوات  عللالم  اأ من  وَعَلٍم  بللارزة  دينية 

.
)2(

يتلقى درو�سا من »عبد« من عباد اهلل، منح العلم والرحمة وهو 

وامل�ستغلني  ومادته  واأدواتلله  وم�سالكه  ومتطلباته  م�سمولته  كل  جعل  كما 

عبادة  وجعله  القيامة،  يوم  اإىل  مبجلني  ممجدين  مكرمني  به  واملن�سغلني 

اإ�سالمية متميزة، وم�سلكا من اأهم م�سالك ك�سب الر�سوان والعروج جلنب 

به طريقا  �سلك  فيه علما  �سلك طريقا يطلب  ]من   : لقوله  تعاىل،  اهلل 

من طرق اجلنة واإن املالئكة لت�سع اأجنحتها لطالب العلم لر�سا اهلل عنه 

احليتان  حتى  الأر�س  يف  ومن  ال�سموات  يف  من  له  ليت�سغفر  العامل  واإن 

واأبويعلى   ،9 الأو�سط  املعجم  يف  والطرباين   ،220 العلم  كتاب  �سننه،  يف  ماجة  ابن  اأخرجه   -1

يف معجمه 320، واإن �سعفه ال�سيوطي يف الالآىلء امل�سنوعة من الأحاديث املو�سوعة لعبارة »وم�سلمة« 

وانظر:   .550 ورقمه  ال�سحيحة  الأحاديث  �سل�سلة  يف  الباين  الدين  نا�سر  حممد  ال�سيخ  و�سححه 

القعدة  ذو   ،98 عدد  قطر  الأمة،  كتاب  التنمية،  واإ�سكالية  التعليم  هنداوي،  اإبراهيم  بن  ح�سن 

1424هل، �س 49.. 70.

والن�سر،  للطباعة  التون�سية  الدار  والتنوير،  التحرير  تف�سري  عا�سور،  بن  الطاهر  حممد  انظر:   -2

الكتاب  دار  العظيم،  القراآن  تف�سري  كثري،  وابن   .369 �س   ،15 ج  1984م،  الأوىل،  الطبعة  تون�س، 

احلديث، القاهرة، دون طبعة وتاريخ، ج 3، �س 1260.
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على  البدر  ليلة  القمر  كف�سل  العابد  على  العامل  ف�سل  واإن  املاء  جوف  يف 

دينارا  يورثوا  مل  الأنبياء  واإن  الأنبياء  ورثة  العلماء  فاإن  الكواكب  �سائر 

، وفق منظومة 
)1(

ول درهما واإمنا ورثوا العلم فمن اأخذه اأخذ بحظ وافر[ 

وفنية  وحوارية  واأدبية  ولغوية  وتكوينية  وتثقيفية  وتعليمية  وتربوية  دعوية 

وامل�ساريع واخلطابات  املناهج  �سائر  لها بني  مثيل  ول  واإعالمية.. متميزة، 

.
)2(

التي تزخر بها ال�ساحة املعرفية اليوم

ومل يختلف اأمر العلم ومكانته و�سائر م�سمولته يف تاألق و�سعود املدنيات 

احلديثة واملعا�سرة اأي�سا، التي رادت و�سادت و�سيطرت على مفا�سل احلياة 

 
)3(

العاملية املادية واملعنوية اليوم، حيث تعد الباحثة »ن�سمة اأحمد البطريق«

واملمار�سة  التعبري  و�سائل  اأهم  امل�ستنرية  الواعية  والقراءة  املكتوبة  الكلمة 

الثقافة  تاريخ  يف  لها  القيادي  للدور  والثقافية  الفكرية   
)4(

الدميقراطية 

1-  اأخرجه اأبو داود 3641، وابن ماجة 1223، واأحمد يف م�سنده 196/5، والدارمي 342..

2-  انظر: ب�سري عبد اهلل امل�ساري، لغة اخلطاب الدعوي، كتاب الأمة، قطر، عدد 143، جمادى الأوىل 

1432هل. واأي�سا عبد اهلل الزبري عبد الرحمن، دعوة اجلماهري مكونات اخلطاب وو�سائل الت�سديد، 

كتاب الأمة، قطر، عدد 76، ربيع الأول 1421هل.

الهيئة   ،- نقدية  درا�سة   - الثقافية  والهوية  واملجتمع  التلفزيون  البطريق،  اأحمد  ن�سمة  انظر:    -3

امل�سرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الأوىل، 1999م، �س 8، نقال عن:- �سامية جفال، الثقافة 

الإ�سالمية يف ال�سحافة العربية يف ظل العوملة - درا�سة حتليلية -، ر�سالة دكتوراة يف الدعوة والإعالم 

والإعالم  الدعوة  ق�سم  الدين،  اأ�سول  كلية  بوجالل،  اهلل  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  اإ�سراف  والت�سال، 

والت�سال، جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإ�سالمية، ق�سنطينة، �س 164. 

الغربية  الدميقراطية  اإذ  العربية،  الدميقراطيات  الغربي عن  املفهوم  الدميقراطية يف  تختلف    -4

والإ�سالمي، حيث  العربي  املنظور  عنها يف  يختلف  ما  وهو  الإن�سان،  املطلقة حلقوق  باحلرية  توؤمن 

تراعي خ�سو�سيات املجتمعات العربية ودينها وقيمها وعادات، وتتوقف عند مفاهيم كثرية كحقوق 

وحريات وحدود الإن�سان واملراأة والعبادة واختيار الدين والرتداد عنه.. ولكل هذه الق�سايا وغريها 

واحلقوق  واحلرية  ال�سورى  يف  الإ�سالم  مع  الدميقراطية  وتلتقي  خا�سة،  واإ�سالمية  عربية  مفاهيم 

واحرتام اآدمية واإن�سانية الإن�سان، ولكن الإ�سالم منهج رباين �سمويل مغاير عنها وعن غريها، ومن 

هنا وجب التنبيه فقط على وجوب ف�سل امل�سروع الإ�سالمي عن غريه من امل�ساريع الأخرى.-  انظر: 

عبد الوهاب بوخلخال، قراءة يف فكر مالك بن نبي، كتاب الأمة، قطر، عدد 152، ذو القعدة 1433هل، 

�س 86، موقف مالك بن نبي من الدميقراطية الإ�سالمية والدميقراطية العلمانية.
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الإن�سانية، وما تزال هي الأداة يف يد الطبقة املثقفة املفكرة للتعبري واإبداء 

الراأي يف العمل ال�سيا�سي والجتماعي والقت�سادي والثقايف.. 

فهي و�سيلة التغيري الَثْبَتِة والر�سينة والعميقة واملوؤثرة يف بنى الفرد الذاتية، 

وهي الوحيدة القادرة على ت�سكيل و�سياغة بنيته ال�سمولية كلها: الت�سورية، 

والوجدانية وال�سلوكية والنف�سية والأخالقية والتكوينية والقتدارية.. �سمن 

واملن�سجم  املتنوع  اجلمعي  الن�سق  اإطار  يف  ثم  اأول،  الذاتي  النف�سي  مكونه 

ثانيا، ثم مع عنا�سر ومعطيات بيئته وظروفه وكيانه الجتماعي العام ثالثا، 

بحيث يتهياأ منه فردا �سويا متزنا من�سجما مع �سائر الدوائر الت�سالية التي 

مهما  بابا  والقراءة  باملعرفة  التغيري  ُيعد  ولذلك  وخاللها.  �سمنها  يتحرك 

ورئي�سا، بل وحيدا للتغيري ال�سحيح والناجح.  

- التغيري باملعرفة:

وعماد التغيري واأ�سا�سه الر�سني يف الإ�سالم: التغيري باملعرفة ال�سحيحة، 

عماد  وهللو  وال�سنة«،  »الكتاب  البي�ساوتني  املحجتني  مللر  اأ هللو  كما 

مرنا اأن نفتفي �سنته عليه ال�سالة 
ُ
التغيري يف املنهج النبوي الكرمي، الذي اأ

وال�سالم حذو القذة بالقذة، حيث تبداأ عملية التغيري باملنظور الإ�سالمي، 

لُم  بالعلم والقراءة والطالع على املعرفة واحلقيقة، ولذا فقد كان  تارة ُيَعِ

اأ�سحابه ر�سوان اهلل تعاىل عليهم اأجمعني مببادرة منه لوحده، وتارة ي�ساأل 

ت�ساوؤلتهم،  على  يجيب  وتارة  اأجمعني،  عليهم  تعاىل  اهلل  ر�سوان  اأ�سحابه 

حيث تتم عملية التغيري باملعرفة الإ�سكالية املُحرية واملُ�سككة للعقل اجلاهلي 

الالزمة  والت�سورية  واملنهجية  الفكرية  الت�ساوؤلت  وب�سط  الفا�سد، 

اإ�سكالية  على  اإجابة  ؟[،  املفل�س  من  ]اأتدرون   : قوله  ففي  العملية،  يف 

معرفية وا�سطالحية ومفاهيمية كبرية جدا، حيث اأفرغ ر�سول اهلل  مفهوم 

الإفال�س من معناه اجلاهلي ال�سائع والعام، وا�ستبدله مبفهوم اإ�سالمي اآخر، 

اأف�سوا  حتاببتم؟  فعلتموه  اإذا  �سيء  على  اأدلكم  ]اأول   : قوله  مثل  ويف 

ال�سالم بينكم[ )اأخرجه م�سلم(.
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اخلريية  وجعل   ، منهجه  يف  الإ�سكايل  التعليم  اأ�سكال  من  �سكل  وهنا 

القراآن  تعلم  من  ]خريكم   : قوله  يف  التعليم  يف  وح�سرها  التعلم  يف 

التوجه  هذا  عن  واملعربة  الكثرية   النماذج    منهجه  يف  ولنا   ،
وعلمه[)1(

)2(

النبوي، منها:

1 - قوله : ]األ اأنبئكم باأكرب الكبائر - ثالثا - الإ�سراك باهلل، وعقوق 

الوالدين، و�سهادة الزور اأو قول الزور[، »وكان ر�سول اهلل  متكئا فجل�س، 

 
)3(

فما زال يكررها حتى قلنا: ليته �سكت«. 

2 - قوله  لذلك الرجل الذي جاءه من اأهل جند ثائر الراأ�س.. حتى دنا 

من ر�سول اهلل  فاإذا هو ي�ساأل عن الإ�سالم، فقال ر�سول اهلل : ]خم�س 

َع،  اأن تطوَّ اإلرّ  ؟ قال: »ل،  والليلة، فقال: هل علي غريهن  اليوم  �سلوات يف 

َع«، وذكر  و�سيام �سهر رم�سان«، فقال: هل علي غريه ؟ فقال: »ل، اإلرّ اأن تطوَّ

َع«. قال:  له ر�سول اهلل  الزكاة، قال: هل علي غريها ؟ قال: » ل، اإلرّ اأن تطوَّ

نق�س منه، فقال ر�سول 
ُ
فاأدبر الرجل وهو يقول: واهلل ل اأزيد على هذا ول اأ

    
)4(

اهلل : »اأفلح اإن �سدق«[. 

ح�سل  كما  والقراءة،  العلم  من  النتفاع  عدم  من  حمذرا    قوله   -  3

ژ  ژ  ڑ  ڑ    } لليهود والن�سارى الذين ذمهم اهلل تعاىل فقال: 

ک  ک     ک  ک گ     گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ         ڳ  ڱ ڱ  ڱڱ  ں  

1-  احلديث اأخرجه البخاري. وانظر اأي�سا: را�سد علي عي�سى، مهارات الت�سال، كتاب الأمة، قطر، 

عدد 103، رم�سان 1425هل. 

2-  اأخرجه البخاري. انظر: م�سادر ال�سرية النبوية املطهرة وال�سحاح وال�سنن وامل�سانية وامل�ستدركات 

والطبقات والأعالم والرجال وكتب التاريخ واملغازي.

3-  متفق عليه، البخاري رقم 5918، م�سلم 269، واأخرجه غريهما.

 ،109 46، وم�سلم  4- احلديث يرويه ال�سحابي طلحة بن عبيد اهلل، وقد اأخرجه البخاري رقم 

مل�سلم. واللفظ 
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قال:  اهلل   اأحمد رحمه  الإمللام  فعن   :)5 } )اجلمعة:  ں    ڻ  ڻ    ڻ 

قلنا:  قال  العلم«..  اأوان ذهاب  »وذاك عند  فقال:  �سيئا    النبي  ]ذكر 
يا ر�سول اهلل وكيف يذهب العلم ونحن نقراأ القراآن، وُنقرئه اأبناءنا، وُيقرئه 

اأبناوؤنا اأبناءهم اإىل يوم القيامة ؟ قال: »ثكلتك اأمك يا ابن اأم لبيد، اإن كنت 

لأراك من اأفقه رجل باملدينة، اأولي�س هذه اليهود والن�سارى يقراأون التوراة 

)1(

والإجنيل ول ينتفعون مما فيهما ب�سيء ؟«[. 

واملبا�سر  ال�سحيح  النتفاع  مبدى  بل  فقط،  القراءة  يف  لي�ست  فامل�ساألة 

ح�سنة  عبيد  عمر  ال�سيخ  اإليه  ذهللب  ملا  م�سداقا  منها،   ِ واخللللريِّ والنافع 

ل  اأمية  اأمة  كنا  »فنحن   ..« فقال:  منها،  والهدف  القراءة  كيفية  يبني  وهو 

التعليم  اأح�سنا  فلما  النبوة،  جميء  عند  احلال  كان  كما  حت�سب،  ول  تقراأ 

جمال  يف  للنا�س  خرجت 
ُ
اأ اأمللة  خري  كنا  الهادفة  القراءة  واأح�سنا  والتعلم 

ذلك عندما عرفنا كيف نقراأ، وملاذا  البناء والعطاء وال�سهود احل�ساري.. 

اليوم، وكان �سعار  لنقراأ، كما هو احلال  نتعلم  لنتعلم، ل  نقراأ، وكنا نقراأ 

القراءة: القراءة با�سم اهلل الأكرم، بكل ما حتمل تلك القراءة با�سم اهلل 

من دللت واأهداف وتوظيف العلم للتنمية والرتقاء، وكان التخوف الدائم 

والرحمة  وال�سلم  والعدل  اخلري  يف  اأهدافها  عن  القراءة  تتحول  اأن  من 

اإىل نوع من البغي الذي ت�سانده املعرفة، ذلك اأن الكثري من الإنتاج العلمي 

الإمكان  بل  الإن�سان،  ح�ساب  على  الإن�سان  اأ�سياء  تنمية  يف  يتمركز  اليوم 

ن من الهيمنة والغلبة  القول: اإنه يتمركز يف معظمه على التكنولوجيا التي متكرّ

وال�سيطرة والت�سلط. فالعلم اإن مل ُيربط مبرجعية قيمية واأهداف اإن�سانية 

يتحول اإىل ظلم وبغي وتفرق وتخلف وكهانات، حتى يف املجال الديني، قال 

والآيللات ترتى يف هذا  اأي�سا.  والرتمذي  �سننه  وابن ماجة يف  اأحمد يف م�سنده،  الإمام  اأخرجه    -1

پ      پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ    } ال�سنف:  لهذا  ذم  عمران  اآل  �سورة  ففي  القبيل 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  
ڤ } )اآل عمران-: 78(.
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{ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ ۓ   تعاىل: 

ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
 ، الر�سول  دعاء  من  كان  لذلك   ..)14 )ال�سورى:  ې}  ۉ   ۉ  
ومن ي�سري على قدم النبوة من بعده: »األلهم اإين اأعوذ بك من علم ل ينفع« 

.
)1(

)اأخرجه م�سلم(«

وال�سنة النبوية زاخرة مبثل هذه القواعد الذهبية املعرفية الرتبوية، التي 

ينتظم فيها �سلك املعرفة الدريِّ وحالت وتارات الأخذ والطلب بني العامل 

ولقوله  اأهله،  بني  رحٌم  العلم  اأن  الإ�سالمية  ت احل�سارة  عدَّ واملتعلم، حتى 

ي�سرا[ )اأخرجه  ًتا ولكن بعثنيُ معِلًماُ َمرّ ًتا ولُ مَتَعنِّ : ]اإن اهلل مل يبعثنيُ مَعنِّ
اخللفاء  عهد  من  بدءا  الإ�سالمية،  واحل�سارة  الإ�سالم  وتاريخ  م�سلم(.. 

اأي�سا،  الرا�سدين اإىل القرون املتاأخرة، �سفحات م�سرقة يف هذا اجلانب 

بن  والعز  رجب  وابن  واملللاوردي  والفراء  والأ�سمعي  اجلاحظ  ترك  وما 

والعلموي  جماعة  وابللن  وال�سيوطي  القيم  وابللن  تيمية  وابللن  ال�سالم  عبد 

)2(

وغريهم.. قواعد خالدة يف هذا ال�ساأن. 

وقد ا�سطلع ر�سول اهلل  بهذه املهمة التعليمية والرتبوية خري ا�سطالع، 

بل عدها املوىل تبارك وتعاىل من اأخ�س واأهم واأبرز وظائفه النبوية عليه 

ال�سالة وال�سالم، والتي تركها بدوره واأورثها العلماء حني قال يف احلديث 

)3(

امل�سهور: ].. العلماء ورثة الأنبياء..[. 

1-  من مقدمة الأ�ستاذ عمر عبيد ح�سنة لكتاب الأ�ستاذ: ح�سن بن اإبراهيم هنداوي، التعليم واإ�سكالية 

التنمية، كتاب الأمة، قطر عدد 98، ذو القعدة 1424هل، �س 18 و 19.

الطبعة  القاهرة،  النه�سة امل�سرية،  واآثاره، مكتبة  الإ�سالمي منابعه  الفكر  �سلبي،  اأحمد  انظر:   -2

الثامنة، 1986م.

3-  اأخرجه اأبو داود 3641، وابن ماجة 1223، واأحمد يف م�سنده 196/5، والدارمي 342..
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- وظيفة الر�ضول التغيري باملعرفة:

جبلها  التي  واملزايا  ال�سفات  من  بالكثري  الكرمي  ر�سوله  على  اهلل  امنت 

 { ڱ  ڱ     ڱ  ں   } ، ولعل مدحه باخللق الكرمي حني قال:  فيه 

  اهلل  و�سفه  حيث   ، عليه  نعمه  تعداِد  �سياقِ  �سمن  كان   )4 )القلم: 

جماِعها  ومنِ  القراآنية،  املواقع  من  العديد  يف  املثالية  التمايز  باأو�ساف 

  فالر�سول   ، التغيريية  وظيفته  نتبني  الإيجابي  وتفاعلها  وان�سجامها 

واملعلم،  واملبلغ،  والنذير،  الأمني،  الوعد  وال�سادق  واملب�سر،  ]ال�ساهد،  هو: 

الي�سري[،  ال�سهل  الهني  واللني  العظيم،  اخللق  وذو  واملزكي،  والقارىء، 

ل ]بالفظ، ول بالغليظ، ول بغريها من �سفات ال�سوء[، ح�سب احل�سد ال�سخم 
ٺ    }  : قوله  يف  ولكنه  حقه،  يف    اهلل  من  ال�ساهدات  الآيات  من 

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ      ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڤ  ڤ  ڤ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ } )اجلمعة: 2( حدد  جملة من معامل 

 هي:
)1(

، وموا�سفاته

وجمتمعه،  و�سطه  نحو  والفاعل  الكلي  التوجه  يف  الر�سايل  الوعي   -  1

م�سداقا لقوله تعاىل: {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ}، فمدحه باأنه 

يدرك مناطات مهامه الر�سالية يف اأمته الأمية، اأمية حرفية، اأو اأمية ثقافية، 

�سكال  ومهامه  وظائفه  من  ذلك  اأن  ويعلم  الأمية،  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  اأو 

وعمال وم�سمونا وروحا يف اأمته الأمية.

2 - ا�سطالعه  باملهمة الأوىل لالأنبياء واملر�سلني، وهي مهمة التالوة 

والتذكري والتنبيه لآيات اهلل  وتعاليمه، م�سداقا لقوله تعاىل: { ٿ     

لقارىء    لقوله  بها،  النا�س  كُر  ُوَيذِّ اهلل  تعاليم  يتلو  فهو  ٹ}،  ٹ  

1- انظر: حممد الغزايل، الدعوة الإ�سالمية ت�ستقبل قرنها اخلام�س ع�سر، دار ال�سهاب، اجلزائر، 

الطبعة الأوىل، 1986م، �س 13.. وح�سن بن اإبراهيم هنداوي، التعليم واإ�سكالية التنمية، كتاب الأمة، 

قطر عدد 98، ذو القعدة 1424هل، �س 45.
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القراآن: ِ]اقراأَ وارتِق[ )اأخرجه الرتمذي وقال حديث ح�سن �سحيح(.

3 - ا�سطالعه  مبهمة تزكية قومه، وتنمية عقولهم، والرقي باأفكارهم 

وال�سمو  ووجللدانللهللم،  واأحا�سي�سهم  مب�ساعرهم  والنه�سة  وت�سوراتهم، 

ويزكي  ينمي  الذي  فهو  ٹ}،   } تعاىل:   لقوله  م�سداقا  ب�سلوكاتهم، 

قومه.

4 - ا�سطالعه  بتعليم قومه العلوم، علوم الدين املجموعة يف كتاب اهلل 

 : م�سداقا لقوله تعاىل: {ٹ  ڤ}، ولقوله   تعاىل، ويف �سنته

]اإمنا ُبعثت معلما[ )اأخرجه ابن ماجة(. 

نتاج  هي  التي  باحلكمة،  وتب�سريهم  قومه  بتعليم    ا�سطالعه   -  5

املحلي  والعمودي  الأفقي  الثقايف  والرتاكم  اخلربة  ونتاج  املع�سوم،  الوحي 

ڦ   ڦ    ڤ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    } تعاىل:  لقوله  م�سداقا  والعاملي، 

ڦ  ڦ  ڄ}، لكي ي�سمن ا�ستمرار ع�سمة اأمته من ال�سالل والنحراف 

والنهيار.

وعليه، ميكن حتديد بع�س مهامه  من خالل هذه املوا�سفات القراآنية، 

وهي: )1 - الوعي الر�سايل الفاعل، 2 - النتماء الجتماعي والثقايف واللغوي 

قدوة  فهو  - احلكمة.(.   6 التعليم،   -  5 الرتبية،   -  4 التالوة،   -  3 لأمته، 

املثقفني واملعلمني واملدر�سني واملربني، حني قال اهلل تعاىل يف حقه: { ۇ  

ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ  
 
)1(

ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې } )البقرة: 151(.

واليقيني  ال�سادق  املعريف  التغيري  يف  املتميزة  النبوية  الوظيفة  ومن 

1- وقد تتالت هاته ال�سفات يف قوله تعاىل: { ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

ې   ې   ې   ۉ    } تعاىل:  قوله  ويف   ،)129 )البقرة:   { ڌ  ڍ     ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ    چ  
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  

ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ } )اآل عمران: 164(.
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الإن�سانية  املمار�سة  ومللن  والآخلللرة،  الدنيا  يف  والأف�سل  الأ�سلح  نحو 

املكرمة لفعل القراءة واملطالعة الواجب ا�ستثمارها وممار�ستها باعتياد، 

ومن الن�سباط املرجعي يف ح�سن تدبري �ساعات احلياة وحكمة ا�ستثمارها، 

معرفيا،  ويفيد  ينفع  فيما  فاعال  دعويا  ح�سابا  العمر  دقات  ح�ساب  ومن 

.
)1(

القراءة منافع  لنا  تتبدى 

- املنهجية العربية الإ�ضالمية للمعرفة:

والباحث املتتبع للرتاث العلمي واملعريف احل�ساري العربي الإ�سالمي خالل 

قرون العطاء والإبداع ]1 هل - 5 هل[، وحتى خالل قرون التقليد وال�سكون اأي�سا 

]6 هل - 12 هل[، واملوروث عن عهود الزدهار يف ال�سرق والأندل�س، يتبني اأن 
املدر�سة الإ�سالمية خلفت وراءها تراثا معرفيا متميزا، جتاوز كل املتوقع، 

حتى خا�س يف م�سائل املنهجية والتوثيق والإحالة العلمية، َفُكُتُب وم�سنفات 

املناهج البحثية الرتاثية ال�سابطة حلركية التاأليف والبحث و�سائر اأدبياتها 

اأهل الخت�سا�س كانت - ومازالت - تزخر  وتقاليدها املتعارف عليها بني 

بها املكتبة العربية والإ�سالمية باللغة العربية وب�ستى لغات الأمم الإ�سالمية 

الب�ستوية،  الطاجيكية،  الرتكية،  الأمازيغية،  الأوردية،  ]الفار�سية،  الأخرى 

دت �سوابط واأوعية ومنهجية حركية التاأليف والبحث  البنجابية..[، وفيها ُقعرّ

العلمي ملختلف العلوم الدينية والإن�سانية والعلمية الدقيقة معا. 

فعلى �سبيل املثال فقد ترك لنا عبد البا�سط بن مو�سى العلموي الدم�سقي 

وامل�ستفيد(  املفيد  اأدب  يف  )املعيد  ال�سهري  كتابه  1537م(  981هل-  )ت 

النفع  العظيمة  ال�سهلة  املوؤلفات اخلفيفة  �سل�سة من  الفقي«  »اإبراهيم  الدكتور  1- �سنف املرحوم 

يف م�سائل القراءة واملطالعة ال�سريعة والكثيفة وغريها.. ي�ستح�سن اأن يطلع عليه طالب العلم املقبلني 

على م�سروع املطالعة ال�سخ�سية. انظر مثال: اإدارة الوقت، دار اإبداع لالإعالم والن�سر، القاهرة، دون 

علم  املدينة  مكتبة  الالحمدود،  الت�سال  وفن  الع�سبية  اللغوية  والربجمة  2009م.  1430هل  طبعة، 

ومعرفة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1430هل 2009م. والطريق اإىل المتياز، دار الراية للن�سر والتوزيع، 

القاهرة، الطبعة الأوىل، 1430هل 2009م. وقوة الفكر، دار الراية للن�سر والتوزيع، القاهرة، الطبعة 

الأوىل، 1430هل 2009م.
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يف منهجية البحث العلمي، ومثله اأي�سا البدر الغزي )ت 1577م( �ساحب 

)تذكرة  كتاب  �ساحب  1273م(  )ت  جماعة  وابن  الن�سيد(،  )الدر  كتاب 

املن�سور  القا�سم  بن  واحل�سني  واملتعلم(،  العامل  اأدب  يف  واملتكلم  ال�سامع 

كثري  وغريهم  واملتعلمني(،  العلماء  )اآداب  كتاب  �ساحب  1640م(  )ت 

�سر  ويف  ليف،  والتاأ والت�سنيف  البحث  منهجيلة  يف  كتبا  و�سع  ممن 

  .
)1(

الكتابة �سناعة 

باحل�سارة  وخا�س  متميز  تراث  هذا  اأن  له  يتبني  فيها  املتو�سم  والناظر 

العربية الإ�سالمية يف عامل القراءة واملطالعة واملقروئية والكتاب.. وبالإ�سافة 

يتعلق  فيما  البحثية  منهجيتهم  امل�سنفون  هلللوؤلء  �سبط  فقد  ذلللك  اإىل 

باملخطوطات ونظامها، وباآداب الن�سخ وتقاليده، وباآداب الإعارة وال�ستعارة، 

واملو�سوعية،  الذاتية  واأخالقياته  التاأليف  ومبنهجية  والقتناء،  واحلفظ 

والرواة  والفقهاء  العلماء  لأ�سماء  املخت�سرة  والرموز  العلمية،  ومبناهجه 

واملحدثني والرجال والأعالم، والكتب وامل�سنفات واملعاجم والفهار�س، كما 

والتعقيب، و�سبطوا  والتعليق  والت�سحيف  والت�سحيح  النقد  دوا ملنهجية  قعرّ

 ،
)2(

لوا للرتجمة والنقل والقتبا�س.. الفهر�سة واجلدولة والبيبليوغرافيا، واأ�سرّ

وظلوا كذلك حتى احتكوا باملدنية الغربية حديثا، فتاأثروا بها �سلبا واإيجابا. 

فرانتز روزنتال، مناهج العلماء امل�سلمني يف البحث العلمي، ترجمة:-  1- ملزيد من الطالع انظر: 

اأني�س- فريحة، مراجعة: وليد عرفات، دار الثقافة، بريوت، الطبعة الأوىل، 1961م، �س 28.. و�سبق 

اأن تعر�سنا ملثل هوؤلء امل�سنفني ومل�سنفاتهم.

وق�س�س املكتبات   ..28 العلمي، �س  العلماء امل�سلمني يف البحث  فرانتز روزنتال، مناهج  2- انظر: 

وحملها والتباهي بها والتنقل بها واعتبارها ك�سكوك ال�سمان وبيعها ووراثتها والإنفاق منها وعليها 

واملربد  واحليوان،  والتبيني  البيان  نقله اجلاحظ يف  ما  اأمثال  الكتاب  نقلها  وطريفة  كثرية  ق�س�س 

الأدب،  بلوغ  الأرب  نهاية  والنتويري يف  الإن�سا،  و�سناعة  الأع�سى  �سبح  والقلق�سندي يف  الكامل،  يف 

والأب�سيهي يف امل�ستطرف من كل فن م�ستظرف.. وق�سة اأبي الطيب املتنبي مع فاتك بن جهم الأ�سدي 

الذي قتله واأخذ مكتبته املحولة منه م�سهورة.
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- منافع القراءة التغيريية:

حُت�سى  اأن  من  واأكرب  و�ساملة  ووا�سعة  وكثرية  عديدة  القراءة  منافع 

، وقد �سنف الكتاب والباحثون املوؤلفات الكثرية والكبرية جدا يف »علم  اأو ُتعدرُّ

املعرفة«، وتفرعت عنه فروع وتخ�س�سات علمية مثل »علم الجتماع املعريف«، 

و»علم النف�سي املعريف«، و»علم النف�س الرتبوي« و»تقنيات القراءة« و»تقنيات 

التعبري« »وتقنيات اخلطاب« و»تقنيات التوا�سل والت�سال« و»تقنيات التغيري 

الجتماعي«.. ومع كل هذا وذاك فلن نعدم اأن نر�سم جملة من املنافع العامة 

�سخ�س  املكرم  الفعل  هذا  ممار�سة  على  املواظب  القارىء  لأن  للقراءة، 

وقوية ومنطلقة  نف�سية متفائلة جدا، و�سخ�سية متما�سكة  �سعيد جدا، وذو 

ومبادرة، متتلك اإح�سا�سا خالقا و�سعورا حما�سيا ملتهبا، وطاقات مبدعة ل 

نظري لها، ت�سحر من حولها ب�ساللت تاألقاتها املعرفية والعلمية والفكرية، 

اأو خارجه، حيث متلك من  فلكها  يدور يف  ونطاق كل من  م�ستوى  وتتجاوز 

الثقة الزائدة واليقني الثابت اأكرث مما عند الآخرين، وذلك ب�سبب التفاوت 

بينه وبني ال�سخ�س الذي ل ميار�س القراءة، حيث هو يقراأ، ويطالع، ويفكر، 

وال�سلبية  اخلمول  يفرت�سه  وغريه  ويحلل،  النظر،  ويدمن  ويتو�سم،  ويتعلم، 

.
)1(

واجلمود

وبيولوجية، حيث  ع�سوية ج�سدية  ومنافع  جليلة،  �سحية  فوائد  وللقراءة 

تتعدى تدخل تاأثرياتها يف كهرباء اجل�سد والقلب واملخ، وتتحكم ب�سكل موؤثر 

وقد  الإن�سان،  يف  واملفكرة  العاقلة  القوى  و�سائر  العقل  فيزيائية  يف  وفعال 

ك�سفت الدرا�سات املخربية التي اأُجريت يف الغرب على الأ�سخا�س املدمنني 

ال�سوئية،  الأحزمة  من  بهالت  حماطون  اأنهم  يومي  ب�سكل  القراءة  لفعل 

من  ومباليني  ال�سبعة،  الطيف  لألللوان  امل�سابهة  الإ�سعاعات  من  وباأحزمة 

.
)2(

الإ�سعاعات ال�سوئية

1- مواقع اإلكرتونية تهتم بتاأثري اجلانب الفزيولوجي للقراءة، تاريخ الزيارة 2013/06/16م.

2- املرجع نف�سه.
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الدماغ،  على  منافعها  لها  القراءة  اأن  اأي�سا  املخربية  الدرا�سات  وبينت 

ول�سيما املنطقة الرمادية التي تتحكم يف �سائر العمليات العقلية والذهنية 

والإدراكية، ف�سال عن دورها الفعال يف زيادة ن�سبة الذكاء مبختلف اأنواعه: 

.
)1(

الطبيعي والنفعايل واملو�سوعي واخلارق..

وب�سكل  يوميا  القراءة  �ساعة من  اأن ممار�سة  اأي�سا  الدرا�سات  بينت  كما 

يعني  كما  وجموده،  خموله  من  وحتريكه  الدماغ  تن�سيط  يعني:  اعتيادي 

تغذيته ومده بالغذاء ال�سروري والأ�سا�سي له يف ممار�سة مهامه يف احلياة، 

.
)2(

والرفع من حيويته ون�ساطه

وقد تبني اأي�سا اأن الك�سل واخلمول العتيادي، اإمنا يتاأتى من العزوف عن 

القراءة واملطالعة، وممار�سة الفاعلية الإدراكية الالزمة وال�سرورية للدماغ، 

الذي يتحول بدوره اإىل ك�سل وخمول مر�سي مزمن ومالزم للفرد واجلماعة، 

لأن القراءة يف �سميمها فعل ذاتي وجمعي واجتماعي معا، فنحن حينما نقراأ 

فاإننا ل نقراأ لأنف�سنا فقط، بل نقراأ لأنف�سنا وللجماعات واملجموعات التي 

نتحرك �سمن اأن�ساقها، لتتبني اآثار القراءة علينا، وهي �سميم قوله تعاىل: 

احلية  اجلللوارح  حديث  اإنلله   ،)11 )ال�سحى:   { ڻ  ڻ   ڻ       ڻ    }

والأع�ساء الن�سيطة الفاعلة املفعمة باحليوية والنطالق. 

الركب  عن  املتخلفة  الأمم  تاأخر  �سبب  اأن  الدرا�سات  تلك  ك�سفت  وقد 

وعند  عموما،  احلية  طاقاتها  عند  املقروئية  ن�سبة  تراجع  اإىل  يعود  العاملي 

نخبها امل�ستنرية والرائدة خ�سو�سا.  

وات�سالية  و�سلوكية  واأخالقية  وتعليمية  تربوية  اأخللرى  منافع  وللقراءة 

ووجدانية.. ولعل اأهمها:

1- مواقع اإلكرتونية تهتم بتاأثري اجلانب الفزيولوجي للقراءة، تاريخ الزيارة 2013/06/16م.

2- املرجع نف�سه.
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) - فهم امل�ضائل وال�ضتواء عليها: 

م�ساألة  يف  كبريا  خرباتيا  تراكما  الإ�سالمي  احل�ساري  الرتاث  لنا  خلرّف 

والعميقة،  والواعية  املتاأنية  القراءة  عرب  امل�سائل  يف  والتو�سم  النظر  اإدامة 

يف  الإ�سالم  علماء  �سنف  وقد  العلم،  طلب  يف  وال�ساقة  الطويلة  والرحلة 

ننقل  ولعلنا  كثرية،  وهي  فيها  املحفوظة  جتاربهم  لنا  ونقلوا  امل�ساألة  هذه 

مثال موجزا عن �سرية واحد من هوؤلء العظام، فعبد الرحمن ابن اجلوزي 

اأدب  منهجه يف  يتحدث عن  اخلاطر«  »�سيد  القيم  كتابه  597هللل( يف  )ت

اأحاديثهم،  فيهم ويف  اأحد من هوؤلء، ممن ل خري  زاره  اإذا  فكان  الطلب، 

املوؤدبة،  بطريقته  عنهم  اأعر�س  وتفكها،  ومنيمة  غيبة  كلها  كانت  والتي 

من�سغل  وهو  بج�سده  معهم  يجل�س  بحيث  تلك،  تفاهاتهم  يف  يجارهم  ومل 

و�سفوة  وخلوة  تركيز  اإىل  حتتاج  ل  التي  اخلفيفة  الأعمال  بع�س  يف  عنهم 

العمل ويت�سنع �سماعهم، حتى يفرغ ما عندهم،  و�سمت، وهو يقوم بذلك 

ويح�سون اأخريا بان�سغاله عنهم فين�سرفون. 

به  املحيطني  الآخللريللن  وعلى  نف�سه  على  �سارما  منهجا  منهجه  وكللان 

والتافهون  املرتفون  فيه  كرث  جمتمع  يف  يعي�س  اأنه  ل�سيما  معه،  واملتعاملني 

واملتفكهون... ومما قاله: ].. ولقد راأيت خلقا كثريا يجرون معي فيما اعتاده 

ويطلبون اجللو�س،  الرتدد خدمة،  وي�سمون ذلك  الزيارة،  النا�س من كرثة 

ويجرون فيه اأحاديث النا�س وما ل يعني، وما يتخلله غيبة، وهذا �سيء يفعله 

يف زماننا كثري من النا�س... فرتاهم مي�سي بع�سهم اإىل بع�س، ول يقت�سرون 

الزمان،  ت�سييع  من  ذكرته  مبا  ذلك  ميزجون  بل  وال�سالم،  الهناء  على 

بفعل اخلري، كرهت  انتهازه  والواجب  �سيء،  اأ�سرف  الزمان  اأن  راأيت  فلما 

ذلك... وان�سغلت عنهم باإعداد الكاغد وبري الأقالم، فاأر�سدت هذا العمل 

  
)1(

لأوقات زياراتهم لئال ي�سيع �سيء من وقتي..[.

ال�سهاب،  دار  الغزايل،  ال�سيخ حممد  اخللاطر، حتقيق  �سيد  اجلللوزي،  بن  الرحمن  عبد  انظر:   -1

باتنة، اجلزائر، دون طبعة، دون تاريخ، �س 227 و 228.

95



به  نللاأت  مرتفة  تربية  تربى  فقد  طفولته،  عن  اهلل  يرحمه  حكى  وقد 

بحبوحة  يف  عا�س  كما  اخل�سنة،  الأعمال  اأنللواع  من  نوع  اأي  ممار�سة  عن 

فمن األف الرتف   ..[ من العي�س، ومل يعرف �سظف احلياة و�سدتها، فقال: 

فينبغي اأن يتلطف يف اأمره اإذا اأمكنه، وقد عرفت هذا من نف�سي، فاإين ربيت 

يف ترف، فلما ابتداأت يف التقليل وهجر امل�ستهى، اأثر معي مر�سا قطعني عن 

كثري من التعبد، حتى اأين قراأت يف اأيام كل يوم خم�سة اأجزاء من القراآن، 

فتناولت ما ل ي�سلح، فلم اأقدر يف ذلك اليوم على قراءتها، فقلت: اإن لقمة 

اإن تناولتها لطاعة  اأجزاء، بكل حرف ع�سر ح�سنات  توؤثر يف قراءة خم�سة 

عظيمة، واأن مطعما يوؤذي البدن فيفوته فعل خري فينبغي اأن يهجر.. فالعاقل 

.
يعطي بدنه من الغذاء ما يوافقه[)1(

كما حتدث عن عزميته يف طلب العلم، فقد كان يف طفولته جمدا يف طلب 

العلم، منكبا على حت�سيله، ي�ستعذب كل �سعب يف �سبيله، ول ي�سيع اأوقاته 

يف اللهو اأو اللغو اأو املزاح اأو غريه.. حتى و�سل به الأمر اإىل تناول وجبة طعام 

.
)2(

خفيفة حر�سا على لقاء ال�سيوخ والأخذ منهم

�سماع  بكرثة  �سبابه  وبداية  طفولته  يف  للعلم  طلبه  زمن  يف  ا�ستهر  وقد 

احلديث و�سرية ر�سول اهلل  و�سمائله، وجديته يف معرفة اأحوال اأ�سحابه 

والتابعني، وقد اأثرت هذه املعرفة ال�سلوية يف ا�ستقامة �سلوكه، ومراقبته لربه 

تعاىل، حتى قال عن نف�سه يف هذا املجال: ].. ولقد كنت يف حالوة طلبي للعلم 

واأرجوه،  اأطلب  الع�سل، لأجل ما  اأحلى من  ال�سدائد ما هو عندي  األقى من 

كنت يف زمن ال�سبا اآخذ معي اأرغفة ياب�سة فاأخرج يف طلب احلديث، واأقعد 

على نهر عي�سى فال اأقدر على اأكلها اإلرّ عند املاء، فكلما اأكلت لقمة �سربت 

.
عليها..[)3(

1- انظر: عبد الرحمن بن اجلوزي، �سيد اخلاطر، �س 446.

2- املرجع نف�سه، �س 37.

3- املرجع نف�سه، �س 37.
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وقد هام بفنون العلم كلها منذ طفولته، وكان يريد التبحر يف كل العلوم، 

ولكن العمر ق�سري وال�سناعة طويلة، وقد قال عن نف�سه: ].. اإين رجل حبب 

واحد،  فن  اإيل  يحبب  مل  ثم  به،  فت�ساغلت  الطفولة  زمن  من  العلم  اإيل 

بل فنونه كلها، ثم ل تقت�سر همتي يف فن على بع�سه، بل اأروم ا�ستق�ساءه، 

.
والزمان ل يت�سع، والعمر �سيق..[)1(

واملالحظ على طفولة هذا العامل و�سبابه ما يلي:

1 - تفانيه وانقطاعه املتميز على طلب العلم مبختلف فنونه.

2 - ا�ستغالله لظروفه واأو�ساعه وانقطاعه اجلدي لطلب العلم.

3 - �سالبة و�سعة تكوينه يف �سائر العلوم.

4 - عدم اإ�ساعة الوقت اإلرّ يف طلب العلم والتعليم والوعظ والإر�ساد.

5 - مكتبة علمية جتاوزت اأكرث من ثالثمائة وب�سع و�ستني كتابا ]363[.

وكان لالأئمة الأعالم اأمثال العز بن عبد ال�سالم وابن دقيق العيد و�سيخ 

والورغمي  وابن عرفة  والذهبي  وابن حجر  القيم  وابن  تيمية  ابن  الإ�سالم 

مماثلة  جتارب  وال�سيوطي  والزرك�سي  واحلطاب  ي  بِّ
ُ
والأ والون�سري�سي 

 .
)2(

اأو م�سابهة اأو خمتلفة

1- انظر: عبد الرحمن بن اجلوزي، �سيد اخلاطر، �س 37.

2- الدار�س لأدب الرحلة يف الثقافة العربية الإ�سالمية يتبني الكثري من و�سف الرحالة امل�سلمني للمدن 

التي زاروها اأو مروا بها فو�سفوا عمرانها وم�ساجدها العامرة باأهل، كما ذموا املدن والبالد التي مروا بها 

ووجدوها عطال من العلم.. انظر: رحلة ابن جبري، دار �سادر، بريوت، الطبعة الأوىل، 1384هل 1964م. 

وحممد العبدري البلن�سي، الرحلة املغربية - ما �سما اإليه الناظر املطرق يف خري الرحلة اإىل بالد امل�سرق، 

البعث، ق�سنطينة، دون طبعة،  الآداب، اجلزائر، مطبعة دار  ن�سر كلية  اأحمد بن جدو-  الأ�ستاذ  حتقيق 

دون تاريخ. ورحلة ابن بطوطة، من مقدمة الدكتور جمال الدين الرمادي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 

دون طبعة، دون تاريخ. ورحلة ابن حمادو�س اجلزائري امل�سماة ل�سان املقال يف النباإ عن الن�سب واحل�سب 

واحلال، تاأليف عبد الرزاق بن حمادو�س اجلزائري، تقدمي وحتقيق وتعليق اأبو القا�سم �سعد اهلل، ال�سركة 

باي احلمي�سي، اجلزائر من خالل  ومولي  1983م.  الأوىل،  الطبعة  والتوزيع، اجلزائر،  للن�سر  الوطنية 

1981م.  رحالت املغاربة يف العهد العثماين، ال�سركة الوطنية للن�سر والتوزيع اجلزائر، الطبعة الثانية، 

1391هل  على ال�سنويف، ال�سركة التون�سية للتوزيع، تون�س،  وحممد ال�سنو�سي، الرحلة احلجازية، حتقيق: 

ون�سر  حتقيق  والأخبار(،  التاريخ  علم  ف�سل  يف  الأنظار  )نزهة  بل  امل�سهورة  الورتيالين،  رحلة  1976م. 

حممد بن اأبي �سنب، طبع اجلزائر، 1908م.
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التي  القراءة،  منافع  اأجل  من  امل�سائل  يف  والتو�سم  النظر  اإدامللة  اإن  ثم 

تنعك�س على �ساحبها بالتغيري، فقد ذكر الكاتب واملفكر الفرن�سي املعا�سر 

)جورج ديهاميل - George Dohamel( منافع القراءة يف ه�سم امل�سائل 

الظواهر  فهم  هو  الثقافة  اأ�سا�س  اإن   ..« فقال:  عليها،  وال�ستواء  وفهمها 

الناقد املوهوب هو عر�سة دائما للرتدد  حتى  والكتب والكائنات والنفو�س. 

النتباه  على  النا�س  اأقللدر  كونه  من  الرغم  وعلى  والإغللمللاء،  والذهول 

واإىل  املطروق  املو�سوع  اإىل  للرجوع  ودائما  ما�سة  بحاجة  فهو  واملالحظة، 

عنا�سره الأ�سا�سية، وهذا الرجوع الذي ُيق�سد منه دقة الفهم هو على وجه 

فالرجل الذي يقراأ يقف يف كل حني ليفكر،  التحديد ما ن�سميه بالتفكري. 

وثالثة  ثانية  مرة  فيقروؤها  جديد  من  الفقرة  فيتناول  يعود  اأن  ليحاول  اأي 

عندما  فاإننا  احلركة،  وفنون  تتفق  ل  الطريقة  وهذه  وعا�سرة،  بل  ورابعة 

ن�سمع »�سيمفونية« اأو ن�ساهد متثيل »تراجيديا« ل ن�ستطيع اأن نعود اإليها، على 

.
)1(

حني اأن الكتاب ميكننا من التفكري تفكريا �سروريا واإن يكن لحقا..« 

وه�سم امل�سائل وفهمها وال�ستواء عليها بدقة هو - بال �سك - اأول خطوات 

التغيري املن�سودة، واأ�س�س العقل النقدي والتحليلي والرتكيبي احل�ساري.

2 - المتداد عرب الزمان واملكان: 

فل�سفته  عن  1964م(  1385هللل  )ت  العقاد  حممود  عبا�س  الراحل  يقول 

وروؤيته للقراءة: »..  ل�ست اأهوى القراءة لأكتب، ول لأزداد عمرا يف تقدير 

وحياة  واحللدة،  الدنيا حياة  لأن يل يف هذه  القراءة  اأهوى  واإمنا  احل�ساب، 

للكتاب،  العامة  امل�سرية  الهيئة  الثقافة،  وم�سكلة  الإعللالم  و�سائل  �سرف،  العزيز  عبد  انظر:   -1

الإ�سالمية  الثقافة  جفال،  �سامية  عن:  نقال   .24 و   23 �س  1999م،  الأوىل،  الطبعة  القاهرة، 

يف ال�سحافة العربية يف ظل العوملة - درا�سة حتليلية -، ر�سالة دكتوراة يف الدعوة والإعالم والت�سال، 

والت�سال،  والإعللالم  الدعوة  ق�سم  الدين،  اأ�سول  كلية  بوجالل،  اهلل  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  اإ�سراف 

رئي�سيا  ع�سوا  كنت  وقد   .165 و   164 �س  ق�سنطينة،  الإ�سالمية،  للعلوم  القادر  عبد  الأمري  جامعة 

مناق�سا يف هذه الر�سالة العلمية.
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واحدة ل تكفيني، ول حترك كل ما يف �سمريي من بواعث احلركة، القراءة 

هي التي تعطي الإن�سان الواحد اأكرث من حياة واحدة، لأنها تزيد هذه احلياة 

واحد،  فكرة  اأنللت  فكرتك  احل�ساب..  مبقدار  تطيلها  ل  كانت  واإن  عمقا، 

�سعورك اأنت �سعور واحد، خيالك اأنت خيال فرد واحد اإذا ق�سرته عليك، 

ولكن اإذا لقيت بفكرتك فكرة اأخرى، ولقيت ب�سعورك �سعورا اآخر، ولقيت 

بخيالك خيال غريك، فلي�س ق�سارى الأمر اأن الفكرة ت�سبح فكرتني، واأن 

ت�سبح  واإمنللا  كال  خيالني..  ي�سبح  اخليال  واأن  �سعورين،  ي�سبح  ال�سعور 

.
)1(

الفكرة بهذا التالقي مئات الفكر يف القوة والعمق والمتداد..«

ولل�سيد قطب )ت 1966م( و�سعيد حوى )ت 1987م( وجنيب الكيالين 

عامل  عن  يتحدثون  عندما  للعقاد  م�سابه  كالم  وغريهم..  2005م(  )ت 

املا�سي  يف  حياتهم  امللتللداد  يللرون  فهم  والأدب،  واللغة  والكتابة  الأفللكللار 

عند  فالقراءة  العظيمة..  بالفكرة  يرتبطون  عندما  وامل�ستقبل  واحلا�سر 

ومعارف  فكر  مع  وخياله  ووجدانه  ومعارفه  فكره  تفاعل  حم�سلة  العقاد 

ووجدان وخيال غريه، وما كان لياأتيه هذا التمدد لول ممار�سة فعل القراءة 

)2(

واملطالعة امل�ستمرة..

3 - املتعة:

الزماين  المتداد  العميقة ل�ساحبها  النقدية  التحليلية  القراءة  لت�سمن 

واملكاين فقط، بل توؤمن له كل اأ�سكال املتعة والرتفيه والت�سلية، وقد اأ�سهب 

1- انظر: عبا�س حممود العقاد، �ساعات بني الكتب: نقال عن: حممد عدنان �سامل، القراءة اأول، دار 

الفكر املعا�سر، بريوت، دار الفكر، دم�سق، الطبعة الثانية، 1423هل 2002م، �س 38 و 39.- 

2- ل�سيد قطب الع�سرات من املوؤلفات التي طالعها وا�ستقى منها جيلي يف ثماينيات وت�سعينيات القرن 

املوؤلفات  من  الكبري  العدد  حوى  �سعيد  الداعية  وللمرحوم  نوثقها،  اأن  من  اأكرب  وهي  املا�سي 

املرحوم  الطبيب  الأديللب  اأمللا  �سهادتي«،  وهللذه  جتربتي  »هللذه  مذكراته  يف  كلها  خل�سحا  قد  كللان 

والق�س�س  الروايات  الكبري من  فله احل�سد  الإ�سالمي  الأدب  موؤ�س�سي نظرية  اأحد  الكيالين  جنيب 

والت�سانيف التنظريية التي تاأدب عليها جيلي.
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 وغريه من اأدباء العربية - يف الكثري من م�سنفاته: ]البخالء، 
)1(

»اجلاحظ«

متعة  تناول  يف  واحليوان..[  والتاج،  والأ�سداد،  املحا�سن  والتبيني،  البيان 

القراءة، وما ينجر عنها من ترفيه وت�سلية ُوظْرٍف وَنْكٍت، ويف هذا ال�سدد 

يقول الأ�ستاذ الب�سري اآيت �سليمان يف القراءة: »قراءة الكتب متعة وهواية، 

غايتها احلكمة والتقوى والفائدة، يقول اأحد الفال�سفة الغربيني: »اإن �سداقة 

الكتب اأف�سل من �سداقة النا�س، فهي ل تتكلم اإلرّ عندما نريد نحن، وت�سكت 

عندما يكون هناك ما ي�سغلنا، اإنها تعطي دائما ول تطلب اأبدا«.. الكتاب 

هو اإذن املعلم بال ع�سا، يدر�سك بال غ�سب، ويربيك بال مقابل، واإن دنوت 

منه ل جتده نائما، واإن ق�سدته ل يختبىء منك، واإن اأخطاأت ل يوبخك، 

واإن اأظهرت جهلك ل ي�سخر منك، واإذا ا�ستغلت به ا�ستغل هو بك وبعقلك، 

فكان خري من يتملك عقلك بعد اأن تتملك اأنت �سفحاته واأوراقه.. وقدميا 

قيل: »اإن من ميلك كتبا كثرية، ومل يقراأ منها �سيئا �ساأنه �ساأن البخيل والكنز 

الذي جمعه، فالكتاب الواحد قد يعطيك من العطايا ما ل تعطيك ع�سرات 

)2(

الكتب التي تكتنز دون اأن تت�سفح واحدًا منها«. 

وقد كانت الأجيال العربية والإ�سالمية قبيل الغزو املرعب لو�سائط وو�سائل 

املوجة الإلكرتونية اخلام�سة تعترب القراءة واملطالعة اأحد اأهم و�سائل املتعة 

والرتفيه والت�سلية. واخلزانة العربية والإ�سالمية زاخرة مبثل هذه امل�سنفات 

كم�سنفات ت�سمى »عيون الأخبار« لبن اأبي اأ�سيبعة وابن قتيبة.. و»خريدة 

الع�سر وجريدة الق�سر« لبن ب�سام.. وغريها.. 

الثانية،  الطبعة  القاهرة،  املللعللارف،  دار  واآثلللاره،  حياته  اجلاحظ  احلللاجللري،  طه  انظر:   -1

.435 ..397 1969م، �س 

2- انظر: الب�سري اآيت �سليمان، القراءة، جملة الوعي الإ�سالمي، عدد 562، جمادى الآخرة 1433هل 

اأبريل مايو 2012م، �س 95.
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4 - القوة واحلفظ:

ل تقت�سر منافع القراءة على ما �سبق ذكره، بل تتعداها اإىل متتني وحفظ 

املكتوب، ويف هذا ال�سدد يقول اأحمد فرحات : ».. اإن الكلمة املكتوبة اأقوى 

يف تاأثريها من الكلمة املقرءة اأو امل�سموعة، فالعالقة بني الإن�سان والقراءة 

عرب الورق عالقة تاريخية على مر الزمن، ل ميكن اأن ُتلغى اأو تزول مبجرد 

ظهور و�سيلة اأخرى اأو و�سيلة مناف�سة، و�ستظل هذه العالقة قائمة لن تتغري 

حيث ل ميكن لالإن�سان اأن ي�ستغني عن الكلمة املكتوبة.. كذلك متعة القراءة 

من بني الأ�سياء التي حتفظ لل�سحافة الورقية ا�ستمرارها يف جمابهة اأعتى 

الو�سائل اإثارة للذهن يف ظل �سهولة العودة والعمق يف حمتوياتها، ول تزال 

 .
)1(

قراءة الن�س املطبوع لها �سحرها لدى القراء..«

كانت  الأخللري  ويف  )اللوغو�س(،  الكلمة  كانت   - قيل  كما   - البدء  ففي 

وهي طريق  واملقروؤة،  واملكتوبة  واملنطوقة  امل�سموعة  اأي�سا،  الكلمة  و�ستبقى 

التنمية والنه�سة.

5 - التنمية:

القراءة الدائمة واملتنوعة والتحليلية العميقة ُتنمي �ساحبها وتكونه تكوينا 

وت�سوراته  ومعارفه  خرباته  بزيادة  عليه  وتعود  ومتميزا،  متنوعا  معرفيا 

لعملية  واملبا�سر  وال�سوي  ال�سحيح  الطريق  هي  التي  والق�سايا،  للم�سائل 

القراءة،  يف  وا�ستمر  قللراأ  فللاإذا  والجتماعية،  واجلمعية  الفردية  التنمية 

جماعاته  مع  توا�سالته  يف  احلقيقية  م�سارتها  تلك  قراءاته  ف�ستاأخذ 

التنموية  ثمارها  تنتقل  ثم  ومللن  و�سمنها،  معها  ويتوا�سل  يتحرك  التي 

1- انظر: املجلة امل�سرية لبحوث الإعالم، جامعة القاهرة، كلية الإعالم، عدد 13، �سبتمرب 2001م، 

العوملة-  العربية يف ظل  الإ�سالمية يف ال�سحافة  الثقافة  �سامية جفال،  نقال عن:-   .52 و   50 �س- 

درا�سة حتليلية -، ر�سالة دكتوراة يف الدعوة والإعالم والت�سال، اإ�سراف الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل 

للعلوم  القادر  عبد  الأمللري  جامعة  والت�سال،  والإعللالم  الدعوة  ق�سم  الدين،  اأ�سول  كلية  بوجالل، 

الإ�سالمية، ق�سنطينة، �س 169. 
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وبالتايل  الأخللرى  اجلماعات  وقيم  توا�سالت  مع  وتتفاعل  جلماعته،  منه 

ح�سول التنمية ال�ساملة املرجوة املادية واملعنوية، والوعي هو البن ال�سرعي 

هدف  فللاإن  ذلللك،  على  بناء  و»..  والللقللراءة.  للمطالعة  الأ�سا�س  واملنطلق 

غايتها  و�سيلة  التنموية  العملية  تكون  ولذا  الإن�سان،  هو  الإ�سالمية  التنمية 

ال�سارع  ين�سجم مع ق�سد  واملعنوية، حتقيقا  املادية  الإن�سان  �سعادة  حتقيق 

.
)1(

من ا�ستخالفه يف الأر�س..«

6 - الهدفية:  

يروي الدكتور »حممد اأبو الف�سل« اأثناء زيارته لأملانيا �سنة 1976م رفقة 

اأ�ستاذه الداعية الكبري حممد تقي الدين الهاليل )ت 1407هل 1987م( يف 

 :
)2(

كتابه القيم »تقي الدين الهاليل كما عرفته« بخ�سو�س القراءة فيقول 

».. وتعجبت من وجود الكتاب الإ�سالمي احلديثي يف املكتبة الأملانية، وكنت 

اأ�سرق بنظراتي يف القاعة لعلي اأرى طالبا زاغ ب�سره عن الكتاب وجال به يف 

احلا�سرين، فقلت يف نف�سي: هذه اأمة ل تقراأ، ولكنها تقراأ، ونحن اأمة اإقراأ 

لالمتحان  القراءة  وحتى  فقط،  لالمتحان  اإلرّ  يقراأون  ل  فطلبتنا  نقراأ«،  ل 

عرجاء، مير الطالب على الكتب املعرو�سة يف الأر�س للبيع، فال يكلف نف�سه 

حتى ت�سفيفها، لأن الرغبة يف القراءة منعدمة كليا، واأعرف بع�س الأ�ساتذة 

ل يوجد كتاب يف بيته، ولي�س له فيه جناح، فقلت له: »مل اأر عندك خزانة«، 

فقال يل: »وماذا اأفعل بها ؟«، لأن �سهادته العلمية كلف بها الطلبة هم الذين 

 ،98 عدد  قطر  الأمة،  كتاب  التنمية،  واإ�سكالية  التعليم  هنداوي،  اإبراهيم  بن  ح�سن  انظر:   -1

ذو القعدة 1424هل، �س 97.

اأثناء  »باأملانيا  »بن  در�س يف جامعة  قد  الهاليل  الدين  تقي  الكبري حممد  الداعية  الأ�ستاذ  كان   -2

اأملانيا رغب يف زيارة  احلرب العاملية الثانية، ونال درجة الدكتوراة يف الدرا�سات ال�سرقية، وملا زار 

العربية  اململكة  يف  عمل  كبري  اإ�سالمي  داعية  وهو  هناك.  اأ�ساتذته  ولقاء  فيها  در�س  التي  جامعته 

ال�سعودية والعراق.. وانخرط يف �سلك املدر�سني يف احلرمني ال�سريفني، وعمل لدى الراحل املغفور له 

امللك عبد العزيز اآل �سعود يف �سرطة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.. انظر مذكراته التي كتبها 

عنه تلميذه اأبو الف�سل.
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جمعوا له املادة ثم خر�سها فنال بها ما ناله، وهذا يذكرين بقول الدكتور: 

اأن الكاتب الإجنليزي »برنارد�سو« يقول: »ل ميكن للموؤلف اأن ُيهدي  الكتاب 

لأن املهدى له ل يقراأ، وبناء على هذه القناعة، فهو ل ُيهدي كتابا بل يبيعه، 

.
)1(

لأن الرغبة يف اقتناء الكتاب رغبة يف قراءته..«

وقد �سقنا هذا املثل لنتبني اأن الأمة التي حتمل ر�سالة وتر�سم هدفا بعينه 

عهدها  �سابق  يف  الإ�سالمية  الأمللة  كانت  كما  الوقت،  ت�سيع  ل  احلياة  يف 

اأح�سن  الزمن  ا�ستثمار  حت�سن  التي  الأمللة  هي  ال�ساعدة  والأمللة  الزاهر، 

الوحيد  ال�سبيل  واملطالعة، حيث هي  والقراءة  املعرفية  التنمية  ا�ستثمار يف 

.
)2(

للفوز بال�سعادتني الدنيوية والأخروية

7 - حل امل�ضكالت:

اأزمة  م�سكلة  حل  �سمن  اأ�سا�سا  تندرج  واملقروئية  املطالعة  م�سكلة  وحل 

والإ�سالمية ول�سيما بعد موجة  العربية  القائمة يف بالدنا  والتعليم  الرتبية 

ال�ستعمار القدمي والثقايف احلديث، والتي تندرج اأ�سا�سا يف حل اأزمة التنمية 

والنهو�س من الِعثاِر احل�ساري، وهو ما ذهب اإليه ال�سيخ عمر عبيد ح�سنة 

يف ت�سخي�س هذه الأزمة حني قال: »فامل�سكلة التنموية اإذن تكمن يف مناهج 

ونوعية  التعليم،  وموؤ�س�سات  التعليم،  و�سيا�سة  التعليم،  وطرائق  التعليم، 

التعليم، واأهداف التعليم، فملف التعليم ودميومة النظر فيه وتطوير و�سائله 

اإذا  اأما  واإعادة النظر يف �سيا�ساته واأهدافه، من اأهم متطلبات التنمية، 

الرباط،  املغرب،  اإدكللل،  من�سورات  عرفته،  كما  الهاليل  الدين  تقي  الف�سل،  اأبو  حممد  انظر:   -1

الطبعة الأوىل، 2011م، �س 79. وهو تلميذه ورفيقه مازال على قيد احلياة يعي�س يف الرباط بعد اأن 

تقاعد، وقد اأهداين �سهره الأ�ستاذ »عبد الإله عربي« كتابه نيابة عنه عند زيارتي للمغرب ال�سقيق 

�سهر مار�س 2013م.

2- انظر: فران�سي�سكو خافيري كاريللو، مدن املعرفة: املداخل واخلربات والروؤى، ترجمة: خالد علي 

عمرو عبد الرحمن طيبة، و حممد �سيد حممد مر�سي، كتاب عامل املعرفة، عدد  يو�سف، مراجعة: 

381، اكتوبر 2011م.
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اأ�سبح التعليم يعاين من غربة الزمان واملكان، ويعي�س خلف املجتمع بعيدا 

اأنتجت  نف�سه وحركته �سمن معطيات عقول  عنه وعن م�سكالته، ويحا�سر 

نقلة  فلن يحقق  متاألقة ومبدعة،  كانت  اأخرى مهما  وم�سكالت  اآخر  لع�سر 

اأن تكون تكرارا  ومهما تعددت وات�سعت اجلامعات فال تخرج على  نوعية.. 

قد  اليوم  عاملنا  يف  التخلف  اأن  حقا  املحزن  وال�سيء  الللواحللدة..  للن�سخة 

.
)1(

يتنا�سب عك�سيا مع زيادة عدد اجلامعات وانح�سار الأمية ؟«

املعرفة  املقارنة، وحت�سيل  النقدية  التحليلية  القراءة  اأن  نتبني  ومن هنا 

مقرون  هنا  امل�سكلتني  فحل  كلها،  امل�سكالت  حلل  الأوحللد  الطريق  هو  اإمنا 

ببع�سهما، فالقراءة حتل م�سكلة الرتبية والتعليم، وم�سكلة الرتبية والتعليم 

هي التي حتل اأزمة املقروئية وم�سكلتها.

8 - حل م�ضكالت ثقافة مرحلة التخلف: 

اإن القراءة التحليلية النقدية العميقة ل ت�سمن فقط الوعي الدقيق باإن�سان 

بنوعية  وواقعيا  و�سادقا  حقيقيا  وعيا  تن�سئ  بل  فح�سب،  التخلف  مرحلة 

ثقافة  و�سف  ميكننا  اإذ  احل�ساري،  اخلنو�س  مرحلة  يف  ال�سائدة  الثقافة 

املرحلة ال�سائدة، التي نحاول التدافع معها بالقراءة امل�ستمرة وباملوا�سفات 

املعرفية التحليلية الدقيقة، والتي ت�سمن لنا الفكاك من اإ�سارها، باأنها:

1 -  ثقافة غلبة نزعة املديح والثناء واحلمد وال�سكر اململ.

2 -  ثقافة غلبة نزعة التعلق باملا�سي والت�سظي معه.

3 -  ثقافة غلبة نزعة الت�سامي وال�ستعالء والتفاخر باملا�سي التليد.

4 -  ثقافة غلبة نزعة ال�ساعرية والأحالم والطوباوية والتعلق باخليال.

5 -  ثقافة غلبة طابع العتزاز بالكم واحلجم وال�سكل.

1- من مقدمة ال�سيخ عمر عبيد ح�سنة لكتاب: ح�سن بن اإبراهيم هنداوي، التعليم واإ�سكالية التنمية، 

كتاب الأمة، قطر، عدد 98، ذو القعدة 1424هل، �س 19. 
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]فيها  ومقولة:  والتفتيت،  والتفكيك  التجزيء  نزعة  غلبة  ثقافة    -  6

قولن[.

7 -  ثقافة غلبة نزعة املظاهرية وال�سكالنية والحتفالية واملهرجانية.

الغربية،  احل�سارة  وحقيقة  املدنية  روح  اإدراك  عن  العجز  ثقافة    -  8

وغريها من ح�سارات اآ�سيا الناه�سة اليوم.

9 -  ثقافة التعلق مبظاهر و�سكالنية املدنية الغربية والتفكري يف احل�سول 

ال�سهل على منتجاتها، ولي�س التفكري اجلاد يف حماولة اإنتاجها وت�سنيعها.

وت�سيريها  املدنية  اإنتاج  اأدوات  التحكم يف  القدرة على  10-  ثقافة عدم 

والتحكم فيها، ثم التخل�س من نفاياتها، يف ع�سر الفي�سان النفاياتي وغرق 

الب�سرية يف م�ستنقع القذارات الكيمياوية والبيولوجية والنووية وغريها من 

خملفات الإن�سان احلداثي.

اإلرّ بتعزيز ثقافة القراءة وممار�سة حت�سيل املعرفة..  وهذا كله ل يتاأتى 

ول�سيما اإذا خ�سعت القراءة لتقنيات التح�سيل ال�سليم.  

9 - اإمكانية �ضناعة امل�ضتقبل: 

تغيري  من  متكنه  العتيادي  القراءة  لفعل  الواعي  الإن�سان  ممار�سة  اإن 

اأ�سا�سا  متر  التي  ال�سناعة  وهذه  الزاهر.  امل�ستقبل  و�سناعة  احلا�سر 

الرتاكم احل�ساري اجلميل  ور�سد  عليه،  والتعرف  املا�سي  اإىل  التطلع  من 

بهدف  ثناياه  يف  والبحث  الللقللراءة  عللرب  وذلللك  فيه،  واملتعرث  وال�سيء 

ويوجهنا  تارة،  ُيخربنا  الذي  فهو  عباده،  يف  خلت  التي  اهلل  �سنن  معرفة 

الزمن  اأبعاد  نحو  الأ�سيل  التطلع  ب�سرورة  اأخرى..  تارة  وياأمرنا  تارة، 

الثالثية، التي هي بناٌء مرتابط الأركان واملكونات والثمرات والنتائج، حيث 

يقول منبها اإيانا على اأهمية معرفة املا�سي لبناء احلا�سر وت�سييد امل�ستقبل 

الزاهر: { ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  

یی  جئ  حئ  } )حممد: 10(. 
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مبحاولة  ثم  اأول،  املا�سي  ووعللي  ومعرفة  بفهم  تتم  امل�ستقبل  ف�سناعة 

يف  التاريخ  فكرة   ..« لأن:  امل�ستقبل  بوابة  هو  الذي  ثانيا،  احلا�سر  �سياغة 

القراآن الكرمي تقوم على اأ�سا�س اأن التاريخ فعل اإن�ساين، اإذ اإنه نتاج لتفاعل 

الإن�سان مع بيئته يف اإطار الزمان واملكان، كما اأن التاريخ خري و�سيلة لك�سف 

ماهية الإن�سان، ولذلك جند املادة التاريخية يف القراآن الكرمي حتكي ق�سة 

خالل  ومن  الزمن..  عرب  الب�سر  تاريخ  �سهدها  التي  واحل�سارات  الأقللوام 

املادة التاريخية الواردة يف القراآن الكرمي ميكن اخلروج بنتائج من درا�سة 

عن  ينتج  واإمنا  فجاأة،  يحدث  ل  التاريخي  التغيري  واأن  الإن�ساين..  التاريخ 

 .
)1(

تراكم بطيء عرب الزمان لالأ�سباب التي توؤدي اإىل هذا التغيري..«

ائ   تعاىل:{  لقوله  القراآين  بالق�س�س  العربة  ح�سول  اأجل  من  وذلك 

ېئېئ   ۈئ   ۈئ  ۆئ   ۆئ   ۇئ ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ 
مئ}  حئ    جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ      ىئ   ىئ   ېئ  

)يو�سف: 111(. 

بوابة قراءة  امل�ستقبل متر حتما عرب  وعليه، ف�سياغة احلا�سر و�سناعة 

املا�سي قراءة حتليلية نقدية، والوعي ال�سحيح والدقيق به، لأن اهلل تعاىل 

منح الإن�سان �سناعة التاريخ وامل�سوؤولية عن نتاج �سناعته، التي حدثنا عنها 

ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   {ۆ   فقال:  القراآنية،  املوا�سع  من  الكثري  يف 

ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې     ې    ىى  ائ  ائ  ەئ} 
58(، وقوله تعاىل يف ماآلت وم�سارع الأمم الظاملة لنف�سها:  )الق�س�س: 

ی     ىئىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ  {وئ  

وقوله   ،)59 )الق�س�س:   { مئ  حئ   جئ    ی      ی   ی  
ڌ   ڍ   ڍ    } واملللكللان:  الللزمللان  يف  البحث  على  الإنلل�للسللان  حاثا  تعاىل 

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ          ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  
2009، �س  اكتوبر   ،78 العربي، رقم  التاريخ، كتاب  اإعادة قراءة  قا�سم عبده قا�سم،  انظر:   -1

42 و 43.
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ڱ  ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
التاريخي  فالفعل   ،)9 })الللروم:  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ں   ں  
يف القراآن الكرمي �سبٌب له نتائجه، و�سنٌن مطردة يتحدد بناًء عنها م�سري 

اجلماعة الإن�سانية منوا ورقيا وازدهارا.. وتراجعا وتخلفا ودمارا.. وقد قرر 

اهلل ذلك �سنًة وقانونا اأزليا يف القراآن حني قال: { ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     
ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  

چ } )العنكبوت: 40(. 
ومن اأين كان �سيتاأتى لالإن�سان اإدراك كل هذا املا�سي برتاكماته، واأحداثه 

وم�ساهده  املتنوعة،  وق�س�سه  اجلمة،  وعللربه  اجِل�سام،  ومواقفه  املللوؤملللة، 

لول ممار�سته  اجلميلة واملحزنة، ومواقعه املتعددة، ومنجزاته وعطاءاته.. 

لفعل القراءة املكرم الذي حثنا اهلل على ممار�سته ما ا�ستطعنا اإليه �سبيال.          

0) - اإمكانية ال�ضيطرة على الطبيعة: 

عيانا  له  يتبدى  الكرمي  القراآن  و�سور  اآيللات  يف  املتمعن  التايل  القارىء 

العدد الوفري من الآيات الدالة على متكني اهلل لالإن�سان باملواهب والقدرات 

والطاقات التي توؤهله لل�سيطرة على قوى الطبيعة، ف�سال عن ت�سخري اهلل تعاىل 

لكل املخلوقات لتكون يف خدمة هذا الإن�سان املكرم،ُ م�سكلة بذلك التنزيل 

ال�سنني قواعد و�سوابط ثابتة واأ�سا�سية لعملية التفاعل بني الإن�سان وحميطه 

واأدواته عرب الزمن، فيما �ساغه املفكر الإ�سالمي العاملي املرحوم مالك بن 

)1(:  ]اإن�سان + تراب 

نبي )ت1397هل 1973م( يف نظريته احل�سارية ال�سهرية 

+ زمن = ح�سارة[، وفق املعادلة احل�سارية التطبيقية ذات الأبعاد الأربعة: 

فالقراءة  التكنولوجية[،  والتقانة   + اجلمايل  والذوق   + واخللق   + ]العلم 
متكنه من معرفة مكانته وكرامته بني �سائر املوجودات واملخلوقات، لقوله 

1- انظر: درا�ستنا عن مالك بن نبي، جملة الأحمدية - عدد 20، جويلية 2005م، دبي.
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{ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   تعاىل: 

70(، ولقوله تعاىل  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں } )الإ�سراء: 
يف الت�سخري الطبيعي: {.. ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  

چ    ڇ } )الزخرف: 13(، ولقوله تعاىل يف الت�سخري الن�سقي بني الب�سر: 
{.. ائ  ەئ   ەئ  وئوئ.. } )الزخرف: 32(.. واأقواله وتوجيهاته 

وال�سحر  اجلمال  معار�س  من  معر�س  الت�سخري  اأ�سكال  يف    القراآنية 

والروعة الرتبوية والتعليمية والقانونية والإدارية وال�سيا�سية..

وهذا الت�سخري الإلهي املذخور يف قوى الطبيعة والكون امل�سخر كله لالإن�سان 

ال�سائر ال�سارب يف الأر�س بحثا وقراءة وتعلما، لن يتاأتى لهذا الإن�سان، 

اإلرّ اإذا قراأ وبحث وتعلم واكت�سف.. 

)) - اإمكانية ال�ضيطرة على املعرفة: 

املعارف  تراكم  وتدرجه يف  الإن�سان  �سناعة  لتاريخ  املتب�سر  القارىء  اإن 

واخلربات يتبني اأنه قد مررّ يف رحلته تلك وهو ي�سنع حا�سره ويرت�سم معامل 

الطبيعة،  قوى  مع  وتدافعه  وتناف�سه  �سراعه  يف  مهمة  مبراحل  م�ستقبله 

فكان عمر املعرفة التي يتو�سل الإن�سان ملعرفتها يدوم قرنا، وب�سعي الإن�سان 

�سيئا  يتقل�س  املعرفة  عمر  �سار  وم�ستقبله  حا�سره  تطوير  اإىل  احلثيث 

قرن،  ن�سف  اإىل  عمرها  تدنى  ثم  الزمن،  من  حلقبة  فنزل  ف�سيئا، 

اأيام  اإىل  ثم  و�سهر،  اأ�سهر  اإىل  ثم  ف�سنة،  �سنوات  اإىل  ثم  عقد،  اإىل  ثللم 

فاأ�سبوع، ثم اإىل �ساعات و�ساعة، حتى و�سل عمر املعرفة يف القرن الواحد 

اإىل ثالث دقائق يف غياب العرب وامل�سلمني عن �سناعة امل�سهد  والع�سرين 

.
)1(

العلمي والتكنولوجي املعا�سر

والع�سرين -،  الواحد  القرن  العلم حياتنا يف  ميت�سو كاكو، روؤى م�ستقبلية - كيف �سيغري  1- انظر: 

ترجمة: �سعد الدين خرفان، مراجعة: حممد يون�س، �سل�سلة عامل املعرفة، الكويت، عدد 270، ربيع 

الأول 1422هل يونيو 2001م، �س 12 و 13 و 15 و 23 و 24.
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وهذا كله اإمنا تاأتى لالإن�سان من جراء قراءاته العميقة وبحثه و�سعيه احلثيث 

تبني  الطبيعة، حيث  قوى  مع  معاناته  وتخفيف  وم�ستقبله،  لتطوير حا�سره 

درا�سة املعهد القومي الأمريكي لل�سحة بعنوان: ]الإن�ضان ي�ضيطر على املادة 

واحلياة والذكاء[ اإىل اأنه بحلول نهاية القرن الع�سرين كان العلم قد و�سل 

اإىل نهاية حقبة، كا�سفا اأ�سرار الذرة وجزيء احلياة وخمرتعا الكومبيوتر 

،  و».. بهذه الكت�سافات الثالثة الرئي�سية التي انطلقت بتاأثري 
)1(

الإلكرتوين 

ثورة الكم ]QUANTUM[ وثورة ]D.A.N[ و]ثورة الكومبيوتر[، مت اأخريا 

التو�سل اإىل القوانني الأ�سا�سية للمادة واحلياة واحلو�سبة. اإن هذه املرحلة 

وبداأت معامل  العلم،  انتهى ع�سر  فقد  نهايتها،  للعلم تقرتب من  البطولية 

ليفتح  العلم يقرتب من نهايته  اإن ع�سر الكت�ساف يف  اآخر تظهر..  ع�سر 

.
)2(

ع�سرا جديدا..«

واملطالعة  الللقللراءة  ثمرة  هو  الللذي  اللللدوؤوب  العلمي  امل�ستوى  هللذا  ولللول 

ومظاهرها  ونوامي�سها  الطبيعة  قوانني  فهم  الإن�سان  ا�ستطاع  ملا  والبحث.. 

واأ�سرارها وجماهيلها.. واكت�ساف كنوزها وخرياتها لأنها ُم�سخرة له بداءة.  

»روؤى  القيم  كتابه  يف  كاكو  ميت�سو  الللعللامل  يقول  ال�سدد  هللذا  ويف 

والع�سرين:  الواحد  القرن  يف  للعلم  الثالثة  الأعمدة  عن  م�ضتقبلية« 

العلم  اأعللمللدة   - والعقل  واحللليللاة  امللللادة   - العنا�سر  هللذه  ت�سكل   ..«

الإجنلللاز  قللمللة  ن  اأ رخلللون  مللللوؤ ا �للسلليلل�للسللجللل  رجلللح  الأ وعلللللى  احلللديللث، 

التي  الأ�سا�سية  العنا�سر  عن  الك�سف  كانت  الع�سرين  القرن  يف  العلمي 

الذرة،  نواة  حتطيم  يف  متثلت  والتي  الثالثة،  الأعمدة  هذه  عليها  تعتمد 

فهمنا  وباإمتام  الإلكرتوين.  الكومبيوتر  وتطوير  نواة اخللية،  �سفرة  وفك 

1- انظر: ميت�سو كاكو، روؤى م�ستقبلية، �س 12.

2- انظر: ميت�سو كاكو، روؤى م�ستقبلية، �س 12 و 13. 
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الف�سول  اأحللد  اإغللالق  ن�سهد  فاإننا  تقريبا،  واحلياة  للمادة  الأ�سا�سي 

.
)1(

العلم..« تاريخ  الكربى يف 

اإليه  و�سل  الذي  واملعريف  والتكنولوجي  العلمي  امل�ستوى  هذا  يف  واملتمعن 

اإليه  و�سلوا  والللذي  امل�ستقبلي،  الزمن  يف  ومتكنا  و�سيادًة  حتكمًا  غرينا 

موؤمنا  حتابي  ل  التي  الإلهية  والنوامي�س  لل�سنن  والت�سخري  الفهم  بقدرة 

عليه  يتحتم  وحكمته..  اهلل  عدل  بف�سل  ت�سري  والتي  كافر،  عن  َتِنُع  مَتِ ول 

ل�ستكناه  ال�سرعية  الن�سو�س  اإىل  ت�ستند  �سرعية  فهم  اآليات  ا�ستحداث 

يتعني  زمنا  لي�س  م�ستقبلنا  لأن  الإ�سالم،  يف  امل�ستقبلية  الروؤى  �سوابط 

بل هو منجز يجب علينا حتقيقه و�سنعه باأيدينا معتمدين  انتظاره،  علينا 

اأجل  من  جبلتنا،  يف  اهلل  ركبها  التي  وال�سنن  وال�سوابط  القواعد  على 

التحكم وال�سيطرة على كل املخلوقات التي و�سعها وخلقها اهلل لنا خادمة، 

وذلك بالقراءة والبحث.

2) - فقه ال�ضنن والتوقعات واملاآلت: 

كتب الأ�ستاذ ال�سيخ عمر عبيد ح�سنة كلمة مثالية ودقيقة عن ال�ست�سراف 

امل�ستقبلي فقال: ».. اإن ا�ست�سراف امل�ستقبل والإخبار عما �سيقع يف قابالت 

ملا  النظر  ولفت  الإعجاز  نوعا من  امل�سدوق - جاء  ال�سادق  الأيللام - وهو 

يكون، وا�ست�سرافه من خالل مقدماته، من خالل ا�ستقراء التاريخ وقراءة 

احلا�سر والتدريب على كيفية التعاطي مع هذه ال�سنن، فاحلا�سر ل يخرج 

ل�ست�سراف  وال�سبيل  للم�ستقبل.  وما�سيا  للما�سي  م�ستقبال  يكون  اأن  عن 

امل�ستقبل يتمثل يف النظر يف املقدمات وال�سنن الفاعلة، وبذلك يتاأهل الناظر 

لإب�سار امل�ستقبل والإعداد له، حتى جعلت ق�س�س الأنبياء وم�سرية النبوة 

منجما ل ين�سب على الزمن للنظر والعتبار يقول تعاىل: { ڦ  ڦ    ڦ  

1- انظر: ميت�سو كاكو، روؤى م�ستقبلية، �س 16. 
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120(، {ائ  ەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ}  } )هود:  ڄ  ڄ  ڄ 
.

)1(

)يو�سف: 111(..«

وذلك  اهلل،  على  التوكل  ملعادلة  �سيء  كل  اأخ�سع  الإ�سالم  فاإن  هنا  ومن 

والبحث  واملطالعة  والللقللراءة  العمل،  لنجاح  املوجبة  الأ�سباب  كل  باتخاذ 

والدر�س هو ال�سبيل الوحيد لإدراك هذه العلوم، ول تعار�س بني مبدئي التوكل 

على اهلل واتخاذ الأ�سباب املادية املوجبة لذلك، وهو ما قرره الإ�سالم بداءة، 

غيب  هو  الذي  امل�ستقبل  بني  تعار�س  اإيجاد  النظر  ق�سار  بع�س  حاول  واإن 

وحماولة التخطيط والإعداد له الذي هو - بزعمهم - معرفة علم الغيب. 

فاإن الروؤية ال�سرعية الوا�سحة والو�سطية املتزنة - التي نحن عليها - ترى 

الواجبات  الو�سائل وحت�سري  واإعللداد  تعاىل،  اهلل  اخت�سا�س  من  الغيب  اأن 

واتخاذ الحتياطات وتوفري ال�سروط.. وما اإىل ذلك فر�س �سرعي اأو كفائي 

الغيب  عامل  اهلل  على  التوكل  مبداأ  مع  يتعار�س  ل  وهو  امل�سلم،  الفرد  على 

وال�سهادة معا.  

ومن هنا �سار من الالزم على الفرد امل�سلم التاأ�سي مببداإ �سيدنا اإبراهيم 

اخلليل عليه ال�سالة وال�سالم يف البحث عن ربه ومعبوده احلقيقي بني طمي 

اأ�س�س ومراحل  الآلهة والأ�سنام وهو يقول ليخربنا ويعلمنا ب�سرورة اتخاذ 

الكربى،  احلقيقة  ملعرفة  املن�سبط  البحثي  العلمي  املنهج  و�سوابط 

ٿ  ٿ  ٿ          القائل - ليعلمنا ويربينا -: {  التعرف على اهلل  وهو 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     

1- من مقدمة ال�سيخ عمر عبيد ح�سنة لكتاب:- اإليا�س بلكا، ا�ست�سراف امل�ستقبل يف احلديث النبوي 

ال�سريف، كتاب الأمة، قطر، عدد 126، رجب 1429هل، �س 7. 
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ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  
ے  ے  ۓ  ۓ } )الأنعام: 75 - 79(.

وقد اأفا�س الن�س القراآين - بالرغم من اقت�سابه - يف و�سف هذه املرحلة، 

)1(

ومنحها املميزات التالية: 

جزئيات  تتبع  خللالل  من  اهلل  عن  للبحث  نظرية  عقلية  رحلة  اأنها   -  1

العلمي  والبحث  العقل  عني  هو  وهذا  واحلياة،  والكون  الطبيعة  وموجودات 

واملنهجي.

2 - اأنها رحلة علمية منهجية تتبع فيها �سيدنا اإبراهيم اخلليل عليه ال�سالة 

اإىل  وال�سالم  ال�سالة  عليه  و�سل  ثم  مت�سابهة،  وظواهر  وال�سالم جزئيات 

دًا لأول ملرة يف الوجود لأبجديات منهج  مبداأ التعميم ال�سمويل املطلق،ُ مقعرّ

ال�ستقراء.

التاأكد  منها  الهدف  وتربوية..  وتكوينية  تعليمية  رحلة  نها  اأ  -  3

اهلل  ك�سف  وقللد   ، ربلله  حيال  املقد�سة  وحمللدداتلله  مرجعيته  مللن 

عليه  اإبراهيم  نبيه  نف�سية  يف  املكنونة  وال�ستك�ساف  البحث  روح  عن 

ٻ     ٻ   ٱ   ال�سالة وال�سالم يف غري هذه الآيات منها قوله تعاىل: { 

ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ  ڤ   ڤ     ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ  

.)260 } )البقرة:  چ  چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ  
اأنها رحلة اعتمدت املالحظة الأولية املجردة اخلارجية، فاملالحظة   - 4

الداخلية التي اأنارت يف اأعماقه عني الب�سرية، فتكاملت العينان فيها، عينا 

الب�سر والب�سرية بهدف الو�سول اإىل معرفة حقيقة اهلل.

1- انظر: اأحمد عي�ساوي، منهج الدعوة عند اأنبياء اهلل: نوح، اإبراهيم، يو�سف، مو�سى، دار الكتاب 

احلديث، القاهرة، الطبعة الأوىل، 1433هل 2012م، �س 46.. 100. 
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5 - اأنها رحلة توفرت فيها اإرادتان ونية �سوية، اإرادة املوىل تبارك وتعاىل، 

واإرادة نبيه اإبراهيم عليه ال�سالة وال�سالم ونيته ال�سوية.

ال�سنني  الطللراد  �سريورة  من  وا�سحا  حيزا  ا�ستغرقت  رحلة  اأنها   -  6

الليل  وتعاىل  تبارك  املللوىل  فيها  ذكر  بحيث  واملكاين،  الزماين  والتعاقب 

ثم  اأي�سا،  والقمر  الليل،  كوكبا يف  واأراه  واحللدة،  مرة  النهار  وذكر  مرتني، 

اإبراهيم  �سيدنا  بعدها  ليتاأهل  بازغة،  وهي  واحدة  مرة  نهارا  ال�سم�س  اأراه 

عليه ال�سالة وال�سالم للو�سول اإىل احلقيقة املطلقة عن اهلل تعاىل، ويدرك 

الفاعل احلقيقي وامل�سبب الأول.

اأ�س�س  وال�سالم  ال�سالة  عليه  اإبراهيم  �سيدنا  ختامها  يف  خل�س   -  7

ہ   ۀ    } تعاىل:  بقوله  ربلله  حللول  املقد�سة  املرجعية  اأطللره  ومقومات 

 { ۓ  ۓ   ے   ے   ھھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ  
 
)1(

)الأنعام: 79(.

فالقيام بهذه العمليات العقلية واملنهجية التالية: ]املالحظات، الفرتا�سات 

الحتمالت،  التطبيقات،  الأ�سباب،  ت�سبيب  املقدمات،   ،- الفر�سيات   -

جمال  فال  املقد�س،  الوحي  �سميم  من  هو  النتائج..[  ال�ستقراء،  النتائج، 

لعقل  اإلرّ  وقننه  الوحي  نظمه  ملا  �سبيل  ول  الوحي،  جمال  يف  العقل  لإقحام 

.
)2(

نا�سج يقراأه ويفهمه ليح�سن تطبيقه

3) - اإمكانية فقه الأبعاد الزمانية واملكانية: 

فقه  من  املعا�سر  امل�سلم  العقل  يتمكن  والبحث  واملطالعة  القراءة  ومن 

املكان  ثنائية  فقه  ثم  امل�ستقبل[،  احلا�سر،  ]املا�سي،  اأول  الزمن  ثالثية 

وو�سع  للم�ستقبل  والتخطيط  التعامل معهم،  اآليات  فقه  ثم  ومن  والإمكان، 

1- انظر: اأحمد عي�ساوي، منهج الدعوة عند اأنبياء اهلل: نوح، اإبراهيم، يو�سف، مو�سى، دار الكتاب 

احلديث، القاهرة، الطبعة الأوىل، 1433هل 2012م، �س 46.. 100. 

ال�سريف، كتاب الأمة، قطر، عدد  النبوي  ا�ست�سراف امل�ستقبل يف احلديث  بلكا،  اإليا�س  2- انظر:- 

126، رجب 1429هل، �س 8 و 9 و 10. 
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متنا�س  اأو  نا�س  غري  الب�سري،  العقل  اإليها  يتو�سل  التي  الدقيقة  اخلطط 

  اهلل  على  والتوكل  والقدر  والق�ساء  والغيب  الإميللان  واأركللان  اأ�سا�سيات 

القائل: { ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ } )امللك: 14(، اأو ما ي�سمى اليوم 

امل�ستقبلية  الدرا�سات  اأو  امل�ستقبليات،  علم  بل:  ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  يف 

بعلم  الإ�سالمية  التفكريية  منظومتنا  يف  ُي�سمى  ما  اأو   .
)1(

ال�ست�سرافية  اأو 

ال�سنن والنوامي�س وقوانني الت�سخري الإلهي يف الأنف�س والآفاق..، التي ملرّكها 

الوحي للعقل، لي�سطلع الوحي مبا ُوجد من اأجله وهو الإجابة على الت�ساوؤلت 

فيه  املقننة  احلياة  يف  والكربى  الكلية  والتنظيم  ال�سبط  ونوامي�س  الكربى 

التقانة  مبيادين  العقل  وي�سطلع   ، امل�سطفى  و�سنة  العزة  رب  لدن  من 

والعقل معا، ول نخ�سرهما معا يف معركة  الوحي  واملدنية احلياتية، فرنبح 

غري حقيقية اإلرّ يف اأوهام اأ�سحابها، ول يتاأتى ذلك اإلرّ بعقل نا�سج يح�سن 

القراءة والفهم والتحليل والنظر. 

4) -  اآلية الفهم ال�ضنني والآفاقي ال�ضديد:

الواعية  التدبرية  التحليلية  بالقراءة  يتبني  الباحث  املطلع  القارىء  اإن 

اأن اهلل خلق الكون وربطه بال�سنن والنوامي�س املطردة التي ل تتغري اإلرّ باإرادته 

، كما خلق اهلل  اآلية التوقع وال�ستقبال اأي�سا، والتوقع امل�ستقبلي ينطلق 

تعاىل:  لقوله  لهية  الإ والنوامي�س  ال�سنن  ليات  اآ يف  التدبر  من  �سا�سا  اأ

{ائ  ائ  ەئ     ەئ   وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   

ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ     مئ              ىئ  يئ   جب   حب  خب  مب  ىب   
44(، وعليه فال�سننية يف الهدي النبوي �سنو ال�سننية   - 43 يب} )فاطر: 
للدرا�سات  والأ�سا�سية  الرئي�سية  التاأ�سي�س  بوابة  وهما  الكرمي،  القراآن  يف 

امل�ستقبلية ال�ست�سرافية، والأمثلة من ال�سنة النبوية املطهرة يف هذا الباب 

1- انظر: حممد بري�س، حاجتنا اإىل علوم امل�ستقبل، و اأحمد �سدقي الدجاين درا�سة امل�ستقبل بروؤية 

موؤمنة م�سلمة.. و غريهما نقال عن:- اإليا�س بلكا، ا�ست�سراف امل�ستقبل يف احلديث النبوي ال�سريف، 

�س 29.. 36.
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ال�سحاح  بوب رجال  وقد  اأي�سا،  املختلفة  كثرية جدا، ويف جمالت احلياة 

وال�سنن وغريهم الأبواب يف جمال التوقع والفنت والنوازل وفقه الفرتا�س 

والأحاجي والألغاز..، ف�سال على اعتبار املاآل امل�ستقبلي يف الأفعال كمق�سد 

رئي�س من مقا�سد الدين، وهو اأ�سل من اأ�سول النظر والجتهاد والتحقيق 

الر�سيد،  والفهم  الواعية  بالقراءة  تتحقق  التي  الإ�سالمية،  ال�سريعة  يف 

.
)1(

والبحث ال�سديد

5) - اآلية التخطيط والربجمة والتطبيق:

اإن اآلية التخطيط والربجمة والإعداد والتح�سري لقوله تعاىل: {   ۇ  

اأ�سل   )60 نفال:  )الأ ۅ..}  ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
اأ�سول هذا الدين امل�ستقبلي، وهي ل تتعار�س البتة مع الق�ساء والقدر،  من 

اإذ املطلوب من امل�سلم الر�سيد ال�سعي احلثيث وال�سرب يف الأر�س والربجمة 

والتخطيط والإعداد ال�سهودي، وترك ما يخبئه الغيب الإلهي �سمن احتمالت 

التوقع امل�ستقبلي اأي�سا، بحيث ُيخطط ُويربمج وُيعد وُيح�سر.. ول يرتك متام 

وكمال امل�سروع باإهمال اأ�سبابه، بل يتخذ كل الأ�سباب الب�سرية وُيعفي نف�سه 

من جماهيل الق�ساء والقدر والغيب وهو عني العتقاد ال�سليم، الذي ل ميكن 

   .
)2(

اأن ي�سل اإليه الفرد امل�سلم اإلرّ عن طريق القراءة والبحث

  1- ال�سنن يف هذا املجال كثرية جدا كل:1 - �سنة احلفاظ على النظام العام: فعن اأبي بكر ال�سديق

اأخرجه  بعقابه«  يعمهم اهلل  اأن  اأو�سك  ينكروه  فلم  املنكر  راأوا  اإذا  النا�س  »اإن  قال:    النبي  اأن 

اأبو داود، كتاب املالحم، باب الأمر والنهي، 4338 وغريه. والأحاديث يف ذلك ترتى كحديث ابن عمر 

ما: »يا مع�سر املهاجرين خم�س اإذا ابتليتم بهن، واأعوذ باهلل اأن تدركوهن: مل تظهر الفاح�سة يف 
قوم قط حتى يعلنوا بها ف�سا فيهم الطاعون والأوجاع التي مل تكن م�ست يف اأ�سالفهم الذين م�سوا، 

ومل ينق�سوا املكيال وامليزان اإلرّ اأخذوا بال�سنني و�سدة املوؤونة وجور ال�سلطان عليهم، ومل مينعوا زكاة 

اأموالهم اإلرّ منعوا القطر من ال�سماء، ولول البهائم مل ميطروا، ومل ينق�سوا عهد اهلل ور�سوله اإلرّ �سلط 

اهلل عليهم عدوا من غريهم، فاأخذوا بع�س ما يف اأيديهم، وما مل حتكم اأئمتهم بكتاب اهلل ويتخريوا 

مما اأنزل اهلل اإلرّ جعل اهلل باأ�سهم بينهم �سديد« اأخرجه ابن ماجة.

2- انظر::- اإليا�س بلكا، ا�ست�سراف امل�ستقبل يف احلديث النبوي ال�سريف، �س 57.. 117.
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ولعلناُ نر�سي معامل امل�ستقبلية وعالقتها بال�سببية وال�سننية التي هي اأ�سل 

اإليه ال�سيخ العالمة العربي التب�سي  اأ�سول احلياة الإ�سالمية مبا ذهب  من 

معلوم  اأنلله..  من  1957م(  1377هللل  )ت  الأزهللري  الزيتوين  اجلزائري 

لنا يف اأول ما ركز اهلل يف عقولنا اأن، جلت قدرته، »ربط حلقات هذا العامل 

ربطا حمكما، وجعل لكل �سيء علة تتقدمه، وترتبط به ارتباطا وثيقا، وجعل 

عند  وتنعدم  لالأ�سباب،  املكلف  مالب�سة  عند  اأ�سبابها  عن  تن�ساأ  امل�سببات 

لل�سببية  املو�سوعية  الأ�سباب  ح�سور  عند  اهلل  خلق  ذلك  اأ�سبابها.  انعدام 

اأنهم  واأراهم  الت�سبب،  �سببيتها، وكيفية  التي عرفها عباده وعلمهم  و�سننه 

على قدر اإح�سانهم للت�سبب وعلمهم بالأ�سباب، وبراعتهم يف التذرع والتما�س 

الذرائع املنهية اإىل امل�سببات، يكون فوزهم باملقا�سد، �سواء يف ذلك الت�سبب 

الديني يف ال�سرائع، اأو الت�سبب الدنيوي يف احلياة ومرافقها.

واإذ اأفهمنا ربنا هذه الأ�سباب التيُ تعد �سنته يف خلقه، ورحمته التي قام 

علما  الإلهي  التنظيم  بهذا  عملنا  وبات  الأر�سي،  العامل  عليها عمران هذا 

اأحوال  اإل يف  اأحد  ي�سذ عنها  ل  واأمللة،  وم�سر  كل ع�سر  �سروريا عاما يف 

يخرج عن  ول  �سببيته،  �سبب عرفت  �سبب عن  فيها  يختلف  ول  ا�ستثنائية، 

م�سبب من امل�سببات ال�سرعية، ولذا فقد وجب على القائمني بالإ�سالح يف 

هذه الأمة اأن يدخلوا يف هذه ال�سنة عمال ل اعتقادا فقط، واأن يتخذوا من 

ن�سبوا  التي  املقا�سد  اإىل  ُيف�سي  ما  املبا�سرة  والو�سائل  والأ�سباب  الذرائع 

من  يلتم�سوا  واأن  جهتها،  من  الأمللة  خلدمة  وق�سدوا  لتح�سيلها،  اأنف�سهم 

.
)1(

الأ�سباب ما حتققت �سببيته..«

فال�ست�سراف وا�ستقبال احلياة القادمة واملتوقعة بف�سل اهلل واإرادته �سنة 

الكثري من  الكم  لنا  الذي ترك  وال�سالم  ال�سالة  من �سنن امل�سطفى عليه 

1- انظر: اآثار ال�سيخ العالمة العربي بن بلقا�سم التب�سي، جمع وحتقيق وتعليق الدكتور اأحمد عي�ساوي، 

مطبعة الوليد، اجلزائر، الطبعة الأوىل، 2006 م 1427هل، �س 98، بت�سرف.
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للغد  ال�ستعداد  و�سرورة  اأهمية  على  الدالة  وال�سالم  ال�سالة  عليه  �سنته 

القريب والبعيد يف الدنيا، متهيدا لال�ستعداد لالآخرة، ف�سال عن اأحاديث 

ال�ستقبال كاأحاديثه  التي تبداأ بقوله: ]اأتدرون ؟ اأخربوين ؟ اأتعلمون ؟ 

جئت ت�ساأل ؟ اأخربين ؟ دلني ؟ ياأتي، لو ؟ لول ؟ لوما ؟ كيف بكم بزمان ؟ 

.
�ستدركون ؟ �سيوىل، �سيكون، �سرتون، �سني، �سوف، هل ؟ اأما ؟.. [)1(

واأحاديث ال�ستعداد ليوم الرحيل والكتفاء بقوت اليوم والتوكل على اهلل 

الرازق.. اإمنا هي لدفع الأنف�س الأمارة بال�سوء الراغبة يف اخللود واملمعنة 

لبانت  ال�سوية  الأنف�س  تلقتها  لو  والتي  الغي..  واتباع  واجلللربوت  الظلم  يف 

لها طرفا املعادلة دومنا تعقيد، وهي ل تتعار�س البتة مع النظرة الزهدية 

ال�سوية، اإذ الزهد التحكم يف النف�س والعي�س الو�سط.

 ال�ست�سرايف امل�ستقبلي فيما يرويه عنه  ودفعا لأي مظنة ن�سوق هديه 

ال�سحابي اجلليل اأبو الدرداء ، وهو يقول: »يحمل هذا العلم من كل خلف 

 .
)2(

عدوله ينفون عنه تاأويل اجلاهلني، وحتريف الغالني، وانتحال املبطلني«

واملالحظ اأنه  قد ق�سر هذا كله على هذه الأ�سناف، وهو عني ال�ست�سراف 

امل�ستقبلي ال�سني الو�سطي، الذي ل يتاأتى اإلرّ بالقراءة الواعية امل�ستنرية. 

بل  فح�سب،  العامة  التغيريية  املنافع  حت�سيل  على  القراءة  تقت�سر  ول 

تتعداها اإىل امل�ستوى الفردي، الذي هو اأ�س املنافع ومنطلق عملية التغيري.  

الأحاديث يف هذا املجال كثرية جدا، كحديت العربا�س بن �سارية وعظنا ر�سول اهلل موعظة..   -1

اأن قوما ا�ستهموا �سفينة حديث خري القرون قرين، وحديث  اأبي هريرة عن ركاب ال�سفينة  وحديث 

يبعث اهلل لهذه الأمة على راأ�س كل مائة �سنة من يجدد لها اأمر دينها، وحديث ل تقوم ال�ساعة حتى 

وحديث  امل�ساجد..  كتاب  يف  حبان  وابن  والن�سائي  اأبللوداود  رواه  الذي  امل�ساجد  يف  النا�س  يتباهى 

الف�سيلة، واحلديث الذي رواه اأن�س بن مالك ياأتي على اأمتي زمان يتباهون بامل�ساجد ثم ل يعمرونها 

اإلرّ قليال الذي اأخرجه اأبويعلى يف م�سنده ويف �سحيح ابن خزمية، وحديث عائ�سة ا لو ا�ستقبلت 

من اأمري ما ا�ستدبرت.

2- م�سكل الآثار للطحاوي، باب بيان م�سكل ما روي عن ر�سول اهلل ، رقم 3269. 
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- املنافع على امل�ضتوى الفردي:

تعد القراءة احلرة وامل�ستمرة اأحد معابر تكوين الفرد ال�سالح، واأهم ج�سر 

يعرب عليه ملرحلة ما بعد التغيري، اإذ ي�ستطيع عرب كرثة قراءاته وحتليالته 

وموازناته ومقارناته.. اأن يرت�سم ح�سد الأمرا�س والعقد الكامنة فيه، ولعل 

اأهم منافع القراءة التغيريية على امل�ستوى الفردي ما يلي:  

اأ - حل م�ضكالت اإن�ضان مرحلة التخلف: 

الِعثاِر احل�ساري:  للنهو�س من  الإ�سالمية  الأمة  اأهم م�سكلة تعرت�س  اإن 

والفهم  ال�سديدة،  التحليلية  القراءة  تعترب  ولذا  املتخلف،  الإن�سان  م�سكلة 

الإن�سان، وقد �سئل  اأحد معابر فهم وتفكيك م�سكلة هذا  والر�سيد،  العميق 

املفكر الإ�سالمي العاملي مالك بن نبي - يرحمه اهلل - عن اللحظة املنا�سبة 

الأ�سياء  نرتب  اأن  »يوم  قائال:  فاأجاب  التخلف،  من  العربية  الأمللة  خلروج 

وفق ما رتبها خالقها ، فعندما نذهب اإىل ال�سوق ومنالأ ال�سلة باخل�سار 

والفواكه واللحم، ثم ننعطف اإىل املكتبة فنقتني كتابا اأو جملة اأو جريدة، 

نفكر كيف و�سع اهلل  ونحن  بيتنا،  اإىل  ونعود  الطعام،  �سلة  ن�سعها فوق  ثم 

كحاجة  الغذاء  اإىل  وراأ�سنا  عقلنا  بحاجة  ون�سعر  البطن،  فوق  الراأ�س 

ا�ستعبادها  ميكن  ه�سمية  اآلت  جمرد  اإىل  حتولنا  واإلرّ  للطعام،  ج�سدنا 

.
)1(

فيها« والتحكم 

املوحدين يف  دولة  �سقوط  بعد  ما  القائم منذ ع�سر  املتخلف  الفرد  هذا 

والنقد  بالتحليل  يتو�سل،  اأن  يجب  الذي  هو  امل�سرق،  يف  والأيوبيني  املغرب 

والتقييم والتقومي والقراءة التحليلية العميقة والواعية، اإىل اأنه:  

1 -  هو  الفرد املن�سطر بني زمانني، زمان احل�سارة العربية الإ�سالمية 

جوان  �سهر  التب�سي  عثماين  العربي  الأ�ستاذ  مع  حوار  يف  نبي  بن  مالك  املفكر  مقولت  من   -1

الأ�ستاذ  در�سهم  1936م، حيث  �سنة  التهذيب  نبي مبدر�سة  بن  مالك  اأحد تالميذ  1997م،  �سنة 

العربي  ال�سيخ  املدر�سة  مدير  مع  اختلف  ثم  فقط  اأيللام  لعدة  والفيزياء  الريا�سيات  نبي  بن  مالك 

التب�سي وغادرها اإىل فرن�سا. 
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اأفل من واقع وحكم وتوجيه احلياة اليوم، وبني زمن  الزاهي الزاهر الذي 

تعي�س بئي�س قبيح متعرث ذليل فا�سد.

2 - هو  الفرد الذي ل يعي�س ع�سره البتة، بل هو غائب باإرادته واختياره، 

اأو ُمغيرّب عنه بالرغم منه.

3 - هو  الفرد الذي �سار ميثل ظاهرة اجتماعية وثقافية وفكرية وتربوية 

واأخالقية عامة ت�سمل جميع اأفراد املجتمع العربي والإ�سالمي، ولي�س حالة 

فردية ميكن حما�سرتها وعالجها.

4 - هو  الفرد الذي �سار ي�سكل حالة انتكا�سة حقيقية وانفالتة �سلوكية 

وقيمية باجتاه تعزيز قيم البداوة على قيم احل�سارة والتح�سر واملدنية، على 

نفقت من اأجل بناء مدن ومدنية متطورة 
ُ
الرغم من اآلف الدولرات التي اأ

خلدمته وجعله بعيدا عن قيم البداوة التي تبدو جلية يف تعامله مع منجزات 

احل�سارة املعا�سرة.

5 - هو  الفرد الذي �سار يج�سد روح النهزام والرتاخي، وواقع القابلية 

لال�ستعمار، والتبعية لالآخر القوي فكريا وثقافيا ومعرفيا واأخالقيا..

6 - هو  الفرد الذي تتنازعه عقدتان متباينتان: ]ال�ستعباد، العبودية[، 

فهو م�ستعد لأن ميار�س دور الدكتاتور والعبد اأي�سا يف حالة توفر الظروف 

وانتفائها.

7 - هو  الفرد الذي تتحكم فيه عقدة بروز الأنا الفردي على الأنا اجلمعي 

وانعدام توازن  خنو�س الأنا الفردي على ح�ساب الأنا اجلمعي.

مالك  املفكر  ت�سخي�س  حد  على  الُذهان،  بعقدة  امُلعقد  الفرد  هو    -  8

بن نبي، حيث يعتقد الفرد املتخلف قدرته على فعل كل �سيء، وا�ستب�ساط 

وا�ست�سهال كل �سيء.
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وهنا يكمن دور الوعي احلقيقي بامل�سكلة، انطالقا من وعي الفرد املتخلف 

مناط  اإما  هو:  الذي  وح�ساريا،  روحيا  املنتك�سني  من  غريه  وحالة  بحالته 

النه�سة ؟ اأو جادة النك�سار ؟ 

وهو ما جهله اأو جتاهل عنه منظرو النه�سة، ولن يتاأتى له ذلك اإلرّ بالقراءة 

التحليلية والنقدية الواعية والعميقة، وهو عني ما ذهب اإليه املفكر الزجني 

الفرن�سي ]األبري كامي[ �سديق الثورة اجلزائرية واأحد دعاة الثورة والتحرير 

يف  والقراءة  الكتابة  عن  جملة  كتب  حينما  الفرن�سي،  ال�ستعمار  ربقة  من 

توا�سع،  بكل  ذلك  واأطلب  واحللدا،  �سيئا  اإلرّ  اأريللد  »ل  فقال:  كتبه،  مقدمة 

.
)1(

اقراأوين بانتباه �سديد«

ب - املنافع العقلية:

القارىء  ُتخرج  واملنظمة  املدرو�سة  الدورية  واملطالعة  احلرة  فالقراءة 

من اإ�سارات التلقني واحلفظ و�سحذ الذاكرة والكت�ساب والدخار والببغاوية 

العقلية  العمليات  �سائر  اإىل  وتفوق  وحيوية  اقتدار  بكل  وتنقله  املُللغللردة، 

فالتجربة  فالربهنة  فالفر�سية  املالحظة  مللن:  بللدءا  الكربى  والإدراكلليللة 

فالنقد  فاملوازنة  فاملقارنة  فالتحليل  فالنظر  فالتو�سم  فالتفكر  فالتاأمل 

القوى  و�سائر  والنف�س  والللروح  والعقل  الفكر  فتنمية  فالتقومي،  فالتقييم 

.
)2(

الب�سرية يف الفرد القارىء

والقارىء املمار�س لفعل القراءة ب�سكل يومي واعتيادي لن يكون يف يوم   

ال�سكلي  والمتداد  التقليد  كلمة  تعني  ما  بكل  �سبقه  ملن  امتدادا  الأيام  من 

والروحي واملعنوي من معنى، ولن يكون القارىء يوما ما ا�ستمرارا للطفيليات 

ال�سابق،  عقل  يف  والدوران  والتقليد  واحل�سو  للتكدي�س  ُوو�ُسوقًا  املا�سية،َ 

1- انظر: املعذبون يف الأر�س. 

2- من مقدمة ال�سيخ عمر عبيد ح�سنة لكتاب: ح�سن بن اإبراهيم هنداوي، التعليم واإ�سكالية التنمية، 

كتاب الأمة، قطر، عدد 98، ذو القعدة 1424هل، �س 23 و 24 ، بت�سرف. 
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التحليلية  القراءة  بعد اجلمع من  يخت�سر  �سامقا،  بناًء جديدا  �سيكون  بل 

والتفكري  العقل،  وظائف  اأوىل  واحلفظ  الذاكرة  لأن   ..« الواعية،  والنقدية 

اأعلى مراتب التفكري، فالإ�سرار على احلفظ والذاكرة  واملقاي�سة واملقارنة 

يعني التوقف عند اأوىل مراتب العقل، وعائق ي�ساهم بطرد اأ�سحاب العقل 

.
)1(

والتفكري، وبذلك ينقلب التعليم من حل اإىل م�سكلة..«

فالعقل طاقة خالقة وهبها اهلل لالإن�سان وميزه بها عن �سائر املخلوقات 

ليتمتع بها ولي�ستغلها وفق �سوابط ونوامي�س ومقا�سد خالقها عمال باملبداإ 

الإلهي: { ڻ  ڻ      ڻ  ڻ } )ال�سحى: 11(، ل ليعطلها على ح�ساب 

اأغنى الإن�سان عن كل �سيء،  اأن الوحي  العتماد الكلي على الوحي، بحجة 

والتقدم  والتنمية  واملعا�س  احلياة  اأمور  يف  والتدبر  الأر�للس  يف  ال�سري  حتى 

والزدهار، مكبلني العقل ُوخمرجينه عن م�ساره كنعمة من نعم اهلل ُو�سعت 

وا�ستخدامه،  فهمه  اأ�سيء  جهاز  اإىل  املقد�س  الوحي  لدن  من  ف�ساءاته  له 

ينعك�س �سلبا على مطلوب الوحي املقد�س منا.

للعقل  بللارزة  م�ساحة  وترك  لالإن�سان،  مهما  معرفيا  ن�سقا  م  قدرّ فالوحي 

الب�سري ليمار�س ف�سيلة التنعم بعبادة ربه، فلكل وظيفته وحدوده وم�ساحته 

ال�سحيحة  ر�سالته  لأداء  يحتاجه  مبا  الإن�سان  ميد  وكالهما  ومكانته.. 

يف احلياة.

والفهم ال�سليم يحتم على العقل النا�سج اخلروج من ال�سراك املن�سوب 

له من اأ�سحاب التدين املغ�سو�س، الذين مازالت معادلة الوحي والعقل غري 

وا�سحة لديهم، على الرغم من كون العقل هو حمل اخلطاب والتكليف، كما 

للن�سو�س  الظاهرية  القراءة  اإىل  املنحازين  اإ�سار  من  اخلروج  عليه  يحتم 

للعقل  املوؤلهني  عقال  من  وينفلت  اإيلللاه،  واملتهمني  العقل  على  املحجرين 

1- من مقدمة ال�سيخ عمر عبيد ح�سنة لكتاب: ح�سن بن اإبراهيم هنداوي، التعليم واإ�سكالية التنمية، 

كتاب الأمة، قطر، عدد 98، ذو القعدة 1424هل، �س 23 و 24 ، بت�سرف. 
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الوا�سعني اإياه مقابل الوحي، فهذه الأ�سناف الثالثة اأزرت بالعقل، ومل تفهم 

�سبب خلقه ومتييز الإن�سان به عن �سائر املخلوقات.

ج - املنافع الوجدانية والنف�ضية:

ت�سكل املطالعة اإحدى املنافع التغيريية الأ�سا�سية على ال�سعيدين الوجداين 

جريت 
ُ
اأ التي  العلمية  الدرا�سات  اأثبتت  فقد  القارىء،  لالإن�سان  والنف�سي 

يتحول  التي  النف�سية  الراحة  ودرجللة  ونوع  حجم  القراء:  من  �سريحة  على 

بعد  ول�سيما  يحتاجه،  كان  الذي  املعريف  للكم  بعد حت�سيله  القارىء  اإليها 

ردمه فجوة الغفلة واجلهل التي كانت ُتخيم على مداركه العقلية والنف�سية 

والوجدانية، فتعمل تلك املعارف اجلديدة على �سخ الدماء املعرفية اجلديدة 

يف نف�سيته، فتتحول نف�سيته تلقائيا اإىل و�سعية جديدة مغايرة ملا كان عليه، 

�سعيدا  فيغدو  والعتيادية،  الدورية  املطالعة  لفعل  ممار�سته  بفعل  وذلللك 

.
)1(

م�ستب�سرا منطلقا عارفا مزهوا مبعرفته تلك

اإليها، تهدف اإىل ».. �سحذ الذهن واإثارة  واملطالعة التغيريية التي ندعو 

الفاعلية وتنمية املهارات وبناء ال�سخ�سية ال�ستقاللية وتاأ�سي�س قيم احلرية 

وا�ست�سعار امل�سوؤولية وتاأ�سيل قيم ال�سورى واحلوار واملثاقفة والتدريب والنظر 

والجتهاد والإبداع.. واإدراك اأن ال�ستبداد بكل اأ�سكاله هو ثمرة التخلف، 

 .
)2(

اأو هو التخلف حقيقة، وعدو التنمية بكل اأبعادها..«

حد  وعلى   - اأي�سا  وقارئها  ُوْمن�ِسَئها  كاتبها  تخلرّ�س  التيُ  املطالعة  وهي 

�سواء- من كل العقد املر�سية والنف�سية الدفينة. ».. اإن كونك الفيل�سوف 

الأكرث مقروئية ول حتى اأنك املقروء على  اأنك  بتاتا  الأكرث مبيعا ل يعني 

نا اأكتب اأمورا ل اأحد يقراأها اأو بالأحرى  نحو جيد ؟ فمنذ زمن بعيد واأ

1- عن مواقع اإلكرتونية مهتمة بالقراءة واملطالعة واملقروئية، تاريخ الدخول 2013/06/16م. 

2- من مقدمة ال�سيخ عمر عبيد ح�سنة لكتاب: ح�سن بن اإبراهيم هنداوي، التعليم واإ�سكالية التنمية، 

كتاب الأمة، قطر، عدد 98، ذو القعدة 1424هل، �س 27، بت�سرف.
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ل اأحد يراها. اأعتقد اأنه اإذا ما جتاوز احلد عددا معينا من القراء، �سي�سحى 

النجاح جمرد �سوء فهم لي�س اإلرّ«.

فاأول واآخر وكل و�سائر.. املنافع اخلريية التغيريية، اإمنا تتاأتى من خالل 

�سيء وممار�سته  القراءة  عن  احلديث  لأن  املقد�س.  القراءة  فعل  ممار�سة 

�سيء اآخر ل عالقة له ب�سابقه، على حد ما ذهب اإليه الكاتب والناقد املغربي  

، التي م�ست قطاعا 
)1(

»عبد الفتاح كليطو« عندما حتدث عن عقدة »الُذهان«

كبريا من النخبة املثقفة، والتي �سارت تتحدث عن القراءة ول تقراأ، وتدعو 

الآخرين ملمار�سة هذا الفعل دومنا اأن تعلم اأنها معنية بذلك الفعل ممار�سة 

قبل غريها.

الفرن�سي،  واملفكر  الفيل�سوف  عنه  واأجاب  الذي عربرّ  املقد�س  الفعل  هذا 

�ُسِئَل  يوما عندما  )1786-1789م(  الفرن�سية فولتري  الثورة  واأحد منظري 

يقراأون،  »الذين  قائال:  فاأجاب  م�ستقبال،  الب�سري  اجلن�س  �سيقود  عمن 

.
)2(

ويعرفون كيف يقراأون«

* القراءة �ضبيل النهو�س:

ولذلك كانت القراءة ومازالت و�ستبقى �سبيل النهو�س والتغيري والنه�سة 

الأوحد، ولكن امل�سكلة تكمن يف هدفية وكيفية القراءة، التي يجب اأن تكون 

لتاأكيد اإن�سانية وكرامة وحرية الإن�سان على حد قول ال�سيخ عمر عبيد ح�سنة 

حني نوه مبمار�سة فعل القراءة املمقد�س عند الأمة امل�سلمة فقال: ».. »فنحن 

كنا اأمة اأمية ل تقراأ ول حت�سب، كما كان احلال عند جميء النبوة، فلما 

1- اأول من نبه واأ�سار اإىل تف�سي عقدة الُذهان يف الفرد املتخلف املوروث بعد ع�سر املوحدين املرحوم 

قادر  اأنه:  دائما  يتوهم  املتخلف،  الإن�سان  نف�سية  نبي، وهي عقد دفينة خبيئة متخفية يف  بن  مالك 

وجدير وم�ستطيع على فعل واإتقان كل �سيء، واحلقيقة مغايرة لهذا كله، حيث ل ي�ستطيع ول يقدر على 

�سيء �سوى الك�سل والكالم والنقد الفارغ.

العربي،  جملة  2013/06/16م.  الدخول  تاريخ  واملقروئية،  بالقراءة  تهتم  اإلكرتونية  مواقع  2- من 

عدد 654، مايو 2013م، �س 34.
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خرجت للنا�س 
ُ
اأح�سنا التعليم والتعلم واأح�سنا القراءة الهادفة كنا خري اأمة اأ

يف جمال البناء والعطاء وال�سهود احل�ساري.. ذلك عندما عرفنا كيف نقراأ، 

وملاذا نقراأ، وكنا نقراأ لنتعلم، ل نتعلم لنقراأ، كما هو احلال اليوم، وكان �سعار 

با�سم اهلل  القراءة  الأكرم، بكل ما حتمل تلك  با�سم اهلل  القراءة  القراءة: 

من دللت واأهداف وتوظيف العلم للتنمية والرتقاء، وكان التخوف الدائم 

من اأن تتحول القراءة عن اأهدافها يف اخلري والعدل وال�سلم والرحمة اإىل 

العلمي  الإنتاج  من  الكثري  اأن  ذلك  املعرفة،  ت�سانده  الذي  البغي  من  نوع 

بالإمكان  بل  الإن�سان،  ح�ساب  على  الإن�سان  اأ�سياء  تنمية  يف  يتمركز  اليوم 

ن من الهيمنة والغلبة  القول اإنه يتمركز يف معظمه على التكنولوجيا التي متكرّ

اإن�سانية  اإن مل ُيربط مبرجعية قيمية واأهداف  فالعلم  وال�سيطرة والت�سلط. 

يتحول اإىل ظلم وبغي وتفرق وتخلف وكهانات، حتى يف املجال الديني، قال 

تعاىل: { ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ          ۓ  

ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ     ڭ   ڭ  
 ، لذلك كان من دعاء الر�سول   ..)14 })ال�سورى:  ۅ  ۉ  ۉ  ې 
ومن ي�سري على قدم النبوة من بعده: »األلهم اإين اأعوذ بك من علم ل ينفع« 

.
)1(

)اأخرجه م�سلم(..«

ومتى  وممن،  وملن،  وملللاذا،  كيف،  وتعرف  تقراأ،  كانت  التي  الأمللة  تلك 

تقراأ؟ فال يهمها �سوى الن�سو�س التي ُتربكها وتتحداها وُتغذيها باملعرفة، 

معرفيا. وتثريها 

ولكنها ملا تعرثت وانهارت منظوماتها القيمية والأخالقية والر�سالية، غابت 

عنها كل هذه املوؤ�سرات يف عامل القراءة، واأو�سكت اأن تدخل يف نفق التقليد 

ع�سر  هو:  نعي�سه،  الذي  الع�سر  هذا  يكون  اأن  نخ�سى  بتنا  حتى  والتبعية، 

الفرن�سي  والفيل�سوف  الكاتب  العظام، على حد قول  والكترّاِب  الكتاب  نهاية 

1- من مقدمة الأ�ستاذ عمر عبيد ح�سنة لكتاب الأ�ستاذ: ح�سن بن اإبراهيم هنداوي، التعليم واإ�سكالية 

التنمية، كتاب الأمة، قطر عدد 98، ذو القعدة 1424هل، �س 18 و 19. 
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»تزفتيان تودوروف« حني ا�ست�سرف �ساحة القراءة والكتابة يف ظل الفو�سى 

العوملية، فقال: »ل اأريد اأن يكون هذا العهد عهد نهاية الكتاب الكبار �سيكون 

.
)1(

حمزنا األ ينتمي كل الكبار �سوى للما�سي..«

فهل من تغيري اأ�سيل بغري هذا ؟

وهل من نه�سة حقيقية بغري هذا ؟

وهل منَ قْوَمٍة ح�سارية �ساملة بغري هذا ؟

وهل من وعي ر�سيد بغري القراءة ؟

اللهم ا�سهد، ل.

1- انظر: جملة العربي، عدد 654، مايو 2013م، �س 34.
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الف�صل اخل�م�س

الكت�ب الورقي والكت�ب الرقمي

- جتربة جيلني -





 - اأهمية الكتاب يف احلياة ال�ضوية:

وبعد اأن تو�سحت لنا املنافع والفوائد التغيريية التي ُيحدثها فعل القراءة 

الف�سل  نتعر�س يف  اأن  نود  به،  الواعية يف �ساحبه ويف جماعته واملحيطني 

الأخري لو�سيلتي القراءة اليوم ممثلة يف »الكتاب الورقي«، الذي بداأ ي�سهد 

والأدبية  والعلمية  والفكرية  الثقافية  ال�ساحة  عن  ومقلقا  خميفا  تراجعاُ 

بداأ يزحف  الذي  الإلكرتوين«،  و»الكتاب  والتعليمية..  والرتبوية  والإعالمية 

ع�سية  بني  لَيْلَتِهَم  املعرفة،ِ  �سائر جمالت  على  للنظر  ولفت  ب�سكل خميف 

و�سحاها الرتاث الورقي املديد، الذي بلغ عمره اآلف ال�سنني. وبعد اأن كان 

ووحيدة  مهمة  كو�سيلة  بالكتاب  يتغنون  وال�سعراء  والنقاد  والكتاب  الأدبللاء 

للمعرفة على حد قول »اأبو الطيب املتنبي ت 354هل «:

)1(

نى �ضرج �ضابح              وخري جلي�س يف الزمان كتاب    اأعز مكان يف الدُّ

والألوان  والأ�للسللواء  والأزرار  امللونة  بال�سورة  اليوم  جيل  عنه  ا�ستعا�س 

يتفنن  التي  والبديعة  اجلميلة  والر�سومات  والأ�سكال  الربقية  وال�سرعة 

هذا  ولكن  احلاملة،  الفرتا�سية  العوامل  يف  الكومبيوتر  جهاز  �سناعتها  يف 

الزحف الأخاذ كله لن ي�ستطيع اأن ُيلغي لدى امل�ستنريين هذا الرتاث الفكري 

اأن اهلل  والثقايف واحل�ساري املوروث، فيبقى له قدره ومكانته ودوره، طاملا 

العديد من  اإليه يف  واأ�سار  الكرمي، وامتدحه،  القراآن  اأثنى عليه يف   قد 
املوا�سع القراآنية على خمتلف املعاين والوجوه. 

واإزاحته  الورقي  للكتاب  والربقي  الإلللكللرتوين  الكتاب  مزاحمة  ومللع 

التح�سيل املعريف الر�سني والثبت لالأجيال  ال�ساحة ب�سكل خطري على  من 

والنخب املثقفة، فقد تال�ست �سائر اأدبيات القراءة والتدوين والكتابة والأخذ 

والطلب والتعامل مع الكتاب الورقي، املوروثة عن العهود الإ�سالمية الزاهرة 

وال�سامتة  اجلهرية  واأنواعها  وهياآتها  تقنياتها  يف  �سنف  التي  ال�سالفة، 

1- انظر: ديوان اأبي الطيب املتنبي، طبعة دار العلم للماليني، بريوت، دون تاريخ وطبعة، �س 56-54.
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بتقنيات  املعا�سرة  الأجيال  عنها  لت�ستعي�س  اأي�سا،  واملحدثون  الأقدمون 

وفنيات معرفية جديدة مغايرة لطرق التعامل: التاأملية والر�سينة والأ�سيلة 

اأوجد و�سعا معرفيا مفزعا وغري �سوي، و�ساعد  ، الأمر الذي 
)1(

والهادئة..

على تف�سي حالة تعليمية وتربوية وثقافية واأدبية ولغوية خطرية جدا، حتى 

كادت ت�سري ظاهرة عامة لدى عموم النخب اجلامعية واملثقفة يف الأجيال 

امل�سلمة اليوم، مما تطلب التنبيه على اأهمية ال�ستفادة من الرتاث الورقي 

وال�ستفادة منهما  اإليه،  الإلكرتونية  املنجزات  ال�ستغناء عنه، و�سم  وعدم 

معا يف نه�سة ورفعة الأمة، ولي�س تعوي�س منجز مبنجز كما يفعل بع�سهم.

ح�سارتنا  م�سرية  يف  بارز  َوْمَعلٌم  مهم  ح�ساري  منجز  الورقي  فالكتاب 

ُة  العربية الإ�سالمية، ومن جميل ما قراأت وما قيل يف و�سف الكتاب �َسْرِديَّ

ومو�سيا  منبها  القرين«  »عائ�س  الدكتور  الأ�ستاذ  الأديب  الداعية  ُة  و�َسْجِعيَّ

خري  فاإنه  بالكتاب،  عليك  بني:  يا   ..« قائال:  بالكتاب  ومريديه  طالبه 

الأ�سحاب، وهو روح املوؤان�سة، وقوت املجال�سة. اأق�سم اهلل بالكتاب امل�سطور، 

يف رق من�سور، لأن الكتاب كنز الإفادة، وعنوان ال�سعادة، وهو اأمني ل يخون، 

وعزيز ل يهون، اإن حملته يف النادي �سرفك، واإن جهلت اأحدا عرفك، يقوي 

امللوك،  كرا�سي  على  ال�سعلوك  يجل�س  بالكتاب  ل�سانك.  ويب�سط  جنانك، 

م الزلل، وي�سد اخللل، ويطرد امللل، وي�سفي العلل، يحفظ الأخبار، ويروي  ُيقورّ

الأ�سعار، ويكتم الأ�سرار، وُيبهج الأبرار، وهو اأ�سرف لك من املال، واأطوع لك 

من الرجال، واأن�سى عندك من العيال، وبه تقارب الكمال.

ى، واإذا تكدر الزمان �سفا، ُين�سيك جحود  والكتاب اإذا خان ال�سديق وفرّ

و�ساحب  اأملحه،  ما  خليل  احلاقد.  و�سغينة  احلا�سد،  وح�سد  اجلاحد، 

ُيقراأ يف كل زمان، وُيطالع يف كل مكان،  اأف�سحه،  اأ�سلحه، و�سامت ما  ما 

1- انظر: را�سد علي عي�سى، مهارات الت�سال، كتاب الأمة، قطر، عدد 103، رم�سان 1425هل، �س 

.130 ..120
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و�سمري،  وندمي  ونذير،  ب�سري  الأم�سار،  وتباعد  الأفكار،  اختالف  على 

ر اأفرحك. ث اأ�سجاك، واإذا ب�سرّ اإذا وعظ اأبكاك، واإن حدرّ

يقودك اإىل الكرامة، وُيبعدك من الندامة، ويطرد عنك ال�ساآمة. هو ن�سب 

ما اأ�سرفه، وهو بوابة املعرفة، وخال�سة الفل�سفة، ي�سلك باأ�ساطني التف�سري، 

واإمام �سهري، وحمقق ب�سري، وُيح�سر لك املحدثني،  من كل عامل نحرير، 

اأهل الرواية ال�سادقني، والدراية العارفني، وجهابذة النقل الواعني.

ويجمع لك الفقهاء، رواد ال�سريعة الغراء، واأرباب الفهم الأذكياء، وُيتحفك 

بق�سيد ال�سعراء، ونتاج الأدباء، وبيان البلغاء، واإن�ساء الف�سحاء.

جزى اهلل الكتاب اأف�سل ثواب، فقد اأغناك عن البخالء، وكفاك الثقالء، 

عنك  ر  وُيق�سرّ الكيل،  لك  ُيويف  بالف�سالء.  فك  وعررّ النبالء،  مع  واأجل�سك 

الليل، وهو تاجك يف كل ناد، واأني�سك يف كل واد، وهو �سلوة احلا�سر والباد، 

وخري ما اأنتجه اهلل للعباد.

اأهل  فيه  ُتطع  ول  الهبات،  اأعظم  عليه  واأنفق  الأوقللات،  اأثمن  له  ا�سرف 

.
)1(

ال�سهوات. هو الذي حبب اإليك الزمان، واأجل�سك يف �سدر املكان..«

ويبني الأ�ستاذ جمال كاتوت اخلبري يف احلا�سوب الإلكرتوين اأهمية ومكانة 

اأمام  اأجل�س  فعندما   ..« فيقول:  الإلللكللرتوين  على  الورقي  الكتاب  وف�سل 

اأتعب  العمر  هذا  ويف  اإنني  ثم  دون،  ما  واأن�سى  عملي  اأتذكر  احلا�سب 

الذي  الورق  بقراءة  اأ�ستمتع  بينما  ب�سرعة،  الكمبيوتر  على  القراءة  من 

ك اأ�سابعك لتنتقل بني  ل يحتاج اإىل ت�سغيل اأو كهرباء اأو كب�سات، فقط حررّ

ال�سفحات ؟ وبالإ�سافة اإىل ما ورد اأعاله فاإن الإخراج الفني على الكمبيوتر 

واأ�سلوب العر�س والت�سفح والنتقال بني ال�سفحات بدائي جدا ول ي�ساعد 

املوافق  2012/07/12م  اليومي، اخلمي�س  ال�سروق  القرين، خري جلي�س، جريدة  عائ�س  انظر:   -1

22/�سعبان/1433هل، عدد 3713، �س- 21.
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ل�ساعات  الإنرتنيت  مع  الت�سال  يتطلب  اأنه  اإىل  بالإ�سافة  القراءة،  على 

حتى تتمكن من قراءة املجلة، كما ل ميكن الحتفاظ باأي ن�سخة من املجلة 

.
)1(

كمرجعية اأو اأحد م�سادر البحث العلمي املوثق..«

فنحن اإذن اأمام روؤيتني للكتاب الورقي، الأوىل: تقليدية ن�سقية وفيٌة، َتهيُم 

حد الهيام والع�سق والومق والفناء يف الكتاب الورقي، والثانية: ت�سعه مو�سع 

املقارنة مع الكتاب الإلكرتوين من خبري يف عوامل احلا�سب الآيل، والالفت 

اأن تذهب كال الروؤيتني اأي�سا مذهب التف�سيل له. ما يدفعنا اإىل تقدمي قراءة 

الورق، وجيل  علمية متوازنة عنهما من خالل جتربة جيلي الذي هو: جيل 

    .
)2(

اأبنائي الذي هو: جيل »ال�سيليكون«

- بني تكاليف ثقافة جيل الورق وجيل ال�ضيليكون: ُن�سر خرب يف العديد 

ونال كبري اهتمام وح�سور   ،
)3(

العربية  والدوريات  ال�سحف واملجالت  من 

اإعالين متميز عرب الوم�سات الإ�سهارية يف الكثري من الف�سائيات العربية، 

ال�سحابي  مل�سل�سل  الإعالين  الرتويج  وكان هذا اخلرب قد �ساحب حمالت 

الديني  امل�سل�سل  هذا  متويل  »اأن  ومفاده:   ، اخلطاب«  بن  »عمر  اجلليل 

دولر«،  مليون   )100( مليون  مائة  يعادل  مبلغا  كلف  العمالق  التاريخي 

ال�سينمائي  النقد  جمللال  يف  املكتوبة  واملللقللالت  التحليالت  وتزيد  طبعا، 

الفني  العمل  هذا  مثمنة  واملتخ�س�سة  الهاوية  التاريخية  الدراما  واأبحاث 

والدقيق  ال�سامل  للتعريف  والكايف  املنا�سب  الوقت  اأخذ من  الذي  ال�سخم، 

1- انظر: جمال كاتوت، ورقي اأم ورقي، جملة العربي العلمي، العدد 5، مايو 2012م، �س 71.

2- ال�سيليكون: ن�سبة اإىل وادي ال�سيليكون يف الوليات املتحدة الأمريكية، وهو املادة التي اكت�سف منها 

هذا العن�سر احليوي يف �سناعة احلوا�سيب الإلكرتونية. انظر: هان�س بيرت مارتني وهارالد �سومان، 

فخ العوملة، ترجمة وتقدمي: الدكتور عدنان عبا�س علي، مراجعة وتقدمي: الدكتور رمزي زكي، �سل�سلة 

عامل املعرفة، الكويت، عدد 295، اأغ�سط�س 2003م، �س 160.. 

العربية  واملجلة  الكويتية،  والعربي  الثقافية،  ودبي  الثقافية،  الدوحة  املجالت:  واأهم هذه  اأ�سهر   -3

ال�سعودية، والكويت الثقافية، والفي�سل ال�سعودية.. وغريها.. �سهري رجب و�سعبان 1432هل. ف�سال 

عن ال�سحف واجلرائد.
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بقدره  يليق   مبا  بن اخلطاب  الثاين عمر  الرا�سدي  ب�سخ�سية اخلليفة 

ومكانته وموقعه من تاريخ الإ�سالم والدعوة الإ�سالمية، كما مت ر�سد تر�سانة 

كبرية من املخرجني والتقنيني والفنيني، وح�سد العدد ال�سخم من املمثلني 

القديرين وامل�سهورين ف�سال عن جيو�س املمثلني الآخرين، وت�سخري الركام 

امل�ساحة  وتخ�سي�س  والفنيات..  والتقنيات  والأدوات  الو�سائل  من  الهائل 

الكبرية للتمثيل الدرامي الناجح.. بغية اإجناح هذا العمل املتميز، وتقدميه 

للجمهور العربي والإ�سالمي يف �سهر رم�سان املبارك بال�سكل الذي ير�سى 

عنه ويحقق له القبول والنجاح لدى اجلماهري الإعالمية العري�سة.

واملثري يف اخلرب املن�سور م�ساألة املبلغ ال�سخم املر�سود للتعريف باخلليفة 

، فهو عمل ي�ستحق مثل هذا العتناء والتمويل  الرا�سدي الثاين عمر 

  ال�سديق  �ساحبه  ومن  منه  للنيل  الهادفة  امل�سعورة  احلمالت  ظل  يف 

املعروف  وهو  اأجمعني،    املوؤمنني  واأمهات  ال�سحابة  الباقية من  والبقية 

امل�سلمني،  اأموال  عن  وعفته  وحدبه  وخوفه  وتقواه  ورعه  واأر�ساه    عنه 

ويف اعتقادي لو اأن اخلليفة الرا�سدي عمر  علم يوما اأننا �سرن�سد مثل 

الدنيا،  عن  الراغب  املتوا�سع  ب�سخ�سه  للتعريف  ال�سخم  املبلغ  هذا 

فح�سب،  هنا  كامنة  امل�ساألة  ولي�ست   . يقعدها  ومل  علينا  الدنيا  لأقام 

بل - يف راأيي املتوا�سع - كامنة يف كلفة وثقل و�سخامة فاتورة تعليم هاته 

الأجيال املتعلقة باملخرجات الإلكرتونية؟ اأجيال الكهرباء والأزرار وال�سا�سات 

والزجاج والأ�سواء الإلكرتونية؟

واحلقيقة  والعلم  واملعرفة  للثقافة  جيلي  حت�سيل  كيفية  عن  وت�ساءلت 

والقيم.. قبل خم�سني عاما خلت، وقبل اأن نعرف ال�سيليكون، وت�سري حياتنا 

كلها زجاجات واأزرار وكهرباء واأ�سواء و�سا�سات خمتلفة الأنواع والأحجام ؟ 

وكيفية حت�سيل اأجيال اليوم للمعرفة والثقافة بهذه الفاتورة املالية الباهظة 

واملكلفة ؟ هذا اإن كان لها ثقافة ومعرفة ؟
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التعرف  من  م�سى  قرن  ن�سف  قبل  جيلي  ن  متكرّ كيف  ت�ساءلت  كما 

وكيف متكن  اأجمعني،    وغري عمر   ، الرا�سدي عمر  اخلليفة  على 

والعلوم  واللغات  والثقافات  والآداب  والفنون  املعارف  �سائر  حت�سيل  من 

والقيم والأخالق..، دون اأن يكلف غريه ولو دولرا واحدا. 

الورق وجيل  الواقعية احلقيقية بني جيل  امل�ساألة يف عامل احلياة  واإليكم 

ال�سيليكون  جيل  ميثلون  الذين  اأبنائي  مع  فيها  حتللاورت  كما  ال�سيليكون، 

العازف عن القراءة والكتاب، واأنا الذي اأمثل جيل الورق والقراءة والكتاب.

- عربات الكتب الدم�ضقية اأمنوذجا:

والقتدارية  والتمكنية  والفكرية  الثقافية  جيلي  جتربة  تلخي�س  ميكنني 

واملوهبية عن كيفيات حت�سيل العلوم واملعارف والثقافات واللغات والآداب 

»البيئة  بل:  نعته  وم�سطلح حيوي ميكن  عبارة  الدينية يف  والقيم  والأخالق 

وال�ساحلة  اخل�سبة  ولرتبتها  الثقافية  للبيئة  ميكن  وكيف  الثقافية«. 

اأجيال واعية ومثقفة  ال وموؤثر وناجح يف تكوين  ت�سطلع بدور كبري وفعرّ اأن 

البيئة  ولول  ومعرفيا.  ول�سانيا  ولفظيا  و�سلوكيا  ووجدانيا  عقليا  ومتميزة 

بقدمه  يطاأ  اأن  ا�ستطاع  وملا  جيلي،  تثقف  ملا  وال�ساحلة  والرثية  اخل�سبة 

ميادين النه�سة والتقدم، وملا �سار بهذا احلجم والرتاكم.

فقد كان للبيئة الدم�سقية املتميزة ثقافيا، والرثية معرفيا، والغنية قيميا 

قبل    - 1970-1975م  �سنوات  وفنيا..  اأدبيا  واملتنوعة  واأخالقيا،  ودينيا 

جيلي،  اأبناء  على  والفعال  واملوؤثر  الكبري  اأثرها   - منها  البعث  حكم  متكن 

فبعد اأن اجتاز جيلي املرحلة البتدائية بكل �سرامتها وان�سباطها الرتبوي 

والأخالقي والديني يف مدر�سة تقليدية دينية خا�سة، ا�سمها مدر�سة »الرتبية 

والتعليم اخلا�سة« والتي جتمع بني مقومات الأ�سالة وم�ستجدات ومتطلبات 

م�سلى«  »باب  حيي  بني  الواقع  العريق  »ال�سويقة«  حي  يف  يومها،  املعا�سرة 

»تربة  وبالقرب من  باب اجلابية«  اإىل »حي  املوؤدي  ال�سيخ ح�سن«  و»كركون 
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اأجمعني،  تعاىل عليهم  والتابعني« ر�سوان اهلل  ال�سحابة  باب �سغري مدفن 

حيث تلقى جيلي مبادىء الإ�سالم والعربية والأ�سالة.. وت�سكلت يف اأروقتها 

ودلف  الإ�سالمية،  العربية  جيلي  �سخ�سية  اأ�س�س  الأفا�سل  �سيوخها  وعرب 

جيلي نحو حي »القنوات« العربي ال�سامي الأ�سيل بقلب العا�سمة دم�سق يف 

خمتلف  من  ف�سيف�سائية  ت�سكيلة  �سمن  ومتوقع  اخلللراط«،  »ح�سن  اإعدادية 

اإعدادية  اأي  اأق�سام  اأي ق�سم من  الثقافات والديانات والأعللراق، حيث كان 

اأو ثانوية يت�سكل من الأعراق والديانات والثقافات التالية: ]الدروز، العلوية، 

الرتكمان،  ال�سرك�س،  الآ�سوريني،  اليزيديني،  الإ�سماعيلية،  الن�سريية، 

مذاهبهم،  مبختلف  ال�سنة  امل�سلمني  املغاربة،  الداغ�ستانيني،  الأرملللن، 

امل�سيحيني مبختلف مذاهبهم، الدم�سقيني الأ�سالء، الوافدين من ال�سياع 

اأبناء  من  الكثري  وكان  الفل�سطينيني..[،  الأخللرى،  ال�سورية  واملدن  والقرى 

دم�سق،  يف  والنافذة  واملي�سورة  املحرتمة  الطبقات  اأبناء  من  الإعللداديللة 

فمنهم من كانت اأمه ممثلة، ومنهم من كان اأبوه ملحنا اأو عازفا يف الإذاعة 

لغوار  النوم«  »�سح  م�سل�سل  اأدوارا يف  مثل  من  ومنهم  ال�سوري،  والتلفزيون 

الرتكيبة  لهذه  وكان  ال�سوريني..  املمثلني  الكثري من  تخرج  ومنها  الطو�سة، 

الف�سيف�سائية العجيبة - والتي قلما يجتمع مثلها لطلبة يف املرحلة الإعدادية 

اأثرها يف تنويع م�سارب وثقافة جيلي،  اآخر غري �سورية -  اأي بلد عربي  يف 

ويف اطالع جيلي على الكثري من ثقافات ال�سعوب والديانات والأعراق التي 

تعاي�س معها.

ف�سال عن وقوع جيلي حتت نظر ورعاية ت�سكيلة من الأ�ساتذة الر�ساليني، 

خمتلفي الديانات والثقافات والأعراق واملذاهب والتوجهات والبيئات، الأمر 

الذي جعلهم فري�سة �سهلة لهم، حيث متكنوا من جذبهم نحوهم، بكل هدوء 

ور�سانة واإقناع، و�سارت تتقا�سم جيلي خطابات ال�سيا�سة التعليمية الر�سمية 

املجربين  اأو  املتحم�سني  الأ�ساتذة  وبع�س  واملوجه  املدير  يف  ممثلة  البعثية، 

والكل  الآخرين،  الأ�ساتذة  وخطابات  النفو�س.  يف  »البعث«  قيم  غر�س  على 
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يجذب هذا اجليل نحوه بال�سكل الرتبوي الذي يراه منا�سبا..

الأجنبية،  اللغات  درا�للسللة  يف  جيلي  يحببون  امل�سيحيون  فالأ�ساتذة 

اأحبهم  حتى  واملحبة  باللني  جيلي  من  ويتقربون  الفرن�سية،  اللغة  ول�سيما 

جيلي حبا كبريا ملعاملتهم الطيبة.

و�سائر  واملو�سيقى  والنحت  الر�سم  يف  جيلي  يحببون  الفنانون  والأ�ساتذة 

يومها،  ال�سهريين  والر�سامني  ال�سوريني  الفنانني  الأ�ساتذة  كبع�س  الفنون، 

الذين كانوا يدعون جيلي مل�ساهدة معار�س لوحاتهم يف قاعة العر�س الفني 

يف �سارع ال�ساحلية املجاور لتمثال »احلرية«، فيذهب جيلي فخورا معجبا 

ملعر�س اأ�ساتذه، حيث ي�سري الأ�ساتذة الفنانون بهم يف �سائر اأروقة معر�سه، 

ويدلونهم على اأ�سرار لوحاتهم. ومنها عرفوا الدخول لدور ال�سينما وامل�سرح 

لوحدهم بعد اأن كان ي�سحبهم اأخوالهم اأو خالتهم اأو كبار البيت.

وهكذا اأي�سا حال اأ�ساتذة املو�سيقى، الذين باتوا يحببون جيلي يف العزف 

الرتمبيت،  »البوق،  الإيقاعية:  بللالآلت  بدءا  املو�سيقية،  الآلت  �سائر  على 

حيث  والكنرتبا�س،  والفيولون�سيل  الكمان  اإىل  و�سول  الطبل..«  الطنبور، 

كان بع�س التالميذ اأبناء ملحنني وعازفني م�سهورين يف الإذاعة والتلفزيون 

ف�سال  ال�سوري.. ي�ساركون الأ�ساتذة يف الرفع من قدرات جيلي الفنية.. 

الثامن  كيوم  البعث  م�سريات  يف  والدائمة  الق�سرية  جيلي  م�ساركات  عن 

ت�سرين  يف  الت�سحيحية  احلركة  عيد  و  اجلللالء  وعيد  عللام،  كل  اآذار  من 

1970م، والتي مل ت�ستطع اأن نوؤثر يف جيلي، الذي كان يتخذها ف�سحة للرتفيه 

والت�سلية.

وال�سينيما  امل�سرح  دور  اإىل  للذهاب  جيلي  يدفعون  الأ�ساتذة  كللان  كما 

الظاهرية  املكتبة  مثل  التاريخية،  واملكتبات  الأثرية،  والأماكن  واملتاحف 

وروؤية املخطوطات، وت�سرف جيلي بروؤية خمطوطة كتاب »رحلة ابن بطوطة« 

�سالح  وقللرب  املكرمة  والعتبات  والوطني  احلربي  املتحف  وزيللارة  عيانا، 
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وغريها.  وال�سويقة  اجلابية  وباب  القيمريية  وحي  الدين 

اأن ال�سام - وهي دم�سق حيث يحلو لأ�سحابنا الدم�سقيني ت�سمية  واحلق 

دم�سق بال�سام - كلها متحف مفتوح.. حيث كان جيلي يتوقف عند ُ�سبل املياه، 

وال�سبكي  ع�ساكر  وابن  تيمية  ابن  اأمثال:  وال�ساحلني  العلماء  قبور  حيث 

وابن حجر والذهبي..

جيلي  يقتن�سون  الإ�سالمية  والرتبية  العربية  اللغة  اأ�ساتذة  كللان  فيما 

كان هناك م�سلى  اأول، حيث  الإعدادية  واأخالقه يف  للحفاظ على �سالته 

خا�س بالطالب، ثم للذهاب معهم اإىل امل�ساجد التي يقيمون فيها حلقاتهم، 

اأو ير�سدون جيلي اإىل امل�ساجد التي حتفل بطلبة العلم كل »جامع ال�سنجقدار« 

»ح�سن  ال�سيخ  العالمة  القدير  و�سيخه  »منجك«  جامع  اأو  الهال،  �سوق  يف 

حبنكة امليداين«، اأو جامع »زيد بن ثابت الأن�ساري« و�سيخه القدير املف�سال 

»حممد عو�س« وتالمذته كال�سيخ »�سارية عبد الكرمي الرفاعي« الذي اأخذ 

الكرميني  و�سيخيه  »املن�سور«  وجامع  ال�سافعي..  الفقه  جيلي  يديه  على 

املف�سالني »كرمي راجح« و»عبد احلميد يا�سني« الذي اأخذ على يديه جيلي 

كتاب »الأذكار« للنووي.. والذين كانوا يحبون اأن يرونا ونحن نحمل الكتاب 

حتى ولو كنا يف نزهة يف حدائق ال�سام احللوة الأني�سة، فحمل الكتاب باليد 

كان عالمة من عالمات الهدى والر�ساد بالن�سبة لأبناء جيلي.

و�سار جيلي يدلف لكل املجامع الفكرية والثقافية من غري عقدة، فال ميكن 

اأن يلتحق اأحد من جيلي بحلقة الفقه ما مل يحفظ ق�سائد من ديوان املتنبي، 

ول يذهب للم�سرح حتى يقراأ امل�سرحية، ول يح�سر للفيلم حتى يقراأ ق�سته، 

حتى �سار جيلي  الكتاب، وهكذا..  ول يح�سر حللقة احلديث حتى ي�سرتي 

يعرف املكتبات، و�سوق الكتب ال�سهري »امل�سكية »الذي كان يف بوابة اجلامع 

الأموي.. و�سائر مكتبات دم�سق، ودم�سق يومها كلها مكتبات، وعربات تبيع 

الكتب على نا�سية الطرق.
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اأمامه  يجد  ال�سينيمائي  العر�س  دور  اأو  امل�سارح  من  جيلي  خروج  وحني 

�سورة  »لرية  بل:  الكتاب  على  ينادون  الكتب  اأ�سحاب عربات  و�سياح  �سراخ 

�سامية  وب�سعارات  تناف�سية  وبيعية دم�سقية  ا�ستعرا�سية  ت�سكيلة  واحدة« يف 

منك  اقللرتب  وقد  البائع  لك  يقول  كللاأن  كله،  العامل  يف  لها  مثيل  ل  ثقافية 

ال�سارد جلرجي زيدان بلرية  اقراأ رواية اململوك  الكتاب: »تعال  وهو يحمل 

ف على تف�سيل الرواية بثمن بخ�س.. و »هذه ق�سة جممع  واحدة، وتعال تعررّ

جيلي  �سار  ومنها  عنده،  املوجودة  الكتب  على  ينادي  كل  وهكذا  البحرين« 

ومطالعتها  بقراءتها  بل  فقط،  باقتنائها  يتفاخر  ول  ب�سراهة  الكتب  يقتني 

»اأ�سري  زيدان  رواية جرجي  بقراأة  اأ�ساتذته  اأمام  فيتفاخر  وقت،  اأق�سر  يف 

ونور  ون�سف..  يوم  يف  للمنفلوطي  والعربات  فقط..  ليلتني  يف  املتهمدي« 

اليقني يف اأ�سبوع.. وهكذا..

وتعلم جيلي من اأ�ساتذته اأن ميهر كل كتاب اقتناه بتاريخ اقتنائه بالتاريخني 

وتوقيعه يف �سفحته  عليه،  دم�سق  ا�سم مدينة  وكتابة  امليالدي  ثم  الهجري 

الأوىل، ومن هنا بداأت تت�سكل نواة مكتبة جيلي اخلا�سة.

* منافع �ضراع الأفكار:

و�سار جيلي يعر�س جتربته لأ�ساتذته يف الق�سم، وُبعيد كل ح�سة، ليتقرب 

لعوا على غر�سهم الثقايف، فيذهب جيلي لأ�ستاذ العربية والإ�سالم  منهم، وليطرّ

لدر�سك  ن�ستمع   - احليوطية   - جامع  يف  البارحة  راأيتنا  »هل  له:  فيقولون 

والآخرة«،  الدنيا  فبها عز  هاته احللق  على  »واظبوا  لهم:  فيقول  الديني؟« 

وقد �سدق - يرحمه اهلل - وبررّ واهلل.

كما يذهب جيلي لأ�ستاذهم الفنان فيقولون له: »لقد جئنا البارحة ل�سالة 

العر�س يف حي ال�ساحلية ومل جندك« وهكذا..

اأمام  وي�سعون  باملجتهد  »احليوطية«  م�سجد  اإمللام  اإىل  جيلي  ويذهب 
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حمرابه ق�ستي: »النبي« و »الأرواح املتك�سرة« جلربان خليل جربان، ليقولون 

اأحد  في�سارع  ؟«  الكتابني  »ملن هذين  فينادي:  نقراأ،  باأننا  بل�سان حالهم  له 

اأبناء جيلي فيقول: »هما يل«، فيقول له: »هذا رجل م�سيحي ونحن نخ�سى 

عليك ف�ساد دينك واأنت مازلت غ�سا طريا، ملاذا ا�سرتيتهما ؟« فيقول له: 

»لقد وجدتهما بن�سف لرية للواحد، فخرٌي يل �سراء كتابني اثنني من �سراء 

كتاب واحد، فيعلم براءته وح�سن نيته« فيقول له: »اذهب فا�ستبدلهما بكتاب 

اأو  لقراءة  تعد  ول  الن�سار،  �سامي  ملحمد  النبوة  ع�سر  يف  الإ�سالم  �سهداء 

الإ�سالم  »�سهداء  كتاب  في�سرتي  ت�ست�سريين، فيذهب  كتاب حتى  اأي  �سراء 

يف عهد النبوة«، ويحتفظ بجربان خليل جربان وم�سطفى لطفي املنفلوطي 

وجرجي زيدان وغادة ال�سمان وجنيب حمفوظ.. وغريهم يف مكتبته وُيخفي 

عليه فعله، ويقول له: »اأنا مل اأعد اأقراأ لهولء الكتاب الكفار كما تقول«. وهو 

يف قرارة نف�سه مل يقتنع بعد بتوجيهاته ويوا�سل القراءة لكال الجتاهني.

ال�سيوخ  بلله  يقابل  وجلله  متباينتان،  ثقافتان  اأو  وجللهللان،  جليلي  و�للسللار 

التطلعيني  احلداثيني  اأ�ساتذته  به  يقابل  ووجلله  عنه،  لري�سوا  امل�سجديني 

ليحبوه ظاهريا، و�سار جيلي ُيخفي عن هوؤلء عالقته بالأ�ساتذة امل�سجديني، 

كما ُيخفي - بالطبع - اأي�سا عالقته باأ�ساتذته املتحررين.

ُيقلد  جيلي  كان  اإذ  املثقفني،  اأخللالق  الدم�سقية  البيئة  من  جيلي  وتعلم 

ف�سار  امل�سجديني،  �سيوخه  اأ�سوات  وتقليد  للغليون،  م�سكه  الفنان   اأ�ستاذه 

جيال مثقفا وهو يف �سرخ ال�سبا.. و�سار ي�سحك وُيخفي على �سيوخه ويقول 

لهم عندما ي�ساألونه عن قراءة كتب جربان وجرجي زيدان واملنفلوطي وغادة 

ال�سمان وجنيب حمفوظ و..: »اأنه ل يقراأ �سوى الكتب الدينية فقط«، و�سار 

جيلي يتقي غ�سب وبط�س ونكاية الأ�ساتذة البعثيني واحلداثيني واملتفتحني 

يقتنع  مل  جيلي  لأن  للم�سجديني.  املغاير  باملنطق  والعلمانيني..  والي�ساريني 

بالعداء الثقايف، فاملثقف - يف نظري - يقراأ كل �سيء، وهو ماأمور بالقراءة 
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املطلقة يف عموم قوله تعاىل: { چ  چ  چ }. فقد كانت ت�ستهوي جيلي 

عو�س  وحممد  ال�سباعي  ويو�سف  اإدريلل�للس  و�سهيل  زيللدان  جرجي  روايللات 

وجنيب حمفوظ واملنفلوطي وجربان وغادة ال�سمان وحممد عبد احلليم عبد 

العلوم  الإ�سالم من خمتلف  اأي�سا م�سادر  ت�ستهوي جيلي  كانت  كما  اهلل.. 

والفنون والتخ�س�سات.. وقد ت�سنى جليلي جمع الإثنني معا. كما كان جيلي 

يقراأ جملة العربي منذ �سنة 1972م، وي�سمع الأغاين والأنا�سيد �سمن فرق 

املن�سدين ال�سغار يف فرق الإن�ساد امل�سجدية يف املوالد والأعرا�س واملنا�سبات 

الدينية، ويعرف لكل ن�سيد مقامه، فهذا »نهاوند« والآخر »حجازي« والثالث 

»دوبيت« والرابع »�سيكاه« وهكذا. 

كما عرف جيلي تاريخ الإ�سالم من قراءة عدة جملدات، بداأها بالكتيبات 

فالكتب فاملجلدات، منها علي يد ال�سيوخ، ومنها بنهمه الثقايف.. ومل يكلف 

ت�سعف  كانت  وعندما  �سورية«..  »لللرية  بل  كتاب  �سراء  �سوى  التعلم  جيلي 

ميزانية البيت وي�سافر رب الأ�سرة للعمل خارج �سورية، ا�سطر جيلي  للعمل 

يف العطل بل »خم�س لريات« كل يوم يف فيالت حي املزة من ال�سابعة �سباحا 

حتى ال�سابعة ليال، ثم يقب�س ثالثني لرية كل نهاية اأ�سبوع، ويق�سم ميزانيته 

الدرا�سي  للعام  يدخره  ون�سف  الفقرية،  اأ�سرته  به  يعني  ن�سفُ  ن�سفني، 

في�سرتي به الكتب والبذلت املدر�سية والأدوات ويدفع الر�سوم، ويدخر ربع 

الن�ساط  جيلي  فيها  يعاود  التي  ال�ستاء  عطلة  حتني  حتى  يوم  كل  عن  لرية 

والعمل، ويخ�س�سون لرية كل اأ�سبوع ل�سراء كتاب، يقراأونه حني عودتهم من 

1975م ا�سطحبت يف الطائرة  ويوم رحلت اإىل اجلزائر �سنة  العمل ليال.. 

معي مكتبتي واأنا ابن ثمانية ع�سر عاما وقوامها مائة وع�سرون كتابا.

والقيمي  والثقايف  والفكري  املعريف  التكوين  يف  جيلي  جنح  وهكذا 

�سرية  ملعرفة  دولر  مليون  مائة  موؤنة  ودولته  اأمته  ُيكلف  ومل  واللغوي..، 

وتلذذ  التليد،  ما�سيه  عن  الكثري  معرفة  يف  وجنح   ، اخلطاب  بن  عمر 
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ف  بالطالع على جمده الغابر بل »لرية« �سورية واحدة، فكيف اإذا اأردنا اأن ُنعررّ

هذا اجليل ب�سرية اأبي بكر وعثمان وعلي ومعاوية واأمهات املوؤمنني والتابعني 

من الأئمة الأربعة وغريهم من عظماء الإ�سالم.. ف�سنحتاج اإىل ماليري من 

الدولرات، وهذا اأمر غري منطقي، ولي�س اأمرا اقت�ساديا يف العرف التجاري 

والقت�سادي اأي�سا ؟ 

* ال�ضطالع باملهمة:

الدينية  بالثقافة  وي�سحذهم  اأبناءه  َف  ُيَعِررّ اأن  بدوره  جيلي  ا�ستطاع  وقد 

]الفرن�سية،  الأجنبية  اللغات  على  والتفتح  والفنية  والأدبلليللة  والقيمية 

م�سادر  اأهم  بقراءة  وذلك  فيها،  والكتابة  املجالت  وقللراءة  الإجنليزية[، 

والفقه  الإ�سالمي  والتاريخ  وال�سرية  والأدب  وال�سعر  اللغة  يف  الإ�للسللالم 

والتاريخ  ال�سرية  يف  يكفي  فمثال  والأذكللار..  والرقائق  والتف�سري  واحلديث 

الإ�سالمي اأن تقراأ لهم بالتدرج ما قراأته اأنت عندما كنت مريدا، كل:

1 - �سهداء الإ�سالم يف عهد النبوة الأوىل ملحمد �سامي الن�سار.

2 - نور اليقني من �سرية �سيد املر�سلني ملحمد اخل�سري بك.

3 - خمت�سر �سرية ابن ه�سام.

4 - �سرية ابن ه�سام.

5 - �سرية ابن كثري.

6 - البداية والنهاية لبن كثري.

7 - �سفة ال�سفوة لبن اجلوزي.

8 - العوا�سم من القوا�سم لبن العربي.

ثابت  وقت  تخ�سي�س  �سوى  وواع  مثقف  جيل  تكوين  يكلفك  فال  وهكذا، 

لرتميم  منا�سبا  تراه  ما  وتدري�سهم  ر�ساليا،  اهتماما  بهم  والهتمام  لهم، 
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�ست  ثقافتهم يف اإطار الثقافة املنزلية الواجبة عليك كم�سوؤول اأمام اهلل تلبرّ

مرت برتك ولد �سالح يدعو لك. دون اأن حتتاج 
ُ
باإجناب جيل يف الأر�س، واأ

الطيبة  والقيم  العادات  غر�س  يف  قدرتك  على  ف�سال  اللللدولرات.  ملاليني 

فيهم.. وحتقيق الكثري من املنافع الدنيوية والأخروية. 

* الورق وال�ضيليكون:

واأحب هنا - وبعد ن�سف قرن من جتربة القراءة واملطالعة، ومن الرحلة 

حول  مبقارنة  اأقللوم  اأن   - بها..  �سلة  له  وما  والكتب  واملكتبات  الكتاب  مع 

وت�سوري،  وروؤيتي  تقييمي  ح�سب  والإلللكللرتوين،  الورقي  الكتاب  اإيجابيات 

حيث اأملك مكتبة ورقية تقدر بعدة اآلف من الكتب، واأملك مكتبة اإلكرتونية 

تقدر بثالثني األف كتاب، على الرغم من الفارق الزمني بينهما يف التعامل 

والألفة. 
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وهذه مفا�سلة بني الكتابني الورقي والإلكرتوين: 

الكتاب الورقي الكتاب  الإلكرتوين

) -  قوامه حتريك الأنامل فقط.

2 - تقليب ال�ضفحات فقط.

3 - النظر اإىل ال�ضطور فقط.

4 - �ضفحاته فيها الأبي�س والأ�ضود.

5 - �ضفحاته تتميز بالراحة وال�ضعة.

بال�ضكينة  تـــتـــمـــيـــز  �ـــضـــفـــحـــاتـــه   -  6

والطماأنينة.

7 - يدعوك للتفكر والتو�ضم والنظر.

8 - راحة للعينني والنظر.

9 - راحة للعقل و�ضكينة للتو�ضم.

0)- وجود حقيقي وح�ضور واقعي.

))- ثابت وباق وخالد.

2)- جماهريي وعام و�ضامل.

3)- خا�س وذاتي اأي�ضا.

باملواهب..  ُمــزود  اإغنائي  اإك�ضابي   -(4

يك�ضبك املعرفة الزائدة فوق ما تبحث 

عنه.

والعمل  والــبــحــث  اجلـــد  يعلمك   -(5

والــتــدويــن والــكــتــابــة والــنــ�ــضــخ والنقل 

الر�ضني.

من  ولــداتــه  ال�ضرب  خلق  يعلمك   -(6

الأخالق الأخرى كالأناة والتودة.

7)- يعلمك ال�ضياحة العقلية وال�ضباحة 

الآفاقية والتاأملية..

ال�ضمت  يعلمك  هـــادىء  �ضامت   -(8

والهدوء والتزان..

) - ت�ضغيل الأزرار الكهربائية. 

2 - ت�ضغيل التيار الكهربائي املكلف. 

3 - اإ�ضاءة ال�ضا�ضة بالأ�ضواء.

4 - �ضفحاته اأ�ضواء واألوان.

5 - تقييد والت�ضاق بال�ضا�ضة واأرق.

6 - �ضرعة وبرق وخطف واأخذ.

7 - فو�ضى وتذبذب وارتباك.

8 - جهد للنظر واإرهاق للعينني.

9 - اإجهاد للقوى العاقلة واملُفكرة.

0)- وجود افرتا�ضي وح�ضور وهمي.

))- غري م�ضمون ب�ضبب الفريو�ضات.

وتــــخــــ�ــــضــــ�ــــضــــي  ـــــــوي  ـــــــخـــــــب ن  -(2

لالإلكرتونيني.

مــــ�ــــضــــاعــــة  ومـــــلـــــكـــــيـــــتـــــه  عـــــــــــام   -(3

لالإلكرتونيني.

اأّخـــــاذ يــحــرمــك مــن ملكة  بــرقــي   -(4

الكت�ضابية  والــطــمــاأنــيــنــة  الــ�ــضــكــيــنــة 

واملعرفية.

والأخذ  وال�ضرقة  التكال  يعلمك   -(5

والنقل يف البحث العلمي وغريه.

وخفتك  جلـــاجـــتـــك  مــــن  يـــزيـــد   -(6

ويحرمك من ال�ضرب ولداته من الأناة 

والتودة و..

بقدراتك  الــتــمــتــع  مــن  يــحــرمــك   -(7

الآفاقية  ــيــاحــة  الــ�ــض ومـــــن  الــعــقــلــيــة 

والتاأملية..

ملكات  فيك  يقتل  مزعج  م�ضو�س   -(8

ال�ضمت وال�ضكينة والهدوء والتزان..
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الكتاب الورقي الكتاب  الإلكرتوين

الكّتاب  وفــوقــي،  واأحـــــادي  خــا�ــس   -(9

فيه مهيمنون معتربون م�ضتوون على 

ال�ضوق. 

20- حميمي دافىء و�ضديق ودود.

حمرتم  حمفوظ  م�ضون  حممي   -2(

و�ضمن  املكتبة  يف  املــعــروف  مــكــانــه  لــه 

اأ�ضرته املعرفية يف املكتبة.

22- دقيق حمفوظ غري قابل للتحريف 

ول للتزييف ول للتبديل اإّل يف الطبعة 

الثانية.

منطلقا  والــهــدفــيــة  الــقــ�ــضــديــة   -23

وو�ضيلة وغاية حالته ومنهجه، فتنطلق 

للبحث عن مو�ضوع ما ولتجد نف�ضك 

ت�ضري خلف املو�ضوع املطلوب.

والأع�ضاب  للج�ضم  مريح  مهدئ   -24

والعقل. 

25- ُمغذ للعقل ُومنع�ٍس للفكر ُومرطٍب 

للذهن ول�ضائر القوى العاقلة.

26- متعب يف البحث والتخريج..

27- بّطاأ البحث العلمي الأكادميي.

28- كّون الأجيال الر�ضينة العميقة.

والت�ضفح  وا�ضح  الفني  الإخـــراج   -  29

فيه �ضهل وي�ضاعد على القراءة.

30- الت�ضال مع الكتاب الورقي �ضهل 

ومي�ضر و�ضريع وممكن يف احلني.

)3 - الحتفاظ به �ضهل ومي�ضر وممكن 

يف البحث العلمي ويف غريه.

32- ميكنك تذكره وا�ضتح�ضار �ضورته 

ولونه و�ضكله وحجمه.. يف ذهنك 

وقــــراًء،  كــتــابــاً  لــلــنــا�ــس كلهم  عـــام   -(9

يختلط فيه الغث مع ال�ضمني.

20- بارد جاف انعزايل فرداين.

على  والــ�ــضــطــو  لل�ضرقة  مــعــر�ــس   -2(

اأو�ــضــع، لي�س لــه مــكــان معروف  نــطــاق 

�ضمن الأ�ضرة املعرفية.

22- خُمرتق حُمّرف معر�س للتزييف 

والتحوير..

والتذبذبية  والتقلبية  العبثية   -23

منطلقا وو�ضيلة وغاية حالته ومنهجه، 

فتنطلق للبحث عن مو�ضوع ما لتجد 

نف�ضك يف اأماكن اأخرى.

24- ُمتعب وُمرهق للج�ضم والأع�ضاب 

وخاطف العقل.

للفكر،  ُومبعرٍث  للعقل،  م�ضو�ٍس  ُ -25

وُمربٍك ل�ضائر القوى العاقلة. 

26- مريح يف التخريج.

27- ي�ّضر البحث العلمي الأكادميي.

28- �ضّرع بتخريج الأجيال ال�ضطحية.. 

الكمبيوتر  على  الفني  الإخـــراج   -  29

والنتقال  والت�ضفح  العر�س  واأ�ضلوب 

بني ال�ضفحات بدائي جدا ول ي�ضاعد 

على القراءة. 

الإنرتنيت  مــع  الت�ضال  يتطلب   -30

ل�ضاعات حتى تتمكن من قراءة املجلة، 

)3- كما ل ميكن الحتفاظ باأي ن�ضخة 

م�ضادر  اأحــد  اأو  كمرجعية  املجلة  مــن 

البحث العلمي املوثق. 

ل ميكنك متييزه ول ا�ضتح�ضار   - 32

اأمر  اأي  اأو  حجمه  اأو  لــونــه  اأو  �ضكله 

يتميز به.  
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* املوقف منهما: 

ي�ستكني  معا.  بينهما  ووازن  معا،  حازهما  من   - راأيي  يف   - وال�سعيد 

واملعرفية.  العقلية  وال�سياحة  الفكرية  والراحة  ال�سكينة  حيث  الكتاب  اإىل 

الورقي،  الكتاب  يجد  ل  وحيث  والبحث،  املكتب  ال�سا�سة حيث  اإىل  ويجل�س 

ال�سريع،  البحث  يف  الللعللوملللة  فللتللوحللات  مللن  وي�ستفيد  بينهما،  فيجمع 

والأ�سعار  والآيللات  كالأحاديث  والت�سنيفات  التخريجات  عامل  يف  ول�سيما 

منافع  جمع  ملن  »طوبى  الأثللر:  يف  جاء  وقد  املبحوثات.  و�سائر  والأحكام 

امُلْنَجزين«. وكما قال الكاتب والباحث الإيطايل »رافائيل �سيمون«:  وفوائد 

فيوم  الب�سر،  ذكاء  يقو�س  اأو  الإن�ساين  الغباء  يفاقم  النرتنيت  اأن  اأرى  »ل 

باجلنون  النا�س  ت�سيب  القطارات  اإن  قيل  احلديد،  �سكك  النور  اأب�سرت 

ال�سرر  يلحق  الذي  الهواء  ودفق  اآخر   اإىل  مكان  ال�سريع من  التنقل  جراء 

التي حتاك  الأ�ساطري  الب�سري، لكن  الذكاء  والنرتنيت ل يقو�س  بالدماغ. 

في�سيئون  مت�سرعة،  قررات  على  البع�س  حتمل  قد  ال�سحري  ومفعوله  عنه 

.
)1(

ا�ستخدام قدراتهم«

يف الوقت الذي يجب اأن نلوم فيه �سوء ا�ستخدام النا�س لها، لأنه مع طغيان 

الأ�سوات  من  الكثري  ارتفعت  الب�سرية  على  و�سيطرتها  الإنرتنيت  �سبكة 

للتنديد بها فاتهمها الدار�سون بكونها م�سببة للكثري من ال�سلبيات واخليبات 

للب�سرية، فقد »اتهمها بع�س الكتاب واملفكرين بقتل الكتاب واإف�ساد التعليم 

وهتك  واملو�سيقى  ال�سينما  وتدمري  ال�سحافة  وتخريب  الثقافة  وت�سطيح 

الذاكرة الفردية وت�سجيع العزلة والنطواء وغريها من التهم اجلاهزة، وهو 

.
)2(

يف حقيقة الأمر �سكل من الإ�سقاط لت�سوراتهم عن النرتنيت..«

1- جملة العربي، عدد 654، مايو 2013م، �س 35.

2- انظر: ن�سر الدين لعيا�سي، وهم النرتنيت اأو اأوهام مفكريها ؟، جريدة اخلرب، عدد-  6852، 

الإثنني 2012/01/11م 15/ذو القعدة/1433هل، �س 21.
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الإن�سانية  خلدمة  الإن�سان  �سنعها  و�سيلة  جمرد  الإنرتنيت  �سبكة  وتيقى 

فهي ح�سب راأي الدكتور ن�سر الدين لعيا�سي: ».. لي�ست اإيجابية ول �سلبية 

يف حد ذاتها، واإمنا ا�ستخدامها هو الذي يجعلها كذلك، اإنها نتيجة لأفعالنا. 

�سبكة  فعلت  مبا  ال�سلة  ذات  اجلاهزة  بلللالآراء  للت�سليم  العلمية  فالقيمة 

الإنرتنيت بالنا�س، تقل لأنها تتعاطى مع م�ستخدمي هذه ال�سبكات كمفعول 

بهم ولي�سوا فاعلني، وبالتايل ت�سادر الختالف بني الب�سر يف ا�ستخدامها، 

 
)1(

وتتجاهل �سياقات هذا ال�ستخدام.«. 

فالإن�سان الكامل ال�سوي املتوازن هو حجر الزاوية يف التعامل مع اإبداعات 

مع  الللورقللي،  للكتاب  الثقافية  الأ�سالة  رعاية  على  القادر  وهللو  الإن�سان، 

ال�ستفادة من اإيجابيات الكتاب الإلكرتوين.

واهلل اأعلى واأعلم، ول حول ول قوة اإلرّ باهلل.

  

  

  

1- انظر: ن�سر الدين لعيا�سي، وهم النرتنيت اأو اأوهام مفكريها ؟، �س 21.
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قائمة امل�سادر واملراجع

* امل�ضادر: 

- القراآن الكرمي والتفا�ضري:

التون�سية  الدار  والتنوير،  التحرير  تف�سري  عا�سور،  بن  الطاهر  حممد   -

للطباعة والن�سر، تون�س، الطبعة الأوىل، 1984م، ج 15. 

- ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، دار الكتاب احلديث، القاهرة، دون 

طبعة وتاريخ، ج 3.

- كتب احلديث ال�ضريف:

- �سحيحي البخاري وم�سلم.

- �سنن اأبوداود والرتمذي والن�سائي وابن ماجة 

. م�سكل الآثار للطحاوي، باب بيان م�سكل ما روي عن ر�سول اهلل -

- املعجم الأو�سط للطرباين.

- املعجم الأو�سط لأبو يعلى. 

- ال�سيوطي، الالآىلء امل�سنوعة يف الأحاديث املو�سوعة.

- اإ�سماعيل بن كثري، ال�سرية النبوية، حتقيق م�سطفى عبد الواحد، دار 

املعرفة، بريوت، الطبعة الأوىل، 1402هل 1982م، ج 1.

- م�ضادر اللغة والأدب وامل�ضطلحات:

- املرت�سى الزبيدي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، دار مكتبة احلياة، 

بريوت، دون طبعة وتاريخ، ج 1، و ج 2، وج 3.

الفكر  دار  التعريفات،  كتاب  اجلللرجللاين،  علي..  بن  حممد  بن  علي   -

147



للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت، الطبعة الأوىل، 1426هل 2005م

- ديوان اأبي الطيب املتنبي، طبعة دار العلم للماليني، بريوت، دون تاريخ 

وطبعة.

- اأدب الرحالت:

- رحلة ابن جبري، دار �سادر، بريوت، الطبعة الأوىل، 1384هل 1964م. 

اإليه الناظر املطرق  - حممد العبدري البلن�سي، الرحلة املغربية ما �سما 

يف خري الرحلة اإىل بالد امل�سرق، حتقيق الأ�ستاذ اأحمد بن جدو  ن�سر كلية 

الآداب، اجلزائر، مطبعة دار البعث، ق�سنطينة، دون طبعة، دون تاريخ. 

- رحلة ابن بطوطة، من مقدمة الدكتور جمال الدين الرمادي، دار الكتاب 

اللبناين، بريوت، دون طبعة، دون تاريخ. 

- رحلة ابن حمادو�س اجلزائري امل�سماة ل�سان املقال يف النباإ عن الن�سب 

تقدمي  اجلزائري،  حمادو�س  بن  الللرزاق  عبد  تاأليف  واحلللال،  واحل�سب 

والتوزيع،  للن�سر  الوطنية  ال�سركة  �سعد اهلل،  القا�سم  اأبو  وتعليق  وحتقيق 

اجلزائر، الطبعة الأوىل، 1983م. 

ال�سركة  ال�سنويف،  على  حتقيق:  احلجازية،  الرحلة  ال�سنو�سي،  حممد   -

التون�سية للتوزيع، تون�س، 1391هل 1976م. 

التاريخ  علم  ف�سل  يف  الأنظار  )نزهة  بل  امل�سهورة  الورتيالين،  رحلة   -

والأخبار(، حتقيق ون�سر حممد بن اأبي �سنب، طبع اجلزائر، 1908م.

- الرتبويات واملناهج والرقائق:

اإحياء علوم الدين، دار املعرفة، اجلزائر، الطبعة  اأبو حامد الغزايل،   -

الأوىل، 1990م، ج 1.

- اأبو احل�سن علي بن حممد القاب�سي القريواين، اأحوال املتعلمني واأحكام 
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املعارف،  دار  الأهواين،  فوؤاد  اأحمد  الدكتور  واملتعلمني، حتقيق:  املعلمني 

القاهرة، الطبعة الثانية، 1975م. 

موؤ�س�سة  والللديللن،  الدنيا  اأدب  امللللاوردي،  حممد  بن  علي  احل�سن  اأبللو   -

الر�سالة، بريوت، الطبعة الأوىل، 1425هل 2004م.

- بدر الدين حممد بن جماعة، تذكرة ال�سامع واملتكلم يف اأدب العامل 

الأوىل،  الطبعة  الللقللاهللرة،  والللتللوزيللع،  للن�سر  ال�سياء  دار  واملتعلم، 

2007م. 1428هل 

- �سم�س الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية، اإعالم 

املوقعني عن رب العاملني، دار اجليل، بريوت، دون طبعة وتاريخ، ج 1.

- عبد الرحمن بن خلدون، املقدمة، دار الفجر للرتاث، القاهرة، الطبعة 

الأوىل 1425هل 2004م.  

اأحمد  الدكتور  حتقيق:  املعلمني،  اآداب  القريواين،  �سحنون  بن  حممد   -

فوؤاد الأهواين، دار املعارف، القاهرة، الطبة الثانية، 1975م.

- املذكرات والآثار واخلواطر:

- عبد الرحمن بن اجلوزي، �سيد اخللاطر، حتقيق ال�سيخ حممد الغزايل، 

دار ال�سهاب، باتنة، اجلزائر، دون طبعة، دون تاريخ.

- اآثار ال�سيخ العالمة العربي بن بلقا�سم التب�سي اجلزائري، جمع وحتقيق 

وتعليق الدكتور اأحمد عي�ساوي، مطبعة الوليد، اجلزائر، الطبعة الأوىل، 

2006 م 1427هل.

اإدكل،  من�سورات  عرفته،  كما  الهاليل  الدين  تقي  الف�سل،  اأبو  حممد   -

املغرب، الرباط، الطبعة الأوىل، 2011م.
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* احلوارات: 

- حوار مع الأ�ستاذ العربي عثماين التب�سي اجلزائري مبدينة تب�سة �سهر 

1936م  1997م، وهو اأحد تالميذ املفكر مالك بن نبي بت�سبة �سنة  جوان 

يف مدر�سة تهذيب البنني والبنات. 

* املراجع:

- اأحمد علي احلاج حممد، العوملة والرتبية اآفاق م�ستقبلية، كتاب الأمة، 

قطر، عدد 145، ال�سنة احلادية والثالثون، رم�سان 1432هل..

- اأحمد �سلبي، الفكر الإ�سالمي منابعه واآثاره، مكتبة النه�سة امل�سرية، 

القاهرة، الطبعة الثامنة، 1986م.

- اأحمد عي�ساوي، منهج الدعوة عند اأنبياء اهلل: نوح، اإبراهيم، يو�سف، 

مو�سى، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة الأوىل، 1433هل 2012م. 

- اأحمد عي�ساوي، تيارات وق�سايا فكرية معا�سرة، دار الكتاب احلديث، 

القاهرة، الطبعة الأوىل، 1433هل 2012م.

- اإبراهيم اإمام، الإعالم الإ�سالمي، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة 

الأوىل، 1975م. 

- اإبراهيم الفقي، اإدارة الوقت، دار اإبداع لالإعالم والن�سر، القاهرة، دون 

طبعة، 1430هل 2009م. 

-  اإبراهيم الفقي، الربجمة اللغوية الع�سبية وفن الت�سال الالحمدود، 

مكتبة املدينة علم ومعرفة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1430هل 2009م. 

والتوزيع،  للن�سر  الراية  دار  المتياز،  اإىل  الطريق  الفقي،  اإبراهيم   -

القاهرة، الطبعة الأوىل، 1430هل 2009م. 

القاهرة،  والتوزيع،  للن�سر  الراية  دار  الفكر،،  قوة  الفقي،  اإبراهيم   -

الطبعة الأوىل، 1430هل 2009م.
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كتاب  ال�سريف،  النبوي  احلديث  يف  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  بلكا،  اإليا�س   -

الأمة، قطر، عدد 126، رجب 1429هل.

كتاب  املجتمع،  اإ�سالح  القراآن يف  و�سائل  ال�سالحي، من  نعمان  اأمني   -

الأمة، قطر، عدد 127، رم�سان 1429هل، ال�سنة الثامنة والع�سرون. 

- ب�سري عبد اهلل امل�ساري، لغة اخلطاب الدعوي، كتاب الأمة، قطر، عدد 

143، جمادى الأوىل 1432هل. 

املوؤ�س�سة  النف�س،  وعلم  الرتبية  علوم  يف  البحث  مناهج  رابللح،  تركي   -

الوطنية للكتاب، اجلزائر، الطبعة الأوىل، 1984م. 

- توفيق الطويل، اأ�س�س الفل�سفة، دار النه�سة العربية، القاهرة، الطبعة 

الرابعة، 1964م. 

خمتار،  باجي  جامعة  من�سورات  اجلماهريية،  الثقافة  العيفة،  جمال   -

عنابة، الطبعة الأوىل، 2003م.

- ح�سن بن اإبراهيم هنداوي، التعليم واإ�سكالية التنمية، كتاب الأمة، قطر 

عدد 98، ذو القعدة 1424هل. 

 ،103 عدد  قطر،  الأمللة،  كتاب  الت�سال،  مهارات  عي�سى،  علي  را�سد   -

رم�سان 1425هل.

- فوؤاد عبد الرحمن البنا، العروج احل�ساري بني مالك بن نبي وفتح اهلل 

جولن، كتاب الأمة، قطر، عدد 155، جمادى الأوىل 1434هل.

 ،78 رقم  العربي،  كتاب  التاريخ،  قراءة  اإعادة  قا�سم،  عبدة  قا�سم   -

.2009 اكتوبر 

- عبا�س حممود العقاد، فال�سفة احلكم يف الع�سر احلديث، من�سورات 

املكتبة الع�سرية، بريوت، دون طبعة، دون تاريخ.
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الفل�سفة اقراآنية، مكتبة رحاب، اجلزائر، دون  العقاد،  - عبا�س حممود 

طبعة، دون تاريخ.  

القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  وتاريخه،  الإعللالم  حمزة،  اللطيف  عبد   -

الطبعة الأوىل، 1965م.

- عبد ال�سالم يا�سني، اإمامة الأمة، دار لبنان للطباعة والن�سر، بريوت، 

الإعالم  و�سائل  �سرف،  العزيز  عبد   -  .2009 1430هلللل  الأوىل،  الطبعة 

الأوىل،  الطبعة  القاهرة،  للكتاب،  العامة  امل�سرية  الهيئة  الثقافة،  وم�سكلة 

القاهرة،  املعارف،  دار  واآثللاره،  1999م. - طه احلاجري، اجلاحظ حياته 

الطبعة الثانية، 1969م.

كتاب  احل�سارية،  وامل�ساألة  الإ�سالمية  الروؤية  الأمني،  حممد  اهلل  عبد   -

الأمة، قطر، عدد 153، املحرم 1434هل.

- عبد اهلل الزبري عبد الرحمن، دعوة اجلماهري مكونات اخلطاب وو�سائل 

الت�سديد، كتاب الأمة، قطر، عدد 76، ربيع الأول 1421هل.

- عبد الوهاب بوخلخال، قراءة يف فكر مالك بن نبي، كتاب الأمة، قطر، 

عدد 152، ذو القعدة 1433هل.

- مالك بن نبي، م�سكلة الأفكار يف العامل الإ�سالمي، دار الفكر املعا�سر، 

بريوت، الطبعة ال�سابعة، 1427هل 2006م. 

الطبعة  بريوت،  املعا�سر،  الفكر  دار  الكربى،  الق�سايا  نبي،  بن  مالك   -

ال�سابعة، 1428هل 2007م.

ع�سر،  اخلام�س  قرنها  ت�ستقبل  الإ�سالمية  الدعوة  الغزايل،  حممد   -

دار ال�سهاب، اجلزائر، الطبعة الأوىل، 1986م.

بريوت،  املعا�سر،  الفكر  دار  اأول،  القراءة  �سامل،  عدنان  حممد   -

دار الفكر، دم�سق، الطبعة الثانية، 1423هل 2002م.  
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املنار  مركب  املالية،  واملعامالت  الفقهية  القواعد  حمدي،  �سالح  حممد 

للن�سر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة الأوىل، 1433هل 2012م.

- موفق �سامل نوري، الأخالق وال�سيا�سة قراءة يف خالفة عمر بن اخلطاب 

الثانية  ال�سنة  هللل،   1433 الأول  ربيع   ،148 عللدد  قطر،  الأمللة،  كتاب   ،
والثالثون.

املللغللاربللة يف  رحللالت  خللالل  مللن  اجلللزائللر  احلمي�سي،  بللاي  مللولي   -

الطبعة  اجلزائر،  والتوزيع  للن�سر  الوطنية  ال�سركة  العثماين،  العهد 

1981م.  الثانية، 

درا�سة   - الثقافية  والهوية  واملجتمع  التلفزيون  البطري،  اأحمد  ن�سمة   -

نقدية -، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الأوىل، 1999م،

املعرفة،  عامل  �سل�سلة  املعلومات،  وع�سر  العربية  الثقافة  علي،  نبيل   -

الكويت، عدد 265، جانفي  2001م.

كتاب  له،  ووداعللا  الللورق  ع�سر  اإىل  حتية  ح�سني،  الدين  �سالح  هالة   -

العربي، العدد 81، يوليو 2010م، الثقافة العربية يف ظل و�سائط الت�سال 

احلديثة.

* املراجع املرتجمة:

العلمي، ترجمة:   البحث  امل�سلمني يف  العلماء  - فرانتز روزنتال، مناهج 

الطبعة  بريوت،  الثقافة،  دار  عرفات،  وليد  مراجعة:  فريحة،  اأني�س  

الأوىل، 1961م.

- ميت�سو كاكو، روؤى م�ستقبلية - كيف �سيغري العلم حياتنا يف القرن الواحد 

والع�سرين -، ترجمة: �سعد الدين خرفان، مراجعة: حممد يون�س، �سل�سلة 

عامل املعرفة، الكويت، عدد 270، ربيع الأول 1422هل يونيو 2001م. 
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- هان�س بيرت مارتني وهارالد �سومان، فخ العوملة، ترجمة وتقدمي: الدكتور 

عامل  �سل�سلة  زكللي،  رمللزي  الدكتور  وتقدمي:  مراجعة  علي،  عبا�س  عدنان 

املعرفة، الكويت، عدد 295، اأغ�سط�س 2003م. 

- فران�سي�سكو خافيري كاريللو، مدن املعرفة: املداخل واخلربات والروؤى، 

ترجمة: خالد علي يو�سف، مراجعة: عمرو عبد الرحمن طيبة، و حممد �سيد 

حممد مر�سي، كتاب عامل املعرفة، عدد 381، اكتوبر 2011م.

* الر�ضائل اجلامعية:

- يا�سني قرناين، ا�ستخدامات الطلبة اجلامعيني ل�سبكة الإنرتنيت طلبة 

اإ�سراف  من�سورة،  غري  ماج�ستري،  ر�سالة  اأمنوذجا،  و�سطيف  ب�سكرة  جامع 

والعلوم  الجتماعية  العلوم  كلية  باتنة،  جامعة  عي�ساين،  رحيمة  الدكتورة 

الإ�سالمية، �سنة 2009-2010م.

- �سامية جفال، الثقافة الإ�سالمية يف ال�سحافة العربية يف ظل العوملة - 

اإ�سراف  والت�سال،  والإعالم  الدعوة  ر�سالة دكتوراة يف  درا�سة حتليلية -، 

الأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل بوجالل، كلية اأ�سول الدين، ق�سم الدعوة والإعالم 

والت�سال، جامعة الأمري عبد القادر للعلوم الإ�سالمية، ق�سنطينة،

* املجالت واجلرائد:

) - املجالت:

- اأحمد عي�ساوي، مالك بن نبي املفكر الإ�سالمي العاملي الذي ا�ست�سرف 

ق�سايا ع�سرنا، جملة الأحمدية، عدد 20، جويلية 2005م، دبي.

- اأحمد عي�ساوي، اأثر الف�سائيات الدينية على اخلطاب امل�سجدي  جملة 

2012/05/27م،  06/رجب/1433هل  1997، الأحد  البالغ، الكويت، عدد، 

2012/06/03م،  13/رجب/1433هل  1998، الأحد  وعدد،  احللقة الأوىل. 

احللقة الثانية.
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جملة  احل�سارية،  الللدورة  على  واأثللره  الزمني  البعد  عي�ساوي،  اأحمد   -

البالغ، الكويت، عدد 2001، الأحد 04/�سعبان/1433هل 2012/06/24م، 

11/�سعبان/1433هل  الأحد   ،2002 عدد  الثانية،  واحللقة  الأوىل.  احللقة 

2012/07/01م. 

- اأحمد عي�ساوي، مقومات امل�سروع احل�ساري عند نبيي اهلل نوح ومو�سى، 

الوعي الإ�سالمي، عدد 496، جانفي  2007  . 

جملة  العلق،  �سورة  يف  احل�ساري  امل�سروع  مقومات  عي�ساوي،  اأحمد   -

الوعي الإ�سالمي، عدد 498،  فرباير 2007م.

جملة  العلق،  �سورة  يف  احل�ساري  امل�سروع  مقومات  عي�ساوي،  اأحمد    -

الوعي الإ�سالمي، عدد 499، مار�س 2007م. 

- اأحمد عي�ساوي، موا�سفات حامل امل�سروع يف �سورة املدثر، جملة الوعي 

الإ�سالمي، عدد 500، اأفريل 2007م.

- اأحمد اأبو زيد، تكنولوجيا بال حدود، جملة العربي، الكويت، عدد 633، 

اأوت 2011م.

 ،562 عدد  الإ�سالمي،  الوعي  جملة  الللقللراءة،  �سليمان،  اآيللت  الب�سري   -

جمادى الآخرة 1433هل اأبريل مايو 2012م، �س 95.

البلدان  يف  والإمكانات  التوقعات   - وال�سيادة  العلم  زحالن،  اأنطوان    -

العربية،  الوحدة  درا�سات  مركز  بريوت،  العربي،  امل�ستقبل  جملة  العربية، 

العدد 383، جانفي 2011م.

- اإبراهيم اآل عبد اهلل، التعليم والأمن يف ع�سر العوملة، جملة املعرفة، 

العدد 53، نوفمرب 1999م.

- اإ�سماعيل �سراج الدين، تداعيات الثورة املعرفية، جملة العربي، الكويت، 

عدد 635، اكنوبر 2011م.
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مايو   ،5 العدد  العلمي،  العربي  جملة  ورقللي،  اأم  ورقللي  كاتوت،  جمال   -

2012م، �س 71.

- رنه جوين، ال�سباب انقرا�س الثقافة العميقة، جملة البيت العربي، عدد 

18، مايو 2013م.

- �سمري اإبراهيم ح�سن، الثورة املعلوماتية عواقبها واآفاقها، جملة جامعة 

دم�سق لالآداب والعلوم الإن�سانية، دم�سق، املجلد 18، العدد 1، 2002م.

- جملة العربي، عدد 654، مايو 2013م، �س 35. 

الإعالم، عدد  كلية  القاهرة،  الإعالم، جامعة  لبحوث  امل�سرية  املجلة   -

13، �سبتمرب 2001م، �س  50 و 52.  

الفكر،  عامل  جملة  الإعللالم،  وجمتمع  ال�سباب  ثقافة  الزيدي،  املنجي   -

املجل�س الوطني للثقافة والآداب والفنون، العدد 1، املجلد 35، يونيو و�سبتمرب 

2006م.

البحوث  جملة  اجلللزائللر،  يف  اجلامعي  الكتاب  واقللع  حفيظ،  مليكة   -

والدرا�سات العلمية، جامعة الدكتور يحي فار�س، عدد 06 - مار�س 2012م.

- نبيل علي، اإقامة جمتمع املعرفة كمحور للنه�سة، جملة امل�ستقبل العربي، 

 ،8 342، املجلد  30، العدد  ال�سنة  بريوت، مركز درا�سات الوحدة العربية، 

اأوت 2007م. 

- حممد �سيد ريان، القراءة يف العامل العربي، ملحق جملة العربي البيت 

العربي، العدد 6، ماي 2012م.

2 - اجلرائد:

اخلمي�س  اللليللومللي،  اللل�للسللروق  جللريللدة  جلي�س،  خللري  الللقللرين،  عائ�س   -

2012/07/12م املوافق 22/�سعبان/1433هل، عدد 3713، �س  21.
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جريدة  ؟،  مفكريها  اأوهللام  اأو  النرتنيت  وهم  لعيا�سي،  الدين  ن�سر   -

اخلرب، عدد   6852، الإثنني 2012/01/11م 15/ذو القعدة/1433هل، 

�س 21.

- املحا�ضرات:

- اأحمد عي�ساوي، اأثر الف�سائيات الدينية على اخلطاب امل�سجدي، قدمت 

ملتقى  يف  2010م  �سنة  العا�سمة  باجلزائر  الدينية  ال�سوؤون  بللوزارة  مللتقى 

القراآن الكرمي. 

* املواقع الإلكرتونية:

- مللواقللع اإلللكللرتونلليللة تللهللتللم بللالللقللراءة واملللقللروئلليللة، تللاريللخ الللدخللول 

2013/06/16م. 

- مواقع اإلكرتونية تهتم بتاأثري اجلانب الفزيولوجي للقراءة، تاريخ الزيارة 

2013/06/16م.

157





1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

اأ. فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ. د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء.

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �سامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�سى العرباين      

د.نا�سر يو�سف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ش      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د. اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

حممد  القياتي  اأحمد  حممد  د.       



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ش وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      




