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باحث واأكادميي جزائري

لغة وأدب

القائمون  يــــحــــذر،  ومــــــــازال  حــــــذر، 
والتوزيع  والنشر  الطباعة  دور  على 
واخلاصة،  العامة  املكتبات  وأصحاب 
الكتاب  عــالــم  مــع  املتعاملني  وســائــر 
واملكتبات، من جامعات ومراكز بحث 
ومؤسسات  عليا  ومــــدارس  ودراســــة 
والتمهني  والتكوين  والتعليم  التربية 
واملساجد  والـــثـــقـــافـــة  ــفــكــر  ال ودور 
ومعرفة  علم  وطــالب  ونخب  الكبرى 
وسلبية  خطيرة  ظــاهــرة  مــن  وثقافة، 
ومقلقة جدا، باتت تهيمن على غالبية 
وامليادين،  القطاعات  بهذه  املشتغلني 
عزائمهم،  وتــثــبــط  ـــم،  ـــه إرادات وتــشــل 
من  أهــدافــهــا،  عــن  بوصلتهم  وحتـــول 
دون أن تبدو منهم بوادر إرادة مقاومة 
وممــانــعــة نــاضــجــة - فــي هـــذا احلقل 
املعرفي واحلضاري املهم - تضع األمور 
بهدوء  وتعيدهم  املــتــوازن،  نصابها  في 
وتلقائية نحو خط سيرهم احلضاري 
انتزاعا  انتزعوا منه  الذي  والطبيعي، 
بفعل قابليتهم وتبعيتهم وارمتائهم في 
الوقتي  الــغــالــب واملــســيــطــر  مــحــاضــن 
املوجة  كــجــيــل  وســـطـــواتـــه  وســـيـــولـــه 
ووسائطها  الــســادســة  اإللــكــتــرونــيــة 
دون  من  عليهم،  الطاغية  اإللكترونية 
واملتوازنة  السوية  األمم  مــن  غيرهم 

واملشبعة بالتعامل مع ثقافة اآللة. 

تراجع  في  الظاهرة  هــذه  وتتشخص 
وتيرة القراءة بشكل عام، السيما بني 
النخب من أهل االختصاص واخلبرة، 
ــي مــســتــوى املــقــروئــيــة، وضعف  ــدن وت
اإلقبال على اقتناء - إن لم نقل ندرة - 
الكتاب الورقي والتفاخر به -كما كان 
جيلنا ومن سبقه - لدى النخب التي 
تعتمد اعتمادا كليا وأساسيا وحضاريا 
اإلنساني  املنتج  هــذا  عــطــاءات  على 
الراقي، فضال عن الزهد في احلضور 
ومهرجاناته  تظاهراته  في  واملشاركة 
ومعارضه التي تقام سنويا وفي أوقات 
ومناسبات وأماكن مختلفة من العالم، 
والتي تنال حظها اإلشهاري واإلعالمي 
الزائد، فيقبل الزوار باملاليني للفرجة 
والنزهة والتسلية والسياحة والترويح 
الــكــتــب حبيسة  وتــبــقــى  والـــتـــعـــارف، 
ــات الهجران  تــئــن مــن عــادي ــرفــوف  ال
وتسفر  اإلعــراض وصروفه،  وصنوف 
ساعات اإلغالق املتأخرة من الليل عن 
الزوار  بعض  يحملها  خفيفة  أكــيــاس 
ملآرب  أو  الوجه  ملــاء  أو حفظا  خجال 
والعارضون  املــعــرض  ويــخــرج  أخـــرى، 
ببيع  والعرض  الترويج  من  شهر  بعد 
تلك  مقابل  النسخ  مــن  آالف  بضعة 
قاعاته  في  اجلوالة  البشرية  املاليني 
وقهره  الشاعر  ألــم  محققة  الكبرى، 

وهو يقول فيهم ولهم:  
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ

محمول ظـــهـــورهـــا  فـــــوق  واملـــــــاء 

نسب التراجع
ويعضد هذا القلق من هذه الظاهرة، 
التي جاءت مع مطالع األلفية الثالثة، 
واالنحسار  الــتــراجــع  نسب  تضاعف 
عالم  على  واإلقبال  والطلب  والرغبة 
سوءا  تــزداد  والتي  والــقــراءة،  الكتاب 
ــراجــعــا كــل ســنــة فــي عـــدد القراء  وت
عموما، والقراء املتميزين واملتخصصني 
عــلــى وجـــه اخلـــصـــوص، الســيــمــا بعد 
الكتاب  على  احلــصــول  ثقافة  تفشي 
اإللكتروني السهل بني مجموع غالبية 
والقراءة،  بالكتاب  املشتغلة  النخب 
الذي يشهد تراجعا الفتا في منسوب 
ومواطن  متابعاته  وبــصــيــرة  قــراءاتــه 
االستفادة من مضامينه الناضجة، على 
الرغم من انخداع الكثير من أصحاب 
بارتفاع  اإللكترونية  واملكتبات  املواقع 
واملتجولني  الزائرين  وأرقــام  مؤشرات 
والباحثني في املوقع، والتي تصل إلى 
عشرات اآلالف، بله إلى مئات اآلالف 
في بعض املواقع، وهي في مجملها - 
بعد الدراسات امليدانية التي أجريتها 
طالبي  على  متناهية  وبصدقية  بدقة 

النهضة بالقراءة.. 

العدد )620( ربيع اآلخر  1438 هـ - يناير 2017 م60



مدة عقد علمي ودعوي يرقب الظاهرة 
إطــالالت سطحية  مجرد   - كثب  عن 
وزيارات عابرة لسلخ ونتف وزبر بعض 
للبحث  أو  للمقال  الصاحلة  الفقرات 
وأنانية وخلسة  بسهولة  إجنــازه  املــراد 
وكــســل واتــــكــــال.. لــلــمــشــاركــة بـــه في 
مؤمتر أو ندوة أو يوم دراسي أو كلمة 
حيث  جمعة،  خطبة  أو  مناسبة  فــي 
أمثالهم،  على  بضاعتهم  الكل  يعرض 
وحيث الكل يرتاد رفوف العم »غوغل« 
لتدبيج  الــبــحــث  مـــحـــركـــات  وســـائـــر 
بعطاءات  الــفــارغــات  الصفحات  تلك 
الكالسيكية  القراءة  عن  بعيدا  الغير، 
واملعمقة،  الدقيقة  والنقدية  التحليلية 
واملفضية إلى مقاربة أو مالمسة وجه 
يد  على  تعلمنا  كما  بعينها،  احلقيقة 
سليلي   - الله  يرحمهم   – أساتذتنا 
واإلسالمية  العربية  النهضة  أجــيــال 
واألدبية  والدينية  والثقافية  املعرفية 

والصحفية.
واملــشــكــلــة الــكــبــرى الــتــي نــعــانــي منها 
تكمن  ال  بحث،  ومراكز  كنخب  اليوم، 
أو  الــورقــي  الكتاب  اقتناء  عملية  في 
ــكــتــرونــي فــقــط، حــيــث يــحــمــل أو  اإلل
اإللكتروني  الــكــتــاب  يــبــاع  أو  يــهــدى 
أيضا، من عدم اقتنائهما أو حتميلهما 
املشكلة  إمنــا  باالستعارة،  أو  باملجان 
املمارسني  نــســب  تــراجــع  فــي  تــكــمــن 
لهذه  واحمليني  املقدس،  القراءة  لفعل 
حياة  مــن  واملغيبة  الغائبة  الفريضة 
بدافع  ســواء  اليوم،  واملسلمني  العرب 
الرقي  ـــدافـــع  ب أو  والـــعـــمـــل  ــبــحــث  ال
الــفــكــري والــثــقــافــي واملــعــرفــي املجرد 
سرطانات  تتورم  كما  االجتماعي،  أو 
املشكلة أيضا في ندرة القراء املتميزين 
أيضا والباحثني عن األعمال اجلديدة 
التراثية أيضا، السيما بني النخب  أو 
)أساتذة، باحثني، طلبة( التي يفترض 
فيهم القيام على إحياء هذه الفريضة 
الغائبة كلية من حياة العرب واملسلمني 
سراب  فــي  واإلبــحــار  العبث  حلساب 

محيطات البحار اللجية بكل شيء.

معضلة
إذن نحن أمام مشكلة كبيرة جدا، بل 

نحن أمام معضلة مستعصية عن احلل 
في الوقت الراهن على أقرب تقدير، 
كونها أفضت، قسريا وقهريا، إلى خلق 
شائعة  صــارت  جديدة  ثقافة  وتعميم 
لها مصطلحاتها  األمــة،  جماهير  بني 
ومفرداتها وآلياتها.. ال تخرج عن نطاق: 
»الكهرباء واألزرار واللمسات والشاشة 
والصورة والفرجة والصوت واملوسيقى 
والنغمات والعبث اإلدماني اإللكتروني 
وتكمن  املــرضــي«..  االتصالي  والعبث 
املشكلة أساسا في تراجع نسبة القراءة 
واملــقــروئــيــة ورقــيــا وإلــكــتــرونــيــا، وفي 
الكتابني  مع  والتعامل  اإلقبال  ضعف 
ــورقــي واإللــكــتــرونــي، قــــراءة وبحثا  ال
الكتاب  يعد  لم  إذ  واقتناء،  ومطالعة 
نقاشاتنا  وقطب  حياتنا  محور  يشكل 
في  كــان  كما  وحــلــولــنــا..  ومشكالتنا 
القرن امليالدي املاضي، وال يكمن لب 
والتحميل  االقتناء  عملية  في  املشكلة 
أساسا  يكمن  بل  اإللكتروني فحسب، 
فـــي ضــعــف اإلقـــبـــال عــلــى ممارسة 
ــقــراءة املــقــدس عــمــومــا، حيث  فعل ال
الثقافة:  ودور  العامة  املكتبات  تخلو 
املعاهد  مكتبات  اجلامعية،  )املكتبات 
الثانويات  ومكتبات  العليا،  واملــدارس 
االبتدائية،  واملــــدارس  واإلعـــداديـــات 
والبساتني  كــــاحلــــدائــــق  ونـــحـــوهـــا 
واملساجد(  اخلـــضـــراء  واملـــســـاحـــات 
والدارسني  والــبــاحــثــني  الـــقـــراء  مـــن 
واملطالعني التقليديني واملدفوعني من 
أصحاب احلاجات، كالطلبة والباحثني 
بإزاء  وصرنا  واملتقاعدين،  والراغبني 
زيارة  يعتد  لــم  وجــيــل  يــقــرأ،  ال  جيل 
وترتيبها  إلــيــهــا،  والــدخــول  املكتبات 
في سلم أولوياته، كما كان جيلنا ومن 

سبقه. 
املقام  هذا  في  معترض  يعترض  وقد 
أن  يجب  حضارية  بحقيقة  ليذكرنا 
وإمساكنا  وعينا  على  شــاهــدة  تــكــون 
ومفادها  والظاهرة،  املشكلة  بأطراف 
حاجياته  وجـــيـــل  مـــرحـــلـــة  لـــكـــل  أن 
ووسائله  ــه  ــمــامــات واهــت ومــتــطــلــبــاتــه 
دون سواه،  به  وخصوصياته اخلاصة 
فجيلنا هو جيل الرمز اللغوي املكتوب: 

)الكتاب، اجلريدة، املجلة، املطبوعة(، 
والصوتي املسموع: )اخلطبة، الدرس، 
املــــوعــــظــــة، احملـــــاضـــــرة، املـــــذيـــــاع(، 
)التلفزيون،  الـــبـــصـــري:  والــســمــعــي 
جيل  هو  وجيلهم  السينما(،  الفيديو، 
الصورة الرقمية واللون البراق واخلفة 
واملشاهدة  البرقية  واحلركة  األخــاذة 
اإللكترونية، وعلينا هنا أن نسلم بذلك 
وال منانع أو نغالب ذلك الوضع البتة 
مسبقا،  خــاســرة  دنكيشوتية  مغالبة 
بداءة - أن لكل جيل  حيث نعترف – 
اهتماماته وخصوصياته ووسائله، كما 
يجب علينا أن نكون على درجة عالية 
لنكون بعيدين  الوعي تؤهلنا  جدا من 
أو  ــال  األجــي فتح صفحة صـــراع  عــن 
بعض  على  بعضها  األجــيــال  تفضيل 
ألنها  البحثية،  شبكاتها  في  والــوقــوع 
ستحرمنا من فهم الظاهرة ومخاطرها 
منها،  الوقاية  وطــرق  أسبابها  وترسم 

ومن ثم عالجها أو الوقاية منها. 

اخلواص
إذ املــســألــة أبــعــد مــا تــكــون عــن ذلك 
باملكونات  أســاســا  تتعلق  ألنها  البتة، 
اخلاصة  والــغــريــزيــة  لــلــفــرد،  اجلبلية 
به، حيث خلق مطبوعا بخواص متيزه 
واملوجودات،  املــخــلــوقــات  ســائــر  عــن 
وهي مركوزة في تكوينته الترابية يوم 
خلق الله السماوات واألرض واإلنسان 
وميزه بالتكرمي على سائر املخلوقات، 
فقال مؤكدا على أهمية هذه الفطرة: 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ  
پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   
ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ  
ڇ    ڇ   ڇ   چ     چ   چ  
ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
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ڑ{  ڑ  ژ   ژ   ڈ  
)البقرة:30-32(، وزوده بسر املعرفة، 
املسؤوليات  وحتــمــل  اإلرادة،  وحــريــة 

ۇ   ڭ   }ڭ   فقال:  والتبعات، 
ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
ى   ې    ې   ې   ې  
وئوئ   ەئ     ەئ   ائ   ائ   ى  
ېئ   ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ     ۇئ  
ی{  ی   ىئ       ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  
بغير  حــريــة  فــال  و36(،  )الــبــقــرة:35 
وال  إرادة،  بغير  مسؤولية  وال  معرفة، 
أسهما  واملعرفة  جميعا،  بها  إال  حياة 
وأســاســهــمــا وركــيــزتــهــمــا، فــال ميكنه 
ممارسة إرادته وحريته واتخاذ القرار 
وحتــمــل الــتــبــعــات إال بــامــتــالكــه سر 
املعرفة، ولذا كانت من شروط األديان 
أن ال عقاب دون معرفة، لقوله تعالى: 
}ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ{
)اإلســراء:15(، }ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  
ڍ  ڌ{ )فاطر:24(، فال عقاب وال 
عذاب إال مببعث رسول يعلم ويوضح 
ويــشــرح، أو عــالــم أو داعــيــة أو فقيه 
موجه، وال حرية وال إرادة وال تبعة إال 
باملعرفة واملعلومة الصحيحة، وبطرق 
لقوله  مــصــداقــا  عــلــيــهــا،  احلـــصـــول 

ۇئ     وئ          وئ   ەئ        ەئ         }ائ   تعالى: 
)امللك:10(،  ۈئ{  ۈئ    ۆئ   ۆئ              ۇئ  
ولـــب املــشــكــلــة فــي مـــدى إقــبــال هذا 
الفرد على الوعاء احلضاري املختزل 
للمعرفة، واحملصل من قنوات املعرفة 
التي يبينها رسول الله ] للصحابي 
اجلليل عبدالله بن مسعود [ حني 
قال له: »اغد – كن - عاملا أو متعلما 
أو مستمعا أو محبا وال تكن اخلامسة 

فتهلك« )1(. 
البحث عن مصدر  إذن هي  فاملسألة 
خالل  تبلور  والــذي  ووعائها،  املعرفة 

شكل  في  السابقة  احلضارية  القرون 
الــكــتــاب، والـــذي كــان ومــــازال إحدى 
في  الوحيدة  الرصينة  املعرفة  وسائل 
احلياة، باإلضافة إلى املصادر املكتوبة 
حيث  واملجلة..،  كالصحيفة  األخــرى 
الكرمي  الــقــرآن  فــي  ذكــره  ورود  تكرر 
مــئــتــني وواحـــــد وثـــالثـــني مـــــرة، وفي 
مواضيع ومواضع ومناسبات ومقامات 
ــنــاءات ومــعــان ومقاصد  وســيــاقــات وب
النبوية  الــســنــة  حــفــلــت  كــمــا  شـــتـــى. 
بوروده في مواضع ومواضيع  املطهرة 

شتى يصعب إحصاؤها لكثرتها. 
وللفرد  لـــلـــواقـــع  تــشــخــيــصــنــا  وبـــعـــد 
بعالم  ــعــالقــة  ال ذات  ولــلــمــؤســســات 
االنحراف  وتسليمنا بخطورة  الكتاب، 
البحث  زاويـــة  فــي  الفطرة  منهج  عــن 
نــعــرض خالصة  واملــعــرفــة، نــحــب أن 
تتبعناه  ــذي  ال امليداني  البحث  نتائج 
بصدقية بحثية متناهية التي وضعتنا 
الرغم من  تقرأ، على  بــإزاء أجيال ال 
الدائم واملرضي في شبكات  إبحارها 
باملعرفة،  الغزيرة  العنكبوتية  املعرفة 
السوي  إدمانها غير  الرغم من  وعلى 
التواصل  ومواقع  في شبكات  الغوص 
االجتماعي لساعات تتراوح بني 5 و7 
ساعات في اليوم، وفق نتائج الدراسة 
امليدانية، التي شملت وغطت أكثر من 
ثمانية آالف طالب وطالبة من مراحل 
التعليم املختلفة الكالسيكية )ليسانس، 
أو  أو علوم(،  ماجستير، دكتوراه دولة 
)ليسانس،   )LMD( اجلديد  النظام 
ماستر، دكتوراه( جتاوبوا مع استمارة 
البحث. والالفت واخلطير هنا أن هذه 
الدراسة انصبت على الفئات الواجب 
أو  تغط  ولــم  والبحث،  الــقــراءة  عليها 
تلك  عرض  ولنا  القراء،  عامة  تتناول 

النتائج كالتالي: 
طيلة  مكتبة  يــدخــل  لــم  صــنــف   –  1
نسبتهم  وبلغت  كتاب،  القتناء  حياته 

33،97 في املئة.
سوى  مكتبة  يــدخــل  لــم  صــنــف   –  2
لشراء األدوات املدرسية بداية املوسم 

في   66،44 نسبتهم  وبلغت  الــدراســي 
اإلنــاث بسبب  اقتطاع نسبة  املئة، مع 

تقيدهن في اخلروج.
كتبه  ســـــوى  ـــقـــرأ  ي لــــم  صـــنـــف   –  3
في   33،98 نسبتهم  املدرسية وبلغت 
اجلدد  الناجحني  مــن  وليسوا   ، املئة 
فيهم  بل  البكالوريا،  شهادة  في  فقط 
نسبة كبيرة من طلبة مرحلة الليسانس 

واملاستر.
4 – صنف لم يقرأ أي كتاب إلكتروني 

وبلغت نسبتهم 99،99 في املئة.
ورقي  كتاب  أي  يقرأ  لــم  صنف   –  5
ولم يعبأ مبكتبة املنزل وبلغت نسبتهم 

99،99 في املئة.
مكتبة  لــديــهــم  تــوجــد  ال  صــنــف   –  6
في   66،94 نسبتهم  وبــلــغــت  منزلية 

املئة.
صنف لم ير أحد أبويه أو أحد   – 7
أفراد األسرة يقرأ خارج املطلوب من 
العمل أو الكتب املدرسية أو الصحف 
وبلغت نسبتهم 16،77 في  واجلرائد، 

املئة.
في  كـــتـــاب  أول  ــنــى  اقــت صــنــف   –  8
حياته يوم دخل اجلامعة من املقررات 
الدراسية فقط وبلغت نسبتهم 33،30 

في املئة.
وخالصة القول: إن هذه النتائج تعبر 
تــدل عليه  وتــدل على ما  عن نفسها، 
والسؤال  إضــافــة،  أو  تعليق  غير  مــن 
نسير مبثل  نحن  أيــن  إلــى  هنا:  املهم 
مستقبل  ومــا  الفارغة؟  األجيال  هــذه 

األمة في العاجل واآلجل؟

الهامش
1- يــــروى هـــذا احلــديــث عــن عــبــدالــلــه بن 
مسعود [ في سنن الدارمي، ج1، ص91، 
حديث رقــم 248؛ كما يــروى عن أبــي بكرة، 
وقد رواه الطبراني في الطبراني في املعجم 
8752؛  رقــم  حــديــث  ص150،  ج9،  الكبير، 
وفي األوســط، ج1، ص11، حديث رقم 19؛ 
وفي الصغير، ج2، ص63، حديث رقم 786؛ 
ومنبع  الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  رواه  كما 

الفوائد، ج1، ص146.

لغة وأدب
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