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فعل القراءة
في الثقافة والعلوم اإلنسانیةوأثره في تشكیل الوعي

؛ وبكیفیة اإلنسانیةالعلومفي هذا التمهید نحاول باختصار إثارة مشكالت لها صلة وثیقة بموضوع 
على وفق نسق علمي منتظم؛ یفضي إلى جدوى وفائدة. وهي على الحقیقة مالحظات من االتعامل معه

الجدوى من الدراسات ؛ أو أي قارئ یرید استكشاف الدارسیناألخذ بها من لدن دارس المفید استیعابها و 
.والحوارات والنتاجات في مضمار العلوم اإلنسانیة بعامة

من الضروري االستعانة في العلوم اإلنسانیة؛ وكیف أنتتعلق هذه المالحظات بموضوع القراءة ودورها 
.خطاب ومكنوناته الظاهرة والباطنةأو البها لتخطي صعوبات النص ومشكالته

حصانٍة لدى القارئ أو السامع ل تتشكفي هذه المالحظات ننوه بأهمیة االستعانة بنظریات القراءة ل
تعصمه من أن یقع فریسة للخطاب الضمني أو المعلن.

ص وبحق هذه في ربط القارئ بالنزعة الموضوعیة، وتنأى به عن التعسف بحق الننظریة القراءة قد تسهم 
الكاتب كلیهما.

أو عبر طبیعة الخطاب؛ ،ومثلما یصدر الوهُن أحیانا في الكتابة عبر الخلل في المنهج أو الموضوعیة
فقد یصدر أحیانا أخرى عن سوء القراءة نفسها.

المالصقالحرفيالمعنىبینالتمییزعلىفرصة والتأویل تتشكل لدینا والداللة األلسنیاتعلمِ بفضلِ و 
.أو الخطابهقراءتنـعالمتولدةالمعنىثارآوبینما،ابٍ لخط
، أو ال أصالبهایفكریكنلمبل تكلم؛المیقصدهایكنلمالنصفيوأشیاءإیحاءاتالقراءیفهمقد

یرید التصریح بها مباشرة أو یتخذ منها وسیلة للوصول الحقا إلى مستوى اإلقناع، اإلقناع بعامة، بمعزل 
.لحقیقة أو عدمها عن صلته با

أنىـبمعن. ذاتهالنصتحلیلمنوفائدةإضاءةأكثراأحیانكونیقدبلضروري،النقديالتوجهاهذإن
ذلك. وقرائهمتلقیهجهةمنالنصونقداللغوي،ومعناههمؤلفجهةمنالنصنقد:النقدمننـنوعیهناك

قرَّاء الأذهانفيالمتشكلةالمخیالتوهذه. والجماعیةالفردیةالمخیالتتتشكلالنصتلقيأثناءفيهـأن
فيثم؛لألشیاءومحاكمتهم؛لألمورإدراكهمطریقةفيأي:في وعیهممـتتحكالتيهيأو السامعین

.وسلوكهمتصرفاتهم

والسیما الحدیثة منها (أي بعد منتصف القرن الثامن عشر اإلنسانیةعند تتبع تطور حركة الدراسات 
ن وقت إلى آخر دي) نجد أن االختالف فیها من حیث المنهج والقصدیة، وحیز العنایة یتباین مالمیال

ة فیها.وكّم البحوث المنتج،، بل انه یختلف من حیث رقعته الجغرافیةضمن النطاق الزمني الواحد

العلوم اإلنسانیة أو محاورة االعتقادات أن الجدوى من دراسة :وهذا الذي نقول یجرنا إلى الزمة مفادها
یة التي تتشكل تقتضي مغادرة األحكام القبل- قریبا كان أو بعیدا - التي تصدر عن اآلخر والتصورات

بفعل رواسب وتصورات أولیة؛ سواء كانت صحیحة أم خاطئة.
بأخالقیة العلمي وبالموضوعیة في الوصول الى الحقیقة، وفضال عن ذلك یتعلق یتعلق بالمنهجوهذا أمر 

العلم كلیهما؛ ویرتبط بالمقومات المنطقیة لفهم األشیاء واألحوال.

للتغیر والتطور والتبدل؛ فما یصح من تعریٍف على شيء أو ُعرضة- غالبا -ولما كانت األشیاء 
مصطلٍح ما؛ اآلن قد ال یصح علیه في وقت وظروف ُأَخر. والكل منطقیا یشتمل على الجزء؛ لكنه ال 
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ماهیته؛ هذا إذا نظرنا إلى األشیاء بتجرید، تماما مثلما أنَّ الجزَء ال یصح أْن - على الدوام -یمثل 
كل. یشكل حكما على ال

وهنا ال ندعو إلى األخذ بمقولة نسبیة األشیاء بوصفها حالة مطلقة؛ لكْن نأخذ بضرورة مراعاة األحوال 
التصورات تغیروبحكم الوظیفة، وبحكم ؛بحكم الزمنواألفكار والمالبسات التي تطرأ على األشیاء 

الذهنیة عنها.
وظروف إدراَك معانیها وأحوالها األفكار؛تجاه قبل إصداره األحكام أو المحاوروهذا یقتضي من القارئ

تشكُّلها، لكي ال یقع ضحیة سوء الفهم للنصوص، ولكي ال ُیخدع في تصور مرامیها ومجازاتها وأدلتها 
ومسوغاتها.

تتشكل لدى كثیر من القراء وخصوصا في بوادر تعلمهم وتثقفهم نوع من القداسة تجاه الكتب 
هار أو الدعایة أو حسن الظن أو الجهل بما یطرح في الكتاب أو ما یسمع والمطبوعات، تحت تأثیر االنب

من حوارات وخطابات. 
غبش لدى القارئ أو السامع تجاه ما یقرأ أو ما -دوافعه المختلفة -وتشكل المیول النفسیة والتحیز 

یحصل الحقائق والعلوم والثقافات.بأنهوهو یظن ؛الخطابِ فیقع ضحیةَ سمع،یَ 
حدث العكس أحیانا حیث یشكل الموقف السلبي من الكاتب أو المحاور سدا منیعا من وصول وقد ی

األفكار إلى وعي السامع أو القارئ.
دراسته ما لم نعرف تماما ماهیته وحدَّه؛ من جدوى وصول إلى والنص بشريإننا لن نستطیع الحكم على 

ما بقیمة هذا الفعل وطبیعته ومالبساته وأهدافه إذ ال ُیطلب من أحد تبیان جدوى فعٍل ما؛ ما لم یكن مل
.)*(وربما تاریخانیته

القراءِة؛ على قدر تعلق األمر بموضوعنا (بفعِل) وبناء على ما مر نحتاج إلى بسِط كالٍم مقتضٍب یتعلق 
هذا؛ كي نعرف كیف تتسبب عملیُة القراءة بإشكالیاٍت معرفیة؛ في حین أن الناس تتفق على أن القراءة 

ي الوسیلة التي من خاللها یستطیعون الكشف عن الحقیقة؛ أو فهم األفكار والتصورات والمشاعر. ه
ما ینتج عن عملیة القراءة ِمن أثر ذهني وشعوري في النفس.:والمقصود بـ فعل القراءة

عبر الخطاب الصوتي أو - والنص دون قراءة ال أثر له في ذهن السامع وال سلطة. ویجري السماع 
ذات المجرى الذي للقراءة، لذلك فإننا نعني بفعل القراءة التأثیر المعرفي للكلمة في القارئ أو -لصوري ا

السامع.
ُتتیح لنا نظریات القراءة تكثیف الوعي بالنص؛ في مقابِل معرفة الحقیقة، فهل كل فعل للقراءة هو حقا 

الحقیقة؟عنكشف 

یوردهـا حسـب التسلسـل األكثـر قبـوال لـدى ذات معـان ثـالث Raymond Williamsالتاریخانیة بحسب تعریف رایموند ولیامز )*(
الدارسین:

األول: المعنى المحاید وهو یعبر عن المنهج الدراسي المعتمد على حقائق الماضي وتأثیر سوابق األحداث. الثاني: منهج 
د على ظروف معینة وسیاقات تاریخیة متقلبة یجب عن طریقها تفسیر كل األحداث المحددة.یعتم

الثالث: معنـى سـلبي یهـاجم كـل أنـواع التفسـیر أو التنبـؤ عـن طریـق ضـرورة تاریخیـة. أو اكتشـاف قـوانین التطـور التـاریخي 
. أنظر: الحاضرحتى على صعید االحتمال في وقائع–عامة. بمعنى أن ال دخل لمجریات الماضي 

Keywords. A vocabulary of culture and society. Raymond

williams.pp.147. Revised edition. Oxford university press, 200 Madison

avenue, new. York, ny 10016.

نها حركة نقدیة تشّدد أفیرى "Historicism or historismأما الناقد التاریخي بول هاملتون في مقدمة كتابه "التاریخانیة" 
فلسفیة. وتاریخیة. وجمالیة. ضمن سیاقها -لنصوص. إنها معنیة أوال بجعل أیة عبارة لعلى األهمیة األولیة للسیاق التاریخي 

نظر:أیتأثر بالبیئة والظروف والعرف الذي كتب فیه النص،التاریخي"
Historicism. Paul Hamilton. First published 1996 by Routledge. 11 New Fetter Lane, London EC4P 4E.
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من النقاد والسیما في مجال النقد األدبي الحدیث؛ فیجعلون من ال نرید أن نتمادى فیما تمادى فیه قسمٌ 
في كتابه (المعنى يولیم راكلِّ قراءة عملیًة شبه افتراضیة وال تفضي إلى نتیجة حاسمة؛ جریا على قول 

یمكن ألي ناقد أن یزعم انه قد ألمَّ ال یمكن القول إن قراءتین من القراءات متطابقتان تماما، وال:األدبي)
أن كل قراءة تؤدي غایتها، وتصل :؛ بل نرید تحقیَق فكرٍة مفاُدهاإلماما مطلقا بالمعنى الذي أراده المؤلف
من ظروٍف مشروطة. في ظلِّ وقوع قراءاِتهم جمیعا ضِ ؛إلى هدفها، وتقترب من قراءات اآلخرین

الفلسفي الذي تمارسه بعُض أما أن نحاول اإلیغال في تعقیدات نظریات القراءة واالنغماس في التشویش 
؛ فهذا ال شأن لنا به؛ بل هدفنا الدعوُة إلى انتظاِم ذهن عملیات الذهن والوعيتوجهاتها؛ بحجة سبر 

؛ من دون الدخول في مقروءا أو مسموعاكالم؛صحیحة؛ بغیة الفهم الداللي العام للالقارئ في سیاقاتٍ 
ها.تحویِل النقد إلى مشكلة قائمٍة بنفسِ إلى مزیٍد من اإلرباك؛ والىإالمتاهات ال تفضي 

وٕاننا لواجدوَن أن التضخیَم واالنتفاخ الذي یقع فیه الفكر عبر التعقیدات النقدیة لهو خلل معرفي مغیِّب 
للوعي؛ وعلیه فإن القراءة العلمیة تدور حول محاور مهمة من المفید للقارئ اإلطالع علیها. ومن هذه 

:المحاور
الداللة المباشرة للغة. فالخبرة المعجمیة لها أهمیة قصوى في فهم النصوص واستبطان معرفة معنى- ١

معانیها.
ونربأ بها عن التعسف في االحتمال والتأویل بما ال تتحمله اللغة ،على حرمة الداللة اللغویةالحفاظنرید 

یكون ضحیة لشطط أنمن مع والساوتستسیغه الذائقة. وال یقبله منطق مستقیم. وبهذا نحترم ذهن القارئ 
خارج نطاق التواضع الداللي والبالغي للغة المجتمع. وان على أو الخطباء أو المحاورین بعامة الكتاب 

فهم یدافعوا عن حق القارئ وذوقه وارتباطه بلغته؛ بأكثر من كلَ أننقاد اللغة واألدب والفلسفة التواصلیة 
ولیس العكس. واللغة هي ملك الكتابُ صل؛ والفرع ما یكتبُ وولعهم بالدفاع عن الكاتب؛ فالقراء هم األ

المجتمع ال ملك فرد بعینه.
متواَضٌع علیه من لدن المجتمع؛ فإذا شذ الكاتب في فهمها خزینإن مرجعیة المعجم الزمة للكاتب ألنها 

یفرضها ها؛ فهذا على الحقیقة خلٌل یحتسب علیه؛ ألنه یحاول صنع لغة جدیدةلاعمأو تعسف في است
. وهو ال یكتب لنفسه بل للقراء؛ فلزاما علیه أن قارئا أو مخاطباعلى آخرین هو جزء منهم؛ وبهم یكون

على مستوى أفهامهم وذائقتهم.-األقل في-یكتب بلغتهم أو یحافظ 
لیس للكاتب أن یرغم القارئ على أن یتقمص لغًة جدیدة ذات طابع هالمي؛ یتراقص على أجناب و 

.یفضي إلى مستوى الوعي "لیفكك أخیرا عرى التراسل بین الذهن والمعنى"أندون من الحقیقیة

مخترقا قوانین ؛واللغة لیست فردیة؛ بل هي نتاج جماعي تراكمي؛ ولیس لفرد أن یصطنعها أو یتجاوزها
ا أبدا الن تكوینهها؛نشوئها وتطورها؛ فهذا یناقض أي نظریة حول كیفیة نشوء اللغات البشریة وتكوین

؛ بل ربما أحیانا ال یخضع ألي معیار منطقي واضح.افردیوالا،لیس ذاتی
لیس للكاتب أن یرغم القارئ على أن یتقمص لغًة جدیدة ذات طابع هالمي؛ یتراقص على أجناب 

.یفضي إلى مستوى الوعي "لیفكك أخیرا عرى التراسل بین الذهن والمعنى"أندون من الحقیقیة 
لفي المقابلكن.یة لشطط الُكتاب؛ علیه أن یقبل كل ما یقولونه أو یتبعونه من أسالیبوالقارئ لیس ضح

ن أن یكتبوا بالطریقة التي یریدون؛ فنجاحهم أو حق منع الكتاب مِ انلكتال یمالقارئ أو السامعفكل من 
.فشلهم عائد إلیهم

. فال حمل سى المجازي، والعكس بالعكمعنى المباشر إلى المعنالمعرفة بكیفیة تحول الداللة من ال- ٢
إلىكل دالالت الكالم على الظاهر في صالح الفهم والوعي بالمعاني، وال التعسف في التأویل یفضي 
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عملیة سلیمة في اإلدراك، بل األمر یحتاج وعي وخبرة في سیاق اللغة ومقتضى المعاني وقصدیة القائل 
أو الكاتب. 

وحدود الدالالت الجدید المتولدة عنها.المعرفة بأسالیب البالغة؛ - ٣
المعرفة بلحظة توقفه . فضال عن إدراك حدود التأویل وضرورة توافره؛ على وفق مسوغات معقولة- ٤

حین ال یجد له مسوغا غیر االفتراضات والظنون، وغیر الذاتیة في الفهم.؛وامتناعه
ن دائما حكما أنوالذاتیة لن تنجح في  هیة الفكر الذي یطرحه النص.على ماسلیماتكوُّ

ألدى ذلك إلى كانت تأویال كامال تأویال غیر قطعي؛ فلو-غالبا-بقىو یفهقبلت التأویل؛والقراءات إنْ 
ألنه أصبح معنى ظاهرا.؛ إلغاء جمیع التأویالت األخرى

والحذر مما بقصدیة الكاتب  الن القصدیة تعطینا قدرة على االحتیاط - قدر االمكان -االحاطة - ٥
هو مطروح من كالم أو مقروء من نصوص. والقصدیة تقتضي معرفة تاریحانیة النص وظروفه التي 

كتب فیها، وتستوجب معرفة مشارب الكاتب الفكریة االعتقادیة والنفسیة.

عن الحقیقة؟إیصال للفكرة وتعبیراعملیة بوصفهالعالقة بین المتلقي والكالم

ٌد ما لم یصل ال یتواجهان متلقيوالكالم"إن ال مباشرة إال عبر عملیة التلقي، ألن الكالَم بطبیعته مجرَّ
عبر تفكیره بأفكار اآلخر (الكاتب) حیث المواجهة تحدث في داخل المتلقيلكن هذهذهن السامع، 

التركیز علیها من لدن ، التي یجريأفكار الكاتبینفعل ذهنیا ب؛ ألنه أو الكالمُیضفي فردیته على النص
القارئ.

وكلما نستمر في عملیة القراءة نحدث انقساما وهمیا لشخصیتنا؛ ألننا نتبنى فكرة هي لیست لنا؛ وبالنتیجة 
یتحصل لنا بعدها القناعات التي یشكلها فعل الكتابة أو سوف نعمل على مستویات ذهنیة مختلفة.

الخطاب.
أننا ال نستطیع التخلي عن أفكارنا تماما؛ ألنها ستبقى قوة مهیمنة ومع أننا نفكر بأفكار شخص آخر؛ إال

.)١(....، وكل نص نقرؤه یرسم حدودا مختلفة في شخصیتنا" في عملیة قراءتنا
داللةنوعا ِمن التجرید والحفاظ على التلقي المقارب للحقیقة یقتضي من صاحبهوهذا ینتهي بنا إلى أن: ال

الكالم من غیر فحص ع عن األحكام القبلیة، واالبتعاد عن السقوط تحت مؤثرات ومفارقة الذاتیة، والترفُّ 
وتدبر.

. وهذا كله لن یتم المعنى والقصد منه؛ وبها نستطیع فهم ینبغي أن تكون حیادیةالمعنى كتشاف وعملیة ا
.قراءة أو التلقيما لم تتوافر الخبرة اللغویة والبالغیة، بوصفها آلة من آالِت فعل ال

الحكم أن ودالالت معانیه فنحتاج قبل على مستوى تطوره التاریخاني نصوصفحین نرید دراسة وعلیه
.ال أفعالأنها نصوصنفهم 

أما فهم النصوص على أنها أفعال فهذه مرحلٌة الحقة تعقب إتمام عملیة الوعي واإلدراك؛ وتدخل في 
نطاق قصدیة الكاتب.

ته؛ أو التعسف في فهمه أ في فهم النص )؛ أو الوقوع تحت مؤثراإن سوء القراءة على مستوى ( الخط
وعَوق یطال الوعي البشري. ،تلقيجدوى الخلٌل في 

وأمام سعة المعارف، والمشكالت المتولدة عن العصرنة؛ واألمراض الفكریة واالجتماعیة؛ وقدرة الخطاب 
.من القارئبررامأو الكالم ما عاَد الوقوُع بین براثن سلطة النص ؛على المراوغة والتختل

١) Modern Literary  Theory. Reader: Phlip Rise. London 1989. pp83

Omar
Draft



5

لكْن وفي الوقت نفسه لیس من الصحیح أن یتعسف القارئ ویعمل على تشویه النص وتدمیر معطیاته 
بین والتواصلعبر سوء قراءته، ألن هذا إلى اضطراب ذهني، وفجوات وشروخ في مستوى اإلدراك

األفراد وبین المجتمعات.
من األفكار والكتابات في مختلف المعارف اإلنسانیة، لكن هذا طوفانٌ والناس یعرض علیهم في كل آنٍ 

فبقدر ما تكون الكلمُة مشعَل نوٍر ِعبر ،الطوفان قلما یكون معنیا بتعلیمنا كیف نقرأ ولماذا نقرأ؛ لذلك
إشاراِتها ورموزها التي ُتعین على الفهِم طلبًا للحقیقة؛ فهي لها القدرة على أن تتحول إلى كیان ال یعرف

. المتكلم، الكالم أم سوء التلقيأم لكن َمن الذي یصنع هذا الكائن؟ المتلقيالشفقة؛ 
الحقیقة أن القرَّاء غیر المهیئین هم أنفسهم عبیُد النص، وهم ُعتاته في آن واحد. وال شك فإن هذا أمر 

؛ لكن المتلقینمة منثقافي كبیر؛ وِمن الصعب محاولة تالفیه على مستوى العامعرفي و معقد؛ وهو شرخ 
یبقى هناك أمٌل في تحفیز النخبة على التسلح بالطرائق الناجزة للتواصل؛ لتالفي ما ُذكر آنفا من أثر 

أو التلقي.مدمر للخلل في فعل القراءة
القارئ والكاتب كلیهما.:ویبقى خلل تدمیر الوعي عبر النصوص ال براءة فیه من الطرفین

نشرا للعلم والثقافة ومكافحًة للجهل، لكنها في الوقت نفسه كانت أقل تأثیرا فیما مضى كانت الكتابة اقل 
واستالبا للعقول مما هو علیه الحال في الزمن الحاضر؛ ال بسبب خبرة القراءة. بل ألمور استجدت 

:شكلت هذه المفارقة؛ التي بإمكاننا أجمالها بما یأتي

؛ في حین كان تأثیرها فیما مضى إلى القراءرعة وصولهاانتشار المادة المكتوبة وسعتها وتنوعها وس- ١
محصورا في النخب المثقفة من المجتمعات.

ن الكتاب الذین همهم امتهان الكتابة وهم یدَّعون على إن سهولة النشر قدمت تسهیالت أللوف مِ - ٢
یضفون علیها مسوغات الدوام أنهم علماء أو أدباء أو فنانون لهم الحق في تعاطي الكتابة؛ التي غالبا ما

؛تحولت إلى سلطة بید السیاسیین واألیدلوجیین؛أخالقیة وعلمیة. كما أن سهولة النشر واتساعه وسرعته
بشتى أنواعهم؛ حتى أصبحت الكتابة سلطاٍت مختلفة كل منها یحاول الوصول إلى ذهن القارئ أو إلى 

عاطفته وبالتالي إلى اتجاهه. 
محصورًة في مدارَس واتجاهاٍت فكریة ناظمة، أما في العصر الحدیث فإنها كانت القراءة فیما سبق- ٣

ال یعرف ما الذي سیفاجئه فیها؛ وهو وحید قد ؛تائه في غابةٍ أشبه بأضحت ذات نمط فردي؛ والقارئ 
) فحسب تكفیه تلقيوظن أنَّ الثقافة واجترار النصوص حصانة مطلقة؛ وان قدرته على (ال؛تضخمت ذاته

یكون ضحیة النصوص. أنن بمنأى عن االنحراف وتعصمه من الن یكو 
إدراَك معانیها وأحوالها وظروف تشكُّلها، -قبل إصداره األحكام تجاه األشیاء -وهذا یقتضي من المتلقي

وال ُیطلب من أحد تبیان جدوى فعٍل ما؛ ما لم یكن ملما بقیمة هذا الفعل وبطبیعته وبمالبساته وأهدافه 
خانیته.وربما بتاری

قتضي مغادرة األحكام علوم اإلنسانیة توهذا الذي نقول یجرنا إلى الزمة مفادها: أن الجدوى من دراسة ال
القبلیة التي تتشكل بفعل رواسب وتصورات أولیة سواء كانت صحیحة أم خاطئة. وهذا أمر یتعلق 

یاء واألحوال.بالمنهج وبأخالقیة العلم كلیهما؛ ویرتبط بالمقومات المنطقیة لفهم األش
هو ؛ حین أحكامهالمتعسف في بالكاتب أو المتكلم؛ فله أیضا صلة متلقيوهذا الكالم على قدر تعلقه بال

؛ فخلل راءِته لَما تولد عنه سوء في الكالم، فلوال سوء قأو یتكلم أو یحاوركان قارئا ِمن قبل أن یكتب
هو خلل مؤجَّل صادر عن قراءة خاطئة.المالك

مل كلمة (خطأ ) على أنها كل فعل یجانب الصواب بمعزل عن النیة والتصنیف األخالقي وهنا نستع
منتجات األفعال؛ ال األفعال ذاتها. أما دراسة طبیعة األفعال -ابتداًء -للسلوك. فنحن نناقش وندرس 

ودوافعها ومسبباتها فهو طور نقدي الحق له مختصوه وله آلته.
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اخرین ممن یخالفونا في التوجه أو بأن سبب األخطاء في كتابات الم-ال وفي أحسن األحو - وٕاذا سلمنا 
المعرفیة والحضاریة؛ فنرید أال یتكرر هذا الخطأ فینا ومنتجاتناناجهُلهم السابق في قراءة أحوالالمعتقد

.هم همعبر سوء قراءتنا لمنتجات
الذي یستحقه.في مستواه یكتبونه أو یقولونهوٕاننا بقراءتنا الصحیحة نضع ما 

ومن خالل قراءتنا الصحیحة نستطیع أن نقاوم أخطاءهم، وفي الوقت نفسه نستفید من معطیاتهم العلمیة 
وٕانجازاتهم التي لها وفرة وحضور. 

محفوف بالمشكالت والمخاطر أمرالتلقي من اآلخرمن مجمل هذه األفكار نرید أن نتوصل إلى أن 
، لذلك فهو یحتاج إلى نباهة؛ وٕاال تحول األمر إلى عملیة وصفیة وتكتنفه حساسیات كثیرٌة وشبهاتٌ 

قراءة قْبـلیة غیر منتظمة ضمن حدود العلم. وهذه دعوة إلى تلقي أو عبر ؛خاضعة الستالب الوعي
الوقوع في َشَرك سلطة النص؛ أو أن نتجنب؛ كي المعانيضرورة األخذ بالوسائل العلمیة في فهم 

لى محتواه الحقیقي عبر فرضیات مسبقة. نصادر حقه في الحفاظ ع
وعلى هذا تكون الدعوة إلى القراءة العلمیة الصحیحة ذات غرضین:

النصوص ألسباب كثیرة؛ منها عدم األهلیة والقدرة على لسلطة األول: أن نجنب أنفسنا الوقوع ضحایا 
؛ ومنها االنبهار واإلعجاب، ومنها التحیز.هافحص

بسبب أحكام َقبلیة مهیمنة على الداللیة؛یمة النص واالمتناع عن مصادرة قیمته الثاني: المحافظة على ق
أذهاننا؛ ربما تحمل نقیض الدوافع التي شكلت المسألة السابقة. 

ومن جانب آخر نلفت النظر إلى الضرورة القصوى لمعرفة تاریخ العلوم اإلنسانیة؛ فهي علوم مرت 
هي األخرى أصابها تحول ا ومناهجها وقصدیاتها؛ حتى أنْ بتحوالت كبیرة؛ مما انعكس على طبیعته

كبیر وتبدل.
.ا وبطبیعتها؛ ألجل الوعي بأهداِفهایحتاج المعرفَة بتاریخهِ ومن هنا ففهم العلوم

تاریخیة فإننا نذكِّر القارئ بأهمیة ذات جذور دراسة حوار األدیان أو حوار الحضارات مثالوبوصف 
ألن العلم عملیة ممتدة خالل الزمان، ومتعارضة مع ؛انفصاله عن العلم نفسهواستحالة)(تاریخ العلم

الطابع اآلني أو الطابع األزلي على السواء. 
ل" بـ لم في مهمته. وهو ما یسمیه "دنكوٕاذا ما طغى الجهُل بتاریخ علٍم ما؛ فال محالة سیخفق ذلك الع

عني به النقد الداخلي للعلم المؤَسس على المعرفة الذي یFactor  missing"العنصر المفقود" في العلم
.، ومن دون معرفة تاریخ العلوم سیغدو نمو العلم معاقا ومحفوفًا بالخطر)٢(التاریخیة

وال یوجد علم بال نقد مستمر له، وهذا النقد هو على الحقیقة نقد تاریخي؛ أو على األصح نقد تاریخاني.
طابعها العلمي متى تجاوز الناس الظروف التي نشأت في أحضانها، ولیس ثمة معرفة إنسانیة ال تفقد 

والمسائل التي توّلت الجواب علیها، والوظیفة التي تشكلت من أجلها تلك العلوم. ولعّل مصدر الجانب 
األكبر من النزعات والخرافات واألهواء واألغالط التي یقع فیها قسم من القراء؛ هو المعرفة التي جنحت 

.)٣(ا التاریخيعن مساره

)* ( وٕاذا كان هذا شـأن تـاریخ العلـم الطبیعـي عامـة. فإّنـه الشـك أكثـر أهمیـة بالنسـبة للعلـوم اإلنسـانیة. التـي یتعـذر تخلیصـها
كمــا یحــدث فــي غالــب ةم الطبیعیــو لها عــن ســائر ضــروب المعرفــة اإلنســانیة. وحتــى إذا أهمــل شــأن التــاریخ فــي العلــوفصــ

األحیان. فإّن ذلك ال یستقیم مع العلوم اإلنسانیة. 
الت وقد یكون من الخطأ االعتقاد بأّن االهتمام "العلمي" بالمشكالت االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة وغیرها من المشـك

مـن الزمـان بـدا فیهـا "علـم" المجتمـع أكثـر مـدةمن االهتمام بالظواهر الكونیة أو الفیزیائیة. ولقد مّرت ااإلنسانیة أحدث عهد
لذلك فهو لفرط حساسیته ولتعلقـه بـالنفس البشـریة وبـالتفكیر البشـري اللـذین ال حـدود لهمـا وال قـرار ."تقدمًا من علم الطبیعة

ایـة وضـبط وٕاتقـان كـي یكـون بحـق علمـا إنسـانیا لـه أهدافـه اإلنسـانیة ال مجـرد مناقشـات وتحلـیالت فهو یحتاج إلى مزید عن
مختبریة باردة.

(2) A Guide to the History of Science. Sarton, G, p.11-15.

(3) Greek Science. Farrington, B. Vol . 2, p 173. Penguin books. 1944.
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