مفهوم نقدالنقد عند علي حرب :تعقيب وتقويم
د .العرابي لخضر  .جامعة نلمسان .
مل حيظ خطاب نقد النقد باىتماـ كبَت من قبل الباحثُت  ،وال من قبل البحث اجلامعي  ،مثلما حظيت
بو الدراسات األدبية األخرى  .وردبا ال تقتصر ىذه الظاىرة على البحث اجلامعي العريب فقط  ،وإمنا ىي ظاىرة
أيضا يف الدراسات األدبية احلديثة  ،بل إف قراءة كتاب على كتاب التثَت اىتماـ القراء كثَتا سواء يف أدبنا أو يف
بعض اآلداب األخرى  ،كما يرى تودوروؼ يف كتابو  :نقد النقد .
وإذا كاف االىتماـ بنقد النقد حديثا  ،فإف تطور إمكانية البحث فيو راجع إىل تطور البحث يف العلوـ
اإلنسانية والدراسات اللسانية  ،والدراسات األدبية احلديثة  ،مثل السيميائيات وطرؽ ربليل اخلطاب  .وإذا كاف
النقد يتخذ من العمل األديب موضوعا لو  ،فإف ىذا النقد نفسو يصبح موضوعا يف نقد النقد  .وبعبارة أخرى ،
فإف النقد الذي يعترب لغة واصفة للغة األدبية األوىل ػ لغة العمل األديب ػ فإف نقد النقد لغة واصفة للغة واصفة .
غَت أف ىذه اللغة سبتلك قدرة على ضبط موضوعها من خالؿ لغة تسعفها على الوقوؼ على كيفية اشتغاؿ اللغة
النقدية األوىل  .وعليو  ،فإف خطاب نقد النقد ينتج لغتو حينما يقوى على تأطَت موضوعو بأدواتو النظرية
وادلنهجية وادلصطلحية اليت سبيزه عن اخلطابات األخرى
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عرؼ األدب العريب احلديث لونا من نقد النقد الذي اىتم باخلطابات العربية النقدية القددية  ،وعمل
التحسس هبا  ،من خالؿ رصد سلتلف ادلمارسات النقدية وتتبعها يف سَتورهتا التارخيية ؛ مثل  :تاريخ
جاىدا على
ّ
النقد األديب عند العرب  ،إلحساف عباس  ،والنقد ادلنهجي عند العرب  ،حملمد مندور  ،وحبث زلمد برادة ،
حوؿ  :زلمد مندور وتنظَت النقد األديب  ،وحبث زلمد مصايف  ،حوؿ  :صباعة الديواف  ،وحبث توفيق الزيدي ،
حوؿ  :مفهوـ األدبية يف الًتاث النقدي العريب  ،وإىل غَت ذلك من األحباث اليت ال يتسع ادلقاـ لذكرىا ىنا .
غَت أف ىذه األحباث ادلنجزة يف رلاؿ نقد النقد  ،كانت تسعى إىل أف زبرج خبالصات ىامة يف تاريخ
النقد العريب  ،ذلا عالقة بالتاريخ اخلطي للنقد أكثر من اىتمامها بنقد النقد ذاتو  ،ومن مث ال تسعفنا كثَتا على
تشييد خطاب نقد النقد  ،الذي يسعى الكتساب وضعيتو االعتبارية داخل ادلنظومة األدبية احلديثة بأجناسها
2
وأشكاذلا التعبَتية ادلختلفة احلديثة
إف نقد النقد ادلعاصر  ،كما يرى أضبد بوحسن  ،يسعى إىل " تطوير شلارستو عن طريق شحذ أدواتو
ومساءلة إصلازاتو والوعي دبوضمعو  ،يف إطار التعالق احلاصل بُت الدراسات اإلنسانية واللسانية واألدبية ادلختلفة .
وتتحدد باستمرار الوضعية االعتبارية لنقد النقد حينما صلده يصوغ لغتو الواصفة ادلمتلكة لألسس النظرية وادلنهجية
واالصطالحية  ،يقوى هبا على نسج أنساقو ووضع سننو اخلاصة ؛ ويرّكز بذلك تقليدا خطابيا يستطيع أف يفتح

آفاقا جديدة يف الدراسة النقدية العربية ادلعاصرة " . 3
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وإذا كاف كل خطاب يقوـ على اللغة اليت تدفعو ليكتسب ىذه الصفة أو تلك  ،فإف خطاب نقد النقد
 ،كما يقوؿ أضبد بوحسن  " ،يتميز بلغتو االصطالحية اليت يعتمد عليها  ،أو ما يعرؼ بادلصطلح  .ولعل ما
دييز العلوـ بعضها عن بعض ىو اختالؼ مصطلحاهتا ودقّتها " . 4
واحلق أف مفهوـ " قراءة القراءة " أو " نقد النقد " ليس مفهوما جديدا إال " بإطالقو االصطالحي ؛
وإال فإف قدماء النقاد العرب  ،وشراح النصوص الشعرية كانوا مارسوا  ،ىم أيضا  ،ما يعرؼ لدينا  ،ضلن اليوـ ،
ربت مصطلح " قراءة القراءة "  :إما جزئيا ( كأف يعًتض زللل أو شارح [ قاريء ] على من سبقو ليعارضو
وخيالفو  ،أو ليضيف إىل قراءتو  ،أو " يصحح " مظهرا من مظاىرىا )  ،وإما مشوليا حيث نلفي كثَتا من قدماء
الشراح وقرائهم يعمدوف إىل عمل من القراءة سابق جبذامَته فيعيدوف قراءتو يف ضوء من ادلعرفة اجلديدة  ،أو على
ضلو من الذوؽ سلالف  ،كما فعل أبو زلمد األعرايب الذي قرأ ما كاف قرأه أبو عبد اهلل احلسُت علي النمري
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البصري من أبيات ضباسة أيب سباـ  .وىذا شأف ال يكاد احلصر يأيت عليو "
ويرى علي حرب أف العرب قد عرفوا " قراءة القراءة " ربت أشكاؿ سلتلفة  ،كما يبدو من ادلصطلحات
ذبسد بعض ذلك النشاط النقدي ادلتنوع  ،مثل " تاريخ التاريخ " كما يطهر من بعض كتابات ابن خلدوف
اليت ّ
اليت عمدت إىل نقد التاريخ وربليلو يف ضوء كتابات تارخيية سابقة  .و " تفسَت التفسَت " إذ انصرفت العناية إىل
نقد الكتابات التفسَتية السابقة مثل احلواشي اليت كتبت على ىامش كثَت من كتب التفسَت  ،أو مثل ما صلده يف
تفسَت الرازي الذي يتعرض كثَتا ألقواؿ ادلفسرين السابقُت عليو بالنقد والتجريح  ،وطرح األسئلة احلَتى أو
التعجيزية اليت ال ديلك ذلا الرء جوابا  .ومن ىذا الوادي  ،أيضا  ،ما فعلو الغزايل يف كتابو " ادلنقذ من الضالؿ " .
6
ردا
وىكذا يالحظ علي حرب أف " نقد النقد " ابتدأ يف مسَتة النقد العريب بسلوؾ منعزؿ جاء إما ّ
لقراءة سابقة  ،وإما نقضا لتحليل مل يلق القبوؿ  ،وىذا يظهر من تلك التعليقات اليت كانت تكتب حوؿ ادلقروء
 ،كما فعل ابن سيده الذي تص ّدى يف قراءتو ؿ " مشكل أبيات ادلتنيب " لقراءة من سبقوه .
فمفهوـ " نقد النقد " عند علي حرب يعٍت وجود قراءة تنسج من حوؿ قراءة أخرى تسبقها  :تصفها ،
وربللها  ،وتدرسها  ،وتبلورىا  ،وتستضيئها  ،وتبث فيها روحا جديدا لتغتدي منتجة مثمرة  .إف مفهوـ " نقد
النقد " أو " قراءة القراءة " من ادلفاىيم اجلديدة اليت تعٍت إنطاؽ ما أنطقتو القراءة األوىل اليت مورست على النص
األديب  ،أو على خطاب ما  ،فمن منظور علي حرب "نقد النقد " يعٍت تسلّط قراءة سابقة دوف أف يزعم للقراءة
الالحقة أف تكوف أمثل من السابقة وأرقى  .وىكذا يكوف مفهوـ " قراءة القراءة "  ،أوال وأخَتا  ،ليس إال نقدا ،
أو ضربا من النقد  ،يبتديء من التن ّكر المسو .

ويع ّد علي حرب اإلبداع يف ذاتو قراءة ضمنية للقرحية  ،وترصبانا للمخيلة  ،ألنو " ال زبلو قراءة من تشبيو
 ،أكانت شرحا  ،أـ تفسَتا  ،أـ تأويال  ،وسواء اختص األمر بقراءة العامل  ،أـ بقراءة النصوص  ،أي قراءة القراءة
"  ، 7وإذا كاف األمر كذلك  ،فهل ينصرؼ الشأف إىل قراءة لقراءة أـ إىل قراءة قراءة القراءة ؟ بل إف علي حرب
يعتقد أف كال من األمرين وارد دوف أف يكوف شلتنعا أو مستنكرا .
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تتمخض  ،فقط  ،للنص األديب
وباإلضافة إىل ذلك  ،يرى علي حرب أف " قراءة القراءة " ال جيب أف ّ

اخلالص األدبية  ،بل لكل النصوص الدينية والفلسفية والسياسية  ،ويؤكد على أف القراءة الثانية ىنا الينبغي أف
تكوف  ،بالضرورة  ،رلرد وصف للموضوع (النص ) من اخلارج  ،وإمنا تغتدي مندرلة معو  ،وذات وضع كامل فيو
؛ إذ ىي نفسها تستحيل إىل إبداع يكتب حوؿ إبداع آخر فيتكامل معو . 8
ويفًتض علي حرب يف قراءة القراءة أف تؤصل مرجعية القراءة األوىل  ،وتكشف عن خلفياهتا ادلعرفية ،
وتربز صبالياهتا الكامنة بُت السمات اللفظية  ،والدالالت الظاىرة واخلفية  ،وتكشف عما مل يكشف عنو الناقد
األوؿ نفسو  ،مع التجانف عن إصدار األحكاـ االستعالئية  .وفحوى القوؿ " إف النص يشكل كونا من
العالمات واإلشارات يقبل دوما التفسَت والتأويل  ،ويستدعي أبدا قراءة ما مل يقرأ فيو من قبل " . 9
ويف العصر احلديث  ،توجد كثَتا من الكتابات اليت تدخل يف باب نقد الكتابات التفسَتية السابقة مثل
احلديث عن مناىج أشهر ادلفسرين يف اإلسالـ  ،ومن ذلك  :منهج الزسلشري يف تفسَت القرآف وبياف إعجازه ،
دلصطفى الصاوي .
ولعل من أشهر ما يندرج ضمن ىذا اإلطار ادلفاىيمي من الكتابات النقدية العربية يف القرف العشرين  ،ما
كتب عن كتاب الشعر اجلاىلي لطو حسُت  ،وكذلك كل ما كتب عن كتاب " الفن القصصي يف القرآف الكرًن "
حملمد أضبد خلف اهلل .
ويالحظ علي حرب أف مفهوـ " نقد النقد " ال يكاد خيرج يف الدرس النقدي العريب ادلعاصر عن أحد
أمرين  :إما أف يصدر عن رضا وتعاطف  ،وإما أف يصدر عن سخط وقلى  .ويف بعض األحياف تكوف غاية "
نقد النقد " ىي التعريف بادلدارس النقدية ادلعاصرة  ،وعرض أصوذلا وأسس فلسفاهتا وخلفياهتا أكثر من نقدىا .
وىذا مفاده أف النقود اليت كتبت عن الًتاث  ،أو عن ادلمارسات النقدية ادلعاصرة  ،مل ذبتهد يف تصنيفها بالتحليل
والًتكيب واخلروج منها بنتيجة مثمرة .
و عندما يتحدث علي حرب عن مفهوـ القراءة ،يرى أف قراءة القراءة يف حقيقة أمرىا« ،نشاط
فكري /لغوي مولد للتباين ،منتج لالختالؼ.فهي تتباين ،بطبيعتها ،عما تريد بيانو ،و زبتلف ،بذاهتا ،عما تريد
قراءتو ،و شرطها ،بل وعلة وجودىا و ربققها أف تكوف كذلك  ،أي سلتلفة عما تقرأ فيو ،و لكن فاعلة يف
الوقت نفسو ،و منتجة باختالفها ،و الختالفها بالذات .و القراءة اليت تزعم أهنا ترمي إىل قراءة نفس ما قرأه
مؤلف النص  ،حبرفيتو ،ال مربر ذلا أصال.إذ األصل يكوف عندئذ ،أوىل منها؛ بل ىو يغٍت عنها.ىذا ،إذا مل نقل
بأف مثل ذلك الزعم ىو غش و خداع.ذلك أف القراءة احلرفية مطلب يتعذر ربقيقو ،و مطلوب يستحيل بلوغو،

إذ الوقوؼ عند ادلعٌت احلريف للنص ،معناه تكراره .و النص ال يتكرر ،و إال بطل كونو مقروءا» .10
و يواصل علي حرب توضيحو دلفهوـ قراءة القراءة ،مؤكدا على أف عدـ التطابق بُت القراءة و النص
ادلقروء ،ال يعٍت بأي حاؿ من األحواؿ ،أف القارىء لنص ما « خيطىء ،بالضرورة ،يف شرحو ،أو يسيء تفسَته،
أو يغلو يف تأويلو ،أو يغش يف نقده و تقوديو.فليس ىذا القصد البتة .ذلك أف إشكالية القراءة  ،حبسب ما نقرأ
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القراءة ىنا ،ال تكمن يف قصور القاريء ادلعريف أو ادلنهجي ،و ال يف اضلرافو اخللقي أو اضليازه ادلذىيب.إهنا ال
تتمثل يف عدـ جدارة القارىء على القراءة ،و ال يف عدـ استقامتو يف التعاطي مع مقروئو ،و إمنا قواـ اإلشكالية،
كما نراىا ،أنو ال تطابق شلكنا ،يف األصل ،بُت القارىء و ادلقروء ،إذ النص حيتمل بذاتو أكثر من قراءة ،وأنو ال
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قراءة منزىة ،رلردة ،إذ كل قراءة ،يف نص ما ،ىي حرؼ أللفاظو ،و إزاحة دلعانية».
و يشَت علي حرب يف أكثر من موضع يف مقالو ،إىل أف قراءة القراءة ليست رلرد صدى للنص ،بل ىي
احتماؿ من بُت احتماالتو الكثَتة ،و ادلختلفة .كما ينفي أف يكوف القارىء يف قراءتو كادلرآة ،ال دور لو ،إال أف
يعكس الصور و ادلفاىيم و ادلعاين ،اليت رمى صاحب النص إىل قوذلا ،و التعبَت عنها حبرفيتها و سبامها.
"فاألحرى القوؿ إف النص مرآة يتمرأى فيو قارئو ،على صورة من الصور ،و يتعرؼ ،من خاللو ،على نفسو،
دبعٌت من ادلعاين .و النص يقوى بطبيعتو ،على ذلك .إذ النص اجلدير بالقراءة يشكل ،يف حقيقتو وبنيتو ،حقال
منهجيا يتيح للقارئ اجلدير بالقراءة ،أف ديتحن طريقتو يف ادلعاجلة ،أو حيزا نظريا دي ّكنو من الربىنة على قضية من
القضايا؛ أو فضاء دالليا يسمح لو باجًتاح معٌت ،أو انبجاس فكرة .و فحوى القوؿ إف النص يشكل كونا من
العالمات و اإلشارات يقبل دوما التفسَت و التأويل ،و يستدعي أبدا قراءة ما مل يقرأ فيو من قبل» .12
و الذي يتابع علي حرب ،جيده يقدـ صبلة من األسباب و احلجج على أف قراءة النص الواحد ،زبتلف
مع كل قراءة ،و بُت قارىء و آخر؛ بل زبتلف عند القارئ نفسو ،و ذلك تبعا ألحوالو النفسية ،و أطواره
الثقافية .و من ىنا ينفي أف زبتلف قراءة عن قراءة ،ألف شبة قراءة مطابقة أو مالئمة ،و أخرى غَت مطابقة أو

مالئمة ،بل حياوؿ أف يبُت أنو ال ديكن ألي قراءة إال أف زبتلف بطبيعتها ،عما تقرأه .ففي رأيو ،أف اختالؼ
القراءة عما تقرأه ،ىي «خاصية أمهات النصوص ،كالكتب ادلقدسة ،و األعماؿ الفلسفية ،واآلثار الشعرية ،فإف
قراءة النص الواحد منها زبتلف باختالؼ العصور ،والعوامل الثقافية ،بل تتعارض بتعارض اإليديولوجيات و
االسًتاتيجيات.و ادلثاؿ على ذلك يقدمو لنا النص القرآين  ،و ىو من أكثر النصوص حثا على القراءة و
استدعاء ذلا .فإنو شلا ال جداؿ فيو أف قراءة القرآف قد اختلفت و تعددت حبسب ادلدارس الكالمية و ادلذاىب
الفقهية ،و حبسب الفروع العملية و االختصاصات الفكرية ،بل حبسب أشخاص العلماء أنفسهم ،و لو كانوا
على مذىب واحد ،أو ينتموف إىل ادلدرسة الفكرية نفسها .من ىنا تولد عن قراءتو أكثر من نسق فقهي ،و أكثر
من مقالة كالمية؛ و نشأ حولو أكثر من تفسَت و تأويل ،ففي رلاؿ الفقو ،ىناؾ الرأي و االجتهاد ،و ىناؾ
النص و السمع ،فضال عن الطرؽ األخرى كاإلصباع ،و االستحساف ،و االستصحاب  .و يف علم الكالـ ،من
اجملسمة و
ادلعلوـ أف لكل فرقة ّ
تأوذلا اخلاص للمسائل العقائدية و األصوؿ الدينية ،كاهلل و صفاتو و أفعالو.فهناؾ ّ
ادلنزىة و ادلعطّلة ،و بينهما تقف الصفاتية ،و ىم الذين اختاروا موقفا وسطا؛ لذلك ،فقد
ادلشبّهة ،و ىناؾ ّ
اختلفت قراءات القرآف باختالؼ اجملاالت الثقافية و ادليادين العملية .فالبالغي جيد فيو ذروة البياف و منتهى
اإلعجاز،و الفقيو يستنبط منو رلموعة أحكاـ شرعية ؛ و الكالمي يؤسس عليو منظومة عقائدية ؛ و السياسي
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يستخلص منو نظاـ حكم و مشروع دولة ؛و الصويف يكشف فيو مثاال زىديا و بعدا عرفانيا ؛و أخَتا ديكن

للفيلسوؼ أف يقرأه قراءة فلسفية ،فيجد فيو حثا على النظر و التفكَت .»13
و جيدر التذكَت ىنا ،أف ما ينسحب ،يف اخلصوص ،على النص القرآين ،ينسحب أيضا على
النصوص الفلسفية ذاهتا ،و خَت شاىد على ذلك اختالؼ الشروحات ،و صراع التأويالت من حوؿ الفلسفة
الشراح ،أو باختالؼ العصور و الثقافات ،أو حبسب ادلعتقدات و
اليونانية ،إذ كانت الشروح زبتلف باختالؼ ّ
االنتماءات ادلذىبية و الرؤى.فلو أخذنا أرسطو مثال أو أفالطوف ،لوجدنا أف فلسفتهما قد شرحت يف العصر
اذللليٍت على غَت ما شرحت يف العصور الالحقة اليت شهدت تطورا يف الفكر الفلسفي .ففي عصر من العصور،
قرأت نصوص أفالطوف و أرسطو قراءة زبتلف باختالؼ الفضاءات الثقافية و األنظمة ادلعرفية ،وظفت حبسب
االنتماءات العقائدية و االسًتاتيجيات الفكرية.
تأولو
و انطالقا من ىذه احلقيقة التارخيية ،يرى علي حرب أف لكل فيلسوؼ«قراءتو اخلاصة ،أو ّ
״ الوجود
اخلاص للفلسفات اليت سبقتو ،و الشاىد على ذلك قراءة ىيدغر للنصوص اليونانية ،فإف صاحب
تأوال جديدا استثمر فيو حدسو األصيل،و طبّق منهجو يف البحث ،و بذلك
تأوؿ الفلسفة اليونانية ّ
والزماف״ قد ّ
ب ّدؿ النظر بالكلية إىل الفكر اليوناين ،و إىل البداية اليونانية على وجو التحديد ،بل إنو ب ّدؿ نظرتنا إىل كل
بداية  .و ما ينطبق على الفلسفة ينطبق بالطبع على الشعر ،فإذا كاف النص الفلسفي ،الذي ىو نص نظري
برىاين ،يقبل أكثر من قراءة ،فمن باب أوىل أف ينفتح النص الشعري على ما خيتلف و يتباين من القراءات ،إذ
كالـ الشعر ىو من أكثر الكالـ احتماال لفنوف التأويل ،سباما كالقوؿ القرآين ،ألنو من أكثر الكالـ استعماال
للمجاز...و ىكذا ،فالنصوص  /ادلرجع تشكل ،دوما عند قراءهتا ،رلاال النتظاـ كالـ آخر ،ىو كالـ القارىء.
و ىذا الكالـ خيتلف من قارىء إىل آخر ،يف قراءة النص نفسو ،إذ لكل قارىء اسًتاتيجيتو اخلاصة يف القراءة،

تأوؿ ادلعٌت ،و يف استثمار األفكار و تطبيقها .»14
أي يف تفسَت الكالـ ،و ّ
و لتوضيح ىذه ادلسالة أكثر ،البد من اإلشارة ،ىهنا ،إىل أننا ال نعٍت إطالقا دبفهوـ اختالؼ القراءة،
أف القارىء يقرأ يف النص ما يريد أف يقرأه ،أو ما حيلو لو أف يقرأه ،و إال استحاؿ «األمر عبثا و لغوا؛ فليس
القصد أف القراءة ىي إمكاف قوؿ كل شيء يف أي شيء.و إمنا القصد أف القارىء ،إذ يقرأ النص ،إمنا يستنطقو
و حياوره .و ىو ،إذ يفعل ذلك ،إمنا يستنطق ذاتو يف الوقت عينو.إنو يستكشف النص بقدر ما يستكشف ذاتو،
و حيقق إمكانا يتفتق عنو كالـ ادلؤلف ،بقدر ما يسرب إمكاناتو كقارىء .و ذلذا ،فإف كاف القارىء يستنطق
حقيقة النص ويسائلو عن دالالتو ،فإف النص ،بدوره ،يستنطق حقيقة القاريء و يسائلو عن ىو يتو.و لنقل
بتعابَت أخرى شبة تعارؼ بُت النص و القارىء ،بكل ما يعنيو التعارؼ بُت شخصُت أو ذاتُت؛ نعٍت تعارفا يتولد
عنو تعرؼ القارئ إىل ذاتو من جديد ،و معرفتو بالنص على ضلو مل يكن معروفا من قبل .و ىكذا ،فإذا كاف
القارئ يتكيف مع النص ،و يلج إىل عادلو ،أو يتوحد بو ،فإف النص حيث القارئ على النظر و التفكر ،و يدعوه
إىل استنفار طاقاتو و امتحاف قدراتو و جالء موىبتو.و ردبا استهوى النص القارئ ،و ش ّكل ،بالنسبة إليو،
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موضوع اشتهاء كما يذىب إىل ذلك روالف بارت .فالنص مثل اجلسد ،قد يراود القارئ عن نفسو فيغريو ،و
يفتح شهيتو للكالـ ،و حيرؾ رغبتو يف ادلعرفة ،فيلتذ القاريء بو ،و يؤثره و يشتاؽ إليو .واحلق ،أنو إذا كاف النص
ىو دبثابة مرآة يرى فيو القارئ نفسو ،بصورة من الصور أو دبعٌت من ادلعاين ،فإف ادلرآة ،إذ تسهم يف عملية
التماىي مع الذات و اكتساب اذلوية ،تولد ضربا من الشعور النرجسي ،و تشكل بذلك مصدر غبطة و

نشوة.ذلك بأف كل سباه خيالطو عشق للذات و التذاذ هبا .»15
و شلا سبق يظهر أف النص اجلدير بالقراءة ،ال حيمل يف ذاتو داللة جاىزة و هنائية ،بل ىو فضاء داليل،
و إمكاف تأويلي.و بالتايل ،فهو ال ينفصل عن قارئو و ال يتحقق من دوف مسامهة القارئ.و ذلذا،فإف كل قراءة
ربقق إمكانا دالليا مل يتحقق من قبل .و كل قراءة «ىي اكتشاؼ جديد ،ألف كل قراءة تكتشف بعدا رلهوال
من أبعاد النص ،أو تكشف النقاب عن طبقة من طبقاتو الداللية .وبذا تسهم القراءة يف ذبديد النص ،و تعمل
على ربويلو .و النص ال يتجدد و ال يتحوؿ ،إال ألنو ديلك ،بذاتو ،إمكاف التجدد و التحوؿ  .ىناؾ تواصل و
رباور بُت النص و قارئو .و العالقة بينهما ىي عالقة بنيوية ذبعل أحدمها يتوقف على اآلخر.فالقارىء يرهتن
للنص ،و لكن النص يرهتن ،بدوره ،بقراءة كل قارئ .من ىنا ،انفتاح النص على االختالؼ و التعدد ،و ىذه
النظرة ادلتفتحة إىل النص تستمد مشروعيتها من اختالؼ القراءات للنص الواحد.فلو مل يكن النص كذلك ،أي
إمكانا ينفتح على أكثر من قراءة ،دلا تغَتت قراءتو و دلا تنوعت داللتو عند كل قارئ .فال حياد إذًا يف القراءة.
بل كل قراءة لنص من النصوص ىي قراءة فيو ،أي قراءة فعالة منتجة تعيد تشكيل النص ،و إنتاج ادلعٌت .و ذلذا
نقوؿ بأف القراءة احلرفية ىي خدعة ،اللهم إال إذا كانت تعٍت التكرار األجوؼ أو الصمت ،أي الالقراءة .»16
يتمسكوف حبرفية النص،و
و بعد مناقشة دلفهوـ القراءة احلرفية اليت يع ّدىا قراءة أىل الظاىر الذين ّ
ديسكوف عن التفسَت و التأويل ،ألهنم يروف أف ال وجو يف النص ،إال الوجو الظاىر ،و ىذا مفاده أف اللفظ ال

حيتمل إال معٌت واحدا .و انطالقا من ىذا الرأي يغدو ادلعٌت ظاىرا بذاتو ،بينا بنفس العبارة اليت كتب أو قرئ هبا
 ،و من مث ال حيتاج إىل بياف أو شرح .فعلى ىذا الرأي يصبح النص تنصيصا على ادلقصود ،و ادلعٌت صرحيا ،و
القوؿ زلكما ،و ادلراد جليا واضحا.
قلت و بعد مناقشة القراءة احلرفية ،و توضيحها ،يرى علي حرب أف القراءة الظاىرية «تثَت إشكاال
مفاده أف أىل الظاىر يروف رأيهم و جيتهدوف يف تقصي ادلعٌت ،حيث يزعموف أف ادلعٌت منصوص عليو ،ال حيتاج
إىل استخراج أو إعماؿ نظر .ذلك أف أىل الظاىر مكرىوف على التعبَت عن ادلعٌت ادلراد ،أي ادلنصوص عليو،
عرب هبا عنو.و التعبَت عن ادلعٌت
بعباراهتم ىم ،يف حُت أهنم ي ّدعوف أف ادلعٌت ال حيتاج إىل صيغة غَت الصيغة اليت ّ

ادلراد بعبارة غَت عبارتو األوىل ،إمنا تعد عن موضوع األلفاظ ،و حرؼ للكالـ عن مواضعو ،ذلك أيا كاف التقارب
بُت العبارتُت ،و أيا كاف غرض القراءة و مرماىا .ألف األلفاظ ،و حبسب ما يقرره أىل الظاىر أنفسهم ،إمنا
ركبت و رتبت للداللة على معاف سلصوصة من دوف غَتىا ،فإذا تب ّدلت تلك األلفاظ أو تغَت ترتيبها ،أدى ذلك،
بالضرورة ،إىل تغَت ادلعٌت ،فاألصل يف اللغة عدـ االشًتاؾ ،أي عدـ الًتادؼ .و كل ترادؼ ،أي كل إحالؿ
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للفظ أو تعبَت زلل آخر ،إمنا ىو استخداـ للكالـ لغَت ما وضع لو يف األصل .و ذلك ىو اجملاز .إنو خروج
بالداللة و صرؼ للكالـ إىل معٌت حيتملو .فهو إذف تغَت يف الداللة و اختالؼ يف ادلعٌت .ىكذا ،فإف أىل
الظاىر إذ يعمدوف ،بل يضطروف إىل إعادة صياغة ادلعٌت ادلراد ،إمنا خيرجوف على ظاىر النص فيتأولوف ادلعٌت
حيث ينفوف ذلك .و ىذا مأزؽ القراءة الظاىرية .فهي إما أف تعيد ترتيب الكالـ و إنتاج ادلعٌت ،و إما أف تفضى
إىل السكوت ،أو إىل االكتفاء باالستماع إىل النص و اإلنصات إىل تالوتو .و احلق أف القراءة احلرفية الظاىرية
ليست شلكنة ،ما داـ أي شرح يقاؿ حوؿ النص حيمل إضافة أو حذؼ ،و حيتمل تبديال أو تغيَتا .و قد أدرؾ
ىذه احلقيقة بعض رواة احلديث حبسب ما يروي ذلك عنهم ابن حزـ األندلسي ،فكانوا إذا ما ح ّدثوا باحلديث،
ال يع ّقبوف عليو بأي شرح أو تعليق ،إذ برأيهم ،كل كالـ يقاؿ يف النص البد أف يتغَت يف داللتو حىت و لو كاف
ضرب مثاؿ أو إيراد شاىد .و بالفعل ،فالذي حياوؿ ،مثال ،تفسَت قوؿ اهلل أو شرح حديث نبوي ،إمنا يقوؿ يف
احلقيقة قولو ويسوؽ كالمو ،إذ للعبارات الشارحة منطوؽ مغاير دلنطوؽ النص ادلراد شرحو .فكل كالـ يعود يف
النهاية إىل مؤلفو  ،و كل قوؿ حيمل ىوية قائلو  ،و لو كاف كالما شارحا مفسرا  ،ولو كاف قوال على القوؿ.

فالقوؿ حوؿ القوؿ ىو قوؿ فيو على ضلو ما  ،أي قوؿ االختالؼ و ادلغايرة .»17
و من منظور علي حرب ،أف قراءة القراءة  ،سواء أكانت شرحا ،أـ تفسَتا ،أـ تأويال ،و سواء اختص
األمر بقراءة العامل ،أـ بقراءة النصوص ،أي قراءة القراءة ،فإهنا ال زبلو من تشبيو ،و ذلك بأف اإلنساف ،إذ «
يقرأ معاين األشياء ،أو يقرأ فيها ،فإنو ال ينفك يعَت األشياء أمساءه  ،و خيلع عليها أوصافو .إنو يقرأ ،عرب قراءتو

للشيء ،يف جسده ،فيكٍت عن رغباتو ،و ينبئ بأحوالو ،و يرمز إىل أطواره ،و يعقل نفسو و يستعرض قوتو ،فال
فكاؾ ،إذف ،من تشبيو .و التشبيو أثر من آثار الذات .إنو قراءة فيما ىو اإلنساف ،و فيما يعرض لو من صور و
رسوـ .وكما أف من يقرأ يف كتاب العامل ،يقرأ نوعا ما معانيو و صوره ،كذلك قارئ النص ،فإنو يقرأ ،ىو اآلخر،
نوعا ما ،معانيو و صوره ،عندما يقرأ يف نص من النصوص ،فيجرب فيو لغتو ،و يشغل سليالو  ،ويفهم فهمو.
يتعرض للنص بالشرح و
كل قارئ يعرض ذاتو ،و يتحدث عما يعرض لو من معٌت  ،أو صورة أو رسم ،حُت ّ
التفسَت  ،أو بالنقد و التحليل  .ولذا ،فإف القارئ إذ يقرأ ،إمنا يعيد ،إنتاج ادلقروء دبعٌت من ادلعاين ،و على
صورة من الصور.»18
أما قراءة القراءة لدى قدماء العرب فقد جاءت ردا لقراءة سابقة ،أو نقضا لتحليل مل يلق القبوؿ ،ويظهر
ذلك يف التعليقات اليت كانت تكتب من حوؿ النص ادلقروء ،ومرد ذلك إىل االختالؼ يف الذوؽ ،و التنوع يف
الثقافة و التفاوت يف العلم ،و ىذا التنوع الثقايف ،و االختالؼ الذوقي ،مها اللذاف كانا يغرياف ادلتأخر بإعادة
النظر يف قراءة ادلتقدـ.
و لعل شلارسة قراءة القراءة ىي أكثر اعتياصا ،و أشد تعقيدا ،لذا يتطلّب فيها «أف يكوف شلارسها ذا
معرفة أوسع و أعمق و أغٌت من القاريء الذي يقرؤه ،إما ال ،فليكن مستويا معو يف الثقافة و ادلعرفة و
التجربة...نقوؿ ذلك حىت صلتعل احلد األدىن من الشروط دلن يريد أف يقرأ قراءة ما .ذلك بأنو يفًتض يف قارئ
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يؤصل
اخي ىذه القراءة ،و ّ
القارئ ،أف يكشف عما مل يكشف عنو القارئ –احمللل -نفسو ،فيغوص إىل أو ّ

مرجعياهتا ،و يكشف عن خلفياهتا ادلعرفية ،كما يربز صبالياهتا الكامنة بُت السمات اللفظية ادلوقرة بادلعاين
البعيدة و الغريبة ،و الدالالت الظاىرة و اخلفية .»19
و خالصة القوؿ إنو يظهر شلا سبق أف قراءة القراءة قد تكوف شرحا أو ربليال ،و قد تكوف تفسَتا أو

تأويال ،و قد تكوف نقدا أو نقد نقد ،و قد تكوف تعليقا أو تشرحيا.و ىذا مفاده أف القراءة نشاط ذىٍت متنوع و
متعدد ادلظاىر ،أو إبداع متعدد األشكاؿ.
و كل قراءة من قراءات النص تعد مقدمة للقراءة اليت تليها .و إذا كاف األمر كذلك ،فإف القراءة ال زبرج
من مأزقها إال إذا توقّف النظر إىل النص بوصفو أحادي ادلعٌت ،وإىل القراءة بوصفها تتطابق مع النص .و بدال

من ذلك ،ينبغي على الباحثُت أف ينظروا إىل القراءة بوصفها اختالفا عن النص ال سباىيا معو ،بل جيب عليهم أف
ينظروا إىل النص على أنو حيز كالمي أو مقايل يتعدد معناه ،و تتفاضل داللتو ،و تتنوع مقاماتو ،و زبتلف
سياقاتو ،و تتعارض بياناتو ،و تًتتب مستوياتو ،و تًتاكم ترسباتو ..بل النص حيز ينطوي على سياقات و

فراغات .و زبًتقو شقوؽ و فجوات .فنظرتنا إىل النص على أنو فضاء مثقوب ،و مساحات مفتوحة ،ىي اليت
ذبعلنا نتقبل قراءات عديدة و سلتلفة ألثر واحد.
و ىذا يعٍت أف حل إشكالية قراءة النصوص الدينية أو األدبية ،أو الفلسفية موكوؿ إىل إلغاء كل اتفاؽ
نسيب حوؿ الدالالت النصية لدى رلموعة كبَتة من القراء ،أو يف فًتة من فًتات التاريخ عرب العصور ادلختلفة،
ذلك أف التطرؼ يف جعل القراءة تأويال فرديا ال غَت ،يغيّب سباما كل حضور لسلطة النص باعتباره ىو أيضا
ديارس دوره و توجيهو أحيانا ضلو احلصر النسيب الحتماالت الداللة .كما ينبغي اإلشارة إىل دور السياقات
النصية الداخلية ادلسؤولة يف كثَت من األحياف عن التقارب بُت القراءات ادلتعددة و ادلختلفة فضال عن السياقات
االجتماعية و احلضارية اليت تسمح دائما بتأويالت زلددة تشًتؾ فيها و تلتقي عندىا شرائح كاملة من القراء يف
عصر من العصور دوف أف يغيب االختالؼ بشكل تاـ ،كما يقوؿ ضبيد حلمداين يف كتابو القراءة و توليد
الداللة.
 ،20أف قراءة النصوص أحادية ،تبحث عن معٌت وحيد ىو ادلعٌت األصلي الذي
و نعتقد ،مع علي حرب
حيتملو الكالـ ،و الذي ينبغي العثور عليو و إسبامو معو و ذبسيده ،قد وجدت ترصبتها يف احلروب الدينية و الفنت
ادلذىبية و التصفيات العقائدية ،و ذلك حيث يعتقد كل مذىب بأنو األكثر تطابقا مع حرفية النص ،و األقرب
إىل روحيتو و اكتناه معناه األصلي ،و ينظر بالتايل إىل االختالؼ بوصفو بدعة و ضاللة ،أو ىرطقة و ربريفا.
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