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نظرية القراءة
.1ماهية القراءة:
ذبمع ادلعاجم العربية على أف االشتقاؽ اللغوم للفظ "قرأ" يأيت دبعٌت اجلمع ك الضم،

ك القراءة:ضم

احلركؼ ك الكلمات بعضها إىل بعض يف التالكة ك الًتتيل ،ك القرآف يف األصل كالقراءة:مصدر قرأ ،قراءة ،ك قرآنا ،ك
منو قولو تعاىل الوارد يف سورة القيامة «:إف علينا صبعو ك قرآنو ،فإذا قرأناه فاتبع قرآنو  ، "1أم قراءتو .فلفظ قرآف يف
2
القرء دبعٌت اجلمع ،أك أنو مشتق من القرائن ،أك من قرنت الشيء بالشيء.
اللغة مصدر مرادؼ للقراءة ،أك كصف من ْ
ك يظهر من اجلذر اللغوم أف لفظ "القرآف " دبعٌت الكتاب ادلنزؿ من السماء مسي كذلك ،أل ف األصل يف ىذا
ادلعٌت ىو اجلمع ،أم صبع السور ك اآليات بعضها إىل بعض ،ككل شيء صبعتو فقد قرأتو .كيف النصوص القدؽلة صلد أف
لفظ "القراءة "كاف يرد دبعاٍل العلم ،ك ادلعرفة ،ك اإلؽلاف ،ك اذلدل ك اخلَت .إال أف مفهوـ "القراءة"مل يرد يف ادلعاجم
العربية هبذا ادلعٌت اجلمايل النقدم الذم يتداكلو احلداثيوف اليوـ.
ذ القدَل تويل ادلتلقي اىتماما كاضحا ،كذلك ألف اإلبداع ال ؽلكن أف يتم دبعزؿ عن
كانت العملية اإلبداعية ،من
قارئ سامع ما مدركا أك متخيال ،بيد أف « النظر النقدم منذ أياـ اليوناف ركز على ادلبدع ك على اإلبداع دكف أف يلقي
اىتماما حقيقيا إىل دكر ادلتلقي يف فهم النص ك تلقي رسالة اإلبداع .»3ك ليس من شك يف أف النقد
اليوناٍل ،ؽد اىتم بوظيفة اإلبداع ك أثرىا يف ادلتقبل أك القارئ من خالؿ نظرية احملاكاة عند أفالطوف ك أرسطو"ك أثرىا
من الناحية األخالقية يف التهذيب أك التعليم أك التطهَت ،يبد أف ىذا االىتماـ مل يتع ّد ذلك إىل مشاركة القارئ يف قراءة
النص أك شرحو أك تفسَته ...ك صحيح أيضا أف النقد العريب اىتم بادلتلقي يف العملية اإلبداعية ،حىت أنو طالب ادلبدع
بأف يستويف شركط التوصيل الصحيحة ،حىت بات من أقساـ عمود الشعر الوضوح ك مناسبة ادلستعار للمستعار لو ك
ادلقاربة يف التشبيو ك ضلو ذلك ،حبيث أصبح الغموض غَت مرغوب فيو؛ إ ذ أف الوضوح ،كم ا أشرنا ،ـ ف أىم ادلرتكزات
اليت قاـ عليها النقد العريب القدَل».4
د ا اصطالحيا كاضحا يف حقل النقد األديب ادلعاصر ،دبختلف
لقد اكتسى مصطلح«القراءة»يف اآلكنة األخَتة ،بع
اذباىاتو .كيف الظن أف التمييز ما بُت مصطلح القراءة يف التداكؿ العادم ،ك مصطلح القراءة يف دائرة االصطالح النقدم
صعب .فإذا كانت القراءة تعٍت ،أكال ك أخَتا ،الفهم ،فإف «فعالية الفهم ،مشًتكة بُت مستعملي القراءة .فإ ف أقرأ كتابا،
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فهذا يعٍت يف الفهم العادم ،أ ف أملّ بشتات ادلعرفة اليت ػلتوم عليها ،بعد أف أفك رموز اخلط الذم كتبت بو ،أل فالفهم
لن يأيت إال بعد قراءة اخلط أكال».1
« :قراءة خطية هتتم بفك
ك يشَت زلمد أديواف إىل أننا صلد ،يف الفهم العادم دلصطلح القراءة ،ظلطُت من القراءة
ألغاز الصيغة اخلطية للمكتوب ،كقراءة عمودية يتم فيها اخًتاؽ أفقية ادلنطق اخلطي ،ضلو منطق عمودم يقصد فيو إىل
إدراؾ الدالالت ادلنطوية ك ادلتوازية يف ثنايا ادلكتوب .ك بفضل ىذه القراءة العمودية ،طلًتؽ طبقات الداللة يف ادلقركء،
كضلقق عملية الفهم ك الوعي دبكونات ذلك ادلقركء ،الذ م ؼلرج من صيغتو ادلكتوبة إىل صيغة مقركءة يف ىذه اللحظة
من عملية القراءة».2
ك من جهة أخرل ،فإ ف مصطلح القراءة قد يقصد بو ما يقصد عادة دبصطلح النقد ،يف رلاؿ
ىذا من جهة،
الدراسات األدبية ،فإذ ا كاف «اجملاؿ األديب ،ينتق د من زكايا نطر متعددة اجتماعية ك نفسية ك شكالنية ك
لعملي قراءة ال تكفي أف تكوف عادية ،أك حىت عمودية بصورة سطحية
سيميائية...فإنو يف احلقيقة ،ؼلضع يف ذلك كلو ،ة
كما رأينا يف السابق .ك إظلا تتحوؿ القراءة يف رلاؿ النقد األديب ،إىل منهج منظم ،إ ذ تستقي القراءة النقدية لألدب،
مسوغات زلاكرهتا للنصوص األدبية ،ـ ف منظومة مرجعية تتأسس على أنساؽ من القواعد ك الفلسفات
مقوماهتا ،ك ّ
النقدية اليت تتبلور عرب مفاىيم ك أجهزة مصطلحية عتيدة ».3
ك التنبيو عليو أف مصطلح «القراءة» مل يرد لدل النقاد العرب القدامى ،هبذ ا ادلعٌت
ك شلا ينبغي اإلشارة إليو،
الذم كرد عليو يف النقد ادلعاصر قط ،ك إظلا كاف النقاد العرب القدامى يصطنعوف مصطلح "الشرح" الذم ينظر للنص
من الناحية النحوية ،ك اللغوية ،كاألسلوبية .
كما ذبدر اإلشارة ،أيضا ،إىل أف ىناؾ عدة تعاريف دلفهوـ القراءة ،فهي يف رأم التقليديُت من النقاد استهالؾ
للنص،ك يف سبثّل احلداثيُت إنتاج للنص ،ك تناص .ك من الرأيُت معا يظهر أف القراءة إفادة ك تثاقف ،ك صباؿ ،غَت أف
ليس كل قارئ قادرا على أف ينتج قراءة ،ك إظلا القراءة ادلثمرة ك ادلنتجة تكوف خالصة للكتّاب ك ادلتخصصُت يف النقد.
ىويات القراء .دبعٌت أف مفهوـ القراءة يتحدد
مث ،ال يتحدد مفهوـ القراءة ك ال كظيفتها إال من خالؿ ربديد ّ
تبعا لثقافة القراء ك أذكاقهم  ،ك مواصفاهتم ،ك إيديولوجياهتم ،ك توجهاهتم ك فلسفتهم يف احلياة .إف القراءة «إنطاؽ
الذات دبا ىو مغيب يف رلاىلها ك أكازمها.ك لعل قراءة الذات ك استخراج ما يف باطنها ،ك تسطَت ق للناس :أف يكونا،
ىم حقيقة ىذا ادلفهوـ يف صدقو ك عمقو...مث إف القراءة ،ـ ف بعد ذلك ،أك قبل ذلك ،أك أثناء ذلك:تناص يقع مع
ا
نص آخر كاف أصال ،قراءة خلاطر ،ك ترصبانا لقرػلة...فليست القراءة ،من ىذا ادلوقف الذم نقفو ،إال كتابة تًتجم ما
يف اخلاطر اجلياش ،ك تكشف عما يف الضمَت من العواطف الطافحة .مث ىي ،من بعد ذلك ،كتاب ة تنسج من حوؿ
كتابة أخراة غائبة ،ك إف كانت بالقوة حاضرة ».4
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ك بالعودة إىل الًتاث صلد أف قراءة العرب للنصوص الشعرية ،كانت تنحصر يف ثالثة مستويات:ادلستول
فك ادلعاٍل
اللغوم ،ك ادلستول النحوم ،ك ادلستول األسلويب ،حبيث كاف الشارح يبدأ بشرح األلفاظ العربية الغامضة ،ك ّ
ادلستغلقة ،مث بعد ذلك يعمد إىل التخريج النحوم ،مقدرا ك معربا ،قاصدا من كراء ذلك الكشف عن بنية اللغة للنص
ادلطركح للشرح ك التحليل ،ك ينصرؼ بعد ىذا كلو إىل نثر البيت ك تلخيصو تلخيصا بديعا يتقارب مع مستول نسج
األسلوب للنص ادلقركء .إال أف ىذه القراءة ادلبكرة يف الًتاث العريب ،مل تتناكؿ النصوص احملللة تناكال مشوليا بالقراءة ك
التحليل ،ك إظلا كانت تعرض لظواىر معينة.
م عادة
أما القراءة يف مفهومها احلداثي فهي «سلوؾ حضارم ،فكرم ،ذىٍت ،ركحي ،صبايل ،ثقايف ،ق
متحضرة ،ىي دأب متأصل ،قم مثاقفة كاعية ،قم ما ؽلكن أف نطلق عليو ضلن يف لغتنا اخلاصة "مقارءة" أك ىي كما
يعرب بعض الغربيُت تناص».1
ككاضح أف القراءة احلداثية ترفض استعماؿ أحكاـ القيمة اليت ىي يف أصلها تعليمية بسيطة ،رفض ت ذلك ،ك
عوضتو بإثارة األسئلة دكف اإلجابة عنها ،ب ؿ لقد رفضت ذلك كلو ك عوضتو بقراءة تنشد اللذة الفنية ،ال الفائدة
النفعية ،كما كاف سائدا من قبل يف الدراسات األدبية.
ل أف القراءة «قدؽلة يف التعامل األديب لدل العرب
ك عندما يتعرض عبد ادللك مرتاض دلفهوـ ىذا ادلصطلح ،ير
إذ مورست ربت أشكاؿ سلتلفة ،ك على أكثر من نص أديب ،ك لكن دكف تداكؿ ىذا ادلصطلح الذم نفخو احلداثيوف،
علل عهدنا ىذا ،يف مفهوـ «القراءة» :تداكال صراحا ،ك ىو ادلفهوـ الذم حاكؿ أف يلغي مصطلح النقد بإزاحتو من
ليتبوأ ىو مكانو .فكما أف مفهوـ الكتابة ،على بعض عهدنا ىذا ،غلتهد يف أف يلغي مفهومي الشعر
على عرشو الكبَت ّ
ك النثر ليجعلهما معا ربت قبضتو  ،منضويُت ربت امسو ؛ فإف القراءة ،ىي أيضا ،تتطلع إىل أف تزاجم النقد  ،كردبا إىل
اإلطاحة بو ،مثلو مثل الشرح  ،بل مثلو مثل التحليل أيضا ؛ فتحتوم كل ىذه ادلفاىيم صبلة كاحدة يف نفسها  ،فكأف
القراءة ،يف النقد األديب ادلعاصر  ،مفهوـ لكل األنشطة اإلبداعية ك الفكرية اليت تثمرىا النصوص األدبية اليت ظلارس
عليها القراءة .لكن غلب أف ضلتاط ك ضلن نقرر أمرنا حوؿ ىذا ادلفهوـ اللزج ك ادلريج ؛ فكما أف الكتابة إظلا تنصرؼ
إىل الكتابة اإلبداعية اليت يثمرىا اخلياؿ  ،كتفرزىا القرػلة السخية النقية ،فإف القراءة أيضا ػ كىي النشاط اليت يضطرب
تتمحض لكل ما ىو فن صبيل .فذلك ىو ادلعٌت األكؿ ذلذا ادلفهوـ».2
حوذلا ػ إظلا سبارس على كل ما ىو إبداع ك ّ
ل أف ىذا ادلفهوـ قد اغتدل اآلف كاسعا ،فو ك يشمل «كل
مث يتوسع عبد ادللك مرتاض يف مفهوـ القراءة ،فَت
قراءة من حوؿ كل ما تنتجو القرائح ،ك خصوصا ما لو صلة باإلبداع ادلصنف يف الدرجة الثانية مثل القراءة اليت يقرؤىا
إعالمي ما ،تعليقا على خطاب رجل سياسة ،ك ال سيما إذا كاف من اخلطباء البلغاء الفصحاء  ،ك ذلك نادر جدا يف
أمثاؿ أكلئك الرجاؿ األعيياء ...كلكنا نالحظ،ىنا ،أف مفهوـ القراءة كأنو يتنزؿ من عل إىل أسفل ،أم من مستول
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اخلياؿ اخلالؽ ،ك اإلبداع ادلعطاء ،إىل مستول كالـ كثَتا ما يتدٌل إىل السوقية ك االبتذاؿ .ك إذف ،فهال تكوف القراءة،
يف ىذا ادلستول بالذات ،ال ذباكز درجة «التعليق»؟ك قد يكوف احلق ىو ذاؾ ».1
فالقراءة من ىذا التصور ،تكاد تضارع الشرح أك التحليل ،أك التفسَت ،أك التأكيل ،أك التعليق يف مفهوـ القراءة يف
األدب العريب القدَل« ،ك أيا ما يكن الشأف ،فإ ف ربليل النص األديب كأنو ػليل ،بالضركرة ،علل مفهوـ القراءة ك القراءة
ربيل على كجو التأكيل ،ك التأكيل ػليل ،ردبا ،علل كجو من التعليق ،ك التعليق ػليل ،رمب ا  ،على كجو من النقد ،ك النقد
ػليل ،رمبا  ،على التلطيف يف إصدار حكم ما ،على عمل ما ،ك إصدار احلكم ال مناص لو من أف ػليل على قيمة
معرفية أك إيديولوجية أك صبالية ».2

-2مفهوم القراءة لدى النقاد الحداثيين:

ك من أبرز النقاد الذين عاجلوا مسألة القراءة ك القارلء ،ركال

ف بارت الذم يعد نقده كتابة أك نصا على

نص.ففي مؤلفو «الكتابة يف درجة الصفر» يصف كيف ربولت الكتابة على يد ماالرميو من موضوع لنظرة ،مث لصنع ،ك
أخَتا لقتل ،ك كيف بلغت اآلف ربوال أخَتا ،إذا تصبح موضوعا لغياب ،كما يبدك من قولو«:ففي ىذه الكتابات احملايدة
اليت نسميها ىنا«درجة الصفر للكتابة» ،ؽلكف أف ظليز بسهولة بُت حركة نفم ك بُت العجز عن إصلاز ذلك النفي داخل
دؽلومة ما ،كما لو أف األدب يف نزكعو منذ قرف إىل ربويل سطحو لشكل دكف كراثة ،ك قد كجد يف ذلك صفاء أكثر شلا
3
الكتابالبيضاء».
ة
يوجد يف غياب كل إشارة ،مقًتحا يف األخَت ربقيق ذلك احللم األكرفيوسي :كاتب بدكف أدب،
ز ك التوضيح ،يتحد ث بارت عن الضغوط اخلارجية على الكتابة ،إذ ا تظل «الكتابة شلتلئة
ك بعد ىذا التميي
بذكرل استعماالهتا السابقة ،أل ف اللغة ال تعود قط بريئة:فالكلمات ذلا ذاكرة ثانية سبتد بغموض كسط دالالت
جديدة...لكنٍت مل أعد أستطيع ،م ّذاؾ ،أف أنشر كتابيت يف دؽلومة ما ،بدكف أف أصَت شيئا فشيئا ،سجُت كلمات الغَت،
ب سجُت كلمايت اخلاصة» .4ك من أجل ذلك ،يأـ ؿ بارت أف ينتصر الغياب ،أل ف األدب ،ك من كجهة نظره ،مثؿ
ؿ
الفسفور:يلمع أكثر يف اللحظة اليت ػلاكؿ أف ؽلوت فيها.فاللفظ الشعرم عند بارت «يشع حبرية ال متناىية ،ك يتأىب
ألف ؽلد أشعتو ضلو ألف عالقة غَت مؤكدة إال أهنا شلكنة؛ ك حُت هتدـ العالئق الثابتة ال يعود اللفظ سول مشركع
عمودم ،يغد ك كالكتابة عمودا يغوص يف رلموع ادلعٌت كردات الفعل ك ركاسب االنفعاالت؛ إف ق إشارة كاقفة على
قدميها؛ اللفظ الشعرم ىنا فعل بدكف ماض مباشر.فعل بدكف ضواح ،ال يقًتح علينا إال الظل السميك لردكد الفعل
ذات اجلذكر مع كل ما يرتبط بو ،بذؿ ؾ يرقد يف لفظ للشعر احلديث ،نوع من اجليولوجيا الوجودية حيث غلتمع
ادلضموف الكلي للرسم ،ال مضمونو االنتقائي ،كما ىو الشأف يف النثر ك يف الشعر الكالسيكي».5
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ك عن طموحو يف ربرير اللغة األدبية من
ك كذلك يتحدث بارت عن انفجار اللفظ خالؿ لغة رمزية مكثفة،
أجل خلق كتابة بيضاء ،ليصؿ إىل يوتوبيا اللغة ،يف سعيو إىل لغة زلايدة تقنية بريئة حلمية.
ك ربرير النص ،قك يف الواقع«فتح للطريق
ك يرل بارت أف القراءة  /النقد /الكتابة اجلديدة على الكتابة األكىل ،أ
أماـ تناكبات غَت متوقعة ،أماـ لعبة ادلرايا الالمتناىية ،ك ىذا االنفالت ىو ما يكوف زلل الشك ».1ك يلح كثَتا على أف
النص األديب يوحي بقراءات متعددة ،ك أف األثر األديب ينطوم على معاٍل متعددة ،ك أف األثر الفٍت يتحوؿ إىل نص
مفتوح « :ككوف األثر ؽلتلك يف كقت كاحد ،معاٍل متعددة ،فذؿ ؾ ناتج عن بنيتو ،ك ليس من عطب يف عقوؿ من
يقرؤكنو ،تلؾ ىي اخلاصية الرمزية لألثر:ك الرمز ليس الصورة ،ك إظلا تعدد ادلعاٍل ذاتو..إف األثر ال ؼللو لكونو فرض
معٌت كحيدا على أناس سلتلفُت ،ك إظلا لكونو يوحي دبعاٍل سلتلفة إلنساف كحيد يتكلم دائمة اللغة الرمزية نفسها خالؿ
أزمنة متعددة ».2
ل أهنا ىي كحدىا تعشق األثر األديب ك تقيم معو عالقة
كحُت يتحدث بارت عن القراءة بشكل مباشر ،ير
شهوة «.بيد أف قراءة الناقد ،أ ك االنتقاؿ من القراءة إىل النقد ،فمعناه تغيَت الشهوة ،حبيث ال نعود نشتهي األثر األديب
ك إظلا لغتنا اخلاصة ،لك ف من ىناؾ أيضا ،نعيد األثر إىل شهوة الكتابة اليت صدر عنها...كقد فرؽ بارت بُت نص
الكتابة ك نص القراءة ،فالن ص الكتايب جعل للقارلء دكرا ،فل ـ يعد مستهلكا ،بؿ منتجا ،يتمتع بلذة القراءة على
عكس قارلء نص القراءة».3
ك تصيّده يف أم مكاف ،بغية إغرائو ك امتالكو من أجل أف غلعلو قارئا لو،
ال يًتدد بارت يف البحث عن قارئو،
كما يظهر من قولو«:علي أف أحبث عن ىذا القارلء ،أتصيّده ،دكف علم دبكاف كجوده.»4
ك يتحدث بارت عن مفهومو للقراءة بقولو«:ك حينئذ يتكوف فضاء للذة ،ك ليس لشخص اآلخر [ادلبحوث
عنو يف الشارع ]ىو الذم أحتاج إليو ،ك إظلا أحتاج إىل الفضاء :إىل احتمالية جدلية الرغبة ،إىل ارذباؿ اللذة .فلينعدـ
اللعب! بل فليكن اللعب » .5ك يعلق أحد الدارسُت ادلعاصرين على ىذا القوؿ ،مبا نصو«:ك تؤدل القراءة خالصة لوجو
القراءة ،لدل بارط ال فائدة تنتظر منها غَت اللذة بكل ما ػلمل اللفظ من معاٍل االلتذاذ .أف ضلكم على نص من خالؿ
قراءتو؛ فال!أف ضلكم لو بالتنويو ك ادلديح؛ فال ! فليس من حق القارمء أف يقوؿ ،ما تعود قولو حُت يقرأ نصا ،أ ك كتابا:
رث من
"ىذا جيد ،ك ىذا ردمء " .فإظلا تلك سَتة التقليديُت من الباحثُت ك ادلتلقُت صبيعا.سَتة من يتعلقوف دبا ّ
ادلاضي ،ك دبا بلي من الفائت الغابر !ال ينبغي للقراءة أف تكوف إال دلا كانت لو يف أصل الغاية األدبية :أف تنشيء يف
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النص شيئا من اللذة ،ك يف القلب شيئا من ادلتعة ،فكأف القراءة لذة ال فائدة ،ك كأهنا صباؿ ال منفعة .أف نقرأ ،فإًلا نقرأ
من أجل القراءة:لنفسها ،لذاهتا  ،للذة فيها ».1
ك احلق أف ادلتصفح لكتابات بارت يالحظ أنو يعد القارلء ىو الناقد ،بشك ؿ أك بآخر ،حبيث إف الفرؽ بُت
القارمء كالناقد ينعدـ لديو ،أ ك يكاد ،كم ا يظهر من قولو « :فالقارمء ،الناقد ،الذ م ليس إال قارئا أكثر استنارة ،ىما
معا منشئاف:حذك النعل بالنعل؛ بالقيا س إىل ادلؤلف الذم ،ق ك من كجهة أخراة ،ال يعٍت كجوده شيئا ذا باؿ دبجرد
االنتهاء من كتابة عملو األديب».2
ك ىكذا عٍت ركالف بارت بنظرية القراءة حيث تناكؿ ىذه اإلشكالية يف صبلة من كتبو ك مقاالتو .فأقا ـ ركالف
بارت القراءة على صبلة من احملاكر ،ك ربطها بطائفة من األصوؿ ك القواعد ،منو ا مثال :القراءة التقوؽلية ،ك القراءة
التأكيلية ،ك القراءة التقريرية .ك نتيجة تأثره بالدرس اللساٍل ،اتخ ذ بارت من القراءة التقريرية أساسا من أسس القراءة
اللغوية للنص ،ك ذلك انطالقا من تعريف ىلسليف للتقريرية اليت ىي لديو عبارة عن معٌت ثاف ،دالّو األكؿ ىو نفسو
مش ّكل من مسة ،أك نسق ادلعٌت.
ك ينظر قرؽلاس إىل العالقة بُت القراءة ك الكتابة على أهنا ضبيمة حبيث يرل «أف القراءة إظلا ىي صياغة جديدة
للداؿ النصي بدكف الفزع إىل مدلولو ،فهذ ق العالقة ،إذف ،تتمظهر بادلظهر السيميائي ،فو م نشاط جوىرم غايتو ربط
ادلضموف بتعبَت معُت ،ك ربويل سلسلة التعبَت يف صورة من تراكبيّة السمات ( .)Syntagnation de signesك
يشًتط قرؽلاس ،لوجود قراءة حقيقية ،أ ف يكوف القارلء يف مستول الكاتب ،أ م أف ادلتلقي يفًتض فيو أف يكوف يف
الناص ك ثقافتو ك معرفتو ك لغتو .إفق يشًتط من حيث ادلبدأ ،أف تكوف درجة اإلصلاز (  )Competenceلدل
درجة ّ
مستوم مع درجة اإلصلاز لدل القارلء». 3
ة
منتج النص ،أك كاتبو،
ك احلق أف ربط مستول القارلء أك ادلتقبل ،دبستو ل ادلبدع أك ادلؤلف أمر ضركرم ،ك إال فقدت «:الرسالة
ادلبثوثة فائدهتا ،أ ك كظيفتها اليت بثت من أجلها .ك لعل من أجل بعض ذلك طالب النقاد العرب ادلعاصركف بأف تكوف
لغة الركاية ك القصة ،مثال ،لغ ة بسيطة ،متوسطة ادلستول ،كيم ا ؽلكن قراءهتا ،ك كيما تلفي ذلا صبهورا أكسع ك قراء
أكثر ،فتنتشر ك تسَت بُت الناس».4
الباث ك ادلتلقي ليسهل فك الشفرات
ك أثار قرؽلاس ضركرة كجود التقارب بُت مستويي اللغة لدل كل من ّ
اللغوية ،ك فهم السمات اللفظية ،ك ربويلها يف شيء من اآللية أك التلقائية ،إىل شبرة معرفية تستقر يف زكايا العقل ،ك
تتمكن من نياط القلب ،على حد تعبَت عبد ادللك مرتاض.
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تعٍت القراءة لدل قرؽلاس البناء الًتاكيب ك الداليل للشيء السيميائي آخذة بعُت االعتبار النص السمة .ك يزعم
أف القراءة كحيدة التشاكالت ،ك حيدة القراءة ،ك لكن الصحيح أف النص األديب يقرأ قراءة متعددة على خالؼ ما
يذىب إليو قرؽلاس الذم يزعم أف القراءة ادلتعددة قد تفضي إىل التحيز.
ك يقوـ مفهوـ القراءة عند قرؽلاس على ادليكانيكية اللسانية ،ك ينزع بارت دبفهوـ القراءة ضلو اإلبداعية ،إ ذ
يعتربىا إبداعا آخر يكتب من حوؿ إبداع أكؿ.ك غلنح ميشاؿ فوكو بالقراءة جنوحا أدبيا فلسفيا معا.
ك هتدؼ قراءة قرؽلاس إىل ضرب من التعليم ،ك ترمي قراءة بارت إىل اإلبداع يف مستواه األعلى.ك يذىب كلود
ليفي سًتاكس يف قراءتو مذىبا تأكيليا ،فجاءت قراءتو لألساطَت ك اخلرافات البدائية قراءة تأكيلية بنيوية معا.
ك ربدث تودكركؼ يف نظريتو حوؿ القراءة ،ع ف ثالثة أنواع تقليدية من القراءة ،ق م:اإلسقاط ك التعليق ك
الشاعرية .فاإلسقا ط« يهتم بادلؤلف أك اجملتمع أك أم شيء خارج النص يهم الناقد .كالتعليق مكمل لإلسقاط ،فكما
يسعى اإلسقاط إىل التحرؾ عرب ك خلف النص ،يسع ل التعليق إىل البقاء داخل النص ،ك ىو ما ندعوه يف الغالب
التفسَت أك القراءة الدقيقة .ك الشعرية ىي اليت تبحث يف ادلبادلء العامة اليت تتجلى يف األعماؿ اخلاصة .كالشعرية غلب
أال زبتلط بالرغبة يف رؤية األعماؿ اخلاصة أمثلة زلضة للقانوف العاـ...ك يدعو تودكركؼ ىذه ادلقاربة النقدية:
1
القراءة».
ك انطالقا من القراءة سبيز العمل ،حىت تبدك عمال قيما ،ير ل تودكركؼ أنو ليس شبة أية قراءة صحيحة ،أل م
عمل أديب معقد.ك قد قدـ تودكركؼ سبييزا بُت الوصف ك النقد الوصفي من القراءة .فتودكركؼ ينظر إىل التأكيد /
االىتماـ بشكل متساك بُت العمليتُت ادلتكاملتُت :الكتابة ك القراءة .ك القراءة عنده منهجا ،ق م ادلبادلء العامة اليت
تتضمنها األعماؿ الفردية بنفسها .ك ادلنهج الذم غلمع بُت الفحص الدقيق للعمل الفردم ك بُت إدراؾ أكسع بالطريقة
اليت تعمل هبا قواعده ك قوانينو ،ق ك ما يسميو تودكركؼ القراءة .فالقراء ة ترل العمل الفردم نظاما مستقال ،غَت أهنا
تتحاشى جانب "االلتصاؽ بالنص" الذم ػلدد التحليل ،ألف ق يتحسس دائما حالة النص نظاما ،ك عالقتو بنظاـ
أكسع..فالنظرية األدبية (القواعد)تزكد النقد باألدكات ،ك مع ذلك فالنقد ال يلزـ نفسو بتطبيقها بأسلوب ؼللو من
اإلبداع ،بل يتعامل معها من خالؿ االتصاؿ دبادة جديدة.ك على ىذا ،فالقارلء ،ؿ ف يبحث عن ادلعاٍل اخلفية ك لن
يعطيها األفضلية ،كم ا ىو احلاؿ يف عملية التفسَت؛ ك إظلا سيهتم بالعالقة بُت ادلستويات ادلختلفة للمعٌت ،ـ ع ما يف
داؿ على مغزل ،كال ؽلكن اختزالو إىل رلرد نطق
النص بوصفو نظاما من توزيع .فالن ص األديب ،كليا ذك مغزل ك ّ
دلضمونو .كيصبح جوىر اخلطاب األديب الذىاب خلف اللغة (كإف مل يفعل ذلك ،فلن يكوف ىناؾ سبب معقوؿ
لوجوده) ،األدب سالح شليت تنتحر بو اللغة .فالندرم أىذا عجز من النقد ك عجز من الكتابة عن حلظة الكشف أك
2
يوتويب اللغة.
ا
حلظة التوىج حلظة ادلوت ك االنتحار ،أـ مرة أخرل ،على حد قوؿ بارت،
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لقد عرض تودكركؼ إلشكالية القراءة ،ك تناكذلا يف أكثر من موضع يف كتاباتو ك مقاالتو.فمن كجهة نظره ،أف
مشكلة القراءة تقوـ على« كجهيت نظر شديديت االختالؼ:فأما إحداعلا فنزاعي القراء من حيث تنوعهم التارؼلي أك
االجتماعي ،اجلماعم أك الفردم؛ ك أما إحداعلا االخراة فهي صورة القارلء كما ىي ماثلة يف بعض النصوص :القارلء
دبا ىو شخصية (  )le lecteur comme personnageأك حىت دبا ىو متلق ( ou encore comme
.1»)narrataire
ك يف موضع آخر من كتاباتو عن ىذه اإلشكالية ،يقو ؿ تودكركؼ «إف القراءة ترمي إىل ربقيق غاية سبثل يف
كصف نظاـ نص خاص .ك إهنا لًتتفق باألدكات اليت بلورهتا الشعريات ،ك لكن ليس على ضلو بسيط لدل التطبيق .ك
حبكم اختالؼ غايتها،فإهنا ترمي إىل تبياف معٌت ىذا النص » .2ك يفصل تودكركؼ بُت القارلء احملًتؼ ،ك القارلء
العادم البسيط ،حيث يقوؿ«:ك أما القارلء فلم يعد ينبغي لبسو بالقراء احلقيقيُت ،إًل ا األمر ينصرؼ إىل دكر مندرج،
ىن أيضا ،ضم ف النص( .)...إف القارلء احلقيقي يقبل ،أك ال يقبل ىذا الدكر ،يقرأ ،أك ال يقرأ ،الكتا ب داخل النظاـ
ا
ة حوؿ الشخصيات أك
الذم فرض عليو؛ يشارؾ ،أ ك ال يشارؾ ،يف أحكاـ القيمة الضمنية للكتاب ،الصادر
األحداث».3ك ىكذا ،مل يتحدث تودكركؼ عن مفهوـ القراءة من حيث ىو مفهوـ نقدم.
ك يالحظ عبد ادللك مرتاض أف ركالف بارت يتفق مع تودكركؼ يف تصنيف القراءة إىل مستويُت اثنُت مع
اختالؼ يف ىذا التصنيف؛ إذ يعتقد بارت ،ق ك أيضا ،بوجو د نظامُت اثنُت للقراءة«:قراءة سبضي رأسا إىل سبفصالت
احلكاية (كاف أصل احلديث عن قراءة عمل سردم ) ،معتربة يف ذلك امتداد النص ،متجاىلة أالعيب اللغة ()...؛ ك
ب إهنا تزف النص ك تلتصق بو التصاقا ،كأهنا تقرأ ،إذا صح قوؿ ىذا ،بانتبا قك توثّب؛ مفًتسة
قراءة أخرل ال سبرر شيئا؛ ؿ
الركابط اليت تقطع اللغة يف كل لقطة من النص ».4
ىذا من جهة ،ك من جهة أخرل ،فكم ا كاف تودكركؼ يفكر يف األعماؿ السردية ،حُت كاف يتحدث عن
ىن يتمثل ذلك « ،ك لعل من أجل ذلك نلفيو يوميء إىل احلكاية ك احلكي ،كم ا سبقت
القراءة ،فإف بارت ،قك أيضا ،ا
اإلشارة إىل ذلك ،فكأ ف رلاؿ القراءة موقوؼ على األعماؿ السردية ،ك كأهنا قادرة على أف ذبمع كل األجناس األدبية
األخراة فيها ،فتطوم يف نفسها كل أشكاؿ القراءة ».5
ك ادلالحظ أف بارت ال يؤثر أيا من القراءتُت االثنتُت اللتُت ذكرعلا ،ك ذلك لسببُت «:فأما إحداعلا فمن عيوهبا
أهنا هتمل البناء اللغوم ك تتجاىلو؛ ـ ا تبنية القراءة ،فيما يزعم تودكركؼ يف مقالتو الشهَتة ( :القراءة دبا ىي بناء)؛ ألنوا
سبضي مسرعة إىل ضلو سبفصالت العمل السردم؛ زلتفلة ،أثنا ء ذلك ،مبا يثمره النص من امتدادات ك ظالؿ ،علل حُت
أف القراءة األخرل قصارىا االلتصاؽ بالنص ،ك احلوماف من حولو ،ككزنو دبيزاف ،ككضع ق يف بوتقة ،ك التضييق عليو حىت
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ؼلتنق ،ك اإلمساؾ بتالبيبة حىت ال يتحرؾ ؽلنة ك ال يسرة ،ك مثل ىذا السلوؾ عدكاف مبُت على النص ،ك إيذاء لو ،ك
تعطيل لطاقتو ،ك حد لعطائو الذم ال ينفذ .ك إذف ،فال ىذه ك ال تلك من القراءة ترضي بارت .ىو مل يصرح بذلك
حقا ،ألفق يرفض إصدار األحكاـ ،لكننا ندرؾ ذلك من ربليلو ك تصنيفو ،ك من لغة احلاؿ ،ك شلا بُت األسطار ،ك من
احلكم الغائب».1
أما موريس بالنشو (  )Maurice Blanchotفإنو ال يفرؽ بُت الكتابة ك القراءة ،أ ك بُت الكاتب ك
البث ك التلقي ،ك ذلك حُت يقرر «إف قراءة الشعر ،ىي الشعر نفسو ،الذ م يتأكد إبداعا يف
القارلء ،ؿ
ب يساكم بُت ّ
القراءة» .2ك ىذا مفاده ،كما يرل عبد ادللك مرتاض ،أف القراءة ىي اليت سبنح «الوجود احلقيقي للكتابة اليت تظل قابعة
بُت األكراؽ ،مستقرة يف زكايا الظالـ الذم يشبو العدـ ،إىل أف غليء إليها القارلء ػ ك بأم مفهوـ ػ فيزيح عنها ىذا
الظالـ ،ك ينفض عنها ما كاف علق هبا من غبار:فتشرؽ ك تنضر ،ك تنمو ك تزىو».3
ك من منظور بال نشك ،أف القراءة زبلت عن الفائدة أك الوظيفة التعليمية ،بؿ صارت كل قراءة سؤاال ،ك كل
كتابة أيضا سؤاال ،إال أف اإلجابة عن السؤاؿ مل تعد من كظيفة القراءة ،ك ال من كظيفة الكتابة .ك ىذا ما يؤكده
بالنشو بقولو«:إف أدب اليوـ ،يسع ل إىل إغلاد الذم يكتبو ،مث ؿ ما يسعى إىل إغلاد الذم يقرأق ،علل حد سواء
4
فالكتاب قراءة ،ك القراءة
ة
البث ك التلقي.
» .ككاضح من ىذا النص ادلقبوس أف ال مفاضلة بُت الكتابة ك القراءة ،أك بُت ّ
كتابة ،فعالقة الكتابة بالقراءة ىي عالقة الذات بالذات.
ك ما يهم در يدا يف القراءة اليت حاكؿ إقامتها ىو ليس النقد يف اخلارج ،ك إظلا االستقرار ك التموضع يف البنية
غَت ادلتجانسة للنص ،ك العثور على توترات ،أ ك تناقضات داخلية ،يقرأ النص من خالذلا نفسو ،ك يفكك نفسو .ك
بالنسبة إىل جاؾ در يد ا أف يفكك النص نفسو ،فهذ ا ال يعٍت أنو يتبع حركة مراجعية  -ذاتية ،حرؾة نص ال يرجع إال
إىل نفسو ،ك لكن ىناؾ يف النص قول متنافرة تأيت لتقويضو ك ذبزئتو. 5
ك من خالؿ مفهوـ دريدا للقراءة ،نالح ظ أنو يتجاكز يف طموحو كل أشكاؿ النقد القائم ،إ ذ النقد الذم
يرغب فيو لن يكوف شكالنيا ،ك ال مضمونيا زلايثا ،ك ىذا النقد الذم يطمح إليو ،فإنو لو ربقق ال ػلمل اسم النقد
األديب ،أل ف الناقد ،كما يشَت إليو امسو ،ػلتا ج إىل كلمات احلكم ك التقوَل ك القرار ،ك ىذا ما تأباه القراءة دبفهومها
احلداثي.
ك عندما يتحدث علي حرب عن مفهوـ القراءة ،ير ل أف القراءة يف حقيقة أمرىا« ،نشاط فكرم /لغوم
مولد للتباين ،منتج لالختالؼ.فهي تتباين ،بطبيعتها ،عم ا تريد بيانو ،ك زبتلف ،بذاهتا ،عما تريد قراءتو ،ك شرطها،
بل كعلة كجودىا ك ربققها أف تكوف كذلك  ،أم سلتلفة عما تقرأ فيو ،ك لكن فاعلة يف الوقت نفسو ،ك منتجة
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باختالفها ،ك الختالفها بالذات  .ك القراءة اليت تزعم أهنا ترمي إىل قراءة نفس ما قرأه مؤلف النص  ،حبرفيتو ،ال مربر
ذلا أصال.إذ األصل يكوف عندئذ ،أكىل منها؛ ب ؿ ىو يغٍت عنها.ىذا ،إذ ا مل نقل بأف مثل ذلك الزعم ىو غش ك
خداع.ذلك أف القراءة احلرفية مطلب يتعذر ربقيقو ،ك مطلوب يستحيل بلوغو ،إذ الوقوؼ عند ادلعٌت احلريف للنص،
معناق تكراره .ك النص ال يتكرر ،ك إال بطل كونو مقركءا».1
ك يواصل علي حرب توضيحو دلفهوـ القراءة ،مؤكدا على أف عدـ التطابق بُت القراءة ك النص ادلقركء ،ال يعٍت
بأم حاؿ من األحواؿ ،أ ف القارلء لنص ما « ؼلطىء ،بالضركرة ،يف شرحو ،أ ك يسيء تفسَته ،أ ك يغلو يف تأكيلو ،أك
يغش يف نقده ك تقوؽلو.فليس ىذا القصد البتة .ذلك أف إشكالية القراءة  ،حبس ب ما نقرأ القراءة ىنا ،ال تكمن يف
قصور القارمء ادلعريف أك ادلنهجي ،ك ال يف اضلرافو اخللقي أك اضليازه ادلذىيب.إهنا ال تتمثل يف عدـ جدارة القارلء على
القراءة ،ك ال يف عدـ استقامتو يف التعاطي مع مقركئو ،ك إظلا قواـ اإلشكالية ،كما نراىا ،أفق ال تطابق شلكنا ،يف األصل،
بُت القارلء ك ادلقركء ،إذ النص ػلتمل بذاتو أكثر من قراءة ،كأنو ال قراءة منزىة ،رلردة ،إذ كل قراءة ،يف نص ما ،ىي
2
حرؼ أللفاظو ،ك إزاحة دلعانية».
ك يشَت علي حرب يف أكثر من موضع يف مقالو ،إىل أف القراءة ليست رلرد صدل للنص ،بل ىي احتماؿ من
ت الكثَتة ،ك ادلختلفة .كما ينفي أف يكوف القارلء يف قراءتو كادلرآة ،ال دكر لو ،إال أف يعكس الصور ك
بُت احتماال ق
ادلفاىيم ك ادلعاٍل ،اليت رمى صاحب النص إىل قوذلا ،ك التعبَت عنها حبرفيتها ك سبامها" .فاألحرل القوؿ إف النص مرآة
يتمرأل فيو قارئو ،علل صورة من الصور ،ك يتعرؼ ،من خاللو ،على نفسو ،دبعٌت من ادلعاٍل .ك النص يقول بطبيعتو،
علل ذلك .إ ذ النص اجلدير بالقراءة يشكل ،يف حقيقتو كبنيتو ،حقال منهجيا يتيح للقارئ اجلدير بالقراءة ،أ ف ؽلتحن
طريقتو يف ادلعاجلة ،أك حيزا نظريا ؽل ّكنو من الربىنة على قضية من القضايا؛ أ ك فضاء دالليا يسمح لو باجًتاح معٌت ،أ ك
ك
انبجاس فكرة .ك فحول القوؿ إف النص يشكل كونا من العالمات ك اإلشارات يقبل دكما التفسَت ك التأكيل،
يستدعي أبدا قراءة ما مل يقرأ فيو من قبل».3
ك الذم يتابع علي حرب ،غلد ق يقدـ صبلة من األسباب ك احلجج على أف قراءة النص الواحد ،زبتلؼ مع كل
قراءة ،ك بُت قارلء ك آخر؛ بؿ زبتلف عند القارئ نفسو ،ك ذلك تبعا ألحوالو النفسية ،ك أطواره الثقافية .كمن ىنا
ينفي أف زبتلف قراءة عن قراءة ،ألف شبة قراءة مطابقة أك مالئمة ،ك أخرل غَت مطابقة أك مالئمة ،بل ػلاكؿ أف يبُت أنو
ال ؽلكن ألم قراءة إال أف زبتلف بطبيعتها ،عما تقرأه .ففي رأيو ،أف اختالؼ القراءة عما تقرأه ،ىي «خاصية أمهات
النصوص ،كالكتب ادلقدسة ،ك األعماؿ الفلسفية ،كاآلثار الشعرية ،فإف قراءة النص الواحد منها زبتلف باختالؼ
العصور ،كالعوامل الثقافية ،بؿ تتعارض بتعارض اإليديولوجيات ك االسًتاتيجيات.ك ادلثاؿ على ذلك يقدمو لنا النص
القرآٍل  ،ك ىو من أكثر النصوص حثا على القراءة ك استدعاء ذلا .فإنو شلا ال جدؿ فيو أف قراءة القرآف قد اختلفت ك
تعددت حبسب ادلدارس الكالمية ك ادلذاىب الفقهية ،ك حبسب الفركع العملية ك االختصاصات الفكرية ،بل حبسب
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أشخاص العلماء أنفسهم ،ك لو كانوا على مذىب كاحد ،أك ينتموف إىل ادلدرسة الفكرية نفسها .من ىنا تولد عن
قراءتو أكثر من نسق فقهي ،ك أكثر من مقالة كالمية؛ ك نشأ حولو أكثر من تفسَت ك تأكيل ،فف م رلاؿ الفقو ،ىنا ؾ
الرأم ك االجتهاد ،ك ىناؾ النص ك السمع ،فضال عن الطرؽ األخرل كاإلصباع ،ك االستحساف ،ك االستصحاب  .ك
تأكذلا اخلاص للمسائل العقائدية ك األصوؿ الدينية ،كاهلل ك صفاتو ك
يف علم الكالـ ،ـ ف ادلعلوـ أف لكل فرقة ّ
ادلنزىة ك ادلعطّلة ،ك بينهما تقف الصفاتية ،ك ىم الذين اختاركا موقفا كسطا؛
اجملسمة ك ادلشبّهة ،ك ىناؾ ّ
أفعالو.فهناؾ ّ
لذؿؾ  ،فقد اختلفت قراءات القرآف باختالؼ اجملاالت الثقافية ك ادليادين العملية .فالبالغي غلد فيو ذركة البياف ك منتهى
اإلعجاز،ك الفقيو يستنبط منو رلموعة أحكاـ شرعية ؛ ك الكالمي يؤسس عليو منظومة عقائدية ؛ ك السياسي
يستخلص منو نظاـ حكم ك مشركع دكلة ؛ك الصويف يكشف فيو مثاال زىديا ك بعدا عرفانيا ؛ك أخَتا ؽلكن للفيلسوؼ
أف يقرأه قراءة فلسفية ،فيجد فيو حثا على النظر ك التفكَت .»1
ك غلدر التذكَت ىنا ،أف ما ينسحب ،يف اخلصوص ،عل ل النص القرآٍل ،ينسح ب أيضا على النصوص
الفلسفية ذاهتا ،ك خَت شاىد على ذلك اختالؼ الشركحات ،ك صراع التأكيالت من حوؿ الفلسفة اليونانية ،إذ كانت
الشراح ،أك باختالؼ العصور ك الثقافات ،أ ك حبسب ادلعتقدات ك االنتماءات ادلذىبية ك
الشركح زبتلف باختالؼ ّ
الرؤل.فلو أخذنا أرسطو مثال أك أفالطوف ،لوجدفا أف فلسفتهما قد شرحت يف العصر اذللليٍت على غَت ما شرحت يف
العصور الالحقة اليت شهدت تطورا يف الفكر الفلسفي .ففم عصر من العصور ،قرأت نصوص أفالطوف ك أرسطو قراءة
زبتلف باختالؼ الفضاءات الثقافية ك األنظمة ادلعرفية ،كظفت حبسب االنتماءات العقائدية ك االسًتاتيجيات الفكرية.
تأكلو اخلاص
ك انطالقا من ىذه احلقيقة التارؼلية ،ير ل علي حرب أف لكل فيلسوؼ«قراءتو اخلاصة ،أ ك ّ
تأكؿ
للفلسفات اليت سبقتو ،ك الشاىد على ذلك قراءة ىيدغر للنصوص اليونانية ،فإف صاحب ״ الوجود كالزماف ״ قد ّ
تأكال جديدا استثمر فيو حدسو األصيل،ك طبّق منهجو يف البحث ،ك بذلك ب ّدؿ النظر بالكلية إىل
الفلسفة اليونانية ّ
الفكر اليوناٍل ،ك إىل البداية اليونانية على كجو التحديد ،بل إنو ب ّدؿ نظرتنا إىل كل بداية  .ك ما ينطبق على الفلسفة
ينطبق بالطبع على الشعر ،فإذا كاف النص الفلسفي ،الذ م ىو نص نظرم برىاٍل ،يقبل أكثر من قراءة ،فم ف باب أكىل
أف ينفتح النص الشعرم على ما ؼلتلف ك يتباين من القراءات ،إ ذ كالـ الشعر ىو من أكثر الكالـ احتماال لفنوف
التأكيل ،سباـا كالقوؿ القرآٍل ،ألفق من أكثر الكالـ استعماال للمجاز...ك ىكذا ،فالنصوص  /ادلرجع تشكل ،دكـا عند
قراءهتا ،رلاال النتظاـ كالـ آخر ،قك كالـ القارلء .ك ىذا الكالـ ؼلتلف من قارلء إىل آخر ،يف قراءة النص نفسو ،إذ
تأكؿ ادلعٌت ،ك يف استثمار األفكار ك تطبيقها.»2
لكل قارلء اسًتاتيجيتو اخلاصة يف القراءة ،أم يف تفسَت الكالـ ،ك ّ
ك لتوضيح ىذه ادلسالة أكثر ،البد من اإلشارة ،ىهنا ،إىل أننا ال نعٍت إطالقا دبفهوـ اختالؼ القراءة ،أ ف
القارلء يقرأ يف النص ما يريد أف يقرأه ،أ ك ما ػللوا لو أف يقرأه ،ك إال استحاؿ «األمر عبثا ك لغوا؛ فليس القصد أف
القراءة ىي إمكاف قوؿ كل شيء يف أم شيء.ك إظلا القصد أف القارلء ،إذ يقرأ النص ،إًل ا يستنطقو ك ػلاكره .ك ىو،
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إذ يفعل ذلك ،إظلا يستنطق ذاتو يف الوقت عينو.إنو يستكشف النص بقدر ما يستكشف ذاتو ،ك ػلقق إمكانا يتفتق
عنو كالـ ادلؤلف ،بقد ر ما يسرب إمكاناتو كقارلء .ك ذلذا ،فإف كاف القارلء يستنطق حقيقة النص كيسائلو عن
دالالتو ،فإف النص ،بدكره ،يستنطؽ حقيقة القارمء ك يسائلو عن ىو يتو.ك لنقل بتعابَت أخرل شبة تعارؼ بُت النص ك
ك
القارلء ،بكؿ ما يعنيو التعارؼ بُت شخصُت أك ذاتُت؛ نعٍت تعارفا يتولد عنو تعرؼ القارئ إىل ذاتو من جديد،
معرفتو بالنص على ضلو مل يكن معركفا من قبل .ك ىكذا ،فإذ ا كاف القارئ يتكيف مع النص ،ك يلج إىل عادلو ،أ ك
يتوحد بو ،فإف النص ػلث القارئ على النظر ك التفكر ،ك يدعوه إىل استنفار طاقاتو ك امتحاف قدراتو ك جالء موىبتو.ك
بالنسب إليو ،موضوع اشتهاء كما يذه ب إىل ذلك ركالف بارت .فالنص مثل
ة
ردبا استهول النص القارئ ،ك ش ّكل،
فيلت القارمء بو ،ك يؤثره ك
اجلسد ،ؽد يراكد القارئ عن نفسو فيغريو ،ك يفتح شهيتو للكالـ ،ك ػلرؾ رغبتو يف ادلعرفة ،ذ
يشتاؽ إليو .كاحلق ،أنو إذا كاف النص ىو دبثابة مرآة يرل فيو القارئ نفسو ،بصورة من الصور أك دبعٌت من ادلعاٍل ،فإ ف
ادلرآة ،إذ تسهم يف عملية التماىي مع الذات ك اكتساب اذلوية ،توؿ د ضربا من الشعور النرجسي ،ك تشكل بذلك
مصدر غبطة ك نشوة.ذلك بأف كل سباه ؼلالطو عشق للذات ك التذاذ هبا.»1
ك شلا سبق يظهر أف النص اجلدير بالقراءة ،ليحم ؿ يف ذاتو داللة جاىزة ك هنائية ،بل ىو فضاء داليل ،ك
إمكاف تأكيلي.ك بالتايل ،فو ك ال ينفصل عن قارئو ك ال يتحقق من دكف مساعلة القارئ.ك ذلذا،فإف كل قراءة ربقق
إمكانا دالليا مل يتحقق من قبل .ك كل قراءة «ىي اكتشاؼ جديد ،أل ف كل قراءة تكتشف بعدا رلهوال من أبعاد
النص ،أ ك تكشف النقاب عن طبقة من طبقاتو الداللية .كبذا تسهم القراءة يف ذبديد النص ،ك تعمل على ربويلو .ك
النص ال يتجدد ك ال يتحوؿ ،إال ألنو ؽللك ،بذاتو ،إمكاف التجدد ك التحوؿ  .ىناؾ تواصل ك رباكر بُت النص ك قارئو
.ك العالقة بينهما ىي عالقة بنيوية ذبعل أحدعلا يتوقف على اآلخر.فالقارلء يرهتن للنص ،ك لكن النص يرهتن ،بدكره،
بقراءة كل قارئ .من ىنا ،انفتاح النص على االختالؼ ك التعدد ،ك ىذه النظرة ادلتفتحة إىل النص تستمد مشركعيتها
من اختالؼ القراءات للنص الواحد .فلو مل يكن النص كذلك ،أم إمكانا ينفتح على أكثر من قراءة ،مل ا تغَتت قراءتو
ك دلا تنوعت داللتو عند كل قارئ .فال حياد إ نذا يف القراءة .بل كل قراءة لنص من النصوص ىي قراءة فيو ،أ م قراءة
فعالة منتجة تعيد تشكيل النص ،ك إنتاج ادلعٌت .ك ذلذا نقوؿ بأف القراءة احلرفية ىي خدعة ،اهلل ـ إال إذا كانت تعٍت
التكرار األجوؼ أك الصمت ،أم الالقراءة .»2
يتمسكوف حبرفية النص،ك ؽلسكوف عن
ك بعد مناقشة دلفهوـ القراءة احلرفية اليت يع ّدىا قراءة أىل الظاىر الذين ّ

التفسَت ك التأكيل ،ألهنم يركف أف ال كجو يف النص ،إال الوجو الظاىر ،ك ىذا مفاده أف اللفظ ال ػلتمل إال معٌت كاحدا
 .ك انطالقا من ىذا الرأم يغدك ادلعٌت ظاىرا بذاتو ،بينا بنفس العبارة اليت كتب أك قرئ هبا  ،ك من مث ال ػلتاج إىل بياف
أك شرح .فعلل ىذا الرأم يصبح النص تنصيصا على ادلقصود ،ك ادلعٌت صرػلا ،ك القوؿ زلكما ،ك ادلراد جليا كاضحا.
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قلت ك بعد مناقشة القراءة احلرفية ،ك توضيحها ،يرل علي حرب أف القراءة الظاىرية «تثَت إشكاال مفاده أف
أىل الظاىر يركف رأيهم ك غلتهدكف يف تقصي ادلعٌت ،حيث يزعموف أف ادلعٌت منصوص عليو ،ال ػلتاج إىل استخراج أك
إعماؿ نظر .ذلك أف أىل الظاىر مكرىوف على التعبَت عن ادلعٌت ادلراد ،أم ادلنصوص عليو ،بعباراتوـ ىم ،يف حُت أهنم
عرب هبا عنو.ك التعبَت عن ادلعٌت ادلراد بعبارة غَت عبارتو األكىل ،إًل ا
ي ّدعوف أف ادلعٌت ال ػلتاج إىل صيغة غَت الصيغة اليت ّ
تعد عن موضوع األلفاظ ،ك حرؼ للكالـ عن مواضعو ،ذؿؾ أيا كاف التقارب بُت العبارتُت ،ك أيا كاف غرض القراءة ك
مرماىا .ألف األلفاظ ،ك حبسب ما يقرره أىل الظاىر أنفسهم ،إًلا ركبت ك رتبت للداللة على معاف سلصوصة من دكف
غَتىا ،فإذا تب ّدلت تلك األلفاظ أ ك تغَت ترتيبها ،أد ل ذلك ،بالضركرة ،إىل تغَت ادلعٌت ،فاألصؿ يف اللغة عدـ االشًتاؾ،
أم عدـ الًتادؼ .ككل ترادؼ ،أ م كل إحالؿ للفظ أك تعبَت زلل آخر ،إظلا ىو استخداـ للكالـ لغَت ما كضع لو يف
األصل .ك ذلك ىو اجملاز .إنو خركج بالداللة ك صرؼ للكالـ إىل معٌت ػلتملو .فهو إذف تغَت يف الداللة ك اختالؼ يف
ادلعٌت .ىكذا ،فإ ف أىل الظاىر إذ يعمدكف ،بؿ يضطركف إىل إعادة صياغة ادلعٌت ادلراد ،إًل ا ؼلرجوف على ظاىر النص
فيتأكلوف ادلعٌت حيث ينفوف ذلك .ك ىذا مأزؽ القراءة الظاىرية .فهي إما أف تعيد ترتيب الكالـ ك إنتاج ادلعٌت ،ك إما
أف تفضى إىل السكوت ،أك إىل االكتفاء باالستماع إىل النص ك اإلنصات إىل تالكتو .ك احلق أف القراءة احلرفية الظاىرية
ليست شلكنة ،ما داـ أم شرح يقاؿ حوؿ النص ػلمل إضافة أك حذؼ ،ك ػلتمل تبديال أك تغَتا .ك قد أدرؾ ىذه
احلقيقة بعض ركاة احلديث حبسب ما يركم ذلك عنهم ابن حزـ األندلسي ،فكانو ا إذا ما ح ّدثوا باحلديث ،ال يع ّقبوف
عليو بأم شرح أك تعليق ،إذ برأيهم ،ؾ ؿ كالـ يقاؿ يف النص البد أف يتغَت يف داللتو حىت ك لو كاف ضرب مثاؿ أك
إيراد شاىد .ك بالفعل ،فالذم ػلاكؿ ،مثال ،تفسَت قوؿ اهلل أك شرح حديث نبوم ،إظلا يقوؿ يف احلقيقة قولو كيسوؽ
كالمو ،إذ للعبارات الشارحة منطوؽ مغاير دلنطوؽ النص ادلراد شرحو .فكل كالـ يعود يف النهاية إىل مؤلفو  ،ك كل
قوؿ ػلمل ىوية قائلو  ،ك لو كاف كالما شارحا مفسرا  ،كلو كاف قوال على القوؿ .فالقوؿ حوؿ القوؿ ىو قوؿ فيو
على ضلو ما  ،أم قوؿ االختالؼ ك ادلغايرة .»1
ك من منظور علي حرب ،أ ف القراءة  ،سوا ء أكانت شرحا ،أـ تفسَتا ،أـ تأكيال ،ك سواء اختص األمر بقراءة
العامل ،أـ بقراءة النصوص ،أم قراءة القراءة ،فإنوا ال زبلو من تشبيو ،ك ذلك بأف اإلنساف ،إذ « يقرأ معاٍل األشياء ،أ ك
يقرأ فيها ،فإفق ال ينفك يعَت األشياء أمساءه  ،ك ؼللع عليها أكصافو .إنو يقرأ ،عرب قراءتو للشيء ،يف جسده ،فيكٍت عن
رغباتو ،ك ينبئ بأحوالو ،ك يرمز إىل أطواره ،ك يعقل نفسو ك يستعرض قوتو ،فال فكاؾ ،إذف ،ـ ف تشبيو .ك التشبيو أثر
من آثار الذات .إنو قراءة فيما ىو اإلنساف ،ك فيما يعرض لو من صور ك رسوـ .ككما أف من يقرأ يف كتاب العامل ،يقرأ
نوعا ما معا نية ك صوره ،كذؿؾ قارئ النص ،فإفق يقرأ ،قك اآلخر ،نوع ا ما ،معاٍلق ك صوره ،عندـ ا يقرأ يف نص من
النصوص ،فيجرب فيو لغتو ،ك يشغل سليالو  ،كيفهم فهمو .كل قارئ يعرض ذاتو ،ك يتحدث عما يعرض لو من معٌت

 1ادلرجع نفسو ،ص 43
14

يتعرض للنص بالشرح ك التفسَت  ،أك بالنقد ك التحليل  .كلذا ،فإ
 ،أك صورة أك رسم ،حُت ّ
يعيد ،إنتاج ادلقركء دبعٌت من ادلعاٍل ،ك على صورة من الصور.»1

ف القارئ إذ يقرأ ،إًل ا

 -3قراءة القراءة:
ف غَت أف يتأثر
إف ادلفهوـ االشتقاقي الغريب ،دلصطلح «قراءة القراءة» ينصرؼ حتما إىل الوصف اخلالص ،ـ
حبكم القيمة ،أك ادلفاضلة،كما ىو الشأف يف ادلفهوـ العريب ،إذ ،نلفي أف قراءة القراءة يف النقد العريب «ال تكاد تتربأ من
بعض ذلك ،فقوؿ القائل « :ىو أمَت األمراء » ،أك «أستاذ األساتيذ»ينشأ عنو ،أك عنهما ،إصدار حكم القيمة يف
استعماؿ مثل ىذه التعابَت  ،أم أف «أمَت األمراء» ىو أشرؼ ك أنبل ك أرلد بالضركرة من «األمراء» الذين أضيفوا إليو
 ،ككقعوا ربت فضلو  ،يف داللة ىذه اإلطالؽ .غَت أف داللة «قراءة القراءة » زبتلف كل االختالؼ عن داللة «أمَت
األمراء» ؛ ذلك بأنا يف اإلطالؽ األكؿ ال نريد إىل إصدار حكم القيمة  ،كلكن إىل التخصيص ك التفريد  ،كالدرس ك
التحليل  ،إنا نريد إىل اإلضافة اليت تعٍت االندماج كالتفاعل ك التذاكب  ،ال االختيار ك االمتالؾ  ،فاإلضافة يف قولنا
« :قراءة القراءة » تعٍت تسلط قراءة سابقة دكف أف نزعم للقراءة الالحقة أف تكوف أمثل من السابقة ك أرقى .فإظلا الذم
يعنينا ىو كجود قراءة تنسج من حوؿ قراءة أخراة سبقتها :تصفها ،ربللها ،ك تدرسها ،ك تبلورىا ،ك تستنطقها ،ك تبث
فيها ركحا جديدا لتغتدم منتجة مثمرة ،بعد أف كاف يفًتض فيها أهنا اضطلعت بوظيفة انتهت.»2
كيظهر ذلك
أما قراءة القراءة لدل قدماء العرب فقد جاءت ردا لقراءة سابقة ،أك نقضا لتحليل مل يلق القبوؿ،
يف التعليقات اليت كانت تكتب من حوؿ النص ادلقركء ،كمرد ذلك إىل االختالؼ يف الذكؽ ،ك التنوع يف الثقافة ك
التفاكت يف العلم ،ك ىذا التنوع الثقايف ،ك االختالؼ الذكقي ،ىم ا اللذاف كانا يغرياف ادلتأخر بإعادة النظر يف قراءة
ادلتقدـ.
ك أشد تعقيدا ،لذ ا يتطلّب فيها «أف يكوف شلارسها ذا معرفة
ك لعل شلارسة قراءة القراءة ىي أكثر اعتياصا،
أكسع ك أعمق ك أغٌت من القارمء الذم يقرؤه ،إـ ا ال ،فليكف مستويا معو يف الثقافة ك ادلعرفة ك التجربة...نقوؿ ذلك
حىت صلتعل احلد األدٌل من الشركط دلن يريد أف يقرأ قراءة ما .ذلك بأنو يفًتض يف قارئ القارئ ،أف يكشف عما مل
يؤصل مرجعياهتا ،ك يكشف عن خلفياهتا
اخي ىذه القراءة ،ك ّ
يكشف عنو القارئ –احمللل -نفسو ،فيغوص إىل أك ّ
ادلعرفية ،كما يربز صبالياهتا الكامنة بُت السمات اللفظية ادلوقرة بادلعاٍل البعيدة ك العربية ،ك الدالالت الظاىرة ك اخلفية
.»3
ا كاف ليكوف لو مل تكن الكتابة .فكأ ف الكتابة األكىل ىي قراءة
الكتابة يف أصلها ليست إال تثبيتا لقوؿ ما ،ـ
دلا قبل الكتابة ،أم دلا يعتلج يف قرػلة الكاتب قبل أف يثبت تلك األفكار على الورؽ يف شيء من النظاـ ادلتسم باجلماؿ
الفٍت البديع .ىذا بالنسبة دلفهوـ القراءة األكىل ،أـ ا بالنسبة دلصطلح «قراءة القراءة» فادلقصود بو االبتداع الذم يساؽ
من حوؿ ابتداع آخر ك قد عرؼ العرب «قراءة القراءة » ربت أشكاؿ سلتلفة  ،مثل «تفسَت التفسَت » أم نقد
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الكتابات التفسَتية السابقة  .ك لعل من أشهر ما يندرج ضمن ىذا اإلطار ادلفاىيمي من الكتابات النقدية العربية يف
القرف العشرين ،ما كتب عن كتاب الشعر اجلاىلي لطو حسُت  ،1ك كذلك كتاب مندكر «النقد ادلنهجي عند العرب »
الذم يعد أظلوذجا طيبا دلفهوـ قراءة القراءة.
ك من الواضح أف مصطلح «قراءة القراءة » يقًتب من مصطلح «نقد النقد» ،إال أف ما ينهض حوالو مصطلح
النقد ،يرتبط أساسا ،يف «ادلفاىيم التقليدية للثقافة األدبية ،بضركر ة إصدار األحكاـ على ضلو أك على آخر ،فيكو ف
النقد ادلكتوب من حولو مسطرا،ىو أيضا يف الغالب ،إىل االنسياؽ يف إصدار أحكاـ أخر من حولو على ضلو أك على
آخر  .على حُت أف القراءة تنصرؼ إىل ربليل نص أديب ما بالكشف عما يف طياتو من فنيات ،ك بتعرية ما فيو من
مالمح ادلتعة ،ك عناصر اجلماؿ .ك تنزع قراءة القراءة يف الغالب إىل قراءة ىذه القراءة بكل ما تشتمل عليو من إبداع ك
صباؿ فٍت ،ـع ذبانفها عن إصدار األحكاـ االستعالئية اليت تظل لصيقة بوضع النقد ككظيفتو.»2
ك أثناء حديثو عن ماىية القراءة ككظيفتها ،غلر م عبد ادللك مرتاض مقارنة بينها ك بُت النقد ،فيع ّف لو أف
القراءة زبتلف نوعا ما عن النقد ،ك أف النقد ؼلتلف اختالفا طفيفا عن القراءة ،فهم ا على التقارب متباعداف ،ك علا
على التشابو سلتلفاف .إذ كأف القراءة «تنتهض على خلفية إبداعية ،صبايلة النزعة قبل أم شيء آخر ،على الرغم من أف
ىذه ادلواصفة ال ربظر عليها من أف تقوـ على خلفية فلسفية ما ،ك ىي السَتة اليت نصادفها يف مواصفة النقد.فلعل
القراءة أف تكوف أصبل ك أجل من اإلبداع نفسو إذا شرفت ك نبلت ،بل غلب أف تكونو ،ك إما ال ،فال كانت ! على
حُت أف النقد ىو ازباذ موقف فلسفي ،أ ك موقف ينتهض على خلفية فلسفية ،أ ك خلفية إيديولوجية ،ـ ف كتابة ما ،أ ك
ازباذ موقف من موقف ناقد سابق ،كا ف ازبذه ىو من ىذه الكتابة (نقد النقد) .فالنق د قد يكوف ،ق ك أيضا ،ربليال،
لكف على خلفية فلسفية كاضحة ادلعامل ،دقيق ة اإلجراءات ،ك إال كيف يكوف نقد ا ك ىو ليس بو ؟يف حُت أف ربليل
ربسس ك تلطّف كتقبّل :ينتهض على اصطناع احلاسة الذكقية اللطيفة ،ك استلهاـ اجلمالية الرقيقة اليت
القراءة اليت ىي ّ
استقى منها النص ادلعاجل  ،فاغتدل ناضرا شفافا ،باإلضافة إىل تسخَت ذبربة طوؿ ادلمارسة اليت تفضي لدل احمللل إىل
يتمحض دلتابعة نشاط القراءات
اكتساب صفة االحًتافيُت العالية  .ككل ىذه تفاريق ذبعل من «قراءة القراءة» حقال ّ
اليت سبارس على النص األديب النقد-ك بلو نقد النقد -ال يعمد إىل ربليلو ،ك لكن إىل التعليق عليو ،يف الغالب ،أ ك
إصدار أحكاـ حولو ،أ ك موقعتو يف مسار حركة أدبية بعنيها ،ك ربديد مكانتو فيها.فالنقد مسؤكلية ك موقف ،فإ ف مل
يكنهما ،فال كاف ! ك القراءة حرية ك ربرر؛ فإف مل تكنهما ،فال كانت ! ك النقد دللمة ك موقعة ،ك موضعة ك مفهمة .ك
القراءة رمرمة ك حوـ ،ك رصد ك غوص .ك النقد رص للتناص ،ك متابعة للتأثر ،ك موقعة للتأثر...على حُت أف القراءة،
تقوضها لتطنّب على آثارىا قراءة
يف حد ذاهتا تناص ،صرا ح مع قراءة سبقتها من أجل أف تعوـ فيها ك تذكب ،أ ك ّ
جديدة ؛ فكأهنا تقويض ك تطنيب ،يف حُت أف نقد النقد تنظَت ك تقرير  ،حوؿ تنظَت ك تقرير سبقاه .»3
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إف مفهوـ القراءة من ادلفاىيم اجلديدة يف اللغة النقدية ادلعاصرة ،فقراءة القراءة ،أك ما ؽلكن أف «يطلق عليو يف
الفرنسية ( ، )Meta lectureىي إنطاؽ ما أنطقتو القراءة األكىل اليت مورست على النص األديب .ك قد ؽلثل ىذا
التصور احلد األدٌل لتمثل ىذه اإلشكالية .ك إال فإنا نعد اإلبداع يف ذاتو قراءة ضمنية للقرػلة ،ك ترصبانا للمخيلة
تتبوأ ،تلقائي ا  ،ادلنزلة الثالثة اليت
؛فتكوف قراءهتا  ،إذف « ،قراءة قراءة» شلا غلعل من ىذه القراءة اليت تتكفل بقراءهتا ّ
ذبعلنا نطلق عليها« :قراءة -قراءة القراءة » أك
) ،(Méta-métalectureك تصنف ،ـف الوجهة الثقافية ،ال التفاضلية ،يف ادلنزلة الثالثة.»1
ك إال فإف
ك من منظور عبد ادلالك مرتاض أف مفهوـ «قراءة القراءة» ليس جديدا إال بإطالقو االصطالحي؛
«قدماء النقاد العرب ،ك شراح النصوص الشعرية ك النثرية كانوا مارسو ا ،ىم أيضا ،ما يعرؼ لدينا ضلن اليوـ ،تح ت
مصطلح «قراءة القراءة» :إما جزئيا (كأف يتعرض زللل أك شارح {قارئ} على من سبقو ليعارضو ك ؼلالفو ،أ ك ليضيف
إىل قراءتو ،أك يصحح مظهرا من مظاىرىا) ،ك إما مشوليا حيث نلفي كثَتا من قدماء الشراح ك قرائهم يعمدكف إىل عمل
من القراءة سابق حبذامَته فيعيدكف قراءتو يف ضوء من ادلعرفة اجلديدة ،أك على ضلو من الذكؽ سلالف ،كفع ؿ أيب زلمد
األعرايب الذم قرأ ما كاف قرأه أبو عبد اهلل احلسُت ابن علي النمرم البصرم من أبيات ضباسة أيب سباـ .ك ىذا شأف ال
يكاد احلصر يأيت عليو .»2كما يرل أف «قراءة القراءة» غلب أف «تتمحض للنص األديب اخلالص األدبية؛ ك القراءة
الثانية ىنا ال ينبغي أف تكوف ،بالضركرة ،رلر د كصف للموضوع /النص من اخلارج ،ك إظلا تغتدم مندرلة معو ،ك ذات
يكملو.»3
كضع كامل فيو ،إذ ىي نفسها تستحيل إىل إبداع يكتب حوؿ إبداع آخر فيتكامل معو ،ك ال نقوؿ ّ

-4القراءة و القارئ:

ك يدعوه
يستدعي العمل األديب القارئ للمشاركة الفعلية يف بناء النص ،ك ؼلاطب الكاتب ادلتلقي مباشرة،
لإلسهاـ معو يف عملية تكوين النص .ك ىكذا ،مل يعد القارئ ادلعاصر ،الذم لو ىيمنتو على الذكؽ العاـ ،رلر د متلق
ب أصبح يقوـ بنشاط ذىٍت مزدكج يتلقى اقًتاحات ادلبدع مث يعيد بنائها من جديد ليكتشف نصو اخلاص ،فم ع
سليب ،ؿ
أف الشعر« ظل ػلتفظ ببعض ادلسافة بُت النص ك القارئ ،إال أهنا ليست نفس ادلسافة اليت كانت بُت القصيدة العربية
القدؽلة ،ك قارئها ادلعاصر ذلا ،فالقصيد ة العربية ادلعاصرة تستدعي قارئها بإحلاح لفك رموزىا ك تتبع بنائها العضوم ك
عقد عالقة بُت أجزائها ادلبنية ك إرجاع لصور إىل أصوذلا األسطورية ك الًتاثية ك التارؼلية ك الصوفية ك الذىنية ،ىكذ ا
ربولت القصيدة العربية ادلعاصرة إىل فضاء مشيد غلد فيو ادلتلقي حريتو الكافية للمشاركة الفعلية ،ألنو ال يصطدـ
بصرامة الوزف ك القافية الثابتُت ،ك ال بالتسطَت ادلتوازم  ،أمامو إمكانيات متاحة يف كل اذباه ،فو ك إذف ينتقي منها
األنساؽ اليت يتجاكب أك يتفاعل معها ك يسهم بنفسو يف تشييد قصيدتو ادلفضلة .»4

 1ادلرجع نفسو ،ص31
 2ادلرجع نفسو ،ص 32- 31
 3ادلرجع نفسو ،ص34
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ك يرل كثَت من الدارسُت ك النقاد احلداثيُت أف نظرية التخاطب قد أفضت إىل الغموض الذم يعد يف نظرىا
« ظاىرة الزمة لألدب ،إذ أف الباث يتوقع من القارئ أف يقوـ بالتأكيل يف أثناء القراءة ،ك ينتظر منو أف يثرم البالغ
األديب بإضافات شخصية من عنده ،يسلطها عليو ك ألف التخاطب األديب غامض يف أساسو ،يعمد القارئ ،كلما
ربمل ادلعاٍل اإلضافية دبوجب ما ركب فيو من مواطن غامضة ربتمل
كاجو نصا أدبيا ،إىل امتحانو ؛فيخترب قدراتو على ّ
التأكيل .ك من ىنا كاف األثر األديب ،يف نظرية التخاطب ،أثرا مفتوحا يستدعي التأكيالت ادلتعددة ك يتقبلها ،فيزداد هبا
ثراء على ثرائو.»1
لقد ربدث فولفغانغ آيرز يف كتابيو « :فعل القراءة» ك«القارئ الضمٍت» العن فلسفتو ذباه القراءة ،ك ناقش من
خالؿ ذلك« النص اجليد ك العالقة العكسية بينو ك بُت التوقع ،مثلما أشار إىل خربة القارئ يف قراءة النص ،إذ أنو ليس
للنص كاقع ثابت ك مدلوؿ ثابت ،فهو يتحرؾ من خالؿ قدرتو على إدخاؿ القارئ يف عادلو ك تأثَته فيو ،مث يأخذ
ىويتو احلقيقية يف القراءة ادلفردة .فشكلو ليس ثابتا ،بل نسبيا ،ك شبة قراءات يف آف كاحد لعدد من القراء  ،ؼلتلفوف يف
أحواذلم ك ثقافاهتم ك قدرهتم على بناء عامل النص من خالؿ ذكاهتم ،أك بناء عادلهم الذايت من خالؿ النص ،ك شبة
قراءات متعاقبة للقارئ الواحد ،تتحكم فيها ظركؼ مفهومة ك لكنها غَت قابلة للثبات ك اإلطالؽ.»2
ذ يقوؿ« :فالعمل األديب كما عرض يف النظرية
ك يشَت آيرز إىل فاعلية القارئ األساس يف إنتاج النص ،إ
الظاىرية للفن ،يبد ك أف لو قطبُت ،ؽلكف أف يسمى أحدعلا بالقطب الفٍت ،ك اآلخر بالقطب اجلمايل .أـ ا الفٍت ،فيشَت
إىل النص كما أبدعو ادلؤلف ،ك أما جلمايل ،فيشَت إىل التحقق الذم أصلزه القارئ.ك عن ىذا االستقطاب يلزـ أف العمل
األديب ال ؽلكن أف يكوف مطابقا سباـ ادلطابقة للنص...ك إظلا يقع يف كاقع األمر يف منتصف الطريق بُت االثنُت.فالعمل
األديب شيء أكثر من النص.»3
د من الربط
ك يؤكد آيرز على التساكم بُت دراسة النص الفعلي ك األفعاؿ ادلتضمنة يف االستجابة للنص ،فالب
احملكم يف قراءة كل عمل أديب بُت بنيتو كمتلقيو ،كيظل تقوؽلو ببساطة من خالؿ اإلنتاج الفعلي أك عملية االنسجاـ.ك
يظل أماـ الناقد فرصة العثور على ما ؽلأل بو فراغات النموذج النصي البيضاء .ك ذلك من أجل تنشيط ملكة الربط عند
القارلء .ك هبذا ؽلكن أف ينغمس يف عملية إبداع النص،ك ليس االتصاؿ رلرد نقلة من النص إىل القارئ،ك لكنو تفسَت
دلا ىو معطى لتناكؿ القارئ.4
م ينطلق من الفلسفة الظاىرية ،كبُت موقف التفكيكيُت أك أصحاب
ك لعلنا ال صلد فرقا بُت ما كتبو آيرز ،الذ
النقد اجلديد حوؿ مفهوـ القراءة ك أعلية القارئ « .فالقارئ ىنا ليس كسيلة منهجية كالقارئ العمدة أك القارئ الفائق
عند ريفاتَت ،ك إظلا ىو كارث النص الشرعي الذم يفسره ،ك بتعبَت أدؽ بشكلو يف كعيو على ىواه .فلقد حاكلوا أف يولوا
القراءة أعلية فائقة أثارت جدال كاسعا من مثل ما فعلو بارت ك تودكركؼ ك دريدا ،يف سبيل ربديد مفهوـ النص ادلفتوح،
 1ابراىيم السعافُت :اشكالية القارمء يف النقد الاللسٍت :الفكر العريب ادلعاصر ص 31
2ادلرجع نفسو ص 31
3ادلرجع نفسو ص 31
 4ينظر ادلرجع نفسو ص 31
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الذم ذباكز انغالؽ النص عند النقاد اجلدد يف األربعينيات ك اخلمسينيات ك عند الشكليُت الركس ك البنيويُت الشكليُت.
فنج د بارت يفجر النص ك يعلن موت ادلؤلف ،ك يعد قارئ النص ،منتج ا ال مستهلكا.فلم يعد شبة معٌت معُت ،بل ليس
رلرة من الدالالت غَت ادلتناىية . »1
ىناؾ من معٌت ،فادلعٌت يسلم إىل معٌت ،حىت يستحيل النص ّ

-5فعل القراءة:

القراءة ىي إنطاؽ النص األديب حبقيقة ما فيو ،ك الكشف عن خباياه ك استكشاؼ دلالمح صبالو ،ك تشكيل
يتمحض لنص منطوؽ.
لدالالتو .ك ادلالحظ أف فعل القراءة يتمحض ،حتما لنص مرقوـ ،خالؼ التلقي السمعي الذم ّ
فالقراءة إعادة إنتاج ادلقركء ،فهي أكثر مظاىر التناص مشركعية .ك ىكذا تنضوم القراءة ،حبكم ادلاىية ك الوظيفة ربت
شكل ذىٍت إبداعي معا .ك إذا كاف «احلداثيوف اصطنعوا مصطلح «القراءة» دبفهوـ التحليل ،أ ك دبفهوـ منصرؼ إىل
يتبوؤه معٌت «القراءة» حقا يف ادلعجم العريب من سعة كغٌت ك
تدبيج صبلة من ادلالحظات حواؿ نص أديب ما؛ فبم ا ّ

امتداد؛ ذؿؾ بأف الكاتب حُت يكتب شيئا ما حواؿ النص األديب الذم يقرؤه ،فإظلا ىو غليء ذلك ،يف احلقيقة ،يفضؿ
القراءة اليت يقرأ هبا مثل ىذا النص ،فإليها ،إذف ،كحده ا يعود الفضل يف إصلاز ىذه الكتابة .فكأ فالقراءة ،ـ ف ىذه

الوجهة ،تعٍت الكتابة ذاهتا .ك أياما يكن الشأف ،فإ ف الكتابة ال تكوف إال بفضل القراءة الباطنية ،أ ك ادلسبقة ،فهذه
سابقة عليها ،ك رائدة ذلا ،ك متقدمة عليها ،ذلك بأٍل حُت أكتب؛فإظلا أنا  ،يف احلقيقة ،أقرأ ما يف نفسي ،فأطرحو نصا
منصوصا على قرطاس .كإٍل ال أستطيع أف أكتب ،من منظور آخر  ،إال إذا كنت قرأت ،ك قرأت ،مث قرأت  ...فكأف
القراءة ّأـ ،ك الكتابة ابنتها ،أ ك كأف القراءة مقدمة ،ك الكتابة نتيجتها ،أ ك كأف القراءة أصل ،ك الكتابة فرع منها ،أ ك
مظهرىا.»2
ك
احلق أف فعل القراءة ادلتعاقبة على النصوص مسؤكؿ إىل حد ما عن إعطائها القيمة األدبية ك ادلضمونية ،أ
سحبها عنها حسب الظركؼ ك ادلراحل التارؼلية ادلختلفة .فبفعل القراءة زبضع القيم الفنية على الدكاـ لالرتقاء كاإلصلاز
عند األدباء ،فما كانت لو قيمة أدبية ك مضمونية يف عصر من العصور ال يلزـ دائما أف ػلتفظ هبا متميزة يف كل
فٍت اخلطابة ك الرسائل .إذ مل يعد ذلما يف الوقت احلايل تلك
العصور الالحقة .ك ربضرنا ىنا ،على سبيل ادلثاؿ ،حاؿة ّ
ادلكانة األدبية ادلرموقة اليت سبتعا هبا يف السابق .كم ا أف بعض األشكاؿ األدبية كانت دبضامينها خاملة الذكر ك لكنها
اكتسبت عافية صبالية ك مضمونية يف الالحق من العصور .فبعدما كانت ألف ليلة ك ليلة،ك كثَت من النتاجات القصيصة
الشعبية ك اخلرافية ك السَت ك الرحالت خامدة خاملة الذكر يف األكساط النقدية القدؽلة ،أصبحت اآلف ربتل منزلة
مرموقة على ادلستول العادلي يف حضن عامل األدب ك النقد.3
إف فعل القراءة يتدرج عادة من فهم النصوص اليت ذلا ارتباط بتلبية احلاجيات التواصلية اليومية إىل تأكيل
النصوص اليت يتجاكز بناؤىا ك اسًتاتيجيتها تلبية ىذه احلاجيات ،ألنو ا تنقلنا إىل مستويات أرقى من التفاعل لنعرب عن

1ادلرجع نفسو ص 32- 31
 2عععبد ادلالك مرتاض ،نظرية القراءة ص 20
 3ينظر ضبيد حلمداٍل :القراءة ك توليد الداللة .ص 06
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ردكد أفعالنا النفسية ،ك عن آرائنا ك مواقفنا ،ك اقًتاحاتنا باعتبارنا قراء ك من ىنا كانت ضركرة االىتماـ بفعل القراءة
بوصفو فعال منتجا ،ال مستهلكا لألدب.
ط فعل القراءة غالبا بفكرة « التقاط مضموف الرسالة من النص .ك
يف التاريخ األديب العريب ك غَت العريب ،ارتب
كاف ىذا التصور راسخا يف أذىاف أغلب النقاد ك القراء الفعليُت.ك قد ساىم االشتغاؿ بالنصوص الدينية ك زلاكلة
فهمها يف تثبيت ىذا التصور ك انتقاؿ التعامل بو إىل النصوص األدبية البشرية ،حىت أف مفهوـ :النص ك ادلعٌت النصي،
كاف دالُت دائما على مضموف ثابت يف مواجهة قراء متعاقبُت عليهم دائما أف يصلوا إليو باعتباره عُت احلقيقة يف كل
ا
الظركؼ ك األحواؿ .ك ىذا ال يعٍت أف التأكيالت ادلختلفة مل تكن حاضرة يف ساحة القراءات ،ب ؿ على العكس من
ذلك ،فقد كاف حضورىا ادلتعارض أحيانا مسؤكال عن النقاش احلاد حوؿ ما كاف يدعى بفهم النصوص ،أدبية كانت أك
دينية .كل ىذا كاف ػلدث دكف أف يتخلى أحد من النقاد أك الشراح عن االعتقاد بأف ىناؾ دائما مضامُت ثابتة ك
حقائق هنائية خبصوص ادلعاٍل النصية.ك إذا كاف ىذا األمر ال مراء فيو خبصوص النصوص الدينية ،فإ ف ما كاف دائما
مدار نقاش ك اختالؼ ىو إمكانية توصل اإلنساف إىل كامل احلقيقة ،أم قدرتو على استنفادىا.»1
ك ىناؾ القراءة ادلنتجة .فالقراء ة االستهالكية ىي«القراءة الشائع مفهومها بُت
ك ىناؾ القراءة االستهالكية،
الناس ،ك ادلنتشرة شلارستها لدل معظم القراء ،فكأنو ا سبثل عامة الذين يقرؤكف األدب دكف أف يكتبوا شيئا.فهم قراء
عقيموف حبكم أهنم يتلقوف مادة ك ال ينشئوف منها مادة أخراة ،الرحم العقيم اليت تتلقى ك ال تقدر على اإلصلاب .»2
أما القراءة ادلنتجة فهي اليت يقوـ التصور فيها ،عل ل أساس «أف الناقد حُت يقرأ الكتابة ،بغ ض الطرؼ عن جنسها
األديب ،إًلا يقرؤىا على أساس أف يكتب عنها ،أك من حوذلا ،كتاب ة أخراة .ك لعل ىذه القراءة أف تكوف ىي التعليق
الذم ؽلارس يف كل اآلداب اإلنسانية ،منذ عهد النشأة احلضارية اإلغريقية ،كعلى الرغم من اختالؼ مستويات ىذه
القراءة اليت تتجسد يف التعليق ك التأكيل ،فإنو ا تظل قراءة منجبة (منتجة) .كمثل ىذه القراءة ىي اليت أصلبت عددا
ضخما من الشركح للنصوص األدبية العربية القدؽلة ،ك آالؼ أسفار التفسَت للقرآف العظيم ،ك ما ال يكاد ػلصى من
الشركح ك التعاليق ،ك تعاليق التعاليق.»3
ك أهنا أنواع داخلية سبتد يف أكثر من مدل ك
ك يرل عبد ادللك مرتاض أف القراءة األدبية عامل غلسد عوامل،
تشتاؽ إىل أكثر من كجو ،ك تضرب يف أكثر من منكب .ك لتأكيد ىذه النظرة ،يأيت بشواىد من الًتاث ،تنـ عن أنواع
القراءات ك تعددىا ،فقد تكوف ،تارة ،قراء ة من كجهة نظر ضلوية ،ك ؽلثل لذلك ب «كتاب الشعر أك شرح األبيات
ادلشكلة اإلعراب » أليب علي الفارسي ،الذ م انصب نشاطو على أشد األبيات الشعرية إشكاال من حيث نسيجها
العكربم يف شرحي
ليعاجل إعراهبا ،ك يبُت تقديرىا ك زبرغلها يف براعة احًتافية مدىشة .ك ردبا يندرج يف ىذا التوجو قراءة
ّ
ديواف أيب الطيب ادلتنيب  ،ك ضباسة أيب سباـ ...اخل .4
1ادلرجع نفسو ص 05
 2عبد ادلالك مرتاض نظرية القراءة .ص .153
 3ادلرجع نفسو ص . 154
4ادلرجع نفسو ص 28
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ك لعل من أىم من ؽلثل ىذا التوجو أبو علي ادلرزكقي ،ك التربيزم ،ك
ك قد تكوف القراءة من كجهة نظر أدبية،
البطليوس يف «شرح مشكل أبيات ادلتنيب » فهؤالء الدارسوف كانوا غلنحوف للجانب األديب أكثر من اىتمامهم بادلناحي
النحوية ،ك قد تكوف القراءة األدبية شبيهة باإلبداع ادلتوازم مع النص األصلي ادلعاجل ،مثل قراءة أيب سعيد علي بن زلمد
الكاتب الذم كاف عمد إىل نثر مدكنة إشعار احلماسة اليت صبعها أبو سباـ .كقد تكوف القراءة رلرد نشاط ذىٍت ،كم ا قد
تكوف استطالعية فضولية ،أ ك قائمة على ادلالحظة كادلساءلة .أما القراءة ادلثمرة ىي ادلتولّدة عن تسجيل ادلالحظات
ادلتمحضة للمقركء ابتغاء الكتابة عنو ،فكأف ىذه القراءة ىي األرقى ،ك ىي األلصق بالقراءة ادلنهجية اجليدة.1
ك قد تكوف تفسَتا أك تأكيال ،ك قد
ك خالصة القوؿ إنو يظهر شلا سبق أف القراءة قد تكوف شرحا أك ربليال،
تكوف نقدا أك نقد نقد ،ك قد تكوف تعليقا أك تشرػلا.ك ىذا مفاده أف القراءة نشاط ذىٍت متنوع ك متعدد ادلظاىر ،أك
إبداع متعدد األشكاؿ.
ف القراءة ال زبرج من
ك كل قراءة من قراءات النص تعد مقدمة للقراءة اليت تليها .ك إذا كاف األمر كذلك ،فإ
مأزقها إال إذا توقّف النظر إىل النص بوصفو أحادم ادلعٌت ،كإىل القراءة بوصفها تتطابق مع النص .ك بدال من ذلك،
ينبغم على الباحثُت أف ينظركا إىل القراءة بوصفها اختالفا عن النص ال سباىيا معو ،بؿ غلب عليهم أف ينظركا إىل النص
على أنو حيز كالمي أك مقايل يتعدد معناه ،ك تتفاضل داللتو ،ك تتنوع مقاماتو ،ك زبتلف سياقاتو ،ك تتعارض بياناتو ،ك
تًتتب مستوياتو ،ك تًتاكم ترسباتو ..بل النص حيز ينطوم على سياقات ك فراغات .ك زبًتقو شقوؽ ك فجوات .فنظرتنا
إىل النص على أنو فضاء مثقوب ،ك مساحات مفتوحة ،ىي اليت ذبعلنا نتقبل قراءات عديدة ك سلتلفة ألثر كاحد.
ك ىذا يعٍت أف حل إشكالية قراءة النصوص الدينية أك األدبية ،أك الفلسفية موكوؿ إىل إلغاء كل اتفاؽ نسيب
حوؿ الدالالت النصية لدل رلموعة كبَتة من القراء ،أك يف فًتة من فًتات التاريخ عرب العصور ادلختلفة ،ذؿ ؾ أف
التطرؼ يف جعل القراءة تأكيال فرديا ال غَت ،يغيّب سباما كل حضور لسلطة النص باعتباره ىو أيضا ؽلارس دكره ك
توجيهو أحيانا ضلو احلصر النسيب الحتماالت الداللة .كما ينبغي اإلشارة إىل دكر السياقات النصية الداخلية ادلسؤكلة يف
كثَت من األحياف عن التقارب بُت القراءات ادلتعددة ك ادلختلفة فضال عن السياقات االجتماعية ك احلضارية اليت تسمح
دائما بتأكيالت زلددة تشًتؾ فيها ك تلتقي عندىا شرائح كاملة من القراء يف عصر من العصور دكف أف يغيب
االختالؼ بشكل تاـ ،كما يقوؿ ضبيد حلمداٍل يف كتابو القراءة ك توليد الداللة.
ع علي حرب  ،2أ ف قراءة النصوص أحادية ،تبح ث عن معٌت كحيد ىو ادلعٌت األصلي الذم ػلتملو
ك نعتقد ،ـ
الكالـ ،ك الذم ينبغي العثور عليو ك إسبامو معو ك ذبسيده ،ؽ د كجدت ترصبتها يف احلركب الدينية ك الفنت ادلذىبية ك
التصفيات العقائدية ،ك ذلك حيث يعتقد كل مذىب بأنو األكثر تطابقا مع حرفية النص ،ك األقرب إىل ركحيتو ك
اكتناه معناه األصلي ،ك ينظر بالتايل إىل االختالؼ بوصفو بدعة ك ضاللة ،أك ىرطقة ك ربريفا.
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ك من ناحية أخرل ،يرل كثَت من النقاد 1أنو من ادلشكوؾ فيو أف سبثل نظرية القراءة اذباىا قائما
ىذا من ناحية،
بذاتو يف النقد احلديث ،ك ذلك أف معظم ادلقاربات القرائية ما ىي يف حقيقتها سول تأكيد على بعض االذباىات
السابقة ،أك تركيز على جانب كاحد من جوانب نظرية اإلبالغ ،سوا ء كاف ذلك اجلانب إعالميا أـ اتصاليا أـ برصباتيا.
يفرؽ بعض الدارسُت ك النقاد بُت الكتابة اإلبداعية اخلالصة ،ك الكتابة التحليلية اليت تكتب من حوذلا  .ففي
كما ّ
منظورىم أف الفرؽ يكمن يف أف الكتابة التحليلية ليست نقدا ربليليا خالصا ،ك ال نقدا جديدا أيضا خالصا ،ك ال
إبداعا بادلفهوـ الشائع ،ك لكنها تقع بُت كل ذلك سبيال.بل كل ما يف األمر أهنا ألغت كظيفة النقد التقليدية،كح ّدت
من غلوائها.
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