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 القراءة بين المفهوم واآللية)القراءة الخطية، االنتقائية، المغربلة(-1
 متهيد

تعّددت النظريات اليت هتتم بالقراءة، واختلفت وجهات نظرها الختالف الفلسفات اليت 
تستند عليها، واألهداف اليت تتطلع إىل حتقيقها، فهناك القراءة الفينومينولوجية، والقراءة 

التأويلية، والقراءة السوسيولوجية، والقراءة السيميائية، ومجالية التلقي، ونظرية النفسية، والقراءة 
 االستجابة اجلمالية.

لقد اهتمت املناهج النقدية السياقية باملؤلف، واهتمت املناهج النسقية بالّنص، وأمهل 
ار أهم القارئ فكانت نظريات القراءة رّدا على هذه املناهج، حبيث رّكزت على القارئ باعتب

عامل يف تفسري الّنصوص وتأويلها، فالّنص ال يكون ذا معىن إاّل حني يقرأ، والواضح أّن القراءة 
هي الشرط األساسي لكّل عمليات التأويل األديب. ومن أهم الّنقاط يف قراءة كّل عمل أديب 

مها القطب التفاعل بني بنيته ومتلقيه. يتشّكل العمل األديب من قطبني ميكن أن نطلق على أحد
الفّّن وعلى اآلخر القطب اجلمايل، فالفّّن هو نّص املؤلف، واجلمايل هو عملية اإلدراك اليت 
يقوم هبا بالقارئ. وبسبب هذه القطبية، فإّن العمل نفسه ال ميكن أن يتطابق مع الّنص أو مع 

 1عملية التحويل إىل شيء تدركه احلواس، بل ال بد من أن يقع يف مكان ما بينهما.

إّن أي حتليل ملا حيدث حني يقرأ املرء نّصا قد يؤدي إىل ما هو أكثر تنويرا؛ فيبدأ الّنص     
حينذاك يف الكشف عن إمكاناته؛ فاحلياة تنبعث يف الّنص ذهن القارئ، وهو ما يصدق حّّت 
ر حني يصبح املعىن تارخييا لدرجة أنّه ال يعود ينتمي إلينا. ونستطيع من خالل القراءة أن من
بتجارب مل يعد هلا وجود، وأن نفهم أشياء غريبة عّنا متاما؛ وهذه العملية املثرية للدهشة هي 

 2اليت حتتاج إىل البحث.
 ما هي القراءة؟ 

 بين الشفوي والمكتوب
يُقرأ املكتوب الذي يعّد حماكاة للشفهي، لذلك متثل القراءة وضعية اتصال مؤجل، ذلك      

لغالب األعم يكونان بعيدين يف املكان والزمان. وهلذه فالعالقة بني أن املؤلف والقارئ يف ا
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املرسل واملتلقي من خالل القراءة، غري متماثلة كلية. وبالطبع فهذه اخلاصية نتائجها؛ ففي 
الوقت الذي يتجّنب فيه امللفوظ الشفهي التعمية عرب إحاالت مباشرة ومستمرة للمقام 

ني، فإّن الّنص يتمثل للقارئ خارج مقامه األصلي. فليس الزمكاين املشرتك بني املتخاطب
للمؤلف والقارئ إطار مرجعي مشرتك، فليس أمام القارئ سوى أن يعيد بناء السياق الالزم 
لفهم العمل األديب، مستندا يف ذلك إىل بنية الّنص، أي جملموع عالقاته الداخلية. وهذه 

تصنع بالتحديد غىن النصوص، بطريقة أو بأخرى.  اخلاصية التأجيلية للتواصل األديب، هي اليت
فالّنص ينفتح على تعّدد التأويالت، حينما يتلقى خارج إطاره األصلي: فكّل قارئ جديد 
حيمل معه جتربته وثقافته، وقيم عصره. وحسب تعبري )بول ريكور( املعىن يتجاوز احلدث يف 

ة اخلطاب الشفهي )الذي هو دوما العمل املكتوب. وبعبارة أخرى فاملعىن  ينفلت من حلظي
 حدث زائل(، وذلك عرب طرق أربعة:

بواسطة التثبيت الذي ينقذه من الزوال، والتثبيت هو حتويل للشفوي إىل شكل رموز متثيلية -
متواضع عليها يف كتابة لغة ما، غري أّن هذا التحويل ال ميكنه أن ينقل كّل الظروف احمليطة 

 ايا لعل أمهها زاوية االّتصال وما تفرضه من مراعاة للسياق واملقام.باألداء الشفوي من عّدة زو 
بواسكة التفكيك الذي ينقده من القصد الذهّن للمؤلف، الكتابة تعرّب عن قصد املؤلف -

 ولكّنها يف بعض احلاالت ال تستوعب كّل مقصديته.
نفتاح يف قدرة القارئ باالنفتاح على العامل الذي ينتزعه من حدود وضعية احلوار، ويتمثل اال-

 على خلق وضعيات االّتصال اجلديدة، ومن مثّة قراءهتا.
بعاملية املواجهة غري احملدودة. يف اخلطاب الشفهي ميوت الكالم حاملا يتلفظ به، بينما الّنص -

 هلومريوس وأفالطون. نستمعاملكتوب، يصمد أمام الزمن، فإىل اليوم، ال نزال 
ملتكلم خبطابه ينقطع، يف حني أن املكتوب ميّكن القراء من رؤية أشياء فالرابط الذي يربط ا     

أحرى يف الّنص، أكثر من مشروع املؤلف. فتعّدد التأويالت اليت مينحها لنا عمل شكسبري، 
تأيت يف جزء كبري منها، من جهلنا الّتام تقريبا، بشخصية املسرحي. فاملؤلف مليعد هنا لينكر 

حقل الداللة ميكنه أن يتطّور إىل ما ال هناية. وبالتخلص من الوضعية هذه القراءة أو تلك، و 
اخلاّصة اليت حتّد التبادل الشفهي، فإّن الّنص يوّسع أفق القارئ، فاحتا له عاملا جديدا. 
وباستبدالنا جمموعة من القراء املفرتضني بشكل هنائي، باملواجهة احملدودة للتواصل الشفهي، 
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 . إّن تغييب سياق الرسالة المكتوبة، شرط لتعّدد الّنصياا. يكتسب الّنص بعدا عامل
وعلى الّنص أن خيلق سياقه ومرجعه بكلماته وحدها، ومن مظاهر صنع الّنص ملرجعه     

اعتماده على جنسه األديب)النوع األديب( فمواصفات )القارئ الضمّن( يفرتضه اجلنس األديب، 
مفّتشا، والرواية الفلسفية تفرتض قارئا ناقدا. حينما يكون  فمثال الرواية البوليسية تفرتض قارئا

القارئ مفصوال عن العمل مبسافة زمنية طويلة، فإنّه يهتم أّوال بإعادة بناء الوضعية التارخيية 
تأميلة. وتكون القراءة تشاركية إذا كان  -مسّاها )ايزر(–للّنص، وميارس يف هذه احلالة قراءة 

ميارس قراءة تشاركية، إذن هناك قراءة تشاركية حينما يتعاىل القارئ عن  الّنص قريبا منه فإنّه
الوضعية احملدودة اليت يكون عليها يف احلياة اليومية، وهناك قراءة تأملية حينما يصل إىل رؤية 

 عامل ليست عي رؤية عامله الثقايف.
 ما هي القواعد األساسية في قراءة الّنصوص؟

م يف القراءة املشروعة للّنصوص األدبية اليت من شأهنا أن تبتعد هناك ثالث قواعد تتحكّ     
عن القراءة اليت تتمّيز بإرخاء العنان للتأويل غري املنسجم. فالقاعدة األوىل ينبغي أن تكون 
شبكة التأويل قابلة للتعميم على جمموع العمل، وحمرتمة للمنطق الرمزي، وتسري دوما يف االجّتاه 

 االنسجام الداخلي القراءةاإلحكام هو مقياس القراءة، ومتّثل هذه القاعدة نفسه. ومن مثّة ف
حبيث يكون تأويل عناصر الّنص منسجما مع الداللة الكلية للّنص. وأضاف )بول ريكور( ملبدأ 
االنسجام الّداخلي، مبدَأ االنسجام اخلارجي؛ فال ينبغي للقراءة أن تسري ضد بعض املعطيات 

، والتارخيية، أو معطيات أخرى( املوجودة يف الّنص. وعليه فالتلقي يف جزء  املوضوعية )السرية
كبري منه، مربمج من قبل الّنص، ما جيعل القارئ ال يستطيع أن يفعل أي شيء يريد. وعلى 
حّد تعبري )أمربتو إيكو( جتب على القارئ التزمات )فيلولوجية( إزاء الّنص، عليه أن يكتشف 

 لّنص، وإالّ سيجازف بتشفريات زائغة.ما أودعه املؤلف يف ا
 بين القراءة الساذجة والقراءة النقدية

يرى )هانس روبر ياوس( أّن القراءة املهيمنة اليت صاحبت ظهور العمل األديب؛ هي اليت   
يؤخذ هبا يف التحليل، وهي القراءة األوىل للعمل، ألّن الطريقة الوحيدة إلدماج دراسة التلقي يف 

ديب) إّن حتليل التجربة األدبية للقارئ، ستنفلت من النزعة النفسانية املهددة هبا، إْن التاريخ األ
 هو أعاد بناء أفق اجلمهور األّول، من أجل وصف تلقي العمل واألثر الناتج عنه(.
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لقد حّدد )ياوس( )أفق االنتظار( من خالل املعايري اجلمالية األساسية، املتمثل يف معرفة      
ن اجلنس الذي ينتمي إليه العمل األديب، والتجربة األدبية املوروثة من القراءات اجلمهور ع

فدراسة رواية)مدام بوفاري( السابقة، والتمييز املعمول به بني اللغة الشعرية والعلمية. هكذا 
(، وحتليل )افق االنتظار( مجهور 1857تلزمنا باستدعاء ما كانت عليه الرواية العاطفية يف )

ضجر من الرومانسية، وبدأ يشد انتباهه املوضوعات األكثر واقعية مثل )اخليانة الزوجية(، 
ترب، يشّكل اجلانب وحتديد ما الذي ال زال جيعل من الّلغة لغة أدبية: أسلوب مزخرف مع

اجلميل للتدفق الغنائي؛ فالعامل االجتماعي كما نرى مقصي بعض الشيء منها، فاجلانب 
االجتماعي يف القيم اجلمالية مل يفحص، ومهما يكن فإنّنا ال نفارق املنظور التارخيي، وبدون 

 هذا العمل أو هذا االعتبار للجمهور األّول، أي جمموع القراء العاديني، فإنّنا لن ندرك مصري
 ذاك، ولن نفهم تطّور األدب، واخريا لن ندرك تاريخ األجناس األدبية.

 ما هي القراءة الخطية؟
القراءة اخلطية هي القراءة األوىل أين يتعامل القارئ مع الّنص بسذاجة، ألّن الّنص صيغ     

للّنص املقروء، وهي أكثر  بطريقة التشويق اخلاضع للتتابع الزمّن، ومتّثل هذه القراءة سريا خطّيا
احرتاما لقواعد الّنص، فإذا ما حاولنا معرفة كيفية اشتغال التشويق يف الّنص وجب علينا إعادة 
القراءة وبذلك منارس قراءة حمرتسة أو قراءة ناقدة تتجاوز اخلطية اليت يفرضها الّنص املقروء يف 

ت األهم، ذلك أّن الّنص ال ميّثل سطحا البداية. لكّن القراءة اخلطّية رغم كثرهتا فإهّنا ليس
فحسب بل له حجم حبيث ال تدرك بعض االرتباطات ال تدرك إاّل يف القراءة الثانية، وهو ما 
يلزم القارئ بإعادة القراءة، وهي العملية األكثر مالءمة لتعقيد الّنصوص األدبية. إذن إعادة 

. القراءة اخلطية تتجسد يف أربعة ميادين القراءة ضرورة تفرضها الّنصوص ملا حتتويه من أبعاد
 أساسية هي يف احملتمل الوقوع، وتتابع األحداث، واملنطق الرمزي، والداللة العاّمة للعمل األديب. 

 تعريف القراءة
عرّفت القراءة حبسب املنظور اليت تأخذه كّل نظرية، فقد عرّفها)فانسون جوف( بأهّنا 

ا فعل ملموس قابل للمالحظة تستدعي ملكات حمّددة بدقة (سريورة ذهنية فيزيولوجية ألهنّ 1)
للكائن البشري، فال تتحّقق القراءة دون تشغيل اجلهاز البصري، ووظائف الدماغ املختلفة. 

 فالقراءة عملية إدراك، وحتديد، وختزين للعالمات، تسبق كّل حتليل للمحتوى.
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ت ويفّكها، يشرع يف حماولة فهم ( حني يدرك القارئ العالما2والقراءة سريورة معرفية) 
املشكلة، وينشأ عن ذلك رصيد معريف يتشكل فهما عند القارئ. والقراءة باعتبارها؛ سريورة 
معرفية هي جيئة وهاب بني السابق والالحق، وبني الالحق والسابق املبّن من جديد. ويعرّفها 

كما أّن القارئ ال يستطيع أن )أيزر( بأهّنا حمّصلة تفاعل تلميحات الّنص وفهم القارئ هلا.  
ينتزع نفسه من تفاعل كهذا؛ بل إّن الّنشاط الذي يثريه يف نفسه يربطه بالّنص ويدفعه إلجياد 
الظروف الالزمة لتفعيل الّنص. وحني يندمج الّنص والقارئ هبذه الطريقة يف موقف واحد فإّن 

املعىن ال يصبح موضوعا يتّم الفصل بني الذات واملوضوع يصبح غري ذي صلة؛ وبالتايل فإّن 
وقد بىن هذا التعريف على الوضع اجلديد الذي خلق الفن  3تعريفه؛ بل تأثري يتّم اخلضوع له.

يف العصر احلديث؛ فبدال من التوافق األفالطوين بني الفكرة واملظهر أصبحت النقطة احملورية 
لبيئته من ناحية، واحلالة املزاجية  اليوم هي التفاعل بني الّنص واملعايري االجتماعية والتارخيية

 4احملتملة للقارئ من ناحية أخرى.
( حيث تنبع جاذبيتها من االنفعاالت اليت حتدثها، فإذا كان 3والقراءة سريورة عاطفية)

تلقي الّنص يستدعي قدرات القارئ الذهنية، فإنّه يستدعي أيضا عواطفه. وميكن اإلحاطة 
ء فعل القراءة: فاالرتباط بشخصية ما، معناه االهتمام مبا حيدث وبسهولة، بدور االنفعاالت أثنا

 هلا. 
( فالنص باعتباره حصيلة إلرادة خالقة، وجملموعة عناصر 4والقراءة سريورة حجاجية)
 منظمة، هو دائما قابل للتحليل.

( يتخذ املعىن املستخلص من القراءة )عرب التفاعل مع القصة، 5والقراءة سريورة رمزية) 
جج املعروضة، وتعدد وجهات النظر( مكانة مباشرة يف السياق الثقايف الذي يعي  فيه كّل واحل

 قارئ. كّل قراءة تتفاعل مع الثقافة واألطر املهيمنة للمكان والعصر؟
تعّرف القراءة بأهّنا إمتام اجلزء الناقص يف الّنص، معىن ذلك أّن الّنص ال يتجّسد، وال 

ذي حيسن إمتام الفجوات اليت يرتكها الّنص، ومن هذا املنظور يأيت يكتمل إاّل جبهد القارئ ال
مفهوم تفاعلية القراءة االنتاجية اليت تنفي عنها التلقي السليب. وللنص دور هام يف برجمة قراءته؛ 

                                 
 .15ينظر: فولنغانغ أيزر، فعل القراءة نظرية يف االستجابة اجلمالية، تر: عبد الوهاب علوب، ص 3
 .18ينظر: فعل القراءة، ص 4
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فهو حيّدد منط قراءته بانتمائه إىل جنس أديب، وحييل اجلّنس األديب إىل مواضعات ضمنية توّجه 
، فإذا كان ميثاق القراءة حمّددا بطريقة واضحة يف الّنص احمليط، فإنّه يكون ثاويا انتظار القارئ

بطريقة ضمنية يف االستهالالت، فاألسطر األوىل يف الّنص توّجه التلقي بطريقة حامسة. وميكن 
للّنص أن يربمج القراءة بتحديد الفضاءات غري احملّددة، أي عند حسمه يف العناصر اليت يرتكها 

 داعية القارئ.إلب
وتّرف القراءة أيضا بأهّنا استجابة جملموعة من التوقعات نامجة عن مثريات حيتويها الّنص 
تثري القارئ، وهو ما جنده عند )ميشال ريفاتري( يف مفهوم القارئ العمدة، وعند )ستانلي في ( 

ولنغانغ أيزر( يف يف مفهوم )القارئ اخلبري(، وعند )ولف( يف مفهوم )القارئ املرتقب(، وعند )ف
 مفهوم )القارئ الضمّن(،

 ماهي مستويات القراءة؟
هناك عدة مستويات للقراءة يف النّص، وهذه الفكرة تفّسرها البنية الداخلية للّنص، 
فاخلطاب اجلمايل بتفضيله للدال أصبح مصاحبا للغموض، فبسبب الشكل الذي ينتشر على 

ء على العمل الذي خيضع به الّنص العالمات، حساب العمق، ينتج األدب معىن غامضا. وبنا
تتوقف الكلمات عن أن تلتصق مبحتوياهتا وحتّرر فضاء لعبيا، حيث يصبح ممكنا اللعب 
بالعالمات والقراءات املتعّددة. والّنص األديب سواء كان مكتوبا أم مقروءا، فهو على الدوام 

 ه حمدودة فإنّه يسمعنا أصواتا متعّددة.متعّدد الدالالت. فالّنص املقروء بالرغم من أن تعدديت
تتيح القراءة السفر يف الزمن، فإذا قرأنا رواية فمعناه القبول بنسيان الواقع الذي حييط بنا 
لفرتة من الزمن، تعود بنا القراءة حنو املاضي، كما ميكنها أن تأخذنا إىل املستقبل، فالقراءة مثل 

ة، وتعليق لدور الفاعل لصاحل املتلقي، وعلى هذا النوم تنبّن على ثبات نفسي ويقظة خمتزل
يكون القارئ موجودا يف وضعية مقتصدة هو قريب من وضعية احلامل، وهذا يفّسر احلميمية 
الفريدة بني الذات القارئة والشخصية الروائية، وتصل الشخصية الروائية إىل الوجود عرب 

 التمثالت التخييلية للقارئ.
ّن إعادة االرتباط مع معتقداتنا وأحاسيسنا يف الطفولة. القراءة اليت القراءة بطريقة ما، تع

منحت ملتخيلنا يف السابق عاملا ال هنائيا، تبعث هذا املاضي كّل مرة نقرأ فيها قّصة بطريقة 
 مفعمة بالشوق، وميكن أن نستنتج أن القراءات األوىل هي مبعث كّل القراءات الالحقة.
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