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شوال ١٤٤٠هـ  -يونيو ٢٠١٩م

كيف تقرأ نصا تراثيا؟
ناصر الكندي
قد يكون من ال�صعوبة قراءة ن�ص تراثي بحياد .فالقارئ ،يف نهاية املطاف ،هو ابن زمنه وتوجهه الفكري وقناعاته .ولهذا جتد الن�ص ُيلوى عنقه ليتما�شى مع
املعنى الذي يريده القارئ .ولطاملا متّت قراءة الن�صو�ص الرتاثية وفقا لأيديولوجية معينة �سواء كانت �سلفية �أو قومية �أوا�شرتاكية وغريها من القراءات .وتقوم
هذه القراءة قطعا ب�شطب الال مفكر فيه �أو امل�سكوت عنه حتى تخلق منوذجا قابال للتوظيف يف ما يراد للن�ص �أن يكونه .وهناك قراءات حديثة حتاول �أن تخلق
وعيا �أكرث ا�ستنارة مثل القراءة الهريمونوطيقية والقراءة االب�ستميولوجية والقراءة ال�سايكولوجية والتفكيكية وغريها� .إال �أن هذه القراءات قد تقع �أي�ضا يف
فخ �إ�سقاط معانٍ على ن�صو�ص ال تنتمي يف احلقيقة �إليها.

ويف ظ��ل ه ��ذه امل �ت��اه��ة ال �ق��رائ �ي��ة ي �ق��وم ال�ب��اح��ث
ال� ��دك � �ت� ��ور «ف �ي �� �ص ��ل احل � �ف � �ي� ��ان» م ��دي ��ر م�ع�ه��د
املخطوطات العربية بالقاهرة يف مقاله «قراءة
ال �ن �� ��ص ال �ت��راث � ��ي» امل �ن �� �ش ��ور مب �ج �ل��ة ال �ت �ف��اه��م
مبحاولة لإيجاد طريقة �صائبة للقراءة ت�ضع
الن�ص يف حقله الداليل ال�صحيح واملثمر دون �أية
�إحاالت خاطئة .يقوم احلفيان يف بداية درا�سته
ب�ت�ع��ري��ف ال�ن����ص ب ��أن��ه ق� ��راءة ج ��رى بو�ساطتها
توليده وانتقل من ط��ور ال�ق��راءة �إىل القرائي.
وذكر الكاتب ب�أنّه �سي�ستخدم م�صطلح «ق��راءة»
ولي�س «حتقيق» لك�شف مالب�سات الن�ص ،وذلك
ل �ل �خ��روج م ��ن ق �ي��ود امل���ص�ط�ل��ح الأخ �ي��ر .وي��ذك��ر
احلفيان �أنّ القراءة �أو القراءات يف ال�سياق الذي
ي�ت�ح��دث ف�ي��ه ه��ي ب �ن��اء ج��دي��د ل�ل�ن����ص ال�تراث��ي
الذي عدت عليه عوامل كثرية طبيعية وب�شرية،
فخلخلته ،وغ� ّيرت �صورته الأوىل (التاريخية)
التي كان عليها يوم �صدر عن �صاحبه.
وعن «الت�أ�صيل اللغوي» للقراءة ،ي�شري الباحث
�إىل �أنّ هناك ت�شاب ًها بني القراءة والكتابة وذلك
يف اجلمع واالجتماع ويف عن�صر اللغة � ً
أي�ضا� ،إال
�أنّ االختالف يكون يف �أنّ الأول م�سموع والثاين
مقروء ومرئي مثل م�شاهدة الأف�لام .ويق�صد
ال �ك��ات��ب ب��اجل �م��ع واالج �ت �م ��اع ت�لاق��ي امل���س�ت��وى
الأ� �ص �غ��ر ك��وح��دة ل�غ��وي��ة م�ث��ل ال�ك�ل�م��ة وال �ت��ي ال
فائدة منها عندما تكون مفردة� ،إال �أنّها تكون
م�ف�ي��دة ح�ين ت�ك��ون يف ج�م�ل��ةّ � .أم ��ا يف ال��وح��دات
اللغوية الكربى ف�إنّها تتحول �إىل فكرة ،ومن
خاللها ندخل �إىل ال�سياقات املعرفية والظرفية
للن�ص.
� ّأم ��ا ب���ش��أن «ال�ت��أ��ص�ي��ل ال�ت��اري�خ��ي» ل�ل�ق��راءة فقد

ق�سمه الكاتب لعدة م�صطلحات:
ّ
القراءة م�صطلحا علميا :ومن �ضمنها القراءات
ال�ق��ر�آن�ي��ة من�سوبة �إىل ال�ن�ب��ي .وه�ن��اك ق ��راءات
�صحيحة ينبغي �أن تتوفر فيها ثالثة �شروط:
��ص�ح��ة ال���س�ن��د ،م��واف�ق�ت��ه ل�ل�ع��رب�ي��ة ،وم��واف�ق�ت��ه
ل �ل��ر� �س��م ال �ع �ث �م ��اين .وه� ��و ه �ن��ا م �� �ش��اب��ه ل�ل�ن����ص
احلديثي �أي�ضا .ومل�صطلح ال�ق��راءة عنوان �آخر
وهو ال�سماع.
ال �ق ��راءة م�صطلحا تعليميا :وي�ق���ص��د ب��ه تلك
القراءة القائمة على التلمذة لأحد ال�شيوخ.
ال �ق ��راءة م�صطلحا ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ن����ص :وه��و
القريب من مفهوم التحقيق ،ويعني الإج��ازات
مثل �إجازة ال�سماع و�إجازة الن�سخ وغريها.
ويتطرق الكاتب �إىل مو�ضوع «ق�ضية القراءة»
من خ�لال حتديد ثالثة معانٍ للفظ ال�ق��راءة:
وهي �أن تكون بالعني والل�سان مقابال للكتابة،
وثانيا فهم الن�ص من القراءة وت�أويله ،و�أخريا
التوقع واال�ست�شراف لأفق �أمر �أو ق�ضية .ويل ّمح
الكاتب �إىل �أنّ املعنى الثاين قريب �أو متداول يف
عامل الفل�سفة واحلداثيني لأنها تتجه �إىل روح
الن�ص وفهمه� .إال �أن��ه وعلى الرغم من حتديد
ال�ك��ات��ب ل�ه��ذه امل �ع��اين ال�ث�لاث��ة للفظة ال �ق��راءة
جتده ي�ستدرك القول ب�أن قراءة الن�ص الرتاثي
ال تعتمد على هذه املعاين املذكورة!
وعليه ،ي��ؤك��د احلفيان على «خ�صو�صية ق��راءة
الن�ص ال�ت�راث ��ي» .فمن �سمات الن�ص ال�تراث��ي
�أن��ه ما�ضوي ولي�س ع�صريا ،ويتطلب العمل به
ولي�س فقط ملجرد الفهم ،والعمل فيه مت�شعب
لطبيعته التاريخية �إذ يتط ّلب توثيقا للعنوان
وامل�ؤلف �ضبطا وترقيما وت�صحيحا ،والتعريف

ب ��امل� ��ؤل ��ف وت �ق ��دمي ��ه وال �ك �� �ش ��ف ع ��ن م �ن��اه �ج��ه.
والقراءة �أنواع:
ق� ��راءة اال��س�ت�ك���ش��اف :وه ��ي ت�ستك�شف ال �ق��راءة
وامل �ل��ام � ��ح ال� �ع ��ام ��ة وت� �ت ��وق ��ف ع �ن ��د اخل �ط ��وط
وتتح�س�س املزايا والعيوب دون تع ّمق،
العري�ضة
ّ
وتطرح �أ�سئلة عن �صحة عنوان الن�ص؟ وم�ؤلفه؟
والعالقة بينهما؟ وهل هو ن�ص مكتمل.
قراءة التك�شيف :وتقوم هذه القراءة على تفكيك
الن�ص �إىل جزئيات �صغرية ت�صب يف الك�شافات.
ق� ��راءة ال ��در� ��س :وه ��ي ت���ض��ع ال�ن����ص يف �سياقها
امل �ع��ريف وال �ت��اري �خ��ي ،وت�ستبطن ال�ن����ص وت�ضع
�صورة عامة عنه.
قراءة النقد والتحقيق :وتعد هذه القراءة من
�أطول القراءات و�أهمها.
وي�ضع الكاتب �آل�ي��ات و�أدب �ي��ات ل�ل�ق��راءة �أهمها:
 -1ال��وع��ي بطبيعة الن�ص ال�تراث��ي :فهو لي�س
ق�صيدة �أو ق�صة �أو مقال ،و�إمنا هو علم ومعرفة
ج��اءا من املا�ضي -2 .الوعي بطبيعة التحقيق
وامل ��راح ��ل ال�ت��ي م��ر ب�ه��ا :وذل ��ك ب��االط�لاع على
الأع� �م ��ال ال�ت�ق�ن�ي��ة والإج ��رائ� �ي ��ة ،وال�ت��وث�ي�ق�ي��ة،
وال �ت �ح �ق �ي �ق �ي��ة ،وال �ب �ب �ل ��وج ��راف �ي ��ة ،وال �ب �ح �ث �ي��ة
ال�صرفة -3 .الوعي ب�أن املكتبة العربية واحدة:
�أي �أن الأ��س�ل��وب الكتابي واح��د ومتجان�س-4 .
ا��س�ت���ص�ح��اب ن���ص��و���ص امل ��ؤل ��ف الأخ � ��رى :وذل��ك
ح �ت��ى ت �ت��م م �ع��رف��ة ك��ام��ل ف �ك��رت��ه دون جت��زئ��ة.
 -5ا�ست�صحاب ال�ن���ص��و���ص ال�ت��ي تتفق م�ع��ه يف
املو�ضوع �أو املحتوى العلمي :ذل��ك �أن الن�صني
ينتميان �إىل زمن واح��د ومكان واح��د -6 .عدم
التوقف كثريا عند امل�شكالت التي تعر�ض �أثناء
قراءة الن�ص.
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