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املقدمة
لقد ظل �إ�شكال الرتاث من بني الأ�سئلة التي مازالت تطرح نف�سها ب�إحلاح على الثقافة العربية .فاملا�ضي ال
ميكن التحرر منه بالن�سيان �أو التجاهل ،و�إمنا التحرر ينبني على فهمه واحتوائه وجتاوزه ،وبهذا املفهوم يغدو
الرتاث ر�ؤية م�ستقبلية .لهذا ما فتئت تت�ضارب اجلهود وتتنوع للبحث يف ت�ضاعيف املتون وا�ستقراء �أ�سرارها،
وبعثها؛ لت�سهم يف تعميق �أحا�سي�سنا جتاه احلياة.
�إن البحث يف �أروقة الرتاث ظل مثار نقا�ش عميق حول جدواه .وفجر بذلك � ً
أمناطا من الر�ؤى املت�ضاربة،
وي�أتي كتاب املقامات والتلقي للباحث نادر كاظم ( )2لري�صد هذا الت�ضارب احلا�صل يف املواقف جتاه جن�س �أدبي
ر�أته العني ر�ؤية ر�ضا مرة ور�ؤية �سخط مرة �أخرى.
انطلق الباحث يف درا�سته «املقامة والتلقي» را�صدً ا لأ�شكال الدر�س الذي تعر�ض له ن�ص املقامة منذ طرحه
�س�ؤاال نه�ضويا �إلى حلظاتنا الآتية م�ستله ًما يف ذلك منوذج ياو�س حول التلقي .ف�إلى �أي حد ا�ستطاع الكاتب �أن
يتعمق يف ر�صد خ�صائ�ص الكتابة عند �أجيال من القراءات؟ وما �أهم املعامل التي ا�ستوقفته يف كتاباتهم؟ �إلى �أي
حد �أ�سعفته نظرية التلقي يف ك�شف ت�صوراتهم التي انطلقوا منها؟
يقع الكتاب املقامات والتلقي يف ف�صول ثالثة ومدخل نظري ،خ�ص املدخل؛ لتحديد الإط��ار املنهجي
الذي يتبناه الكاتب يف حني ف�صول الكتاب جاءت موزعة حول التلقي الإحيائي ،والتلقي اال�ستبعادي ،والتلقي
الت�أ�صيلي.
* باحث من املغرب
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 - 1التلقي الإحيائي واالنتقال من املوت �إلى احلياة
يعود نادر كاظم �إلى الرتاث؛ ليك�شف عن �أمناط من القراءات التي عا�صرت
مقامات بديع الزمان الهمذاين ومواقف �أهل ع�صره من �صناعته ،ويتوقف عند قراءة
اخلوارزمي والبغوي بو�صفها قراءات قدمت �صورة �سلبية وقدحية عن املقامة ،لكنه
مقابل ذلك يك�شف مواقف الثعالبي واحل�صري التي عدت املقامة ن�صا رفيعا .مما
يربز �أن الأفق الذي انطلقت منه القراءات متناق�ض .مبعنى �أن �أفق االنتظار الذي جايل
املقامة مل تتحدد معامله بعد� ،أو مازال يبحث عن ال�شرعية خ�صو�صا يف جو �سيطر فيه
جن�س ال�شعر ،ومتكن النقد من �إحكام هذه ال�سيطرة على الأجنا�س ال�سردية الوليدة،
واملقامة كما يذهب الدكتور حممد �أنقار جن�س هجني زاوج بني امتداد ال�شعر وامتداد
ال�سرد ،ورغم ذلك مل يحظ باعرتاف كلي من قبل النقد القدمي .و�ست�أتي قراءة ثالثة
ونهائية حيث متت قراءة ن�ص احلريري يف �ضوء مقامات الهمداين� ،أي قراءة ال�سبق
يف �ضوء احلايل ،وظل هاج�س التفا�ضل م�سيطرا على هذا النوع من القراءات .كانت
هذه القراءة مبنزلة موت املقامة والتمهيد لدخول ع�صر «االنحطاط» ،حيث �سترتاجع
جميع الأ�شكال اجلمالية التي ا�ستحدثتها الثقافة العربية ،واملقامة على ر�أ�سها.
�إن املقامة �ستعود �إلى الوجود �إبان ع�صر النه�ضة حينما طرح �إ�شكال الرتاث بو�صفه
�أ�صل النقاء؛ لهذا ينبغي العودة �إلى الأ�صول؛ لت�صحيح نظرتنا �إلى الواقع .يح�صر
الكاتب االجتاهات الإحيائية التي اهتمت باملقامة يف ثالثة اجتاهات وهي:التلقي
الأدبي وقد بد�أ مع اليازجي يف جممع البحرين ،وانتهى مع حممد املويلحي يف حديث
عي�سى بن ه�شام ،ويقوم التلقي الأدبي على حماكاة منوذج الكتابة من حيث مكوناته
و�سماته الداخلية ،و�إن كان هناك نوع من التجديد يف مقامات ال�ساق على ال�ساق
لأحمد فار�س ال�شدياق من حيث تغيري بع�ض مقومات املقامة كالتخلي عن عن�صر
الكدية وا�ستدعاء مقوم �آخر ،وهو ال�سخرية الالذعة من الرموز.
التلقي الفيلولوجي وي�ؤرخ له الكاتب من الطبعات الأولى لن�ص الهمداين �إلى ن�سخة
حممد عبده ،وي�ستعر�ض الن�سخ التي اعتمدها والت�صويبات التي �أ�ضافها و�شروحاته
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وحذفه لبع�ض املقاطع التي تخد�ش حياءه.
التلقي النقدي ويبد�أ مع رفاعة الطهطاوي ،وينتهي مع روحي اخلالدي حيث يعتمد
الكاتب على ورود بع�ض الإ�شارات اخلفيفة يف تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ض باريز
للطهطاوي وموقف اليازجي من املقامات بو�صفها ق�ص�صا خمرتعة ،ور�أي اخلالدي
الذي �سريف�ض تقليد املقامة ،و�سيكتفي بذكر بع�ض خ�صائ�صها مع الرواية التمثلية.
كانت هذه �أهم القراءات التي �شكلت بالن�سبة �إلى الباحث �إطار القراءة الإحيائية.
وي�ؤكد �أن هذه القراءات كانت تنطلق من �أفق م�شرتك وهو «ا�ستعادة الرتاث العربي
يف ع�صوره املزدهرة؛ حتقي ًقا لوجود الذات من جهة ،وحماية لها من التحديات
اخلارجية» .
واملالحظ �أن اخلطاب الإحيائي كان يتع�صب للما�ضي بو�صفه �أ�صال للنقاء،
فاملا�ضي هو ال�سالح الذي ينبغي �أن نواجه به الغرب .ولعل هذا الهاج�س هو الذي دفع
�أ�صحاب اخلطاب الإحيائي �إلى ا�ستعادة الرتاث ب�أ�شكال مغايرة .وهو الهاج�س الذي
�سينهار بعد نكبة فل�سطني ،حيث �ستدفع ال�شارع العربي �إلى �إعادة النظر يف الثوابت
ب�شتى �أ�شكاله.
 - 2التلقي اال�ستبعادي ودوامة العنف:
�إن حتول مفهوم الأدب �أحدث ثورة يف بنية التفكري يف الرتاث كيفما كان ،حيث
�أ�صبحت �أدبية الأدب تقا�س مبقدار تعبريه عن القيم والأحا�سي�س ،ومدى ترجمة
خ�صو�صية الواقع .بهذا الفهم لطبيعة الأدب �أخذت جمموعة من املواقف تعلن رف�ضها
للقدمي ،وتطالب ب�ضرورة االنفتاح على الثقافة الغربية قبل املوت ،وكانت املقامة جماال
ان�سجاما مع
لالحتقان و�إعالن الرغبة يف �إحداث القطيعة مع هذه الأ�شكال اجلمالية
ً
مفهوم الأدب احلديث� .أ�ضف �إلى هذا �أن الذين رف�ضوا املقامة وطالبوا مبوتها وجدوا
حججا اقتنعوا بها ،و�أهمها :اجلانب اللغوي ،حيث طالب ح�سنني هيكل بثورة
لأنف�سهم ً
�ضد حظائر الكتابة ال�ضيقة وحتقيق الأدب القومي الذي يرتجم معاناة النا�س ،ولن
يتم هذا املبتغى �إال بتطوير اللغة وا�ستنبات �أجنا�س جديدة و�إقبار �أجنا�س �أخرى،
()3
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وهي الدعوة التي وجدت �صداها يف كتابات يحيى حقي وحممد يو�سف جنم ب�أ�شكال
خمتلفة ,حيث رف�ض جنم ربط مالمح الق�صة باملقامة يف حني جعلها مندور �سببا
يف موت روح الأدب العربي ،ومقابل ذلك ظهرت مناذج قرائية خمتلفة ،حيث �أرادت
االنت�صار للرتاث واالعرتاف مبيزته ،و�أهم تلك القراءات هي التي ركزت على اجلانب
التعليمي للمقامة كما ذهب �شوقي �ضيف والزيات وحنا فخوري..
�إن قراءة املقامة ظلت ت�سري يف اجتاهني متناق�ضني ،اجتاه رف�ض االرتباط باملقامة
لأنها رمز �إلى الرتاث الذي يجب قطع ال�صلة معه ،لأنه ال يتوافر �إال على مناذج هيكلة
مميتة وال ت�ساير ركب احلياة .واجتاه �آخر �أ�سهم يف �إنتاج �صورة تنت�صر للمقامة وت�ؤكد
اجلانب التعليمي والقالب الق�ص�صي الذي اتخذته و�سيلة لإبراز موقفها.
�إن اختالف هذه النتائج هو اختالف على م�ستوى الر�ؤية بالدرجة الأولى ،ف�إذا
كان املوقف الأول يرف�ض �أي قيمة تذكر للرتاث ،ف�إن املوقف الثاين تبنى ر�أيا مغايرا،
لكن يف الواقع �ساهمت القراءتان يف �إنتاج �صورة �سلبية عن مقامات بديع الزمان
الهمذاين ،وهي الر�ؤية التي �سيعمل اجليل اجلديد على جتاوزها� .سواء النزعة التي
قادها �أ�صحاب التقدي�س� ،أو النزعة التي قادها �أ�صحاب التدني�س.
 - 3التلقي الت�أ�صيلي والبحث يف �أروقة الرتاث:
لقد خلفت القراءة اال�سبعادية جمموعة من الأحكام اجلاهزة ،و�أهمها �أن الرتاث
جامد وعقيم ،لهذا كان من الطبيعي جدا �أن ينطلق اجليل اجلديد من حماولة الرد
على اجليل القدمي ،وت�صحيح ما ميكن ت�صحيحه .لهذا فالأفق الذي انطلقت منه
قراءة الت�أ�صيل يختلف كليا عن الأفق الذي انطلقت منه قراءات حممد ح�سنني
هيكل ،والعقاد ،و�سالمة مو�سى ،و�أحمد ح�سن الزيات ،و�أحمد �أمني ،وزكي مبارك،
وا�ستمرت مع �شوقي �ضيف ،وحنا فخوري�..إنه �أفق ر�أى �أن الرتاث هو �أ�صل الغنى
والتنوع ،واالنت�صار له هو انت�صار للذات .و�ست�صبح املقامة ح�سب هذه الر�ؤية جماال
لإثبات تفوق الذات ورمز للأ�صالة وال�سبق ،ويف هذا املنحى �سارت �أغلب القراءات� ،أي
حماولة �إثبات القيم التي نفاها جيل اال�ستبعاد خ�صو�صا فيما يتعلق بالبعد الق�ص�صي
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يف املقامة .وعموما ميكن تق�سيم قراءة هذا اجليل ق�سمني ،قراءة �إثبات على ال�سبق
والتفوق ،وقراءة ا�شتغلت على الن�ص من الداخل ،وحاولت �إثبات قيم جمالية �سردية،
وذلك من خالل توظيف املناهج احلديثة.
�أما قراءة الإثبات فهي تلك القراءات التي انطلقت من حماولة الرد على �آراء اجليل
ال�سابق و�إثبات الفرادة وال�سبق للمقامة خ�صو�صا الذين وجدوا عالقات وو�شائج بينها
وبني �أجنا�س �أدبية �أخرى كالق�صة وامل�سرح واملقالة ،حيث ربط �شوقي �ضيف وفاروق
خور�شيد وغريهما املقامة بالق�صة ،ومنهم من جعل بديع الزمان الهمذاين �أول من
تعرف على الق�صة قبل موبا�سن ،يف حني ذهب علي الراعي وجابر قميحة �إلى �أن
املقامة ظاهرة م�سرحية.
لقد ظلت هذا القراءات ت�ؤ�س�س ملقولة �أن ما عندنا يكفينا ،ولي�س بالإمكان �إبداع
�أبدع مما كان ،و�إننا بالفعل عندنا ما يثبت تقدمنا على الغرب يف جماالت متنوعة.
غري �أن هذه القراءة لن�ص املقامة تتميز بالتعومي اجلن�سي� ،أي �إلغاء مفهوم اجلن�س
وقواعده ،وتبني �أ�شكال التالقي وافرتا�ضها� ،إال �أن م�شكلة الوعي باجلن�س هي التي
غيبت عند �أ�صحاب املقامة الذين تلقوها ،فكون انفتاح املقامة على �أجنا�س موازية
ت�شكلت يف حلظات زمنية خمتلفة ال ميكن �أن ن�ؤطره داخل م�س�ألة الوعي باجلن�س بقدر
ما جنعله ً
رابطا بني روح الإبداع وتالقحه يف جميع الأجنا�س الأدبية ،بغ�ض النظر عن
القيمة التجن�سية.
�أما القراءة املنهجية فهي القراءات التي متثلها درا�سات عبد الفتاح كيليطو،
وفدوى مالطي دوغال�س ،وحمادي �صمود ،هذه القراءات التي ركزت على قيم داخلية
للمقامة كالبناء ال�سردي ،وظلت تعمل جاهدة على �إبرازها ،وذلك بالرتكيز على املنت
من دون النظر �إلى ما قيل حولها كما فعل الباحث املغربي عبد الفتاح كيليطو� ،أو تبني
ر�ؤية منهجية �صارمة كما فعلت فدوى مالطي دوغال�س.
كانت هذه هي �أهم القراءات التي توزع عليها الكتاب .فهو ممتد على رقعة زمنية
متتد ما بني �أواخر القرن التا�سع ع�شر �إلى حلظتنا هاته ،وهي م�سافة زمنية طويلة
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مما زاد من �صعوبة العمل الذي �أقدم عليه الباحث نادر كاظم.
التلقي والتجريب
�إن ما مييز الدرا�سات احلديثة التي تهتم بالرتاث ،هو ارتباطها باملنت ،وحماولة
ا�ستلهام املناهج الغربية وتكييفها مع خ�صو�صيات الثقافة العربية .مما جعل ر�ؤيتنا
للرتاث تتغري ،و�إن كان اال�شتغال على الرتاث مبفاهيم غربية مازال يواجه متاعب
عديدة ،و�أهمها رف�ض العقليات املحافظة لكل ما يقدمه الغرب ،لكنها ر�ؤية بد�أت تلني
وتتوارى ،لأن �صوت احلقيقة العلمية �أقوى .واملتتبع لتطور القراءات العربية يالحظ ما
مدى الفاعلية يف �إنتاج و�سائل جديدة وقراءات جادة ،فجيل طه ح�سني كان م�سكونا
باملناهج التاريخية� ،أما جيل كمال �أبو ديب وجابر ع�صفور نزع �إلى املناهج الن�صية،
يف حني قراءة نادر كاظم جاءت لتهتم بالقارئ نف�سه وتطلعاته جتاه ن�ص املقامة ،وهو
تطور �صحي يربز مواكبة ال�ساحة العربية جلديد املناهج الغربية.
�إن هذا االنتقال من الكاتب نحو الن�ص �إلى القارئ� ،أحدث ثورات مهمة يف طريقة
تفكرينا ،فنحن الآن يف ظل تنظريات التلقي مطالبني ب�ضرورة �إعادة �إنتاج الرتاث
وبذل مزيد من اجلهد للو�صول �إلى حقائقه ،وتبقى كل قراءة ما هي �إال م�سخ للقراءات
ال�سابقة ح�سب دريدا ،وبناء على ذلك فقراءتنا تظل قا�صرة وحتتاج �إلى تقومي ،وهو
املبتغى الذي ي�سكن كل ناقد.
يطرح كاتب الدرا�سة �س�ؤاال منهج َّيا ،كيف ميكننا �أن جنعل من هذا التفاعل
مو�ضوعا لدرا�سة منهجية ملمو�سة؟
�إن طرح هذا ال�س�ؤال بهذه ال�صيغة لن يجد �صداه يف تنظريات الن�صية �أو جانب
من التنظريات التي اهتمت بالتوا�صل وفعل الكالم ،مما جعله ينفتح على ت�صور �آخر
هو ت�صور ياو�س ،حيث يرى �أن القراء يعي�شون ظروفا تاريخية واجتماعية م�شرتكة،
وينطلقون من و�سائل وا�سرتاتيجيات واحدة ،لهذا ف�إن قراءاتهم ت�ستجيب لأفق
واحد.
�إن القارئ حينما يواجه الن�ص ،يواجه تاريخه يف الأ�سا�س ،مما يعني �أنه يف حركية
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دائمة ،فالن�ص ال يكتمل �إال حينما ي�صطدم بقارئه  ،وهي الفكرة التي تنبه لها جيل
روالن بارت ،وا�ستلهمها �أ�صحاب نظريات التلقي بجل م�شاربهم� .إن حتوالت الن�ص
هي يف الأ�سا�س حتوالت القراءات ،وهي الفكرة التي تبناها ياو�س ودافع عنها فيما
�سماه مفهوم «�أفق التوقع» واملفهوم تتقا�سمه جماالت عديدة ،و�أبرزها فينومينولوجيا
الإدراك عند هو�سرل يف تطبيقاتها عن خربة الوعي ،ويح�ضر هذا املفهوم على �شكل
خلفية� ،أي �أنه ال يكون متاحا بطريقة مبا�شرة بقدر ما هو �آليات داخلية م�شرتكة .
ومفهوم �أفق التوقع هو ركيزة �أ�سا�س يف ت�صور ياو�س ،وعليه يقوم مفهومه لتاريخ
الأدب .ويرتتب على مفهوم �أفق التوقع جمموعة من النتائج �أهمها:
•�إن عملية التلقي لي�ست انطباعية ،ولكنها تنفيذ لتعليمات معينة يف �إطار عملية
�إدراك موجهة ميكن فهمها من خالل فهم البواعث التي تكمن خلفها الإ�شارات
التي حتركها .
•�إن القارئ لي�س جمرد ردود �أفعال ،و�إمنا هو طاقة حمركة للتاريخ ،فهو فاعلية
تن�شط خمول الن�ص وحتركه.
•�إن عالقة العمل الأدبي بالقارئ هي عالقة جتاذب وات�صال ،وموت القارئ هو
فناء الن�ص ،لهذا ف�إن موت القارئ يف حقبة زمنية معينة ،ثم عودته �إلى احلياة
يف حقبة زمنية �أخرى يعر�ض الن�ص الأ�صلي للت�شوه� ،أي �أن مبد�أ االت�صال ينقطع،
ومعه ترتاجع القدرة الت�أويلية �إلى درجة ال�صفر.
•�إن حركية القراءة جتعل الأفق العام يتعر�ض لهزات متتالية ا�ستجابة ملفهوم
اخلرق ،ف�أفق االنتظار يت�أ�س�س على �آليات م�شرتكة ،ثم يتم تعديلها وخرقها ،ويف
كل حلظة تعديل واخرتاق يتم ت�أ�سي�س �آليات قرائية جديدة.
•�إن مفهوم التاريخ الذي يطرحه ياو�س يختلف عن الت�صورات الكال�سية التي
تنطلق من حياة املبدع وع�صره� ،أو الت�صورات ال�شكالنية التي حاولت و�صف تاريخ
الأجنا�س من حيث الأنظمة التي تتحكم فيها ،بل هو تاريخ يت�أ�س�س على التفاعل
وارتباطه باحلياة االجتماعية ،وهي فكرة كان قد �سبق �إليها يان موكارف�سكي
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حينما �أكد �أن التطور الأدبي والتطور االجتماعي ينبغي �أن يدر�سا يف تعالقهما
البنيوي .
يرى الباحث �أن مفهوم �أمناط التلقي كما ا�ستخدمه يف الدرا�سة يتماهى مع
مفاهيم �أخرى من قبيل مفهوم النموذج اال�ستبدايل �أو الإر�شادي لتوما�س كون ومفهوم
اجلماعة التف�سريية لفي�ش ،و�إن كنت �أرى �أن املفهوم يقرتب �أكرث �إلى جماالت �أخرى،
مع ت�أكيد �أن مفهوم في�ش وكون يدخل فيما ي�سمى بنقد اال�ستجابة الذي ي�ستند �إلى
�أ�س�س علم النف�س املعريف ،يف حني �أن مفهوم ياو�س ي�ستند �إلى �أ�س�س �أخرى� ،أهمها
هرمينوطيقا كادمر وظاهرية هو�سرل .وهو اختالف على م�ستوى الر�ؤية والنتيجة.
�إن حماولة الباحث جادة ،حاول فيها �أن يجرب ت�صو ًرا حدي ًثا تتقاطعه جماالت
عديدة ،ولتجريبه اختار ف�ضا ًء وا�س ًعا ميتد �إلى �أكرث من عقود من الزمن وعلى ن�ص
يكفي �أن يقال عنه �إنه �أقام الدر�س ومل يقعده .يبقى ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ب�إحلاح
بعد حتديد الإطار املنهجي� :إلى �أي حد ا�ستلهم الباحث مفهوم �أفق التوقع؟ و�إلى �أي
حد ا�ستجاب لبيئة القراءات العربية؟
املنهج ونقد قراءة القراءات
�إن قراءة الق�ضايا يف �ضوء مناهج حديثة ،يجعل الباحث �أحيانا يت�شبث بالإطار
املنهجي ،وحماولة البحث عن �أ�صوله داخل العمل .مما يجعلنا نتع�سف على العمل
خ�صو�صا حينما يتمنع الن�ص �أو يتمنع تاريخه� .إن املطلوب هو حمالة فهم املناهج
وتكييفها مع طبيعة الن�صو�ص املدرو�سة ،وهذا ما حاول الباحث �أن يقوم به لكنه مع
ذلك �سقط يف بع�ض الأمور التي قد نختلف معه فيها ،و�س�أحاول �إجمالها واالنطالق
من التق�سيم املنهجي الذي اتبعه بخ�صو�ص تق�سيم حمطات التلقي ،وذلك على ال�شكل
الآتي:
 التلقي الإحيائي بني اجتاهاته الثالثة�إن ممار�سة الكتابة داخل جن�س معروف �سواء مبحاكاته �أو التفوق عليه� ،إمنا هو
فعل طبعي يرتبط بتطور اجلن�س داخل ف�ضاء ثقايف معني حيث تتدخل فيه ر�ؤيتنا
()7
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للجن�س والقواعد املحددة لها والتوق نحو �إبراز ذواتنا جتاهه تقليدا �أو جتاوزا.
فق�صائد البارودي �إمنا هي امتداد ل�صور الق�صيدة �سواء تلك التي تنتمي �إلى الع�صر
اجلاهلي �أو العبا�سي �أو التي تنتمي �إلى ع�صور �أخرى� .إنه لي�س �إحياء بقدر ما هو
�إعادة �إنتاج الظواهر وفق �أ�سئلة جديدة .ومن هنا ال ميكن َع ُّد �إعادة �إنتاج جن�س
املقامة يف نهاية القرن 19م تلقيا ،وذلك لأن حركية املقامة مل تتوقف مع احلريري
بل ا�ستطاعت �أن ت�ستمر يف ع�صور متفاوتة ،ونذكر هنا مقامات ابن اجلزري والبهاء
ال�سنجري ول�سان الدين بن اخلطيب الأعمى التطيلي وغريهم بو�صفها مناذج ت�شهد
على ا�ستمرار املقامة� .إذن املقامة مل متت لنعيد �إحياءها بل ظلت تكابد لتحافظ على
بقائها ،وهي املكابدة التي ا�ستمرت مع اليازجي واملويلحي .ميكن �أن نقول� :إن طاقتها
اجلمالية تراجعت ،وبد�أت تعيد ا�ستهالك نف�سها .وهو اال�ستهالك نف�سه الذي ظل يف
حماوالت اليازجي وغريه.
ي�ؤكد الباحث �أن �إخراج منت املقامة مطبوعا وم�صححا �سنة 1889يعد منطا من
�أمناط التلقي؛ «لأن اختيار هذه املقامات دون غريها اعرتاف من حممد عبده بتميزها
من غريها مبا فيها مقامات احلريري»  ،و�سمى هذا النمط بالتلقي الفيلوجلي.
والواقع �أن حتقيق امل�صادر ما هو �إال عملية طبيعية حتاول �إبراز بع�ض القيم الثقافية
العربية ،وكقيا�س لت�صور الباحث ،هل ميكن َع ُّد حتقيق الأعلم ال�شنتمري ل�شرح
احلما�سة تلقيا مع العلم �أن �شروح احلما�سة �أقيمت حولها درا�سات نظرية وتطبيقية
حديثة ،وهل كل ما يقدمه جمال التحقيق يعد �ضربا من �ضروب التلقي التي ي�شرتك
�أفقها مع �أفق القراءات املقدمة يف حقبة زمنية ما؟
امل�ستوى الثالث من م�ستويات التلقي التي ربطها الباحث بالتلقي النقدي ،حيث
يعود �إلى �إ�شارات طفيفة �أوردها الطهطاوي و املقد�سي؛ لت�صبح يف عرف الباحث
قراءة نقدية .ونت�ساءل هنا ما الأفق الذي تنطلق منه هذه القراءات؟ وما الآليات
امل�شرتكة بني هذه الإ�شارات؟
يت�ضح مما �سبق �أن الباحث فتح مفهوم القراءة على ت�صورات �أخرى مما جعله
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يتخطى مفاهيم ياو�س ،فالقراءة مل تعد عملية ت�ستند �إلى �آليات و�أعراف قرائية
م�شرتكة تخ�ضع ملنطق ال�س�ؤال واجلواب بقدر ما هي عملية ربطت باملفهوم اللغوي
للقراءة �أكرث مما هو �إ�سرتاتيجية تاريخية .لطاملا �أكد ياو�س �أن القراءة االنطباعية ال
تعد قراءة؛ لأنها ال تنطلق من �أي �أعراف و�سنن وتقاليد معينة بقدر ما يطبعها الت�سرع.
مما يعني �أن التلقي الإحيائي ظل ي�ستعيد املقامة ب�أ�شكال مغايرة ،ومل ينتج قراءة
بقدر ما �أنتج مادة �أولية �ستمهد جليل اال�ستبعاد؛ كي يعلن موقفه ويح�سم ح�سابه
معها ،كما ح�سم هذا اجليل مع الرتاث ب�أكمله.
 التلقي اال�ستبعادي بني الإثبات والنفيلقد ظل الباحث يف هذا الف�صل م�سكونا بالأفق العام جماهدا يف �إثبات فر�ضيته التي
تقول� :إن القراء ي�شرتكون يف و�سائل قرائية ،ومن ثم تكون النتائج مت�شابهة .واحلال
�أن النتيجة التي تو�صل �إليها تقوم على التعار�ض يف النتائج مما يعني �أن الت�صورات
خمتلفة ،وهو �ضرب �صريح ملفهوم الأفق العام .فقراءة حممد ح�سنني هيكل ومن معه
رف�ضت �أي قيمة لهذه ال ُق َمامة التي ترى �أنها جمرد حظائر لغوية �ضيقة ينبغي �أن
متوت .يف حني قراءة الزيات و�أحمد �أمني حاولت �إثبات �أهمية املقامة من حيث لغتها
ودورها التعليمي .وهناك تعار�ض �آخر على م�ستوى املقدمات والنتائج فقراءة روحي
اخلالدي ،وفخري �أبو ال�سعود �أكدت ال�سمة الق�ص�صية والدرامية ل�شخ�صيات املقامة،
وهي الفكرة التي ا�ستبعدها هذا اجليل.
�إن تعار�ض القراءات يثبت �أن لي�س هناك م�شرتك بينها مما يعني �أن مفهوم
ياو�س مل ي�ستجب لهذه التحوالت التاريخية ،فاحلقبة الواحدة �أنتجت قراءات عديدة
ومتناق�ضة ،مما يعني �أن اجليل كان مت�أثرا بتوجهاته الفكرية املتنوعة ،وهو ال�صدام
الذي خلف لنا �صراعات مازلنا نعي�ش �صداها ،بني اجتاهني ،اجتاه ر�أى القدمي ر�ؤية
تقدي�س ،واجتاه ر�أى القدمي ر�ؤية تدني�س ،ومن هذه الر�ؤية حددت املواقع من جن�س
�أدبي هو املقامة ،لي�س بو�صفه ن�صا �إبداع ًّيا بقدر ما هو ن�ص يرتجم ثقافة ب�أكملها.
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 القراءة الت�أ�صيلية وهاج�س الرد�إذا عقدنا مقارنة ب�سيطة بني قراءة جيل اال�ستبعاد وجيل الت�أ�صيل ،نكت�شف �أنهما
قراءتان تقفان على حد التناق�ض ،فالأولى ترف�ض جن�س املقامة وتعده لو ًنا �سلطانيا
ميتا ،والثانية تثبت تفوق املقامة .وعليه �إن جيل الت�أ�صيل ظل حمموما بالرد على اجليل
ال�سابق ،ومل يتطلع �إلى درا�سة منت املقامة ،مما يعني �أنه ا�ستبعاد من نوع �آخر و�إن كان
قد انت�صر للمقامة� .أما جيل كيليطو فهذا ميكن �أن ي�شكل جيال قرائيا بامتياز؛ لأنه
انفتح على مفاهيم جديدة مكنته من ك�شف بع�ض الأ�سرار الداخلية.
�إن قراءة نادر كاظم جتاوزت �أحيانا مفهوم الأفق العام لياو�س �إلى مفهوم القارئ
النموذجي لريفاتري حيث جمع الباحث امل�شرتك بني القراءات ،وحاول �أن يحدد
ال�سمات امل�شرتكة فيما بينها.
تبقى حماولة نادر جادة يف جمالها؛ لأنها هي الأولى ،وتبقى البداية �صعبة ،لهذا
ف�إنه يعول على اجليل اجلديد �أن ي�سهم يف تعميق هذا النقا�ش ودفعه �إلى التطور.
وحماولة تطبيقه على ن�صو�ص �أخرى كن�صو�ص اجلاحظ ،ور�سائل املعري ،ودواوين
ال�شعر العبا�سي ،وغريها من الأنواع اجلمالية التي �أنتجتها الثقافة العربية ،واعتكف
عليها الباحثون بالدر�س والتمحي�ص.
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