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احلمد هلل رب العادلُت الذم أنار قلوب عباده ادلؤمنُت بنور كتابو ادلبُت،ففتح بو أعينا عميا كآذانا صما 

. كقلوبا غلفا كأخرج الناس من الظلمات إُف اليقُت

التخييل مصطلح ضارب يف القدـ،كادلتتبع دلساره يرصد لنا أنو انتقل إُف الًتاث العريب عرب 

الثقافة األرسطية،إال أنو ال ؽلكن أف نتحاشى دكر الفبلسفة ادلسلمُت البالغ يف ٖتديد خصائص 

 إُف تتبعهم الشديد يف ٘تييز الشعر عن سائر اإلشارةاحملاكاة كالتنبيو إُف ما يشًتط يف استعماذلا مع 

بالشعر أكثر منو بالنثر كىو إذ اختص مصطلح التخييل  ؛األقاكيل ادلنطقية األخرل الختصاصو هبا

 .هبذا ادلعٌت الفلسفي إضافة أصلية للفكرة اإلغريقية

قد نشأ التخييل يف ادلباحث السيكولوجية األرسطية كعرؼ عددا من التطورات على يد ؿ       

كىو ما يوضح السَتكرة الزمنية الطويلة نسبيا ككذا .ابن رشد حىت الكندمالفبلسفة ادلسلمُت من 

ادلتوىف ) حاـز القرطاجنيسواء بادلفهـو الذم كرد عند الناقد  (نقديا أك ٚتاليا)الصَتكرة ادلتنوعة شكليا

 .أك ما صلده عند النقاد ادلعاصرين (ـ1285/ق684سنة 

كلئن كاف البحث ادلقًتح يرـك متابعة زلاكالت ٕتديد مفهـو التخييل لدل الدارسُت قدؽلا      

كحديثا،كبياف أبرز التحوالت اليت كمستو يف سلتلف حلظات اشتغالو،فإنو ينشد يف معرض ذلك 

،كبياف التفاعبلت حداالكشف عن ادلرتكزات النظرية العميقة اليت كانت توجو كل خطاب على 

.      العميقة اليت كانت ٖتكم ٖتوالت مفهـو التخييل



 

 ب 
 

 يف اخلوض يف ىذا البحث فيمكن حصرىا يف الرغبة كادليوؿ يف دراسة مثل دكافعنا الذاتيةأما      

فعن طريق التخييل .ىذه ادلواضيع حلسها اجلماِف ككذا دكر التخييل يف رسم الصورة الفنية لدل ادلتلقي

ؽلكن أف يكتمل رسم الطبيعة يف ذىن القارئ كيفند نقائصها من خبلؿ التفاعل مع تلك ادلسافة 

. اجلمالية اليت يصنعها التخييل ببلغيا كنقديا

كمنو نبتغي من ىذا البحث تفسَت الكثَت من الغموض الفنية للتخييل كطاقاتو      

التعبَتية،كقدراتو التأثَتية؛ ككشف أسرار الفعل التخيلي كمعرفة طرائق تشكلو،ككيفية اشتغالو يف بواطن 

ىذا من جهة،كمن جهة أخرل،ننظر يف احلركات الذىنية كاخلصائص النفسية لفعل .الذات ادلبدعة

 .التخييل

 يف البحث أيضا،زلاكلة معرفة ىل ادلعٌت النظرم للتخييل قد حافظ على ماىيتو دافعناك    

كما نسعى من . الغربية احلداثيةاالٕتاىاتككظيفتو الفنية كالنقدية أـ عرؼ ىو اآلخر اضطرابنا مع 

خبلؿ كل ذلك رصد سلتلف الدراسات سواء أكانت كبلسيكية أـ حديثة من أجل تتبع مسار 

 إبداءالتخييل على ادلستول الفلسفي كالببلغي كالنقدم مع اإلدالء بتعليقاتنا ادلتواضعة من خبلؿ 

 . بُت مبحث كآخررأينا الٌنقدم

مفهـو التخييل كتلقيو في المنجز النقدم موضوع البحث ٖتت عنواف عليو يتحدد  ك

كيف متَّ تلقي التخييل يف ادلنجز النقدم ادلعاصر؟ ككيف :  كىو ما يطرح اإلشكاؿ اآليتالمعاصر

انبٌت التجديد على مستول ادلفهـو أك اإلجراء؟ 



 

 ت 
 

كيف يشتغل التخييل على مستول النص  :كيتفرع عن ىذا اإلشكاؿ التساؤالت التالية

 ما ىي أىمُّ الدراسات النقدية الكبلسيكية كاحلداثية اليت تطرقت إُف مصطلح التخييل أككالشعرم؟  

ماىي الرؤيا اجلديدة اليت أتى هبا كل من الببلغيُت كالنقاد ك  اليت كاف مصطلح التخييل زلور دراستها؟

بعد الفبلسفة فيما ؼلص ٖتديد ادلفهـو أك التصور اجلديد دلصطلح التخييل؟ 

،كعن طريق لغتو الشارحة ػلصل األديبتعد الصورة الفنية اللبنة األكُف يف تشكيل اخلطاب      

التواصل الفٍت فالصورة الفنية تتجاكز حدكد الرؤية البصرية،حيث يرل ادلتلقي بعُت خيالو كيعمل على 

كسواء أكانت تشبيها أـ استعارة،فإهنا  كسواء أكانت الصورة ٗتيبل أـ ٘تثبل،.تأكيل ىذه الصورة الفنية

كىي من ٙتة دعول صرػلة دلشاركة ادلتلقي . نفسو عدكؿ عن ادلعٌت كانفتاح لو يف الوقت (أم الصورة)

 .يف تأليف ما َف يصرح بو من معٌت كذلك باستعماؿ كفايتو ادلعرفية كنسقو الثقايف

 ما بعد البنيوية اليت مناىج،كىي أحد جمالية التلقيلقد فرضت طبيعة موضوع ْتثنا تبٍت     

جاءت لتصحح األخطاء اليت كقعت فيها البنيوية كأبرزىا الضمنية النصية كموت ادلؤلف،كإعلاؿ حركة 

 . النصياالنغبلؽالتاريخ،فهي ردة فعل حادة على ىذا 

كمن أبرز ركادىا ، تية ادلعاصرةامن الفينومينولوجيا أك الفلسفة الظاىر إف نظرية التلقي تنحدر     

كمن أبرز مقوالهتا  Wolfgang Iserكفولفغانغ آيزر     Hans Robert Jaussياوسركبرت  ىانز

 كىو الفضاء الذم تتم من خبللو عملية بناء ادلعٌت عن طريق التأكيل االنتظار أفق :اإلجرائية نذكر

كتدعى بتغٌَت األفق أك األفق المسافة الجمالية ك  .األديب الذم ىو زلور اللذة يف ٚتالية التلقي



 

 ث 
 

كيتم ذلك باكتساب كعي جديد يدعى بادلسافة اجلمالية أم ادلسافة الفاصلة بُت االنتظار  اجلديد،

فكسر التوقع ىو ادلقصدية الفنية ( االنتظارخيبة )أفق التوقع  كسرك.ادلوجود سلفا كالعمل اجلديد

لئلنزياحات األسلوبية،فهو مفهـو شٌيده ادلتلقي  لقياس التغٌَتات اليت تطرأ على بنية التلقي عرب 

تستفيد ٚتالية التلقي من مقوالت الفلسفة الذاتية كاحلقوؿ اإلجرائية  على ىذا النحو،ك. التاريخ

كىي مقوالت تقًتب يف نسقها ادلعريف كاإلجرائي من مفهـو التخييل .اجلديدة يف تأسيس علم النص

.  الذم ضلن بصدد دراستو يف ىذا البحث

كضوع ْتثنا امتدادات عريقة يف تراثنا العريب كالفلسفي َف صلد الدراسات السابقةيف باب ك

 إُف البواعث الشعر كالشعراءيف كتابو  (ق207ت) ابن قتيبة الدينورم فقد التفت الناقد .عموما

 ادلتضىمىن يف كتاب النفسكلعل كتاب . النفسية اليت تكمن كراء مطلع القصيدة الطللية اجلاىلية

 يف - فيما نعلم- أكؿ مىٍن كظف ىذا ادلبحث النفسي ،  (ـ1037/ق427ت ) سينا ابنؿ الشفاء

 .تكلم يف ظاىرة من ظواىر علم النفس األديب عند ادلسلمُتكمىٍن  ،خدمة قضية فنية ىي قضية الشعر

ف فكرة التخييل قد تبلورت أكثر كاتضحت معادلها إىذا من جهة، كمن جهة أخرل ؽلكن القوؿ 

القرف السابع كالثامن  )منهاج البلغاء كسراج األدباء ،يف كتابو حاـز القرطاجنيجليا مع الناقد 

. (القرف الثالث عشر الرابع عشر ادليبلديُت/اذلجريُت

 نذكر منها على سبيل أصلزت من حوؿ ىذا الكتاب،كما صلد الكثَت من الدراسات اليت     

 سعدؿ( 1980 )حاـز القرطاجني كنظرية المحاكاة كالتخييل في الشعركتاب :التمثيل ال احلصر 



 

 ج 
 

حاـز القرطاجني النقدية كالجمالية في ضوء التأثيرات  نظريةكذا كتاب ك. مصلوح

أما فيما ؼلص الدراسات احلديثة فنجد أكثرىا . عبد اهلل الخطيب صفوت ؿ(1986)اليونانية

الصورة الفنية في التراث  نذكر منها كتاب ، يف اجلانب الببلغي كاجلماِف دلصطلح التخييلامنصب

البلغاء  المتلقي في منهاج ك،أحمد عصفور جابرؿ( 1973)النقدم كالبالغي عند العرب 

كما أف ىناؾ العديد من الرسائل اليت كاف ذلا قصب ؛ فورارم تسعديتؿ  (2008) كسراج األدباء

 نذكر منها رسالة ،السبق يف تناكؿ ىذا ادلوضوع كلكن بوجهات نظر تتفاكت من باحث آلخر

  ،مكاكم خيرة لؤلستاذة جمالية التلقي عند حاـز القرطاجني :(2000جامعة كىراف، ) ماجستَت

الخطاب الشعرم ككعي المعنى مقاربة لنظاـ التخييل :  (2009جامعة كىراف،) كرسالة دكتوراه

 .إبراىيم عليلؤلستاذ  الشعرم

مدخل كثبلثة فصوؿ تنتهي ٓتا٘تة :  على النحو اآليتالبحثتكوف خطة ارتأينا أف  ىنا من

نظرية التلقي   ركافدىا كمقوالتها: التلقي جماليةيتناكؿ ادلدخل ادلوسـو ب .كٔتكتبة البحث

أفق التوقع  كسر، المسافة الجمالية كاالنتظار،أفق : نذكر اإلجرائية مقوالهتا أبرز كمن كإجراءاهتا

 .(االنتظارخيبة )

من خبلؿ دراسة التخييل يف ادلوركث ، ، التخييل في الموركث الٌنقدم العربي القديمالفصل األكؿ 

التخييل كأفق تلقيو في يف حُت يهتمُّ الفصل الثاين   الفلسفي، كادلوركث الببلغي، كادلوركث النقدم

الشق التطبيقي لبحثنا ادلتواضع، كذلذا   سلطنا الضوء على ثلة ، كىو ؽلثل المعاصركالٌنقد الحديث 



 

 ح 
 

منتقاة من ادلٌتوف النقدية كذلك من خبلؿ استقرائها كاستنطاقها، شلحصُت يف كيفية تناكؿ ىؤالء النقاد 

 مفهـو التخييل في البالغة الجديدةكينشغلي الفصل الثالث أك طريقة تلقيهم دلصطلح التخييل 

ككذا التطرؽ لبعض ادلصطلحات الببلغية من قبيل مفاىيم الصورة الببلغية  ببعديها الشعرم كالتداكِف

الصورة الشعرية اليت يفرزىا التخييل عرب مصطلح كالصورة الفنية  كاخلياؿ كالتخييل كما نكشف عن 

. العدكؿ الفٍت 

 كتنتهي ىذه الفصوؿ الثبلثة ٓتا٘تة ترصد أىٌم النتائج ادلتوصل إليها يف البحث؛ ىذا كقد كثقنا     

 .ادلادة العلمية دلوضوع الدراسة يف آخر البحث ضمن قائمة ادلصادر كادلراجع

 .        كيف ىذا ادلقاـ نتقدـ بالشكر اجلزيل للجنة ادلناقشة اليت تعهدت بقراءة الرسالة كمناقشتها

ادلوضوع   فإنٍت ال أدعي لنفسي الكماؿ كالتماـ كحسيب أين اجتهدت يف معاجلة ىذا،كأخَتا 

النفع كما أرجو  ادلستطاع، كأرجو أف أكوف قد سددت كقاربت، كاهلل أسأؿ سداد الرأم كٖتقيق قدر 

. منو التوفيق كالقبوؿ
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 إجراءن منهجينا نتوسل بو دراسة Réception esthétiqueنتبٌت يف ىذا ادلدخل ٚتالية التلقي

من ىنا، نسعى يف ىذا ادلدخل إُف إضاءة اجلانب . نقديٌة دلصطلح التخييل يف فصوؿ ىذا البحث

 ىذه شيوع كىي إضاءة تستدعي الوقوؼ عند ادلرحلة التارؼلٌية من . التارؼلي كالٌنقدم جلمالية التلقي

كيف ٖتٌولت دراسة تاريخ النقد األديب إُف نظرية للتلقي أك نظرية كتفحصي  يف النقد األدلاين، الٌنظريٌة 

 .بيئة النصبمت بالقارئ كلبلستقباؿ تو

 : اإلطار الٌتاريخي لنظريٌة الٌتلٌقي– 1

 العريب على السواء ككاف  كٚتالية التلقي قضية من قضايا النقد اليوناينيف كاف البحث        لقد 

 Aristoteأرسطو
1
أكؿ من عٍت هبذه القضية حىت نالت - ْتكم أسبقيتو الزمنية– (ـ.ؽ384-322)  

على – النقد العريب ّتهود ركادىا ة، مث كانت حرؾفن الشعر كتابو  حظا كافرا من فلسفتو النقدية يف 

 كاضح يف إغلاد مفهـو ػلقق ادلتعة الفنية كاجلمالية يف التعامل إسهاـذات - اختبلؼ الطاقات كادلعايَت

 كإٍف جاء ىذا ادلفهـو مبعثرا يف النماذج التطبيقية كمراحلو الزمنية، أك مبثوثا يف تضاعيف ،مع النص

 رسطوأقد اعتمد ؼ. 2" سلتلف يف جزئياتو كتفاصيلو باختبلؼ العصور كالنقاد يفاألحكاـ النقدية

 بُت الٌلغة د العرب يعتمدكف على طبيعة العبلقة ا كاف النقٌ ماالنزعة الفلسفية يف رسم معاَف التلٌقي، بُت

كالقارئ أك ادلتلقي على أساس الٌذكؽ الفٌٍت أك ما ٕتود بو قرػلة ادلبدع أك ادلتلٌقي العربيُت على حد 

                                                           
1
 لبناف بَتكت،عويدات ،ادلوسوعة الفلسفية الشاملة من الفلسفة اليونانية إُف الفلسفة اإلسبلمية، زلمد عبد الرٛتن مرحبا: ينظر   

 153. ، ص1مج،2000-ق1420 ،(ط.د)، للنشر

 قراءة النص كٚتاليات التلقي بُت ادلذاىب الغربية احلديثة كتراثنا النقدم دراسة مقارنة، القاىرة، دار ، زلمود عباس عبد الواحد-2
. 5. ـ، ص1996-ىػ 1417، 1.الفكر العريب، ط
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 ما كانت كجوه التمايز يف ادلنازع الفكرية بُت ادلدرستُت العربٌية كاليونانٌية فقد كاف كأيا. "1سواء

 يف الًتٌكيز على أعلٌية العبلقة بُت الٌنص كحياة صاحبو من ناحية، كبينهما كبُت االٌتقارب بينهما كاضح

كىذا الٌتقارب يف األخذ بٌتلقي  الٌنصوص سيجعل . 2"من ناحية أخرل- ناقدا أك ٚتهورا– ادلتلقي 

 .الكثَت من ادلعايَت النقدية ٖتٌدد القوانُت اٌليت يتٌم ٔتوجبها ٕتاكب القارئ مع اإلنتاج األديب

الفكر  شلٌا دفع بدال بُت ركاد ادلذاىب النقدية احلديثة،ج كاكاربالنص حالقارئ ة عبلؽأثارت  

 نتكلم فحُت. ينادم بإقصاء ادلؤلف أك رفضوٕتاه إُف أف ينبثق عنو ا -تبعا ذلذه ادلشكلة-النقدم 

بدأت إرىاصاهتا قبل تأسيس "عن مسألة موت ادلؤلف صلد جذكرىا ضاربة يف عمق الفكر الٌنقدم إذ 

النزعة البنيوية كازدىارىا يف القرف العشرين، كلعل أىم من أٌف عليها يف أكثر من مقولة ىو الشاعر 

، كىي النظرية اليت سادت طواؿ القرف التاسع Paul Valéry  (1871 -1945)بوؿ فاليرمالفرنسي 

كتقـو . عشر كامتدت إُف القرف العشرين، كقد مٌت  االعًتاؼ بالوضع التارؼلي على أنو عامل مؤثر

على عامل آخر ىو رلهولية ادلؤلف بالقياس إُف األدب الشفوم، - باإلضافة إُف ىذا-فكرة الرفض 

قدـ من حوذلا أعماال  Claude Lévi-Straussكلود ليفي ستركسكخصوصا األسطورة اليت كاف 

                                                           
من النقاد العرب من كاف ال يعنيهم األديب بقدر عنايتهم بالنص كعبلقتو بالقارئ أك ادلتلقي كيف ىذا نستشف قوؿ اجلاحظ - 1

فإف أردت أف تتكٌلف ىذه الٌصناعة ، فتنتسب إُف ىذا األدب ، فقرضت قصيدة أك حربت خطة أك أٌلفت رسالة، " حيث يقوؿ 
فإيٌاؾ أف تدعوؾ ثقتك بنفسك ، أك يدعوؾ عجبك بثمرة عقلك إُف أف تنتحلو أك تٌدعيو ، كلكن اعرض على العلماء يف عرض 

فإذا ...رسائل أك أشعار أك خطب ، فإف رأيت األمساع تصغي إليها ، كالعيوف ٖتدج إليو ، كرأيت من يطلبو كيستحسنو فانتحلو
عاكدت أمثاؿ ذلك مرارا ، فوجدت األمساع عنو منصرفة ، كالقلوب الىية فخذ يف غَت ىذه الصناعة ، كاجعل رائدؾ الذم ال 

عبد السبلـ ىاركف ، : أبو عثماف عمرك بن ْتر اجلاحظ ، البياف كالتبيُت،  تح: ينظر ."يكٌذبك حرصهم عليو ، أك زىدىم فيو 
 .203. ، ص1ـ ، ج1998- ق1418، 7القاىرة ، مكتبة خناجي ، ط

 .5. ص:زلمود عباس عبد الواحد ، قراءة  النص كٚتاليات التلقي-2
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كعموما ليس . 1"كثَتة، كمن ذلك انتهاؤه إُف اإلعبلف عن انعداـ ادلؤلف دلثل تلك النصوص الشعبية

: ىناؾ ما ينٌم عن اتفاؽ بُت منظٌرم كنٌقاد ٚتالية الٌتلٌقي حوؿ إغلاد معٌت موٌحد دلفهـو القارئ

فالقارئ الذم اىتمت بو النظرية ال يتعلق بقارئ ملموس تارؼلي أك معاصر، بل إف القارئ ادلقصود "

لقد  . 2" خصائصو قبليا باستقبلؿ عن كل كجود حقيقيتبٌتىو بالضركرة ٕتريد، كحادث عارض 

انتقلت ٚتالية التلقي من علم يدرس تاريخ األدب إُف نظريٌة قوامها الٌنص كادلؤٌلف، كىذه مرحلة 

مهٌمة من تاريخ ىذا اإلجراء الٌنظرم سيظهر فيها الكثَت من ادلبلمح اٌليت ستمٌيز نظريٌة الٌتلٌقي يف 

 .تاريخ تعاملها مع الٌنصوص

 :     جمالية التلقي من المشركع إلى التأسيس- 2

أفرد قسم كبَت من "  التلقي يف األكساط األدلانية حيث  ظهرت اإلرىاصات األكُف لنظرية

 لفحص ىذا التطور اجلديد يف رلاؿ 1972 سنة شتوت جارتادلعلمُت األدلاف الذم عقد يف مدينة 

النظرية حيث ركز ادلؤ٘تر التاسع للجمعية العادلية لؤلدب ادلقارف اىتمامو حوؿ موضوع االتصاؿ األديب 

 كألعماؿ كونستانس يف ىذا ادلؤ٘تر بوصفو خبلصة النظرية دلدرسة ياكسكالتلقي، كيف مداخلة ساىم 

ك٘تثلت ىذه االٕتاىات بظهور نظريات نقدية . 3"ادلنظر فيها ٖتت راية اذلَتمنيوطيقا األدبية اجلديدة

                                                           
، 1.طمتابعة ألىم ادلدارس النقدية ادلعاصرة كرصد لنظرياهتا، اجلزائر، دار ىومة،-عبد ادلالك مرتاض، يف نظرية النقد: يينظر - 1

 .215،ص، 2002
 شتاء –، خريف 6: ، ع(ادلغرب) دراسات سيميائٌية أدبٌية لسانيةساؿ رللة زلمد برادة، :إلركد إبش، التلقي األديب، تر-2

  .13.، ص 1992
   

جورج : حسن ناظم كعلي حاكم، راجعو: تر،خطوط أساسٌية لتأكيلٌية فلسفٌية–  احلقيقة كادلنهج ،ىانز جورج غادامَت   3
  .2007، 1للطٌباعة كالٌنشر، ط كتورة،اجلماىَتيٌة الٌليبٌية، طرابلس،دار أكيا



ركافدىا كمقوالهتا : ٚتالية التلقيمدخل                                                          

 

12 
 

كذلا ٚتيعا الدكر األكرب " دلرحلة ما بعد البنيوية ىي القراءة كالتلقي، كالتفكيك كالتأكيل كالسيميولوجيا

يف اخلركج إُف فضاء جديد للمقاربة النقدية ادلعاصرة تنظر إُف ادللفوظ النصي على أنو كاحد من 

احلركة النقدية اليت سادت العصر   ،كتعد ٚتالية التلقي هبذه1"ادلستويات اليت تفيد منها القراءة 

حديثا، حيث جاءت لتلغي كل من الضمنية النصية كاالنغبلؽ النصي، كما ألغت موت ادلؤلف، 

أضف إُف ذلك عدـ اعًتافها بإعلاؿ حركة التاريخ ىذا من جهة؛ كمن جهة أخرل . كردت اعتباره

تقف على أحادية قطبية كنعٍت بذلك القارئ  كلذا كاف زلور اىتمامها -  ٚتالية التلقي–صلدىا 

كركيزهتا، فهي عملت على اختزاؿ كل من ادلؤلف كالنص كالقارئ لًتسي أسسا جديدة للقراءة 

 . احلديثة

 :مراحل نظريٌة التلٌقي - 3

  لقد مرت نظرية الٌتلقي ٔتراحلى مهٌمة ؽلكن اختصارىا يف مرحلة االىتماـ بالكاتب، فمرحلة 

فمنذ أف سلمت اذليئات " االىتماـ بالنص مث مرحلة موت ادلؤلف كأخَتا مرحلة االىتماـ بالقارئ 

ىانز ؿ Rezeptionsasthetikاألكادؽلية كاجلامعية على كجو اخلصوص بنموذج ٚتاليات التلقي 

يف بداية الستينيات بأدلانيا بوصفو بديبل نظريا كمنهجيا للنماذج األدبية السابقة،  ركبرت ياكس

استول عود نظرية ، Wolfgang Iserفولف غانج إيزر  ؿAppellstructurكعقب مقاؿ بنية اجلاذبية 

التلقي، كسجلت سيطرهتا على ساحة البحث النقدم األدلاين بٌرمتو، كعقب بركز ذلك ادلولود اجلديد 

                                                           
  .32،31.ص  ،2001 ، 1.أصوؿ كتطبيقات، الدار البيضاء، ادلركز الثقايف العريب، ط-بشرل موسى صاٌف،نظرية التلقي - 1
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شهدت نظرية القراءة ٓتاصة كنظرية األدب بعامة انعطافا منهجيا كنظريا يرنو إُف أفق تأكيلي ىرميٍت 

تغدك معو قراءة النص األديب تفاعبل جدليا بُت النص كالقارئ قصد إنتاج ادلعٌت أك الوقع اجلماِف 

كسنقف يف ىذا ادلبحث عند مرحلة االىتماـ بالقارئ، مع اإلشارة إُف أننا صلد صعوبة . 1"إيزربتعبَت 

كعليو ؽلكن القوؿ بأف  الفصل بُت ىذه ادلناىج النسقية،  كوهنا مكملة لبعضها البعض كمتداخلة ٌ 

ادلناىج النسقية كانت صحوة غفوة ادلناىج السياقية اليت طادلا أعللت الطرؼ الفاعل يف عملية القراءة 

كاحملرؾ ألحداثها أال كىو القارئ، فادلناىج النسقية ردت لو االعتبار من خبلؿ تفاعلو مع النص ٔتعزؿ 

 .عن صاحب ىذا األخَت كبعيدا عن بيئتو االجتماعية كمعطياتو النسقية

 أصولها كركافدىا: جمالية الٌتلقي - 4 

إف البحث يف األصوؿ ادلعرفٌية للمناىج أمر أساس لئلدلاـ بركيزهتا الفكرية كتوجيو األبعاد 

اإلجرائية توجيها فعاال، كصلد أف لكل منهج من ىذه ادلناىج معجمو االصطبلحي الذم يستلـز 

فقد أكجدت إتاىات ما بعد البنيوية : "الٌتعريف  كاإليضاح  كذلك بالعودة إُف األصوؿ  ادلعرفية

بدائل إجرائية يتضح فيها دكر ادلتلقي يف بناء معٌت كإنتاجو كتغذية التحليل الٌلساين ٔترجعيات ذاتية 

إف االىتماـ بادلتلقي ىو اىتماـ بالقارئ كفعل القراءة على حد سواء،حيث . 2"قائمة على فعل الفهم

 فرجينيا ككلفكالدراسات ادلبكرة ؿ"أصبحت ىذه األخَتة الشغل الشاغل للكثَت من الدراسات 

                                                           
شريفي :ٖتت إشراؼنظرية التلقي من منظور الًتٚتات العربية الراىنة، مقاربة نسقية، سلطوط رسالة ماجستَت،بلقندكز ىوارم، -1

  .قدمةمن اَف، 2001 جامعة كىراف، عبد الواحد،
.32،33 . نظرية التلقي أصوؿ كتطبيقات ص، بشرل موسى صاٌف   2
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عن القارئ العادم، كدراسات االٕتاه ادلعركؼ بنقد استجابة القارئ كدراسات االٕتاه البنيوم الذم 

 – كدراسات السيميولوجيُت كال سيما –ركالف بارت ، كتودكركؼ –اىتم بعملية القراءة كال سيما 

إذا كانت الفلسفات الوضعية كالتجريبية ىي الظهَت الفلسفي للمناىج العلمية ؼ .أمبرتو إيكو

. 1"كادلوضوعية كالبنيوية، فإف نظرية التلقي تنحدر من الفينومينولوجيا أك الفلسفة الظاىرية ادلعاصرة 

كىذا التفرٌع عن الٌنظريٌات الٌنقديٌة خلق ميزة جديدة يف نظرية التلقي ستفصح عن خصوصيتها عرب 

 .اإلجراءات ادلنهجية اخلاصة هبا

 :الٌركافد الفكريٌة كالفلسفٌية  - 1.4

 لقد كاف االنتقاؿ من الٌنص إُف ادلتلٌقي مسألة طبيعٌية قاد إليها البحث البنيوم نفسو خاٌصة 

 براغإٌف بنيويٌة " يف ىذا الصددياكس يقوؿ .فوديكا كموكارفسكي كما نبلحظ عند براغعند رلموعة 

دكف شك ىي اليت ٕتاكزت بشكل حاسم القوؿ بالبٌلتعايش بُت التحليل البنيوم كالٌتحليل الٌتارؼلي ، 

لقد انطلقت من مقٌدمات الٌنظريٌة الٌشكبلنٌية إلنشاء كتطوير ٚتالٌية بنيويٌة تفًتض إمكانية التمٌكن من 

ىذه ىي ادلقولة اليت انطلق منها ادلفكركف األدلاف . 2"ادلؤٌلف األديب باستعماؿ مقوالت اإلدراؾ اجلماِف

كجعلوىا معلما ذلم يف توٌجهاهتم األدبٌية عاٌمة كالٌنقديٌة خاصة كاٗتذكا من ادلتلقي مركزا أٌكال كالٌنص يف 

 .درجة أقل منو شريطة إبقاء عنصر التفاعل األديب 

 
                                                           

. 34.   ادلرجع نفسو، ص 1  

8،7. ، ص(ادلغرب) دراسات سيميائٌية أدبٌية لسانيةأٛتد ادلاموف،اجلبلِف الكدية، ادلقدمة، رللة ساؿ   2  
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 :الفلسفة الظاىراتية- 2.1.4

  ٚتلة من ادلفاىيم Phénoménologieتبنت الفلسفة الظاىراتية أك الفينومينولوجيا 

 Edmund(ـ1938-ـ1859) إدموند ىوسرؿ: كاإلجراءات كمن أبرز ركادىا صلد على رأسهم

husserl( ـ1970-1893)إنغاردف   كركمافRoman Ingarden " فقد ٖتولت مفاىيمها إُف أسس

نظرية، كزلاكر إجرائية كبذلك أصبح ادلنظور الذايت ىو ادلنطلق يف التحديد ادلوضوعي كال سبيل إُف 

اإلدراؾ كالتصور ادلوضوعي خارج نطاؽ الذات ادلدركة كال كجود للظاىرة خارج الذات ادلدركة ذلا، 

فاٗتذت ىذه األفكار اليت يبثها أعبلمها طريقها يف النظريات ادلتجهة ضلو القارئ كال سيما نظرية 

إٌف بركز مفاىيم الظاىراتية كٖتوذلا إُف إجراءات عملية تسعى إُف كجود متصورات ذىنية عن .1"التلقي

الظاىراتية الوقوؼ عند أبرز مفاىيم  شلا استدعى إُفطريق الذات ادلدركة ذلا كالفاعلة ذلا يف اآلف ذاتو، 

 .كاليت كانت ادلؤثر ادلباشر يف نظرية التلقي

  :الٌركافد التأكيلية - 2.4

تأثَتا كبَتا بتوجهو Hans Georg Gadamer(1900– 2002)2ىانزجورج غادامير    لقد كاف ؿ

عندما صنف كوىين اذلرمينوطيقي ، كقد أثٌرت الٌتأكيلٌية على كثَت من ادلساعلُت يف ىذه النظرية أمثاؿ 

القراءات التجريبية اليت تعامل معها قياسا إُف ما يعتربه الفهم ادلبلئم الوحيد للنص ، كما أطٌرت 

                                                           
 .35.بشرل موسى صاٌف ، نظرية التلقي  أصوؿ كتطبيقات، ص- 1
جورج : حسن ناظم كعلي حاكم، راجعو: تر،خطوط أساسٌية لتأكيلٌية فلسفٌية–  احلقيقة كادلنهج ،ىانز جورج غادامَت -2

 . 2007، 1.للطٌباعة كالٌنشر، ط كتورة،اجلماىَتيٌة الٌليبٌية، طرابلس،دار أكيا
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 ، كعلى العمـو كاف البعد اذلرمينوطيقي ال ذم الطبيعة التجريبية Schmidtشميدث التأكيلية عمل 

يكاد ينفرد كحده بالتأطَت النظرم يف أعماؿ ىؤالء كإف كاف يهيمن بشكل كاضح يف بعضها ، كعلى 

العمـو فقد كاف للًتاكمات الثقافية كالفلسفية كالفكرية دكرا فاعبل يف ظهور نظرية التلقي كتثبيت 

كجودىا يف الساحة الفنية كاألدبية كالنقدية ، لتتحوؿ بعد ذلك إُف نظرية تينحت معادلها من أفكار 

 .رلردة إُف نظرية قائمة قوامها القارئ كالنص على حد سواء

 :اإلجراءات الٌنظريٌة لنظريٌة الٌتلٌقي-5

  L’horizon d’attente:أفق االنتظار - 1.5

إذا كانت نظرية التلقي قد أخذت البعض من اذلرمينوطيقا ، فإٌف البنيويٌة قد أثرت جانبا آخر من  

تقامست ٚتالية " ىذه النظرية كذلك بإلغاء ادلعٌت ادلغلق كفتح رلاؿ الفهم كاالحتماؿ أماـ القارئ 

بتعبَت  (العمل ادلفتوح) مفهـو 1968التلقي مع االٕتاىات البنيوية اليت طورىا النقد الفرنسي دلا بعد 

 كإعادة إدماج الفاعل  كإعادة تقييم  النص األديب عرب كظيفة  الٌلوغوسكرفض مركزيةإمبرتو إيكو 

كإذا كانت .1"(أفق انتظار القارئ) مفهوما إجرائٌيا جديدا أطلق عليو ياكسالٌتحٌوؿ االجتماعي كطرح 

ىذه أىم ادلنطلقات الٌتأسيسٌية لنظرية التلقي فإٌف اعتماد ادلنهج الٌتارؼلي ىو جزء مهٌم استكملت بو 

 .ىذه الٌنظريٌة توٌجهها ادلنهجي يف الٌتأسيس للعبلقة بُت النص كالقارئ

 : من ثبلثة عوامل رئيسة ىيياكس  تتأٌلف األنظمة ادلرجعٌية ألفق االنتظار حسب 

                                                           
 .45، 44نظرية التلقي أصوؿ كتطبيقات ، ص : بشرل موسى صاٌف - 1
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 .الٌتجربة ادلسبقة اليت اكتسبها اجلمهور عن اجلنس الذم ينتمي إليو الٌنص- 

 .مشكل األعماؿ السابقة كموضوعاتو اليت يفًتض معرفتها-

كتعترب . التعارض بُت الٌلغة الٌشعريٌة كاللغة العملية أم التعارض بُت العاَف الٌتخيلي كالواقع اليومي- 

 . ىذه ادلنطلقات التأسيسٌية  أرضية لتحديد قوانُت استقباؿ النصوص كالتفاعل معها

 Déception d’attente :(تغٌير األفق)خيبة االنتظار - 2.5 

 إٌف العمل األديب ىو رسالة بُت الباث كادلتلقي تكتنفها عٌدة مراحل منذ خركجها من يد 

الباث اٌلذم يعرؼ رموزىا كتفاصيلها ، كصوالن إُف يد ادلتلقي الذم يعمل على فهمها على الوجو 

كىذا . الذم يناسبو كبالتاِف ػلدث  تغيَتا  للمعٌت الذم ارتضاه  ادلؤلف ، أك كسر األفق ادلتوقع

ادلصطلح قد ظهر مع مدارس النقد احلديث كمع الشكبلنية الركسية بالتحديد اٌليت ميزت بُت 

كسر التوقع ىو ادلقصدية الفنية :" خيبة االنتظار ككسر التوقع على النحو التاِف: ادلصطلحُت 

لبلنزياحات األسلوبية ، فهي إذف رىينة بادللفوظ الٌلساين كبنية األدب  أما مفهـو خيبة االنتظار فهو 

كذلذا . 1"مفهـو يشيده ادلتلقي لقياس التغَتات أك التبدالت اليت تطرأ على بنية التلقي عرب التاريخ

الفرؽ بُت ادلعنيُت ارتباط كثيق ٔتجرل النص عرب التاريخ ، أم أٌف القارئ مرتبط ْتاضر النص كماضيو 

 .الذم ؽلثل داللة سلتلفة من عصر آلخر

 
                                                           

 .47. ادلرجع السابق ، ص- 1
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 Les lacunes du texte/Les blancs :فجوات النص-  3.5

 ٕتتمع عناصر العمل األديب لتخرجو يف حٌلة تستدعي انتباه ادلتلٌقي كإٍف كاف دكر ىذا األخَت 

ال يقف عند حد االستمتاع فقط ، بقدر ما ىو مطالب بالفهم كالتذكؽ الٌلذين ػلٌتماف عليو ملء ما 

 أٌف يف النص إيزرافًتض "حيث. يراه غائبا حسيا كحاضرا دالليا كىذا ما اصطيًلحى عليو بفجوات النص

تتطلب من القارئ مؤلىا كذلك بالقياـ بالعديد من اإلجراءات اليت ال تستند إُف مرجعيات  فجوات

فملء الفجوات ليس عمبل .1"خارجية كإظٌلا إُف مقاربة التفاعل بُت بنية النص كبنية الفهم عند القارئ

ال ؼلل بفكرة العمل ملـز بالتقيد بالعوامل ادلوضوعية الواقعية حىت  فهوخاليا من الٌضوابط ادلنهجية ، 

 ، كبالتاِف ينجح يف ٖتقيق االنسجاـ داخل فضاء النص، كعماد ىذا ىو العٌدة الثٌقافٌية كاخلربة ككلٌ 

 .يف تذٌكؽ ٚتالية النصوص كاألعماؿ الفنية

 Distance esthétique:المسافة الجمالية - 4.5

باكتساب كعي جديد مساه  (بناء األفق اجلديد)أك  (تغيَت األفق) إُف ضركرة ياكسنٌبو "لقد

ادلسافة اجلمالية ، أم ادلسافة الفاصلة بُت االنتظار ادلوجود سلفا كالعمل اجلديد ، حيث ؽلكن للتلقي 

أف يؤدم إُف تغيَت األفق بالتعارض ادلوجود مع التجارب ادلعهودة ، حيث ؼليب ظن ادلتلقي يف 

مطابقتو معايَته السابقة مع معايَت العمل اجلديد كىذا ىو األفق الذم تتحرؾ يف ضوئو االضلرافات أك 

                                                           
 .50. ادلرجع نفسو، ص -1
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 بادرةن مهٌمةن الرتباط ادلناىج النقدية ادلعاصرة ىذا ادلعطى الفٍت كقد كاف 1"االنزياح عما ىو مألوؼ

بالتلٌقي كمن ىذه ادلناىج صلد األسلوبية بإجراءاهتا ادلتعددة اليت تعمل على خلق مفاجآت يف النص ، 

إضافة إُف الشعرية ، ككلها ذات خصائص نقدية ٕتعل النص ادلتػىلىقي دائم الًٌتحاؿ بُت الٌتصويرات 

 . كادلعاين

 :بناء المعنى كإنتاجو -  5.5

تتم عملية بناء ادلعٌت كإنتاجو داخل مفهـو أفق االنتظار حيث يتفاعل تاريخ األدب كاخلربة  "

عرب التاريخ ضلصل على  (أبنية ادلعاين)اجلمالية بفعل الفهم عند ادلتلقي كنتيجة لًتاكم التأكيبلت 

السلسلة التارؼلية للتلقي اليت تقيس تطورات النوع األديب كترسم خط التواصل التارؼلي لقرائو،كإٌف 

حلظات اخليبة اليت تتمثل يف مفارقة أفق النص للمعايَت السابقة اليت ػلملها أفق االنتظار لدل ادلتلقي 

، فادلعٌت يف نظرية األدب ال يقف عند حدكد معينة بل يتجدد 2"ىي حلظات تأسيس األفق اجلديد

   .تبعا لذاتية القارئ كفهمو كطرؽ استنتاجو للمعٌت

 

 

 

                                                           
 .46.ادلرجع نفسو،ص - 1
 .142.، ص1،1997  ناظم عودة خضر ،األصوؿ ادلعرفية لنظرية التلقي، االصوؿ ادلعرفية لنظرية التلقي،عماف،دار الشركؽ،ط1
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 :نظريٌة القراءة األصوؿ كاالٌتجاىات-6

 :البعد الفينومينولوجي لفعل القراءة-1.6

 :فعل القراءة- 1.1.6

تيعٌرؼ القراءة على أهنا دمج كعي القارئ  ٔتجرل النص كعلى  ىذا أساس يتٌم التفاعل بُت 

من  غَتىا  يف القراءة ىي أكثر مناسبة النظريات الظاىراتية فعل القراءة  كبنية  النص، كلعل اعتماد

كىذا ادلصطلح ليس  Intentionnalitéكىي القصدية  : ألهنا تضم الفعل كالبنية يف إطار فكرة كاحدة

مرادفا  للرغبة اليت يعرب عنها ادلرء أك  ىي ما  أراد أف يقولو ادلؤلف ، بل إهنا ٖتدد فعل الوعي كبنيتو 

إف القصدية تفًتض أف يكوف الوعي دائما، كإف "كؽلكن القوؿ بإغلاز .  على أساس مبدأ القصدية 

الفاعل  (أك يعٍت أك يتخيل أك يتصور)أفضل طريقة تتصور هبا الوعي أك يعد الفعل الذم بو يقصد 

كبذلك يدخل ادلوضوع يف احليز ادلعركؼ يف شكل تصور أك بديهة أك صورة  (أك يعيو)موضوعا، 

كيعتمد ادلوضوع ادلقصود دخوؿ الفاعل حيز الشعور أك اإلحساس، حيث يظهر التأليف بُت . ذىنية

،فالقارئ يف حالة اتصاؿ كانفصاؿ بالنص يف اآلف ذاتو، 1"الفاعل كادلوضوع يف صيغة الفعل كالبنية

فهو منفصل قبل كلوجو يف النص أم كحالة ابتدائية كمتصل بو حُت ينغرس فيو كيغوص يف أعماقو 

كبعبارة أخرل، ذكباف القارئ يف النص كتعايشو مع . إُف حد ٖتوؿ القارئ إُف كياف كاحد مع النص

                                                           

 .17.، ص1987 ،1.دار ادلأموف،طبغداد،يوئيل يوسف عزيز،: كليم رام، ادلعٌت األديب من الظاىرية إُف التفكيك، تر  
1   
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احلاالت االنفعالية كالشعورية للنص يولد القصد من كراء ىذه القراءة، فالقارئ ؽلثل أحد ادلعاَف اليت 

 .تقـو عليها النظرية الظاىراتية لفعل القراءة

 Intentionnalité: مفهـو القصدية أك الشعور القصدم - 7

اخلاصة اليت تنفرد هبا التجارب ادلعاشة بكوهنا شعورا بشيء ما "ىوسرؿ كتعٍت القصدية عند 

 ألهنا على ٘تاس بالقصد كالوعي كالشعور اخلالص، إال ىوسرؿفهي من ادلفاىيم ادلشكلة يف فلسفة 

أف ما ؽليزىا ىو كوهنا تتضمن ىذه الفعاليات، فالوعي كالشعور اخلالص كالقصد كلها ٕترم ضمن 

كىي تدؿ كذلك على ضرب من التفكَت يتضمن على ضلو مثاِف شيئا آخر غَته، . إطار القصدية

فهي ليست تلك احلالة اليت يتعلق فيها موضوع خارجي بالوعي، كال ىي احلالة اليت تقـو ٔتقتضاىا يف 

الوعي عبلقتو بُت مضمونُت، نفسيُت يندمج الواحد منهما يف اآلخر، فهي يف جوىرىا ذلك الفعل 

إف ادلهم كاألساسي يف ٖتديد مفهـو القصدية ىو أف الشعور ال يستحوذ على . الذم يعطي ادلعٌت

التصورات العقلية لكي ػليلها على موضوعات، بل ينعطف ضلو األشياء من أجل معرفتها ٔتقتضى ما 

 دلفهـو القصدية أضحى لبنة أساسية أثناء عملية التفاعل ىوسرؿكتبٍت . 1لديو من حركة قصدية 

احلاصل يف نظرية التلقي ليصبح مفهـو العملية النقدية الذم تسعى إليها النظرية ىو الكشف عن 

 .ادلعٌت ادلوضوعي من خبلؿ ما أنتجتو كأفرزتو قصدية ادلتلقي

                                                           

 .80،79.ناظم عودة خضر، األصوؿ ادلعرفية لنظرية التلقي، ص  1
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 مهمة الفينومينولوجيا بدراسة الشعور اخلالص كأفكاره القصدية باعتباره ىوسرؿقد حصر  ؿ

كاتصف الشعور . مبدأ كل معرفة، لتكوف بذلك زلصورة بُت ادلعٌت كالفهم، بوصف ادلعٌت نتاجا للفهم

اخلالص لديو باآلنية كاستبعاد الفهم ادلعطى كيرل تبعا لذلك أف فعل اإلدراؾ مع موضوعو يف عملية 

إنٍت عندما أتأمل ىذه ": فيقوؿ (تفتح زىرة الكاردينيا)تضايف كيفًتض مثاال يتجسد يف ظاىرة 

الظاىرة، ففي ىذه اللحظة أقـو بإقصاء أك إرجاء األفكار اليت تفسر ىذه الظاىرة تفسَتا ماديا 

كأرجئ ...   كطبيعيا أك أركز شعورم على الظاىرة اليت تكونت يف كعي أم عملية التفتح كحدىا

 كما يرافقها من معٌت أم يف فعلي ىذا قد أرجات ما تعنيو ادلقومات االنبهاركذلك عمليات 

األساسية للظاىرة كركزت على الظاىرة اليت علقت يف شعورم بوصفها بنية دالة، كأف ىذه الداللة ىي 

ألنو معٌت خالص، نشأ من خبلؿ عبلقة شعورية خالصة  (ىوسرؿ)ادلعٌت ادلوضوعي الذم يعنيو  

. 1"العودة إُف األشياء نفسها  (ىوسرؿ)استبعدت ادلعطيات كالقيم السابقة، كمن ىنا كاف شعار 

لتغدك ادلعرفة اجلديدة تقـو بدراسة الظواىر من منطلق كاحد كىو الذات مع إقصاء كاضمحبلؿ كل 

بل . (A.Comteكونتؿ)ادلعطيات الفكرية اجلاىزة ككذا الفلسفات الغابرة كالفلسفة الوضعية 

 مفهـو القصدية فيما اأصبحت تقـو على شعور قصدم آين من خبلؿ الذات ادلدركة لو  كقد غد

 .2"يف  إتاه ٚتالية التلقي  (التفاعل األديب )بعد ادلفهـو ادلركزم دلا يعرؼ ٔتقاربة 

 

                                                           

 .35،36بشرل موسى صاٌف، نظرية التلقي، أصوؿ كتطبيقات، ص 1
.36.ادلرجع السابق، ص   2  
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:  مفهـو القصدية كالعمل الفني -8

  عند إنغاردفطبيعة القصدية تملي العمل الفني- 1.8

 أكثر موضوعية كبعدا عن ادلثالية فيما طرحو من تعديل على مفهـو القصدية أك إنغاردفا بد

 ترل العاَف الواقعي كعناصره ىوسرؿستاذه على ذلك فرأل أف مثالية أانتقد "حيث التعاِف، 

ادلوضوعات الواقعية أك ؼ"، 1موضوعات قصدية خالصة قوامها الوعي اخلالص الذم يؤسسها

كإظلا القصدية ٘تس فقط  ىوسرؿتندرج ٖتت عنواف القصدية كما توصل إليها  ادلوضوعات الطبيعية ال

للعمل الفٍت تكوف  ألف احلالة الوجودية. "إنغاردفنادل بو  ادلوضوعات الفنية أك العمل الفٍت كىذا ما

، كزلددة هبا ٘تاما، فالعمل الفٍت بوصفو موضوعا قصديا ادلناظرةغَت منفصلة عن العملية القصدية 

خالصا إظلا يكوف نتاجا قصديا للنشاط الفٍت كإف فهم أسلوب كجودة كتعيُت بنيتو لدل ادلشاىد أك 

ادلتذكؽ إظلا يتم على ىذا األساس أم باعتبار أف البنية اليت تشكل ٖتديداتو ادلادية كالصورية، تكوف 

أف تكوف لو خاصية  (إنغاردف)مقصودة كليس ذلا كجود مستقل عن ىذا القصد كىذا يعٍت ٔتصطلح 

مساه أعلى بنية تتم داخل الوعي كىذا ما  فادلوضوع الفٍت أك العمل الفٍت يعتمد. 2"التبعية يف الوجود 

 بالقصدية اخلالصة على خبلؼ ادلوضوع الطبيعي الذم يعتمد على بنية تتم خارج الوعي إنغاردف

يف حُت أف ادلوضوع   "،لقصدية اخلالصةاكتستند إُف معرفة كونية كجودية سابقة كىنا صلد غياب 

                                                           

.36.  ادلرجع نفسو، ص 1  
.81،82 .ص ناظم عودة خضر، األصوؿ ادلعرفية لنظرية التلقي، :ينظر    2  
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 ٖتديداتو يؤسسالطبيعي على خبلؼ ذلك ألنو ال يكوف معتمدا يف كجوده على نشاط قصدم 

 .1"ؾ فإف بنيتو ٖتيا خارج الوعيؿكالصورية فهو ينطوم على ٖتديداتو اخلاصة بو، كلذ

 Transcendantal:مفهـو التعالي-9.

أف ادلعٌت ىوسرؿ النواة ادلهيمنة يف الفكر الظاىرايت كقصد بو "يبدك مفهـو التعاِف ىو 

ادلوضوعي ينشأ بعد أف تكوف الظاىرة معٌت زلضا يف الشعور بعد االرتداد من عاَف احملسوسات 

فمفهـو التعاِف كاحد من ادلفهومات اليت ترتكز  .2"اخلارجية ادلادية إُف عاَف الشعور الداخلي اخلالص

عليها الظاىراتية كما يعد زلركها العلمي ، كىو التجرد من كل معطيات اخلارج كالعزلة عن ادلعرفة 

اخلارجية اجلاىزة كاخللوة بالذات كاالنغماس فيها من أجل الوصوؿ إُف معٌت موضوعي للظاىرة 

معٌت "  أف صالح بشرل موسىكترل يف ىذا ادلقاـ الباحثة . ىوسرؿادلقصودة على حد تعبَت  

الظاىرة قائم على الفهم كنابع من الطاقة الذاتية اخلالصة احلاكية لو، كىذا ما يصطلح عليو بالتعاِف 

 .3"فادلعٌت ىو خبلصة الفردم اخلالص

 : تعديالت على مستول إجراءات الظاىرتية-1.9

 من داللة التعاِف لديو كمنحو بعدا إجرائيا بتطبيقو على العمل ىوسرؿ تلميذ إنغاردف عٌدؿ 

كىي على  (ظلطية)ثابتة كيسميها : األديب كيعٍت التعاِف لديو أف الظاىرة تنطوم باستمرار على بنيتُت

                                                           

.75.  ادلرجع نفسو، ص 1   
.    75.   ناظم عودة خضر، األصوؿ ادلعرفية لنظرية التلقي، ص 2   

.34.  بشرل موسى صاٌف، نظرية التلقي أصوؿ كتطبيقات، ص 3   
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كىي تشكل  األساس األسلويب للعمل األديب، فادلعٌت  (مادية)أساس الفهم كأخرل متغَتة يسميها 

 ىو إنغاردفمع  ليصبح بذلك مفهـو التعاِف. 1ىو حصيلة للتفاعل بُت بنية العمل األديب كفعل الفهم

الوصوؿ إُف معٌت فٍت أك أديب بعدما كاف التعاِف يعٍت الوصوؿ إُف معٌت بعزؿ الذات عن اخلارج  

 . يعادؿ التفاعل احلاصل بُت العمل األديب كالفهمإنغاردفاجلاىز، أصبح مفهـو التعاِف مع 

فالدراسة األدبية كالدراسة الفنية بوجو عاـ ينبغي أف تركز يف ٖتليلها على العمل " :إنغاردف يقوؿ 

 كمن ٙتة الفٍت ذاتو، كأف كل ادلشكبلت األخرل ادلتعلقة بو ينبغي أف تعاًف أكال على ىذا األساس 

. 2"اليت يتفاعل كإياىا ادلتلقي خبلؿ قراءاتو" طبقاتو" ذاتو يف زلاكلة منو إلبراز فقد اىتم بنسق النص

يعد العمل األديب زلرؾ كل الدراسات الفنية كاألدبية كلتحليل ىذه الدراسات كالوقوؼ عليها غلب أف 

 .نقف على العمل األديب يف حد ذاتو ككل ما يتعلق بو من إشكاالت فنية

 ىي ٘تييز العمل األديب كٖتولو إُف كجود ملموس، إذ يرل  إنغاردفإف أىم فكرة يف ٚتيع مؤلفات 

  أف العمل إظلا ىو موضوع قصدم زلمض، كمع ذلك فهو يعتمد يف كجوده كليا على الذات إنغاردف

  أم أف النتاج األديب ينبع من قصد ادلؤلف 3"تكوين متنوع األصوؿ "إنغاردفبل ىو على حد قوؿ 

 :على ميدانُت سلتلفُت علا"كلكن كجوده ادلستمر يعتمد 

                                                           

  
 .34.كتطبيقات، ص بشرل موسى صاٌف، نظرية التلقي أصوؿ:ينظر   1

 
األخضر بن عبد اهلل، .عىمَّارة كحلي، كتابة مالك حداد من منظور ٚتالية التلقي، سلطوط رسالة ماجستَت، ٖتت إشراؼ د   2

 .9. ، ص1999جامعة كىراف، 
 .37.تية إُف التفكيكية، صا كلياـ رام، ادلعٌت األديب من الظاىر-3
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 .ميداف ادلفاىيم ادلثالية أك زلتويات ادلعٌت اليت تتحقق يف ٚتل ادلؤلف -1

 .اإلشارات احلقيقة للكلمات اليت تؤلف النص -2

ال يعتمد كجوده على فعل .  كالعمل األديب كادليلوديا ادلوسيقية اليت ال يعتمد كجودىا على احلاضر

فالذات ىي اليت تعمل على إغلاد العمل، أم أف النتاج األديب أك ادلعٌت .1"معُت من أفعاؿ القراءة

 .األديب ىو الذم يفرض كجود العمل األديب من طرؼ الذات الفاعلة كذلك عن مقصدية مطلقة

كإذا كانت .   أف العمل األديب مستقل عن أفعاؿ القراءة اليت يؤدم إليهاإنغاردفلذا يعتقد  "

كٖتويلو إُف كجود . القراءة تؤدم إُف شيء ما فهي تؤدم إُف ٖتقيق القصدية ادلخططة للعمل األديب

 يكرر استخداـ اللفظة اليت إنغاردف بل إف سارترملموس يف شكل زلدد يشبو الصورة الذىنية عند 

كىي لفظة الًتكيب كلكن عمليات الًتكيب ىذه ؽلكن .  ليصف هبا عمليات القراءةسارتراستخدمها 

فالعمل . أف تؤدم إُف صيغ عديدة للوجود ادللموس ينبغي أف ال طللط بينها كبُت العمل األديب نفسو

 ادلعٌت الفارغ، كلكنو أكثر تعقيدا يف سارترنفسو ليس سول سلطط ىيكلي لبنية، يشبو ما يسميو 

فصل بُت العمل األديب كفعل القراءة، حيث أف فعل القراءة عندما  إنغاردفكيبدك جليا أف  .  2"بنيتو

يتحوؿ إُف الوجود ادللموس ينتج العمل األديب، كىذا األخَت يفرز ٔتا يسمى بالصورة الذىنية على حد 

 .سارترتعبَت  

                                                           
 . 37صادلرجع نفسو ، -1

.37.، صالسابق     ادلرجع  2  



ركافدىا كمقوالهتا : ٚتالية التلقيمدخل                                                          

 

27 
 

إف العمل األديب يتألف من أربع طبقات ؽلكن أف نفرؽ بينها عن :" يف العمل األديبإنغاردف  يقوؿ 

طريق ادلادة اليت ٘تيزىا كالدكر اليت تقـو بو إزاء الطبقات األخرل كالنتاج اإلٚتاِف، كىذه الطبقات 

 :ىي

 .طبقة أصوات الكلمات كالصيغ الصوتية -1

 .طبقة كحدات ادلعٌت متنوعة األشكاؿ -2

 .طبقة األكجو ادلخططة -3

دكرا أساسيا يف العمل ك٘تلك * طبقة الشيئيات ادلمثلة كمع أف لكل طبقة من ىذه الطبقات -4

 .2قيمة ٚتالية خاصة هبا 

   فالقراءة ىي آلية لتطبيق العمل األديب كٖتويلو إُف كاقع ملموس، فالعمل األديب عملية تركيب 

 .بُت ادلستويات األربعة دكف إعلاؿ تلك ادلتعة اجلمالية اليت يفرزىا كل مستول

 :خالصة    

ؽلكن القوؿ إٌف نظرية التلقي مٌرت ٔتراحل سلتلفة ٖتددت فيها مبلزلها كتبلورت من فًتة 

فقد عزز النقد التفكيكي القارئ من خبلؿ إقحامو يف التحليل النقدم كالدفع بو .ألخرل

                                                           
2

 .37.، ص  نفسوادلرجع     
 ىذه الطبقات يف شكل ىرمي إذ يعد طبقة كحدات ادلعٌت الطبقة الرئيسة،فهي بطبيعتها تقتضي كجود بقية إنغاردفيضع *

 .الطبقات كٖتددىا بأسلوب
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للتأكيل ْتثا عن ادلعٌت، ليفرز تبلحم ىذه ادلعطيات ظلطا جديدا يف النقد ال يوِف اىتماما ال 

 .بادلؤلف كال بالنص بل يصب كل اىتمامو ضلو استجابة القارئ

  فظهور ٚتالية التلقي كاف نتيجة تراكمات ثقافية فلسفية كفكرية ٔتثابة اإلرىاصات األكُف 

اليت ىٌيأت ميبلد فكرة التلقي، لتثبت كجودىا على مستول الٌساحة الفنية كاألدبية كالنقدية، 

كليتحٌوؿ بذلك النقد األديب من سلطة اإلنتاج إُف سلطة الكتابة كبالتحديد مركزية 

 .ادلتلقي/القارئ

كانطبلقنا من ىذه االعتبارات كلها، اىتٌم النقد بالقارئ كباستجابة اجلمهور 

ا  يف فصوؿ –كذلذا الغرض سنقف . لؤلدب،كبالتأثَت الذم ػلدثو الكبلـ يف ادلتلقي ٖتديدن

عند مصطلح التخييل بوصفو األداة  اليت ترتكز عليها إنتاج الداللة، كما ؽلثل - ىذا البحث

 .العنصر الفاعل يف توليد ادلعٌت كبنائو لدل ادلتلقي

 

 



 

 

 

 الفصل األوو
التتييل  ي  
المحروو  

 النقدي العربي



 

 

 التخييل في الموركث النقدم العربي: الفصل األكؿ

 .التخييل لغة.  1.

 .التخييل اصطبلحا.  2.

 .اخلياؿ بوصفو ملكة إلبداع الشعر.  3.

 .الشعر بُت ادللكة كالصنعة1.3

 . ٗتَت أكقات الشعر2.3

 . ثقافة ادلبدع3.3

 .اخلياؿ كاإلبداع الفٍت.  4.

 . اخلياؿ كعبلقتو بالصدؽ كالكذب1.4

 . الصدؽ كالكذب يف الشعر اجلاىلي1.1.4 

 . الصدؽ كالكذب يف شعر عصر صدر اإلسبلـ2.1.4

 . الصدؽ كالكذب يف الشعر بعد عصر صدر اإلسبلـ3.1.4

 .التخييل عند الفبلسفة ادلسلمُت.  5.

 . التخييل عند الفارايب1.5

 . التخييل عند ابن سينا2.5

 . التخييل عند ابن رشد3.5

 . اخلياؿ عند ابن عريب4.5 



 

 

 . خاصيات اخلياؿ عند ابن عريب1.4.5 

 .مفهـو التخييل عند الببلغيُت كالنقاد.  6.

 . مفهـو التخييل عند عبد القاىر اجلرجاين1.6

 . اجملاز العقلي عند عبد القاىر اجلرجاين1.1.6

 . التخييل عند حاـز القرطاجٍت2.6

 .الصورة الٌذىنية عند حاـز القرطاجٍت. 1.2.6

 .  احملاكاة عند حاـز القرطاجٍت2.2.6

 .خبلصػػػػػػة. 7
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فادلتلقي يرل بعُت خيالو ادلشتغل على فك .الصورة األدبية ىي رؤية بالغة مقابل الرؤية البصرية

بنية الصورة األدبية، كىذه الرؤية النقدية للصورة كعبلقة ادلتلقي ٔتقاصد الباث ىي اليت تؤىل 

كال تتحقق جودة الكبلـ إال إذا .القارئ،ك٘تهد إُف انفتاح النص كهتيئتو معرفيا كموضوعاتيا إلنتاج ادلعٌت

تشكلت الصورة من فقو الشيء ادلتصور كاستيعاب أبعاده كىيئتو التكوينية كىذا كلو متوقف على 

تفاعل النفس مع ادلعاين ادلتخيلة،كىذا ما جعلنا نشتغل يف ىذا الفصل على طبيعة التخييل الفنية 

كضلرص يف ىذا الفصل .زلاكلُت ضبط ادلصطلح من خبلؿ حصره يف رلالو الفٍت كالنقدم. كالنقدية

على مناقشة مفهـو التخييل من خبلؿ أفق الشعر ، ككذا قضية الصدؽ كالكذب  كالطٌرح الٌنقدم 

 . عند الببلغيُت كالٌنقاد

    كألجل ذلك، ال يأخذ مفهـو الٌتخييل عند النقاد كالببلغيُت العرب تعريفو الٌتاـ إالٌ بعد 

الٌرجوع إُف مفهومو معجمٌيا كاصطبلحٌيا ، ذلك ألٌف ٖتديد ىذا ادلصطلح يف إطار الوضع اللغوم من 

 .شأنو أف يضيء جوانب عدة ذلذا ادلصطلح

 :التخييل لغةن  -1

بصيغة الفعل فادلصدر مثٌ االشتقاقات  يف ادلعاجم العربٌية بصيغ عديدة،  بدءنا    صلد الٌتخييلي ليغةن 

 خىٍيبلن كًخيلىةن كىخىاالن كًخيبلن كخىيىبلىننا كسلىىالىةن يىخىاؿي  الشٍَّيءى خىاؿى "ادلختلفة ، ككٌلها تشًتؾ يف معٌت كاحد 

يلىةن كخيليولىةن  يلي على أىحدو أٍم الى ييٍشًكل : الشٍَّيءى أىخىاؿى ظىٌنوي ك:كسلًى كقد . اٍشتىبىوى ، يػيقىاؿي ىىذا األىٍمري الى ؼلًي
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ابىةي  كٚتعها سلىىايله ، كقد يقاؿ للٌسحاًب اخلىاؿي المىًخيلىةي .  ٔتعٌت علمتي ًخٍلتي يأيت  .  بفتح ادليم السَّحى

يػ لىتً  يٌػلىًت  الٌسماءي أم تػىغىٌيمٍت ييقاؿ كتىخى موضع اخليًل كىو المىًخيلىةي الٌسحابىةي إذا غامت كَف ٘تيطر كخى

ؽي ، كأىخىالًت الناقة إذا كاف يف ضرعها لنبه  : كالخىاؿي الظنُّ كادلضٌنة كىي الٌسحابةي اخلليقةي بادلطر ،  الربى

خىياؿي الطٌائًر يرتًفعي يف الٌسماء فينظر إُف ظٌل : كالخىيىاؿي ...الرَّجيلي السٍَّمحي ييٍشتىبىوي بًالغىٍيمً  : كالخىاؿي 

 ، فمختلف ىذه 1"الوىمي  : كالٌتخييلي .. لوي تىشبىوى كتخٌيلى الٌشٍي ى ..نفسو فَتل أنٌو صيده فينقٌض عليو

فما ؽلكن قولو ىو أنو بالرغم من تعدد . االشتقاقات اشًتكت يف معٌت الظٌن الذم ىو نقيض اليقُت

كتلك ىي " التخيل"ادلصطلحات لفعل التخيل، أك التصور،أك الوىم فستبقى ادلادة اللغوية اذلامة ىي 

 اليت تدؿ على عملية التأليف بُت imaginationاليت ؽلكن أف نعدىا ٔتثابة ادلقابل الدقيق لكلمة 

 .  ترادؼ لغويا التوىم كالتمثل" التخيل" الصور كإعادة تشكيلها، ككلمة

 أيضا إُف معٌت األثر الذم يبقى يف الٌنفس كالٌذىن بعد غياب تفاصيل الٌتخييلً       يشَت لفظ 

فظي ما ييدركيوي احلس ادلشًتؾ من صور احملسوسات بعد غيبوبة ادلادة  " اجلسم أك الصورة فهو  قٌوةه ٖتى

شًتؾ كزلٌلو مؤٌخر البطن األٌكؿ من الٌدماغ 
ي
 أم أٌف اخلياؿ ٔتثابة األثر الذم يبقى 2"ْتيث يشاىدىا ادل

يتىخٌيل إل٘تاـ ما خفي من صورة األشياء ، 
يىاؿي الٌشيء إما صورة "يف الٌنفس قد تصاحبو زيادة من ادل كخى

                                                           

- ق1413، 1.ابن منظور،  لسافي العرب،لبناف ، بَتكت ، دار الكتب العلمٌية، طأبو الفضل ٚتاؿ الدين زلمد بن مكـر - 1
 .(خىيىلى ):  ،  مادة 1ـ، ج1993

ص  (اخلاء : باب )، 2004، (ط.د)السيد الشريف علي بن زلمد اجلرجاين، الٌتعريفات ،مصر، اإلسكندرية ،دار الٌندل،  - 2
 .110. 
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كىذه القدرة ىي ملك لئلنساف فقط ألهٌنا تعتمد على . 1"الٌتمثاؿ يف ادلرآة، أك ما تراهي العُت كالظٌل 

تخٌيبلت يف الٌذاكرة 
ي
فقٌوة ٗتٌيل األشياء كتصٌورىا كىي مرآة " ًقول العقل  كميدركاتو يف ترسيخ صورة ادل

ٌيلتك   ، كدرجة التخٌيل ٗتتلف من إنساف آلخر تىبعا لقٌوة 2"العقل ، ىذه أكىاـ ال كجود ذلا إالٌ يف سلي

 .اإلدراؾ كالقدرة على االحتفاظ بتلك الصور

 :الٌتخييلي اصطالحا - 2

     انتقل لفظ التخييل من حقلو ادلعجمي إُف احلقل االصطبلحي مشٌكبل اختبلفا يف احلمولة 

ادلعرفٌية ، كمن الٌتعاريف االصطبلحٌية  ما قٌدموي معجم اصطبلحات الفنوف كالعلـو مفرٌقا بُت اخلياؿ 

    أو Polysémie بينما ادلصطلح الثٌاين ىو Imaginationكالٌتخييل ، فاألٌكؿ ىو 
3
Suggestion 

ىو أف يأيت بلفظ مشًتؾ بُت عٌدة معافو ْتيث يدٌؿ سياؽ الكبلـ على " كمعٌت ىذا ادلصطلح األخَت 

ادلعاين كيكوف فيو مراعاة للٌنظَت ، كبسبب طوؽ الٌنظَت فالوىم يسبق إُف ادلعٌت الثٌاين الذم ىو غَت  

تاـ كىذه الٌصنعة البديعٌية قريبة من اإليهاـ كاخلياؿ ، إالٌ أٌف ٙتٌة فرقا  ىو أٌف اخلياؿ فيو رلاز مصطلح 

أك مشتمل على لطيفة أك ضرب مثل ، كيف اإليهاـ كبل ادلعنيُت تاٌمُت لكٌن أحدعلا قريب كالثٌاين 

ىذه ادلفارقة بُت اخلياؿ كالتخييل ىي اليت ٖترؾ باعث البحث يف تعامل  كٌل من الٌنقاد . 4" بعيد

                                                           

 .58. ـ ،ص2002، 1.سليماف فياض ، معجم اإلبصار كادلبصرات ، القاىرة ، اجمللس العلمي للثقافة ،  ط - 1
ـ ، 1988- ق1408،  (ط.د)أٛتد سلتار عمر، ادلعجم العريب اإلسبلمي، تونس ، ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو  - 2

 .432. ص
علي دحركج نقلو إُف : العجم،تح رفيق: كالفنوف،مرا العلـو مصطلحات موسوعة كشاؼ علي الٌتهانوم، زلمد:يينظر -3

 .400، ص 1 ،ج 1996 ،1.عبدالٌلو  اخلالدم، لبناف،بَتكت،مكتبة ناشركف،ط:العربٌية
 .400. ادلصدر نفسو، ص- 4
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كالببلغيُت كالفبلسفة كادلتصٌوفة مع الٌتخييل ، كونو يعتمد على اإلدراؾ  كالقول العقلية ، كألنٌو 

مصطلح كافد نشأ كترعرع يف أحضاف الثٌقافة اليونانٌية فإٌف ادلفكرين ادلسلمُت على اختبلؼ إٌتاىاهتم 

 .راحوا  يستثمركف خواصو العلمية يف العلـو العربية العقلٌية منها كاألدبٌية

إٌف اخلياؿ قٌوة "    من النقاد ادلعاصرين  من حاكؿ تعريف الٌتخييل ٔتطابقتو بقول البدف األخرل 

  1"كالٌتفٌكر كالعقل..كملكة من بُت القول كادللكات اٌليت ؽلتلكها كٌل إنساف عادم مثل السمع كالبصر

لكٌن حواس اإلنساف ليست كٌلها قادرة على ٗتٌيل كٖتليل ٚتيع الصور فتكوف عابرة كإف حدث كٗتٌيل 

تلك الصور ، فالقدرة على أداء ىذا الفعل النفسي متفاكتة ْتسب استعداد اإلنساف لتلك العملية ، 

لذلك قد تتفاكت  قوة الذىن على التخييل مقارنة مع قول احلواس، كاالستناد إُف ىذا القوؿ  يدفعنا 

إُف اعتبار قوة ادلخٌيلة يف األعماؿ الفنٌية إذ يظهر تأثَت معطيات العاَف اخلارجي كاضحة  يف الصورة 

 .ادلتخٌيلة

 

 

 

 

 
                                                           

 .10.، ص2000، 1.الٌنقد العريب كادلثاقفة، الدار البيضاء ، ادلركز الثقايف العريب ، ط- زلمد مفتاح ، مشكاة ادلفاىيم- 1
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 :الخياؿ بوصفو ملكة إلبداع الشعر - 3

 :1الٌشعر بين الملكة كالٌصنعة- 1.3

إٌف أٌكؿ شركط العمل الفٍت إلخراجو من حيز ادلخٌيلة اخلاٌصة بالٌشاعر إُف العاَف اخلارجي ىو 

ادلوىبة كالٌصنعة  : قابليتو أٌكال ألف يصبح شعرا ، كىذا الٌشرط يعمل على ٖتقيقو عاملُت ىاٌمُت علا 

أم أٌف الشاعر  أماـ عوامل ذاتٌية كأخرل موضوعية كبينهما يقف موٌفقا بُت ما ٘تليو الٌسليقة كما هتذبو 

الظٌركؼ احمليطة بو ، كصعب على من افتقر إُف أحدعلا أف ينجح يف ٖتقيق نتاج شعرم لذا صلد 

إٌف " الشعراء القدامى قد كضعوا من أٌكؿ أسباب صلاح الشاعر ىو االستعداد الفطرم أك اإلذلاـ  

مفهـو الٌشعر عند العرب ىو أفبلطوين الٌنزعة ما داـ يرل أٌف الٌشاعر ييلهىمي الٌشعر كال يصنعو كعلى 

مدرسة )ظٌلها على الشعر العريب يف سلتلف عصوره ، ككاجهت  (مدرسة الطبع)ىذا األساس مٌدت 

يف العصر العباسي ، عصر العقل كاحلضارة الكثَت من اإلذاية كسوء الفهم ، كىي تكافح من  (البديع

كنتيجة ىذه اخلواص . 2"أجل تثبيت مفهوماهتا ادلضاٌدة يف كوف الشعر جهذا كصنعة كفكرا كثقافة 

                                                           

الصنعة ىي ادلرحلة الثالثة من اخللق الشعرم كتسمى مرحلة التثقيف "عرؼ مصطلح الصنعة مفاىيم سلتلفة عند النقاد القدامى- 1
القاضي  ىي الدربة كسعة اإلٌطبلع كاحلفظ لركائع الٌشعر ، كعند عيار الشعريف كتابو  (ق322ت) ابن طباطبا، ككسائلها عند 

ىي ركاية الشعر قدؽلة كزلدثىة ، إذ الطبع كحده ال يكفي عندعلا يف اخللق الشعرم كما أٌف الٌصنعة كحدىا  (ق366ت) الجرجاني
 ".غَت كافية ، فإٌف كبلٌ من الطبع كالٌصنعة يقٌوم اآلخر

، 1984، 2.رلدم كىبة ، كامل ادلهندس، معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة كاألدب ،لبناف ، بَتكت ، ناشركف ، ط: ينظر
 .226. ص
 .154.، ص(ش.ت.ط.د) بَتكت،دار الشرؽ العريب/ ادلصطلح النقدم يف الًتاث األديب العريب، حلب زلمد عزاـ،- 2
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كاف النقاد القدامى يضعوف معيار الٌصدؽ ىو ادلوىبة كوهنا العامل األكثر صلاحا يف تقييم الٌشعر دلا 

 .يصبغ عليو من صور كخياالت ٗتلق مفارقة بينو كبُت نظَته الذم تبدك فيو الكيلفة كالتصٌنع

1  أكُف الٌنقد
Critique   ألسس الٌشعر عناية خاٌصة من خبلؿ التقنُت دلقاييس الشعر كجودتو اليت 

احتكمت لعٌدة ضوابط جعلت الشعر العريب يتحدد عرب  الطبع كالصنعة،ففي الٌتقنُت دلعيار ادلوىبة 

يضع فركقا كاضحة بُت الشعر الذم يكوف عن طبيعة  2(ق207ت ) ابن قتيبة الدينورمكالصنعة صلد 

 الشعراء من سبح بالشعر كاقتدر منكادلطبوع " كسليقة عن نظَته كأثرعلا يف اجلمالية اخلاصة بالشعر 

على القوايف ، كأراؾ يف صدر بيتو عىجيزىه ، كيف فاٖتتو قافيتو تىبٌينتى على شعره ركنق الطبع ، ككشي 

كليس غريبا بعد ىذا أف يبدع من تصانيف الصورة اخليالية . 3"الغريزة ، كإذا امتيحن َف يتلعثم كَف يتزٌحر

 .اليت تبهر ادلتلقي  كٖتفزه على فك رموز ادلعٌت

                                                           

شعر ىو نثر ق على السواء كبدأ ظهور ذلك يف القرف الثالث  الكبلـ باالستعمالُت،لنقد النقد كلمة العرب األدباء استعمل-1
ما رأيت ىنا قد الشعر كال شلٌيزا لؤللفاظ، كرد عليو آخر "،ابن العباس ثعلب عن البحترماذلجرم على كجو التقريب،يقوؿ 

، النثر نقد كنقد الشعر كتابيو قدامةنقد ىو ٘تييز  ىف ىذه صناعة أخرل لكنو أعرؼ الناس بإعرابو كغريبو، كأٌلف  ما:فقاؿ
 كسار النقاد العرب يف نقدىم على كل من االستعمالُت،استعملوه يف القدًن كنقده العمدة في صناعة الشعر ابن رشيقكأٌلف 

كيف احلديث على معٌت التحليل كالشرح كالتمييز كاحلكم ،فالنقد عندىم دراسة األشياء كتفسَتىا كٖتليلها كموازنتها بغَتىا ادلشاهبة 
 . ذلا أك ادلقابلة، مث احلكم عليها ببياف قيمتها كدرجتها،كأكثر الذين كتبوا يف النقد مشوا على ىذا ادلعٌت

 من مقدمة احملقق، ،.(ش.ت.ط.د)عبد ادلنعم خفاجي،لبناف،بَتكت،دار الكتب العلمية: قدامة بن جعفر، نقد الشعر،تح :ينظر
 .13-12. ص
عبد اهلل بن مسلم ابن قتيبة أبو زلمد الدينورم النحوم الٌلغوم، صاحب ادلصٌنفات ادلفيدة، ركل عن إسحاؽ بن راىويو - 2

، عيوف األخبار،أدب الكاتبكزلمد بن يزيد األعرايب،كأيب حامت السجستاين،كاف ثقة كىو من الكوفة، من مؤلفاتو،
إشارة التعيُت يف تراجم النحاة كالٌلغويٌُت،الكويت، مركز ادللك فيصل  عبد الباقي عبد اجمليد اليماين، : ينظر. الشعركالشعراء

 .173-172.ـ،ص 1986-ىػ 1406  ،1.للبحوث اإلسبلمية، ط
 .90.، ص1، ج(ش.ت.د)،2أٛتد زلمد شاكر ، القاىرة ، دار ادلعارؼ، ط: ابن قتيبة الدينورم، الشعر كالشعراء ، تح - 3
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 :تخٌير أكقات الشعر - 2.3

اإلبداع كإف صدر عن نفس مطبوعة عليو غَت متكٌلفة فيو ال يىعدـ االستعانة بعنصر آخر ال يقل 

أعلٌية عن سابقو كىو أكقاتو اليت يينظم فيها، كلذا أكُف النقد العريب عناية خاصة ذلذا العنصر فكاف 

يا أبا عبادة ٗتٌَت  : لبحترم ؿأبو تٌماـقاؿ " جزءن من النظرية النقدية العربية ، كشلٌا صلده يف األثر 

األكقات كأنت قليل اذلمـو ، كاعلم أٌف أكُف األكقات بعملو كقت الٌسحر ، ألٌف الٌنفس قد أخذت 

حٌظها من الرٌاحة ، كقسطها من الٌنـو ، فإف أردت الٌنسيب فاجعل الٌلفظ رقيقا ، كأكًثر فيو من 

ذكر الٌصبابة كقلق األشواؽ ، كإف أخذت يف ادلدح فاشهر مناقب ادلمدكح كإيٌاؾ أف تشُت بشعرؾ 

كىذا القوؿ إضافة على . 1"باأللفاظ الزريٌة ، ككن كأٌنك خٌياط تقطع الثٌياب على مقادير األجساـ

أنٌو يرشد إُف ٗتٌَت كقت قوؿ الشعر ، فإنٌو غلعل بُت ىذا كبُت اإلجادة يف إبداع أغراضو كمواضيعو 

 .مناسبة ، أم أٌف بُت ادلخٌيلة الصافية اذلادئة كاإلبداع عبلقة متبلزمة جديرة باالىتماـ

 تنبيو آخر دلثل ىذا الٌشرط خٌص فيو أكقات أخرل من اليـو كالٌليلة يكوف فيها الٌذىن قتيبة ابن ؿ

كللشعر أكقات ييسرع فيها أتٌيو ، كييسمح فيها أبٌيو منها "فيها أكثر تيقظا كنشاطا لئلبداع كقولو 

أٌكؿ الٌليل قبل تغٌشي الكرل ، كمنو صدر النهار قبل الغذاء ، كمنها يـو شرب الٌدكاء  كمنها اخللوة 

                                                           

زلمد علي القزقزاف، دمشق ، اذليئة : أبو بكر زلمد بن عبد ادللك ابن السراج ،جواىر اآلداب كذخائر الشعراء كالكتاب ، تح - 1
 .365.، ص1، ج (ش.ت.ط.د)العامة السورية للكتاب 
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فالقصيدة ىي جزء من عاَف الشاعر اخلاص ال تنفصل عنو فجماذلا يكمن . 1"يف احلبس كادلسَت 

 .يف حسن استغبلؿ حالة الذىن كالزماف كادلكاف 

 :ثقافة المبدع - 3.3

  إذا كيفِّق الشاعر ادلبدع يف اإلتياف بالطبع الٌسليم كحسن ٗتَت الوقت فإٌف إدلامو بثقافة كاسعة  

ىو من بُت أىٌم العناصر اليت ٕتعل من اإلبداع شلكنا كمقبوال يف نفس ادلتلقي حيث غلد نفسو أماـ 

كالشاعر مأخوذ بكٌل علم مطلوب، بكٌل مكرمة الٌتساع الشعر  "حسن بياف مبثوث يف علم 

كاحتمالو كٌل ما ٛتل من ضلو كلغة كفقو كخرب كحساب كفريضة ، كاحتياج أكثر ىذه العلـو إُف 

 . 2"شهادتو كىو مكتف بذاتو مستغن عٌما سواه ، كألنٌو قيد لؤلخبار كٕتديد لآلثار 

ىذا إضافة إُف إتقانو لعلم ركاية األشعار ، ككذلك إٌطبلعو على كتاب اهلل كأخذه شلٌا فيو من تناسق 

 .كحسن نظم كإعجاز بياف يغٌذم بو قرػلتو

 

 

 

                                                           

 .81.ابن قتيبة ، الشعر كالشعراء ، ص - 1
زلي الدين عبد احلميد ، سورية، دار اجليل ، :  العمدة يف زلاسن الشعر كآدابو كنقده ، تح،ابن رشيق األزدم القَتكاين  - 2
 .196 ، ص 1ـ ، ج1981- ق1401، 5ط
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 :الخياؿ كاإلبداع الفٌني -4

 :الخياؿ كعالقتو بالصدؽ كالكذب - 1.4

 :الٌصدؽ كالكذب في الٌشعر الجاىلي - 1.1.4

ارتبط مصطلح الصدؽ يف النقد القدًن بالشعر ارتباطا كثيقا لكٌن مفهومو اختلف من عصر 

آلخر تبعا للمتغٌَتات اٌليت كانت تطرأ على ادلوازين الٌنقديٌة ، فمعيار الٌصدؽ يف العصر اجلاىلي ىو 

مدل توٌفق الٌشاعر يف الٌتعبَت عن حاؿ قبيلتو، كما كانت األخبلؽ بابا لتمييز الشعر اجليد من 

الٌردمء فجٌل األشعار اٌليت  نالت مرتبة اجلودة كانت تدعو يف مضامينها إُف الٌسخاء كاجلود كنصرة 

،أم أٌف القصيدة اجلاىلٌية كانت مثالٌية ، كقد استطاعت فنوف الشعر مثل الوصف كالرثاء  ادلظلـو

كادلدح كاذلجاء أف تنقل صورة صادقة عن حياة اجلاىلي كظلط عيشو ،دكف أف نغفل دكر شعر احلكمة 

اٌلذم كاف عنصرا مكمبل يف إبراز  مدل صدؽ الشعر اجلاىلي ألنٌو كاف ؽلٌثل خبلصة ٕتارب  الٌشعر 

يف احلياة ، كاستطاعت  عصور األدب البٌلحقة هبذا أف ٖتتفظ بصورة حقيقٌية عن الشعر اجلاىلي 

 .كحياتو

 :الٌصدؽ كالكذب في شعر عصر صدر اإلسالـ - 2.1.4

  مع عصر صدر اإلسبلـ تغٌَتت معايَت احلكم على الٌصدؽ أك الكذب يف القصيدة  ألٌف القيم 

 الرسوؿ صلى اهللتغٌَتت ىي األخرل ، فكاف االحتكاـ إُف القيم اإلسبلمٌية ىو  ادلعيار ، ككاف 

 حٌساف بن ثابت يشيدي بأجود شعر كمن كرائو كاف الشعراء اإلسبلميوف فقد مضى عليو كسٌلم
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يشيد بتقدير قيمة الٌصدؽ يف الٌشعر من خبلؿ ادلتلقي نفسو الذم يسمع القصيدة  (ق35-ؽ ق60)

 :فيحكم عليها أهٌنا صادقة أك كاذبة لقولو 

ًإف  أىٍشعىرى بػىٍيتو أىٍنتى قىائًلػػػػوي                        بػىٍيته قىائًليوي ًإذىا أىٍنشىٍدتىوي ًصٍدقىػػػػا  كى

ًإٍف حيٍمقىا ٍرًء يػىٍعًرضيوي                       عىلىى المىجىاًلًس ًإٍف كىيِّسا كى كًإن مىا الشٍِّعري ليبُّ المى
1 

" على صدؽ العبارة بقولو عليو الصبلة كالسبلـ  (ق322ت)ابن طباطبا العلوم كقد استدٌؿ 

فإذا صدؽ كركد " مىا خىرىجى ًمنى القىٍلًب كىقىعى ًفي القىٍلًب ، كمىا خىرىجى ًمنى الٌلساف لىٍم يػىتػىعىد  ااذىافى 

" إٌف للٌنفس كلمات ركحانية من جنس ذاهتا "كقاؿ بعض الفبلسفة . القوؿ نثران كنظما أثلج صدره 

كإذا كرد عليك الٌشعر الٌلطيف ادلعٌت ، احللو الٌلفظ ، الٌتاـ البياف ، ادلعتدؿ الوزف، مازج الٌركح كالءـ ..

 ابن طباطبا؛ فادلعيار الذم جعلو 2"الفهم، ككاف أنفذ من نفث السحر ، كأخفى دبيبا من الرقى

 .مقياسا  للصدؽ ىو كمالو من نظم كقوؿ أم اكتماؿ بنية النص

 :الصدؽ كالكذب في الشعر بعد عصر صدر اإلسالـ - 3.1.4

بعد عصر صدر اإلسبلـ تغٌَتت معايَت احلكم بالصدؽ أك الكذب على الشعر نتيجة تغٌَت  

الظركؼ االجتماعية كظهور شعر ادلوٌلدين ، ككذلك ابتداع فنوف جديدة من الشعر َف تكن معركفة 

                                                           

 (قافية القاؼ)ـ،1929- ق1347، (ط.د)عبد الرٛتن الربقوقي، شرح ديواف حساف بن ثابت ، مصر ، ادلطبعة الرٛتانية ، -  1
 .292. ص
نعيم زرزكر ،لبناف بَتكت، دار الكتب : عباس عبد الستار ، مرا : زلمد بن أٛتد بن طباطبا العلوم ، عيار الشعر ، تح- 2

 .21،22.، ص2005ق، 1426 ، 2.العلمٌية ،ط
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بشكل كاضح فيما مضى ، مثل شعر اخلمريٌات كالٌنقائض كشعر الٌزىد ، األمر الذم شجع النقاد 

لتأسيس مقاييس نقديٌة تقٌنن دلعايَت الٌصدؽ كالكذب يف الٌشعر ، كلنا أف نٌتخذ من آراء مقاييس 

 .بعض النٌػٌقاد بابا لولوج معٌت الصدؽ كالكذب

الكبلـ ْتسب صدقو ككذبو إُف عٌدة أقساـ  (ـ1005-ق395ت )أبو ىالؿ العسكرم      قسم 

فهو ضرباف أحدعلا كذب ال ػلمل منطقا كال ػلمل داللة يف نفسو،كالثٌاين الكبلـ الصادؽ ادلستقيم 

كمنها ما ىو مستقيم الٌنظم كىو كذب،مثل قولك  "ادلنطقي إضافة إُف أصناؼ أخرل كصفها بقولو

 آتيك أمس كأتيتيك غد، ككل زلاؿ: ٛتىٍلتي اجلبل،كشربت ماء البحر ،كمنها ما ىو زلاؿ كقولك

قاـ زيد،فاسده كليس ٔتحاؿ،كاحملاؿ ما ال غلوز : فاسد، كليس كل فاسد زلاال، أال ترل أٌف قولك

 أٌدل دكرا بارزا يف إحياء ملكة تصنيف أبو ىالؿ العسكرمإٌف التمييز الذم قاـ بو . 1 "كونو البٌتة

 قد جعل من قضية الفصاحة كٗتٌَت الٌلفظ الٌسليم مقياسا أبا ىالؿ العسكرمالكبلـ كتذٌكقو،كلعٌل 

األمر الذم فتح باب الٌنقد يف مسائل الٌشعر كالٌنثر،إذ نرل أثر ذلك جلٌيا يف النٌقاد . لصدؽ القوؿ

مؤثٌرا - أم مسألة الصدؽ كالكذب–البٌلحقُت؛ ككاف ظهور مثل ىذا ادلقياس يف اإلبداع الشعرم 

إٌف ادلنشغلُت بالببلغة كالنقد أثاركا مشكلة الٌلفظ كادلعٌت يف ضوء الفكر األرسطي : "يونانٌيا فلسفٌيا ْتتا

الذم عيٍت بتحديد العبلقة بُت اذليوِف كالصورة ، كليس حديثهم عن الٌصدؽ كالكذب كاخلرب كاإلنشاء 

 من تقسيم منطقي للقضايا كضركب االستدالؿ كأشكاؿ القياس، أرسطوسول تقليد دلا ذىب عليو 

                                                           

 زلمد ّتاكم كأبو الفضل إبراىيم، القاىرة،دار إحياء الكتب :تح ،-الكتابة كالشعر- الصناعتُت، أبو ىبلؿ العسكرم،-1
 .57 .ـ،ص1952-  ق1371 ،1.العربية،ط
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 حٌدا جعلهم ال أرسطوك٘تييزه بُت الربىاين كاخلطايب كاجلدِف كالٌتخييلي كقد بلغ افتتاهنم بفلسفة 

كىذا . 1" يف العلل األربع أرسطوينظركف يف الٌشعر كيف الٌتخييل إالٌ كىم آخذكف يف االعتبار مذىب 

الٌتحليل يكشف عن االٌٕتاه الفلسفي يف الشعر كسائر الفنوف ، كىذا األثر  رمسو النقاد يف عصور 

 .األدب ادلختلفة 

  :ؿ عند الفالسفة المسلمينمالتخي- 5

 (ق339 ت (التخييل عند الفارابي.1.5

يل، م إال أف احملاكاة كسيلة من كسائل التخالفارابييعٌد التخييل كاحملاكاة أساسا الشعر عند    
كاألقاكيل منها ما ىي جازمة، كمنها ما ىي غَت جازمة، كاجلازمة منها ما ىي صادقة، :"...كلذا يقوؿ

ىن السامعُت الشيء ادلعرب عنو بدؿ القوؿ، كمنها ما ذكمنها ما ىي كاذبة، كالكاذبة منها ما يوقع يف 
فقواـ الشعر  ":الشعركيقوؿ أيضا يف كتاب . 2"ق ىي األقاكيل الشعريةذيوقع فيو احملاكي للشيء، كه

كأعظم ىذين يف قواـ الشعر ىي .... كجوىره عند القدماء ىو أف يكوف قوال مؤلفا شلا ػلكي األمر
 .3"احملاكاة

يل كاحملاكاة علا أساس الشعر كقوامو كلكن كجود احملاكاة ىو شرط أكِف م أف التخالفارابييرل 
ؿ ، كيقسم بذلك القوؿ إُف ما ىو مف احملاكاة كسيلة من كسائل التخيإؿ حيث يقوؿ مإلغلاد التخي

  .يلمىن السامع عن طريق احملاكاة كاليت يرسم طريقها التخذب كمنو ما يقع يف اذُف ما ىو ؾإصادؽ ك

 
                                                           

 .   163،164. ، ص1984 (ط.د)عاطف جودة نصر ، اخلياؿ مفهوماتو ككظائفو ، مصر ، اذليئة العامة للكتاب -1
 ٖتت إشراؼ زلمد خليفة،مفهـو اخلياؿ بُت الفبلسفة كالنقاد ادلسلمُت حىت القرف السابع اذلجرم، سلطوط رسالة ماجستَت،  2

 .60.صـ،  1978_ق1408الدكتور زلمد ٛتوية، كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية،قسم اللغة العربية، األردف، 
 .60. ادلرجع نفسو،ص 3
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: (ق427ت)ابن سينا. 2.5

 كاالٕتاه الفلسفي اإلذلي امتدادا لفكر 1 صاحب الفكر الفلسفي الطبيعيابن سينايعد 
ما : كأما القوة ادلدركة فنوعاف"، حيث انصب اىتمامو على دراسة نظرية النفس كتطويرىا الفارابي

يدرؾ من خارج، كىي احلواس مثل السمع كالبصر، كما بدرؾ من باطن، كىي فنطاسيا اليت ىي 
احلس ادلشًتؾ ادلستوعب جلميع الصور ادلنطبعة يف احلواس اخلمس كاخلياؿ، كادلصور اليت ٖتفظ ما قبلو 

كالقوة الوعلية تدرؾ ادلعاين غَت احملسوسة ادلوجودة يف احملسوسة اجلزئية، كالقوة ادلتخيلة . احلس ادلشًتؾ
تركب بعض ما يف اخلياؿ مع بعض كتفصل بعضو عن بعض ْتسب االختيار، كالقوة احلافظة الذاكرة 

 .2ٖتفظ ما تدركو القوة الوعلية من ادلعاين غَت احملسوسة ادلوجودة يف احملسوسات اجلزئية

، منو ما يتم إدراكو من اخلارج كمنو ما يتم إدراكو ين القوة اإلدراكية إُف قسمابن سيناقسم 
من الباطن، حيث حدد القوة اإلدراكية اخلارجية على مستول احلواس اخلارجية لئلنساف، أما القوة 

لك تتم عملية ذاإلدراكية الباطنية كتشمل كل ما يتعلق باإلحساس الباطٍت الذم منبعو ادلخيلة كب
. التخيل

 يشبو زلاكاة الشاعر ٔتحاكاة ادلصور، فكل ابن سيناكنتيجة لفاعلية احملاكاة التخيلية، صلد 
 بأمور موجودة يف إماكاحد منهما زلاؾ، كادلصور ينبغي أف ػلاكي الشيء الواحد بأحد أمور ثبلثة، 

ما بأمور يظن أهنا ستوجد كتظهر، فلذلك ينبغي أف إما بأمور يقاؿ أهنا موجودة ككانت، كإاحلقيقة، ك
تكوف احملاكاة من الشاعر ٔتقالة تشتمل على اللغات كادلنقوالت من غَت التفات إُف مطابقة من 

 .3الشعر لؤلقاكيل السياسية التعقيلية

                                                           

.تصوره للموجودات كتصوره للوجود    1  
.  17.النقد ادلعريف كادلثاقفة ،ص-  زلمد مفتاح، مشكاة ادلفاىيم  2
. 64. زلمد خليفة، مفهـو اخلياؿ بُت الفبلسفة كالنقاد ادلسلمُت حىت القرف السابع اذلجرين ،سلطوط رسالة ادلاجستَت، ص  3
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 شطرا للمحاكاة مبينا أثرىا دكف أف يغفل دكر التخيل كفضلو يف اإلدراؾ ابن سيناىكذا يفرد 
كللمحاكاة اليت يف اإلنساف فائدة، كذلك يف اإلشارة اليت ٖتاكي هبا ادلعاين فتقـو مقاـ :"حيث يقوؿ

التعليم، فتقع موقع سائر األمور ادلتقدمة على التعليم، كحىت إف اإلشارة إذا اقًتنت بالعبارة، أكقعت 
لك ألف النفس تنبسط كتلتذ باحملاكاة فيكوف ذلك سببا ألف يقع ذادلعٌت يف النفس إيقاعا جليا، ك

 .1عندىا األمر أفضل موقع

 تتأسس يف الشعر العريب انطبلقا ابن سيناف احملاكاة عند إإذف من خبلؿ النص ؽلكن القوؿ 
. من زلاكاة الذكات بالدرجة األكُف، بعكس احملاكاة اليونانية اليت كانت ترتكز على زلاكاة األفعاؿ

: (ق595ت ) ابن رشد. 3.5

ك سابقيو كذلك ّتعلو احملاكاة رديفا للتخييل، حيث ػلدد أظلاطا من ذ حابن رشد  حذا 
عٍت الذم  أ–كمن ىذا النحو من التخييل :" التشبيو فيذكر زلاكاة أحواؿ النفس فيقوؿأكاحملاكاة 

:  يصف رسوؿ الرـك الواصل إُف سيف الدكلةأبي الطيبقوؿ – ػلاكي حاؿ النفس 

. منوي ادلفاًصلي ًع ر دٌ  غلىٍحىدي عينقىو                      كىتػىنػٍقىٌد ٖتتى اؿ أتاؾ يكادي الرأسي 

ٍتوي األفاًكلي  ـي تػىٍقوًني السِّماطىٍُتً مىٍشيىوي                           إليكى إذا ما عىوَّجى . يػيقىوِّ

فهاىنا زلاكاة ألحواؿ النفس، أم كصف حلالة نفسية معينة، عن طريق التصوير احلسي كؽلكن للنفس 
أف ٖتاكي ادلعنوم باحملسوس، شريطة أف تكوف العبلقة القائمة بُت ادلعنوم كاحملسوس عبلقة مناسبة 

 .2"حىت توىم أهنا ىي

ألف الشاعر " حلق كل صفات احملاكاة باخلياؿ أ يقصد باخلياؿ احملاكاة حيث رشد بناؼ
   اخلارجية حينما يقصد إُف تصوير األمور ادلعنوية كاألخبلؽ كاالعتقاداتاألشياءيتوسل ٔتحاكاة 

                                                           
 .65.رسالة ادلاجستَت ص  زلمد خليفة، مفهـو اخلياؿ بُت الفبلسفة كالنقاد ادلسلمُت حىت القرف السابع اذلجرين سلطوط 1
 .222 . ص ، القاىرة،مكتبة النهضة ادلصرية،ارسطو طالس، فن الشعر، ٖتقيق عبد الرٛتن بدكم 2
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 .1" كاالنفعاالت كاألفكار، ألف ٗتيلها يعسر إذا كانت ليست أفعاال كال جواىر

ا ذف مفهـو اخلياؿ عند الفبلسفة ادلسلمُت كاف ينحصر يف اجلوانب النظرية، كهإؽلكن القوؿ 
.  حوؿ مفهـو اخلياؿأجركىايعٍت بطبيعة احلاؿ انعداـ ادلناحي التطبيقية يف أْتاثهم كأعماذلم اليت  ال

على إال أف ىذه ادلناحي َف تنل احلظ األكفر كاالستقصاء األمشل حوؿ رصد اجلانب التطبيقي للخياؿ 
 . الذم كاف يلقي فكره مع الفكر األرسطي كيفًتؽ عنو يف مواقف أخرل ابن رشدغرار 

 ( ق638ت )ابن عربي الخياؿ عند 4.5. 

 أكؿ ما يتبادر لنا يف أذىاننا ، فإفٌ  الصويف يف الثقافة العربية اإلسبلميةاالٕتاهإذا تكلمنا عن 
؟ عربي ابنفما مفهـو اخلياؿ عند . محي الدين بن عربي الحاتمي: ىو شيخ الصوفية اإلسبلمية 
كما ىي طبيعتو؟ كزلدداتو؟ 

 يف عدة تسميات متغَتة منها اخلياؿ الفعاؿ، كاخلياؿ ابن عربيلقد كرد مصطلح اخلياؿ عند 
ق التسميات ذ، قد يقاؿ أف مضموف ق...اخلبلؽ، كاخلياؿ ادلتصل، كاخلياؿ ادلنفصل، كاخلياؿ التجلي

نو ال مشاحة يف التسميات كاالصطبلحات، على أف األمر ليس هبده أىو مضموف اخلياؿ اخلبلؽ، ك
نو من ادلًتادفات فانو ليس أما يوىم  ؽطبلإالبساطة حىت ؽلكن جعل بعض مفردات اللغة مًتادفة ب

، حقا ىناؾ نواة معنوية مشًتكة بُت ىده ادلفردات ...اخلبلؽ كادلوجو كالبارئ كالصانع: منها مثل
 ذلده ابن عربيكإدراكا من .  ىناؾ فركقا دقيقة بينهاأفلكنها ذلا درجات متفاكتة يف الداللة، أم 

 .2يف سياؽ احلديث عن اخلياؿ (ؽ.ؿ.خ)ر ذالفركؽ فانو َف يستعمل ج

م تصوؼ ابن ؼالخياؿ الخالؽ  من خبلؿ كتاب ابن عربيؽلكن حصر مفهـو اخلياؿ عند 
حاكؿ تقدًن مفهـو اخلياؿ اخلبلؽ من خبلؿ تأكيبلتو لبعض نصوص  الذم، ىنرم كورباف لػ عربي

                                                           
 .12 .، ص2008ط، .سعديت فورارم، ادللتقى يف منهاج البلغاء كسراج األدباء، دمشق، منشورات اٖتاد كتاب العرب، دت  1
 .22. ص، النقد ادلعريف كادلثاقفة-زلمد مفتاح، مشكاة ادلفاىيم  2
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ال صار أكىاما صرفا، كادلستند ىو إف اخلياؿ البد لو من مستند كاقعي كأنو يرل أذلك . ابن عربي
احلقيقي الواقعي الذم صدر عنو العاَف، كبينها كبُت العاَف عاَف الركح أك " الشيء"األلوىية اليت ىي 

ك أك الغَت كسط، كعاَف احلس أاأللوىية طرؼ، كعاَف الركح : ف، ككسطإذعاَف الغيب، ىناؾ طرفاف، 
 1...عاَف الشهادة طرؼ، كىذا ىو اخلياؿ، أك ىناؾ ، األلوىية كالعلماء كالعاَف ادلتعدد

كباختصار حينما يكوف ىناؾ طرفاف متضاداف أك متناقضاف فإف ىناؾ كاسطة تكوف بينهما، 
أف كل كاسطة خياؿ، كلكن اخلياؿ ما ىو؟ اخلياؿ "كىذه الواسطة ىي اخلياؿ، كعليو ؽلكن االفًتاض 

نفي كال مثبت، اخلياؿ يعلم كال يدرؾ كيعقل كال ـال موجود كال معدـك كال معلـو كال رلهوؿ كال 
  2..يشهد

ىو عبلقة رلردة بُت "فليس ىناؾ خلق من عدـ كما كاف يشَت لو األشاعرة كادلعتزلة  فاخلياؿ 
 كل شيء كيف كل شيء إف ؽُف اهلل يف سللوقاتو، إف اهلل خاؿجعادلُت كلكنها عبلقة ضركرية إذ هبا يت

مستقلة كإظلا ىو مرآة عاكسة لتجليات األمساء احلسٌت ادلتعددة   ليس قوة خالقة،اخلياؿ، إذف
. 3" الوحدةإُفتعدد الكائنات كٕتددىا، كلكن ىذا التعدد يؤكؿ إُف ة اليت تؤدم دكادلتجد

 ٕتاه اخلياؿ فوموؽيف بناء  ىنرم كورباف إليها ستندىذه ىي جل الرباىُت كاحلجج اليت ا
 الفصيلة سواء من سلتلفياخلبلؽ حيث اختصر اخلياؿ يف تلك الصلة اجملردة كاليت تنشأ بُت قطبُت 

 عملية التشبيو أثناءك ادلعٌت اللغوم أك كما نعتو بادلرآة العاكسة اليت تنعكس أحيث الًتكيب اللغوم 
 يكمن يف ىنرم كوربافكاليت ترسم عن طريق الصورة الفنية اليت غلسدىا اخلياؿ، فاخلياؿ حسب 

. استحضار الطرؼ الغائب ادليتافيزيقي عن طريق االنعكاس

                                                           
 .23، ص ادلرجع نفسو 1
 .23 .، صنفسو  2

  3    .23.،ص نفسو



  القدًنالفصل األٌكؿ                                       الٌتخييل يف ادلوركث الٌنقدم العريب

 

48 
 

 مرآة تتجلى فيها سللوقات اهلل للربىنة على ىذا االفًتاض ابن عربيإننا نفًتض أف اخلياؿ عند 
: ابن عربي لنستخلص خاصيات اخلياؿ عند الفتوحاتفإننا نسوؽ نصا طويبل من 

: خاصيات الخياؿ عند ابن عربي5.5.

موُف القـو منهم كاخلياؿ من : قاؿ (ص)أف رسوؿ اهلل – أيدؾ اهلل – اعلم :" ابن عربييقوؿ 
مواِف النفس الناطقة، فهو منها ٔتنزلة ادلوُف من السيد، كللموُف يف السيد، نوع من أنواع التحكم من 

فلما َف يصح للسيد ىده . فانو بو كبأمثالو من ادلواِف يصح كوف السيد مالكا كملكا. اجل ادللكية
ادلنزلة إال بادلوُف كاف لو بذلك يد ىي اليت تعطيو بعض التحكم يف السيد كمالو فيو من التحكم إال 

. نو يصورىا يف أم صورة شاء كاف كانت النفس على صورة يف نفسهاأ

. كلكن ال يًتكها ىذا اخلياؿ عند ادلتخيل إال على حسبما يريد من الصورة يف ٗتيلو

كليس للخياؿ قوة ٗترجو عن درجة احملسوسات ألنو ما تولد كال ظهر عينو إال من احلس، 
فكل تصرؼ يتصرفو يف ادلعدكمات كادلوجودات كمالو عُت يف الوجود أكال عُت لو فانو يصوره يف 

كلكن أجزاء تلك . صورة زلسوس لو عُت يف الوجود أك يصوره صورة ماذلا باجملموع عُت يف الوجود
. الصورة كلها أجزاء كجودية زلسوسة ال ؽلكن لو أف يصورىا إال على ىذا احلد

فقد ٚتع اخلياؿ بُت اإلطبلؽ العاـ الذم ال إطبلؽ يشبهو فاف لو التصرؼ العاـ يف الواجب 
كاحملاؿ كاجلائز كمن مث من لو حكم ىذا اإلطبلؽ، كىذا ىو تصرؼ احلق يف ادلعلومات بواسطة ىذه 

كما أف لو التقييد اخلاص ادلنحصر فبل يقدر أف يصور أمرا من األمور إال يف صورة حسية . القوة
لكن البد من أجزاء الصورة ادلتخيلة أف تكوف . كانت موجودة تلك الصورة احملسوسة أك َف تكن
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ىا من احلس حُت أدركها متفرقة لكن اجملموع ذكلها، كما ذكرنا، موجودة يف احملسوسات، أم قد أخ
. 1"قد ال يكوف يف الوجود

  كخاصياتو للخياؿابن عربيلنستخلص تصور -  الرغم من طولو على- سقنا ىذا النص
 :المكية فتوحاتأثناء تأليفو لل

علم "ذلك أنو من ادلتداكؿ يف " ىو قوة من بُت قول النفس احليوانية، ابن عربي اخلياؿ حسب .1
نفس نباتية كنفس حيوانية كنفس ناطقة، كاخلياؿ قوة من بُت قول : القدًن أف األنفس ثبلث" النفس

النفس احليوانية، كقول النفس احليوانية مواِف قول النفس الناطقة، إال أف ىذه القول زلتاجة إُف تلك 
. كة شللوكةؿالقول فهي ما

كىي الوجود : " ذلك أف ادلعلومات ثبلث ال رابع ذلا. أف اخلياؿ قوة ثالثة كساطة بُت معلومُت. 2
ادلطلق الذم ال يتقيد، كىو كجود اهلل تعاُف الواجب الوجود لنفسو، كادلعلـو اآلخر العدـ ادلطلق الذم 

كما من  (...)ىو عدـ لنفسو كىو الذم ال يتقيد أصبل، كىو احملاؿ كىو يف مقابلة الوجود ادلطلق 
 يتصف الواحد أف متقابلُت إال كبينهما فاصل بو يتميز كل كاحد من اآلخر، كىو ادلانع نقيضُت

 الوجود ككجو إُف إُفاألعلى، كىو برزخ الربازخ لو كجو  (اخلياؿ)كىذا ىو الربزخ  (...)بصفة اآلخر 
كفيو ٚتيع ادلمكنات كىي ال . فهو تقابل كل كاحد من ادلعلومُت بذاتو، كىو ادلعلـو الثالث. العدـ

ا اخلياؿ الذم لو التصرؼ العاـ يف الواجب كاحملاؿ كاحلائز ىو اخلياؿ ادلطلق أك الوسيط ذكه. تتناىى
دىن ألوىة كالعماء كاحلقيقة الكلية كاحلقيقة احملمدية، كىناؾ درجات ألالكلي أك برزخ الربازخ، كىو ا

. ، كساطةإذفاخلياؿ، ... اجلربكت كاألحبلـ: منو كاف يكوف ما ىو فاصل بُت طرفُت

                                                           

إبراىيم مدكور، القاىرة، اذليئة ادلصرية للكتاب، :عثماف ػلِت، مرا: زلي الدين بن عريب، الفتوحات ادلكية، السفر الثالث، تح 1 
 .426.ـ،ص1985/ق1405، 2.ط
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أف احلس شرط ضركرم لوجود اخلياؿ سواء كاف حاصبل من القول الظاىرة مثل احلواس اخلمس . 3
فلو َف يكن ىنالك حس َف يكن ىناؾ خياؿ، كمن مت فاف كل تصرفاتو . أك من احلس ادلشًتؾ

 1."، مؤلف أك مركبادفيصورىا يف صورة زلسوس كانت موجودة تلك الصورة أك َف تكن، اخلياؿ، 

، كذلك "اخلياؿ" بالكينونة، حيث أطلق على الوجود لفظة ابن عربيلقد ارتبط اخلياؿ عند 
انطبلقا من رؤيتو إُف تلك العبلقة اليت تربط اهلل بادلوجودات، فاهلل أمسى كمتعاِف كاخلياؿ ىو كسيط 

 أككادلوجودات اليت يتم تصويرىا يف الوجود اآلخر أم الوجود الغييب – اهلل – يربط بُت ادلتعاِف 
. ادليتافيزيقي

فربغبة . ف ادلوُفإذ ملكة إنسانية، كال تتم عملية التخيل إال بابن عربياخلياؿ إذف حسب 
صورة شاء كاف كانت النفس – مكنونة يف الذات اإلنسانية تتم عملية التصور كالتخيل كذلك يف أم 

ال على حسبما يريد من الصور يف إكلكن ال يًتكها ىذا اخلياؿ عند ادلتخيل . على صورة يف نفسها
 أف اخلياؿ ال ؼلرج عن عاَف احملسوسات كما ابن عربيكمن جهة أخرل يرل ، ىذا من جهة. ٗتيلو

يرل أف كل التصورات نابعة من عاَف ادلوجودات، أما عن التصور الذم ال كجود لو أم ينتمي إُف 
، فيصور بعُت ذلا ٕتسيد يف الوجود، أم يتم ٖتوير التصور ابن عربيعاَف ادلعدكمات على حد تعبَت 

. كٚتع  أجزائو مع ما يقتضيو عاَف احملسوسات

 يتصرؼ يف الواجب كاحملاؿ كاجلائز، كلكن احلق يتصرؼ يف ىذه ابن عربيفاخلياؿ حسب 
 .-اخلياؿ – التصورات بواسطة ىذه ادللكة اإلنسانية 

، كىذا مبدأ سلم بو ابن سينافالقوة الوعلية أمسى درجات التجريد مقارنة بالتخييل على حد تعبَت 
 بعدا ىاما ابن عربيكلذلك أخذت القوة ادلتخيلة لدل .الفبلسفة كادلتكلموف كادلتصوفة ادلسلموف

فإذا كاف .كفهما خاصا، حيث اختصر عاَف اخلياؿ يف برزخ يتوسط بُت عاَف احملسوس كعاَف ادلعقوؿ

                                                           

.  427-426إبراىيم مدكور،ص:عثماف ػلِت، مرا:  زلي الدين بن عريب، الفتوحات ادلكية، السفر الثالث، تح 1
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ىذا عاَف اخلياؿ ؽلثل قوة من قول النفس الباطنة كما جاء على لساف الفبلسفة، فإنو على خبلؼ ما 
 فهو ؽلثل أعلى كأمسى مراتب الوجود كما يسميو بعاَف ادلادة البلمادية أين تتزاكج ابن عربينادل بو 

 .ابن عربيفيو األجساد كتتجسد فيو األركاح على حد تعبَت 

، أم البحث  النقاد ادلسلمُتٚتهور ؿ عند مخيتأما يف ادلبحث ادلواِف فسنتطرؽ إُف مفهـو اؿ  
  .يف طبيعة ادلصطلح النقدية كالفنية كاجلمالية

 :مفهـو الخياؿ عند البالغيين ك النقاد- 6

 : 1(ق471ت)مفهـو التخييل عند عبد القاىر الجرجاني - 1.6

     اعتمد الببلغٌيوف كالنقاد العرب اللغة كوسيلة مهمة لفهم سلتلف األساليب كالصور الفنية 

لذلك كاف منتهى اىتمامهم  ىو الوقوؼ على الطرؽ اليت ٕتعل اخلياؿ شلكنا إيراده ، كلقد كاف 

 قد فٌصل يف التخييل يف عبد القاىر الجرجانيللببلغيُت منهجهم يف ٖتليل اخلياؿ كمفهومو ، فنجد 

 كعقد لذلك فصبل خاٌصا يتضح للقارئ من خبللو أٌف التخييل لو ارتباط بالشعر أسرار البالغةكتابو 

 سيكشف عنو عبد القاىر الجرجانيكىذا ادلنطلق يف ٘تييز التخييل كماىيتو عند . 2أكثر منو يف النثر

 ، حيث إٌف تقسيمو للمعاين يتٌم عرب مقياسُت أٌكذلا أسرار البالغةتوجهو النقدم كالببلغي يف كتابو 

                                                           

فارسي األصل، جرجاين الدار، إماـ يف العربية كاللغة كالببلغة كىو أٌكؿ من استنبط علم ادلعاين كالبياف ، ٗترج على أيب احلسن - 1
 المعاني اإليضاح كدالئل اإلعجاز في: بن الوارث الفارسي كَف يقرأ على غَته ، صٌنف يف النحو كعلـو األدب كتبا مفيدة ، لو 

عبد الباقي عبد اجمليد اليماين ، إشارة التعيُت يف تراجم : ينظر.  ، تويف ّترجاف سنة إحدل كسبعُت كأربع مئةالبالغة أسرارك
، 188. ، ص1986-ق1406، 1.عبد اجمليد دياب ، الكويت ، مركز األمَت فيصل للدراسات ، ط: كالنحاة كاللغويُت، تح

189. 
. ،        ص(ش.ت.ط.د)أٛتد زلمود شاكر، القاىرة، دار ادلدين ّتدة ،: عبد القاىر اجلرجاين، أسرار الببلغة، تح: ينظر - 2

338-404. 
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فقد حصرىا يف الكبلـ  ادلتزف الذم ػلمل يف طياتو معاين الصدؽ كيقٌل فيو معاين "ادلعاين العقلية 

الكذب ، ٔتعٌت أٌف ادلعاين العقلٌية ىي كٌل إقرار أك إخبار ؼلضع للمنطق كعقبلنية التقبل كالتصديق ، 

كؽلثٌلها يف أقواؿ العقبلء كاحلكماء كما يقتدل بو من أفواىهم  كما يؤثر عن أقواؿ النيب صٌلى اهلل عليو 

فمعيار الصدؽ كالكذب ظٌل عنصرا مهيمنا يف عملٌية ٘تحيص ادلعاين ك٘تييز . 1"كسٌلم، كالتابعُت 

 َف يهٌمش مقاييس اإلبداع يف الشعر كذلك باعتماد ما أيثًر الجرجانيالعقلي منها كادلتخٌيل ، كما أٌف 

 فرع من ادلعاين ، كادلعاين الجرجانيالٌتخييل عند "ذلك أفٌ . عن أصحاب الٌذكؽ كادلنطق الٌسليمُت

ألنٌو ٔتثابة " عقلي صحيح"أحدعلا عقلي كثانيهما ٗتييلي ، كالصنف األٌكؿ من ادلعاين : نوعاف 

احلجج كاآلراء ادلوٌفقة اليت يشهد ذلا العقل بالٌصٌحة كاٌليت ال جداؿ يف كوهنا صوابا ، كتوجد ادلعاين 

كيف ىذا إشارة إُف الوحدة اليت اعتمدىا .  2" لدل كٌل أٌمة كيف كٌل لغةالجرجانيالعقلية حسب 

 على حضور سلطة ادلتكٌلم دالئل اإلعجاز يف الجرجانيكيؤٌكد " يف خلق ادلعاين، الجرجاني

كقصديٌتو ألنٌو ىو الذم ػلٌدد معاين كبلمو سلفا كيًتتب عند ذلك أٌف ادلتلقي ليس لو دكر يف إضفاء 

ادلعٌت كيبقى عليو أف يبحث عنو من خبلؿ الٌلفظ ذاتو فحىت كجود الٌتخييل يف الشعر َف يكن ليمنع 

                                                           

 .265.عبد القاىر اجلرجاين ، أسرار الببلغة ، ص: ينظر - 1
زلي الدين ٛتدم، التخييل عند عبد القاىر اجلرجاين ، أعماؿ ندكة عبد القاىر اجلرجاين ، تونس ، صفاقس، منشورات كلية - 2

 .132. ، ص1998اآلداب كالعلـو اإلنسانية ، 
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إٌف القصديٌة تتيح فرص  . 1" من االحتفاظ الٌدائم من حضور ادلقصدية يف الكبلـ االبتدائيالجرجاني

 .تعدد معاين الكبلـ لدل ادلتلقي

 : عند عبد القاىر الجرجاني2المجاز العقلي- 1.1.6

 للمجاز مسة ببلغٌية خاٌصة مٌيزتو عن ادلعاين اليت خٌصو هبا أىل عبد القاىر الجرجاني      أعطى 

الببلغة ، كقبل ىذه ادلرحلة عرؼ اجملاز العقلي عٌدة تداخبلت يف ادلفهـو بُت اجملاز بصفة عامة 

كال يتخٌلص لك الفصل بُت الباطل كبُت اجملاز حىٌت تعرؼ حٌد " كاالستعارة كالكناية كقد عرفو بقولو

اجملاز كحكموي أٌف كٌل ٚتلة أخرجت احلكم ادلفاد هبا عن موضوعو يف العقل لضرب من التأٌكؿ فهي 

إٌف شلٌا يينبت الرٌبيع ما يػىٍقتيلي حبطا أك " كشلا جاء يف اخلرب" فعل الرٌبيع" رلاز، كمثلو ما مضى من قوذلم 

فقد أثبت اإلنبات للرٌبيع كذلك خارج عن موضوعو من العقل ألٌف إثبات الفعل لغَت القادر ال " يلم

فمعيار  الٌتخييل ىو مطابقة القوؿ دلقتضى العقل كقوانينو اليت يتم . 3"يصٌح إالٌ يف قضايا العقوؿ

ٔتوجبها تبٌُت احلقيقة أك اخلياؿ ،  كما اعترب التخييل نشاطنا ذىنينا ليس لو عبلقة باالنفعاالت 

كىذا النشاط ىو ما غلعل التخييل يبتعد عن العشوائية كيقًتب أكثر من العقبلنية . كادلشاعر الذاتية 

 .اليت تقتضي مراعاة ادلقاـ كمقتضى احلاؿ 

                                                           

-22: ، تاريخ التحميل 2012-5-17ستار تاؽلز ، :عبد القادر شرشاؿ، نظرية القراءة كتلقي النص األديب ، منتديات- 1
3 -2014 ، 16h. 
اجملاز العقلي ىو إسناد الفعل أك يف ما معناه إُف غَت ما ىو لو لعبلقة مع قرينة مانعة من إرادة اإلسناد احلقيقي، كىذه العبلقة - 2

 الدين مشس أٛتد:كادلعاين،مرا كالبياف البديع علـو يف ادلفٌصل إنعاـ فواؿ العكاكم، ادلعجم: ينظر". مكانٌية...زمانٌية...تكوف سببٌية
 .639. ـ، ص1996- ىػ1417  ،2.العلمية،ط ،بَتكت،دار الكتب

 .335، 334، 333. عبد القاىر اجلرجاين، أسرار الببلغة ، ص- 3
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 :(ق684ت)الٌتخييل عند حاـز القرطاجٌني- 2.6

 نضوج ادلعارؼ العقلٌية خاٌصة تلك اٌليت مٌت حاـز القرطاجٌني   عرؼ العصر الذم عاش فيو 

 منهاج يف كتابو  لقرطاجٌنينقلها كترٚتتها عن الثقافة اليونانٌية ، كلعٌل ادلصطلحات اليت كظٌفها ا

 . كالٌصورة خَت دليل على ذلك 1احملاكاة  مثلالبلغاء كسراج األدباء

 الٌتخٌيبلت احلاصلة يف الٌذىن  ال تتٌم قبل تكوين :الٌصورة الٌذىنٌية عند حاـز القرطاجٌني -1.2.6

فكٌل شيء لو كجود خارج الٌذىن فإنٌو " الٌصورة يف الٌذىن كاليت يًتٌتب عنها ٖتصيل األفكار كاأللفاظ 

إذا أيدرؾ حصلت لو صورة يف الٌذىن تطابق دلا أدرؾ منو ، فإذا عرٌب عن تلك الصورة الذىنية يف أفهاـ 

فالٌلفظ ما ىو إالٌ حصيلة عبلقة ادلعطى اخلارجي بالصورة الٌذىنٌية ، كقد تثَت . 2"السامعُت  كأذىاهنم

ىذه العبلقة عٌدة إشكاالت تتوقف أكالىا عند طبيعة العبلقة بُت األلفاظ كادلعاين اليت أثارت جدال 

الٌصورة إُف دخيلة كأصيلة ، فاألصيلة القرطاجٌني كبَتا لدل الٌنقاد كالفبلسفة كادلتكلمُت، كقد قٌسم 

ما كافقت طبع اإلنساف كملكاتو اليت طيبع عليها ، أٌما الٌدخيلة فهي ما اندرج  ٖتت ادلكتسبات 

                                                           

كتعترب نظرية احملاكاة .. يف ماىية الشعر كغَته من الفنوف البشريةأرسطو ىذا ادلفهـو ىو أساس نظرية mimesisاحملاكاة -1
 حيث ىاجم الشعراء لغوايتهم جمهوريتو يف الفصل العاشر من أفالطوف رٌدا على ما قالو فٌن الٌشعر يف  أرسطواليت جاء هبا 

 أرسطو رلرد مظاىر شكلٌية  للطبيعة كلتجاىلهم للمثل احلقة اليت ليست سول انعكاس ذلا ، فنظرية أفالطوفكحملاكاهتم دلا اعتربه 
تتلخص يف أٌف مبدأ كٌل الفنوف يقـو على زلاكاة الطبيعة ال بوصفها شكبل أك مثاال كإظٌلا دلا فيها من مظاىر عامة دائمة تصلح 

 .339.رلدم كىبة ، كامل ادلهندس ، معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة كاألدب ، ص: ينظر. لكٌل زماف كمكاف
زلمد احلبيب ابن اخلوجة ، تونس ، الدار العربية للكتاب ، : أبو احلسن حاـز القرطاجٌٍت ، منهاج البلغاء كسراج األدباء ، تح- 2
 .17. ، ص2008، 3.ط
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اليدكٌم كالفكريٌة كىو هبذا الٌتقسيم يكوف قد نٌوه إُف أمور أخرل عٌدىا القرطاجٌٍت من مكٌمبلت 

 .الٌتخييل أال كىي احملاكاة

 :المحاكاة عند القرطاجٌني  - 2.2.6

 يف  أمر احملاكاة  كدرجة حصوذلا كذلك تبعا ألنواع احملسوسات  اليت تثَت القرطاجٌني     لقد فٌصل 

زلاكاة الشيء نفسو كزلاكاة الشيء : أٌف احملاكاة تنقسم قسمُت " الٌتخٌيبلت الذىنية كذلك يف قولو 

إٌف األشياء منها ما ييدرؾي باحلٌس كمنها ما "...يف غَته ، كبقي لنا أف نتبٌُت أحكاـ ىذه كأحكاـ تلك

ليس إدراكو باحلس كالذم يدركو اإلنساف باحلس ىو الذم تتخيلو نفسو ألٌف الٌتخييل تابع للحٌس ، 

ككٌل ما أدركتو بغَت احلس فإظٌلا يراـ ٗتييلو ٔتا يكوف دليبل على حاؿ ىيئات األحواؿ ادلطبقة بو 

، فاحملاكاة ال توجد ٔتعزؿ عن األمور اخلارجٌية  احملسوسة كتبعا ذلا ػلصل الٌتخييل   اٌلذم 1"كالبٌلزمة لو

 .يقٌدـ صورة عنها يف الٌذىن

 

 

 

 

                                                           

 .87. ادلصدر نفسو، ص- 1
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 :خالصة

 مث أرسطولقد تقفينا أثر التخييل يف ادلوركث النقدم حيث رصدناه كمعطى نقدم برز عند 

 الفارابيمن رأينا كيف انتقل من الثقافة اليونانية لتحتضنو بعد ذلك البيئة العربية عن طريق فبلسفتها 

حاـز  كتقعيدات عبد القاىر الجرجانيمث انتقل إُف الببلغيُت أين تفرد بشركحات ابن رشد،إُف 

 .القرطاجني

 ىو إخفاء للمعٌت، كعلى ادلتلقي إعماؿ فكره كذلك عبد القاىر الجرجانيأما التخييل عند 

باستعماؿ كفايتو ادلعرفية كنسقو الثقايف بغية تأليف ماَف ييصرح بو من معٌت كىي غاية كل شاعر أك 

ناثر كىذا ما أمساه بادلزية أم االستعدادات كادلزايا اليت غلب توفرىا يف ادلتلقي إما بالفطرة أك مكتسبة 

 .بادلراف كالدربة

 يعٍت تصورا ينشئ يف نفس السامع حيث يتم عن طريق تفاعل عناصر حاـز القرطاجني      كعند 

اللغة، فالتخييل عنده ارتبط بنفسية ادلتلقي دلا للمصطلح من أثر حسي ككقع ٚتاِف كفٍت لذا اشًتطو 

كمن ىذه األخَتة أفادت الببلغة العربية كبشكل كاسع النطاؽ، .كعنصر فاعل يف عملية التلقيحاـز 

حيث إف التشبيو كاالستعارة أك أٌم نوع آخر من ضركب أركاف الببلغة ؽلثبلف اللبنة األكُف يف تشكيل 

تىًلق للقارئ  الصورة الفنية،حيث تقـو ىذه األخَتة يف ذىن السامع، كما ٖتتوم نفسو ٓتلجات أين ٗتى

مسافة فنية ٚتالية، كما يعداف الشقٍُت األساسيٍُت يف ٕتسيد الفاعلية الفنية للتخييل اليت ٗتدـ 

 اخلطاب الشعرم بالدرجة األكُف من حيث ىو ٖتريك لؤلحاسيس
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 الفصل الثا ي
التتييل وو ف تلقيي  
 ي النقد الحدري  

 والمعاصر
 

 

 

 



 

 

 

التتييل وو ف تلقيي  ي النقد الحدري والمعاصر   :الفصل الثاني

 .تلقي التخييل يف ضوء بعض ادلدكنات النقدية .  1.

 

 .تاريخ النقد األديب عند العرب إلحساف عباس .  2.

 

 الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالببلغي عند العرب جلابر عصفور .  3.

 

 . مكاكم ةٚتالية التلقي عند حاـز القرطاجٍت خلَت.4. 

 

 .قضايا النقد األديب عند حاـز القرطاجٍت حملمد أديواف .  5.

 

 .التخييل كالشعر حفريات يف الفلسفة العربية اإلسبلمية ليوسف اإلدريسي .  6.

 

 اخلبلصػػػػػػػػػػة.  7.
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لقد أردنا ذلذا الفصل أف يكوف الشق التطبيقي لبحثنا ادلتواضع، كذلذا اذلدؼ ادلنشود سلطنا الضوء    

على ثلة منتقاة من ادلدٌكنات النقدية علنا ندرؾ فيها ضالتنا كذلك من خبلؿ استقراء كاستنطاؽ بعض 

ادلتوف النقدية، شلحصُت يف كيفية تناكؿ ىؤالء النقاد أك طريقة تلقيهم دلصطلح التخييل، كذلذا سنقف 

تاريخ كتاب :نذكر منها؛ " للتخييل"عند بعض ادلدٌكنات النقدية نستنطق من خبلذلا البعد اجلماِف 

الصورة الفنية في التراث النقدم كالبالغي  ك،عباس إحساف ؿ(1971)النقد األدبي عند العرب 

مكاكم  خيرة ؿالتلقي عند حاـز القرطاجني جمالية، كعصفور جابر ؿ(1973)عند العرب 

التخييل ، كأديواف محمد ؿ(2004)قضايا النقد األدبي عند حاـز القرطاجني  ك،(2000)

  .إلدريسي ايوسف ؿ(2012)اإلسالمية  كالشعر حفريات في الفلسفة العربية

 :تلقي التخييل في ضوء بعض المدٌكنات النقدية  .1

 (1971)تاريخ النقد األدبي عند العرب إلحساف عباس . 2.

عند تصفحنا ذلذه ادلدٌكنة النقدية، يتبٌُت لنا أنو مت االنتقاؿ من ادلنطق االعتزاِف الذم ػلكم       

العقل يف ٚتوح العاطفة اليت ٕتتاح كل من اخلطاب أك الشعر، حيث كاف الصدؽ ىو األجدر يف كل 

مث حلت مرحلة . 1"أين ٖتولت مهمة الشعر مدة طويلة إُف  تقدًن ادلعرفة "النصوص كاألكثر كقعا 

                                                           

.649.، ص1983، 4.إحساف عباس، تاريخ النقد األديب عند العرب، لبناف، دار الثقافة،ط   1
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االضلياز إُف : ثبلث صور" كاف البد منها ىي مرحلة الفصل بُت الشعر كاخلطابة، حيث ٕتسدت يف 

 . 1"جانب اللفظ كالتعليق بالصورة الشعرية، كاذلرب من األثر الفلسفي 

مث يتعرض الناقد إُف مسألة التخييل حيث يبدأ يف معاجلة القضية النقدية من باب دراسة         

 لتبدأ .إحساف عباسالعبلقة القائمة بُت الشعر كالصدؽ كما عبلقة الشعر بالكذب،على حد تعبَت 

 الذم يقر ْتقيقة الوقوؼ على عبد القاىر الجرجانيتتبلور فكرة ادلعٌت تتبلور، كما ىو كاضح عند 

 كيثَت ىذه القضية ابن األثيرليأيت . 2"ادلعاين اليت يشهد العقل بصحتها : " ادلعاين حيث يقوؿ

 الجاحظأما ادلعاين عند " النقدية حيث يطلق عليها لفظة التخييل كىنا ؽلهد دلفهـو الصورة الشعرية 

 كانت خدمة لئلعجاز الجاحظكمرد نظرة . 3"فيقصد هبا مادة ادلشاىدة كالتجربة يف احلياة عامة 

كما كاف ردا على من يركف أف معاين القرآف ال تستقل عن ادلعاين العامة اليت يتحدث عنها " القرآين 

 . 4"الشاعر كاخلطيب 

أف احلاجة إُف التغيَت كالتجديد يف تاريخ النقد األديب ىي الدافع األكؿ يف  إحساف عباسيرل        

كيعدد يف صدد ذلك ثلة من النقاد الذين ساعلوا يف ىذا . النهوض بالنقد كإكسابو حالة التجديد

 رشيق ابن كالجرجاني القاضي كاامدم كقدامة كابن طباطبا ك ابن قتيبةالتغيَت كنذكر منهم 

                                                           

.649.  ادلرجع السابق، ص 1
  

.650.نفسو، ص    2  
.650.   نفسو، ص 3  
.650.   نفسو، ص 4
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حيث كانوا يركف أف الشعر أيحكم عليو ... األثير ابن كالقرطاجني حاـز كشهيد ابن كعبد القاىرك

باخلناؽ، فحاكؿ كل من ىؤالء اقًتاح  إتاىات نقدية ٗتدـ ىذا اإلحساس أك ما يسمى بالتوجو 

 .اجلديد للشعر

 ابن قتيبة بعض ادلسائل النقدية، من ذلك أنو كاف يرل أف إحساف عباسمث يطرح الناقد          

على قدر ما كاف يثور على القدًن كينادم بضركرة التجديد كاخلركج بالشعر من دائرة العقبلنية، إال أنو 

 ابن ىو زلور اعتمد لفهم طبيعة الشعر باستثناء المتنبيكما يرل أف . يعود لينادم ٔتبدأ الثبوت

، كاألثير ابن كرشيق  ابن ككيعالشعر يف ٚتلتو كاف يسَت يف طريق جديدة عرب عنها " ذلك أٌف حاـز

الباحث قضية  لقد عاًف. 1"حُت أصر على أف الشاعر احلق إظلا ىو مطرب ال يطالب ٔتعرفة األحلاف 

الطبع كالصنعة،كوف الشعر العريب القدًن يهدؼ إُف إطراب السامع عرب تزاكج أنغاـ حلن القصيد 

الشعرية، يف حُت صلد القصيدة احلديثة يسعى فيها الشاعر إُف نوع من التكلف يف البحث عن بناء 

كتشكيل الصورة األدبية عرب سليلة القارئ كيرسم معادلها كػلدد ىويتها ادلتىصورات الذىنية عن طريق 

فالشاعر احلقيقي ىو الذم يقـو بالسبك كالرصف كالتنميق يف العبارات على طبعو . عنصر التخييل

فوظيفة الشاعر ىو أف يطرب السامع كال يعنيو فقهو أك درايتو بكيفية .بعيدا عن التصنع يف الكبلـ

نشأت أك قياـ ىذه الصورة الفنية كما أبعد عنو البحث يف كنو ىذه األخَتة كما يتولد عنها من 

 .ٗتييل، فالشاعر األمثل ىو الذم يكوف لكلماتو كقع يف أذف متلقيو كٖترؾ مشاعره كخيالو

                                                           

1 .656.ص تاريخ النقد األديب عند العرب، إحساف عباس،: ينظر  
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 قصب السبق يف إثارة حاـز       كتستوقف الناقد قضية نقدية يسميها بكماؿ الشعر حيث كاف ؿ

كيف ذلك .1"فأما الكماؿ فإنو شيء نظرم رٔتا قصر األدكات ادلتوفرة عن التمرس بو : "ىذه ادلسألة

 مثاال عن ذلك فيما ؼلص فهم طبيعة الشعر، حيث يعقد مقارنة بينو إحساف عباسيضرب الناقد 

 يف حاـزلقد أطنب " كبُت طبيعة البيت البدكم كوف الشعر كلد يف كنو أحضاف البداكة العربية فيقوؿ 

ىذه الفكرة من خبلؿ قولو كجعلوا أطراد احلركات فيها الذم يوجد للكبلـ بُت استواء كاعتداؿ ٔتنزلة 

أقطار البيوت اليت ٘تتد يف استواء، كجعلوا ملتقى كل قطريو كذلك حُت فصل بُت بعضها كبعض 

من خبلؿ . 2..."كٖتسينو من ظاىر كباطن... كجعلوا القافية ٔتنزلة ٖتصُت منتهى... بالسواكن 

البيت العريب - إُف أبعد احلدكد-النص يبدك بوضوح أساس قياـ البيت الشعرم العريب فهو ؽلاثلي 

فهو ؽلاثل يف ذلك الوحدة ... األصيل أم اخليمة من حيث العماد كاألركاف كالقواعد كاألكتاد

 .العضوية

مصطلح التخييل انفتاحا كتطورا ملحوظُت من خبلؿ العصور األدبية كالفنية، بفعل الدكر        عرؼ

 فتزاكجت الثقافتُت لتنتج أرسطو؛ ؿالشعرالفاعل الذم أسهم فيو احتكاؾ النقد العريب بكتاب فن 

بذلك مصطلحات نقدية جديدة على الصعيد الفٍت األديب العريب مثل األقاكيل الشعرية كاحملاكاة 

 .كالتخييل

                                                           

.659.إحساف عباس، تاريخ النقد األديب عند العرب، ص   1  
. 660.نفسو،  ص   2
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 ىو أكؿ من ربط بُت الشعر كادلعاين كما أشار إُف التجربة اليت حاـز          يشَت الناقد إُف أف 

مث يعرج الناقد إُف تناكؿ بعض القضايا .يعايشها الشاعر يف حياتو العادية ككيف تكوف مصدرا إلذلامو

كأكؿ قضية يثَتىا ىي قضية الوحدة الفنية يف القصيدة . النقدية اليت تعد زلورا أساسيا يف بناء الشعر

العربية فَتل أف االستفسار الذم كاف يستوقف نقادنا األكائل ىو كيف ٘تثل القصيدة كحدة فنية، 

باألخذ بالوحدة النفسية عند ادلتلقي، أم " الذم يعتقد ابن قتيبةكيستحضر يف ىذا ادلوقف قوؿ 

. 1" قدرة الشاعر على جذب انتباه السامع أكال ليضعو يف جو نفسي قابل لتلقي ما غليء بعد ذلك

 .كيف ىذا القوؿ نتلمس بوادر ٚتالية التلقي كبركز إحدل معادلها

 إُف قضية نقدية أخرل كىي مسألة الصدؽ كالكذب يف إحساف عباس          مث يتطرؽ الناقد 

فهناؾ من حٌبذ : بأف ىذه القضية تراكحت بُت القبوؿ تارة كالرفض تارة أخرل الشعر، حيث يبلحظ

صفة الكذب يف الشعر كجعلها مسة ينفرد هبا اخلطاب الشعرم دكف سواه من اخلطابات األدبية 

األخرل، كىناؾ من عاب ميزة الكذب يف الشعر حيث ردكا ذلك إُف اإلنقاص من مصداقية النص 

 إُف إحساف عباسأما تغييب الكذب يف النص يكسبو مصداقية كمنطق كثبات، كما يشَت . الشعرم

: فقد ربط الشر بالصدؽ من النواحي ادلختلفة" ىو أكؿ من تطرؽ  إُف ىذه القضية ابن طباطباأف 

الصدؽ يف التشبيو، كالصدؽ يف الشاعر كالصدؽ يف القصيدة كرأيو يتبلءـ كأساس نظريتو يف 

مث إف التناسب عمل ذىٍت يعرض على العقل ليقبلو أك ... التناسب، فالتناسب ىو سر  اجلماؿ
                                                           

 . 664. إحساف عباس،تاريخ النقد األديب عند العرب، ص: ينظر     
1
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 يشًتط كجود الصدؽ يف الشاعر قبل طباطبا ابنفادلنطق أكثر مبلءمة للعقل، ؼ. 1"ػلكم فيو

تواجده يف النص الشعرم، فالصدؽ يف ادلشاعر كاألحاسيس ٕتسيد خلطاب شعرم كاضح ادلعاَف 

مفعم باحلس اجلماِف، فعلى الشاعر أف يكوف صادؽ التجربة صادؽ ادلعاين كما يكوف صادقا على 

 .2"فبل ينسب اجلنب للشجار كال يسمى الكرًن ٓتيبل"ادلستول األخبلقي 

 ىذا قد حدَّ من سعة اخلياؿ عند الشاعر كضيق اخلناؽ على ابن طباطبا          كموقف 

 حيث حٌبذ ابن طباطبا يقًتب من فكر عبد القاىرىذا من جهة،كمن جهة أخرل صلد .ٚتوحو

 كاف أكثر هتاكنا عبد القاىرحضور ادلنطق كالعقل على مستول النص الشعرم كليس تغييبهما كلكن 

 عنصر الصدؽ أىم ابن طباطبافقد جعل .  حُت أقٌر بوجود التخييل أك التمويوطباطبا ابنمقارنة ب

عناصر الشعر كأكثر مزاياه، فلفظة الصدؽ كانت متفاكتة الداللة عنده، حيث فٌرؽ بُت اخلطاب 

كالقصيدة من خبلؿ كحدة ىذه األخَتة كما اشًتط يف العملية الشعرية العمل العقبلين كالواعي، 

 .كأكد أف اجلانب التأثَتم كاجلماِف يف القصيدة ما ىو إال نتاج للذة

 أف لفظة الغلو أجدر من لفظة الكذب كما غلد يف الغلو ٚتاال كإرىافا قدامة          كقد الحظ 

 إحساف عباس كما يورد . فهو من مؤيدم فكرة أعذب الشعر أكذبو. أنسبُت للشعر من الصدؽ

أف ىذا االختبلؼ بُت الصدؽ كالكذب كأيهما أجدر بالنص الشعرم، كاف دافعا اضطر فيو الكثَت 

                                                           

 1  .660.إحساف عباس، تاريخ النقد األديب عند العرب، ص  
.667.  نفسو،ص   2 
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كٔتا : "من النقاد إلجراء مقارنة بُت األقاكيل الشعرية كاألقاكيل الربىانية أك اخلطابية حيث يقوؿ الناقد

؛ كيستشهد 1"أف األقاكيل الشعرية قائمة على التخييل فليس فيها ما يف األقاكيل الربىانية من الصدؽ

أما األقاكيل الشعرية : "  يعقد فيها مقارنة بُت الكذب كالتخييللفارابئتقولة شهَتة ؿ يف ىذا الصدد

فهو يريد أف يقوؿ إف الصدؽ ليس عنصرا ىاما يف األقاكيل الشعرية . 2"فإهنا كاذبة بالكل ال زلالة 

 يتعرض حاـزكما يستحضر نصنا ؿ. كإظلا يشًتط كجود عنصر التخييل يف ذلك على حد تعبَت الناقد

الغرض ادلقصود باألقاكيل : "فيو للدكر الفاعل لعنصر التخييل من خبلؿ توفره يف النص الشعرم

... ادلخيلة أف ينهض السامع ضلو فعل الشيء الذم خيل لو فيو أمر ما من طلب لو أك ىرب عنو

 . 1"سواء صدؽ ٔتا ؼليل إليو من ذلك أـ ال، كاف األمر يف احلقيقة على ما خيل لو أك َف يكن 

        يرل إحساف عباس أف الكذب يف الشر أجدر من الصدؽ ألف غاية الشر التعجب كليس 

فالشعر ٚتيل مع علم الناس بأنو ػلمل يف طياتو .  التماس احلقائق العلمية كالربىاف كإجراء التجارب

. كقائع ال أساس ذلا من الصحة كعلى الرغم من تزييفو احلقائق فإف ادلتعة الشعرية تكمن ىنا

 .فادلتذكقُت للشعر يهوكف الغلو يف اخلطاب الشعرم دكف ما سواه من اخلطابات األدبية األخرل

 دراستو للقضية فَتل تعدد زكايا النظر إُف ىذه إحساف عباس          كيف األخَت ينهي الناقد 

 رغم تردده ىو الذم حلها حُت برىن على أهنا قضية خارجة عن طبيعة –كاف حاـز "القضية فيقوؿ 
                                                           

. 667 . ص، تاريخ النقد األديب عند العرب،حساف عباس  إ 1 
667، صالسابقادلرجع      

71حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص  
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نستشف من خبلؿ ىذا النص الذم نسوقو فكرة اإلحلاح على ادلتعة .1"الشعر، من حيث ىو الشعر

يف الشعر، فالباحث يؤكد " اللذة "ادلًتتبة عن اجلماؿ يف الشعر كىي عبارة عن قوة كامنة تيوجد معٌت 

 . إُف معٌت ادلتعة اجلمالية اخلالصة كوهنا ٖتقق الفهمحاـز القرطاجنيجنوح 

         التخييل كسيلة يعتمدىا ادلبدع للولوج من العاَف احلقيقي أك كما أمساه الباحث بعاَف ادلنطق 

إُف العاَف اخلياِف أك العاَف الوعلي،كىذا التغيَت أك التحوؿ الذم يقع على مستول سليلة ادلبدع فيصفها 

بأهنا ال تتعدل رلموعة من الصور اجملازية،فبعدما كانت تنتمي إُف عاَف احلقيقة انتقلت إُف عاَف الوىم 

 .كاجملاز كذلك عن طريق التخييل

  (.1973)   الصورة الفنية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب لجابر عصفور. 3.

 أف التخييل كاحد من اخلصائص النوعية لؤلدب، كما عده نشاطا  جابر عصفور       يرل الناقد 

كتأملو باعتباره بنية من "فالتخييل يشكل نسيج العمل الشعرم .ينماز عن باقي األنشطة اإلنسانية

العبلقات يكشف تفاعلها عن معٌت القصيدة، كما يشَت إُف طريقتها ادلتميزة يف إثراء ادلتلقي، 

 .2"كتعميق كعيو بنفسو، كخرباتو بالواقع

                                                           

.668.   إحساف عباس، تاريخ النقد األديب عند العرب، ص 1
  

.7.،ص3،1992.جابر عصفور، الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالببلغي عند العرب،بَتكت، ادلركز الثقايف العريب،ط    
2
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        نستشف من خبلؿ ىذا النص التنويو بالصورة الفنية اليت ينتجها اخلياؿ،كاليت تسمح بتحقيق 

فهنا ينم الباحث عن إحدل مقوالت نظرية 1..."كتعميق كعيو بنفسو:"... ادلتعة اجلمالية،أما قولو

التلقي كتدعى بادلسافة اجلمالية أك اخلربة اجلمالية،حيث إف الصورة الفنية اليت ينتجها اخلياؿ تدفع 

بادلتلقي إُف أف يتولد لديو بعدا فنيا ٚتاليا يتعلق بادلتخيل كىذا ما اصطلح عليو ٔتفهـو اخلربة 

كىنا نلمس تنويو دلفهـو أفق االنتظار كىو أحد ..."كخرباتو بالواقع"...كما أشار الباحث يف.اجلمالية

مقوالت التلقي، فالسامع أك ادلستقبل ٔتجرد ارتباطو بالتجربة اجلمالية سينشأ  لديو من دكف شك 

فتصبح ٔتثابة ادلعرفة ادلكتسبة أك ادلخزنة مسبقا كىذا ما يصطلح . خربة ٚتالية على مستول ادلخيلة

: كنسوؽ يف ىذا ادلقاـ نصا آخر  يقوؿ يف مطلعو.عليو باسم أفق االنتظار من منظور ٚتالية التلقي

فهي كسيلتو اليت يستكشف هبا القصيدة كموقف الشاعر من الواقع كىي إحدل معايَته اذلامة يف "

من . 2"احلكم على أصالة التجربة، كقدرة الشاعر على تشكيلها يف نسق ػلقق ادلتعة كاخلربة دلن يتلقاه

 على أف الصورة الفنية ىي إحدل كسائل اخلياؿ اليت يعتمدىا جابر عصفورخبلؿ ىذا النص يؤكد 

كيرتكز عليها يف استنطاؽ ما خفي على مستول النص، كما يتم عن طريقها الكشف عن خربة 

فبواسطة الصورة الفنية نكتشف مدل إمكانية ٖتقق اخلربة كادلتعة . الشاعر بالواقع أم أفق االنتظار

 أف النقد القدًن قد تطرؽ دلسألة الصورة الفنية جابر عصفوراجلمالية من لدف ادلتلقي ؛ كما يرل 

حسب معطيات العصر القدًن، حيث أكضح أف النقد القدًن كانت بداية ًاىتمامو بالتحليل الببلغي 
                                                           

7،صالسابق ادلرجع  .  1  
.7.، صنفسوادلرجع    2
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كينوه الباحث إُف أف البيت القصيد من كراء الدراسات اليت ًاىتم هبا النقد القدًن ىو . للصورة القرآنية

أبي تركيزه على دراسة الصورة الشعرية من خبلؿ التطرؽ إُف الشعراء الكبار كدراسة أعماذلم أمثاؿ 

 .المعتز ابن كالبحترم كتماـ

         فعموما اىتماـ النقد العريب القدًن بالصورة الفنية كاف زلتشما، كيعود ىذا باألرجح إُف 

فقد .اكتفاء ساحة النقد العريب ٔتا توصلت إليو الدراسات اليونانية كعدـ تطوير البحث يف ىذا ادليداف

باألثر الذم ٖتدثو يف نفسية - كبالضبط يف البيئة اليونانية- ارتبطت الصورة الفنية يف النقد القدًن 

 من عصفور جابرىذا من جهة، كيبلحظ . ادلتلقي، كيطلق على ىذه احلالة الشعورية مصطلح اللذة

جهة أخرل، أف الدراسات النقدية القدؽلة َف ٖتض ٔتناقشة ادلفاىيم القدؽلة دلفهـو الصورة لكوهنا 

تركت معاجلة نظرية اخلياؿ يف الًتاث ْتجة أف النقد العريب َف يعرؼ االحتفاؿ بالقول النفسية ذات "

تقصَت النقد العريب القدًن يف اىتمامو بالصورة الفنية، األمر  يرل الباحث. 1"الشأف يف إنتاج الشعر

كىو النقص الذم ،الذم طرح إشكاال عميقا على مستول الساحة األدبية عامة كالنقدية خاصة

كمن ٚتلة . اشتكت منو إشكالية ضبط مصطلح الصورة الفنية على صعيدم  الساحة األدبية كالنقدية

ىذه ادلنطلقات كاف البد من دراسة اخلياؿ كونو إحدل األسس اذلامة اليت تقـو عليها الصورة الفنية 

دراسة طبيعة الصورة الفنية كيف األخَت دراسة الوظيفة اليت تؤديها الصورة يف العمل األديب، كأعليتها "مث 

                                                           

.8.جابر عصفور، الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالببلغي عند العرب، ص    1  
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فبما أف اخلياؿ الدعامة األساسية كالعتبة االبتدائية لبناء الصورة  .1"للمبدع كادلتلقي على حد سواء

الفنية كإقامتها كاف يرل الباحث لزاما أف ؽلحص بالنظر كالتحليل يف البنية الداخلية للصورة الفنية 

 اخلياؿ البوابة جابر عصفورككذا دكرىا من خبلؿ تفاعلها مع العناصر األدبية األخرل،  فلذا عد 

كذلذا كاف يسعى جاىدا لتحديد . األكُف اليت غلب اًقتحامها من أجل الولوج لعاَف الصورة الفنية

جانيب الغاية كالقيمة دلصطلح اخلياؿ من خبلؿ النشاط اإلبداعي للشاعر كوف ىذا األخَت ًاىتم 

باخلياؿ على غرار غَته من النقاد، ليصبح بذلك  التخييل الزمة فعلية تشَت إُف فاعلية الشعر 

 جابر عصفورفالصورة الفنية حسب .كخصائصو، حيث يصف طبيعة اإلثارة اليت ػلدثها يف ادلتلقي

ىي الوسيط األساسي الذم يستكشف بو الشاعر ٕتربتو كىي بذلك كسيلة حتمية إلدراؾ نوع متميز 

 ٖتقق الصورة الفنية بتآزر ىذه عصفور جابرمن احلقائق تعجز اللغة العادية عن إدراكو،كما يربط 

األخَتة مع عناصر اإلبداع األخرل كاخلياؿ باعتبارىا كصبل خلربة جديدة بالنسبة للشاعر الذم يدرؾ 

 .كالقارئ الذم يتلقى

الباحث العارضة تصوره للموضوع، كلكن ذلك التصور يظل          كقد نستنتج من بعض إشارات

شاحبا جدا، بالقياس إُف حديث النقاد الواضح كالصريح عن اإلشارة التخييلية اليت ػلدثها الشعر يف 

بعنصر - على مستول الدراسة ادلتخصصة- كيبقى التساؤؿ ادلطركح ًَفى أجحف النقد العريب . ادلتلقي

التخييل  بوصفو قوةن إدراكيةن يف عملية اإلبداع؟ كلعٌل اإلجابة عن ىذا التساؤؿ مردىا إُف أٌف 

                                                           

.9.   نفسو، ص 1
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الفبلسفة ركزكا يف دراساهتم النفسية على اجلوانب اإلدراكية كالنزكعية كأغفلوا دراسة اجلوانب الوجدانية 

التخييل إذف ىو .  يف ْتثوجابر عصفوركىو انشغاؿ طادلا راكد .من احلياة النفسية دلصطلح التخييل

عبارة عن عملية إيهاـ للمتلقي كىي يف اآلف نفسو ٖتريك للقول الداخلية بعيدا عن العقل، فهو 

رلموع االنفعاالت اليت ٕتتاح نفس ادلتلقي كذلك إما باالنقباض أك باالنبساط ىذا من جهة، كما 

 . بالتخييل حيث عرفو بتأليفو من كبلـ سليلجابر عصفورارتبط الشعر عند 

 (2000) مكاكم جمالية التلقي عند حاـز القرطاجني لخيرة. 4.

            من خبلؿ تصفحنا للرسالة يبدك جليا كقوؼ الباحثة عند بعض ادلفاىيم اليت جاء هبا 

 .الفبلسفة ادلسلمُت للشعر من خبلؿ ماػلدثو من أثر يف نفسية ادلتلقي أم كقع التخييل

األقاكيل الشعرية ىي "  الذم يرل بأف ابن رشدكتستهل معاجلتها لقضية التخييل انطبلقا من قوؿ 

مث تعقد الباحثة مقارنة . 2"التخييل باحملاكاة يف كثَت من ادلواضع" ،  كما يردؼ 1"األقاكيل ادلخٌيلة 

الشعر ىو كبلـ " حيث يرل ىذا األخَت أف ًابن سينا، كما جاء على لساف ابن رشدبُت ما تقدـ بو 

 .مرادفا دلفهـو احملاكاة- ىو اآلخر-،كما يراه 3"سلٌيل 

                                                           

 سلطوط رسالة ماجستَت، ٖتت إشراؼ الدكتور عبد القادر فيدكح، جامعة ،ٚتالية التلقي عند حاـز القرطاجٍتمكاكم،  خَتة  1  
 .60.، ص2000-1999كىراف، 

.60.  نفسو، ص 2  
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           ترد الباحثة ىذا االتفاؽ بُت التعريفات اليت تقدـ هبا الفبلسفة ادلسلمُت حوؿ مفهـو الشعر 

النظاـ ادلعريف البياين الذم حكم آليات التفكَت العربية، النازعة إُف تأسيس رؤية حوؿ "كالتخييل إُف 

فخضوع الفكر . 1"ماىيات القضايا انطبلقا من كظائف اإلفهاـ كالبياف كالتبيُت كاإلمتاع كادلؤانسة

العريب إُف ظلط معُت من األنظمة ادلعرفية اليت سادتو، أمر حتم الوقوؼ عند طبيعة ادلفهومات شريطة 

أف تتوفر يف ىذه األخَتة ادلنطق كاإلقناع من أجل تبيُت كإيصاؿ الصورة إُف اآلخر كأف يتلقى ىذا 

ستقًبل ىذه الصورة األدبية من باب العقبلنية أكثر منها ىيياما
ي
كمن جهة أخرل،  صلد نقدا من . ادل

الباحثة حوؿ التعريفات أك ادلفاىيم اليت تطرؽ ذلا الفبلسفة ادلسلموف حيث تطرح ٚتلة من 

التساؤالت تبغي من كرائها تقفي أثر الفبلسفة ادلسلمُت كجس النبض حوؿ سبيل إدراؾ ادلتلقي 

التوصل إُف قراءة ال معقولة أك غامضة تنزاح دائما عن حرفية اخلطاب كما نلمس تداخبل : "العريب

 .2"حامسا على مستول أفقها الثقايف 

          كاف كجود ادلتلقي منذ إرساء قواعد التخاطب من خبلؿ العصور األكُف، كتعزز ادلتلقي 

كتغذل مع مطلع نزكؿ الوحي كرسالة إببلغية؛ فادلتلقي يتم تأسيسو من أعماؽ فعل التواصل كادلعرفة، 

كما صلد أف ادلتلقي ىو معطى بديهي على مستول العملية اإلبداعية كمتغلغل يف احليز الدالِف 

كادلخيل ىو : " حوؿ التخييلابن سيناللخطاب الشعرم كيف ىذا ادلوقف تستشهد الباحثة بقوؿ 

                                                           

.60.  نفسو، ص 1
  

2 .160. صخَتة مكاكم، ٚتالية التلقي عند حاـز القرطاجٍت،  
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... الكبلـ الذم تذعن لو النفس، فتنبسط عن أمور، كتنقبض عن أمور من غَت ركية كفكر كاختيار

سيلقى  ٔتعٌت أف كقع الكبلـ ادلخيل على ادلتلقي. 1"سواءن أكاف ادلعقوؿ مصدقا بو أـ غَت مصدؽ

 .للمنطق أـ ال إقباال من غَت أف يباِف إُف طبيعة ىذه الصورة إٍف كانت خاضعة

أف جدكل الشعر إظلا ىو يف سلاطبة "         مث تأخذ الباحثة يف مسار الوظيفة الشعرية حيث ترل 

كيف مقاـو آخر صلد الباحثة تعدد .  2"إنساف يستنهض لفعل شيء باستفزازه إليو، كاستدراجو ضلوه 

قد يكوف ادلتلقي : "فادلتلقي ليس بالضركرة متلقيا متجانسا كاحدا يف اخلطاب الشعرم: أنواع ادلتلقي

من العواـ، كيكوف لو التخييل مقاـ العقل كالركيٌة يف إدراكو احلقائق كالنزكع ضلو الفعل، كقد يكوف من 

تشَت ىنا الباحثة إُف أفق  .3"اخلواص كتكوف قوتو الفكرية، كالعقل فيو أشرؼ من قوة التخييل

االنتظار كىو أحد مقوالت ٚتالية التلقي، فإذا كاف ادلستػىٍقًبل أك القارئ صاحب فكر عادم كذا 

تفكَت بسيط ٔتعٌت تنعدـ لو اخلربة ادلعرفية حوؿ ادلوضوع الذم يتلقاه ىنا ؽلكن أف نبلحظ عدـ جنوح 

خيالو ٔتعٌت عدـ إعمالو خليالو كعدـ ابتعاد ىذا األخَت عن دائرة التفكَت ادلنطقي اخلاضعة 

كىذا يرجعو حقل نظرية االستقباؿ إُف غياب اخلربة اجلمالية، كىذا عكس ما صلده عند القارئ .للعقل

 . اخلاص الذم سبق لو تكوين ىذه اخلربة اجلمالية

                                                           

.161.نفسو، ص   1
  

.160.نفسو، ص   2
  

3 162. صخَتة مكاكم،ٚتالية التلقي عند حاـز القرطاجٍت،  
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          فمن خبلؿ ىذه التصنيفات للمتلقي توصلت الباحثة إُف أف احملاكاة األرسطية كالتلذذ هبا 

تتعارض مع التخييل الذم توصل إليو الفبلسفة ادلسلموف، كوف التخييل عندىم نابع عن عقل ادلتلقي 

فالعقل عند الفبلسفة مكاف الشرؼ األعلى بالنسبة للقوة ادلتخيلة، بل . "كتفكَته الذم ػلكمو ادلنطق

إف القدرة اإلبداعية للتخييل الشعرم سوؼ تكوف رىن إشارة ىذا العقل، فيما يقرره، فهي ٖتسن أك 

فالتخييل ىو قمة القدرة اإلبداعية يف الشعر، حيث تلقيو مرتبط بأفق . 1"تقبح كفق قبوؿ العقل

فعلى الشاعر أك ادلتلقي األكؿ على حد تعبَت الباحثة أف ال يطلق العناف . ٖتكمو سلطة العقل كتديره

أف يلـز يف ٗتيبلتو كزلاكياتو األشياء اليت جرت العادة باستعماذلا يف التشبيو كأف ال " لتصوراتو أم 

ارتبط مصطلح التخييل عند الباحثة ٔتفهـو اخلربة الفنية كأفق االنتظار . 2"يتعدل يف ذلك طريق الشعر

كىذا ما جاء - طابع العقل كادلنطق- كإُف حد بعيد - لدل ادلتلقي، كما صلد التخييل عندىا يأخذ 

يف ٕتسيد الصورة الفنية أك رسم معادلها، فالباحثة تستبعد كل ٗتييل تبتعد - على لساف النقاد القدامى

كما أشارت يف ثنايا ْتثها إُف الفرؽ بُت القارئ ادلثاِف أك ما يطلق .فيو جزئياتو عن الواقع كادلعقوؿ

فالتخييل عند القارئ األكؿ ؼلتلف عما ىو عليو القارئ الثاين، : عليو بالقارئ اخلاص كالقارئ العادم

كيرجع ذلك إُف ظلط اخلربة الفنية؛ كما أشارت الباحثة إُف رد االعتبار للمتلقي من قبل الفبلسفة 

 .كىذا من خبلؿ ٖتديد ماىية الشعر

                                                           

. 163. ص  نفسو، 1 
 .163 .، صنفسو  

2
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 (2004)قضايا النقد األدبي عند حاـز القرطاجني لمحمد أديواف . 5.

        لقد أثار الباحث قضية نقدية مهمة ٘تثلت يف اعتبار التخييل حدا من مقومات الشعر يف 

إف استقراء ادلواطن اليت استعمل فيها الناقد مصطلح : "كيف ىذا الصدد يقوؿ الباحث. تصور حاـز

التخييل غلعلنا ننتهي إُف خبلصة مفادىا أف التخييل مرتبط بفاعلية تأثَت الشعر يف ادلتلقي، من حيث 

ىذا األخَت يعيد تركيب الصور الذىنية اليت يصادفها يف اخلطاب الشعرم كعملية إعادة الًتكيب ىذه 

ىي اليت توسم يف اصطبلح حاـز النقدم بالتخييل، يف حُت توسم عملية تركيب الصور كخلقها يف 

 .1" ذىن الشاعر ادلبدع بالتخيل

 يف عملية اجلمع بُت سلتلف الصور الذىنية اليت ترتسم يف سليلة حاـز       يتمثل التخييل إذف عند 

ىو ما يعيشو ادلتلقي بعد كلوجو النص الشعرم  الشاعر قبل ٕتسيده لنصو يف الواقع، فالتخييل

ادلكتوب، حيث يتم ذلك عن طريق إحضاره ادلتلقي دلتصوراتو كيتبلءـ ذلك كسليلتو اليت يتم على 

 . مستواىا ٚتع ىذه الصور الذىنية

 كاف كريث الفبلسفة العرب، لذلك ينعت دراسة حاـز أف منهج محمد أديواف       يعتقد الباحث 

فالتخييل عنده جزء من ماىية الشعر إضافة إُف احملاكاة، حيث كانت ىذه . قضية التخييل باألصيلة

 الذم كاف يعد احملاكاة أرسطواألخَتة تعٍت التشبيو قبل البحوث اليت أجراىا حاـز على عكس زمن 

                                                           

 كلية اآلداب كالعلـو منشورات زلمد أديواف، قضايا النقد األديب عند حاـز القرطاجٍت، ادلملكة ادلغربية ّتامعة زلمد اخلامس، 1
 .147.،ص2004، 1. ، ط56اإلنسانية بالرباط، سلسلة رسائل كأطركحات رقم 
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 ال تعٍت نقل الواقع أك صور الواقع إُف الفن أرسطوفاحملاكاة عند " كسيلة من كسائل قياـ اخلياؿ 

بطريقة أمينة كحرفية ، كإظلا تعٍت نقل بعض عناصر ىذا الواقع بعد إعادة تشكيلها يف الذىن، ال كفق 

 .1"الطبيعة كمنطقها، كإظلا كفق اخلياؿ كمتطلباتو 

       ارتبط مفهـو احملاكاة عند الفبلسفة القدماء بالتصوير ادلباشر للواقع، شلا دفعهم إُف اجلمع بُت 

 فيحصره يف كونو حاـزأما التخييل عند .، كالتشبيو عند النقاد العربأرسطواحملاكاة كما جاءت عند 

فهو فعالية تدفع بادلتلقي إُف . فعالية تأثَتية ذات بعد فٍت قبل أف يكوف قبل أف يكوف بعدا فلسفيا" 

كبعد ٚتع ىذه العناصر تتألف . ٚتع عناصر التصور ادلتخيل، الذم يكوف الشاعر قد ٗتيلو كأبدعو

منها صورة جديدة، تفضي إليها عملية التخييل اليت يقـو هبا ادلتلقي أثناء تفاعلو مع اخلطاب الشعرم 

"2. 

أف التخييل ىو معطى فٍت قبل أف يكوف  معطى فلسفيا،           ؽلكن القوؿ من خبلؿ ىذا النص

 أف البعد الفٍت كاجلماِف للتخييل إظلا يكمن يف ٚتع أجزاء ادلتصورة ، اليت تتشكل حاـزحيث يرل 

على مستول سليلة ادلبدع، حينها يوجو ىذا النشاط إُف الطرؼ ادلهم يف اخلطاب الشعرم أال كىو 

كعن طريق إحضار ادلتلقي لتخييلو تتجسد . ادلتلقي، أين يقـو ىذا األخَت ٔتعايشة تلك التصورات

 .فعالية تأثَت اخلطاب الشعرم

                                                           

.147 ص  نفسو، 1
 

149 ادلرجع نفسو، ص 2  
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          كبعد تطرؽ الباحث إُف مفهـو الشعر عند حاـز كتعرغلو على مقوماتو من ٗتييل كزلاكاة 

 مصطلح اإلغراب حاـزيتطرؽ إُف ادلقـو الثالث للشعر كىو عنصر الفعالية التأثَتية، حيث يطلق عليو 

. فهو ذلك الغموض أك الغرابة اليت تلف الكبلـ األديب بصفة عامة" أك االستغراب أك التعجب 

كىنا . 1"كاإلغراب أمر ٖتدث عنو النقد األديب قدؽلا كحديثا كعد من بُت مقومات العمل األديب 

آفة "ٕتدر بنا اإلشارة إُف أنو قد عيب ىذا العنصر النقدم كرفض من طرؼ علماء اللغة كنعتوه بأنو 

 .2"يف التعبَت األديب كمثلبة ٖتط من قدر الشاعر كالكاتب على حد سواء

        تتجلى فاعلية االستغراب من خبلؿ إحداث ذلك التأثَت يف ادلتلقي، حيث يتضح ذلك جليا 

اإلغراب كما يثَته من استغراب كتعجب، أثرا يف نفس ادلتلقي؛ إذ يقًتف ىذا االستغراب : "يف قولو

ْتركة القوة اخليالية يف النفس، فيتولد عن اقًتاف ىاتُت احلركتُت انسجاـ، يؤدم إُف إحداث أك ٖتقيق 

  .3"الرعشة الوجدانية اليت يثَتىا الشعر احلق يف نفوس متلقيو 

فكل كبلـ غريب :       كعلى ىذا النحو، يقًتفي مصطلح التخييل ٔتفهـو االستغراب كالغموض

إذ .سيشد بذىن ادلتلقي كيذعن يف نفسو من خبلؿ سليلتو كذلك إما باإلنشاد إليو أك بالنفور منو

                                                           

1 .153.زلمد أديواف، قضايا النقد األديب عند حاـز القرطاجٍت ، ص  
  

.153.نفسو، ص   2
  

  
3
، 3.زلمد احلبيب بن خوجة، بَتكت، دار الغرب اإلسبلمي، ط:حاـز القرطاجٍت، منهاج البلغاء كسراج األدباء، تح   

 . 71.،ص1986
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 ٔتدل فاعلية تأثَت الشعر يف القارئ أك ادلتلقي، كذلك عن طريق حاـز القرطاجنيالتخييل عند  يرتبط

 .ٚتع أجزاء ىذه الصور الفنية ادلاثلة على مستول ادلخيلة كىنا تتحقق قٌمة اللٌذة الفنية

 (.2012) حفريات في الفلسفة العربية اإلسالمية ليوسف اإلدريسي –التخييل كالشعر . 6.

كأصولو " ؿمالتخي" يف كتابو جذكر ادلصطلح النقدم يوسف اإلدريسيالباحث تناكؿ           م

الضاربة يف الفلسفة العربية اإلسبلمية كذلك انطبلقا من الفلسفة اإلغريقية كما جادت بو الفلسفة 

 [يوسف اإلدريسي ]فقد كانت مقاربتو  " : األرسطية كالفلسفة األفبلطونية على حد سواء

من جهة عبلقتها بادلبدع، كمن جهة تفاعلها : فبلطوف كأرسطو للعملية الشعرية تتم من أربع جهاتأل

. 1"مع الواقع ادلوضوعي، كمن جهة بنيتها الداخلية كمكونتها النصية مث من جهة تأثَتىا يف ادللتقى

 تفاعل رلموعة من العبلقات، حيث سلط أفالطوف كأرسطومكاف منبع الصورة الشعرية عند  ييعد

ل كل منهما تأثَتىا يف نفسية ادللتقى كادلبدع صكل منهما الضوء على تلك البنية الداخلية للنص كتق

.  كما ربط كل منهما تفاعل البنية الداخلية للنص مع الواقع بعيدا عن كل ما ىو ذايت نفسويف الوقت

نٌو إذا كاف تفاعل ادلستويات األربع ينتج أك ػلدد العملية الشعرية أيوسف اإلدريسي        يوضح 

ٌف تفاعل ادلستويات الثبلث األكُف يف حد ذاتو ينتج أك ػلقق العناصر الفنية اليت ٕتسد ادلستول إؼ

                                                           
ـ، 2012-  ىػ 1433، 1. الرباط، دار األماف، ط،ؿ كالشعر حفريات يف الفلسفة العربية اإلسبلميةم يوسف اإلدريسي، التخي1

 .72.ص
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ا األخَت جلميع ما ػليط بو بغية تطهَته من انفعاالتو ذلك من خبلؿ زلاكاة قذ كملقتالرابع أم اَف

. الطائشة

غفبل أ يعقب يف موقع آخر على أف كبل من أفبلطوف كأرسطو يوسف اإلدريسيمث صلد          

كما أشار . ق ادللكات بالعملية اإلبداعيةذ بعدـ ربطو قهبا كيًلدى  يت ادلبدع اؿتالقول الذىنية كملكا

 .1"التصورات اجلمالية للشعرية اليونانية كانت كليدة بنية اجملتمع اإلغريقي"الباحث إُف أف 

 الفبلسفة مكيفية تلق: طرح ٚتلة من التساؤالت نذكر اجلوىرم منهام كبالتاِف صلد ىذا ادلبحث

ادلسلمُت ادلنجز األرسطي كيربط ذلك بدرجة الوعي ادلركزم كأصوؿ الفكر األفبلطوين كاألرسطي على 

 كما يتساءؿ عن مدل استيعاب النقلة الفنية من احملاكاة اليت اختصت بادلسرح اليوناين إُف ،حد سواء

اصية التخيلية اٍف بالفكر األرسطي، مث يثَت الباحث قضيةم صلة أالشعر الغنائي الذم ال ؽلت 

 ٔتعٌت ما طبيعة إسهاـ الفبلسفة ادلسلموف يف ىذا البحث كذلك من خبلؿ ،للعملية اإلبداعية

إقحامهم مصطلح احملاكاة كإسقاط الضوء على اخلاصية التخيلية اليت تتعلق بالعملية اإلبداعية على 

. ٚتيع األصعدة الفنية

، "التخيل"ْتثو يف التنقيب عن اجلذكر األكُف دلصطلح ب سياؽ متصلمث يأيت الباحث يف         

فيجد أف  (2القنائي إُف 1الكندم)حيث أجرل دراستو يف الفًتة األكُف للفلسفة العربية كػلصرىا من 

                                                           
  .73. ، صيوسف اإلدريسي، التخييل كالشعر حفريات يف الفلسفة العربية اإلسبلمية  1
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يف ىذه الفًتة ارتبط بالبحوث النفسية القدؽلة أم ما يعادؿ الوىم الفنطاسي، " ؿمالتخي"مصطلح 

مث تطور بعد ذلك توظيف ادلصطلح إُف مستول ىاـ من الداللة شلا يدؿ على نضج  .اٍف... اخلياؿ

كقد تبُت يف ىذا اإلطار أف ": على حد تعبَت الباحث حيث يقوؿ يف ىذا الصدد التخييل مصطلح

دالالت كلمات اخلياؿ كالتخيل كادلخيل كالتخييل كانت تتحدد انطبلقا من موقعها يف النشاط 

من ىنا، ارتبط استخداـ . 3"اإلدراكي للدىن ككظيفتها يف عملية التفاعل النفسي يف العاَف اخلارجي

 أم يتعلق بالذىن ا ذىٍتاأك إحدل جذكره االشتقاقية من كونو معطى إدراكي" التخييل"مصطلح 

زلاكاة الذات لشجرة فيحدث تفاعل بُت ذلك كمثاؿ ، البشرم كينشط بتفاعل الذات مع اآلخر 

 .مع العاَف اخلارجي" التخييل"ىذه الذات كصورة الشجرة عن طريق اإلدراؾ الذىٍت أين يتم إعماؿ 

فالتخيل ىو فعل التمثل الذىٍت للموضوع اخلياِف، : "قوؿ الباحث كيتضح ىذا أكثر من خبلؿ

  .4"كادلخيل ىو الباث ذلذا ادلوضوع، كالتخييل ىو عملية االنفعاؿ النفسي ٔتقتضى ادلوضوع اخلياِف

                                                                                                                                                                                     
1
ىو أبو يوسف بن يعقوب بن إسحاؽ الكندم، عبلمة عريب مسلم، برع يف شىت العلـو كالفلك : (ق256-ق185 )الكندم   

كالفلسفة كالكيمياء كالطب كادلوسيقى كعلم النفس كادلنطق الذم كاف ييعرؼ بعلم الكبلـ كما كانت لو أطركحات أصلية يف 
 .كما سعى إلغلاد التوافق بُت الفلسفة كالعلـو اإلسبلمية.األخبلقيات كما كراء الطبيعة

 

  
2
عاش .  ىو مىت بن يوسف القنائي، مًتجم نصراين شلن نقلوا الفلسفة اليونانية من السريانية إُف العربية:(ق490ت)القنائي    

يف بغداد، كقرأ ادلنطق على يد أيب إسحاؽ إبراىيم ادلنطقي، لو مناظرة مشهورة مع أيب سعيد السرياين حوؿ ادلنطق كالنحو كاليت 
 .(ادلقايسات كاإلمتاع كادلؤانسة)أكردىا أبو حياف التوحيدم يف كتابيو 

. 117 .ص ،يوسف اإلدريسي، التخيل كالشعر حفريات يف الفلسفة العربية اإلسبلمية   3
. 117.، ص نفسو  4
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أعطى الباحث كل جذر مفهومو أك داللتو كل حسب حقلو ككظيفتو الفنية كالفكرية اليت          

 الذىن، ككانت ادلخيل ىو  تتم على مستول ادلخيلة، فإذا كاف التخيل ىو عملية احملاكاة اليت زلاىا

ٔتثابة الوسيط الذىٍت أك بُت ىذه العملية كالذىن فإف التخييل ىو رلموع التفاعبلت ادلًتجم النفسية 

. كاالنفعاالت الديناميكية اليت تًتجم على مستول ادلخيلة

 ة أدل إُف بلور،فمن خبلؿ االستخداـ ادلميز كادلتفاكت جلذكر التخييل يف الفلسفة العربية األكُف

  .ية اإلغريقيةثادلفهـو االصطبلحي للمصطلح كبداية ٖتديد معادلو من أجل قراءة ادلتوف الفلسفية الًتا

 توظيف الفبلسفة ادلسلمُت يوسف اإلدريسي ناكؿكيف فصلو األخَت من ىذا البحث يت        

التخييل ىو اجلوىر دلميز للشعر، كأنو يسبق من ناحية القيمة : "يقوؿ الباحث ، حيثدلفهـو التخييل

نستشف من النص أف الفبلسفة ادلسلموف خصوا . 1"الفنية كالفاعلية اجلمالية ادلكوف اإليقاعي

بالشعر، كأف ىذا األخَت يكتسي أعلية فنية كٚتالية بالغة مقارنة بالوزف، فالوزف ىو " التخييل"مصطلح 

حيث أطلقوا على ادلصطلح احملاكاة " التخييل"رلرد كسيلة موحية ألكثر تقل أعلية عن توظيف 

 كوف الفبلسفة ادلسلموف تأثركا ببعض التصورات الببلغة كالنقدية اليت كانت ،كالتمثيل كالتغيَت كالتشبيو

. سائدة يف عصرىم

ف قصب السبق يف ٖتديد مفهـو احملاكاة بل نلمس ذلك من كَف يكن الفبلسفة ادلسلم          

اللذين " بن لوقا قسطا كبن حنين إسحاؽمن قبل أرسطو ؿ الشعر كةالخطابخبلؿ ترٚتيت كتايب 

                                                           
1
. 221، 220 .، ص يوسف اإلدريسي، التخيل كالشعر حفريات يف الفلسفة العربية اإلسبلمية    
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قد  رشد ابن كسينا ابن كالفارابي فيما صلد كبل من .1"ُف قيمتو اجلماليةإ التخييل كأحملا  مفهـو اؼكظ

 كذلك بنقلو من اجلانب النفسي كما جاءت بو الفلسفة األرسطية إُف رلاؿ ،ؿمأصلوا دلفهـو التخي

التخييل أداة خوض  الشاعر لتجربتو إف قوؿ اؿؽلكن ك. اإلبداع الفٍت كاجلماِف فأحلق ادلصطلح بالشعر

. نفس ادلتلقييف ما ػلدثو من أثر ٚتاِف بًفعل اإلبداعية 

 :الخالصػػػػػة. 7.

           يبدك جليا من خبلؿ تصفح ىذه ادلدٌكنات الٌنقدية، إمكانية تسجيل بعض نقاط االلتقاء 

إذ ارتبط ادلصطلح ارتباطا كثيقا بادلتلقي، فبل . بُت ىؤالء النقاد حوؿ كيفية تلقيهم دلصطلح التخييل

يتحقق التخييل إال بوجود طرؼ ثاف فاعل يف ىذه العملية يقـو بدكر االستقباؿ ادلعريف، حيث  أٌف 

ىذا ادلتلقي مدعو إلحضار متصٌوراتو أم إعادة تركيب الصور الذىنية كتشكيلها من جديد على 

كما ؽلكن إضافتو أف ىؤالء . مستول سليلتو، سلالفا بذلك ادلنطق كالعقل ككفق ما ؽلليو اخلياؿ كاجلموح

النقاد َف يتوقفوا طويبل عند الشاعر باعتباره كائنا يتميز بقدرات ٗتيلية فائقة، كَف يتعرضوا للحديث 

عن ملكة التخييل عنده، أك قدرة ىذه ادللكة على ٚتع الصور كالتأليف بينها بالقدر الذم كنا نتمناه؛ 

زلور الدراسة ذلذه ادلتوف، كانصٌب االىتماـ على ما ؽلكن أف نسميو " التخييل"فقد كاف فعل 

 .بسيكولوجية التلقي أكثر من اىتمامهم بسيكولوجية اإلبداع

                                                           
 .220 .نفسو، ص   1
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تىغٌييب احلقيقة كتزييف -  إذا حصرناه كمفهـو-         كانطبلقا من ىذا االعتبار، يعٍت التخييل 

الواقع كسلالفة ما ىو منطقي كعقلي،كما ييعد التخييل دافعا يف العدكؿ عن احلقيقة كذلك من أجل 

فقد جاء . ٖتقيق غاية اإلبداع، إال يف بعض القراءات اليت نستثنيها كاليت ػلتكم فيها اخلياؿ بالعقل

التخييل عموما ، من خبلؿ أفق التلقي لبعض ادلدٌكنات الٌنقدية، لَتبط بُت الصور الذىنية النإتة على 

مستول ادلخيلة، كما يدؿ على عمق فاعلية تأثَت الشعر يف ادلتلقي كىذا ميتىوًقفه على مدل اخلربة 

شلا دفعنا نازع الفضوؿ إُف معرفة تلقي التخييل ضمن بيئتو احلاضنة .الفنية للقارئ أك ادلتلقي بادلوضوع

 .كأقصد بذلك الببلغة اجلديدة يف ضوء معطياهتا اجلديدة
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يهتم ىذا الفصل بتلقي التخييل  يف ضوء الببلغة اجلديدة من خبلؿ البػيٍعد الشعرم كالبػيٍعد 

كألجل ذلك، يتناكؿ اإلشكاؿ ادلنهجي ذلذا الفصل، مفهـو الببلغة اجلديدة، كمعاَف . التداكِف

 .الشعرية اليت تشكلت عقبها، فضبلن عن البػيٍعد التداكِف للتخييل كصلة ذلك بالشعرية التأكيلية

     ييشهىدي للببلغة  العربية  قدـ الٌسبق مقارنة مع الكثَت من علـو اللغة، فسرعاف ما أرست  

كيف تبلورت فكرة : معادلها كاندرلت مع شىٌت ادلعارؼ ، لكٌن الٌسؤاؿ اٌلذم يطرح نفسو ىو 

الٌتخييل يف ظٌل الٌرىانات اجلديدة للببلغة ، ككيف قيرًئ الٌتخييل ضمن ٚتلة من ادلعطيات من 

  .زاكية الببلغة اجلديدة على مستول الٌساحة األدبٌية كالٌنقديٌة  منظور

 مفهـو البالغة الجديدة .1

كىم التأليف،  إذا كانت الببلغة القدؽلة هتتم باخلطاب من حيث ىو كبلـ مينمق ميرصع زلي

الببلغة "هتتم بسحر الكلمة كسبلسة اللفظ كسبلمتو من الٌلحن كحيسن ٗتريج الصورة الفنية، فإف 

اجلديدة تيعرؼ بأهنا نظرية احلجاج اليت هتدؼ إُف دراسة التقانيات اخلطابية، كتسعى إُف إشارة 

النفوس ككسب العقوؿ عرب عرض احليجج، كما هتتم الببلغة اجلديدة أيضا بالشركط اليت تسمح 

  .1"للحجاج بأف ينشأ يف اخلطاب، مث يتطور، كما تفحص اآلثار الناٚتة عن ذلك التطور

من خبلؿ ىذا التعريف يبدك جليان أف الببلغة اجلديدة استمرار للببلغة الكبلسيكية فبعد 

أف كانت هتتم بالكبلـ من حيث ادلبٌت كالبياف كالبديع، أصبح احلجاج زلور دراستها، كما تعتٍت 

                                                           

  1 .5.، ص2008 ،1.طباشة،  التداكلية كاحلجاج، دمشق، صفحات للدراسات كالنشر، صابر اٌف
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تيواصل ببلغة أرسطو من حيث توجهها إُف ٚتيع أنواع "بدراسة التقانيات اخلطابية فهي

فالببلغة اجلديدة هتتم ّتميع أنواع القارئ، . 1"إهنا ٖتتضن ما يسميو القدامى فن اجلدؿ.السامعُت

فن  يف كتابو أرسطوالقارئ ادلثاِف كالقارئ العادم، فهي هتتم ٔتسألة الظٌنية كىذا ما كاف أشار لو 

-حيث ينعت ىذا النوع من التفكَت باجلدٌِف كالذم ؼلالف أك يفًتؽ عن التفكَت ادلنطقيالشعر 

 .ٚتلةن كتفصيبلن -غياب مسألة اجلدؿ

 بُت الببلغة كاجلدؿ، فقد طٌور أرسطوفضبلن عن ذلك، كعلى الرغم من الٌصلة اليت يعقدىا 

ارتبطت الببلغة اجلديدة إذف بادلتلقي بالدرجة . 2"ادلخاطبُت/األكُف فقط على أساس ادلستمعُت

األكُف، حيث تعاملت الببلغة اجلديدة مع اخلطابات النصية تعامبل علمينا كصفينا جديدنا ضمن 

اللسانيات التداكلية، كنظريات التواصل كالسيميائيات كالنقد اإليديولوجي، ككذا الشعرية اللسانية "

انتقلت الببلغة من ما ىو خاص إُف . 3..."يف رلاؿ كصف اخلصائص اإلقناعية للنصوص كتقوؽلها

ما ىو أعم، حيث أصبحت هتتم باخلطاب ليس لذاتو،كإظلا من منظور ادلناىج النسقية احلداثية كما 

بعد احلداثية، ليتم بذلك ٗتريج الببلغة يف حيلةو جديدة تعتٍت بوصف الظاىرة اللغوية كتبحث عن 

عنصر اإلفهاـ كاإلقناع من لدف القارئ أك ادلتلقي كعلا يشكبلف اخلطُت العريضُت اللذين تقـو 

أين أصبحت الببلغة هتتم بصور التعبَت ادلعنوية القائمة على اجملاز، فهي " عليهما الببلغة اجلديدة 

                                                           

  1 .15. صابر احلباشة، التداكلية كاحلجاج، ص
.16صادلرجع نفسو، :  يينظر 2  

، 2012، 2. الدار البيضاء، إفريقيا الشرؽ، ط/زلمد العمرم، الببلغة اجلديدة بُت التخييل كالتداكؿ،ادلغرب:  يينظر3
 .                                                        65.ص
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، كتيعٌت بوصف قواعد اخلطابات كاألجناس األدبية، كتصنيف 1"تيعٌت بصور التعبَت عامة كاجملاز

الصور الببلغية كاحملسنات البديعية، كىذا يف ضوء ادلناىج ادلعاصرة اللسانية كالبنيوية كالسيميائية 

كلئلشارة َف تقتصر الببلغة اجلديدة على ما ىو لساين يف دراسة الصور  . Poètqueكالشعرية

كاخلطابات األدبية بل كاف كذلك اجلانب احلجاجي يف شىت أنواع  اخلطاب بؤرة اىتمامها كزلورىا 

 .الذم تشتغل عليو

ثل الببلغة اجلديدة بوابة احلجاج يف  إذ ييعد احلجاج أحد أىم ركائز التداكلية، حيث ٘تي

إف نظريةن للحجاج من ىذا القبيل توجو :" يقوؿ فيوبيرلمافالتداكلية، كيف ىذا ادلقاـ نسوؽ نصا ؿ

الذىن، حُت النظر إُف موضوعها، إُف الببلغة القدؽلة، كلكنٍت إذ أعاجلها من زاكية علـو عاَف 

من خبلؿ النص صلد . 2"ادلنطق سأضطر لتقليص مباحثي من جانب كتوسيعها من جانب آخر

ي العهد مع اخلطابية األرسطية لكن أضفى عليو طابع ادلنطق حسب ما يقتضيو بيرلماف  ػلي

 .باخلطاب ادلكتوب الذم يتوقف على عامل اإلقناعبيرلماف إذ يهتم . توجيهو

غاية : " ػلدداف الغاية من احلجاج فيقوالفتتيكا كبيرلمافكمن جانب آخر صلد كبلن من 

كل حجاج أف غلعل العقوؿ تذعن دلا يطرح عليها أك يزيد يف درجة ذلك اإلذعاف، فأصلع احلجاج 

من خبلؿ النص نستشف أف  . 3"ما كيًفق يف جعل حٌدة اإلذعاف تقول درجتها لدل السامعُت

                                                           

  1 .74.زلمد العمرم، الببلغة اجلديدة بُت التخييل كالتداكؿ، ص 
70.، صادلرجع نفسو  2

  

3
لربدلاف كتيتيكاف، ضمن "اخلطابة اجلديدة_مصنف يف احلجاج"أطره كمنطلقاتو كتقنياتو من خبلؿ:عبد اهلل صولة، احلجاج  

، فريق البحث يف الببلغة كاحلجاج، إشراؼ ٛتٌادم:مؤلف ٚتاعي  أىم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إُف اليـو
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غاية احلجاج ادلثلى ىي اإلقناع بالدرجة األكُف كاالستدالؿ بالدرجة الثانية، كىاتاف الغايتاف 

كما يشَت الباحثاف إُف أف احلجاج أنواع فمنها ما ىو . تشًتطاف كجود عامل ادلنطق أك العقل

إقناعي كؼليصا بذلك كل اخلطابات ادلوجهة للمتلقي مع اإلحلاح على إقناع ىذا األخَت، أما النوع 

  .الثاين من احلجاج فييقصىد بو احلجاج اإلقتناعي كىو أف نلمس اقتناعا يف رسالة ادلخاًطب

 من الذين ينظركف إُف الشعر كاحلجاج على أهنما خطاباف S.toulminتولمافكما صلد 

 يقـو على ادلعرفة ادلبتذلة  فالشعر يقـو على الرؤية الفردية، أما احلجاج فهو:"متعارضاف

 كما يتأسس La Banalité أف احلجاج يقـو على ما يسمى باالبتذاؿ تولمافيرل . 1"كالشائعة

كىذا ما نلمسو كذلك يف اخلطاب الشعرم، فالرؤية الفردية ال تنفرد .على رلموع ادلعارؼ ادلشًتكة

هبا اخلىطابة لوحدىا بل ىي كذلك يف الشعر كىذا ما نادل بو الفبلسفة كالنقاد العرب، فنجد 

 مثبلن ؽلزج بُت مفهومي اإلقناع كالتخييل، حيث يرل أنو بإمكاف توظيف  حاـز القرطاجنيالناقد

فالشعر ٕتاكز . التخييل يف اخلىطابة كما ؽلكن استحضار أساليب اإلقناع يف النصوص الشعرية

 . مرحلة نقل التجربة الفردية الذاتية ككذا السعي يف التنميق كالتدبيج على مستول الكبلـ 

 :البواعث األدبية إليجاد بالغة جديدة. 1.1

نظرا لعدـ استيعاب الببلغة الكبلسيكية للمعطيات احلداثية اليت أفرزهتا الساحة األدبية 

 أف من أكلفي ربوؿ"كىي الظركؼ اليت أىكجىدت الببلغة اجلديدة حيث، يرل.كبالتحديد النقدية

                                                           

.36 ص،2010  ،1.ط  أبو بكر العزاكم، اخلطاب كاحلجاج، بَتكت، مؤسسة الرحاب احلديثة، 1  
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ادلفارقات كوف الببلغة القدؽلة استدعت لعبلج قضايا حديثة ال تعود إُف رلاؿ اخلطاب 

، بل تعود إُف رلاالت أخرل كعلم النفس كادلوسيقى كالصورة، كمن ىذه (بادلعٌت اخلاص)كاللغة

كلها أسباب أدت إُف النهوض بالدرس الببلغي من خبلؿ ازدىار .1"القناة عادت إُف رلاؿ اللغة

فالببلغة استطاعت أف تيعيد ...عملية البحث على ادلستول التداكِف كاحلجاجي كاللساين كالشعرم

 .إثبات كجودىا فيما يتعلق بالشأف اللغوم عرب مباحث غَت لسانية 

، كجَتار جينت، Roland Barthesبارث   ركالف:كمن ركاد الببلغة اجلديدة، نذكر

، C.Perelman، كشاًن بَتدلافMu،كرلموعة A. Kibédi Vargaكونًت، ككبدم فاركا.كب

 .L.Olbrechts.Tydecaكلوسي أكلنربؼلت تيتيكا

 :البالغة الجديدة إرساء لمعالم الشعرية . 2

يعد اخلطاب بشىت أنواعو زلور دراسات الببلغة كذلك مند العهد األرسطي، حيث 
كلئن كانت الببلغة ستشهد يف الستينات "اىتمت بتحقيق اإلقناع كتصديق أخبار العرب كأحواذلم 

فإف ما يهمنا من مسارىا التطويرم ىذا ىو أف  (الببلغة اجلديد)صحوة نوعية بأثر من اللسانيات 
كقد . األسلوبية قد تولدت بالذات نوع من القطيعة السجالية مع الببلغة يف بداية القرف العشرين

اختصت ٔتبلمح ادلوىبة التفرد كاإلبداع يف اخلطاب األديب، أم دراسة فن التعبَت عن حساسية 
كىذا يعٍت احتفاء خاصا باإلمكانيات . األدب باللغة كأثر ىذه اللغة على حساسية األديب تلك

 اللغة بادلعٌت االنفعاليةسَتم  أك الوظيفة ك األسلوبية بادلعٌت الساآلثاراألسلوبية للغة، أم 

                                                           

.  64.زلمد العمرم، الببلغة اجلديدة بُت التخييل كالتداكؿ، ص   1  
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يف علم سرعاف ما استقل ٔتباحثو اللسانية - األسلوبية–لكن ىذا العلم الفيت . 1" بسوينكاجلاؾ
شلا أفضى بو إُف أزمة حقيقية ستكوف، إضافة إُف عوامل "،  كعلم ادلعاين كعلم األصواتاجلماؿ
ٔتا ىي " الشعرية"بظهور  إذ أفَّ  (....النقد الشكبلين يف ركسيا كالنقد اجلديد يف أمريكا )أخرل 
رلموعة من أف ىناؾ   نستشف من خبلؿ ىذا النص. 2" على عاتقو دراسة أدبية األدبذعلم أخ

 النقد ت دراسةيف الساحة النقدية، فأصبح جهاالعوامل الفنية ساعلت يف نشوء الشعرية كركا
بعض  ادلتلقي الذم طادلا أعللتو مركز فاعليتهاتنطوم على اجلانب اجلماِف للغة كالتأثَتم ك

  . للجانب احلسي للغةاالعتبار فبمجيء الشعرية كاف رد ،االٕتاىات النقدية

  :م للبالغة كالتخييلم التداكؿالبعد.3

كذلك نتيجة الدمج " بُت اخلطاب التخييلي كاخلطاب التداكِف اتعد الببلغة العربية تزاكج
 الخفاجي كابن سناف عبد القاىر الجرجانيالذم مارسو، يف ادلرحلة الثانية من تارؼلها، كل من 

:  ٖتت عنواف العسكرم، كذلك بعد احملاكلة التلفيقية اليت قاـ هبا القرطاجني حاـز كالسكاكيمث 
 . 3"الصناعتين

 ىي من دكف شك دفع بوتَتة الببلغة ،فكل ىذه الدراسات اليت قاـ هبا ىؤالء النقاد
للخركج ٔتا من قوقعة كانغبلؽ ادلاضي كذلك باالحتكاؾ ٔتا أصلزه كتوصل إليو اآلخر يف شىت علـو 

العربية، حاليا أم ريطوريك " الببلغة " أما يف الثقافة الغربية فإف الكلمة القابلة لكلمة .اللغة

                                                           

 .1فريدة الكتاين، ص:، ترمن األسلوبية إُف الشعرية،  جاف مارم كلينكينربغ 1
http://www.aljabriabed.net/n15_12faridakettani.htm 2011-08-07 

 1فريدة الكتاين، ص:، ترمن األسلوبية إُف الشعرية، جاف مارم كلينكينربغ  2
http://www.aljabriabed.net/n15_12faridakettani.htm 2011-08-07 

  11ص ، زلمد العمرم الببلغة اجلديدة بُت التخيل كالتداكؿ  3
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(rhétorique, rhetoric) ادلفهـو األرسطي، ادلفهـو األديب، : تًتدد بُت ثبلثة مفاىيم كربل
  .1ادلفهـو النسقي 

الذم يسعى جلعل الببلغة علما أعلى يشمل " يهمنا يف ىذا ادلقاـ ىو ادلفهـو النسقي  كما
فقد حدث خبلؿ التاريخ أف تقلص البعد الفلسفي التداكِف للببلغة .... التخييل كاحلجاج معا

، فكانت هنضة الببلغة حديثا منصبة على  كتوسع البعد األسلويب حىت صار ادلوضوع الوحيد ذلا
كاجملاؿ الفلسفي  (حيث يهيمن التخييل)اسًتجاع البعد ادلفقود يف ٕتاذب بُت اجملاؿ األديب 

لقد حاكؿ ادلفهـو الثالث للببلغة ادلفهـو النسقي . 2"(حيث يهيمن التداكؿ)ادلنطقي، كاللساين 
بوؿ الدمج بُت البعدين التخيلي كالتداكِف، أم اجلمع بُت صنعيت التأثَت كاإلقناع على حد تعبَت 

 . ريكور
 أهنما يشًتكاف يف عنصر  إٌف القاسم ادلشًتؾ بُت التخييل كالتداكؿ، ؽلكن القوؿك

االحتماؿ توىيما أك ترجيحا، التوىيم يف التخييل كالًتجيح يف التداكؿ احلجاجي، " :االحتماؿ 
 ال يعد كجهة اإلحتماؿ كجودا كعدما فخطاب الشاعر كذب زلتمل الصدؽ أرسطوفحىت تفريق 

التخييل إذف ؼلتص بالتوىم كونو كذب غلسد صدؽ . 3"ككبلـ اخلطيب صدؽ زلتمل الكذب
أف الشعر ال كجود : "كػلضرنا يف ىذا ادلقاـ قوال ألحد النقاد حيث يرل.التكذيبكلكنو ػلتمل 

 .4"ػلتمل الوجود كاخلطابة كجود ػلتمل البلكجود

 :عالقة الشعرية بالتأكيلية .4

ف كوف التأكيل يتخذ من الشعرية موضوع اف متبلـزاف نقدماالشعرية كالتأكيل معطيإٌف 
العبلقة بُت الشعرية كالتأكيل ىي "ذلك أف .  كاالستقراء كإبداع اآلراءاالستنطاؽدراسة عن طريق 

                                                           
   11 ادلرجع نفسو، ص3

.12.  ادلرجع نفسو، ص 2  
.15.  نفسو، ص 3  

 .21زلمد العمرم، الببلغة اجلديدة بُت التخييل كالتداكؿ، ص:، نقبلن عنMichel Meyer   نص القوؿ  دليشيل مايَت  4
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 عبلقة تكامل فكل تأمل نظرم يف الشعرية َف يغد ٔتبلحظات حوؿ األعماؿ ادلوجودة ال بامتياز
 ثابث الكينونة يف ا فٍتا كيف اآلف ذاتو تعد الشعرية عنصر. 1"بد لو أف يكوف عقيما كغَت إجرائي

جاءت الشعرية فوضعت حدا للتوازم القائم على ىذا النحو بُت التأكيل يف "أم عمل أديب لذا 
 النوعية، ال تسعى إُف تسمية ادلعٌت بل إُف األعماؿكىي ٓتبلؼ تأكيل . حقل الدراسات األدبية

ىذه العلـو اليت ىي علم النفس كعلم  ٓتبلؼمعرفة القوانُت اليت تنظم كالدة كل عمل، كلكن 
" رلردة"مقاربة لؤلدب ف تبحث عن ىذه القوانُت داخل األدب ذاتو فالشعرية إذ، إٍف ...االجتماع

 . 2"يف اآلف نفسو" باطنة"ك

غ، ؿالتأكيل ىو التوصل إلطبلؽ خبلؼ الشرعية اليت تتجاكز ىذه الرؤية اخلارجية على ماىو أب
حيث تسعى للتوغل داخل األدب بغية معرفة القوانُت اليت تضبطو كتقصي اجلانب احلسي فيو 

 يوضح ىذه اخلصوصية اليت تنفرد هبا الشعرية دكظلا 1919سنة سوف بياؾ"كالشعورم كما صلد 
 .3"  األدبية أم ما غلعل من عمل معُت عمبل أدبياىاسوا

 : مقاربة الٌتخييل في ضوء الٌشعريٌة.5

ػليلنا على عٌدة مقاببلت منها الٌشاعريٌة  Poétique    إٌف  الوقوؼى عند  مصطلح  الٌشعريٌة 

Poéticien أك األدبٌية  Littéraritéٔتجٌرد أف " ككٌلها ٖتيل على اخلصائص الٌنوعٌية للعمل األديب

عن مرسلها  (الٌرسالة)يولد ىذا الٌنص زلٌمبل بالٌشاعريٌة يطَت معها بعيدا عن ادلرسل كيتٌم عزؿ 

كتنقطع الرابطة بينهما كتنعدـ شركحات ادلرسل ، تنفتح أماـ ادلتلقي أكجو الركيب دلختلف الصور 

                                                           

1  .23. تزفيطاف طودكركؼ ،الشعرية،ص
  

 
  84 مرجع نفسو ص  3
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كلعل ىذا ما يندرج ٖتتو األعماؿ . 1" بالٌتخييل القارطاجٌنيكاإلشارات ال تنتهي كىذا ما مسٌاه 

 .الٌشعريٌة كالٌسينيمائٌية كادلسرحٌية

      إٌف مقاربة الٌتخييل يف ضوء الٌشعريٌة ػليلنا على تلك األصوؿ األكُف يف الًٌتاث العريب كىذا 

تغٌَتت مبلمح الببلغة كفٌن بعد أف ٕتٌلت فيها . حىٌت تٌتضح طبيعة ادلقاربة بُت ادلصطلحُت

كىذا التداخل جعل الٌشعريٌة  . مستويات سلتلفة من اخلطاب راحت ترسي معادلا جديدة ذلذا الفنٌ 

 .إجراءن لغوينا يتيح خلق صور ذىنية تقًتب كثَتا من الٌتخييل كٖتٌدد العبلقة ادلشًتكة بينهما

 :اإلطار االصطالحي للشعريٌة . 1.5

     تنتج لغة الٌشعر اخلياؿ الواسع باطبلقها العناف لكٌل ادلتصٌورات ، كؽلكن ذلذا االٖتاد بُت الٌلغة 

كالٌشعر أف يصٌور الواقع كيرتفع بو كٌل الرٌفعة ، أك يدنو بو حٌد الدنٌو ، إضافة إُف الوظيفة الفنٌية 

اٌليت ؽلتلكها الشعر كتكمن  يف إفرازه للقيم اجلمالٌية ، كىذه األخَتة تيكسب احلياة معٌتن ، غَت أٌف 

ىذه الوظيفة اجلمالٌية ظٌلت ميغيَّبىةن لدل بعض الٌنقاد القدامى حُت اعتربكا أٌف الٌشعر ذك غرض 

 ابن سالٌـفالوظيفة الشعرية لدل أكائل العرب حسب "اجتماعي كشخصٌي بالٌدرجة األكُف 

 ، َف تكن الغاية منها ىي الٌتأثَت يف ادلتٌلقُت ، كال إهبارىم ّتماؿ الٌنسج ، كال إدىاشهم الجمحي

بالعمد إُف طبلكة اإلنشاد ، كلكٌن من أجل البلوغ منهم  ادلبلغ الذم يتيح ذلم قضاء احلاجة من 

                                                           
قراءة  نقدية  لنموذج معاصر ، Déconstruction- عبد اهلل الغذامي ، اخلطيئة كالتكفَت البنيوية إُف التشرػلية   :يينظر - 1

 .27، 26. ـ ، ص1998، 4.مصر ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ، ط 
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بكي كتينظمي خدمة ككالءن للحٌكاـ ، فكاف الٌشعر . 1"أقرب طريق  فمجمل أشعارىم  كانت ٖتي

كسيلة اعتمدكىا  من أجل الوصوؿ إُف غاية أك قضاء حاجة ، فأيغفلى اجلانب الٌشعرم كالوجداين 

 .ككذلك االستمتاع بصوره كمعانيو 

     اقًتف مصطلح الشعرية بكٌل الٌدراسات احلديثة كأصبح ىذا ادلصطلح  ملمحا بارزا يف 

االستجابة الٌنفسٌية ادلصاحبة للشعر  - ىنا أك ىناؾ-كىو يف داللتو يعٍت"األعماؿ األدبية كالنقدية 

كىي استجابة ال تنفك تتصل ٔتا يتقـو بو الشعر من خصائص نوعية ٘تٌيزه عن غَته من سائر 

كمهما تعٌددت مفاىيم الشعرية  . 2"األنشطة اليت  تشًتؾ معو يف ادلهٌمة كٗتتلف عنو يف األداء 

تبقى أداهتا كاحدة أال كىي اللغة ، كىي عنصر يشًتؾ فيو الكثَت من أظلاط الٌتواصل ، فاللغة يف 

بل تتعٌداىا لتصل إُف اإلثارة "رلاؿ الشعرية تتجاكز كوهنا نظامنا إشارينا كنظامنا داللينا معجمينا 

 كىذا الٌتعٌدد يف الوظيفة كالٌداللة ىو  الذم 3"كالٌتأثَت  أك االنفعاؿ ٔتعطيات الٌشعر كالٌتفاعل معها 

 .ؼللق رلاال رحبا لتأكيل الًٌتكيبات الٌلغويٌة كاالنزياحات الٌداللٌية 

 الٌسمات األساسٌية  للغة الشعريٌة كاختبلفاهتا عن اللغة Jean Cohen   حٌدد جاف كوىن  

غَت ادلعقولة ٖتطم كاجلملة  Dénotationاجلملة الٌنثريٌة العاديٌة تقـو على الٌتعيُت  " الٌنثريٌة شلٌا يلي 

ىذا الٌتعيُت دكف أف تقٌدـ بديبل ، أٌما اجلملة الٌشعريٌة فهي بقدر ما ٖتٌطم الٌدالالت الٌتعيينٌية تضع 

                                                           
، 3.عبد ادلالك مرتاض ، قضايا الٌشعريٌات ، متابعة كٖتليل ألىٌم قضايا الشعر ادلعاصرة ، اجلزائر ، دار القدس العريب ،ط - 1

 .112، ص2008
 .13، ص2002، 1.قاسم ادلومٍت ، شعريٌة الشعر ، األردف ، دار فارس ،ط - 2
 .14ادلرجع السابق ، ص - 3
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"Connotativesمكاهنا دالالت إػلائٌية 
1

كبُت الٌتعيُت كاإلػلاء تتولد الصور احملتملة اليت ٕتمع . 

بُت صور الٌداللة األكُف كالٌداللة الثٌانية كقد تغٌَتت معادلها ٘تاما ، كتنتج الشعرية أيضا يف ضوء 

العمل الٌركائي كالقصصي دلا ػلدث فيو من تغيَت للرموز كالٌشخصٌيات كاستحضار الصور الٌتخييلٌية 

ليس األدب كبلما ؽلكن أك غلب أف يكوف خاطئا ٓتبلؼ كبلـ العلـو ، إنٌو الكبلـ الذم "

يستعصي على امتحاف الصدؽ ، ال ىو باحلق كال ىو بالباطل كال معٌت لطرح ىذا السؤاؿ فذلك 

كال نستدعي ىنا حضور دكر الٌشعرية ىنا ، بل . 2"ما ػلدد منزلتو أساسا  من حيث ىو ٗتٌيل

يتعٌدل إُف فهم العمل األديب من طرؼ كٌل فرد ، كىذا بوسعو أف ؼللق تصورات عديدة لدل 

ادلتٌلقُت من حيث القيمة الفنٌية أك تصٌور  للٌنهاية ، فيغدك اإلبداع ىنا شكبل من أشكاؿ إبداع 

 .الٌصور  اخليالٌية

 :اإلجراءات الٌنظريٌة للٌشعريٌة كأثرىا في الٌتخييل .  2.5

 :العدكؿ. 1.2.5

إذا ْتثنا يف جذر مصطلح العدكؿ فسنجده يضرب بامتداده يف األصوؿ األكُف للغة 

  (االنزياح)فكثَت من الدارسُت يستخدموف . يف تعريب ادلصطلح اختبلفات"العربية،حيث صلد  

، كقد فضلنا ىذا ادلصطلح ألنو من فصيح العربية كرد جذره يف القرآف (العدكؿ)كيستعمل آخركف 

                                                           
عبد الواحد ادلرابط ، السيمياء العامة كسيمياء األدب ، اجلزائر ، منشورات : جاف كوىن ، بنية اللغة الشعرية ، نقبل عن - 1

 .139. ـ ، ص2010-ق1431،  1.لبناف ، الدار العربية للعلـو ناشركف ، ط/ االختبلؼ
 .35. تيزفيطاف تودكركؼ ، الٌشعريٌة ، ص- 2
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ٍم يػىٍعًدليوفى  ): الكرًن لقولو تعاُف  أم يشركوف، كعدؿ عنو ،: األنعامسورة(1)اآلية (مثيَّ الًَّذينى كىفىريكا ًبرىهبًِّ

 .1"يعدؿ عدكال إذا ماؿ

كذلذا صلد أف ادلتىداكؿ بُت الباث كادلتلقي ىو خطاب لو قواعد كخصائص ٘تيزه عن باقي 

إف فكرة "حيث . اخلطابات األدبية ككل ما ىو خارج عن ىذا النظاـ فييعد انزياح عن ادلألوؼ

األصل يف اخلطاب النحوم ال ٗتلو من اضطراب يف مقابل فكرة االستعماؿ كأضحى كل تغيَت ال 

،  ٔتعٌت العدكؿ عما ىو طبيعي يف الظاىرة اللغوية 2"يراعي األصوؿ يعد خرقا للقوانُت ادلطلقة

رب الباث على اخًتاؽ بعض ادلعايَت  كىذا نرجعو لبعض ادلواقف اليت تفرضها الضركرة الشعرية،شلا غلي

 .اليت تضبط الظاىرة اللغوية

 أحد أبرز ادلساعلُت يف زلاكلة ٕتسيده للحداثة من خبلؿ إثباتو ٘تايز التجارب كوىنيعد  

اجلمالية كاحدة عن األخرل، كما ساىم يف البحث عن شعرية موضوعية كذلك من خبلؿ تأكيده 

علمنة " كاف يريدكوىنؼ.ابتعاد أك انفراد الشعر عن النثر،فشعرية النثر ٗتتلف عن شعرية النثر

 أم يبحث يف جزئيات الركابط كاليت ٕتمع عناصر اللغة بطريقة دقيقة 3"دراسة الظاىرة الشعرية

ىو التعريف  (العدكؿ) L’écart كاالنزياح:"أحمد الجوة يقوؿ .كمضبوطة ٔتنهج ٕترييب علمي

 فاليرم للواقعة األسلوبية مستعيدا قوؿ Charles Bruneauبركنو شارؿنفسيو  الذم يضعو 

                                                           

. 708-706 ص ،ابن منظور، لساف العرب احمليط، دار لساف العرب  1  
27. ،ص1991، 5:ع ،(ادلغرب)" ساؿ "رللة ،دراسات مسيائية أدبية لسانية، أٛتد يوسف،شعرية العدكؿ فلسفة النحو  2

  

286 . ص، 2004 ،3.ط تونس دار التفسَت الفٍت،   أٛتد اجلوة،ْتوث يف الشعريات مفاىيم كإتاىات، 3  

http://albdoo.info/quran/sora-6.html
http://albdoo.info/quran/sora-6.html
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ىو بل أف نقوؿ ما ليس  ليس أف نقوؿ ما (عدكال)فتعريف األسلوب باعتباره انزياحا

  فاالنزياح .1"فاألسلوب ما َف يكن شائعا أك عاديا، كال مطابقا للمعيار العاـ ادلألوؼ.ىو

غَت معيارم، كيقوؿ أيضا  مصطلح انبثق عن األسلوبية كوف ىذه األخَتة موضوعها كل ما ىو

فإذا كاف العدكؿ ىو خركج عما ىو مألوؼ على مستول ، 2"األسلوبية عدكؿ بالنسبة للمعيار"

 األديب ادلتعىمىد باخلطأالظاىرة اللغوية فإف األسلوبية علم شاسع يتضمن ظاىرة العدكؿ كاليت هتتم 

 إذف كوىنسعى . من طرؼ الشاعر أك بطريقة أخرل إضفاء الطابع العلمي على الظاىرة اللغوية

.  من خبلؿ تعريفاتو اليت قدمها إُف كصف كيفية تولد الشعرية

 حُت شكرم إسماعيل نصا ؿييشهد أحمد الجٌوة الناقد  صلدسياؽ متصلكيف 

إطارا أساسيا دلعرفة تصورات البنيوية الشعرية ادلتعلقة باألكجو  (العدكؿ) االنزياحيعترب مفهـو :"يقوؿ

 على مستول الظاىرة اللغوية خطأ زلمود ؼلدـ ىذه األخَتة على االضلراؼٔتعٌت ، 3"الببلغية

.  مستول البنية اللغوية شلا يرتىًسم لدل ادلتلقي صورة فنية يرسم أبعاده التخييل

فجاءت .لقد كاف خضوع الظاىرة اللغوية إُف أظلاط معينة كزلددة تقييد جلموح خياذلا

 فأزاحت ىذا العائق الذم طادلا كقف أماـ لغة اإلبداع، كهبذا أصبحت االنزياحظاىرة العدكؿ أك 

 .شعرية العدكؿ ٘تارس مشركعيتها يف حقل اللغة

                                                           

286  ادلرجع نفسو، ص 1  
286  نفسو، 2

  

287  نفسو، 3  
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ادلظهر الٌلفظي "  تتعامل الشعريٌة مع الٌنص األديب كفق مستويات متباينة تتلٌخص يف 

 كمن خبلؿ تباين ىذه ادلستويات تتعٌدد كظائف الٌلغة الٌشارحة ، كما تتعٌدد 1كالًٌتكييب كالٌدالِف

تركيبة اللغة ادلستعملة يف توضيح ىذه ادلستويات ، كيعترب االنزياح   إجراءن مهٌما  من إجراءات  

الٌشعريٌة  ألنٌو ؼللق تأكيبل لدالالت الٌلغة ، فإذا كانت اللغة العاديٌة ٖتقق اإلفهاـ من خبلؿ 

إٌف اختيار األلفاظ كتركيبها يف سياؽ : "عناصرىا اإلسناديٌة فاالنزياح ؽلٌثل خركجا عن ىذا ادلألوؼ

أديب غلعلها تتعٌدل الٌداللة األكُف أك الٌداللة الٌذاتٌية إُف الٌداللة احلاٌفة ، فإذا كانت الٌلسانٌيات قد 

أقٌرت أٌف لكٌل داؿ مدلوؿ ، فإٌف األدب ؼلرؽ ىذا القانوف فيجعل للٌداؿ إمكانية تعدد مدلوالتو، 

كػلدث . 2"فتصبح بو الٌلغة ال رلرد كسيلة بل غاية يف ذاهتا (باالنزياح)كىو ما عرٌب عنو األسلوبٌيوف 

االنزياح من خبلؿ اجملازات كاالستعارات اليت تقدـ الصورة الواقعية خيالية مفارقة للواقع يعمل 

 .الفكر من خبلذلا على استحضار ادلفاىيم اخلاصة هبا 

     ؼلتلف االنزياح عن الٌلغة  ادلعجمٌية بل كييعترب أكثر حركٌية منها ، ألنٌو ؼللق ٚتبل سلتلفة 

كتراكيب  تتغٌَت كٌلما تغٌَت الٌسياؽ اخلاصُّ هبا ، فالٌتعبَت عن اجلملة الواحدة يتطلب طرقا سلتلفة كي 

يستطيع ادلتحدث أف يبدع فيها من تصانيف القوؿ ،شلا يؤٌدم إُف خلق مساحة متزايدة من 

 .اجلمالٌية تستدعي الٌصور كاالستعارات كالكنايات كأشكاؿ الٌتقدًن كالٌتأخَت الٌلغويٌة 

 :عالقة الشعرية بالتخييل . 2.2.5
                                                           

 .31 تودكركؼ ، الٌشعريٌة ، ص تيزفيطاف: يينظر - 1
دراسة يف النقد العريب احلديث ، ٖتليل اخلطاب الشعرم كالسردم، اجلزائر،  –نور الدين السد ، األسلوبية كٖتليل اخلطاب - 2

 .168 ، ص 1. ، ج2010 (ط.د)دار ىومة للنشر ، 
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اىتم النقاد األقدموف بالشعر من حيث التدبيج كالتنميق، من أجل تفريقهم بُت الكتابة 

اإلبداعية كالكتابة األدبية، كألف الشعر ىو ذلك التخييل اجلامح، كىو حصيلة من االرتعاشات 

كما أف التخييل الواسع تينًتجو لغة . ٕتتاح كياف الشاعر كادلتلقي على حد سواء ىذا من ناحية

ك ؽلكننا . الشعر بإطبلقو العناف لكل ادلتصورات، كسبح هبا فوؽ كل ما يفوؽ العقل كادلنطق

اإلشارة ىنا إُف أف الشعر ؽلتلك كظيفة فنية تكمن يف إبرازه للقيم اجلمالية، كىذه األخَتة تيكًسب 

 يذكر أف الوظيفة الجمحي محمد بن سالـغَت أف ."احلياة معٌت كتيفرًده طعم اللذة يف الوجود

، بل كانت يف رلملها تكريس خلدمة 1"الشعرية ألكائل العرب َف تكن يف بدايتها ٚتالية خالصة

جاءت لتكوف ٔتثابة .احلاجة االجتماعية للشاعر هتتم الشعرية بدراسة اخلصائص النوعية لؤلدب

احلد الفاصل بُت التأكيل كالعلم، فهي ال هتتم بإسناد ادلعٌت كحسب بل تتجاكز ذلك فهي علم 

  .كبعبارة أخرل تبحث الشعرية عن فػيرىادة العمل األديب. يهتم باألدب ادلمكن ال باألدب احلقيقي

 :بحوث في الشعريات مفاىيم كاتجاىات ألحمد الجوة أنموذجان 1.2.2.5

        لقد اعتمدنا ىذه ادلدٌكنة النقدية لنفحص األفق اجلماِف دلفهـو التخييل كالبحث عن طبيعة 

الرابط بُت ىذا األخَت كالشعرية، كذلك من خبلؿ الوقوؼ عند بعض النصوص اليت كنا نراىا 

 . مناسبة للكشف عن قراءة ىذا الباحث يف ظل معطيات فنية كفلسفية كأدبية جديدة

                                                           

،  ، دطالكتب العلمية، دار  بَتكت،طو أٛتد إبراىيم: ابن سبلـ اجلمحي، طبقات فحوؿ الشعراء،تحزلمد   :يينظر 1 
 . 17 ،صـ2001/ق1422
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 بقضية التخييل، ألف حاـز القرطاجني          بادئ ذم بدء يعلق الباحث عن سٌر اىتماـ 

مبتغاه كاف يتمحور حوؿ كيفية رد االعتبار ذلذا ادلصطلح النقدم بعدما اضطهد يف حقل الفلسفة 

 الشعر حاـزكيف ىذا الصدد يعرؼ .بسلبو كظيفتو اإلبداعية كعدـ االقتناع بفاعليتو الشعرية

بالتخييل، كالعنصر الفاعل يف ذلك ىو اخلياؿ، فإضافة للوزف كالقافية يشًتط يف ذلك التخييل 

ىذا من . ، كما أشار للملكة الشعرية كنعتها بتطور الطبع2"جوىر احلد كأساس ادلاىية"الذم عد

 بالشعر الغنائي كابتعاده حاـز يتناكؿ اىتماـ أحمد الجوةجهة، كمن جهة أخرل ، صلد الباحث 

 فيما ؼلص حاـزلذا صلد تفكَت .1"الذم منو تولد ادلتصٌور كمن طبيعتو تشٌكل"عن الشعر التمثيلي

احملاكاة َف ؼلرج عن ذلك ادلفهـو الذم استفحل عند العرب، أم اقًتاهنا بالتشبيو كما جاء هبا 

 . يف نظريات الشعر عند العربمصطفى الجوزك

علينا : " فيقوؿحاـز يف موقع آخر عن ادلتصورات الشعرية عند أحمد الجوة          مث يضيف 

بادلنهج ادلتصٌورٌم إلقامة الشبكات ادلصطلحية غَت أف ىذه  "توفيق الزيدمأف نعتمد ماأمساه 

،كوف ىذه ادلتصٌورات تعٌد 2"الشبكات ال تتحقق إال مىت ضبطنا حدكد ادلتصٌورات كاحدا كاحدا

تتكوف ىذه ادلتصٌورات :"ليأيت كيفصل أكثر يف زلتول ادلتصٌورات الشعرية فيقوؿ. بناءن فكرينا رلردنا

حيث  .3"يف منظومة تشمل احملاكاة كالتخييل كالتخيل كالتعجيب كاالستغراب كالتناسب كالتغيَت

، المنهاج يف حاـز القرطاجنيكاف يرمي من كراء ىذا حصر متصٌورات الشعرية اليت جاء هبا 
                                                           

  1    .155  أٛتد اجلوة،ْتوث يف الشعريات مفاىيم كإتاىات، ص
.139.  ادلرجع نفسو، ص 2

  

.139.، ص  نفسه 3  
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فَتل أف مصطلح التخييل يندرج ٖتتو العديد من ادلصطلحات الفنية األدبية فمنها احملاكاة 

 ...كالتعجيب كاالستغراب

          كيبٌُت الباحث يف موضع آخر يذكر لنا مواطن االلتقاء كاالختبلؼ بُت الفيلسوؼ 

 ىي أساس كجوىر العملية اإلبداعية يف أرسطواليوناين كادلنظر العريب، فإذا كانت احملاكاة عند 

ملكة إنسانية كنزعة متأصلة يف البشر بصرؼ النظر عن "تعد حاـز كافة الفنوف فإهنا عند 

دلا كانت النفوس قد جيًبلت ": المنهاجمن كتابو حاـز استنادنا إُف عبارة . 1"أجناسهم كأكطاهنم

على التنٌبو ألضلاء احملاكاة كاستعماذلا كااللتذاذ هبا منذ الصبا،ككانت ىذه اجلبلة يف اإلنساف أقول 

فاإلنساف بطبعو مفطور على زلاكاة كل ما ػليط بو عن طريق إعماؿ .2"منها يف سائر احليواف

 .خيالو، كىذه ميزة اختص هبا اإلنساف أكثر منو احليواف

فهي . كانت ذات انفتاح كاسعحاـز إُف أف احملاكاة عند أحمد الجوة          مث ؼللص الباحث 

فاحملاكاة هبذه األفكار األكُف متصٌور : "َف ٗتتص بالفن لوحده،إظلا مشلت عملية اإلبداع بٌرمتو

فقد استطاع  . 3"إنشائي ليس لو تعلق فقط بالشعر كتوليد الشعرية يف الكبلـ كىو مادة الصناعة

التخييل أف ػلل مكاف احملاكاة رغم أف ىذه األخَتة كانت ادلتصٌور الرائج الذم سيطر على فكر 

 يف مسألة الشعرية،لكن التخييل حسب الباحث أصبح بديبل للمحاكاة كىذا ما القرطاجني

                                                           

140ادلرجع نفسو ، ص   1  
116حاـز القرطاجٍت، منهاج البلغاء كسراج األدباء، ص   2

  

141-142أٛتد اجلوة، ْتوث يف الشعريات مفاىيم كإتاىات، ص   3
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فما ؽلكن قولو ىو أف مبلمح الشعرية . سيؤكد التلقي الواسع للمصطلح يف رحابة الببلغة العربية

 ابن سينا كالفارابي على ْتوث الفبلسفة ادلسلمُت من قبيل القرطاجنيٖتددت من خبلؿ اطبلع 

كالقافية إُف   أين مٌكنو من توسيع حد الشعر كبالتاِف اخلركج بالشعرية عن نظاـ الوزفرشد ابنك

فضاء التخييل حيث ؼلتلف من متلقي إُف آخر كل حسب متصوراتو اليت غلسدىا أفق انتظاره أك 

 .ييكًسريه

          إذف ظٌل التنظَت للشعرية العربية من منظور الباحث ينحصر يف تلك الصورة الذىنية كما 

يتولد عنها من تأثَت باطٍت يتعلق بكل األعضاء البلحسية ٔتعٌت أف التخييل ىو قواـ ادلعاين 

 .أحمد الجوةالشعرية على حد تعبَت الباحث 

 

 :         الخالصػػػػة

        التخييل كالتداكؿ جنساف سلتلفاف،يلتقياف يف كوف كل منهما خطابا يقـو على االحتماؿ 

كىذا األخَت خاضع إما للتوىم أك الًتجيح، فإذا قلنا التوىم أك التوىيم فنحن نطرؽ باب البلمنطق 

ٔتعٌت ضلن أماـ مسألة اجلموح إُف اخلياؿ الناتج عن الصورة الذىنية للمتلقي كاليت ػلدد معادلها 

 .كغلسدىا التخييل

       كبالتوازم صلد الًتجيح ؼلتص باخلطاب احلجاجي أك التداكِف فكبلـ اخلطيب ػلمل يف 

فهدؼ اخلطاب التداكِف اإلقناع من لدف ادلتلقي   . طياتو ادلنطق الذم يبعده عن الكذب يف الكبلـ



اجلديدة الببلغة يف الٌتخييل مفهـو               الثالث الفصل  
 

104 
 

ٔتعٌت تغييب التخييل أما كبلـ الشاعر فهو خطاب يغلب عليو طابع التخييل ٔتعٌت تغييب للحقيقة 

فبالرغم من ىذا التباين بُت التخييل كالتداكؿ إال أف ىنالك علمنا غلمع بُت . كىركب عن الواقع

 . شعرية التخييل كاخلطاب التداكِف، كىو علم الببلغة، ٔتفهومها النسقي

الشعرية قوانُت اللغة ألف لغة الشعر تشذ يف استخدامها  ٗترؽ، كانطبلقنا من ىذا االعتبار        

عن ادلبادئ اللسانية، كتتخطى العتبة اليت تفصل بُت ادلعقوؿ كالبلمعقوؿ ، كىذا على عكس ما 

نلمسو يف شعرية اخلطاب حيث تكوف خاضعة لقانوف ييعيد تأكيلها من جديد كىذا ال يتم إالَّ 

 .التخييلبإعماؿ 



 

 

 

 
التاتمة  
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 األدب ىو ذلك النشاط التخٌيلي الذم ؼلتلف عن باقي األنشطة اإلنسانية، لذا صلد النقد          

يف " التخييل"ظاىرة مهتمنا ٔتقاربة  ،  ادلعاصر كٔتدارسو الٌنقدية على اختبلؼ مشارهبا كإتاىاهتااألديب

بالتصوير الفٌٍت للمعٌت ، كإٍف اختلفت طبيعة ىذا التصوير " ؿمالتخي"ارتبط  حيث .عملية اخللق الفٌٍت 

يف " التخييل"من حيث ربط ىذه الظاىرة بالواقع، أك باحلىدىس ، كما اىتمت ىذه ادلدارس بدراسة 

. عبلقتو بادلبدع، كبادلتلقي كما فسرت فاعليتو كنشاطو التصويرم

 احلقل الفلسفي إُف قد ىاجر من " التخييل"مصطلح ، أٌف الفصل األٌكؿ    لقد تبٌُت من    

ا إُف الشعر، كوف ىذا األخَت تػىتىحٌدد قيمتو كأعليتو على أساس مالٌنقداحلقل  إذ . "التخييل" كٖتديدن

دثو من أثر يف نفسية ادلتلقي  فهو ذلك األثر ادلصاحب لفعل احملاكاة كىو :يتعلق اجلانب التخٌيلي ٔتا ػلي

كما أطلق عليو البعض آلية إنتاج كليس نتيجةه نتوصل إليها، كونو ؽلثل قمَّة ما يتوصل إليو ادلبدع أثناء 

.  الشعرية كتوليدىا إنتاج يف  عامبلن حامسنا "التخييل"على اعتبار العملية اإلبداعية ، 

   قد انعكس يف فهمهم دلفهـو التخييل،، أرسطو ؿفن الشعرالفبلسفة ادلسلمُت بكتاب         إٌف تأثر 

يف ٖتقيق " التخييل"احملاكاة كسيلة من كسائل ية، كغدت قول اإلدراؾباؿادلناحي اإلبداعية حينما ارتبطت 

ناؿ  ،كمن ىذا ادلنطلق .غاية هتدؼ إُف ٖتقيقها عملية احملاكاة" التخييل"إذ أضحى :العملية اإلبداعية

 يف خلق الصورة األدبية ماليةنظرا لقيمتو الفنية كاًف، الفبلسفة ادلسلمُت  نصيبنا كافرنا من جهود" التخييل"

ًسد كشلكناتو الشعرية " التخييل"ضركب  األمر الذم فتح البحث على .ٔتختلف أظلاطها الفنية  اليت ٕتي

. فعاليتو األدبية 
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عندىم " التخييل" كما  تعٌلق ،أساس العملية الشعرية" التخييل"-  من جهتهم –النقاد كاعترب 

إيهاما ك،   تارة من التشبيواضربن "التخييل"عيدَّ ، حيث ...كاالستعارةٔتختلف األظلاط الببلغية كالتشبيو 

كما . كيف مواقف أخرل كصفوه بأنو تصوير حسي للمعٌت تارة أخرل؛  على مستول الكلمةاكخداعن 

ىتماـ فقد ترجم اكعموما . عند النقاد ٔتفهـو الكذب كالصدؽ يف اخلطاب " ؿمالتخي"ارتبط مفهـو 

 .بناءن على ما توصل إليو الفبلسفة ادلسلمُت من جهود نظرية اجلانب اإلجرائي، " ؿمبالتخي"النقاد 

الٌنقدية تناكلت مفهـو  من القراءات أفق التلقي جلملة يف ارتكازه على الفصل الثاني مٌيزكيت    

 أرسطواالعتبار دلا ٕتاكزه ٔتثابة رد " التخييل"دراسة يف كوهنا  تعترب القراءات كتتقاطع ىذه ". التخييل"

 . على الشعر التمثيلي كادلسرحي كإغفالو للشعر الغنائيا، حيث كاف اىتمامو منصبفن الشعريف كتابو 

 انصب اىتماـ جل ىذه القراءات على دراسة البنية الداخلية ادلكوِّنة للخطاب األديب من   

حيث تفاعل العبلقات الباطنية لو فيما بينها، أم الدراسة على مستول الصورة األدبية اليت ٗتضع 

 ادلتلقي نإتة عن خربتو بالواقع، شلا يدفع بو إُف أف لبدكرىا إُف سليلة تتشكل فيها متصٌورات ذىنية لد

هنا كحينها ػلدث لو ما ـيتشكل لديو أفق انتظار زلدد إما يتماشى مع متصٌوراتو الذىنية أك يعدؿ 

 .يدعى بكسر أفق التوقعات 

يف  "التخييل" ، مدل التباين احلاصل يف قراءة ظاىرة الفصل الثالث       كاتضح من خبلؿ    

تباعد اخلطابٍُت التداكِف كالتخٌيلي يف اخلصائص كاألىداؼ، إذ على الرغم من .  الببلغة اجلديدة ضوء 

 إاٌل أف 
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أٌف اخلطاب التداكِف يقـو على بيد  :االحتماؿعلا يعاًف ما تينًتجو النصوص، كيشًتكاف يف نواة مكل

ٔتعٌت – إنتاج الشعرية يف يشًتكاف ٍينكما صلد اخلطاب.   كاخلطاب التخيلي يقـو على التوىيم،الًتجيح

 الشعرية بأهنا نوع من إنتاج اخلطاب، أما التداكلية فهي نوع يف أرسطو، حيث يعرؼ - شعرية التخيل

 .كيفية تركيب اخلطاب 

 ،حاـز القرطاجني شيء من الفكر كضرب من الٌركية كالعقل على حد تعبَت "ؿمالتخي"            إٌف 

كىذا شرط من أجل إقامة ادلعاين التخٌيلية كإسقاط ادلعاين العقلية ادلنطقية بعيدا عن االستحالة كالتناقض 

 .العيدكؿأك ما ييطلق عليو باإلغراب كاخلركج عن ادلألوؼ " التخييل"ألف من مقومات 

ة ادلتعلقكانب ااًفأننا أحطنا بكل - يف خا٘تة ىذا البحث- ال ػلق لنا أف ندًَّعي             أخَتنا، 

كتلقيها يف ادلنجز النقدم ادلعاصر، كإظلا تبقى رلرد طموح يف إدراؾ ادلعرفة كالتوصل " التخييل"ظاىرة ب

إُف نتائج يقٌر هبا العقل كادلنطق، كما تظل كجهات نظرو ٗتتلف باختبلؼ القارئ، فإذا حالفنا الصواب 

 .تستقيم النتائج ادلتوصل إليها، كقد ييصيبنا العثار  فيجانًبنا احلق

ًطئ كييصيب  . فإف كينا قد أصبنا فهذا ما صبونا إليو، كإف جانبنا احلظ فحسيبِّ أنٍَّت طالب  ًعلمو ؼلي
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 قائمة المصادر كالمراجع

 القػػػػرآف الكػػػػريػم

  :المصػػػػادر-            أٌكالن 
 . عبد الرٛتن بدكم، القاىرة،مكتبة النهضة ادلصرية: ، فن الشعر، ٖتقيقأرسطو -1
 ، شرح ديواف حساف بن ثابت ، مصر ، ادلطبعة الرٛتانية ، (عبد الرٛتن)الربقوقي  -2

 .ـ1929- ق1347، (ط.د)
عبد السبلـ ىاركف ، القاىرة :  تح،البياف كالتبيُت، (أبو عثماف عمرك بن ْتر)اجلاحظ  -3

 .1ـ ، ج1998- ق1418 ،7.ط، مكتبة خناجي ، 
أٛتد زلمود شاكر، القاىرة، دار ادلدين :  ، أسرار الببلغة، تح(عبد القاىر)اجلرجاين  -4

 .(ش.ت.ط.د)ّتدة،
عبد ادلنعم خفاجي،لبناف،بَتكت،دار الكتب ، ، نقد الشعر،تح(قدامة)فر جعابن  -5

 .(ش.ت.ط.د)العلمية
زلمود زلمد شاكر،جدة، دار : ، طبقات فحوؿ الشعراء،تح( ابن سبلـزلمد) اجلمحي -6

 .ـ1980_ق1400، ط.ادلدين، د
أٛتد زلمد شاكر ، القاىرة ، دار :  ، الشعر كالشعراء ، تح (ابن قتيبة)الدينورم  -7

 .1، ج(ش.ت.د) ،2.طادلعارؼ، 
:  ، العمدة يف زلاسن الشعر كآدابو كنقده ، تح(أبو علي احلسن)ابن رشيق القَتكاين  -8

 .1ـ ، ج1981- ق1401، 5.زلي الدين عبد احلميد ، سورية، دار اجليل ، ط
 ،جواىر اآلداب كذخائر الشعراء كالكتاب ، (أبو بكر زلمد بن عبد ادللك)ابن السراج   -9

. 1، ج (ش.ت.ط.د) زلمد علي القزقزاف، دمشق ، اذليئة العامة السورية للكتاب ،تح
عباس عبد الستار :  ، عيار الشعر ، تح(زلمد بن أٛتدأبو احلسن )العلوم ابن طباطبا  -10

 .2005ق، 1426 ، 2.نعيم زرزكر،لبناف بَتكت، دار الكتب العلمٌية ،ط: ، مرا 
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إبراىيم :عثماف ػلِت، مرا: ، الفتوحات ادلكية، السفر الثالث، تح(زلي الدين)بن عريب ا -11
 .ـ1985/ق1405، 2.مدكور، القاىرة، اذليئة ادلصرية للكتاب، ط

زلمد ّتاكم كأبو : ، تح-الكتابة كالشعر-  ، الصناعتُت،(أبو ىبلؿ ) لعسكرما -12
 . ـ1952-  ق1371، 1.الفضل إبراىيم، القاىرة،دار إحياء الكتب العربية،ط

 مشس أٛتد:كادلعاين،مرا كالبياف البديع علـو يف ادلفٌصل  ، ادلعجم(إنعاـ فواؿ)العكاكم  -13
 .ـ1996- ىػ1417 ، 2.العلمية،ط الدين،بَتكت،دار الكتب

زلمد احلبيب ابن :  ، منهاج البلغاء كسراج األدباء ، تح(أبو احلسن حاـز)القرطاجٌٍت  -14
 .2008، 3.اخلوجة ، تونس ، الدار العربية للكتاب ، ط

 

 :المراجػػع العربيػػػة-             ثانينا
ؿ كالشعر حفريات يف الفلسفة العربية اإلسبلمية، الرباط، م ، التخي(يوسف)اإلدريسي  -1

 .ـ2012-  ىػ 1433، 1.دار األماف، ط
 ، قضايا النقد األديب عند حاـز القرطاجٍت، ادلملكة ادلغربية ّتامعة (زلمد)أديواف   -2

زلمد اخلامس، منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بالرباط، سلسلة رسائل 
 .2004، 1. ، ط56كأطركحات رقم 

 ، الٌتعريفات ،مصر، اإلسكندرية ،دار (السيد الشريف علي بن زلمد)اجلرجاين  -3
 .2004، (ط.د)الٌندل، 

،ْتوث يف الشعريات مفاىيم كإتاىات، تونس،دار التسفَت الفٍت، ( أٛتد)اجلوة  -4
 .2004، 3.ط

 1.، التداكلية كاحلجاج، دمشق، صفحات للدراسات كالنشر،ط(صابر)احلباشة -5
،2008 

 ، التخييل عند عبد القاىر اجلرجاين ، أعماؿ ندكة عبد القاىر (زلي الدين)ٛتدم  -6
 .1998اجلرجاين، تونس ، صفاقس، منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية ، 
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دراسة يف النقد العريب احلديث ،  – األسلوبية كٖتليل اخلطاب ، (نور الدين)السد  -7
 ، 2010 ،(ط.د) دار ىومة للنشر ، ،اجلزائر ، ٖتليل اخلطاب الشعرم كالسردم

 .1ج
كآخركف، أىم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إُف  (عبد اهلل)صولة -8

، فريق البحث يف الببلغة كاحلجاج، إشراؼ ٛتٌادم صٌمود، جامعة اآلداب  اليـو
منوبة سلسلة _، كلية اآلداب1كالفنوف كالعلـو اإلنسانية، تونس

 (.PDF)ت، نسخة.، دXIXXXآداب،رللد
 .1983، 4. ، تاريخ النقد األديب عند العرب، لبناف، دار الثقافة،ط(إحساف )عباس -9

 ، قراءة النص كٚتاليات التلقي بُت ادلذاىب الغربية (زلمود عباس)عبد الواحد  -10
-ىػ 1417، 1.احلديثة كتراثنا النقدم دراسة مقارنة، القاىرة، دار الفكر العريب، ط

  . ـ1996
بَتكت،دار الشرؽ /  ، ادلصطلح النقدم يف الًتاث األديب العريب، حلب(زلمد)عزاـ  -11

. (ش.ت.ط.د)العريب
 ، الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالببلغي عند العرب،بَتكت، ادلركز (جابر)عصفور  -12

 .3،1992.طالثقايف العريب،
 الشرؽ، إفريقيا ، الببلغة اجلديدة بُت التخييل كالتداكؿ، ادلغرب، (زلمد )العمرم -13

 .2،2012.ط
إُف التشرػلية    ، اخلطيئة كالتكفَت من البنيوية(عبد اهلل)الغذامي  -14

Déconstruction  قراءة  نقدية  لنموذج معاصر ، مصر ، اذليئة ادلصرية العامة
. ـ1998، 4.للكتاب ، ط

 ، ادللتقى يف منهاج البلغاء كسراج األدباء، دمشق، منشورات اٖتاد (تسعديت) فورارم -15
 .2008ط، .كتاب العرب، د

 ، السيمياء العامة كسيمياء األدب، اجلزائر، منشورات (عبد الواحد )ادلرابط -16
  .ـ2010-ق1431، 1لبناف، الدار العربية للعلـو ناشركف، ط/ االختبلؼ
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متابعة ألىم ادلدارس النقدية ادلعاصرة كرصد  -  ، يف نظرية النقد(عبد ادلالك)مرتاض  -17
   .2002 لنظرياهتا، اجلزائر، دارىومة،

 ، قضايا الٌشعريٌات ، متابعة كٖتليل ألىٌم قضايا الشعر ادلعاصرة (عبد ادلالك)مرتاض  -18
 .2008 ،3.، ط، اجلزائر ، دار القدس العريب

الٌنقد العريب كادلثاقفة، الدار البيضاء ، ادلركز الثقايف -  ، مشكاة ادلفاىيم(زلمد)مفتاح  -19
. 2000، 1.العريب ، ط

كتطبيقات،الدار البيضاء،ادلركز الثقايف  أصوؿ- ،نظرية التلقي (بشرل ) موسى صاٌف -20
 . 2000 ،1العريب،ط

. 2002 ،1.ط شعريٌة الشعر ، األردف ، دار فارس ،، (قاسم )ادلومٍت  -21
 ، اخلياؿ مفهوماتو ككظائفو ، مصر ، اذليئة العامة للكتاب (عاطف جودة)نصر  -22

.    1984 (ط.د)
 ،  إشارة التعيُت يف تراجم النحاة كالٌلغويٌُت،الكويت، (عبد الباقي عبد اجمليد)اليماين  -23

 .ـ1986- ىػ1406 ، 1.مركز ادللك فيصل للبحوث اإلسبلمية، ط
 

 :المػػػػراجع المتػػػػرجمػة-             ثالثنا
 

يوئيل يوسف :  ، ادلعٌت األديب من الظاىرية إُف التفكيك، تر(كليم)رام  -1
   .1987، 1عزيز،بغداد،دار ادلأموف، ط

شكرم ادلبخوت كرجاء بن سبلمة، تونس، ادلعرفة : ، الشعرية، تر(تزفيطاف )طودكركؼ -2
  .1990 ،1.طاألدبية، 

حسن ، خطوط أساسٌية لتأكيلٌية فلسفٌية، تر–  ، احلقيقة كادلنهج (ىانز جورج)غادامَت  -3
للطٌباعة  جورج كتورة،اجلماىَتيٌة الٌليبٌية، طرابلس،دار أكيا: ناظم كعلي حاكم، راجعو
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  :المعػػاجػػػم كالموسوعات-                    خامسنا 
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  القصدية،التخييل، جمالية التمقي، المتمقي، أفق االنتظار، المسافة الجمالية،     :الكممات المفاتيح
           .     ، الّنقد الحديث والمعاصر، العدول التراث الّنقدي،أرسطو، المحاكاة، حازم القرطاجني

                         

: ممخص الرسالة

كيف تمَّ تمقي التخييل في المنجز النقدي : يطرُح موضوع البحث اإلشكال اآلتي
المعاصر؟ وكيف انبنى التجديد عمى مستوى المفهوم أو اإلجراء؟ ويتفرع عن هذا اإلشكال 

كيف يشتغل التخييل عمى مستوى النص الشعري؟  وما هي أهمُّ الدراسات : التساؤالت التالية
النقدية الكالسيكية والحداثية التي تطرقت إلى مصطمح التخييل أو التي كان مصطمح 

التخييل محور دراستها؟  وما هي الرؤيا الجديدة التي أتى بها كل من البالغيين والنقاد بعد 
الفالسفة فيما يخص تحديد مصطمح التخييل؟ 

من الحقل الفمسفي إلى  الحقل الّنقدي وتحديًدا إلى الشعر، " التخييل"         لقد هاجر مصطمح 
إذ يتعمق الجانب التخّيمي بما ُيحدثه من ". التخييل"كون هذا األخير َتَتحّدد قيمته وأهميته عمى أساس 

فهو ذلك األثر المصاحب لفعل المحاكاة وهو كما أطمق عميه البعض آلية : أثر في نفسية المتمقي
إنتاج وليس نتيجٌة نتوصل إليها، كونه يمثل قمَّة ما يتوصل إليه المبدع أثناء العممية اإلبداعية ، 

. عاماًل حاسًما  في إنتاج الشعرية وتوليدها " التخييل"عمى اعتبار 
ويمكن القول إّن اهتمام القراءات الّنقدية الحديثة قد انصب عمى دراسة البنية الداخمية        

نة لمخطاب األدبي من حيث تفاعل العالقات الباطنية له فيما بينها، أي دراسة  التخييل عمى  المكوِّ
 المتمقي ىمستوى الصورة األدبية التي تخضع بدورها إلى مخيمة تتشكل فيها متصّورات ذهنية لد

ناتجة عن خبرته بالواقع، مما يدفع به إلى أن يتشكل لديه أفق انتظار محدد إما يتماشى مع 
. متصّوراته الذهنية أو يعدل منها وحينها يحدث له ما يدعى بكسر أفق التوقعات 
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 ملخص البحث بالفرنسية

Mots clefs : 

Fiction. Esthétique de la réception, Horizon d'attente, Distance esthétique, 

Intentionnalité, Tradition critique, Mimèsis (=imitation), Ecart, Critique 

moderne et contemporaine. 

Résumé : 

Cette étude a pour objectif de mettre en lumière l'aspect de la fiction dans 

l'œuvre littéraire, notamment celui que l'imagination créative insère au sein 

des structures poétiques latentes, et grâce auquel le récepteur forge sa propre 

vision et détermine son propre horizon d'attente. Elle part de la problématique 

suivante: 

Comment une fiction contenue dans une œuvre littéraire, et particulièrement 

l'œuvre poétique est- elle susceptible d'être perçue ? Comment une rénovation 

sur le plan conceptuel et celui de la démarche ou de l'approche 

méthodologique peut-elle avoir lieu dans une création littéraire ? 

D'une telle problématique découle un ensemble de questionnements non 

moins douteux qui incitent à mettre en œuvre diverses approches à même 

d'appréhender la fiction dans une œuvre littéraire spécifique, à savoir ici le 

champ poétique, tels que: 

Comment une fiction peut-elle être réalisée sur le plan textuel poétique si l'on 

sait déjà le rapport existant entre l'imagination poétique et le sentiment 

provoqué chez le récepteur du discours poétique? 

Pour le cadre référentiel, quelles sont les principales critiques classiques et 

modernes qui ont trait au concept de fiction ou qui ont accordé un intérêt 

particulier à celui-ci, faisant de lui l'axe autour duquel toute investigation doit 

être effectuée ? 

Aussi, quelle est la nouvelle conception apportée par les rhétoriciens et les 

critiques littéraires, quant à la détermination du concept de fiction, et qui est 

susceptible de modifier celle qui est suggérée par les philosophes modernes ou 

contemporains ? 
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En effet, le concept de fiction est passé du champ philosophique au champ de 

la critique littéraire, notamment à celle de la poésie, étant entendu que la 

valeur et l'intérêt du discours poétique sont déterminés par nombre de 

paramètres, mais à partir de la fiction, car l'aspect imaginaire de la poésie et le 

sentiment provoqué chez le récepteur de celle-ci sont en lien étroit. Celui-ci est 

justement le reflet, dialectique bien entendu, de l'acte imitatif par le récepteur 

de la création fictif du poète- acteur. 

C'est pour cette raison d'ailleurs que certaines critiques considèrent cet acte 

comme étant un mécanisme de production, plutôt qu'une conséquence, étant 

donné qu'il représente le niveau le plus haut qu'une création peut atteindre, en 

tenant compte de la fiction qui, sur ce plan, joue le rôle de facteur déterminant 

aussi bien de la production que de l'émergence poétique. 

Ceci dit, il est admis que les études critiques littéraires modernes accordent un 

intérêt majeur aux structures latentes du discours littéraire, essayant de 

mettre en lumière les différents rapports qui existent entre les éléments 

structurels intrinsèques de celui-ci et que, généralement, la forme occulte. 

Autrement dit, l'important pour ces critiques, c'est l'étude de la fiction 

déterminant la confection de l'image littéraire, à partir de laquelle il est 

possible au récepteur de construire ses propres images mentales, en partant 

de sa expérience réelle. Ce qui, de surcroit, l'incite davantage à déterminer un 

horizon d'attente qui se fait sien, pour ce qu'il est: soit conforme à sa vision du 

monde, soit capable d'être modifié par de nouvelles expériences. 

Dans ce dernier cas, il s'agira surtout de ce qu'il y a lieu d'habituellement 

dénommer: la rupture de l'horizon d'attente. 

 
 
 
 
 
 
 



 

119 
 

 
 ملخص البحث باإلنجليزية

Key words :  

Fiction, Beauty of reception, horizon of expectation, beauty distance, 

Intentionnal, criticism tradition, isolation, conrtemporary crticism and modern 

criticism  

Summarized :  

The main reason of this study is show the immagenary side of literature, 

specialy the side that immagination play in it a secret rol that only the receiver 

or listeaner can see it but with his own vision and it can also help him to get his 

own exectation horizon  

The problem is :  

How can the literary immagination specialy poetry, be able to be 

inderstandable ?  

How can ranwal of concepts and methods ways have a place in the literary 

creation ?  

From this problem we find several questions wich enconrage to put ways to 

securing the immagination in a literary product specialy in poetry  

How can immagrmation be relized in the poetical texts if we henow before, the 

bond between the immagenation literary and the filling that the receiver of this 

poetry will get ?  

For the receiver of this poetry will get ?  

For the reference, what are the principal classic and modern criticism who have 

a relation slip with the concept of immagination or wich give a special 

interntion to it, making it an investigation axis. 

Also, what is the new concept given by well spokens and the literary criticism, 

and the determination of the immagination concept that can be able to 

chrange that one suggested by modern an contemporary  
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The immagination concept is passed from the well- spokens stage to the 

literary criticism stage, specialy that of poetry, the signification and the value of 

the poetic speach are determinated by…  

But from the immagination, because the immagination aspect of poetry and 

the filling of the receiver are in relation. That is the result of the imitatif act by 

the receiver of the fictif creation og the poet actor for this cause some criticism 

consider this act like a production mecanism more than a consequencen it 

represent the bighst level that the outstanding can get with the consideration 

of the immagination this one play the rol of the factor wiclr determinate the 

literary product and the poetic emergency 

From the argument, the study of modern literary criticism give a lot of 

intention the invisible structures in literature speach with it trying to explain  

the different relationship between structurel elements the important for this 

criticisms, is the study of immagination.   
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