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 شكـــر وعرفــــان:
فلواله ما كان  ،رّب العاملني على فضلو ومّنو وكرمواحلمد هلل 

 أما بعد: هلذا البحث أن يكون،

: عبد الغين أتوّجه ابلشكر اجلزيل لفضيلة األستاذ الدكتور     
على كرم الضيافة العلمية اليت منحنيها طيلة سنوات البحث، ابرة 

الرعاية التامة واملتواصلة جلميع دقائقه له الشكر مضاعفا على و 
حىت أصبح مثرة من مثار املعرفة الطّيبة، اليت أرجو من هللا تقّبلها 

وأن ينفع هبا   معا وأن جيعلها يف ميزان حسنات املشرف والطالب
 كل من قرأها.

اته هم يف إجناز هذا البحث وتصويب هنسأكما أشكر كل من 
 وّقرة.وأخص ابلذكر جلنة املناقشة امل



 هداءاإل
 اليت حني متوت إىل األرواح الطاهرة

 شوقا وأمنية  تًتك 

 أمال يف اللقاء

 إبراهيم الفقي رمحه هللا
 هللا توفيق كيموش رمحه

 توفيق بوراس رمحه هللا
 دنيا قديري رمحها هللا
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وطرحت عليو أسئلة ادلاىية  ،"Imaginary ادلتخّيل"لقد تنّوعت الرؤى النقدية اليت قاربت     
فمن أفالطون وأرسطو إىل  ؛فالسفةت أغلب تلك ادلقارابت صادرة عن والتكوين والقيمة، وكان

وغريىم، ربّدد مسار الفهم، الغريب  سارتر وابشالر وبول ريكور ودورانإىل وىوسرل ديكارت وكانط 
إىل درجة  أثرىا يف تراكم البحوث والدراساتابخلصوص، لذلك ادلتخّيل ودوره، وكان لتلك اآلراء 
الدراسات ادلختلفة، فهو من صميم اىتمامات  أصبح فيها ادلتخّيل موضوعا مركزاي يف اجملاالت ادلعرفية

 أما النقد الغريب، فقد كان ". جاك الكانالنفسية احلديثة، خاصة منها جهود عامل النفس الفرنسي "
، أتليفا ونقدا، إىل جانب تشتغل ن دبوضو  اخليالادل " من أىمّ بول ريكور" والفيلسوف الناقد

"، دون أنثروبولوجيا ادلتخّيل" خاصة يف كتابو " Durand جلبري دورانالدراسات اليت قّدمها "
"؛ من خالل ربليلو الظاىرايت للخيال التشعري، غاستون ابشالر" اهب تقّدم يتال قارابتلك ادلتنسيان 

 مواضيع تّتصل بتشاعرية العناصر األربعة "النار وادلاء واذلواء والًتاب".  يف حبثوو 

ّن الدرس النقدي العريب القدمي أوىل عناية كربى ابخليال وذبّلياتو، أضف إىل ذلك، فإ     
وإذا ما عّرجنا على اخلطاب الفكري/ النقدي العريب ادلعاصر، خاصة ما تعّلق بـ"التتشبيو واحملاكاة". 

 "، وإن كانت، إىل اليوم، ما تزال  ادلتخّيلفإنّنا ذمده قد بدأ يويل، ىو اآلخر، عناية متزايدة دبوضو  "
عنايًة حمتتشمة ابدلقارنة مع االىتمام الكبري الذي يوليو الغرب ذلذا ادلوضو ، والتشوط الكبري الذي 

يف كتاابتو  "دمحم أركون"قطعو يف دراستو وربليل مظاىره، ومن أىّم النماذج العربية اليت اىتّمت بو: 
"دمحم إلضافة إىل دراسات حول ادلخيال وعالقتو بتكوين الوعي العريب اإلسالمي القدمي واحلديث، اب

حول  "عبد هللا إبراهيم"حول "ادلتخّيل والتواصل، والغرب وادلتخّيل..."، ودراسات  نورالدين أفاية"
حول  "عبد هللا دمحم الغذامي"، وكذلك كتب الناقد السعودي ادلتخّيل السردي وعالقتو بفكرة التمثيل

ادلتخّيل التشعري وتداخالتو مع ما ىو ثقايف ومؤّسسايت...وغريىا من الدراسات األخرى، اليت تركَّز 
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ج هدىا يف التعريف ابدلتخّيل ومرجعياتو ادلتنّوعة. وقد اقتصران يف ىذا البحث على النموذج ن 
اشتغالنا وىو  " دلا ذلما من صالت مباشرة دبوضو عبد هللا إبراهيم وعبد هللا الغذامياألخريين "

 عمق"ادلتخّيل األديب"، مع ما فيهما من انفتاح على اجملاالت غري األدبية اجلمالية لتقدمي فهم أ
 "ادلتخّيل".  وضو دل

من  هدّ  ع  شعرا ونثرا، ب   ؛"ادلتخّيل األديبحاول ىذا البحث اخلوض يف إشكالية "لقد       
ر يف تتشكيل احل ّدة، وىذا بسبب ما للمتخّيل من قيمة وأثزايدة تادلواضيع ادلعاصرة اليت تعرف عناية م  

ا تعّرضت لو دمّ رغم على ال. ف، بلو، ويف تكوين اإلنسان نفسواخلطاابت الفنية اجلمالية وحىت ادلعرفية
رينيه الفالسفة وادلفّكرين، خاصة يف العصر احلديث؛ مع " ل  ب  ازدراء من ق  هتميش و ادلخّيلة من 

د  ربت مصدر اخلطأ والضالل، إال أّّنا استطاعتوغريمها، حيث اعت   "ابسكالو ديكارت أن ت وج 
 بناءً  العقل واحلس، واستطا  ادلتخّيل، يت ي ك  ل  م  ك  األخرى ات اإلنسانيةك  ب ن ادلل   وقيمةً  لذاهتا مكانةً 
 خاصة وأنّو نتاج  ملكة   ؛إىل جانب النتاج العقلي واحلسي دلهّمةأن حيظى دبكانتو اعلى ذلك، 

 ل.التخي  

تكوين اإلنسان، ىذا  من عناصر وفاعال همامكونو عنصرا   " إىلادلتخّيلترجع قيمة " ذاذل    
أو حسّي فقط، بل ىو كائن مرّكب  مكّون عقلي يفاختزالو  حبال من األحوال الذي ال ديكناألخري 

ال يتحّقق كائنا إاّل هبا، وكل حماولة لفهمو ال تضع يف احلسبان ىذا التعّدد  ات وق و ىك  ل  من مجلة م  
. أتويل كل ما لو صلة بوتفسري ويف التقّول عليو، وادلزايدة يف  ،ال حمالة، التكويين يف بنيتو ستقع

فصال إجرائيا فقط. ة والتحليل ال ديكن قبولو إالّ إذا كان أثناء ادلقاربيف والفصل ادلـ الح ظ ب ن مكّوانتو 
رجعية واترخيية ومجالية...ظّلت، م ألجل ىذا وذاك، جاء ىذا البحث لكتشف ما للمتخّيل من قيمة

كرًا على القوى اإلنسانية األخرى. ،طويال ازمن  ح 
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، عرةالو   وه أرضاستكنوا ىو تقدمي مقاربة نقدية للمتخّيل األديب العريب رومو حبثنايإّن ما     
 رؤية تستند إىل بعض آليات فق، و  قاربتوالنقدية اليت  طاابتاخل بعض االشتغال على من خالل وذلك

وىو ادلنهج الذي  "،رعرينقد ادلال"ـعرف بما ي  " ولكن يف بعده االبستيمولوجي، وىذا ادلنهج البنيوي"
، ىذا األديبالنقدي ال /ادلعريف اخلطاب يف مناقتشة ىذا ادلوضو ، خاصة وأنّنا نتشتغل على ارتضيناه

 ا حّصلهيتسيسمح دبعاينة درجة التمّثل المن جهة، ومن جهة أخرى، فإّن ىذا النو  من ادلقارابت 
الناقد العريب ادلعاصر يف مواجهتو للمتخّيل؛ مفهوما وموضوعا. أضف إىل ذلك، فقد استفاد البحث 

النتقاالت ادلنهجية واإلبداالت ل و"؛ لدى تتّبعنتوماس كو " الذي اقًتحو "الرباديغم"من مفهوم 
   ."نظرية األنساقاالستضاءة ببعض أفكار " ةمع حماولحرص منوذجا الدراسة تقدديها،  النقدية اليت

فصول وخامتة اشتملت على مجلة وثالثة  مدخلاء على ىذا، قّسمنا األطروحة إىل بن    
ا فيو عن أصول ن  ثـي ؛ حب   "ي مفاهيم البحثقراءة "بعنوان  ادلدخلالنتائج اليت توّصلنا إليها، حيث جاء 

، مع حماولة ذبلية بعض العالئق اجلامعة ب ن بحثالعنوان عليها  ودالالت أىّم ادلصطلحات اليت قام
ادلتخّيل، اخلطاب، تلك ادلصطلحات، ومن ب ن تلك ادلصطلحات: ل ناموضو  األطروحة واستخدام

ىو ذلك التجسيد  ، واحلال تلك،فادلتخّيل. النسقابإلضافة إىل مصطلح  النص، النقد وادلنهج،
)نصوص(، حركية متثيلية)مسرح،  )خطاابت( أو كتابية ادلادي للخيال، عرب وسائط متعّددة شفوية

)رسم، رمت...(...، خيضع ابلضرورة إىل نسق حمّدد، وإن مل يكن قارّا وّنائيا، لو  أفالم...(، صورية
وذلذا ال ميكننا إدراك وفهم ادلتخّيل ، منهج من ادلناىج النقدية ادلتعّددةقابلية الدراسة والتحليل و فق 

 .ذكورةدون اإلحاطة ابدلصطلحات ادل

 حاولنا؛ " فلسفة ادلتخّيل وحتّوالت ادلفهوم"، فقد محل عنوانولللفصل األأما ابلنسبة     
من خالل مساره  دبا ىو خيال،؛ "ادلتخّيلفيها مصطلح "احلمولة الفلسفية والفكرية اليت خي   فيو تتّبع

وحديثو عن اخليال يف عالقتو دببدأ  "أفالطون"ـادلعريف داخل أطروحات فالسفة الغرب ربديدا، بداية ب
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مراعاة منّا ، الفالسفة والنقاد العرب القدامىآبراء  مّث مرورا، "أرسطو"، معّرجا على آراء احملاكاة
..." بن سينا والفارايب والكندي وحازم القرطاجينا" فتّمت اإلشارة إىل بعض آراء ،للًتتيب التارخيي

وجود نقاط تالٍق  إىل، مع التنبيو "اخليالأتكيدا على االىتمام العريب اإلسالمي دبوضو  "متثيال و
 .لعريب واليوانينا  نوافًتاق ب ن الفهم

" وكل ادلخّيلة وادلتخّيلتوّقف البحث عند حلظة التهميش الكربى اليت تعّرضت ذلا "  كما     
يرجع  ،الفضل كل  ،  العقالنية، حيث التمجيد والفضل الديكارتيةما لو صلة هبما، وىي اللحظة 

كون مصدرا للضالل واخلطأ، وقد كان ذلذه الرؤية يوال أثر إاّل أن لو للعقل، أما ما عداه فال قيمة 
أثرىا يف ترسيخ فكرة ازدراء اخليال وادلخّيلة يف الفكر الفلسفي الغريب، خالل تلك الفًتة وما بعدىا. 

بعضا من قيمتها، ح ن جعلها وسيطا يف  ،ولو بنسبة معّينة، ةخّيلللم أعاد " Kant"كانطإاّل أّن 
االذّباه جاء مّث نقطة ربّول يف مسار االىتمام ابدلخّيلة وذبّلياهتا،  راؤه تلكعرفة اإلنسانية، فكانت آادل

قّدموا ف ، مع ما ب ن الثالثة من اختالف،وسارتر وغاستون ابشالر" هوسرل"مع  الفينومينولوجي
"أنثروبولوجيا ا، لي ختم الفصل بعنصر خليال والصورة وادلتخّيل ووظائفهحول مفاىيم ا آراء فّذة ومتمّيزة

للمنظور األنثروبولوجي وكيفية فهمو وتعاملو مع ادلتخّيل ومتظهراتو فيو التعّرض  تّ  حيث؛ ادلتخّيل"
        ".Durand دوران"جلبري  الفرنسي األنثروبولوجي اإلنسانية، وذلك من خالل الًتكيز على آراء

عبد هللا قّدمو الناقد العراقي "، فقد كان مراجعة نقدية دلا ينالفصل الثاوفيما خيص     
"ادلتخّيل السردي والتمثيل الثقاي ي "، وأخذ ىذا الفصل عنوان ادلتخّيل السردي" حول "إبراهيم

للمتخّيل السردي؛ مصطلحا واشتغاال،  ناقدال فهم  تتّبع  فيو حاولنا، خطاب عبد هللا إبراهيم النقدي"
، وبعد ضبط ادلفهوم يف اإلطار "2، ج1الرعريب، ج "موسوعة السردمن خالل كتبو ادلختلفة، خاصة 

 السردمّتت مناقتشة إشكالية العالقة احلاصلة ب ن " تعي ن حدود داللتو لدى الناقد، النقدي العام، مثّ 
إاّل وتقوم على سرد  اليت مفادىا أّن كل مركزية؛ و "سرعيد ادوارد"، استنادا إىل مقولة "دلركزية وا
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خمصوص لفكرىا وثقافتها، ولكّن الغاية اليت جيري إليها حديثنا عن ىذه العالقة، ىي أن نب ّن أّن 
احلضارية اليت ينتمي إليها، وأّن ىذه ادلركزية تعرّب عن نفسها عرب الثقافية و السرد مطبو  بطابع ادلركزية 

  ومن ب ن تلك الوسائط السرد. ؛وسائط خمتلفة

ادلنهج ومرجعيات الفهم اليت استند إليها خطاب عبد هللا  كتشف عنال حاولناوبعد ذلك     
إبراىيم النقدي، وأابن ىذا العنصر عن تنوّ  تلك ادلرجعيات وثرائها، وإن ذبّلت واضحة عرب آليات 

آليات التحليل البنيوي من  بّينة" ادلستخدمة يف ربليل النصوص، مع استفادة ادلقاربة الثقافية"
. كما حبث ىذا الفصل عن نسق ادلتخّيل السردي ومقوالت نظرّييت التلّقي والتأويلوالسيميائي، 

ىية واإلسناد، واألثر القرآين يف توجيو بعض األفكار ادلّتصلة بو كالتشفا وانقشالعريب القدمي واحلديث، 
األنوا  الكربى  ، وكيفية اّنياريف الفًتة احلديثة نتشأة الرواية العربية ادلتخّيل السردي، وإشكالية مسار

"، مع الًتكيز التشديد على الفكرة اجلوىرية اليت يتأّسس عليها السرية وادلقامة واحلكاية الشرعبية"
" دلختلف مقّومات يالتمثيل السردي والثقاوىي فكرة " ؛خطاب الناقد حول ادلتخّيل السردي

 وصورمها وطبيعة العالقة بينهما. الذات واآلخر

وخطاب األنساق ي ادلتخّيل الشرعر احلامل لعنوان " ؛ثالثالفصل اليف ح ن اشتغل     
عيات ذلك " للمتخّيل التشعري مع النبش يف مرجالغذاميعلى فهم " ،الغذامي أمنوذجا"" ةالثقافي
واألسس اليت شّكلتو، أضف إىل ذلك، مناقتشة إشكالية التحّول من ادلتخّيل التشعري إىل  الفهم

النقد األديب إىل من  ،يف مقاربتو للنصوص؛ مع اإلشارة إىل االنتقال النقديادلتخّيل التشعري الثقايف، 
" يف  الغذامي" كما تناوذلا "األنساق الثقافيةعناية الفصل شديدة بفكرة " كانت  قدالنقد الثقايف. و 

 يف احملّصلة حاملة ألمراضىي  ؛، ألّن ادلتخّيل التشعري لديو مبّطن جلملة من األنساقكتبو ادلتعّددة
 وجب نقدىا وفضح مراميها. ثقافية
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من كّل ما لو صلة مباشرة أو ، ما استطعنا، فادةفصول البحث ادلذكورة، حاولنا اإل وإلذماز     
مثل "لسان لقواميس اللغوية وادلتخّصصة؛ بعض ادلعاجم واب ستعانةاال تغري مباشرة ببحثنا، فتمّ 

البقاء أيوب بن موسى  يبأل غويةلوالفروق المعجم يف ادلصطلحات الكليات و العرب البن منظور، 
 Hartman, stork, Dictionary اللغة واللسانيات قاموس"و ادلعجم الفلسفي""و ،احلسين الكفوي

of language and linguistics روتلدج للفلسفة "، وموسوعة "Routledge Encyclopedia of 

Philosophy " خمتلف مصطلحات حبثنا ضبطمسحت لنا ب، وغريىا من ادلوسوعات والقواميس اليت. 

، ونذكر على سبيل ومتعّددة فهي كثرية نسبة للكتب اليت أفدان منها بدرجة كبريةأّما ابل   
 " وكتابالفلسفة والنقد احلديثني يوسف اإلدريسي، اخليال وادلتخّيل ييل ال احلصر، كتاب "التمث

اخليال، مفهوماته " "، أضف إىل ذلك كتابظاهرايتالرعريب الذهيب، شرعرايت ادلتخّيل، اقرتاب "
اخليال " خاصة كتابيو" جون بول سارتر" ، وكتب"عاطف جودة نصر" للباحث ادلصري "ووظائفه

Imaginationوادلتخّيل " Imaginaire"" وابخلصوص كتبو عبد هللا إبراهيم، وخمتلف كتب الناقد ،"
 "النقد الثقاي"ـب " وانتهاءً اخلطيئة والتكفري"ـب ابتداءً  "الغذاميعبد هللا السردية، وخمتلف كتب "حول 

 وكل ما لو صلة ابدلنظور الثقايف للتشعر. 

"، عبد الغين ابرةويف األخري، ال يسعين إاّل أن أتقّدم خبالص شكري وامتناين لألستاذ الدكتور "
على الصورة  البحث على الرعاية اليت حباين هبا، منذ بداية اشتغايل هبذا البحث، إىل أن أصبح

كما ال أنسى ش كر  كل من   وابرك لو يف أىلو وولده وعلمو، فجازاه هللا عين كل خري، احلالية،
  إذماز أطروحيت ىاتو. يف ،ولو ابلكلمة الطيّبة، ساعدين

 وهللا من وراء القصد                                                                           

 مـنيــر مهادي                                                                               
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مؤثر من حضور ابرز ك  اية، ؼبا ؽباؼبعرفالعملية الفنية كالعلمية ك  يف أسٌ  تقع العناية ابؼبفاىيم     
 لن تقـو من دكف مفاىيم تضتط حدكداؼبعرفة  فٌ إ القوؿ من التديهي وإنٌ ك يف أتسيسها كترسيخها، 

لى االنتقاؿ من ؿبيط جغرايف ع هتادر قي  ،، أضف إذل ذلكنظرا أك تطتيقا ربمل مدلوالهتا، إفٍ ك  اشتغاؽبا
 ر فيها،تؤثٌ ر هبا ك  ترةة معرفية جديدة تتأثٌ يف لتتأرضن ،فيها رةوٌ ؿبافظة على ؿبموالهتا أك ؿبي إذل آخر 

ؼبعرفية اليت ها تظل اتةعة لألرض اتليف صي  هالكنٌ  ،مشًتكةك  فبا يسمح ابغبديث عن مفاىيم عامة
 مصطلحا.را قتل أف تصَت تصوٌ قت فيها فكرة ك زبلٌ 

غال شاغال و اليـو ابت شي اؼبعرفة، لكنٌ  ـى دى قدًن قً كمصطلحاهتا االىتماـ ابؼبفاىيم  الشك أفٌ ك     
تشييد اؼبعارؼ النظرية  ضركرهتا يفك  تهانتئ عن أنبييي  ما ىذاف العلـو الدقيقة كاإلنسانية، ك ؼبختل

ه اتريخ التشرية من هد يعالذم عرفو اإلنساف اؼبعاصر يف شىت اجملاالت دل اللاؽب توٌسعفال ،العمليةك 
  التداخل ةينها إشكاالتو، كما أفٌ ك  ع اىتماماتوظهور علـو جديدة متنوعة تنوٌ إذل ل ىو ما أدٌ قتل، ك 

اؼبفاىيم اؼبصطلحات ك من  اكثَت كٌلد  كىو ما تقريتا،  اليت سبٌيزىا دكداغبحاء مبلدرجة ا ،جدا كتَت
 .التوظيفالفهم ك كصعوابت يف الضتط ك  ى يف االستعماؿفوضن  ، يف اؼبقاةل،خلقلكٌنو ، ك دةاعبدي

                                                           

يف اغبديث عن األفهـو  –من اؼبعجم الفلسفي، كىو يعٍت  " Territorialisation أرضنالت" استعار التحث مصطلح 

 : مطاع صفدمصبةن اؼبفهـو كاستقراره يف أرض معرفية، ينظر: جيل دكلوز، فليكس غٌتارم، ما ىي الفلسفة، تر توطٌ  -كحركتو
  .06، انفذة اؼبًتجم، ص1997 ،1ط كفريق مركز اإلمباء القومي، لتناف، اؼبركز الثقايف العريب، الدار التيضاء،

  دل تكن ىذه الفوضى يف االستعماؿ كالفهم خاصة ابلفضاء الثقايف كالعلمي العريب كحده، ةل ذبٌلت ةعض مظاىرىا لدل الغرب
 أيضا، كذلك ةستب اختالؼ اؼبضاف اليت زبٌلق فيها اؼبصطلح، كمع ذلك فاألمر عندان أكثر تعٌقدا كأتٌزما.
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"حيوات عديدة، ينتقل من سياق اترؼلي إىل سياق "  Conceptادلفهوم"وبيا             
اترؼلي آخر، ويف كل حياة ػلصل على ىويّة زلّددة وزتولة داللية معّينة ووحدة اللفظ غالبا ما 

في كل ذلك" على اكتماؿ مراحل  دليالظهور اؼبفاىيم يف حقل معريف معٌُت  من أجل ذلك كاف .1ختخ
بتة ال يعٍت الاألمر  ، غَت أفٌ فهماإدراكا ك ؼبشتغل عليو، إحساسا ك االسَتكرة اؼبعرفية يف ذلك اؼبوضوع 

 ،ردائها النظري والعلميدة من دائمة رلدّ  فادلعرفة تسَت يف حركة ،ل عملية توليد ادلفاىيمتعطّ 
 لغيو.جاوزة ما ىي عليو اآلن دون أن تخ تم

الذم يعٍت ك  ،"ؼ ق ـ" اللغوم لعريب قد خرج من اعبذرإذا كاف اؼبفهـو يف اؼبعجم اك     
اللغوية  ىذه الداللةمع ؾ شًت ما تاالصطالح لو من الدالالت  و يفاكتساب اؼبعرفة قلتا ال حواسا، فإنٌ 

فو كل كاحد منها رٌ يعحيث عة، إذل حقوؿ معرفية متنو ىذا ةستب انتمالها كما زبتلف عنها يف آف، ك 
على أساسو حة دلعٌت كلي، و ادلوضّ رلموع الصفات أو اخلصائص "منطقيا  ـبصوصة، فهومن زاكية 

الشيء على .)أما( فلسفيا فهو معرفة ..Extensionيقابل ادلاصدق صنيف و التيقوم التعريف و 
 .2وجهو، )و ىو عند( األصوليُت: ما يقابل ادلنطوق"

توضيح معناه و  دودهتعيُت حابلشيء و يف ادلعرفة  ،ا، إذً داللة ادلفهوم اجلامعةتتمظهر      
إليو يف اعبملة  نظركا ُتاألصولي فإفٌ  ،مفردة ا ىوفهـو دباىتموا ابؼبقد إذا كاف اؼبناطقة ك  يف كليتو،

(، صفاتخصالص ك  أم ما يتضمنو تصور الشيء من)" ادلفهومز الفريق األكؿ ةُت "ميٌ إذا العتارة، ك ك 

                                                           
 .100، ص2005، 1سادل يفوت، سلطة اؼبعرفة، دار األماف، اؼبغرب، ط - 1
  .حيث تكوف مرحلة اإلحساس ىي أدىن درجات الوعي، يتوٌسطها اإلدراؾ، كيكوف الفهم ىو أرقى مراتب الوعي لدل اإلنساف

 اآلداب كلية اػبامس، دمحم جامعة ،رةيةاؼبغ اؼبملكة ،اؼبفاىيم تكٌوهنا كسَتكرهتا ،ضمن كتاب صباعي ،ما اؼبفهـو ،دمحم مفتاحينظر 
 .12، 11صص ،  2000، 1ط الرابط، اإلنسانية، كالعلـو

ينظر أيضا لضتط  .189، ص1983اؼبعجم الفلسفي، ؾبمع اللغة العريب، القاىرة، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطاةع األمَتية،  -2
، اؼبكتب الوطٍت للتحث كالتطوير، ليتيا، 4، دليل أكسفورد للفلسفة، تر: قبيب اغبصادم، جمفهـو "اؼباصدؽ" : تد ىوندرتش

 .863دط، دت، ص
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 ،خالؼ اؼبنطوؽ" هاألصوليُت اعتربك  " )أم اؼبفردة يف مشوليتها عبميع األفراد( فإفٌ ادلاصدقةُت "ك 
ىناؾ ل ىناؾ منطوؽ ك ةعتارة أخر العتارة اؼبكتوةة أك اؼبنطوقة ك  معٌت ىذا أنو ىو ما يفهم منك 

كم اؼبسكوت ةناء على ىذه القسمة الثنالية اقًتحوا قسمة أخرل، ىي ما يوافق حمسكوت عنو. ك 
نطق ما ىبالف مدلوؿ اللفظ حملل الفهـو اؼبوافقة أك فحول اػبطاب، ك ىو معنو  غبكم اؼبنطوؽ، ك 

 1ظٌبوه مفهـو اؼبخالفة أك دليل اػبطاب."ك 

وظيفيا مع مصطلحات  دالليا و مصطلح "ادلفهوم" يتداخل  نشَت يف ىذا اؼبوضع إذل أفٌ ك     
األساس إذل يف ىذا راجع شيء كاحد، ك للداللة على يستعملوهنا  التاحثُت فٌ إ، حىت كثَتة أخرى

فرة ىذه اؼبصطلحات مع ك  ،جانب آخر كمن ، ىذا من جانب،اغبدكد الداللية ةينهاسباىي 
 ,intention  notion:ىذه اؼبصطلحات لألمرنذكر سبثيال ، ك يف ترصبتها ختالؼ الشديداال

extension, compréhension, concept، ٌها يعٍت أيٌ ك  ؟"ادلفهوميعٍت "ها ...فأي
 يف عرؼ آخرين تعٍت التصور،" ك مادلفهو رؼ التعض تعٍت "يف عي  conceptفمصطلح   ؟"التصور"
 ،" يف ترصبة أخرلادلاصدقخذ معٌت "قد أت" ك ابدلفهومًتجم "قد تي  compréhensionكلمة ك 
.ىكذاك 

 

، "ومادلفهضتط مفهـو " ،من الصعوةة دبكاف ،كافيف الًتصبة   االختالؼ ىذا من كةستب    
ىو ك  دالالتو حىت ال يتوه التاحثك  منهجيا ضتط حدكدهمعرفيا ك  آخر كجب مصطلح ىو كأمٌ ك 
ؿبموالتو اليت قد  مصطلح لكل ال ننسى أبفٌ تة، ك حقل من حقوؿ اؼبعرفة اؼبتشعٌ  مو يف أمٌ ستخدي

                                                           
 .12ص ،اؼبفاىيم تكٌوهنا كسَتكرهتا ،ضمن كتاب صباعي ،ما اؼبفهـو ،دمحم مفتاح - 1

  .14نفسو، ص  ينظر اؼبرجع ،ىذه القضية حوؿؼبزيد من التفصيل  

  هبب أف "يتجاكز التقاء ضمن حدكد اؼبصطلح، حيث ال تتقى القضية لغوية ؿبضة، ةل تصتح معرفية ادلفهومإٌف التعامل مع ،
تستوجب الوعي ةعالقات أكسع من عالقة الكلمات كاؼبصطلحات ةعضها ةتعض، كمن االقتصار على سياقات االستعماؿ 

لتواصل )مفهـو الثقافة أمبوذجا(، ضمن كتاب: اؼبفاىيم كأشكاؿ اللغوم، أك ما يعترب أغراضا كالمية". دمحم الدغمومي، اؼبفهـو كا
 .93، ص2001، 1التواصل، تنسيق دمحم مفتاح كأضبد ةوحسن، منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، الرابط، ط
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 السؤال"دكر  فعيلال ةد من ت فيها. لذلك  يف األرض اؼبعرفية اليت استنتتسبارس فعلها السليب
 أصولوك حدكده  ككشفاؼبفهـو  القتض على مامن خالؽب يتمٌ ل، يف ميداف اؼبعرفة "وادلساءلة

 اعبواب ىو اآلخر ال ينتهي. ألفٌ  اؼبساءلة قد ال تنتهي ، على الرغم من أفٌ كاستخداماتو

 غَتىا،فكرة ك اللتتسا مع مصطلحات أخرل كالتصور ك ف اؼبنظور القدًن للمفهـو مالقد ك   
صار يف  اؼبعاصرو يف الزمن إال أنٌ  على الرغم من أٌف اؼبصطلح أٌكال كأخَتا ىو ؿباكلة كضع حٌد للتصٌور،

، كاا ُت  عطي   ال مخ "اعتباره معرفة أو دتثّ  " ةعد أف فٌضل الفالسفةواقعة فلسفيةالفهم الدكلوزم "
 نّ )احلكم(، لك )التجريد أو التعميم( أو استعمالوران بواسطة ادللكات القادرة على تشكيلو يفسّ 

طرح نفسو بنفسو داخل نفسو طرحا ا ي  إظلّ ل و شكّ ، ال يخ غلب إبداعوع و بد  ا يخ وإظلّ  ىعطادلفهوم ال يخ 
  1.ذاتيا"

 دولوز" إفٌ    
Deleuze "(1926،1995 )اؼبتواصلك رةط القدًن يدعو إذل ذباكز ذلك الـ، 

 و إةداعفهم أبنٌ أف يي  حستو تداكلو، ةل هببلو أك ةُت اؼبفهـو ك هـو كما يشكٌ ةُت اؼبف ،لقركف طويلةك 
 إنٌو أصال، كذلك يف ؿباكلة لتجاكزه. داخل النسق؛ أم ما كاف موجودايكوف من ما  اإلةداع عادةك 

اغبقل اؼبعريف  أفٌ  "دولوز" عدٌ قد يف اجملاؿ التداكرل اؼبشتغل عليو، ك  جد قتالن ؼبا كي نتيجة فهم شامل 
"ال أعلية للمفهوم منقطعا عما ػلذلك ف" Philosophy الفلسفة"حقل  تدع اؼبفاىيم ىوالذم يي 

                                                           
 .30ص، 1997، 1ط، ةَتكت، اؼبركز الثقايف العريب، مطاع صفدم تر:، ما ىي الفلسفة، جيل دكلوز، فليكس غتارم -1
  1953دكلوز فيلسوؼ فرنسي كأستاذ يف السورةوف، هبمع ةُت النقد األديب كالفلسفة. أىٌم أعمالو "التجريتية كالذاتيةجيل ،

...ينظر حسن حنفي، 1983، الصورة كاغبركة 1969، االختالؼ كالتكرار 1963، فلسفة كانط 1962نيتشو كالفلسفة 
 .430، ىامش ص 2000، 2عية للدراسات كالنشر، ةَتكت، طمقٌدمة يف علم االستغراب، اؼبؤسسة اعبام
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 فليس ذتة وحدة سكونية (منوو )ينخرط يف تكوين ذاتو عرب تكوينو لغَته... (فهو)فهمو...ؽلخ 
 .1للمفهوم"

زمن تشكيلو لذاتو،  هغَت مع و يتداخل ليس كاحدا ةل ىو متعدد، ألنٌ  ،طرح، هبذا الاؼبفهـوف   
 ، ةل"دولوز"فال كجود ؼبفهـو ةسيط يف عرؼ  ،النموٌ دالم ك  التحٌور كالتتٌدؿفذاتو متكثٌرة ذبعلو دالم 

تكون قد آتية من مفاىيم أخرى، " يف أغلب األحيان على أجزاء أو مكوات مل تاؼبفهـو يشإٌف 
لكنها تكّون نواحي أخرى من  قد افًتضت مستوايت أخرى...أجابت عن مشكالت أخرى، و 

 .2تساىم يف إبداع مشًتك"جتيب عن مشكالت قابلة للًتابط و  ادلسّطح عينو، اليت

ذبيب معو ك  و ةسماهتامي سً أخرل تى  مفاىيمظالؿ داخلو  ا، ربيى امرٌكت امفهوم ىذا ما هبعل منو    
. ابإلضافة إذل ىذه الصفة ك  من خاللو عن مشكالت يف ؾباالت غَت اجملاؿ الذم وبيا فيو ىذا اؼبفهـو

 ،لفظ ىو من حيث ؛مفهـو ألمٌ  الًتكيتية للمفهـو الواحد، ىناؾ صفة تركيتية أخرل تتعلق ةكوف أفٌ 
ىذا االستعماؿ حىت لو افًتضنا  ستيل لو إذل صرؼ ىذه الداللة ك ال، ك استعماؿ ساةقي داللة ك  "ساةقي 

لى العكس من ما ال ينفكاف عن اللفظ كما ال ينفك الشيء عن نفسو، ةل عو أراد ذلك، ألهنٌ أنٌ 
كاؿ الفلسفي شفيهما ما يبكنو من فتح التاب ؼبزيد من االست (العادل ك الناقدك )ذلك هبد الفيلسوؼ 

التعيدة اليت يبكن أف  يتٍت عليها العناصر ك فيأخذ من ىذه الداللة الساةقة كل السمات اؼبعنوية القريتة 

                                                           
الذم يذىب  كىو الرأم نفسو من مقدمة اؼبًتجم. 6ص،  مطاع صفدم تر:، ما ىي الفلسفة، جيل دكلوز، فليكس غتارم - 1

، أك فبا ينتغي تصيَته قاةال للفهم، علي حربإليو " "، حيث يرل أٌف "اؼبفهـو يتغٌذل فبا وباكؿ أف ييفهمو، أم فبا ىو غَت مفهـو
كذلك ابالنفتاح اؼبستمر للفكر على أحدية الذات كفرادة اللغة، أك على كثافة التجرةة كطيات اغبس، أك على كيمياء اؼبخٌيلة، 

كار كسدًن األشياء. كألٌف اؼبفهـو ىو كذلك، ال يبكن إاٌل أف يكوف ذا مفعوؿ ربويلي. كتقلٌتات اؼبعٌت، أك على سيالف األف
، أك ربويل للواقع ةقدر ما ىو توليد للغة". علي  كالتحويل مزدكج ةل مرٌكب، دبعٌت أنٌو ربويل للموضوع ةقدر ما ىو تكوين للمفهـو

 .7، ص1998، 1لعريب، ةَتكت/الدار التيضاء، طحرب، اؼباىية كالعالقة، كبو منطق ربويلي، اؼبركز الثقايف ا
 .41 ص، مطاع صفدم تر:، ما ىي الفلسفة، جيل دكلوز، فليكس غتارم -  2
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اؼبقامية اػباصة االستعماؿ كل السمات السياقية ك  كما أيخذ من ىذا  ،االصطالحية يف مفهومو
 .1ع هبا دالرة تطتيق مفهومو"العامة اليت يبكن أف يوسٌ ك 

ما قبل "ىي مرحلة  ؛ىنا عن اؼبفهـو يف مرحلة قتلية "طو عبد الرزتن"ث يتحدٌ      
ق حول داللتو، ف  ع التوظيف، غَت مت ّ ادلفهوم واسع الداللة متنوّ  /اللفظحيث يكوف  ،"االصطالح

. فاللفظ يتقى ال حىت اصطالحال مراجعة و الذي ال تدقيق فيو و و ما يزال وليد اإلدراك العام ألنّ 
تطت ىذه فإذا ما ضي  ،ةعد ضتطيي دل  اؼبنظور الذم يفكر ةو فيوك ؾباؿ اشتغالو ك ظباتو  تلفظا ما دام

حاؿ العمـو إذل حاؿ االصطالح،  منميداف الكالـ إذل ميداف العلم، ك من األمور انتقل اللفظ 
 ربليل.دراسة ك  أك يصتح ىو نفسو ؾباؿى  ةنالها،يف تشكيل اؼبعرفة ك  هللمفهـو دكر  ةذلك يصتحك 

حبثية ثرٌة، تسمح  يفتح آفاقا الوقوؼ عند اؼبفاىيم يف مرحلتها قتل االصطالحية إفٌ       
فبا  ،التعالقات الكثَتة مع الكالنات اؼبفاىيمية األخرلك  ،كاالستعماالت الساةقة الدالالتةكشف 

متنوعة صَتكرتو، كما هبعلو أماـ اختيارات تدليلية داللة اؼبفهـو ك يبٌكن التاحث من التعٌرؼ على 
"آاثر قريتة أك ةعيدة ، دبا ىي كذلك، مفاىيمفلل تكفل لو تطوير اؼبفهـو أك إةداعو من جديد.

كوف مشًتكا تىذه اآلاثر...قد  ؼبقتضيات الوجود اإلنساين يف غبظتو الطتيعية اغبسٌية األكذل...إفٌ 
مشًتكا قد يكوف التنتيو إليو ذل، دىم يف التجرةة الطتيعية اغبسية األك إنسانيا يتوٌحد فيو الناس ةتوحٌ 

ةتوٌسط  الذىنياتواصل" ةُت العقليات ك تربصيل "ال التعيُت غبدكده خطوة من خطواتكالتذكَت ةو ك 
 2األلسنة.""اختالؼ" اللغات ك 

                                                           
، 1999 ،1ط،ةَتكت، اؼبركز الثقايف العريب ، 2ج، يلثكتاب اؼبفهـو ك التأ  ،القوؿ الفلسفي، فقو الفلسفة ،طو عتد الرضبن - 1

  .134ص
: اؼبفهـو من  ،ضبو النقارم - 2 اؼبفاىيم كأشكاؿ ، ضمن كتاب صباعي، أمبوذجا«  prouver» اؼبشًتؾ اؼبنسي كترصبة اؼبفهـو

 .34ص ،التواصل
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من ادلمكن احلديث عن اتفاق   واختالؼ اللغات كاختالؼ التشر، فإنٌ من رغم على الف       
عاينتها ، قد تسمح مي ة األوىلحال التجربة الطبيعية احلسيّ  اإلنسانيةكان يف البدء بُت اجلماعة 

سمح ةفتح ابب معرفة تإبهباد ؾباؿ تواصلي خصب هبمع ةُت ـبتلف العقليات كالذكات، كما س
 نّ إساةقا،  ٌررملها، كىذا أتسيسا على ما قػي ماثلة، ةل متقارةة تقارب اؼبفاىيم اليت ربتإنسانية ال أقوؿ م

حىت لن تستطيع ذلك،  اص من سابق الداللة وسابق االستعمال فإنّ ادلفاىيم مهما حاولت التخلّ 
ىذا  أفٌ  إالٌ  بات الداللية األوىل.و سيظل حامال لتلك الًتسّ ل ادلفهوم اصطالحا فإنّ لو تشكّ و 

 ، ألفٌ الذم يرةط ةُت ةٍت التشر كقاةليتو للفعل يف عادل اغبوار أك الصداـ الكالـ ال يبكن اعبـز ةصحتو
 طها يف طريقكزبتٌ  تمعاتاجملاؼبعارؼ ك لة كى أشٍ  ىي اؼبسؤكلة، يف جانب من اعبوانب، عنفاىيم اؼب

 . تعض مظاىر ثقافتهاتشكيلها ل

 ذكرا يكم  ،ىي مفاتيح كل علم وكل معرفة ،لكتواحلال  ،اصطلحاهتوم ادلفاىيم إفٌ     
كعنواف  (أم العلـو)اؼبعرفية  "فهي ؾبمع حقالقهاكؽبذا  ،أيضا ذتارهبل وىي ، "ادلسديعبد السالم "

ل ةو اإلنساف إذل منطق العلم غَت ألفاظو ما ةو يتميز كل كاحد منو عٌما سواه، كليس من مسلك يتوسٌ 
ا تقـو من كل علم مقاـ جهاز من الدكاؿ ليست مدلوالتو إال ؿباكر العلم االصطالحية، حىت لكأهنٌ 

 .1كمضامُت قدره من يقُت اؼبعارؼ كحقيق األقواؿ"ذاتو 

                                                           
  ٌقد قت يف تلك الًتةة الغريتة مث استيجلتت إذل ىذه الًتةة، زبلٌ  ؛ حيثمن مفاىيم مأخوذة من ترةة معرفية غَت ترةتها اكؿدى تى يػي ما  إف

يؤٌدم إذل حدكث تشويو يف منظومة اؼبصطلح اػباصة ابلثقافة اؼبستقًتلة، كىذا ما نراه حاصال يف كثَت منها؛ مثل: اغبداثة، ماةعد 
 اغبداثة، الثقافة، اؼبتخٌيل...

ة، كمع ذلك فهي تطرح إشكاالت كثَت  .11ص، 1988، الدار العرةية للكتاب، قاموس اللسانيات، عتد السالـ اؼبسٌدم - 1
يقوؿ الغذامي توصيفا لألمر "ال كجود ؼبصطلح ليس إبشكارل كخاليف كعلى درجة  أك درجات من الغموض كااللتتاس، أم أٌف  
اؼبصطلح ليس مشكلة كليس إشكاال كلكٌنو إشكالية، كالفركؽ ىنا دقيقة كحٌساسة، فاؼبشكلة شيء مفرد يقتضي حال مفردا، 

أما اإلشكالية فهي تركيتة منتظمة من العالقات اليت تتشاةك حىت ليكوف كل حٌل من  كاإلشكاؿ ليتس علمي وبتاج إذل توضيح.
حلوؽبا مشكلة، كلذا ربتاج إذل تركيب معريف فباثل لًتكيتها اإلشكارل...". الغذامي، القتيلة كالقتاللية أك ىوايت ما ةعد اغبداثة، 

 .66، 65ص، ص 2011، 3اؼبركز الثقايف العريب، ةَتكت/الدار التيضاء، ط
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إذا كان األول ىو و  ،هما وجهان لعملة واحدةف ،ادلفهوم ابدلصطلح ارتباطا وثيقا يرتبط     
الشكلي أو التجّلي ادلادي الثاين ىو الصورة اللفظية أو البناء  فإنّ  ،ادلضمون أو الصورة الذىنية

 :عرٌفا اؼبفهـومي  "دمحم مفتاح"كإف استيعمال يف كثَت من األحياف ككأهٌنما شيء كاحد. يقوؿ  للمعٌت،
اؼبفهـو اغبق ال  (ك)...كنتاج تعميم انطالقا من الصور أك من األشياء اػباصةاؼبفهـو نتاج ذبريد  "إفٌ 

 .1تداكرل خاص"و يصَت مصطلحا لدل ؾبموعة من الناس يف ؾباؿ علمي أك يكوف إال صباعيا ألنٌ 

ادلفهوم ينتقل إىل عامل االصطالح رتاعيا يف حقل علمي أو تداويل  أفٌ  ،اللناظر، إذ ةٌُت      
تعميم أو جتريد إشكال  ادلصطلح ال يكون كذلك حىت يتمّ  خاص، كما ىو جلّي يف ادلقابل أنّ 

دراسة  صارا موضوعيٍ  ماهنٌ أ ، ذلكالفصل ةينهما ما ىو إال فصل منهجي كيتدك أفٌ  ذىنيا،معريف ما 
علم ادلصطلح أو "ل كىو علما قالما ةذاتو تشكٌ  فٌ إكنقد داخل اغبقوؿ اؼبعرفية اؼبختلفة، حىت 

ىذا العلم ىو ؿباكلة لتحث اؼبفهـو يف اصطالحو كحبث ك  ؛Terminology"ادلصطلحية 
اؼبصطلح أك  /اؼبفهـو س نظراي كمنهجيا، كىذا يشي أبفٌ اؼبصطلح يف انفهامو، كفق منظور مؤسٌ 

اؼبفهـو صار حقل اشتغاؿ كميداف معرفة مهمٌو خاصة يف عصر اغبداثة كما ةعدىا، حيث  /اؼبصطلح
صُت ب األمر كثَتا على الدارسُت كحىت على اؼبتخصٌ صعٌ  كىو ماقا مذىال، تدفٌ  صطلحاتقت اؼبتدفٌ 

  اؼبختلفة. ثقافيةكىجراهتا الالؿبدكدة ةُت األقاليم اؼبعرفية كال اؼبفاىيم كربٌوالهتا عتتتٌ عملٌية  ،أنفسهم

                                                           
 .14ص، ما اؼبفهـو، دمحم مفتاح - 1
  يف العالقة ةُت اؼبفاىيم العلمية كاؼبصطلحات اللغوية اليت تعرٌب عنها. إنو   » التحث«  "علم قدًن جديد، ىدفوعلم اؼبصطلح ىو

الدراسة اؼبيدانية لتسمية اؼبفاىيم اليت تنتمي إذل ميادين ـبتصة من النشاط التشرم ابعتتار كظيفتها االجتماعية، كيشمل علم 
رىا كيشمل من جهة أخرل على صبيع اؼبصطلح من جهة على كضع نظرية كمنهجية لدراسة ؾبموعات اؼبصطلحات كتطو 

 ينظر. "دهتاسها عند االقتضاء سواء كانت ىذه اؼبعلومات أحادية اللغة أك متعدٌ ياؼبعلومات اؼبصطلحية كمعاملتها، ككذلك على تقي
، ةَتكت  العريب،، اؼبركز الثقايفاللغة الثانية يف إشكالية اؼبنهج كالنظرية كاؼبصطلح يف اػبطاب النقدم العريب اغبديث، فاضل اثمر

 .171ص ،1994، 1ط
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مناقشة كمعاينة العالقة القالمة  ،التحث توٌجوحسب  ،كاف من الواجب أٌكال،  ألجل ىذا   
ةُت صبلة اؼبفاىيم اؼبتداكلة، مث اثنيا معاينة العالقة اليت توجد ةُت اؼبصطلحات، ليتم ةعدىا مراجعة 

و ال شك يف كجود تضايف ةُت الصلة القالمة ةُت اؼبفاىيم كاؼبصطلحات يف اغبقل اؼبعريف اػباص، ألنٌ 
أٌف حدىا دكف اإلحاطة أبحدىا اآلخر، ككل ىذا على اعتتار و ال يبكن اإلحاطة أبنٌ إ حىتاؼبفاىيم 

كفيما  أٌكال منفعلة فيما ةينهاحٌية، فاعلة ك  ناتا ىي كالكالنات غَت منعزلة، كإمبٌ   اؼبفاىيم كاؼبصطلحات
 .اثنيا ةينها كالعادل اؼبعريف الذم تنوجد فيو

، حاكؿ الدارسوف أف يتحثوا عن مصادر اؼبفاىيم صبيعها، األكلية منها ذكره على ما تٌ  ةناءن    
 ،  )كانط("لية أو مقوالتصيغ أوّ "فهي  ،"رايتفط"اؼبفاىيم  أفٌ  مثال ديكارتكاؼبشتقة، فرأل 

                                                           
 " أٌف "االنتقاؿ إذل مستول اؼبفهـو يلـز ةوضع اإلشكاالت ضمن مساحة االةستيمولوجيا ابلذات، دمحم الدغمومييرل التاحث "

 أم مراعاة عالقات تقدر:
 عالقة اؼبفهـو دبفاىيم أخرل. -1
 اؼبفهـو قد يكوف مركتا، نفسو، من مفاىيم تصتح مقٌومات تكوينو. كوف -2
 كوف اؼبفهـو وبيل إذل مرجعية معرفية )كياف علمي، نظرية، مذىب(. -3
ض أهٌنا قاةلة للتعريف أك الوصف أك التمٌثل كاإلدراؾ. إخل   -4  .كوف اؼبفهـو ييشَت إذل موضوعات ييفًتى
مع مفاىيم أخرل يتوذٌل تسميتها كالتفكَت فيها." دمحم الدغمومي،  Metaية كوف اؼبفهـو يبكن أف يكوف ذا عالقة ماكرال -5

 .94، 93اؼبفهـو كالتواصل)مفهـو الثقافة أمبوذجا(، ضمن كتاب: اؼبفاىيم كأشكاؿ التواصل، ص ص 
 فادة من التجرةة، مثل ربٌدث الفالسفة عن نوعُت من اؼبفاىيم "أكال: مفاىيم قتلية أك ؿبضة...أم اؼبفاىيم اليت تعترب غَت مست

مفاىيم الوحدة كالكثرة إخل، عند كانط. اثنيا: مفاىيم ةعدية أك ذبريتية: أم تصٌورات عامة ربٌدد أصناؼ أشياء معطاة أك موضوعة 
عة موسو كتيناسب ةكيفية كاحدة ككلٌية، لكٌل فرد من األفراد اؼبكٌونُت ىذه األصناؼ...مثال مفهـو الفقارم، مفهـو اللذة، إخل." 

، 194، ص ص 2001، 2، تعريب: خليل أضبد خليل، منشورات عويدات، ةَتكت،، ابريس، ط1الالند الفلسفية، مج
، من اغبرؼ ض إذل اغبرؼ الـ، تر: قبيب اغبصادم، اؼبكتب 3تد ىوندرتش، دليل أكسفورد للفلسفة، ج. كينظر أيضا 195

 .729الوطٍت للتحث كالتطوير، ليتيا، دط، دت، ص 
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 (، كعلى أساسكالرؤية التجريبيةخاضعة للحس كالظرؼ فال كجود ؽبا حقيقة ) اكرأل آخركف أهنٌ 
 فإفٌ  ،"فمن كجهة النظر العقالنية ،دت طتيعة اؼبفاىيم كمداىااؼبصادر ربدٌ كل مصدر من ىذه 

اؼبفهـو مرتتط ةشيء ما يف كقت ما،  اؼبفهـو مشورل كضركرم كمستقل، كمن كجهة نظر التجرابين فإفٌ 
.كأما العقالين التجرييب فيقٌر ةوجود مصدرين ..اإللغاءالتتديل ك و نسيب قاةل للتحوير ك كمن شبة فإنٌ 

 .1للمفاىيم، أحدنبا اإلنساف يف كلٌيتو كاثنيهما السياؽ يف مشولٌيتو"

كوبكم  د مداىاتتتلور اؼبفاىيم كمصطلحاهتا كأتخذ طتيعتها، كيتحدٌ  ،كتلكةُت ىذه الرؤية    
خاص، كلي ك   أك ذبديد عتاءتو الداللية، فتتدافع يف مسار كزكاؿ ةعضها اآلخر ةتقاء ةعضهاالتداكؿ 

بتكر فيوضع ويبّث مث "يخ  اؼبفهـو /دة، ؽبذا قبد اؼبصطلحاإلنسانية اؼبتنوعة كاؼبتجدٌ  للمعرفةسة مؤسًٌ 
 د فيختفي، وقد يدىلفيثبت، وإما أن يكس جا أن يرو فإمّ  ،يقذف بو يف حلبة االستعمال

مبصطلحُت أو أكثر دلتصور واحد فتتسابق ادلصطلحات ادلوضوعة وتتنافس يف "سوق" الرواج مث 
 2فيستبقيو ويتوارى األضعف."ػلكم التداول لألقوى 

ىذا األخَت  ،اؼبعريفو قلأساسا حب رتتطستك اؼبصطلح كصناعتو ربكمها شركط ت كال شك أفٌ    
ابللغة اغباضنة  أيضا رتتطت أٌف تلك الشركط كماقة خاصة دبنظومة مصطلحاتو،  عال معوالذم ذب

 يف سياؽ ادلسّديلغة خصالصها اليت سبٌيزىا عن غَتىا، كقد ذكر  كلٌ ل ألفٌ  ؛لتلك اؼبصطلحات
"الثوابت ادلعرفية، والنواميس م يف ىذه العملية كىي: تتحكٌ حديثو عن صياغة اؼبصطلح ثالثة أشياء 

  .3اللغوية وادلسالك النوعية"

 ع مسار تشّكل بعض ادلصطلحاتعلى تتبّ  البحث عمليس ،كيف ضوء ما تقٌدـ   
يد ربمعرفية مفهومية ك مغالطات  يف الوقوع من ضتطها، أٌكال كآخرا، ىو ذبٌنبكاؽبدؼ  ،هامفاىيمو 

                                                           
 .8ص، 1999 ،1ط ، الدار التيضاء،ةَتكت، العريب الثقايف اؼبركز ،كبو أتكيل كاقعي، اؼبفاىيم معادل، دمحم مفتاح - 1
 . 15ص، 1994، دط، تونس، مؤسسات الكرًن ةن عتد هللا للنشر كالتوزيع، اؼبصطلح النقدم، عتد السالـ اؼبسٌدم - 2
 .10ص، نفسو اؼبرجع - 3
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لتتشاةك مع  يتٌم مٌد اعبسور ةُت ىذه اؼبصطلحاتس ،إذل ذلك ابإلصافة .ابلتحث عن مقاصده
 مرتتطا التوصيف النقدم سيكوف كهبذا". ادلتخّيلاؼبفهـو اؼبهيمن كالقار يف ىذا التحث؛ أال كىو "

،  حاؿ "أبو حامد الغزايل"ا حٌددنب ُت اثنُتلقحب لألشياء وجودا يف  "إنّ : وقولةحديثو عن اؼبفهـو
األعيان، ووجودا يف األذىان ووجودا يف اللسان: أما الوجود يف األعيان فهو الوجود األصلي 
احلقيقي، والوجود يف األذىان ىو الوجود العلمي الصوري والوجود يف اللسان ىو الوجود 

ابلضركرة يف عادل وجد تال  قد هامفاىيمك  اؼبصطلحاتةعض  على الرغم من أفٌ  ،1"ي الدليلياللفظ
 )السيميولوجي( اللساين الوجودينعلى  التاحث سينصب تركيزالستب ي، ؽبذا األعياف، العادل الواقع

  .ربديدا دكف غَتنبا )االةستيمولوجي( كاألذىاف

صطلحات يتداخل مع م ادلتخّيل"" صطلحمأّن إذل  ، يف ىذا اؼبقاـ،من اإلشارة ةدٌ كال       
 كاإلةداع كالكتاةة كاػبياؿ،  ؛واحد أو فٍت معريف خطاباالنتماء إىل  ابب وذلك من نقدية عديدة،

كدبا نبا  ل يتموضع داخلهما اؼبتخيٌ ُتؾبال نباةعدًٌ  ؛النص واخلطابمثلما يظهر ذلك مع مصطلحي 
 كسبايزو  منهما مصدرىا اػبياؿ، مع تنوٌعو  ، خاصة كأٌف مادة كلٌ عموما " Artالفنمظهراف من مظاىر "

قد  ،ىذا من جهة، كمن جهة أخرل ،الشعر كالنثر كاؼبسرح..."ك  األسطورة" يف ذلك التجسيد ةُت
مادة اشتغاؽبا كربليلها؛ مثلما يكوف ارتتاطو ةتعض اؼبصطلحات من زاكية كونو ال مادة تشكيلها ةل 

حول ذلك ادلتخّيل بقصد  حيث تًتاكم اآلراء والفهوم" مثال؛ النقد" اغباؿ مع مصطلح يى
الكشف عن دالالتو أو مضمراتو، انطالقا من مظهره النصي أو من خالل دتثيالتو الرمزية آلمال 

وىو يف كل ىذا يًتتب يف نسق خاص غلعلو متمايزا عن غَته من التشكيالت ، أحالم أصحابوو 
ايزا لذاتو  وجد فيو. الذي ي فضاءوذلك حسب ال ،اللغوية والعقلية وشلخ

                                                           
  .11، 10ص ، ص1968، مكتتة اعبندم ، اؼبقصد األسٌت، أةو حامد الغزارل- 1
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ىو ؿباكلة ضتط  ، كما أؼبح التحث من قتل،ىذا الفصل النظرمكراء كاف القصد من قد  ل    
اؼبصطلحات اليت تقـو عليها أطركحتنا مع اإلشارة إذل ةعض الصالت اليت ذبمع ةينها كةُت مصطلح 

 يف موضوع أكثر لتعٌمقلطريق الٌهد هبا ةعضها، حىت مب إلزالة الغموض الذم يسمكذلك ل، اؼبتخيٌ 
عرب أطركحات نقدية قارةت  ال من خالؿ أعماؿ أدةية، ةل اؼبتخٌيل اإلابنة عن نسق وكى ؛تحثال

نتتٌُت مدل سبٌثل الوعي النقدم العريب أف  كالغاية يف كٌل ذلكل كحٌللت سبظهراتو اؼبختلفة، ىذا اؼبتخيٌ 
مفهومي يف األساس،  يف ستيل نقد ،"ؽانس"الفن كاأل تخٌيل يف أترجحو ةُت خطايبٍ ؼبا فهـواؼبعاصر ؼب

 . كربٌوالت مفهومولتشٌكل اؼبتخٌيل دقيقُت يقـو على مراجعة كفحص 

 :ادلتخّيل أتثيليف  -1

ت منو كصار عربه إذل الوجود ةعد كموف لكل مصطلح جذره اللغوم الذم كبيً     
أك مفاىيم خاصة  كونو مصطلحا يبلك مفهوما ،كجود مستقل اتةع االنتماء/األصل، ككجوده إذ ذاؾ

التوظيف حىت ك تت ةستب حقل اؼبعرفة اؼبشتغل فيو أك عليو، كتشكلت من ركاج االستعماؿ ةو تركٌ 
 الوجود.-داخل اللغة اغبضورً  دى استقر اؼبصطلح كالنا معرفيا متفرٌ 

كذلك  ؛ربصيل االستقاللية عن الكالنات اؼبصطلحية األخرل لو ضريتتو الداللية كلكنٌ      
صطلح/اؼبفهـو ةعد أف منها لصاحل أخرل يف سَتكرة التكوف تلك، حيث يغدك اؼب ةعضه  قصىأبف يي 

تتعية  ،عرضة لتنازع اؼبفاىيم الساةقة قتل مرحلة االصطالح، ما هبعل اؼبصطلح اتةعا ،يكتمل ظاىرا
كإف كانت ىذه التتعية ليست نقيصة ةقدر ما ستكوف ستتا يف إغناء ىذا  ،الفرع لألصل كضبوالتو

 ،يف اؼبقاةل ،ا تكوفق من رحم ىذا األصل/اعبذر اللغوم، غَت أهنٌ الن اؼبصطلحي اعبديد اؼبتخلٌ الك
 جديد.مصطلحي ستتا يف عدـ ربقيق االستقالؿ التاـ الذم ينشده كل كالن 

اغبضور إذل -َتكرتو من الوجود يف الغياب سصفة تطتع كل مصطلح يف  ،كرما ذي  ،يغدك      
 ادلتخيل" تحثالالغياب، كىذا ىو شأف مصطلح -الوجود يف اغبضور
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L’imaginaire/imaginary"، " الظن  " كىو دبعٌت :ل  ي  خ  الذم ينحدر عرةيا من اعبذر اللغوم
 ، 1م واإلشكالو وتصور خيال الشيء يف النفس واالشتباه والتوىّ س والتشبّ وتوجيو التهمة والتفرّ 

 ."خيل"فق على ىذه اؼبعاين للفظة كأغلب كتب اللغة العرةية كاؼبعاجم تتٌ 

كعدـ الراحة أك  تستند يف ةنيتها العميقة إذل معٌت الاليقُت ،كما يتدك  ،كصبيع ىذه اؼبعاين     
ػبياؿ كاؼبتخيل كالتخيل : ايفسر ارتتاط اؼبشتقات األخرل ما كىذا ،التأكد من الشيء

ىذه  مشًتكة ةينهم، كإف كاف ال يعٍت أفٌ ...هبذه اؼبعاين، كيؤكد كجود قاعدة داللية كاحدة كالتخييل
تقارهبا يف الداللة كاالصطالح كافًتاقها يف  كإمبا يعٍت ،االصطالحات صبيعها تتطاةق مطاةقة كلية

 التداكؿ.

 ،ا ارتتاط كثيق ةلفظة اػبياؿ، كىيالصورة ؽب أفٌ  ،على ستيل التمثيل ال اغبصر، لذلك قبد     
 جابر عصفورما يعكس كما يرل  ذا، كى"imageكاحد "على األقل غرةيا، من جذر لغوم 

"عالقة تالزم وثيق بُت ىذا األصل ورتيع مشتقاتو، ويوضح ضمنيا التماسك واالرتباط بُت 
 .2مفهومي الصورة الشعرية واخليال الشعري"

ل يف االصطالح الغريب مع اؼبصطلحات األخرل ضيافة اعبذر اللغوم اؼبتخيٌ يتشارؾ      
 ،ىو اآلخر ،ؿ دالالهتا، لكونوربوٌ ك  ةل هنا،ىو مصدر النتثاقها كتكوٌ من حيث  ؛"imageاألصل "

كالفهم اؼبشًتؾ، ىذا الذم هبعل الوقوؼ عند ىذا  عا عن الضتط الواحدمصطلحا ملتتسا كمتمنٌ 
 . ليف ذباكزه ذباكزا ؼبصطلح اؼبتخيٌ  اؼبصطلح/ األصل ضركرة ال مناص منها، ةل إفٌ 

                                                           
 "خيل". ور، لساف العرب، دار اؼبعارؼ، القاىرة، دط، دت، مادةظاةن من - 1
 .14، ص1992، 3جاةر عصفور، الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالتالغي عند العرب، اؼبركز الثقايف العريب، ةَتكت، ط - 2
  ابعتتارىا تطورا لكالن مصطلحي كاحد، يتجلى يف أشكاؿ  ،ل يف جدكؿ التاريخن ةعدنبا اؼبتخيٌ الصورة كاػبياؿ كمً  من ب كله رتٌ تي

ابػبياؿ  ،يف جانب منها ،. فالصورة ؿباكاةيف اآلف نفسو ما هبعل منها كاحدا متعددا كمتعددا كاحداكىو كمضامُت متنوعة، 
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ثو نفسو أف يبارس غوايتو ضد كل من ربدٌ  ،تامفهوما متفلٌ  ، ةذلك،الصورةىبتزف مصطلح       
، كشفا كتعريي لكل فبكن دالرل يلتصق ةو متاشرة أك اقًتااب، من خالؿ  ،ةقتض على ذلك اؼبفهـو

 شاركو ةعضا من دالالتو.كما كتي   ،اصطالحات كثَتة تشاركو اعبذر االشتقاقي

الوجو، الزخرفة، الكتاةة اػبطية،  و من إحاالت لغوية:فيما تعني "Image الصورة" تعٍتك  
جاء يف لساف العرب كقد  الوشم، اػبياؿ، الوىم، التماثيل اجملسمة، العالمات الرمزية كغَت الرمزية.

 ،رره فتصوّ وقد صوّ  ،" يف الشكل واجلمع صورالصورة أٌف  ،(ر ،ك ،مادة )ص ،الةن منظور
كاؼبالحظ على ىذه الدالالت . 1: التماثيل"والتصاوير فتصور يل ،صورتوت رت الشيء توعلّ وتصوّ 

 "ىي أداة اخليالؽبذا كانت الصورة  ،م يف اةتعادىال كالتوىٌ ا تقًتب من داللة اػبياؿ كالتخيٌ أهنٌ 
 . 2"ومن خالذلا فاعليتو ونشاطو و، ومادتو اذلامة اليت ؽلارس هباووسيلت

ت مصطلح فقد  ،غريبال يف االستعماؿ أما       من اللفظتُت الالتينيتُت  "Image"ضلخ
imaginis & imago  كدلت حينها على سبثاؿ أك صورة شخصية )ـ 1050سنة"statut, 

portrait كما وبيل جذرىا ،)IM  على قاعدة فعل حاكىimiterتطورت دالالهتا منذ  ...كقد
ـ إذل ما وباكي إنساان أك يعيد إنتاج شيء ما ةصورة حرفية أك 1550ذلك التاريخ فأشارت سنة 

مشاهبة. كأصتحت منذ القرف الساةع عشر كلمة جوىرية يف علم النفس، فدلت على ثتات انطتاع 
لداللة على ـ ل1647ـ( سنة 1650حسي انتج عن رد فعل النسيج العصيب، ككظفها ديكارت )ت

عملية إعادة اإلنتاج الذىٍت ؼبدرؾ أك النفعاؿ نفسي يف غياب اؼبوضوع الذم كٌلده، كىذا ما جعلها 
ـ على طريقة أداء فكرة ذات طاةع 1700ترتتط دبلكة اػبياؿ كربيل على نتاجها، كما دٌلت سنة 

                                                                                                                                                                                     

، فتتداخل األكذل ابألخَتة من خالؿ الثانية يف كحدة  أك الفكرم السردم كالشعرم أسواء منو  ،لللممكن كالالفبكن عرب اؼبتخيٌ 
   كلية نواهتا الصورة كىالتها اػبياؿ كنتاجها اؼبتخيل.

 اةن منظور، لساف العرب، مادة " صور". - 1
 .14جاةر عصفور، الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالتالغي عند العرب، ص - 2
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هبة ؽبا، كدلت حسي كصبارل كذلك إبعطاء موضوع الكالـ أشكاال مستعارة من مواضيع أخرل مشا
 .1أيضا على التعتَت عن األفكار ابلصورة الفنية....."

تشي ةضركرة استثمار مثل ىذا  "الصورةف نسيج مصطلح "ىذه الصَتكرة الداللية اليت تكوٌ      
التطور يف أتسيس فهم مقتوؿ للصورة كمشتقاهتا. كإذا كاف اػبياؿ ملكة ربفظ صور األشياء اػبارجية 

ىذا اػبياؿ يستعيدىا كلكن ليس ةصورة متطاةقة كمتماثلة، ةل  دراؾ، فإفٌ ةعد زكاؽبا من أماـ اإل
لشيء اؼبستعاد أك صورتو صتغة خاصة يسمح الغياب ابجتالب عناصر تشكيل جديدة تضفي على ا

 مغايرة ؼبا كاف عليو الشيء من قتل.

ل صل ابؼبتخيٌ تتٌ  ،فهي أيضا ،دبلكة اػبياؿ كربيل على نتاجها ةرتتطمكما دامت الصورة      
ل والرؤية، حسية كانت أم رلردة، يلتصق ادلتخيل ابلصورة "التمثّ يل على ؾباؿ اشتغالو، فتفضل كربي 

الصورة ستب لوجود اػبياؿ  إفٌ  ،2ا إطار يتحقق فيو"عد من أبعاده وإظلّ رلرد بخ اليت ليست ىي 
 كاؼبتخيل كنتيجة ؽبما.

ن دبشاركة صبيع أعضالو كمصادر كعيو كمعرفتو، كقد يتمكٌ  حياة اإلنساف ال تستقيم إالٌ  إفٌ      
ةكل معانيها كأف يدركها يف كل اغبياة  و ال يستطيع أف وبياعيش يف غياب ةعضها، كلكنٌ الحقا من 

                                                           
ص ، اؼبغرب، 2005 ،1اإلدريسي، اػبياؿ كاؼبتخيل يف الفلسفة كالنقد اغبديثُت، مطتعة النجاح اعبديدة، طيوسف  - 1

 .25، 24ص
 نسخ حٌسي أك ذىٍت ؼبا أدركو التصَت) مع أك ةدكف تركيب جديد للعناصر اليت تؤٌلف ىذه -أبهٌنا " أ الصورةٌرؼ تع

( جرت معاانتو perception )أك ةكالـ أدٌؽ إلدراؾ  sensationؿباكاة ذىنية، ضعيفة عموما، إلحساس -اػبيلة(...ب
ن حيث صورىا إف دل يكن من حيث عناصرىا...)ك(ةنحو سبثيل عيٍت من إنشاء فعالية الفكر، تركيتات جديدة م -من قتل...ج

 .618، 617، ص ص 2خاص، سبثيل عيٍت يستفاد منو يف تصوير فكرة ؾبٌردة". الالند، موسوعة الالند الفلسفية، مج
، 57عماد صولة، اؼبتخيل ةُت االلتالؼ كاالختالؼ تكنولوجيات دقيقة كأنثركةولوجيا سحيقة، ؾبلة كتاابت معاصرة،ع - 2

 .15ص ،2005مج،



 قراءة يف مفاىيم البحث                مدخل                                                       

 

 
17 

ل عضو ف، كإذا ما تعطٌ ؼ كزبزٌ تعرٌ ز كذبرةة تي نجى عز كجل خلق مع كل عضو كظيفة تي  هللا ألفٌ  ،أةعادىا
 لو للحياة.زبيٌ ك  لوما هبعلو انقصا يف تعقٌ كىو  نساف من ىذه الوظالف كالتجارب،ـر اإلمنها حي 

 فإفٌ  ،كمعرفتو ةذاتو كابلوجود نسافمصدرا لوعي اإل غالتا ما يعدٌ  Mind"العقل "كإذا كاف        
كالسحر ؛  أابحت التفكَت من جديد يف نظم التفكَت احملسوةة على غَت العقالنية "ما بعد احلداثة"

وصرت من طرؼ اغبداثة شت كحي كاألسطورة...كغَتنبا فبا لو عالقة ابلصورة كاػبياؿ، ةعد أف نبيٌ 
"مصدر  الذم عٌدىا ات كديكارتالذم قرهنا ابلغرالز كالشهو  ،كأرسطوالعلمية كما قتلها مع أفالطوف 

طرح بوصفو نسقا موازاي أو مقابال للعقل فحسب، ال يخ "ل فاؼبتخيٌ  ،أما اليـو، ....الضالؿ كاػبطأ"
وإظلا كأحد شروط الوعي اإلنساين سواء مبعناه التارؼلي واألنثروبولوجي ادلباشر أو األنطولوجي 

 .  1ادلركب"

ل/ اػبياؿ ابعتتارنبا مصدرا ضوء ىذا الكالـ، أصتح من اؼبمكن اغبديث عن اؼبتخيٌ  يف     
، حىت كإف دل تكن عقالنية اؼبظهر كاعبوىر، أليس الذم جعل ىذه األخَتة للمعرفة االنسانية اجديد

" مرة ادلتخيلو "فيش نساف؟ كىو نفسو من يعيد االعتتار إذل ذلك اعبزء اؼبهمٌ صف ابلقتوؿ ىو اإلتتٌ 
ل كمقومات كذلك، كبتاج لتفعيل اعبهود حىت نكتشف ىوية ىذا اؼبتخيٌ   مرأخرل. كما داـ األ

، يبكن فهم اؼبتخيل ،ةتساطة تعلو عن السذاجة ،كجوده، لتحصل االستفادة منو كمن إمكاانتو، ألنو
األشياء اؼبتخيلة، الصور، " ككأنو العقل منزاحا إذل ىوامشو على أنو العقل العقل أك، اةتداء

نساف دبا ىو ا أف تسًتجع قيمتها كأثرىا يف اإلةعدت كآف ؽبقصيت كأي األطياؼ..."، كلها زبـو للعقل أي 
 ".  لعقل ومتخيّ " 

                                                           
 اؼبلكة" التشرية العامة أك القدرة على السعي كراء اغبقيقة كحل اؼبشكالت، كىو ىبتلف عن الغريزة كاػبياؿ كاإليباف  العقل ىو" "

يل يف أٌف نتالجو جديرة ابلثقة فكراي، إذل حٌد أنٌو يعٌد عند النزعة العقالنية ضركراي ككافيا للحصوؿ على معرفة". تد ىوندرتش، دل
 .584، من اغبرؼ ض إذل اغبرؼ ؿ، ص 3أكسفورد للفلسفة، ج

 .15ص ،عماد صولة، اؼبتخيل ةُت االلتالؼ كاالختالؼ - 1
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 :ة أشياءعن ثالث مدلولويف  إذنا، ،لال ىبرج اؼبتخيٌ     

 و " اسم مفعول".قرأ على أنّ لو، عندما يخ ختيّ  ما تّ  -1
 .ابعتباره "صفة" ،لة، والذي ليس لو حقيقة واقعيةال يوجد إال يف ادلخيّ  ما -2

 . 1ه " امسا"لة، كما يعٍت ميدان اخليال، بعدّ  الشيء الذي تنتجو ادلخيّ       -3    

 

لو ىو الشيء الذم تنتجو ما ت زبيٌ  و كتَتا ةُت اؼبعٌت األكؿ كاؼبعٌت األخَت، ألفٌ تى يتدك الشى       
 هوفلة أما الشيء الذم أنتجتو اؼبخيٌ  ،مثال ،لو ىو اإلنساف التداليزبيٌ  ما تٌ  فٌ إلة، كلكن إذا قلنا اؼبخيٌ 

ابلطتع لن تكوف  ،الثاين نفسو؟ اؼبعٌت األكؿ ىو فهل نقوؿ إفٌ  ،شيء آخرأك  "/ صورةخطاب"نص/
" أما الثاين فهو نسان البدائياإلل "دبوضوع التخيٌ  رتتطؿ ياألكٌ  ألفٌ  ،ابإلهباب اإلجاةة

ككال اؼبعنيُت يف ارتتاطهما ابػبياؿ  ،اليت أتى عليها ذلك اؼبوضوع مع اؼبوضوع ذاتو القالب/الصورة

                                                           
، ضمن: - 1  .10/04/2014اتريخ الرجوع إليو  مصطفى النحاؿ، من اػبياؿ إذل اؼبتخيل سراب مفهـو
 http://www.aljabriabed.net/n33_05nahal.%282%29.htm 
كحده ةل ىناؾ مصطلح آخر لو حضوره كقٌوتو  ادلتخّيلكجب التنتيو يف ىذا السياؽ، إذل أٌف االستخداـ العريب دل يكن ؼبصطلح  

 درجت "حيث" L’imaginaire"الغريب" ككالنبا ترصبة للمصطلح ادلخيال، كىو "داخل اػبطاب الثقايف العريب اؼبعاصر
 أف العتقادم  "ـبياؿ" ةدؿ "اؼبتخيل" مصطلح أستخدـ أف رأيت لكنٍت " ـبياؿ" اآللة اسم استخداـ على الدراسات من العديد

 ملكة على داال اؼبتخيل مفهـو اعتربان كسواء (وىو االختيار نفسو الذي تبّناه البحث،)كاؼبيت اعبامد على يدؿ إمبا اآللة اسم
 اليت اؼبتفاعلة القول من اغبركية الطاقة على داال اعتربانه أك للمدركات، تلوينو كربديد الفكر تلوين يف أدكار من ؽبا كما التمثل
الرموز  حشد على يدؿٌ  إمبا كونو نتيجة ةذلك يفي أف ؼبتخيل كيبكن ابغباجة، يفي ال اآللة اسم فإف الفردية، التالتمثٌ  تنتظم

،  اؼبتخيل فتنة اليوسفي، لطفي العادل". دمحم على تعرفها آف الفردية التمثالت تنظم ةو دبا الطاقة اغبركية تلك سبد اليت كالتشخيصات
كمع ذلك فهناؾ رأم آخر لو  اؽبامش.23 ص ،2002، 1اؼبؤسسة العرةية للدراسات كالنشر، ط ،1جالكتاةة كنداء األقاصي، 

"، كونو يدٌؿ على "اآللة اليت ةواسطتها ينتج العريب اؼبسلم قديبا الصور أك التخٌيالت، أم كجاىتو يف اختيار مصطلح "اؼبخياؿ
التحث يف آليات التخٌيل يف اغبضارة العرةية اإلسالمية قديبا...". دمحم اعبويلي، الزعيم السياسي يف اؼبخياؿ اإلسالمي، ةُت اؼبقٌدس 

 . اؽبامش24، ص1992للنشر، تونس، دط،  كاؼبدٌنس، اؼبؤٌسسة الوطنية للتحث العلمي، سراس
 

http://www.aljabiriabed.com/
http://www.aljabiriabed.com/
http://www.aljabiriabed.com/
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ل ىو كل شيء اؼبتخيٌ  وبيالف على عادل اػبياؿ، كىو اؼبعٌت الثالث. ؽبذا يبكن القوؿ يف احملصلة، إفٌ 
دا نتاجا ؾبرٌ أك ..."، ا، كبتا، رظبا، نثر اشعر "، لوامكاان كفعال، فصار نتاجا رمزاي/ماداي  ،ارتتط ابػبياؿ

 لة.يف عادل اؼبمكن/الالفبكن يف اؼبخيٌ 

نساف يف معرفة يف إطار مراجعة جذرية ؼبا كاف يعتمد عليو اإل ، إذنا،لأييت االىتماـ ابؼبتخيٌ      
العقالنية ( كعوامل عقالنية ) Marxismادلاركسية) ذاتو ككجوده من عوامل مادية

Rationalism)ستل االكتشاؼ كاالخًتاع، كجعلت اغبياة أكثر  اليت فتحت أمامو ، ىذه األخَتة
عجزت عن فهم اإلنساف يف صورتو الالمادية كالالعقلية، كىذا كلو  ،يف اؼبقاةل، غَت أهٌناترفا كرفاىية، 

 ،نثركةولوجيا كالتاريخكانت األ  ،يف معادلة الفهم تلك. ألجل ذلك قصاء العامل الرمزمإةستب 
ل عتارة عن يف اىتمامها ابؼبتخيٌ ، كالثقايف كالفلسفة كالنقد األديب ،ياتخاصة اتريخ األفكار كالذىن

 نساف كةلورة فهمو ؽبا.لعوامل الرمزية يف ةلورة حياة اإلإعادة اعتتار لقيمة كأثر تلك ا

علو هب دلىذا إٌف ، فةُت الدارسُت اكاسعقد عرؼ استعماال كركاجا ل كإذا كاف مصطلح اؼبتخيٌ      
من  خاصة كأٌف أةرز من تعٌرصوا لو ابلدراسة كالتحليل ،سالتتاال مصطلحا كاضحا، كما دل يعفو من

كثَتا ما كانوا يستعملونو مرادفا ؼبصطلح  "Durand وجلبَت دوران Bachelard "ابشالرأمثاؿ 
و إنٌ  ،"عماد صولة" ، لقلنا مع التاحثنستضيء ةو يف حبثنا لتقدًن تعريف للمتخيٌ  رمناكإذا  .**اخليال

                                                           
 " اؼبتدأ الذم يدعم األشياء، كىي اؼبتدأ األساس الذم تتٌت عليو كل منظومات  الرمزية ىي أٌف اللغة" سامي أدىميرل التاحث"

، 1993، 1أنطولوجي، دار ؾبد، ةَتكت، ط فلسفة اللغة، تفكيك العقلي اللغوم، حبث اةستيمولوجيالعادل". سامي أدىم، 
 .49ص

ملكة تركيب خٍيالت يف لوحات أك يف  -كوين اػبٍيالت )الصور(...بت  ملكة -"أىو  " l’imagination"اخليال  **
الفلسفية،  متواليات رباكي كقالع الطتيعة كظواىرىا، لكٌنها ال سبٌثل شيئا فبا ىو كاقعي أك كجودم...". الالند، موسوعة الالند

  .620، ص 2مج
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د أبنظمة من الدالالت وادلعاين يعي رلتمع ما الت ادلشًتكة اليت تزو  رات والتمثّ رلموعة من التصوّ "
   .  1نفسو عربىا، وىي اليت تتطابق إىل حد بعيد مع طبيعة انتظام الوحدات االجتماعية."

كلكن  ،فقط نقاشكموضوع  ةوصفو مصطلحا ال ادلتخيل تعامل معالال ةد من  كاف  ذاؽب     
 ،على اعتتار حالو ،حي طرى و يى ، ألنٌ يوحية فصطالاال داللةال ، دكف إغفاؿمن جهة كونو مسألة معرفية

  سؤاؿ الوجود ابلنستة لذاتو/كينونتو، كسؤاؿ الوجود كاؼباىية ابلنستة لإلنساف.
 :وادلتخّيلاخلطاب النص و  -2

 وجيل دولوزمF.Guattari (1330،1332 ) فليكس غتاري"إذا كاف      
G.Deleuze (1995،1925)الفلسفة ىي ميدان إبداع  على أنّ قد حاكال التأكيد  "ـ

ميادين إلبداع كل حقول ادلعرفة ىي   نّ إقياسا على ذلك التعميم والقول  و ؽلكنادلفاىيم، فإنّ 
 ،اػباصة ، فحقل األدب ىبًتع مفاىيموطبعا وإن كان األمر بدرجات متفاوتة ،وصناعتها ادلفاىيم

كالنقد األديب يبلك منظومة مصطلحية مفاىيمية خاصة ةو أيضا، ككذلك حقل علم االجتماع كعلم 
غبقل الفلسفة ابالشًتاؾ مع األخَتة النصيب األكفر من عملية يكوف  حيث النفس كالعلـو الدقيقة،

رات كالتصنيف، كالتعميم كالتجريد كالتصوٌ ةو من خصالص يف التعريف  افصفاؼبفاىيم، ؼبا يتٌ إةداع 
انفتاح اؼبعارؼ على ةعضها  كإف دل تتدع ةذاهتا من ذاهتا، فإفٌ  ،اغبقوؿ األخرل أٌما الكلية كغَتىا،

ع مصدر تتتٌ ةينها، لدرجة أصتح فيها فيما االستعارة ظبح ةكثَت من النقل ك كتالشي اغبدكد ةينها 
ال ينضب من  ُته عً اللغة مى  كما أفٌ ،  ة يف الصعوةة، إف دل نقل مستحيالمفهـو من اؼبفاىيم أمرا غاي

 .د منو كل ؾباؿ معريف حسب حاجتواؼبصطلحات، يتزكٌ ك  اؼبفاىيم
علـو ك الفلسفة مثل  ؛متنٌوعة كفنية اليت تنتمي إذل حقوؿ معرفية اؼبصطلحاتكمن ةُت      
 ساف ةلتوس جديديتلتٌ  اللذٍينالنص ك  اػبطابقبد مصطلحٍي  األدب كالنقد كغَتىا،/ الفنك الدين، 

                                                           
 .14سحيقة، ص تكنولوجيات دقيقة كأنثركةولوجياعماد صولة، اؼبتخيل ةُت االلتالؼ كاالختالؼ  - 1
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ؽبذا ك  .يف كل حقل معريف يوجداف فيو غَت لتوسهما الساةق مع احتفاظهما ةتعض ؿبموالهتما القتلية
دافعه قوٌم  ،حضورا جلٌيا كمؤثٌرا، اؼبفاىيم يف حقوؿ معرفية ـبتلفةحضور ةعض  التنتيو إذل أفٌ  ينتغي

ؽبا، كىو ما عليو ا أصتحت حاملة للمعرفة منتجة التحليل، ألهنٌ الدراسة ك  يفطالها اىتماما أكرب إلع
 ا يتداخالف حبقل اؼبتخٌيل تداخال كتَتامى هي إذل ذلك، ف ابإلضافة. ىذاف اؼبصطلحاف

 ما يسمح ؽبما ،
كمن جهة أخرل، هبعلهما حاملُت ابلتمظهر فنيا؛ عرب األجناس األدةية اؼبتنٌوعة، ىذا من جهة، 

  للمتخٌيل أبةعاده الفنٌية كالنفسية كاالجتماعية كحىت الواقعية.
" يف اؼبعاجم كالقواميس العرةية القديبة كاغبديثة على ةعض اؼبعاين النصوبيل مصطلح " 

 ةل ال يكاد ىبرج عليها، كيبكن حصرىا يف:اؼبشًتكة، 
أشهر معانيو، قالت العرب: نٌصت الظتية جيدىا إذا "، كىو الرفع واإلظهارمعٌت " -(1)
 رفعتو.

" الستخراج كل ما لدل الشخص من االستقصاء واالستعالم والسؤالمعٌت " -(2)
 معلومات. يف قوؽبم: نٌص فالان: إذا استخرج اؼبعلومات منو.

 " الستخراج أقصى ما يف اإلمكاف من الطاقة الكامنة يفالتحريك واالجهادمعٌت " -(3)
 اعبسد، كخصص ىذا اؼبعٌت للناقة.

 " يقاؿ: كيضع فالف على اؼبنٌصة: افتيضح كاشتيهر.الفضيحة والتشهَتمعٌت " -(4)

                                                           
  من حيث؛ اخلطابالنص و لن تتٌم ةصورة كاملة إال عرب مفهمة مصطلحات من مثل  ادلتخّيليٌدعي التحث أٌف عملية مفهمة 

تثتيت تشفَتم للمتخٌيل كأةعاده النسقية، كمن حيث نبا فضاء حوارم أك تصارعي ؽبذه األةعاد، كىذا ما هبٌر التحث جرا  ماإهنٌ 
"، من حيث ىو أحد ذبٌليات اؼبتخٌيل كالعقل، أك ىو صفة من صفاهتما، كإف كاف استعمالنا النسقإذل مفهمة مصطلح آخر ىو "

لو يدخل يف ابب توصيف ةنيوم ؼبفهـو النسق داخل اػبطاب النقدم ال األديب، مثٌ إٌف ىذا النسق ال ةد لو من ؿبضن تداكرل عاـ 
تخٌيل أةعاده الثقافية اؼبختلفة، فبا استوجب مقارةة نقدية متنٌوعة يتجاكز اػبطاب كالنص، أال كىو الفضاء الثقايف، الذم أعطى للم

 من قتل النقاد كالتاحثُت، كقد كانت اؼبقارةة الثقافية من ةُت أىٌم اؼبقارابت اؼبشتغلة على خطاب اؼبتخٌيل يف النقدين الغريب كالعريب
   ر، ةُت خطاب الفن كخطاب األنساؽ.على السواء، كىذا ما دفعنا للحديث عن اؼبتخٌيل كالنقد العريب اؼبعاص
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 .1منتهاه ومبلغ أقصاهالنٌص من الشيء:  -(5)
ل غَت ىذه اليت غَت أٌف ىذا الكالـ ال يعٍت التٌتة أٌف مصطلح النص دل يعرؼ معاف أخر   

كاالزدحام، االستواء واإلقامة، ونسبة الكالم لصاحبو، والتجمع : أخرلة كثَت   ذكرت، ةل لو معاف
كالفصاحة والبيان، الوحي كما أٌف لو اشًتاكا يف تلك اؼبعاين مع مصطلحات أخرل   ،واإليضاح

 .2والكلمة، واخلطاب
يتتٌتع استعماالت  لغواي" ال يعدك أف يكوف منظورا النصإٌف ما ذكر من معاف ؼبصطلح "   

ةصورة  لوظٌل حاضرا يف االستعماؿ االصطالحي لو، ك  ىذا اؼبعٌت اللغوم ح اؼبختلفة، إال أفٌ اؼبصطل
نا قبد معجما غَت متاشرة، كإف كنا ال قبد التعريف االصطالحي داخل اؼبعاجم العرةية القديبة، إال أنٌ 

اصطالحا، فيذكر " قد استدرؾ ىذا النقص يف ضتط معٌت النص ادلعجم الوسيطعرةيا حديثا، كىو "
صيغة الكالم األصلية اليت وردت من ادلؤلف. و)النص(: ما ال ػلتمل إال معٌت  )النص(:أٌف "

  3واحدا، أو ال ػلتمل التأويل، ومنو قوذلم: ال اجتهاد مع النص."

" حامال ؼبعٌت كاحد ككحيد، إذل درجة أنٌو ال النصكىذا التحديد االصطالحي هبعل من "    
، كىو منظور أصورل )نستة إذل علم األصوؿ(، الذم زبٌلق يف رضبو ىذا اؼبصطلح، حيث يقتل التأكيل

لى اؼبعٌت اللغوم عيصتح النص كاضحا، مشًتؾ الفهم، ظاىر اؼبعٌت كالداللة، األمر الذم وبيلنا ؾبٌددا 
 نسغو.  "، كإذ ابؼبعٌت االصطالحي وبيا داخل أفق اؼبعٌت اللغوم كيتغٌذل منالظهورالذم سبٌثل يف "

                                                           
تشًتؾ ىذه اؼبعاين اللغوية يف أهٌنا  اةن منظور، اللساف، مادة "نصص". كاؼبعجم الوسيط، مادة: )نصص(.الصحاح كغَتىا. - 1

 .ة، كىكذافال رفع كال ظهور إال ةتذؿ الوسع، ككذلك اإلغباح يف السؤاؿ لتحصيل اؼبعلوم يف ربٌققها،هد ةذؿ اعبصبيعا ربتاج إذل 
كيبكن القوؿ أيضا إهٌنا صبيعا تقـو على التحديد كالتعيُت لألشياء، كما دامت كذلك، فهي ذبعل ؽبا كجودا ةعد أف دل تكن أك ةعد 

" كما تشٌكل عرةيا، من منظور لغوم حبت، ىو النصأف كانت خفٌية غَت جلٌية، كىو ما يدفع للقوؿ إٌف اؼبعٌت األلصق دبصطلح "
 ".والربوزالظهور معٌت "

 .19ص، ينظر دمحم مفتاح، اؼبفاىيم معادل - 2
 .مادة "نص" ،2004 ،4ط ،مصر، اؼبعجم الوسيط - 3
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"يف حقل  ،حسب عتد هللا إةراىيم، كماداـ أمر النص كذلك، فإٌف اقًتاف داللة النصٌ      
األصوؿ ابلتعيُت يف اؼبعٌت، كنفي االحتماؿ، كاستتعاد التأكيل، كمن مٌث إلغاء أية داللة حافة يتضمنها 

، أمر لصيق ابؼبصطلح، فهو وبدد األفق العاـ لو، كيوٌجو يف الوقت  نفسو فبارساتو اإلجرالية يف اؼبفهـو
علم األصوؿ )لذلك فهو( ال وبيل على أٌم ضرب من التعتَت األديب )اإلنشالي( اؼبخصوص من 

 1الكالـ."

" كالـ، كأٌف ىذا األخَت قد يكوف شعرا أك النصإال أٌف منظورا آخر يضع يف حستانو أٌف "     
ابلنسيج، ةل إٌف أظباء الشعراء  ،ابػبصوصالقديبة  ،نثرا، كما أنٌو ٌت تشتيهو يف الثقافة العرةية

 ق(538-467)الزسلشري)كاؼبهلهل كاؼبرقش...( كأشعارىم ؽبا صلة ةعادل النسج؛ كما يقوؿ 
عتد هللا إةراىيم  قوؿ فٌندسي كهذا  إٌف منظورا ناقل، 2وينسجو: ػلوكو" ،"والشاعر ينسج الشعر

ّن مفهوم النص إكيدفع للقوؿ "ال ػليل على أّي ضرب من التعبَت األديب"، الساةق، خاصة قولو 
وىو ما ؽلكن أن نتلّمسو فيما كتبو "اجلاحظ" يف ، ارتبط "ابلنسيج" وبنسيج الشعر ابخلصوص

"البيان والتبيُت"، وما قّدمو عبد القاىر اجلرجاين يف "دالئل اإلعجاز" وغَتعلا من النقاد 
   قدامى.والبالغيُت العرب ال

ةيد أٌف اؼبقايسة اليت قاـ هبا النٌقاد العرب قديبا ةُت النسيج يف األعماؿ الصناعية كالنسج      
يف الكالـ ظٌلت يف حدكدىا السطحية، كفاتتها العاللق اجملٌردة كتشاةكها كىو ما دفع اعبرجاين 

، كإف كانت 3النحولتجاكزىا )فكرة النسج( متحٌداث عٌما يتحكم يف ةنية الكالـ العميقة كىي: معاين 

                                                           
 112ص ،1999 ،1اؼبركز الثقايف العريب، ةَتكت،ط ،الثقافة العرةية كاؼبرجعيات اؼبستعارة ،عتد هللا إةراىيم - 1
 مادة "نسج".، 2004،دط، ةَتكت، دار الفكر للطتاعة، أساس التالغة، الزـبشرم - 2
 .22ص، دمحم مفتاح، اؼبفاىيم معادل - 3



 قراءة يف مفاىيم البحث                مدخل                                                       

 

 
24 

" اليت أقاـ ةناءىا كأرسى متادلها تقـو أساسا على فكرة الٌنسج كالصياغة اليت ذبمع ةُت النظمنظرية "
 . *الكالـ يف ـبتلف عاللقو/العناصر اؼبشٌكلة للنص

أما عن مفهوم النص يف ادلنظور الغريب فقد ارتبطت داللتو اللغوية ب    "النسج      
Texture سيج" أو "النTextile "1،  توٌزعت ةُت عملية النسج كاعبمل  دالالت كثَتة ذى ةل كأخى

كالكلمات كالكتاب كقطعة قصَتة من اإلقبيل ييستشهد هبا، أضف إذل ذلك، اإلحالة على معٌت التنية 
، اغبضارمك  الثقايفعاـ كشامل يف اجملاؿ اللغوم ك  اؼبتعٌددة دبفاىيمو ىذا اؼبصطلحإٌف  .2كالًتكيب...

متعدد اغبضور كاالستعماؿ داخل الثقافة الغرةية، كإف كانت داللتو األصلية  ،دمحم مفتاححسب 
 إٌف "النص" ىو: ،يف معرض حديثو عن ىذا اؼبصطلح األكذل متعٌلقة ةعادل النسيج، يقوؿ مفتاح

 "النسيج يف احلقيقة، مث تفّرعت عنو استعارات مشلت رلاالت متعّددة، ومنها أنواع ادلكتوابت
     3وأصنافها اليت ذلا معٌت قار واثبت وحقيقي، وسواء أكان ادلعٌت ظاىرا أم مستنبطا ابلتأويل."

ؾبموعي ما يتألف منو من حركؼ ككلمات تشاةو النسيج  ،ىذا اؼبنظور النٌص، استنادا إذل     
يف حقوؿ ـبتلفة كالتيولوجيا كاالقتصاد كغَتنبا، كما أنٌو  ،نسيجا عٌدهة، اؼبادم، لو استعماالت متنٌوعة

"مرحلة قصوى من التطّور ادلتجّلي يف االنتظام  "النسيجارتتط ةعادل اؼبكتوب، ةل كأصتح "
واالنسجام والتعّقد والتشابك...وتتحّقق ىذه اخلصائص ابلكتابة ادلنّظمة ذات األبعاد ادلعّقدة 

                                                           
اؿ مفهـو النص على أٌم ضرب من التعتَت اإلنشالي  * األديب، كقاؿ إنٌو "وبيل /ةناء على ىذا األمر، نفى "عتد هللا إةراىيم" أف وبي

الثقافة  ،عتد هللا إةراىيم اإلهباـ من أيٌة جهة فيو".على ضرب خربم من التعتَت، يكوف التعيُت فيو ظاىرا ال لتس فيو، كال يلحقو 
 .112ص، العرةية كاؼبرجعيات اؼبستعارة

 .961، ص"textمادة " ، قاموس إقبليزم عريب،منَت التعلتكي، معجم اؼبورد - 1
2 -  Webster’s Third New International Dictionary of the English Language 

unbraided , Merriam  Webster INC Publishers Spring field, Massachusetts, U.S.A. 
P 2365-2366. 

 .26ص دمحم مفتاح، اؼبفاىيم معادل، - 3
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. وعليو فإذا مل تستحل األصوات واأللفاظ والكلمات إىل كتابة، أي إىل نسيج فإّنا وادلتشابكة
 .1ليست نّصا"

استعمالو يف فأةعاد كاضحة كدقيقة،  كالفهم الغريب للنص ذ قبد أفٌ ةناء على ما تقٌدـ،    
يل على وب، كما اغبقوؿ اؼبعرفية اؼبختلفة وبيل على خصالص اثةتة كاالنتظاـ كاالنسجاـ كالتشاةك

" أساسا النصغاايت معٌينة كىي: تثتيت اؼبعلومات كذبذير السنن كترسيخ السلوؾ. كهبذا أصتح "
راسخا يف جٌل اؼبعامالت كاؼبمارسات القانونية كالدينية كاألدةية كحىت التعليمية، لذلك كاف من معانيو 

 .2اللغوية الواثؽ
"سلسلة من الكلمات، تؤّلف تعبَتا حقيقيا يف " على للنصكربيل الداللة االصطالحية " 
إنٌو كلمات مؤلٌفة تعرٌب تعتَتا حقيقيا، ةل إٌف ما وبويو النص ىو معٌت قار كحقيقي كاثةت،  ،3اللغة"

 سواء أكاف ىذا اؼبعٌت جليا ككاضحا أـ خفيٌا ميؤٌكال.
كجد فيو،  حسب حقل اؼبعرفة الذم ،" فهمنا كاستعماالن متنٌوعُتالنصلقد عرؼ مصطلح "  

ؾبموعة مقٌومات كخصالص هنض عليها فهمو )أم النص( فيما قتل  "سعيد يقطُت"أحصى  حيث
 التنيوية كىي: 

 [ االنغالؽ: أم إٌف للنص ةداية كهناية فهو مكتمل كمنتو.1"]
طنها [ األحادية: فالنص أحادم الداللة كالقارئ اعبٌيد ىو من يبسك هبا كيكشف عن مو 2]

 )النفس، اجملتمع، الشكل(.
[ الكاتب ىو "صاحب" النص: كلو سلطة عليا عليو، كالقارئ عليو أف يتحث عن الداللة 3]

 4عند اؼبالك غبقيقة النٌص."

                                                           
 .16ص ، دمحم مفتاح، اؼبفاىيم معادل، - 1
  .17ص اؼبرجع نفسو، - 2
3
 -  Hartman,stork, Dictionary of language and linguistics, London,1970,p330. 
 .82ص، مقاؿ سعيد يقطُت: النص كالتواصل: مدخل إذل النص اإللكًتكين، اؼبفاىيم كأشكاؿ التواصل ندكة: -4
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إال أٌف ىذه اػبصالص دل تتق على حاؽبا مع اؼبٌد التنيوم كما ةعده، حيث أصتح النص منتجا لغوايا   
ال وبيل على اؼبؤلف ةقدر ما وبيل على نفسو، كما تعٌددت الداللة كتوزعت ةُت شقوؽ النص، 

لنص ، ةلو صار اكصار على القارئ االجتهاد يف تقدًن قراءة استكشافية لتعض ىذه الدالالت
 Hypertextأو التعالق النّصي Intertextualityالتناص " ػؾبموعة نصوص عرب ما يسٌمى ة

 G.Genette"*جَتار جنيتكما يسميو ""،  

يف منظورىا للنص  "ما ةعد اغبداثة"كيف مقاةل ىذا، حاكلت ةعض النظرايت التخفيف من غلواء    
"سلطة النص موت ادلؤلف، موت االستقراء واالستنتاج يف عملية القراءة...فالنظرايت 

وبرفض اإلحالة اخلارجية، فإّنا تزعم أّن للنص معًٌت جامًعا  د ادلعاينالسيميائية وإن قالت بتعدّ 
 موضوعيا ووجيها، ونظرايت علم النفس ادلعريف تقول ابالستقراء واالستنتاج والتنّبؤ. كما أنّ 

 .1ف والنص ومقتضيات األحوال"نظرايت القراءة التداولية والوظيفية أتخذ يف اىتمامها ادلؤلّ 
تلف يف أمور   يتدك اعبدؿي  كاسعا ككتَتا ةُت النظرايت اليت قارةت النص مفهوما كمصطلحا، كما يزاؿ ىبي

                                                           
  يقٌرر ركالف ابرت أبٌف كلمة نصText  تعٍت النسيجTessu ىذا النسيج دالما، كإذل اآلف، ةوصفو ، كلكن "ةينما صيٌنف

إنتاجا كحجااب جاىزا، يقف اؼبعٌت) اغبقيقة خلفو إذل حدٌو ما(، فإنٌنا سنرٌكز اآلف، داخل ىذا النسيج على الفكرة التوليدية اليت 
، كما لو أهٌنا يٌتخذىا النص لنفسو، كينشغل هبا من خالؿ تشتيك دالم. كإٌف الذات إذ تكوف ضالعة يف ىذا النسيج تنحٌل فيو

عنكتوت تذكب ىي نفسها يف اإلفرازات التانية لنسيجها". ركالف ابرت، لذة النص، تر: منذر عياشي، مركز اإلمباء اغبضارم، 
 .104، ص2002، 2سوراي، ط

* " كىو انقد أديب، من اؼبشتغلُت حبقل السردايت، لو عديد اؼبؤٌلفات، منها 1930" ةفرنسا سنة جَتار جنيتكلد ، 

 Figures (1972-2002)  

 Mimologiques : Voyage en Cratylie (1976)  

 Introduction à l'architexte (1979)  

Palimpsestes : La Littérature au second degré (1982) 
 .25ص ،ندكة: انتقاؿ النظرايت كاؼبفاىيمضمن  ،مفهـو النص يف ؾبالُت ـبتلفُت ،دمحم مفتاح مقاؿ - 1
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ا كاف يف يتدك أٌف االختالؼ دل يكن يف ربديد مفهـو النص ةقدر م كثَتة كييشًتؾ يف أخرل، كلكنٌ 
  .ىذا النص ضتط اػبصالص اليت يتٌصف هبا

زة على ديناميكية ىذا مركٌ  ،منزاحة عن تقدًن مفهـو دقيق "للنص" ،ىذه التعاريف ،تتدك           
/اؼبصطلح، فهو نشاط أك إنتاج تدفع ةو خصالصو النوعية ألف يتج حسب ، لى كواقعة غزليةاؼبفهـو

ب كثَتا رسم حدكد هنالية لو. كما يبكن استخالصو من صبلة التعاريف اليت فبا يصعٌ  ،ركالف ابرت
ؿ: امثأمها منظٌركف كتار كمن خالؿ تعاريف أخرل كثَتة للنص قدٌ  ،اتحدت يف ىذه الصفيٌ قػي 

ربٌوؿ من احتضاف اؼبعٌت كاغبقيػػػػػػػػػػػػػػػػػقة داخػػػلو إذل  ،يف سَتكرتو ،أٌف النص ، ىو"ابرت" ك"ريكور"
ادلع  ٌت فبا جػػػعػػل " ،قاتو اللغػػويةػػاؼبعػػػػػػٌت كردمػػػػو داخػػػل طت "Dessiminationتشتيت "

Meaning The" ؿبتمال فقط، كعلى الذات القارلة إهباد ىذا اؼبعٌت ةل كإعادة إنتاجو من 
 .**جديد

فهو  "Discourse اخلطاب"مصطلح ىذا عن مصطلح "النص"، أٌما يف ما ىبٌص      
علم " حضورا زلتشما، اللهّم حضوره البارز يف حقل الميةالثقافة العربية اإلس داخل ضرػل

جراءات ذلك اغبقل "كؽبذا فإٌف داللتو مقٌيدة إب ،"، ةل ال نكاد نعثر عليو يف غَت ىذا اغبقلاألصول
د زكااي كفبارستو فيو يصعب حصرىا، ةستب من ضخامة اؼبوركث األصورل من جهة، كتعدٌ متاشرة، 

                                                           
  كىذا راجع ابألساس إذل كونو جزءنا من نص أكرب، نص الثقافة أك نص اإليديولوجيا أك نص النص الذم ضمنو يتٌم التعديل

كالتحوير، فال يوجد نص منفرد متفٌرد، ةل يوجد نص جديد متجدد فقط، يف كل غبظة من غبظات حياتو يتزاٌي ةلتوس اعبماؿ، 
 نتماء، شأنو شأف اللغة سواء ةسواء، عناصر ؿبدكدة كمباذج موٌلدة ال ؿبدكدة.دكف أف يتفٌلت كلٌية من رةقة النص/ اال

ىذه ؼبعٌقدة  Supplémentarité"ديريدا" رأل أٌف النص يتجاكز الداللة النصوصية اؼبتعالية، ألٌف "ةنية اإلةداؿ  غَت أفٌ   **
دبا ىو ةدؿ ليس لو أف يبٌثل يف األصل اؼبدلوؿ الغالب فحسب، إنٌو يعٌوض داال غَته، نظاما آخر للداؿ لو مع  غاية التعقيد.فالداؿ

اغبضور الغالب عالقة أخرل تقٌدرىا لعتة االختالؼ حٌق قدرىا". جاؾ ديريدا، الصوت كالظاىرة، مدخل إذل مسألة العالمة يف 
 .142، ص2005، 1كز الثقايف العريب، ةَتكت، طفينومينولوجيا ىوسرؿ، تر: فتحي إنقزك، اؼبر 
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النظر إذل ذلك اؼبنظور من جهة اثنية. ذلك أف حقل األصوؿ كاسع جدا، اتصلت فيو كثَت من قضااي 
  .1الثقافة العرةية اإلسالمية يف ميادين علـو القرآف كاغبديث كاللغة كعلم الكالـ كغَت ذلك"

مي، ين اإلسالقد ارتتط ةعلم األصوؿ فهذا يعٍت ارتتاطو ابلدٌ  "اخلطاب"كإذا كاف مصطلح     
فقال ...« تعاذل هللا يقوؿ، د معٌت" لفظا كربدٌ اخلطابىذا األخَت جاء فيو " كابلقرآف الكرًن ربديدا،

 صل  وف   احلكمة   وآتيناهو لك  دا مخ وشد  « أيضا تعاذلتتارؾ ك يقوؿ ك  » أكفْلنيها وعّزين يف اخلطاب
 كما رأل علماء التفسَت كعلماء "الكالميف ىذا السياؽ إمٌبا يعٍت "" اخلطاب. ك"»2 ابط  اخل  

عن داللة  ،هقتل نزكؿ القرآف كال ةعد، لفظة عرةية أصيلة دل ىبرج عٌدهة ىوك  ،األصوؿ كعلماء اللغة
، كاةن منظور كأيب التقاء الكفوم..،  ةاللغويُت كأصحاب اؼبعاجم العرةي كثَت منالكالـ، كىو عند  

 يعٍت الكالـ الذم هبمع طرفُت على األقل يف الوجود اؼبادم كالعقلي.

اخلطاب وادلخاطبة: مراجعة و  " :"خطب" د يف مادةيور  ،مثال "بن منظوراحيث قبد "   
 ،"الكلياتصاحب معجم "أما  .3وعلا يتخاطبان" قد خاطبوخ ابلكالم سلاطبة وخطاابالكالم، و 

اللفظ اؼبتواضع عليو اؼبقصود ةو إفهاـ من ىو  (كىو)ةو اإلفهاـ...قصد الذم يي  ـ"الكال وأنٌ  لَت ف
"ابللفظ" عن اغبركات كاإلشارات اؼبفهمة ابؼبواضعة ك"ابؼبتواضع عليو" عن  متهيئه لفهمو، احًتز

األلفاظ اؼبهملة ك"ابؼبقصود ةو ابإلفهاـ" عن كالـ دل يقصد ةو إفهاـ اؼبستمع فإنو ال يسمى خطااب. 
كةقولو "ؼبن ىو متهيئ لفهمو" عن الكالـ ؼبن ال يفهم كالنالم. كالكالـ يطلق على العتارة الدالة 

                                                           
  .98ص ،الثقافة العرةية كاؼبرجعيات اؼبستعارة، عتد هللا إةراىيم - 1
 .23ك19اآليتُت  سورة "ص"، القرآف الكرًن، ركاية كرش، اليمامة للنشر كالتوزيع، دمشق، - 2
 .(خطب)مادة  ،لساف العرب، اةن منظور- 3
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ابلنفس، فاػبطاب إما الكالـ اللفظي أك الكالـ النفسي اؼبوٌجو كبو الغَت وضع كعلى مدلوؽبا القالم ابل
 1لإلفهاـ."

ليس لنا ىنا حاجة لنورد صبيع ما قيل حوؿ مفهـو اػبطاب يف اؼبعاجم كالقواميس العرةية ك     
مرسل للخطاب يف رةط اػبطاب ابلكالـ، كالذم يقتضي كجود  فقا تتٌ ألهنٌ ، قديبها كحديثها
Addresser مرسل إليو  /ومتلق لوAddressee  مع قصد اإلفهاـ ليخرج ةذلك كل كالـ دل ،

"اللفظ اؼبتواضع  ىو ،خاصة يف التعريف الثاين، الكالـ اؼبقصود ىنا تكن غايتو إفهاـ الغَت، كما أفٌ 
ابألساس: حيث  ةل ىو تعريف كبوم ،مرجعية كبوية كالتقييد لداللة الكالـ ابللفظ ذ ىذا إفٌ  .عليو"

ييتعد عن مفهـو الكالـ ما ليس ةلفظ، كاغبركة كاإلشارة كغَتنبا، لينحصر يف األلفاظ اليت ٌت االتفاؽ 
فية زبٌولو كيبلك كسالل ذاتية كمعر  حوؽبا داال كمدلوال، مع ضركرة كجود مرسل إليو يتلقى ىذا اػبطاب

 ربقيق الفهم لو.

كيتدك ىذا التعريف مراعيا كموافقا للفهم األصورل للكالـ، خاصة ةعد كضع حٌد فاصل      
عن  ،"يصدرون، بصورة عامةةُت كالـ التشر ككالـ هللا، كإف كاف أصحاةو كما يرل عتد هللا إةراىيم 

كىذا الفضاء الدالرل ، 2الفضاء الداليل للمفهوم، وإن اجتهدوا يف إضفاء دالالت حافة عليو"
علماء اللغة من أكثر اؼبتحٌدثُت عن مفهـو  للمفهـو إمٌبا ىو الفضاء اللغوم ربديدا على اعتتار أفٌ 

منو يف فهم مصطلح  الفهم اؼبتداكؿ ؼبصطلح الكالـ األثر يف ككاف حملاكالهتم أةلغي  ،الكالـ كحٌده
 . اػبطاب

                                                           
 ،2ط، مؤسسة الرسالة، غويةلمعجم يف اؼبصطلحات كالفركؽ ال، الكليات، أةو التقاء أيوب ةن موسى اغبسٍت الكفوم- 1

 .419ص، لتناف، 1998
 كقاموس ؿبيط احمليط  295ص، 1، ؾبمل اللغة،جزكرايء ةن فارس ةن ألضبد: يرجع العرةية اؼبعاجم يف اػبطاب مفهـو يف للتوسع

 .240لتطرس التستاين، ص

 .100ص ،الثقافة العرةية كاؼبرجعيات اؼبستعارة، عتد هللا إةراىيم-2
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خاصة  ،عرفو مفهـو اػبطاباؼبنحى الشفاىي الذم  إذل ،يف ىذا اؼبقاـ ،كالةد من التنتيو    
ال يف أك يكوف معٌت متشكٌ  ،نة عن فحواىاتيم يكوف متلٌفظا أبصوات عرةية مي كأنٌو ارتتط ابلكالـ الذ

يرتتط  اػبطاب مفهـو ا كرسالة، كدل نركحين  ةعٌدهكما ىو الفهم األشعرم للكالـ اإلؽبي،   ؛النفس
كىذا راجع  ،تعريفو أك مناقشتو من طرؼ علماء اللغة أك علماء األصوؿ لدلابلكتاةة كاؼبكتوب 

داخل الساحة الثقافية العرةية اؼبختلفة حقوؿ اؼبعرفة اغبياة العامة كيف ة يف يابألساس إذل ىيمنة الشفاى
 .القديبة

 حديثة ةقدر ما ىي مالزمةليست مشكلة  ،ةوصفها خطااب ،كؼبا كانت مشكلة اللغة     
"، كىي ةداايت اخلطابق مصطلح "للفكر التشرم، كاف من السليم اغبديث عن ةداايت زبلٌ 

 ،" يف الكلمات أك األظباء اؼبعزكلةالصدق والكذباحتضنها حقل الفلسفة، حُت نوقشت قضٌية "
 ابػبصوص مشكلة الصدؽ د أفٌ حيث أكٌ  ،"زلاورة قراطيلوس"يف  "Platon أفالطون"ربديدا مع 

كما داـ  ،1التسمية ال تستنفذ قوة الكالم أو وظيفتو" "ألنّ غَت ؿبسومة كهبب أف تتقى كذلك 
دبا ىي كلمات  ؛ىي كلمات مفردة كمعزكلة إذل اللغةذلك، فال ةٌد من ذباكز اللغة من حيث ك األمر

 ".اخلطابكىنا فقط نكوف قد كقفنا عند حدكد " ،مركتة تركيتا موافقا لشفرة اللغة كلوغوسها

ىو  ،" من ةعده Aristoteأرسطو ابإلضافة إذل ما قٌرره " ،"أفالطونكيعٌد ما قالو "     
اخلطأ والصواب علا "آاثر" اخلطاب.  نّ إشف فيو مفهوم اخلطاب، أي "السياق األول الذي اكتخ 

                                                           
 دمحم الشيخ، كتاب اغبكمة العرةية، دليل  ككتابيبكن الرجوع إذل ة يف الثقافة العرةية يؼبزيد من التفصيل حوؿ قضية الشفاى

كتاب عتد هللا ك  .513 ص إذل 371ص من ، 2008، 1الًتاث العريب إذل العاؼبية، الشتكة العرةية لألحباث كالنشر، ةَتكت، ط
، 2، طألردف، اإةراىيم، السردية العرةية، حبث يف التنية السردية للموركث اغبكالي العريب، اؼبؤسسة العرةية للدراسات كالنشر

 كما ةعدىا.  29، ص2000

 .24ص ،2003 ،1ط، ةَتكت، العريب الثقايف اؼبركز ،سعيد الغامبي: تر، نظرية التأكيل اػبطاب كفالض اؼبعٌت، ةوؿ ريكور- 1
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ويتطلب اخلطاب إشارتُت أساسيتُت علا االسم والفعل، يرتبطان يف تركيب يتخّطى حدود 
 .1كاّل على حدة"الكلمات  

طاب ارتتط " أٌف نشوء اػبJ.P.Vernantجان بيار فران كما يذكر اؼبفكر الفرنسي "
إٌف ما ينطوم عليو نظاـ اؼبدينة ىو أٌكال تفٌوؽ الكلمة اػبارؽ على صبيع ةظهور اؼبدينة، حيث "

األدكات األخرل للسلطة. فقد أصتحت األداةى السياسيةى ابمتياز، كمفتاحى كل سلطة يف الدكلة، 
ككسيلة القيادة كالسيطرة على اآلخرين...دل تعد الكلمةى الطقوسيةى كالصيغةى اغبٌقة، كإمٌبا اؼبداكلة 

ناقضة كالنقاش كالتعليل. إهٌنا تفًتض صبهورا تتوٌجو إليو ككأنٌو قاضو ييصدر اغبكم األخَت ةرفع اؼبت
األيدم، ةُت الفريقٍُت اؼباثلٍُت أمامو، إٌف ىذا اػبيار اإلنساين احملض ىو الذم يقيس قوة اإلقناع 

  .2ػبطاةٍُت، مؤمنا فوز أحد اػبطتاء على خصمو"

كاالصطالحية داللتو اللغوية  ربديدعند فكرين هبذا اؼبصطلح الفالسفة كاؼباىتماـ دل يقف ك      
، "Foucault.Mميشال فوكو " :فلسفية كأعماؿ تنٌوعت الدراسات حولو؛ ةُت فقط، ةل

روالن "أعماؿ  يفكنقدية أدةية " Benveniste ستنبنف"ك Harris"ىاريس"كلسانية كأعماؿ 
 "Ricoeur بول ريكور "و "Kristiva اكريستيف"و " R. Barthes ابرت

 اػبطاب كىو ما أٌدل إذل تنوٌع يف اآلراء كاألفكار، أغٌت حقل ،كغَتىم "Todorovتودوروف"و
 أيٌبا إغناء.

يتضمن مفهـو اػبطاب: " " أفٌ كامربيدج للغة اإلصلليزية"أكردت موسوعة قد ىذا، ك       
حتليل مساحات واسعة من الكالم أو الكتابة أكثر من اجلملة، ابإلضافة أيضا إىل دراسة العوامل 

                                                           
 .24ص، نظرية التأكيل اػبطاب كفالض اؼبعٌت، ةوؿ ريكور - 1
 .42، 41، ص ص 2008، 2دتر ؾبد، ةَتكت، طجاف ةيار فرانف، أصوؿ الفكر اليوانين، مر: سليم حداد،  - 2
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" ثالثة ربديدات 1393معجم اللسانيات كما قٌدـ أصحاب "، 1ادلسّهلة للتفاعل اللساين."
كىو  ذات معٌينة،"فهو أٌكال يعٍت اللغة يف طور العمل، أك اللساف الذم تتكٌلف إبقبازه ؼبفهـو اػبطاب 

من توازم أك تفوؽ اعبملة، كيتكوف  كحدةن  اثنياكىو يعٍت  ،سوسَتىنا مرادؼ للكالـ ةتحديد دم 
يف   أما التحديد الثالث فيتجٌلى ،كىو ىنا مرادؼ للملفوظ ،متتالية تشٌكل مرسلة ؽبا ةداية كهناية

استعماؿ اػبطاب لكل ملفوظ يتعٌدل اعبملة منظورا إليو من كجهة قواعد تسلسل متتاليات 
 .2اعبمل..."

 لىعوبيل  ،ا من التعاريفكما ىو متٌُت يف ىذين التعريفُت كيف غَتنب  ،مفهـو اػبطاب إفٌ       
ما  ؛ كىوأك تفوؽ اعبملةو كحدة لغوية موازية أم ابلكالـ، كما أنٌ  ؛مرتتط ابللغة غبظة تداكؽبا وأنٌ 

حاد مس اػبطاب يف اآلت، فال نلاػبطاب يعكس الطاةع أك الشرط التأليفي الذم هبب أف يكوف عليو
مرتتطا ابلكالـ فهو فردم، كماداـ كذلك فهو  ،خصالصو لحدإيف  ،من األلفاظ. كؼبا كاف اػبطاب

طتيعة  افطتيعة اػبطاب إذن  ،معينةالثاين ةطريقة كعند األكؿ ىدؼ التأثَت على  موٌجو إذل فرد آخر،
 فردية.

كالذم عٌده  ،أكؿ من كٌسع منظور الدرس اللساين كبو اػبطابىو  ،"ىاريس"كإذا كاف      
أبف جعل اعبملة أصغر " قلب ىذه اؼبعادلة بنفنست" فإفٌ  ،3"ملفوظا طويال أو متتالية من اجلمل"

اللساف يف  تركيزه على عرب اػبطاب أكثر منزا ةذلك على ذبٌلي الفعل اللساين مركٌ  ،كحدة يف اػبطاب
أكرب وحدة ؽلكن أن توصف  ،يف ادلنظور اللساين التقليدي ،بعد أن كانت اجلملةو  حٌد ذاتو.

، كلقد ضلواي، أصبحت اجلملة مع اللسانيات احلديثة طرفا صغَتا داخل معادلة قوامها اخلطاب
                                                           

1
 - David crystal, The Cambridge Encyclopedia of the English language, BCA, 

London,1994, p285.   
2 - J.Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, 

larousse,Paris,1973, p156  
 .17صاؼبركز الثقايف العريب، الدار التيضاء، ةَتكت،  ،ربليل اػبطاب الركالي ،يقطُتسعيد  - 3
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تعٌدد مفاىيم  ما يعكسىذا معناه فقط، ك  لىعةل ربيل لى الشيء عالكلمة ال ربيل  تقٌرر معها أفٌ 
 -Enonces-"أحياان يعٍت اؼبيداف العاـ جملموع اؼبنطوقات :"ميشال فوكوحسب " ، فهوطاباػب

، كأحياان اثلثة فبارسة ؽبا قواعدىا، تدٌؿ داللة كصف على كأحياان أخرل ؾبموعة متمٌيزة من اؼبنطوقات
  .1عدد معٌُت من اؼبنطوقات كتشَت إليها"

النقاد ةو ماىية اػبطاب على اغبقل اللساين فقط فقد اىتٌم  ربديد كدل يقف التحث يف    
 ؛"litteratureاألدب كىي " ؛و ارتتط منذ التداية ابؼبادة اليت يشتغلوف عليهااىتماما كتَتا، ألنٌ 

م دل هنٌ يكن دقيقا، حىت إدل ك ذاؾ عاٌما، ذ ـ األدب ككاف منظورىم إ19القرف حيث عاينوا منذ 
 الشكالنيُتيستطيعوا القتض على حدكده كظباتو اليت ذبعلو كجودا متمٌيزا عن غَته، كلكن مع "

The formalists علمية، تعاملوا معو معاملة جديدة  " كمع سعيهم احملمـو لدراسة األدب دراسةن
" ىذا Poeticsالبويطيقا كىو ما عيرؼ ةػػػ: " ،فتحت أمامهم آفاقا متنوعة لدراستو ككشف ما يؤطٌره

دب كالعمل األديب كما عرؼ قديبا، ةل على ما هبعل من األخَت الذم سينصب جٌل اىتمامو ال ابأل
نة فيو كاليت تقطع اػبصالص النوعية اؼبتضمٌ  دبعٌت"، Literarity أدبية األدبىذا األدب أداب أم "

لذلك دعا  ،ىذه اػبصالص كانوجادىا ق" ىو مناط ربقٌ اخلطابمادة أخرل، ك" عالقة مع أمٌ  كلةو  
ىو "اخلطاب"  genérique"ضرورة إدخال مفهوم جنسي إذل  " Todorov تودوروف"

  .2زلّل األدب أو العمل األديب" ويدعو إىل استعمال اخلطاب األديب

ت، "، حيث أصتحت اللغة كسيطا ةُت العالماStructuralism البنيويةكلكن مع "   
ةعد أف انكفأت اللغة على نفسها كأصتحت ال ربيل إال على  ،اختفى عمل اللغة ةوصفها خطااب

                                                           
 .78، ص 1996ميشاؿ فوكو، حفرايت اؼبعرفة، تر: سادل يفوت، اؼبركز الثقايف العريب، الدار التيضاء، ةَتكت، دط،  - 1

 أك العصور من عصر أك اترىبية حقتة" حقيقة" عن فالتحث مثٌ  كمن مساره، كربدد تؤطره اليت األنظمة على وبيل ال"إٌف اػبطاب 
 "إةراىيم هللا عتد" ذلك ذكري كما"  ىي كليس كمعانيها األشياء تلك ركح فيو سبثلت الذم اػبطاب إذل يٌتجو أف هبب ما، ظاىرة

 .106عتد هللا إةراىيم، الثقافة العرةية كاؼبرجعيات اؼبستعارة، ص .استنادا إذل آراء فوكو
 .14ص سعيد يقطُت، ربليل اػبطاب الركالي، - 2
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ة ةعض لى " مواصً اخلطابخارج اللغة، ىكذا رظبت التنيوية خطوطها الفاصلة عن " ال شيءفنفسها، 
 "ابللغة من حيث ىي بنية ونسق، ال من حيثلة يف االىتماـ مقًتحات علم اللغة األساسية كاؼبتمثٌ 

 1ىي مستعملة."

الوضع  " إال أفٌ اخلطاب" على حساب "Structure ابلبنيةعلى الرغم من ىذا االىتماـ "   
حفرايت "يف كتتو، خاصة  كوميشال فو تغٌَت مع ميداف ربليل اػبطاب كلسانيات اػبطاب كما قٌدمو 

كؽبذا على التاحثُت ربليل  ،ل خطاةياةنية الثقافة تتمثٌ  ، حيث اعترب أفٌ "الكلمات كاألشياء"ك "اؼبعرفة
، ىو فوكويف مفهـو  كما ذبٌلى  ،اػبطاب إفٌ  ىي.ربليلها ال  لت يف خطاهبا اغباملىذه الثقافة كما سبثٌ 

ال وجود  ،عنهاادلوضوعات اليت نتكلم  -وبكيفية منّسقة-"شلارسات من خالذلا تتكّونعتارة عن 
 ل اؼبوضوعات عرب اللغة.تتضافر اإلشارات لتمثٌ  لذلك، 2"بطبيعة احلال خلطاب بدون أدلة

"ليشمل عددا كافرا من مظاىر كدل يقف مفهـو اػبطاب عند ىذا اغبٌد فقط، ةل اٌتسع     
التعتَت اإلشارية، سواء أكانت كساللها لفظية أـ إيبالية أـ صورية أـ كتاةية، كجرل حبث عميق يف ةٌت 
اػبطاب كمستوايتو، كأنواعو كأجناسو، يف ميادين األدب شعرا كسردا، كيف ميادين الفنوف التشكيلية 

حقوؿ الرقص كاإليباء كاؼبوسيقى...فظهرت نظرية كالسنمالية كالفوتوغرافية، كتعٌدل األمر إذل 
 .3اػبطاابت ةغية كصف اؼبظاىر اؼبتعددة للخطاب"

وىذا راجع ابألساس  ،جدا بصورة واسعة اىرهمظتنّوعت د مفهوم اخلطاب و لقد تعدّ      
قا ، فلم يعد ىذا األخَت متعلّ ادلفهوم ىذا د مظاىر التعبَت اإلشارية اليت يستند إليهاإىل تعدّ 

                                                           
 أكثر فتشمل سبتد اليت اؼبكتملة اللغوية الوحدة التنيويُت لدل "اخلطاب" يعٍت مصطلح .14ص ةوؿ ريكور، نظرية التأكيل، - 1
 عتد كتاةية. أك شفاىية لغة أية يف اللغوية الوحدات ةُت القالمة العالقات دراسة: ىو عندىم اػبطاب ربليل مث كاف كمن صبلة من

 . 90ص ،2009، 1اؼبفهـو العالقة السلطة، اؼبؤٌسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، ط كالنص، اػبطاب اغبمَتم، الواسع
 .47ص، حفرايت اؼبعرفة، تر: سادل يفوت ميشاؿ فوكو، - 2
 .109ص، عتد هللا إةراىيم، الثقافة العرةية كاؼبرجعيات اؼبستعارة  - 3
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قا بًتسانة تعبَتية متنّوعة فتحت ا كان من قبل، بل أصبح األمر متعلّ ابلتعبَت اللفظي فقط، كم
أمامو رلاالت اشتغال سلتلفة من األدب إىل الفنون التشكيلية والسنمائية، والرقص 

كما كان مع الفهم ،  اخلطاابت مل تعد مقصورة على حقل اخلطاب اجلملي وادلوسيقى...لذلك فإنّ 
أخرى ارتبطت  اه إىل ىذه التعبَتات اإلشارية ادلختلفة، كما وظهرت خطاابتبل تعدّ  ،اللساين لو

 .ية، والفلسفية وادلعمارية ...إخلحبقوذلا اليت تنتمي إليها كاخلطاابت التارؼلية واخلطاابت الدين

 زلاولة تركيبالنص: و اخلطاب  -2-1

جعلنا نقف على اختالؼ  ؛اؼبعجمية كاالصطالحية ؛اؼبصطلحُت التحث يف أصوؿ ىذين إفٌ   
انت كراء تلك األصوؿ كتوافقها يف ةعض اؼبناحي، كما جعلنا نتعٌرؼ على احملاضن اؼبعرفية اليت ك

كإرادة التأثَت. كالةد من التأكيد على صعوةة عملية  ُت مصطلحيُت ؽبما إرادة اغبضورزبٌلقهما كالن
ثقافيُت كاسعُت كـبتلفُت، كما يزيد الصعوةة ىو التداخل اغباصل التحث ىذه، ألهنا تتعلق دبجالُت 

ةينهما يف االستعماؿ اؼبصطلحي كاؼبعريف، فبٌا يلـز صاحب التحث التفصيل يف أصل كل استعماؿ، 
 ةتعض اإلجاابت حوؽبما. كبظىداخل كل ثقافة مث ةعد ذلك مقارنتهما، لعٌلنا 

"وصًفا لإلشارة إىل حكم علم األصوؿ  داخل عريبيف اغبقل ال فاؼبصطلحالقد زبٌلق ىذاف    
ككانت الغاية من كراء  ،1"وتدّلل عليو إىل قرائن واضحة تؤكد صّحة احلكماستناًدا  ، ظاىرمتعُّت 
لكليهما داللة  ألفٌ  ؛نفي أٌم احتماؿ يقـو على التأكيل داللتهما كحدكد اشتغاؽبما ؿباكلةي  ضتط

فاىية(، كما مشل الكالـ اػبصالص الش مشل كالـ التشر )ذا ، فاػبطابالوضوح، كالتياف، كالظهور
غية اإلفهاـ ةشرط إةعاد شَت إذل اللفظ اؼبتواضع عليو ةي ، مث اتسعت داللتو لتاألةعاد النفسية( اإلؽبي )ذا

اإليباء كاغبركة كاإلشارة، أما النص فتعٌلق ابلظهور كالربكز، كارتتط ابلكالـ كالكتاةة كاػبطاب 

                                                           
 .114ص ،الثقافة العرةية كاؼبرجعيات اؼبستعارة ،هللا إةراىيمعتد  - 1
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داالن  ، ق(204)ت الشافعيكما يقوؿ   ،1"ىو مستغٌت فيو ابلتنزيل عن التأويل"كل ما ك كالتياف...
  .على اغبكم حسب القرالن

إذل حٌد التطاةق، فاػبطاب كالـ  ،كما تشٌكال عرةيا ،يتقارب مصطلحا النص كاػبطاب    
 ، كالنصاللفظايتو اإلفهاـ، كال ىبرج عن غ ع عليو،)شفاىي أك نفسي( متواضى  عن فحواه متُته 

ال ؾباؿ للتأكيل/االحتماؿ فيو، خاص ابلقرآف كالسٌنة  ،ىاظاىري  ،الداللة لفظ كاضحي  كذلك
 الشافعيكىو من داللتو الوحي، كإف كاف متعلًٌقنا ابألحكاـ اإلؽبية فقط. ؽبذا ألفينا  ،(ٍُت حيػى )الوى 

احلكم، سواء كان مستقال من علم ما أريد بو "خطاب يخ النص  يقوؿ إفٌ  ، إذيستعملهما مًتادفُت
  2لم ادلراد بو بغَته."أو عخ  بنفسو

كاف مفهـو   نقوؿ إذافإنٌنا "، الكالماؼبقصود ىنا ىو " اخلطاب اعًتض أحدىم قالال إفٌ  ذاكإ   
 علم ما أريد ةو، فإفٌ و كالـ يي أبنٌ  ،كما ىو ىنا،  اػبطاب )لغة كاصطالحا( يعٍت الكالـ، كعيرًٌؼ النص

، يف اؼبنظور اػبطاب جاء ىو أفٌ  ،الذم نراه ةينهما ،كجو االختالؼ أفٌ  إالٌ  ،اػبطاب ىو النص
يف حُت جاء النص ألصق ابلكالـ اإلؽبي ال كصفنا  ،كصفنا لطتيعة الكالـ التشرم أك اإلؽبي العريب،

ا. ،لو  ةل للداللة على مضمونو كعلى أحكامو ربديدن
الكالـ اؼبٌتصف دبيزات عقلية كمنطقية، كارتتط " على اخلطابدٌؿ "قد ، فيف الفهم الغريبأما    

ةقضية الصدؽ كالكذب يف الكالـ مع أفالطوف كأرسطو كىو من داللتو يف اؼبعجم الالتيٍت اغبوار، 
)الكالـ دبفهـو سوسَت(، متتالية من  كمعاين اػبطاةة، كارتتط يف الفًتة اؼبعاصرة ابللغة يف طور العمل

ة فيو، كدل يعد اػبطاب وبيل على اؼبرجع ةل على األنظمة اليت اعبمل، ةل اعبملة ىي أصغر كحد

                                                           
  .14ص، دت، ةَتكت، كتب العلمية، دار الأضبد دمحم شاكر: ربقيق كشرح ،رسالة، الالشافعي - 1

أىل عند  األلمة األرةعة( ىو اثلث ـ820-767/  ىػ204-150) أبو عبد هللا دمحم بن إدريس الشافعّي ادلط ل يّب القرشيّ  

كعلم  علم التفسَت، كىو أيضان إماـ يف علم أصوؿ الفقوس ، كمؤسٌ الفقو اإلسالمييف  اؼبذىب الشافعي، كصاحب السنة كاعبماعة
 شاعران.ك كاف الشافعي فصيحان   كما  كاء.فعيرؼ ابلعدؿ كالذ  قاضيان كقد عمل  ،اغبديث

 .111 صكاؼبرجعيات اؼبستعارة،  الثقافة العرةية، عتد هللا إةراىيم - 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/150%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/204%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/767
http://ar.wikipedia.org/wiki/820
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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تؤطٌره كربدد مساره، كاتسعت داللتو لتشمل عددا كتَتا من مظاىر التعتَت اإلشارية )لفظية كانت أـ  
كتاةية أـ صورية..(، كتنوعت ؾباالت اشتغالو يف اغبقوؿ اؼبختلفة كاألدب كاؼبوسيقى كالفوتوغرافيا 

 ا، كىو ما أٌدل إذل تشكل نظرية عامة حوؿ أنواع اػبطاب.كالسينما كغَتى
أما النص فتعٌلق ابلنسيج كالواثؽ ككاف ؽبذين الداللتُت اللغويتُت أثرنبا التالغ يف تشكيل    

شاةك فيما ةينها عرب قواعد ، اليت ربيل على سلسلة من العالمات اللفظية، تتالداللة االصطالحية
تعٌقد كاالنسجاـ عرب جسر الكتاةة،  نسيجنا لغوايا خاصاا، وبكمو االنتظاـ كالُت اللغة، مشٌكلة كقوان
 ،خاصة ة، مث توٌسعت داللتو،خاصة يف فهم الكتب الديني دٌؿ على معٌت قار كاثةت كحقيقي كما

، كال هنالي الداللة، موطن الالحقيقة كالاليقُت، د اؼبعٌت، ليصتح متعدٌ ةعد اغبداثة مع منظورات ما
دل يعرفها اتريخ النقد  ساىم ىذا كثَتا يف تنوٌع اؼبقارابت النقدية ؼبختلف النصوص كإثرالها ةصورةكقد 

 من قتل.
اؼبوسوعي للسيميوطيقا مثلما كرد يف اؼبعجم   ؛شيء كاحد اػبطاب كالنص ىناؾ من يرل أبفٌ   

ر"ةوؿ ريكو "، كعند "جنيت كتودكركؼ""، ككما ىو عند السرديُت أمثاؿ  Sebeok سيبوك"لػػػػ 
  

كل نص إذن ىو ابلنسبة للغة يف نفس   "لنسّم نصًّا كل خطاب تثبّتو الكتابة...إنّ : الذم يقوؿ
 النص ىو اػبطاب. فٌ أ أم 1صلاز الكالم"موقع إ
و يرل يف مصطلح "الكالـ" دبصطلح "اػبطاب"، ألنٌ يقًتح استتداؿ  ،"ريكور"، أم ؽبذا قبده  
وىذه "يقّدم لنا أيضا بنية ال ؽلكن اختزاذلا يف معٌت معُّت...و أنٌ  إالٌ  كعارضا، ، كإف كاف فردايالكالـ

                                                           


، كتويف يف شاتينام 1913 ربايرف 27، شارنت، فالينسكلد يف  ،فيلسوؼ فرنسي كعادل إنسانيات معاصر "بول ريكور" 
ديناند دم فر " ؿ، كىو امتداد التنيويةك  التأكيلؾباؿ ي التيار التأكيلي، اشتغل يف من فبثل . ىو كاحد2005 مايو 20ماالةرم، 

اػبطاب كفالض اؼبعٌت  -الزمن كاغبكي-التاريخ كاغبقيقة-نظرية التأكيل : أشهر كتتو  ، كمن. يعترب ريكور رالد سؤاؿ السرد"سوسَت
- Interpretation Theory - Discourse and the Surplus of Meaning ، ة من منشورات جامع

 .1976عاـ  تكساس

 .95ص، 2004 ،1ط، الرابط، دار األماف، حساف ةورقية، دمحم ةرادة تر:، أحباث التأكيل ،من النص إذل الفعل، ةوؿ ريكور - 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1913
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Interpretation_Theory&action=edit&redlink=1
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البنية ىي التشّكل الًتكييب للجملة نفسها بوصفها متمّيزة عن أّي أتليف حتليلي للوحدات 
 كلٌ -د على خصوصية اعبملة داخل اػبطابالتأكيإذل يرمي  ،كىو إذ يفعل ذلك ،1ادلنفصلة."

 ."علم الداللة" كةُت "السيمياءمع ؿباكلة رسم حدكد فاصلة ةُت " -خطاب
يستطيع أن  "الؿ: األكٌ  فٌ إالنص مرتتط ابػبطاب، حىت  فَتل أفٌ  ،Barthes" ابرت"أما   

اػبطاب ىو اإلطار القواعدم كاؼبرجعي الذم يغٌذم النص  فبا يعٍت أفٌ ،  2خطاب."عرب  يتواجد إالّ 
كيوٌجو مسار تشكلو، يف حُت أف النص ىو ذبسيد فردم لتلك القواعد اػبطاةية، فشأهنما شأف اللغة 

  سواء ةسواء. "سوسَتعند "دك  كالكالـ
 نتاج اللفظي كنتيجتو"يف آف كاحد فعل اإل ىواخلطاب أٌف  يرل ،"سعيد يقطُت"كإذا كاف  

 ،ةينما النص ىو ؾبموع التنيات النسقية اليت تتضمن اػبطاب كتستوعتو ،اؼبلموسة كاؼبسموعة كاؼبرلية
النص فهو اؼبوضوع اجملرد  أما ،مامنا كفعلد أاػبطاب ىو اؼبوضوع اإلمربيقي اجملسٌ  إفٌ كةتعتَت آخر 

 ، حيثالفهم رأسا على عقب " يقلب ىذاعبد هللا إبراىيم، فإٌف "3"و نتاج لغتنا العلميةنٌ إ ،كاؼبفًتض
لغوية، ملفوظة أك مكتوةة، كىبضع لقواعد يف تشٌكلو  تا من كحدات": "مظهرا كبوايا مركٌ اخلطاب" دٌ يع

فيو إنتاج اؼبعٌت الذم كيف تكوينو الداخلي، قاةلة للتنميط كالتعيُت...أما النص فمظهر دالرل، يتم 
ندراجها يف عالقات تتاةع ل انتظاـ األدلة، كاً يتحوؿ إذل داللة حاؿ تشكلو يف ذىن القارئ، ةفع

                                                           
 .31ص، التأكيل نظرية، ةوؿ ريكور - 1

 1915 نوفمرب 12كيلد يف  ر اجتماعي.، كمنظٌ دالرل، انقد أديب، فرنسي فيلسوؼ( Roland Barthes) روالن ابرت 

كالتنيوية كاؼباركسية كما ةعد   ر يف تطور مدارس عدة، كاتسعت أعمالو لتشمل حقوالن فكرية عديدة. أثٌ 1980 مارس 25كتيويف يف 
ةُت التنيوية كما ةعد التنيوية، فلقد انصرؼ عن األكذل إذل  وأعمال التنيوية كالوجودية، ابإلضافة إذل أتثَته يف تطور علم الداللة.تتوزٌع

ؿ فوكو كجاؾ دريدا اميشإذل جانب كل من  -الـ الكتار و يعترب من األعسوة ابلعديد من فالسفة عصره كمدرستو. كما أنٌ الثانية أي 
 يف التيار الفكرم اؼبسٌمى ما ةعد اغبداثة. -كغَتىم 

 .60، ص1985ركالف ابرت، درس السيميولوجيا، تر: علد السالـ ةنعتد العارل، دار توةقاؿ، الدار التيضاء،  - 2
 .16ص ،2001، 2التيضاء، ةَتكت، طالدار النص كالسياؽ، اؼبركز الثقايف العريب،  ،انفتاح النص الركالي، سعيد يقطُت - 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1915
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1980
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كذباكز تفضي إذل ظهور معٌت يتصل ابلقراءة كإجراءاهتا كابلقارئ كإمكاانتو، كىنا تتضح عالقة النص 
 .1ابػبطاب، فهي عالقة جزء ةكٌل..."

هة للنص كالنص ىو التجسيد فمرة يكوف اػبطاب ىو صبلة اؼبتادئ كالقواعد العامة اؼبوجٌ       
ػبطاب ىو التجسيد اؼبادم ؽبا ؟ النص ىو صبلة القواعد كا أفٌ الفردم ؽبا كمرة يكوف العكس، أم 

فهم من ىذين  مرجعيات كل طتيعةاختالؼ ك تنوٌع  يف األساس إذلاإلشكاؿ ىذا ع ا رجكن إيبك 
من اختالؼ  ىذين العلىمىُت  كما ةُت ،"ابرت" كالثاين مصدره"، فان ديك"الفهمُت، فاألكؿ مصدره 

يٍنا.ح ستكفيل أبف يوضٌ   ب ىذا التعارض ةُت فهم انقدى

لقد ذكر النقاد كالدارسوف تفاصيل كثَتة للتمييز ةُت ىذين اؼبصطلحُت، ليس ىذا مقاـ ك 
"، يف كتاةو دومنيك مانغونورأم كسط يف اؼبسألة لقلنا ابلذم قٌرره "إذا أردان تقدًن لكن ذكرىا، ك 

"النظر ادللقى على النص من حيث بناؤه "، من أٌف ادلصطلحات ادلفاتيح لتحليل اخلطاب"
 .2)اللغوي( غلعل منو ملفوظا، أما الدراسة اللغوية لظروف إنتاج ىذا النص فتجعل منو خطااب"

، ةستب ما يوجد يتقى أمر التفريق الفصل كالنهالي ةينهما من أشٌد األمور صعوةة ىذا كابلرغم من
هما من تقارب كتداخل، كلذلك لن يكوف فتح ابب اؼبناقشة حوؽبما، يف ىذا السياؽ، أيسر من ةين

، الذم يرل فيو يبقى للبحث أن يؤّكد ىهنا على أنّو أيخذ ابدلفهوم العام للخطابكغلقو. 
"مصطلحا لسانيا يتمٌيز عن نص ككالـ ككتاةة كغَتنبا ةشكلو لكٌل إنتاج ذىٍت، سواء كاف نثرا أك 

سيا، يف حُت أٌف اؼبصطلحات األخرل تقتصر شعرا، منطوقا أك مكتواب، فرداي أك صباعيا، ذاتيا أك مؤسٌ 
على جانب كاحد. كللخطاب منطق داخلي كارتتاطات مؤٌسسية، فهو ليس انذبا ابلضركرة عن ذات 

                                                           
 .116ص، الثقافة العرةية كاؼبرجعيات اؼبستعارة، عتد هللا إةراىيم - 1
دكمنيك مانغونو، اؼبصطلحات اؼبفاتيح لتحليل اػبطاب، تر: دمحم وبياتن، الدار العرةية للعلـو انشركف، منشورات االختالؼ،   - 2

. كقد أشار أيضا يف كتاةو ىذا إذل أٌف النٌص يتمٌيز عن اؼبلفوظ أك اػبطاب 39، 38 ، ص ص2008، 1ةَتكت، اعبزالر، ط
 .128خبصيصتُت متالضبتُت أيٌبا تالحم، كنبا أٌف "للنص ةنية قويٌة، كىو مستقل نستيا عن السياؽ...". ينظر اؼبرجع نفسو، ص
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زمنية أك فرع فردية، يعرٌب عنها أك وبمل معناىا أك وبيل إليها، ةل قد يكوف خطابى مؤٌسسة أك فًتة 
 .1معريف ما"

ابغبديث  يسمح لنا ىذا اؼبفهـو العاـ الذم هبعل من اػبطاب شامال للنص كالكالـ كالكتاةة
 ،اػبطاب السياسياػبطاب الديٍت، ك  حبريٌة، كلو نستية، عن كجود أمباط متعٌددة من اػبطاابت

ذبٌليات ـبتلفة للمتخٌيل، عن ابلكالـ ، كما يسمح لنا كذلك ...كاػبطاب النقدم اػبطاب األديب
"تتجّلى ، ففي اػبطاب ىذا األخَت الذم قبد لو حضورا قوايا على اؼبستويُت الشفاىي كالكتايب

كىذا لكونو ىو النظاـ الذم ينتٍت عليو  لى"،ع"آمنة بل كما تقوؿ التاحثة ،2القدرة اخلالقة للمتخّيل"
  النص، فهو يبٌثل كيف قاؿ النص.

ذىنيا كإنتاجا فكراي ابلدرجة األكذل كدل يكن إنتاجا ماداي كمعطى حقيقيا   ةناءن كإذا كاف اؼبتخٌيل 
كما ىو حاؿ الواقع، فإٌف ىذا ال ينفي عنو أنٌو وبيل على الواقع، كأٌف ىذا األخَت ال وبيل إال على 

إطار تنظيمي لكيف يقوؿ النص، ، ككذلك ىو حاؿ اػبطاب، من حيث ىو ذبٌل نصي أك 3ذاتو
                                                           

 . عن اؼبًتجم8، ص2012، 3القاىرة، ط ميشيل فوكو، نظاـ اػبطاب، تر: دمحم ستيال، دار التنوير، ةَتكت، - 1
  اػبطاب يضمنو كما اللساين، الوسيط عرب كاؼبتلقي اؼبرسل ةُت االتصاؿ ضتط من نيبكٌ  ما أىم الشمورل ةعده يف اػبطاب يعد 

 شىت أنواع على الوقوؼ لنا يتسٌت الشمولية تلك خالؿ كمن، التواصل غاايت عملية كيرصد النوعية ةنيتو ةتحديد الكفيل ىو
 اػبطاب السياسي، اػبطاب الصويف، اػبطاب الثقايف، اػبطاب مثل خرآ ةوصف ابالقًتاف كثَتان  يًتدد اػبطاب اػبطاب. فلفظ

 عنها يعرب نظر ةوجهة متعلقا احملتول كاف فإف اػبطاب تصنيف من نتمكن احملتول من االجتماعي. فانطالقا اػبطاب التارىبي،
 عليو يصطلح ما كىو فن كشعر ،كمشاعر أحاسيس فهو كإال الفلسفي اػبطاب تسمية عليو نطلق ما ةصدد كنا استدالليا، تعتَتا
 اسًتاتيجيات الشهرم، ظافر ةن اؽبادم عتد .عنو متولد منو متكوف ىو الذم النقدم اػبطاب منو كقريب األديب اػبطاب ابسم

 .35، ص2004اؼبتحدة، اعبديد الكتاب دار اػبطاب،
 .31، ص2006، اؼبتخٌيل يف الركاية اعبزالرية، من اؼبتماثل إذل اؼبختلف، دار األمل، اعبزالر، دط، آمنة ةلعلى - 2
 .43، ص 2002، 1حسُت طبرم، فضاء اؼبتخٌيل، مقارابت يف الركاية، منشورات االختالؼ، اعبزالر، ط - 3

 آاثره لمستك  ابغبس يدرؾ أف يبكن حضورم معطى ىو الواقعكىذا الفهم يستند إذل ما أٌكد عليو مايكل ريفاتَت، ةقولو إٌف "
 اليت التعتَتية اؼبواد عدا كالنظر، الفكر عماؿإب إال ؾر يد ال خفي ذىٍت ةناء اؼبتخيل أفٌ حُت  يف العينية ابؼبالحظة
دار إلياس، ...اغبركؼ كالكلمات". مايكل ريفاتَت، سيميوطيقا الشعر، داللة القصيدة، ضمن مدخل إذل السيميوطيقا، يستعملها
  .214، ص 1986القاىرة، 
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 النص دلفهوم مرادفا يكون ىنا وادلتخيل ،العالمات من رلموعة" وأبنٌ  اليايظب لاؼبتخيٌ  ؼيعرٌ ؽبذا ك 
 تنتظمها)  اللغوية الرموز (العالمات من رلموعة من يتكون األديب النص ألنّ  .اخلطاب ومفهوم

. ورلموعة العالمات ىذه اليت نطلق عليها مفهوم ادلتخّيل، معُت واقع عن للتعبَت وذلك فنية بنية
ىكذا يتموضع اؼبتخٌيل يف  .1"ال تساوي منطقيا الواقع، ألّن كال منهما ينتمي إىل طبيعة مغايرة

غَت أنٌو ال يرضى االستقرار يف صورهتما أك داخلهما إالٌ ليمٌر عربنبا إذل أنساؽ  شكل نص أك خطاب
 أخرل ربويهما.

 :ادلتخّيل والنقد العريب ادلعاصر -3

توٌلده  عرب ما تظهر قيمة األسئلة السؤاؿ، حيثمارسة ا ؼبمعرفين  فضاءن كاف النقد كال يزاؿ    
تتعث أسئلة جديدة من رماد األسئلة األكذل يف  حينما من أجوةة، كتنجلي قيمة ىذه األخَتة كأثرىا
مسار تشكٌلو ةنفسو كيضع نقاط افًتاقو عٌمن ستقو.  سَتكرة متواصلة، تدفع ابلفكر التشرم ليخطٌ 

كينونتو كليد مفارقة يصنعها   يفكىو  يف رحاب السؤاؿق قد زبلٌ ف ،اإلنسافابلنستة  كىو األمر نفسو
البدء   "فيف ،السؤاؿ كاإلجاةة: اؼبعرفة كاعبهل، كحدة الوجود كتعدد اؼبوجودات، اؼبغالطات كالعدـ...

إىل السؤال األول، أي  ادلشاكل، كل احللول احملّصل عليها تعود أمّ  كان السؤال، ومنو انبثقت
                                                           

. لقد أاثرت إشكالية العالقة ةُت اؼبتخٌيل كالواقع ردكد فعل متفاكتة ةُت الفالسفة 44اؼبتخٌيل، ص حسُت طبرم، فضاء - 1
، غَت أٌف إشكالية أخرل طغت على تلك اإلشكالية الساةقة، كحظيت ابلنصيب األكفر من  كالدارسُت منذ القدًن كإذل اليـو

ترتتط دبلكتُت إنسانيتُت نبا: العقل كاػبياؿ/اؼبتخٌيل. كقد فٌصل اؼبناقشات ةستب ما فيها من إحراجات معرفية، خاصة كأهٌنا 
طتيعة ىذه العالقة، كما حٌلل اؼبتخٌيل من مستوايت عٌدة: فعلى مستول الداؿ يتقاطع  Edgard Weberإيدغار كيرب 

فهو ال يرتتط أبيٌة ةنية  اؼبتخٌيل مع كل ما هبعل من موضوع أك حكاية أك حىت شيء ما أمرا مدىشا...، أما على مستول اؼبدلوؿ
فاعل ؿبٌددة، ألنٌو ينزلق كبو ما يسٌمى عادة اؼبعٌت، كذلك ابؼبعٌت اجملازم للكلمة ةعٌده توٌجها كتعريفا؛ أٌما التوٌجو فيتعٌلق دبسار ال

يفو، فمن يف صياغتو ؼبا وبدث يف التكوين التطيء للوعي من حيث ىو مسار ابطٍت ابذٌباه أعماؽ الذات. كأٌما من حيث تعر 
حيث إنٌو هبٌسد اؼبعٌت التاطٍت لألشياء كاألحداث، كاليت تعربي الذات العادلى من أجل فهمو، كلكي تفهم اؼبوضوع يكوف من 
الضركرم اؼبشاركة يف ىذه اغبركة االزدكاجية، حيث تغادر الزمن كيتٌم الذىاب ةعيدا، كيف الوقت نفسو، ذبمع الوجود يف الوعي 

 Edgard Weber ,Imaginaire arabe et contes érotiques, collection كأتخذه معها. ينظر
comprendre le Moyen Orient, ed L’Armattam, Paris, 1990, pp 12, 13.   
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ىكذا يكوف السؤاؿ أساس ، 1إىل حروف السؤال، حُت نندىش ال ظللك إال طرح السؤال."
كاف لكل جواب سؤالو   ذاموف فيها، كإفك قيود الكي كعلى أساسو تي َتكرهتا، ةو تستخرج يف ساؼبعرفة 

يف حٌد ذاتو يعٌد جوااب دبعٌت طرح السؤاؿ  ابلضركرة فليس ىناؾ يف اؼبقاةل لكل سؤاؿ جواةو، على أفٌ 
 .أك ىو على األقل أٌكؿ الطريق كبو ربقيقو ما

أف  ٍعدي تدل  ايف ةداايهتفهي  عن ىذا اإلطار، هالي تشك  يف رج ال زب ايف عمومه كاؼبعرفة النقدية   
ابلرؤية  ارتتاطهاأكثر من  أك ابألمور اػبارجية ابلشخصية رتتطةم ،ساذجةك كوف ؾبٌرد آراء سطحية ت

ىو طرح يف ساحة اؼبعرفة، سؤاالن آخر ك عندما يي  ،معو سؤاؿ النقديستدعي لذلك أك ابؼبنهج النقدم. ك 
منهج حىت تكوف حاجة إذل ، فالنقد يف جوىريُت للممارسة النقدية نبا سؤالُتعدٌ سؤاؿ اؼبنهج، ة

ا من رىا كتضفي عليها نوعن كمتادئ تربٌ  فق نظاـمتنية كى  اؼبتخٌيل//اػبطاابتأحكامو كؿباكرتو للنصوص
كفايتو   طٌوركي فعاليتو يربٌرمعٌُت حىت  ل معريفوبتاج اؼبنهج ألف ينتظم يف حق كما  القتوؿ أيضا،

 األنساؽ.  الفن كخطابي  نوعاف من اػبطاب النقدم نبا: خطابي  كقد مٌثل ىذا األمرى  اإلجرالية.

 الفن  خطابخ  -3-1

كالوجود ابلنستة لذاتو، كىو عرب سَتكرتو كصَتكرتو يصوغ  يطرح سؤاؿ النقد إشكالية اؼباىية    
ةو، أكرب من أف وباط ، األمر الذم جعل للنقد إراث اترىبيا كتَتا، يف كل مرة ىذه اؼباىية كىذا الوجود

 على النقد يف شكلو االصطالحيؼ ؽبذا ليست الغاية ىنا تتتع ىذا التاريخ، كإمٌبا اؽبدؼ ىو التعرٌ 
 كذلك يف ارتتاطو ابلفن عموما كابألدب خصوصا. كمعرفة األسئلة اليت كانت ستتنا يف ربقيق كجوده

                                                           
كإدريس كثَت" لكتاب: ميشاؿ مايَت، كبو قراءة جديدة لتاريخ الفلسفة من اؼبيتافيزيقا  اػبطايب "عز الدين ؼبًتصبُتامن مقدمة  - 1
 .5ص، 2006 ،1ط، اؼبغرب، منشورات عادل الًتةية، علم السؤاؿ إذل
  ة "" كبيل على موسوعة الفلسفالسؤال"ؼبزيد من التفصيل حوؿ مفهـو  Routledge Encyclopedia of 

Philosophy ,p 7107. 
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"بصفتو ظلطًا من التفوق  على الصعيد الذايت دالسؤاؿ/سؤاؿ النقد يتحدٌ  يف أفٌ  ،ةداية ،فقلنتٌ     
ادلعرفة اليت  وعلى زلدودية اجلهل تفٌوؽ علىإنٌو  ،1الذي دتارسو الذات ضمن شلارستها القصدية"

غلعل ذلك  نزواهتا، شلال اورىين ذه الذاتذل اهبذا الشكل يكون حبيس ودتلكها الذات، ولكنّ 
و زلطة ضرورية لبدء السؤال يف صورتو األحسن ورمبا زائفا، غَت أنّ  مؤقتا، نسبيا قاتفوّ  قالتفوّ 

 صفات الشمول والتجريدب العلمي الذي يتبلور مىت ارتبطادلنهجي/صورة السؤال واألكمل، 
 .ورمبا االرتباط ابلواقع

ما "تتصل  ،يف أصلها اإلغريقي ،"Criticism النقدقت دبفردة "من اإلوباءات اليت تعلٌ  إفٌ    
يف استخداماهتا القديبة الكالسيكية )أما( . "ازباذ القرار"ك "على الشيءاغبكم "ك "الفصل"ةنشاط 

كاستخدمها  ،"العدالة"مت يف إقامة فقد استخدً  ،ثالثة فضاءات ؿبددة انتظمت "نقد"مفردة  فإفٌ 
أرسطو ليحيل إذل القرار القضالي الذم يتٌث يف أمر خصومة ما، مث تطور مفهـو طيب للمفردة، 

(. أما يف العصر اؽبيليٍت فقد criticalاغبرجة كغبظة التحٌوؿ يف مرحلة اؼبرض ) كتعٍت...اللحظة
من منظور لغوم  القديبة لغة النصوص أم دراسة ،2اكتستت اؼبفردة معٌت دراسة النصوص األدةية"

 .فيزيولوجي

ةُت الفصل ٌد التطاةق، فمثال ليس متداخلة إذل ح ،يف دالالهتا اؼبتنٌوعة ،" النقدتتدك مفردة "   
إال يف حدكد ضٌيقة، يصنعها ؾباؿ التداكؿ  كالعدالة اختالؼه  كاغبكم على الشيء كازباذ القرار

                                                           
، 2009 ،1ط، مراكش، لوزارة الثقافةاؼبديرية اعبهوية ، أسئلة اؼبنهج يف النقد العريب اغبديث، عتد اعبليل ةن دمحم األزدم - 1

  .34ص
   لقد ظل السؤاؿ يف اؼبمارسة الفلسفية كالنقدية متعلقنا ابلذات، فوظبتو ىذه الذات أبيديولوجيتها، "كدل يغادر حقل التصروبات

اؼبنطق األرسطي اليت العمومية كالتساؤالت العامة احملكومة ابؼبنطق الفلسفي، الذم ظل منطق قضااي، كما أنٌو دل يتجاكز حدكد 
أسئلة اؼبنهج يف النقد العريب ، عتد اعبليل ةن دمحم األزدم ـ( حدكدا هنالية".1724-1804)  Kantاعتربىا عمانويل كانط

 .32ص، اغبديث
 .201ص، 2000، 2ط ، اؼبركز الثقايف العريب، ةَتكت،دليل الناقد األديب، ميجاف الركيلي كسعد التازعي - 2
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)ػبطة اؼبعٌت الطيب شيء ما، أٌما اؼبعنياف اآلخراف  ةصدد للكلمة، فجميعها ربمل معٌت إصدار حكمو 
حاضرين كةقوة يف الفًتة ةُت التحوؿ يف اؼبرض، كدراسة النصوص القديبة( فهما اؼبعنياف اللذاف ظاٌل 

لقرف الساةع عشر دبا يبكن أف العصر الكالسيكي كعصر النهضة، إذ "احتفظ اجملاؿ الطيب حىت ا
، أما ما يبكن أف ينقل إذل العرةية ةػػػػ)التمييز " (crisisإذل العرةية ةػػػػ"أزمة ) صبونًت 

فاستمر على حاؿ مفهـو اؼبفردة يف العصور الكالسيكية   (criticus-grammatics)النحوم(
كةقي وبيل على نشاط النحاة. كؽبذا ظلت كلمة )انقد( يف عصر النهضة تعٍت النحوم أك ةدقٌة أكرب 
"دارس النصوص األدةية القديبة"...كظل ىذا النقد معنيا ةتحقيق النصوص كإعادة ةناء كتصحيح ما 

 . 1تلف منها"

 ،يق النصوص القديبةة يف اؼبرض كربقةُت األزم "قدنال" مصطلحف تكوٌ ، ياؼبعٌتكهبذا  ،ىكذا   
ما يتعلق ةتلف تلك النصوص كؿباكلة الناقد/الدارس إعادة  يف ةأزمىي األخرل اليت تعكس ك 

كةناء النص من جديد، كقبد رجاؿ الدين اؼبسيحيُت يستخدموف ىذه اللفظة يف احملاٌجة ، اتصحيحه
ةعد أف  -أم رجاؿ الدين-هم ة ىنا أيضا، كلكنٌ صومهم فبا يلقي ةظالؿ معٌت األزماليت ذبمعهم خب

، يكشف اغبقيقة دكف بو وإجراًء لو قوانينو اخلاصة ،عامال لكشف احلقيقة" نقدأصتحت لفظة "
، ىاجم رجاؿ ادلشروعية اليت تفضي إىل احلقيقةنفسو  حاجة إذل كقالع ما كرالية، كأصتح النقد ىو

"النقد" كاعتربكه عدكاا جديدا، كىم أنفسهم من قالوا من قتل أبف اغبقيقة اثةتة، كإف النقد ىو ين الدٌ 
 .2من يكشفها

صار النقد يعٍت  ،ـ كتاةو "معجم اتريخ النقد"1697الذم نشر عاـ  ،"ابيل"كمع    
ضمن ىذا  كيندرج فكر كل من كانط كىاةرماس ،"وادلكاشفة ادلتعالية "الفاصل ادلانع بُت العقل

 ، ؿ التحوٌ  إفٌ  ، حيث"Enlightenment التنوير" أصتح جزءنا أساسيا يف ذىنية حقتة حيثاؼبفهـو
                                                           

 .201، ص دليل الناقد األديب، الركيلي كسعد التازعي ميجاف - 1
 .202نفسو، ص اؼبرجع - 2
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ل إذل ذباكزه لذلك االكبسار يف دراسة النصوص ةوصفو متدأ أدٌ  منهجية إذل النقد ةعٌدهمن النقد 
لحقيقة كجود ساةق على ل للنقد إوباءن سلتيا، كأفٌ  األدةية القديبة، كإذا كاف رجاؿ الدين يعتربكف أفٌ 

و يرل لكنٌ  ،يوافق على األمر األكؿ "Republic of letter" ابيل يف "صبهورية الرسالل النقد، فإفٌ 
صار ؽبذه اؼبفردة  مو كانط كىيغلا ىي "إفراز للنقد ذاتو"، كمع ما قدٌ كإمبٌ  ،اغبقيقة ليست ساةقة أفٌ 

 .1على نفسو ونقد ذاتويل لية انعكاسية تقتضي انعكاس التحلأعلية أتمّ 

خالف " أما النقد عند العرب فهو سبييز اعبيد من الردمء ابؼبطلق، كلو معافو لغوية كثَتة فهو  
 ،ابألصبع يف اجلوز والنقد د، وإعطاء النقدالنسيئة ودتييز الدراىم وغَتىا كالتنقاد واالنتقاد والتنقّ 

 ضلو النظر واختالس والوازن من الدراىملفخ، مبنقاده أي مبنقاره يف ا وأن يضرب الطائر
كلكٌنو مبا كتطٌور، دبركر الزمن، حىت صار ييعٌت ابعبماؿ الفٍت ، 2..."أورق الشجر وأنقد...الشيء

كاعبودة داخل نصوص الشعر خاصة، كما شاع النقد اؼبقارف؛ سواء ةُت النصوص اإلةداعية أك ةُت 
استقى جٌل أفكاره من الفلسفة اليواننية، كربديدا من  اؼبتدعُت، ابإلضافة إذل النقد الفلسفي؛ الذم

  "فن الشعر".، فبٌثال يف كتاب األثر األرسطي

، يشَت إذل خاصة الغرب لدل ،اؼبوجزالتتٌتع  ىذاأفضى إليو كما   ،"النقدمصطلح " إفٌ    
 امصطلحا أك منهج عٌدهة ،"النقد" ما يعكس أبفٌ  كىوالت اغباصلة يف ةنيتو ككظيفتو، ـبتلف التحوٌ 

ما نراه كاضحا كابرزا يف التطورات  ذاا ىو دالم التحٌور كالتتدؿ، كىأك متدأ، ال يستقر إذل حاؿ، كإمبٌ 
، فقد تعددت   ، كىو ما أفضىتنٌوعت إجراءاهتااؼبناىج ك الكتَتة اليت قبدىا يف حقل النقد األديب اليـو

س عليو النقد " كوهنا اؼبفهـو الذم يتأسٌ دبيةالنقدية واأللة إذل اغبديث عن النظرية "يف احملصٌ 

                                                           
 .202، ص دليل الناقد األديب، ميجاف الركيلي كسعد التازعي - 1
   فصل النوف ابب الداؿ.، 1ج، القاموس احمليط - 2
 العودة إذل كتاب سعيد علوش، معجم اؼبصطلحات األدةية اؼبعاصرة، دار الكتاب  كنؼبزيد من التفصيل يف مفهـو "النقد" يب

 .217، 216، ص ص 1985، 1اللتناين كسوشربيس الدار التيضاء، ط
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"حقائق انتهى إليها البحث علمية أك صبلة  "حقيقة"" ىي Theoryالنظرية " كىذا ألفٌ  ،كاألدب
  .1ضمن حقل معريف زلدد اّتكاًء على منهج اختَت بوعي أو بدونو"

 صعوةة إهباد تصنيف كاحد كموٌحد للنقد من طرؼ الدارسُت،  تتٌُت ت ،ذكره ةناء على ما تٌ    
 ؾباال عٌدهأيضا للنقد األديب نشًتؾ فيو صبيعنا، كمبارسو ة  صعوةة اغبديث عن مبوذج كاحدتتٌُت تكما 

ىذا الرأم ال  أفٌ  اؼبعرفية كالعلمية اؼبتنوعة، إالٌ  االتمعرفيا أك علميا أك أدةيا مستقال ةذاتو ضمن اجمل
ابلنقاد  شٌكل ةناءه، كتدفعن النقد األديب حضوره يف ساحة الثقافة، كامتالكو ؼبناىج كمفاىيم تي ينفي ع

" Said  Edwardدوارد سعيدإ"مثل ؽبذا ألفينا انقدا ك  ؼبمارستو كالدفاع عن حقو يف الوجود.
يف مراجعة الكتب ويف  ىو النقد العملي الذي صلده :أوذلا :أرةع فبارسات كىي يفيصٌنف النقد 

واثلثها ىو التقومي والتأويل من منظور اثنيها ىو اتريخ األدب األكادؽلي...و  ،الصحف األدبية
  2....ورابعها ىو النظرية األدبية اليت ىي مبثابة مضمار جديد..أديب

قسمُت  إذل كيبكن لنا تقسيمو  يف الفًتة اغبديثة، خاصة ،دت صور النقد كأشكالولقد تعدٌ      
 ، كىو كل نقد نظر إذل األدب يف عالقتو ةػػػReferential criticismالنقد ادلرجعيكتَتين :
" مثل اؼبنهج Contextualابلسياقية عركفة ""، مثلما فعلت اؼبناىج اؼبReference"ادلرجع 

كىي مناىج نقدت النصوص األدةية من زاكية قدرهتا على التعتَت عن  ؛كالتارىبياالجتماعي كالنفسي 
الظركؼ االجتماعية أك اغبالة النفسية للمؤلف، أك عكسها للتاريخ كشخصياتو فبا كسم ىذا النقد 

 دبا ىو خارج النص. ةسمة النقد اػبارجي، كونو ال يهتم إالٌ 

أك  Non-referentialالالمرجعي النقد "ػفيمكن تسميتو ة ،الثاينالقسم أما      
كىو كل نقد قارب األدب من داخلو، عرب أشكالو كمضامينو اليت ينتٍت عليها،  "؛Internalالداخلي 

و يهتم ابلنص كينطلق " ألنٌ Criticism Textual النقد النّصي " كيعرؼ مثل ىذا النقد أيضا ةػػػ
                                                           

 .65ص، عتد اعبليل األزدم، أسئلة اؼبنهج يف النقد العريب اغبديث - 1
  .5، ص2000، دمشق، ارباد الكتاب العرب، دكارد سعيد، العادل كالنص كالناقد، تر عتد الكرًن ؿبفوضإ-2
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كىذا ما قبده مع  ،رىبيةنفسية أـ اجتماعية أـ ات ؛مهما كانت و الظركؼ اػبارجيةمنو كال يهمٌ 
 من النقد ليسا إاٌل ؾبرد ىذين النوعُت كلنؤٌكد يف ىذا اؼبقاـ أفٌ كالتفكيك كغَتىا.  الشكالنية كالتنيوية

 من ةُت عدد كتَت من التصنيفات اليت يبكن أف تطاؿ النقد كمناىجو.قسمُت 

: األكذل ؼبا  الت ثالثة" ربوٌ Literary theoryنظرية األدب كقد شهدت " ،ىذا     
احملاكاة "و ؽبا، فانتنت على فكرة ىي اؼبوجٌ  ،كىي ذبريدية عقالنية فلسفة أرسطو؛ كانت الفلسفة

Immitation" ٌالكالسيكية دت يف أرقى أشكاؽبا مع ، كذبسClassicism  كالثانية عندما ،
تفرض  Romanticismالرومنسية حيث أخذت  ،كىو مركز الثقل كاف التاريخ ىو اؼبوٌجو

 كجودىا من خالؿ حديثها عن الفرد كعالقتو ابجملتمع كعن عمليات التطور التارىبي كعن الزمن
سيطرة داخل حقل الثقافة  ىي اؼب Language اللغةأما الثالثة فهي عندما أصتحت كإشكاالتو، 

 1.ا مركز العملية اإلةداعية كالنقدية، على اعتتار أهنٌ ككل

     ، ر ارتباطها وأثّ  سيطرت قبل القرن العشرين، ادلذىبية األدبية فإفٌ  ككما ىو معلـو
 ألفٌ  ،يف مسار النقد ومصطلحاتوومنو  ،ابدلفاىيم األيديولوجية الكلية أتثَتا كبَتا يف مسار األدب

األدب عن  ساللاألدةية حاكلت أف تي كالواقعية كغَتىا من اؼبذاىب  من الكالسيكية كالركمنسية كالن 
ماىيتو، كعن طتيعة عالقاتو ابإلنساف كاجملتمع كالوجود، فكاف أف اعتنقها األدابء كالنقاد ةستب 

لكوهنا دل تكن معزكلة عن النشاطات اإلنسانية  ؛صف ةوالطاةع األيديولوجي كالشمورل الذم تتٌ 
 األخرل السياسية كاالقتصادية كالثقافية.

                                                           
 .10 ،9ص، ص 2007،رباد الكتاب العرب، دمشق، دطاصالح فضل، يف النقد األديب، ينظر  - 1

 لقد توٌجهت "الفلسفة يف القرف العشرين كبو اللغة، ةل أصتحت فلسفة لغوية، ذلك ما تدٌؿ عليو عتارة "اؼبنعطف اللغوم"...على
أٌف لفظة اؼبنعطف دبا تتضٌمنو من تغٌَت كربٌوؿ ليست مقصورة على اللغة كال على فلسفة اللغة كال على الفلسفة اؼبعاصرة، كإمٌبا ىي 
ميزة عصران. فنحن نعيش عصر اؼبنعطفات يف اؼبعرفة العلمية، يف االقتصاد كاالٌتصاؿ كالسياسة، كابلتارل فقد أطلقت على عديد 

اؼبعرفية، لتدٌؿ على حالة التحٌوؿ الشامل الذم يعرفو الشرط اإلنساين يف األلفية الثالثة". الزكاكم ةغورة، الفلسفة اؼبتاحث كالفركع 
 .5، ص2005، 1كاللغة، نقد "اؼبنعطف اللغوم" يف الفلسفة اؼبعاصرة، دار الطليعة، ةَتكت، ط
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"تراجعت فكرة ادلذىبية يف األدب والنقد، وحّلت زللها ديثة اةتداءن من الفًتة اغب ،كلكن    
فكرة ادلنهجية، ىذا الًتاجع اقًتن بًتاجع األيديولوجيا وادلنظومات الكلية الشاملة اليت تزعم 

ق ابجلوانب العلمية مبا فيها درجة عليا من اليقُت واحلقيقة، وتزايد الطابع النقدي واالرتباط األوث
 1دائما لتعديل حكم القيمة خضوعا حلكم الواقع."قابلية العلم من 

بعد أن خضع ردحا  ،والنسق يف التفكَت سؤال النقد يويّل وجهو شطر ادلنهجلقد ةدأ     
اؼبتخٌيل ن ا جعل منظوراتو خاضعة ؼبتادئ عامة عفبٌ  من الزمن لربقة ادلذاىب األدبية ادلختلفة،

يعٌد اؼبنهج كالضتط كالتدقيق ار أكثر ارتتاطا ابعبانب العلمي؛ حيث و اليـو صلكنٌ  ،كاألدب كاإلنساف
كلذلك، ٌت الًتكيز على النص يف حٌد ذاتو، ألنٌو، حسب ىذا اؼبنظور،  ،يبٌيزهما  يف األحكاـ أىمٌ 

"ال يكون معناه يف جزئو دون كّلو، وال يف كّلو دون جزئو، وإظّلا ىو كائن يف حركة تكوين كلي 
من اجلزء إىل الكل ومن الكل إىل اجلزء...، فمعٌت النص معٌت دائري، ال ؽلكن  النص وحتريكو

استكشافو بًتتيبو ترتيبا سطحيا وال تتحّقق معرفتو جبمع معاين كلماتو ورتلو ادلتوالية، وإظّلا النص 
 .2ينتج معناه حبركة جدلية وتفاعل مستمر بُت أجزائو رتيعا"

"األول: ارتباطو ابدلنطق، وىذا  الفهم االصطالحي للمنهج أبحد تيارين: يرتتطك ىذا،    
االرتباط جعلو يدل على الوسائل واإلجراءات العقلية طبًقا للحدود ادلنطقية اليت تؤدي إىل نتائج 

                                                           
 .12صالح فضل، يف النقد األديب، ص - 1
     رينيو ديكارت كاف "لقدDescartes ."من أكالل الذين أفاضوا يف نقاش سؤاؿ اؼبنهج يف كتاةو: "خطاب يف اؼبنهج "

حيث يعٌرؼ اؼبنهج ةقولو: إنٌو ؾبموعة من "القواعد اليقينية كالتسيطة اليت تضمن ؼبن ييراعيها ةدقة أالٌ يفًتض أةدا الصدؽ فيما ىو 
لك ةفضل ازدايد مطٌرد يف ذلك العلم دكف القياـ دبجهودات ال كاذب، كأف يصل إذل علم صحيح ةكل ما يبكن العلم ةو، كذ

 .116ص، 1987دمحم كقيدم، ما ىي اإلةستيمولوجيا، اؼبغرب، دط،. جدكل منها"
، 1عتاس أمَت، اؼبعٌت القرآين ةُت التفسَت كالتأكيل، دراسة ربليلية معرفية يف النص القرآين، دار االنتشار العريب، ةَتكت، ط - 2

 .383، ص 2008
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كىذا وبتكم  1."، الثاين: ارتباطو يف عصر النهضة حبركة التيار العلمي(وىو ادلنهج العقلي)معينة 
ادلنهج التجرييب «إذل العقل كإذل الواقع كمعطياتو كقوانينو، كالتمازج ةُت ىذين اؼبنهجُت أخرج: 

Emperical Method  «  . 

"، فإنٌو هبد ىذا  Critical Methodادلنهج النقدي كإذا راـ التاحث اغبديث عن "     
"أما العاـ: فَتتتط  ،عاـ كخاص :معنياففهو لو عموما، األخَت ال ىبرج عن اؼبعٌت االصطالحي 

ةطتيعة الفكر النقدم ذاتو يف العلـو اإلنسانية أبكملها، كىذه الطتيعة الفكرية النقدية أسسها 
ديكارت على أساس أهٌنا ال تقتل أٌم مسٌلمات قتل عرضها على العقل...أما اػباص: فهو الذم 

ألدةية كالنظر يف مظاىر اإلةداع األديب أبشكالو يتعلق ابلدراسة األدةية، كةطرؽ معاعبة القضااي ا
كربليلها، كىو هبذا اؼبفهـو يتحرؾ طتقا ؼبنظومة خاصة ةو تتألف من مستوايت ـبتلفة لعل من أنبها: 

 2مستول النظرية األدةية."

ىي اليت جعلتو يرفض قتوؿ النصوص كالظواىر على  "ادلنهجإٌف ىذه الطتيعة النقدية يف "   
عاٌلهتا، ةل تراه ىبترب صحتها كسالمتها قتل أف يتٍت عليها أحكاما كنتالج. كماداـ كل منهج مرتتطا 

منذ ةداايت تشٌكلو،  /اؼبتخٌيلدبوضوع معٌُت، فإٌف اؼبنهج النقدم يف اؼبيداف األديب ارتتط ابألدب
ريخ اعبدؿ النقدم حوؿ األدب لصعوةة أك استحالة رةط ميالد األخَت لدرجة ال يبكن معها معرفة ات

ةزمن خاص. كإف كاف كعي الدارسُت ابؼبنهج كإشكاليتو حديث العهد، فإٌف اؼبنهج النقدم يف األدب 

                                                           
 .7ص، صالح فضل، يف النقد األديب - 1
  .8ص اؼبرجع نفسو، - 2
  ٌامتالك ادلعٌت ةل إٌف الشأف يف األسئلة ىو  سؤاؿ اؼبنهج ال يعنيو أف يكوف صادقا أك كاذاب، كال أف يكوف خاطئا أك صالتا، إف"

البالع اؼبعٌت  كيفامتالؾ اؼبعٌت توجد اإلجاةة  فيف .42ص ،عتد اعبليل األزدم، أسئلة يف النقد العريب اغبديث أو اطلالعو عنها"
تغيب اإلجاةة، كال شك أف يستقر ةعد ذلك عند التاحثُت أٌف طرح السؤاؿ ليس من ابب الًتؼ اؼبعريف ةقدر ما ىو مواجهة 

ا األخَت قالما للشيء/النص/الظاىرة/الوجود اؼبتهىم كما يطرح من إشكاالت، تستدعي السؤاؿ اؼبمتلك للمعٌت، حىت كإف كاف ىذ
  يف صيغة التساؤؿ.
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"إذ ىو ال يرجع إىل أبعد من قرن من الزمان ...والسبب يف ذلك...أّن التعامل مع أحدث منو: 
ع القرن التاسع عشر ابلبالد األوربية تعامال بالغيًّا ابدلفهوم الذي عرفو اآلداب، كان إىل مطل

   1القدماء وقدماء العرب وقدماء الغربيُت للبالغة يف مصّنفاهتم."

كمع ما حدث من ثورات صناعية كعلمية كاقتصادية كأدةية يف العصر اغبديث، ةدأت      
للدراسة التالغية اؼبعيارية، ككاف للجدؿ الذم حصل مالمح منهج النقد األديب تظهر، كحدث ذباكز 

ةُت ـبتلف الفلسفات كاؼبذاىب حوؿ األدب ككظيفتو، كظهور حركات أدةية متنوعة اثلرة على 
األدب القدًن: كالسورايلية كالرمزية...أثرنبا يف إذكاء جذكة النقد كأتسيس صرحو، ككاف ىذا ىو 

" ٌلقت فيو ـبتلف مناىج النقد األديب يقوؿ ؿبمود طرشونة:السياؽ الثقايف كالتارىبي العاـ الذم زب
 August)ةظهور الفلسفة الوضعية يف القرف التاسع عشر ةفرنسا كانتشار أفكار أكقست كونت 

Comte)  حوؿ أنبية الظواىر التارىبية يف نشأة اجملتمعات كتطورىا كضركرة العدكؿ عن التحث يف
ظة ظواىرىا، ظهرت أكذل ؿباكالت منهجية النقد األديب...كأىم جوىر الكالنات كاالقتصار على مالح

مفهـو ؽبذا اؼبنهج ىو ابلطتع نظرية االنعكاس، كىي تقتضي االنطالؽ من حياة الكاتب كالظركؼ 
ككاف من  " ادلنهج التقليديكىو ما عرؼ ابسم " ،2االجتماعية كالتارىبية اليت حٌفت إبنتاجو..."

" H.Tainىيبوليت تُت "Sainte Beuve" (1804-1869 ،)سانت بوف "ركاده:
 ـ( كغَتىم من النقاد.1857-1934) "G.Lansonغوستاف النسون "( ك1828-1893)

                                                           
 .38ص، 1985، دط، تونس، سراس للنشر، يف مناىج الدراسات األدةية، حسُت الواد - 1
ال ينفي ىذا الكالـ عن التالغة قيمتها كدكرىا يف دراسة النص األديب كؿباكلتها اكتشاؼ اػبصالص اللغوية كاألدةية اليت سبٌيز   

أنواع الكالـ، إال أٌف ما حصل ىو أٌف التالغة تصلٌتت يف ؾبموعة قواعد كقيود، فيرضت على اؼبتدع فرضنا اؼبتخٌيل األديب عن ابقي 
كأرىقت كاىلو، حىت صار التزامو ةتلك القواعد ىو ميزاف قباح اؼبتدع كنصو من عدمو، ما جعلها تٌتصف ابآللية يف االستعماؿ 

ثرىا يف النص األديب، فتقوقعت داخل دالرة الشرح كالتلخيص عرةيا، كاثر عليها كاؼبعيارية الفجة أثناء التقييم، كىو ما أضعف أ
 ـ غرةيا.19الدارسوف يف القرف 

 .8ص، 2000 ،1ط،تونس، دار اؼبعارؼ، إشكالية اؼبنهج يف النقد األديب، ؿبمود طرشونة - 2
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لقد كاف ذلك االرتتاط ةُت النقد األديب كاػبطاب الفٍت ستتا يف إذكاء فعلٍي النقد كاإلةداع، 
"و فق رؤى يف العامل يعرّب النقد، فهو يعمل كيبكن القوؿ إٌف الفٌن يف العمـو ىو احملٌرؾ األٌكؿ غبساسية 

عنها يف شكل عيٍت، تكّيف و فق ادللكات احلسية البشرية واحلساسيات االنفعالية على وجو 
الضبط، )حيث( ػلكم على األعمال الفنية وفق صلاحها عرب الزمن يف إاثرة استجاابت مدركُت 

خاصة للعادل، تتعثها من فضاء القوة إذل ، ذبٌل عيٍت لرؤية فالفن، من حيث ىو خطاب. 1بشريُت"
لتيقٌدـ تصٌورا ؽبذا العادل كما تراه حقيقة أك كما تريد أف  -كاػبياؿ مثال  -فضاء الفعل ملكاته ةشرية

تراه، فيمتزج الواقع ابػبياؿ، كاحملاكاة ابإلةداع، ككٌلما استطاع ىذا الفن إاثرة األسئلة كردكد فعل 
 كاف فنا انجحا كؿبور اىتماـ الدارسُت.اؼبتلٌقُت عرب الزمن كٌلما  

سواء أىعيرٌب اخلطاب يف إحالتو العامة على كّل إنتاج ذىٍت،  كإذا كاف التحث قد أخذ دبصطلح
يستخدم مصطلح خطاب، من حيث داللتو  عنو ابلكالـ أـ الكتاةة أـ غَتنبا، فإنٌو، ةناء على ىذا،

ابإلضافة إىل احتوائو لصفة الفن "خطاب على النقد أو احتواؤه لصفة النقد "خطاب نقدي"، 
خطاب ػ" فٍت"، لذلك فاخلطاب مصطلح جامع بُت ما ىو نقدي وما ىو فٍت، فيكون ادلقصود ب

الدراسات النقدية األدبية احملضة، اليت كان عّلها أن تكشف عن سّر اجلمال داخل " الفن
على البنية النصية أو حاولت  اخلطاابت األدبية، مع زلاولة تقدمي تفسَتات ذلا، سواء انغلقت

رؤية مفادىا أٌف إذل استند ألدب/اؼبتخٌيل ل وربليليف  نقدالف. تفسَتىا انطالقا من السياقات اخلارجية
ؼبا ىو خارجي، سواء أكاف مرتتطا ابؼبؤٌلف أـ ابلظركؼ احمليطة ةو، أك  اؼبتخٌيل ليس سول انعكاس

كدل يينتىتو إذل التمثيالت الذىنية اليت يقٌدمها ىذا ، اها ةعضن أنٌو ؾبٌرد ةنية نصٌية يشرح ةعضي 
، كىو ما أٌدل إذل ضعف التفسَت كقٌلة الفن/األدب/اؼبتخٌيل للوقالع كاألحداث كالتحٌوؿ الذم يصيتها

اليـو أكثر  غداالنقد، يف اؼبقاةل، دل ينغلق على ىذا التوٌجو، ةل  غَت أفٌ الفهم لتلك التخٌيالت. 

                                                           
 .112، ص3تد ىوندرتش، دليل أكسفورد للفلسفة، ج - 1
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 لذلككونو يستقي من اؼبناىج اؼبختلفة ما يسهم يف زايدة فهمو للخطاابت، انفتاحا من ذم قتل،  
  أصتح اغبديث منصتا على الدراسات الثقافية كالتأكيل كنظرية األنساؽ كغَتىا.

 : خطاب األنساق -3-2

القرف  منتصفيف  من دراسات كأحباث بى تً ىو كل ما كي ىنا  "خطاب األنساق"إٌف اؼبقصود ةػ
كةداايت القرف الواحد كالعشرين، كاليت وبكمها ىاجس "الرؤية اؼبعرفية الكلية أك الًتكيتية اليت العشرين 

تصنع القطيعة مع ـبتلف الرؤل التجزيئية؛ سواء العلمية أك غَت العلمية، كاليت زبتزؿ الظاىرة األدةية 
كىو توٌجو نقدم  .1"َت ذلك( كإما يف اللغة أك يف الرمز أك يف غيف السياؽ)التيئة أك حياة الكاتب...

من منظور يستند إذل االنفتاح على ةنية الظواىر كسياقاهتا  وباكؿ مقارةة الظواىر األدةية كغَت األدةية
مع االستفادة من كل منهج أك آلية يبكنها اإلسهاـ يف فهم أعمق للخطاب كذلك اليت زبٌلقت فيها، 

 .تتجاكز التناكؿ اعبزلي ؽباتقدًن رؤية كلية للظاىرة اؼبدركسة من أجل 

 5491"، إذا أردان التدقيق يف التاريخ، "ما ةُت عامي النظرايت النسقيةلقد أتٌسست أىٌم "

، كىي ثالثوف سنة دل تكن خالؽبا لتطرح كمتحث معريف مستقل كمتجانس يتناكؿ األنساؽ 5491ك
كنظرية األنساؽ اغبٌية كالسربنطيقا عامة، إذ كاف اغبديث يرٌكج أكثر حوؿ النظرية العامة لألنساؽ 

                                                           
، العقل النقدم األديب العريب اؼبعاصر كخطاب األنساؽ، قراءة حفرية أتكيلية يف التشكيالت اػبطاةية، أطركحة شراؼ شناؼ - 1

 .222، 221ص ص  ،2013، 2012دكتوراه غَت منشورة، جامعة ابتنة/اعبزالر، 
 اػباصة ةػ موضوع/موضوعات  كما يفهم "خطاب النسق" كذلك أبنٌو "النحو الذم تنتظم ةو أشكاؿ التعتَت كالتفكَت كالتدةَت

"النسق"، فهو النظاـ العاـ الذم وبكم العتارات كاألفكار النقدية/األحكاـ النقدية، ككيفية أتسيسها كتقٌلتها كتوظيفها كاستعماؽبا. 
كونو يتيح إنٌو اإلطار الفكرم الذم تتمنهج من خاللو أمباط التحجيج كالتدليل كأساليب احملاكرة...كتكمن قدرتو اإلجرالية يف  

للتاحث رسم معايَت مبوذجية )من النموذج( لتناء اغبدكد االةستيمولوجية كالسيميولوجية كالسوسيواترىبية ةُت القطاعات الفكرية 
 .221اؼبختلفة". اؼبرجع نفسو، ص
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كاؼبعلومية كدينامية السَتكرات الالمنعكسة كنظرية األنساؽ التطٌورية كاألنساؽ الشكلية كاألنساؽ 
 .1التيئية"

لقد أحدث التدٌفق اؽبالل يف اؼبعرفة كالتغٌَتات اعبذرية اليت عرفها اجملتمع، مع التنوٌع الشديد يف 
اليت استخدمها اإلنساف، ككاف للتحٌوالت اليت شهدىا خطاب ؽ التعتَت الثقافة أثرا كتَتا يف طر 

ما ةينها،  اؼبتخٌيل اإلنساين عميق األثر يف توجيو كيفيات اؼبقارةة، حيث تداخلت اؼبناىج يف
تطوير أخرل، ككانت النظرة األكذل، اؼبتأثٌرة ابلعلم كمتادلو، ابإلضافة إذل استحداث مناىج جديدة أك 

ص...)حبيث يكون( ما ىو اخلا ترتيبوال يخعرف إال من خالل "نسقا  Languageغة ترل يف الل
منعطفا  ىذه الرؤية كانتكقد   .2داخلي يف دراسة اللغة ىو ما يغَّت النسق بدرجة من الدرجات"

 يف مسار الدراسات النقدية يف القرف العشرين. حاظبا

، فقاموا /النصيلدراسة اؼبتخٌيل عرب ذبٌليو اللغومأٌدل ىذا الفهم اعبديد للغة إذل ؿباكلة النقاد 
، من خالؿ تفكيكو إذل أجزالو اؼبكٌونة لو، مٌث ؿباكلة الكشف نصابلتحث عن النظاـ اؼبتحٌكم يف ال

كىذا السعي احملمـو كبو علمنة النقد ىو الذم جعل ، عن الركاةط اليت ذبمع ةُت ىذه األجزاء

                                                           
، 1التاريخ األديب، ؾباالت التوٌسع كآفاؽ التجديد، دار أيب رقراؽ للطتاعة كالنشر، الرابط، ط حسن الطالب، مفهـو - 1

 .106، ص 2008
2 - Ferdinand De Saussure, Cours de Linguistique Générale, Ed Talantikit, Bejaia, 

Algérie, 2002, p32. 
كذلك من حيث إٌف النسق ، حيث فٌضل األكؿ على الثاين، والبنيةالنسق ةُت  De Saussure دوسوسَتىذا، كقد مٌيز   

يقـو على تراةط ؾبموعة عناصر كتفاعلها، داخلية كانت أـ خارجية، يف حُت أٌف التنية ىي "نظاـ ربويلي يشتمل على قوانُت، 
خارجية. كتشتمل )التنية( على ثالثة كيغتٍت عرب لعتة ربٌوالتو نفسها، دكف أف تتجاكز ىذه التحٌوالت حدكده أك تلتجئ إذل عناصر 

طواةع، كىي :الكلية/التحٌوؿ/ التعديل الذايت. )كما أٌف( التنية مفهـو ذبريدم إلخضاع األشكاؿ إذل طرؽ استيعاهبا". سعيد 
 ،1عرض كتقدًن كترصبة، دار الكتاب اللتناين، سوشربيس، ةَتكت، الدار التيضاء، طعلوش، اؼبصطلحات األدةية اؼبعاصرة، 

 .52ص، 1985
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 اللسانيات ، استنادا إذل ما قٌررتو "System لنسق" تقٌدـ تصٌورا ؿبٌددا لالبنيوية"
Linguistics ،"ذلك الكيان ادلنظّم ذاتيا، الذي يتكّيف مع الظروف اجلديدة من رل فيو ت"

على بنية نسقية، ومن ادلمكن رؤية أيّة وحدة  -يف الوقت ذاتو-خالل حتّول مساتو مع اإلبقاء
 . 1رلموع نظام الكلمات يف ضوء مفهوم النسق"أدبية، ابتداًء من اجلملة ادلفردة إىل 

التنيوية دل تكن صاحتة التصٌور الوحيد حوؿ النسق، كدل يكن تصٌورىا إذ ذاؾ هناليا  إاٌل أفٌ 
كمطلقا، ةل إٌف ىناؾ تصٌورات نسقية أخرل زبالف الفهم التنيوم للنسق، كفوؽ ىذا، فإٌف اللسانيات 

، "رٌسخت "علميا مفهـو العالمة "فبفصال يف الداؿ كاؼبدلوؿ، "Barthes"ابرت التنيوية، كما يذكر 
كىو تصٌور يبكن أف نعٌده هناية ظافرة ؼبا كرالية اؼبعٌت، على حُت ألزمت اللسانيات، كابؽبيمنة نفسها، 

على االنتقاؿ، على التفٌكك، التهٌدـ، كقد كاف ىذا يف ذركة اللسانيات التنيوية)عاـ  جٌل صيغ اؼبعٌت
ةدأ التاحثوف اعبدد اؼبنحدركف غالتا من اللسانيات نفسها صياغة النقد الدالرل،  (، حيث1960

 .2كنظرية جديدة للنص)الذم كاف يوصف قديبا ابلنص األديب("

                                                           
   أٌكؿ من طٌور مفهـو النسق، خاصة ؼبا عرٌفوا العقل أبنٌو "نسق سبثيالت"، حيث تربز قيمتو عندىم يف كونو " لقد كاف الركاقيوف

الكوين كعن العناية اإلؽبية. فاغبقيقة موجودة مستقا حاصلة من التداية، كما  يعرٌب عن معقولية الوجود ككل كأنٌو يعرٌب عن اللوغوس
على النسق إال أف يًتجم خطاةيا كعمليا تلك اغبقيقة الكونية. إٌف مراجع النسق عند الركاقيُت موجودة يف الكوف خارج الفكر 

 .88، 87، ص ص 2001 ،1اإلنساين". رجاة العتَتم، يف اػبطاب الفلسفي، كزارة الثقافة، تونس، ط
 .20، ص 1977، 7ركةرت شولز، التنيوية يف األدب، تر: حنا عٌتود، منشورات ارٌباد الكتاب العرب، دمشق، ط - 1

كما يرل "شولز" أيضا أٌف "أٌم نظاـ إنساين لكي يصتح علما هبب أف ينتقل من الظواىر اليت يسٌجلها إذل النسق الذم وبكمها، 
.إذ ال يبكن ؼبنطوؽ أديب لعمل أديب، أف يكوف لو معٌت إذا افتقدان اإلحساس ابلنسق األديب الذم ينتمي من الكالـ إذل اللغة..

 .226، ص 272إليو". عتد العزيز ضبودة، اؼبرااي اؼبقٌعرة، كبو نظرية عرةية، سلسلة عادل اؼبعرفة، الكويت، ع
 .91، 90، ص ص 1988، ةَتكت، 3ع ركالف ابرت، نظرية النص، تر: دمحم خَت التقاعي، ؾبلة العرب كالفكر العاؼبي، - 2



 قراءة يف مفاىيم البحث                مدخل                                                       

 

 
55 

، ألنٌو مهما  فمن رحم اللسانيات التنيوية مٌث النقد الدالرل ٌت ذباكز الفهم التنيوم اؼبغلق للنسق
اليت قٌدمها اؼبنهج التنيوم يف دراستو للمتخٌيل، فإٌف االكتفاء ةتحليل كانت القيمة اؼبنهجية كالعلمية 

و يف ىذه الزاكية فقط، اللغة كنظامها دل يستطع أف يسرب غور اؼبتخٌيل الذم ال يرضى أف ينحتس فهمي 
"تدرس ةطريقة عقالنية تعتَتات اؼبتخٌيل، أك هبعل ما ىو ال كاع ينتقل إذل مستول الفهم الواعي، فقد 

كلكن ال عقالنية اؼبتخٌيل كىذايف الالكعي يفًتضاف مقارةة متعٌددة االىتمامات. ذلك أٌف ؾباؿ 
 . 1اؼبتخٌيل يصعب ربديده كموضوعاتو منزاحة على الدكاـ، حبكم أهٌنا ال زبضع لزمنية يبكن تعيينها"

ة أن دتّكن ادلتخّيل هبذه اخلصائص من فكاك أسره البنيوي، وفرض على الدراسات ادلختلف
 ق وآليات ادلقاربة حىت تستطيع اإلمساك ببعض دالالتو، وىذا ما جعلو مدخالائتوّسع من طر 

كىذا ألٌف  ،ادلعرفة اجلماليةأتويل  يف دور فّعال للمتلّقي إضفاءو  ية،عملية اإلبداعالحّقق لت مهّما
كانفعاالت  العمل الفٍت عموما "كموضوع ػبربتنا ال يكوف ؾبٌرد أداة إلاثرة خياالت كمشاعر

اليت يطرحها العمل الفٍت ذاتو. فالعمل ذاتية...ألٌف غاية اإلدراؾ اعبمارل ىي رؤية القصد كالداللة 
الفٍت ىو الكياف الذم فيو أك من خاللو يبكن أف تلتقي أك تٌتصل خربة اؼبشاىد أك اؼبتذٌكؽ خبربة 

 .2اؼبتدع"

                                                           
 در اإلشارة يف ىذا السياؽ إذل أٌف "دراسة األدب)اؼبتخٌيل( من كجهة نظر نسقية تزامن مع تطتيق كذبريب النظرية)نظرية ذب

ـ(، 1984( يف كتاةو النسق االجتماعي Niklaus Lohmanين نيكوالس لوماف األنساؽ اليت طرحها عادل االجتماع األؼبا
الذم طاؿ عددا من العلـو االجتماعية كاإلنسانية كالثقافة كعلم االجتماع كالفلسفة كعلـو الًتةية كغَتىا، كىو تطتيق شٌكلت 

، .".حسن الطالب، مفهـو التاريخ األديب..السربنطيقا ونظرية التواصل والبنيوية خلفيتو الفلسفية واالبستيمولوجيةعلـو 
 . 101، صؾباالت التوٌسع كآفاؽ التجديد

 .73دمحم نورالدين أفاية، اؼبتخٌيل كالتواصل، ص  - 1
، 1سعيد توفيق، اػبربة اعبمالية، دراسة يف فلسفة اعبماؿ الظاىراتية، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، ةَتكت، ط - 2

كىذا النظر إذل اؼبتخٌيل من حيث ىو موضوع صبارل إمٌبا مرٌده إذل ىايدغر الذم عٌرؼ اػبربة اعبمالية ةقولو  .516، ص1992
إهٌنا "أسلوب غبدكث اغبقيقة...كإرساء اغبقيقة يف العمل الفٍت ىو إظهار ؼبوجود على كبو دل يظهر عليو من قتل، كلن وبدث مرة 

 . 113جع نفسو، صأخرل...كاإلةداع ىو ذلك اإلظهار". اؼبر 
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"يوجد يف ألجل ىذا كٌلو يبكن القوؿ إٌف مكاف النقد ال يوجد يف العلم كال يف األدب ةل    
، كإف كاف ما يينجزه ليس 1الثقافة ابعتباره خطااب معرفيا ثقافيا حواراي يخنجز ما تطلب الثقافة منو"

لنقد الذم يسٌلم آليا حىت ال يتقهقر النقد ليصتح إيديولوجيا قديبة يف حٌلة جديدة. إنٌو نوع من ا
ةضركرة السؤاؿ كضركرة اإلجاةة، كيتحث يف الظاىر اؼبكشوؼ كاػبفي اؼبستور، كييراكم أسئلة اغباضر 

قها مع إجاابت ماضية يف تعال اغباضريف ارتتاطها أبسئلة اؼباضي كاؼبستقتل ألجل ميالد إجاةة 
ضمن أيطر اؼبمارسة السؤاؿ " Actualisationحتيُت " ،ذاؾذ إ ،كتقتضي اؼبساءلة كالحقة.

 أسئلة جديدة ذبعل منها ال تقف عند حٌد، أكفبارسة  من خالؿ اعبديدة حىت تتكٌثف اإلجاةة أك
 .ةةاإلجاتكوف يف شكل تناكب ةُت السؤاؿ ك 

 ،لقد غدت نسقا مفتوحا ،دل تعد اللغة نسقا مغلقا ةقدر ما أصتحت تٌتسم ابلرمزية كاغبرية
كحُت يكوف  .اسلفن  "أكسية غَت مرلية تكسو أركاحنا كتستغ على تعاةَتىا الرمزية شكال مهٌيأن  كوهنا

كالفن تعتَت شخصي جدا حبيث ال نرغب يف أف نعزك لو أٌم  .التعتَت ذا داللة غَت اعتيادية نسٌميو أداب
اللغة ىي  لكنٌ ناىية، كإمكاانت التعتَت الفردم غَت مت .نوع من التقييد أبٌم من الصور اؼبهٌيأة سلفا

كىذا الفهم اعبديد للغة ظبح ةفتح آفاؽ النقد الدالرل كالكشف عن  .2"أكثر كسالل التعتَت انسياابن 
سيميالية اػبطاابت اؼبختلفة كلكٌن االكبصار يف التعد الرمزم دل يكن كافيا، على الرغم من قيمتو، 

 للكشف عن انفتاحات اؼبتخٌيل.

و ظالال للمعاين كالدالالت، كىي ال تكشف عن نفسها إال عرب وبمل كٌل خطاب ةُت طتقات
النقد اؼبتواصل، كمع ذلك تتقى تلك الظالؿ "تراكغ كل قراءة تنشد اإلحاطة هبا، منذ جلجامش 
تشٌكلت الكتاةة ؿباطة ةظالؿ اؼبوت، دباىيتو كجاللو، كجاءت لتشَت إذل أٌف ال معٌت للكالن خارج ما 

ء للحياة...فتالكتاةة يواجو الكالن قدره كغبظتو التارىبية كما تزخر ةو من تسمح ةو الكلمات من إعال

                                                           
 .111ص، ضمن ندكة اؼبفاىيم تكٌوهنا كسَتكرهتا، اؼبفاىيم النقدية، دمحم الدموغي - 1
 .29، ص1993، 1مبي، اؼبركز الثقايف العريب، ةَتكت، طا، اللغة كاػبطاب األديب، تر: سعيد الغكآخركف ساةَت دإدكار  - 2
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كيف غبظة مواجهة ذلك القدر ابلذات يتدٌخل اؼبتخٌيل ليربٌر  .1تناقضات الفهم كإجالء للغموض"
 قد يزيده غموضا كإهباما. ،ابلعكسأنٌو،  كالفهم كيزيل الغموض كالتناقض أ

ابألدب، من حيث ىو خطاب متخٌيل، إمٌبا يدخل ضمن مشركعها  إٌف اىتماـ نظرية األنساؽ
تستهدؼ  النظرية النسقية. كإذا كانت الداليل واذلَتمينوتيكي لالشتغالالعلمي، ةعٌدىا "ؾباال 

، تشٌكل جزءنا أك األدب، فإٌف كل النشاطات اإلنسانية، دبا فيها ابلكل النسقيدراسة ما يسمى 
ففهم اؼبتخٌيل، إذنا، ال  .2مشاهبة أك ـبالفة داخل نسق كلي" فرعية أنساقيتعالق مع  نسقا فرعيا

يكوف إاٌل ضمن النسق الكلي الذم تشٌكل فيو، كذلك من زاكية أٌف اؼبتخٌيل ىو جزء من ىذا النسق 
  كال يرضى حبكمو أةدا. الكلي، رغم أنٌو كثَتا ما يتمٌرد على النسق

إمٌبا ىي ؿباكلة من ةُت ؿباكالت  نظرية األنساقلى أٌف ع أكيديتقى يف آخر ىذا اؼبدخل الت
" يف Interdisciplinarité تعّدد االختصاصاتمعاصرة كثَتة، تسعى الستغالؿ ما يسمى ةػ "

كلعٌل التارز يف ىذه النظرية ىو أهٌنا "تتوٌقع، دكما، أف  الظواىر اؼبختلفة، كمنها اؼبتخٌيل األديب، مقارةة
جود مظاىر متعٌددة كالنظاـ كالفوضى، الثتات كالتحٌوؿ، التنوٌع يتزامن داخل النسق الواحد، ك 

كالوحدة. كالكشف عن الوظالف الدينامية اليت ربٌدد تراتتية ىذه اؼبستوايت يف النسق ىو الذم يتيح 
  .3فهما أفضل الستغالؿ النسق كسَتكرتو داخل ؾبتمع معٌُت"

يبٌثل ىذا النوع من اؼبقارابت طموحا مشركعا لتجاكز ـبتلف اؼبقارابت اعبزلية اليت كظبت اتريخ 
النقد األديب ككل، دكف أف يعٍت ىذا عدـ كجود ؿباكالت تيشاًةو، يف قليل أك كثَت، ىذا التوٌجو، 

                                                           
 . 5، ص2002، 1، اؼبؤٌسسة العرةية للدراسات كالنشر، ةَتكت، ط3لطفي اليوسفي، فتنة اؼبتخٌيل، ج دمحم - 1
. كىذا الرأم يستند إذل الفكرة القاللة إٌف "النظرايت العلمية مثل النظرايت 115حسن الطالب، مفهـو التاريخ األديب، ص - 2

لعلمية ال توجد يف فضاء مثارل ىو ما فوؽ الثقافة أك ةعدىا. إهٌنا جزء من األدةية كالثقافية ةناءات اجتماعية، كإٌف اإلةداالت ا
ثقافتها، كىي تضاعف منها كتعٌززىا يف آف كاحد". دمحم مفتاح، التشاةو كاالختالؼ، اؼبركز الثقايف العريب، ةَتكت، الدار التيضاء، 

 .24، ص1996، 1ط
 .120حسن الطالب، مفهـو التاريخ األديب، ص - 3
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اػبطاب عموما، مثلما قبد ذلك فيما طرحتو نظرية التلقي أك ما قٌدمو التأكيل من مقًتحات ؼبواجهة 
أضف إليهما النقد الثقايف كتعاملو مع اؼبتخٌيل األديب يف ةعده الثقايف، فكٌل ىذه اؼبقارابت تتداخل 

طاب/األدب/اؼبتخٌيل اػبكتشًتؾ مع نظرية األنساؽ يف ةعض الشركط كزبتلف معها يف أخرل، كيظٌل 
عض اؼبتسًٌت عنو داخل للعقل النقدم اإلنساين لالجتهاد أكثر من أجل أف يكشف ةمستفزٌا 

 اػبطاابت.

لقد استفاد كثَت من النقاد العرب اؼبعاصرين من ىذا التنوٌع يف اؼبناىج النقدية كالنظرايت اؼبشتغلة على 
اؼبتخٌيل يف ذبٌلياتو اؼبختلفة، ككاف أف حظيت اؼبقارةة النسقية )التنيوية ربديدا( لديهم ابىتماـ كتَت 

دكف غَتىا من اؼبقارابت، ةل حاكلوا تتٌتع كل جديد نقدم يف سياؽ  غَت أهٌنم دل يكتفوا هباجدا، 
مسايرة التطٌورات اغباصلة على اؼبستويُت اإلةداعي كالنقدم، ككاف من أكالل الذين أفادكا من الطرح 

"، حيث اىتم ابألنساؽ جدلية اخلفاء والتجّلي" يف كتاةو "كمال أبو ديبالنسقي كنٌتهوا إذل قيمتو "
، مؤٌكدا على أٌف دراسة األنساؽ صارت ربتٌل "مكانة ابرزة يف الفكر اإلنساين كالعمل األديبالتنيوية 

يف النقد الغريب اغبديث، كخباصة النقد التنيوم كالنقد التحليلي الناةع من علم اللغوايت كما طٌوره 
يف الدراسات العرةية، فإٌف مفهـو النسق كدكره يف تشكيل ةنية  (. أماJakobsonركماف يكوةسن ) 

العمل األديب ما يزاؿ شتو غالب...كسأحاكؿ يف ىذه الدراسة مناقشة النسق يف أمباط أدةية...مٌتخذا 
من تشٌكل األنساؽ يف اغبكاايت أكال نقطة انطالؽ إلاثرة قضية عميقة الداللة ىي ميل الفكر 

أنساؽ معٌينة دكف أخرل على أمباط معٌينة، مثٌ  فنساؽ يف كل إةداع لو. كطغياالتشرم إذل تشكيل األ
إمكانية ذبسيد ىذه األنساؽ التارزة ػبصالص أصيلة يف ةنية الفكر اإلنساين. كما آمل أف أحٌدد 

كرغم قيمة ىذا الطرح لدل "أيب  .1"اضلاللوالنسق ك تشكيلظاىرة أغفلها النقد اغبديث ىي ظاىرة 

                                                           
، ص ص 1995، 4ةَتكت، طكماؿ أةو ديب، جدلية اػبفاء كالتجٌلي، دراسات ةنيوية يف الشعر، دار العلم للماليُت،   - 1

108 ،109. 
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 أنٌو دل يعرؼ جهدا متواصال من طرفو لتقدًن رؤية كاضحة اؼبعادل ؼبفهـو النسق كقيمتو يف ديب"، إال
 .الدرس النقدم العريب اؼبعاصر

" ىو من أةرز اؼبشتغلُت كاؼبنظٌرين ؼبفهـو األنساؽ اؼبعرفية يف دمحم مفتاحكلعٌل التاحث اؼبغريب "
ةو، يفيد فيو من ؾباالت معرفية ـبتلفة، لغوية، الوطن العريب، ةل يبكن اعبـز أبٌف لو مشركعا خاصا 

يكشف عن القيمة  اخاص احبث كغَتىا، كىو لذلك وبتاج كفلسفية كةيولوجية كسربنطيقا كعلم النفس
لمشركع كستل استثماره كتطويره. إاٌل أٌف التحث فٌضل االلتزاـ حبدكد التخٌصص النقدم يف اؼبعرفية ل

اشتغالو اؼبتاشر على اػبطاابت األدةية، كؽبذا كقع االختيار على أمبوذجُت نقديُت، وبسب التاحث 
ية اؼبختلفة، أهٌنما ييفيداف كثَتا من اؼبقارابت النسقية كلكن يف جانتها اؼبنفتح على األنساؽ الثقاف

" يف اشتغالو على اؼبتخٌيل السردم من منظور ثقايف عبد هللا إبراىيمفكاف األمبوذج األٌكؿ خطاب "
ؿبض، يريد إعادة ةناء تشٌكل السردية العرةية، من خالؿ رةطها ابؼبوركث السردم العريب القدًن، 

كأثر كل ىذا يف ازٌباذ كذلك عرب الكشف عن األنساؽ اؼبضمرة اليت كٌجهت مسار ىذا التشٌكل، 
مرتتطا ابلناقد السعودم اؼبتخٌيل السردم العريب ذبٌلياتو اؼبختلفة. أٌما ابلنستة لألمبوذج الثاين فقد كاف 

كتتو اؼبختلفة، كاليت كاف الشعر ؿبور اشتغاؽبا الدالم، حيث " من خالؿ  عبد هللا دمحم الغذامي"
متخٌيلو، ابالستعانة ةكم كتَت من اؼبناىج النقدية استطاع الناقد تقدًن مقارابت متنٌوعة للشعر ك 

"عبد القاىر اؼبعاصرة، مع االستعانة، يف كثَت من األحياف، دبا خطٌو النقاد العرب األكالل، خاصة 
" اإلفادة من الدراسات الثقافية الغرةية لتأسيس الغذاميكقد حاكؿ " اجلرجاين وحازم القرطاجٍت".
د النصوص كاػبطاابت كسبظهراهتا يف السياؽ الثقايف العريب حديث، مشركع نقد ثقايف عريب يف نق

، كعلى الرغم من أنٌو خرج يف مقارابتو حيث كاف مفهـو النسق العصبى الرليس احملٌرؾ لكٌل مشركعو

                                                           
 قد اجتهد ةعض النقاد اآلخرين من أمثاؿ "صالح فضل كاؼبسدم كدمحم مفتاح ككثَت من تالمذتو..." يف ضتط مفهـو النسق، ل

اؼبختلفة، كدكره يف فهم اؼبتخٌيل األديب ربديدا، كىو ما أٌدل إذل ةركز كعي كتَت هبذه األنبية كالقيمة اليت يبكن أف  كتتٌتع سبظهراتو
 يضفيها مفهـو النسق على الدراسة النقدية اؼبعرفية ابػبصوص.
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"، كما يصطلح عليو الغذامي،  الشعرنةمن دراسة الشعر إذل اإلعالـ كالرايضة كغَتنبا، إاٌل أٌف نسق "
 اؼبضمر اؼبتحٌكم يف ـبتلف الظواىر الثقافية كالفكرية كحىت السياسية اغبديثة. كاف ىو النسق

/اؼبشركعٍُت من خالؿ اإلفادة من أما ابلنستة للتحث، فقد حاكؿ متاةعة كنقد ىذين األمبوذجٍُت 
اؼبنهج التنيوم، كلكن دل تكن تلك اإلفادة مرتتطة ابعبانب اإلجرالي التنيوم يف ربليل النصوص 

، كىو ما ييصطلح عليو ةػ"النقد األدةية، ةقدر ما كانت متعٌلقة ابلتنيوية يف ةعدىا االةستيمولوجي
ال يقارب خطااب أدةيا، ىذا من انحية، كمن انحية اؼبعريف"، خاصة كالتحث يقارب خطاةٍُت نقديٍُت ك 

" كاستعماالتو ادلتخّيلأخرل، فاعبهد الذم يقٌدمو ىذا التحث يتمٌثل يف ؿباكلة تتٌتع مفهـو "
كالتحٌوالت اليت عرفها داخل اػبطاب النقدم العريب اؼبعاصر، مع ؿباكلة االستضاءة، ةطريقة ضمنية 

، ضمن كغَت متاشرة، ةتعض مفاىيم نظرية ا ألنساؽ اليت تسمح دبوضعة اؼبتخٌيل، من حيث ىو مفهـو
   سياقو الثقايف كاؼبعريف الكلي.  
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كشلا كًتكه ن   ،عةنتزلٌ ا كتتزه  ن  ضبلالت شلأتخذ ادلفاهيم كادلصطلحات قيهتها يف سلم ادلعرفة 
فهي نطٌية كل ابحث لتأسيس صرح نعريف رصُت، كن   أثر يف البزاء ادلعريف كتل، ابإلضافة إذل هذا،

كاف احلديث ع    السبب التأثَت. كذلذا كأاالستهرار  تهٌت  ن دكهنا ل  يستقيم حاؿ ذلك الصرح، كل  ي
. كإذ يرـك أصلؿ ادلصطلحات كربٌلالت نفاهيهها ضركراي لتل ن  كصٌدل للهعرفة حبثا ككزقيبا كنراجعة

يف الثقافتٍُت العربية كالغربية، فإنٌه ػلاكؿ الغلص بدايةن يف نلضلعا كنفهلنا،  ،"ادلتخٌيلالبحثي كقٌصي "
"، كلنه األصل اخلياؿاألصلؿ الفلسفية األكذل اليت أكلت عزاية خاصة ابدلتخٌيل، كلت  عرب كسيط "

الذم يستزد إليه ادلتخٌيل حىت يلجد كيتحٌقق. كنا ذلك إال لسبب جلهرم، نؤٌدا  أٌف ادلتخٌيل هل 
يف ادلزظلرات  نفهـل اخلياؿ كأصلله التجسيد ادلادم للخياؿ، كناداـ األنر كذلك، فبل ؽلت  ذباكز

  عرب ندة زنزية طليلة. ٌدنت للخياؿالفترية ادلتعٌددة، ألٌف ادلتخٌيل هل حصيلة سلتلف الفهـل اليت قي 

لرٍي  اثزُت؛ نزظلر نباشر كىفق نزظالعادل  لاجهكيزبغي التزبيه يف البداية إذل أٌف اللعي اإلنساين ي
ها، فتتلف يف رً لى الزاظر، كنزظلر غَت نباشر كغيب فيه األشياء لصاحل صي  ٍُتً عى كظهر فيه األشياء بلضلح لً 

احلالة األكذل نيدركة نعقللة، ككتلف يف الثانية نتصٌلرة نتخٌيلة، كهذا نا غلعلزا إبزٌاء نصطلحُت يٌتفقاف يف 
 Mindكإف كاان كثَتا نا ييعانبلف نعانلة الضٌدي ، أال كعلا: العقل  بعض الصفات كؼلتلفاف يف أخرل،

أك القلة القادرة  ، كهذ  األخَتة ليست سلل القدرة الفطرية يف العقلImagination ادلخٌيلة/اخلياؿك 
 ،خلق صلر ع  علادل غَت كاقعية سبانا، استزادا إذل بعض اإلدراكات احلسية، غَت أٌف نلضلع اخلياؿ على

 رلافية سبانا لداللة اللاقع احلسي.دائها نا أيخذ داللة  ،يف الفهم اإلنساين العاـ

ألجل هذا، كاف ال بٌد ن  البحث يف بعض نبلنح التحٌلؿ اليت عرفتها داللة اخلياؿ كادلتخٌيل، 
 ٍُت ا أعهق له، كذلك ن  خبلؿ الًتكيه على الفهم اليلانين؛ شلٌثبل يف آراء الفيلسلفحىت نؤٌسس فههن 

؛ عرب عرض نزظلر بعض الزقاد للخياؿعلى ادلفهـل العريب اإلسبلني  بعدها جعر  "، ليي أفالطوف كأرسطو"
العرب كادلسلهُت؛ أنثاؿ حاـز القرطاجٍت كاجلرجاين كاب  سيزا كالفارايب كغَتهم. ٌٍب أشار كالفبلسفة 
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؛ "Descartesديكارت الغربية "لتههيش الذم عرفه هذا ادلصطلح نع رائد العقبلنية إذل االبحث 
"،  Kantكانطعرفت اهتهانا أكرب نع "ك  ادلخٌيلة سٌيدة اخلطأ كالضبلؿ، غَت أهٌنا عادت حيث جعل

نع كٌل ن   لدل اإلنساف ٍُت اللاقعي كاإلبداعيكدكر  يف العادل كادلتخٌيل كزادت قيهة اخلياؿ
صيله كل هذا اجملهل كفك  Anthropology ".كاألنثركبلللجيا  Phenomenology"الفيزلنيزلللجيا
 صفحات.فيها سيأٌب ن  

 يف مفهـو اخلياؿ: -1
 يف الٌّتاث اليوانين: -1-1
  اخلياؿك  احملاكاة :فالطوفأ -أ

فارقة يف اتريخ البشريٌة، دلا حققته ن  إصلازات كنا صزعته ن  ربٌلالت  نرحلةاليلاننية  رحلةكعٌد ادل
ستلهاـ النهها جدا  الٌرجلع إذل هذ  الفًتة الهنزية أنري أصبح  لكعلى صعيد سلتلف ادلستلايت، لذ

كثَت ن  األطركحات الفتريٌة   ادلزاقشات اليت كيجدت يفك بعض ادلقارابت  إحياءاألفتار، كإعادة 
ا نا كهاؿ يف حاجة إذل نا يدعم بزاءها، احلاضركالفلسفٌية كالٌزقدية إلضاءة أفتار كليدة  دفع يك ، غَت أهن 

 .نقاشا أكسعى ك  رة انضجة كستقطب ًاهتهانا أكربى داخل حقل ادلعرفة ادلتدافع لتصَت فتهبا 

انين نسألة اخلياؿ، حيث حدث جدؿ كبَت بُت الفبلسفة حلؿ ل كن  بُت نا أاثر  الًتاث الي
ن  هؤالء  ا( كاحدؽ ـ:67-ؽ ـ:76) **«Platonأفالطوف »نفهلنه كالٌدكر ادلزلط به، ككاف 

                                           


التزبيه  كجبه ًٌب ذباكز بعض اآلراء كالزظرايت اليت اهتهت ن  قريب أك بعيد دبفهلني اخلياؿ كادلتخٌيل، لذلك سيبلحظ القارئ أبنٌ  
يف هذا السياؽ إذل أٌف البحث دل كت  غايته اإلحاطة بتٌل التحٌلالت اليت عرفها نفهـل ادلتخٌيل اترؼليا، بقدر نا حاكؿ الًتكيه على 

.  بعض التحٌلالت اذلانة كادلؤثٌرة اليت شهدها هذا ادلفهـل

فيلسلؼ يلانين، ن  أشهر كأعظم الفبلسفة يف اتريخ الفلسفة، كلد أبثيزا ن  أسرة أرستقراطية  "Platon/Plato"أفالطوف  **
"سقراط" أتثٌرا شديدا، ككانت أغلب آرائه نستلحاة ػأتثٌر ب، عريقة يف اجملد كالشرؼ، نظم شعرا سبثيليا كبرع يف الغهؿ ككتابة ادلسرحيات

احللار؛ كنزها "يف األخبلؽ كالسياسة، يف  يف أسللب -كقريبا-كتبه، اليت صاغها كٌلهانزه، أٌسس "األكادؽلية" حيث دٌرس هبا كأٌلف  
 Robert Audi, Cambridgeأٌف العلم كذٌكر، دفاع سقراط، يف خللد الزفس، يف احلب، ادلأدبة، أقريطلف...". 

Dictionary of Philosophy, Cambridge university press, 2ed , 1999, p709.  
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أٌكؿ ن  قٌدـ نظرية ، حسب نا يؤكد بعض ادلخٌتصُت ،د  شغلهم أنر اخلياؿ، لدرجة أنٌه عي الفبلسفة الذي  
ادليتافيهيقٌية العانة اليت  كدخل يف إطار فلسفته"كهي نظرية  ؛على نفاهيم كأحتاـ كاضحة قائهةن  ؛حلله
إٌف التيزلنة عبارة ست على التهييه بُت نفهلنُت أساسٌيُت، علا نفهـل التيزلنة، كنفهـل الصَتكرة. أتسٌ 

التائزات اليت  تلصل إليها إال ابلعقل، كأٌنا الصَتكرة فهي هذ  ادللجلدات أك ع  أفتار نتعالية ال يي 
يقٌلدها الف  كقليدا اثلثا؛ كعليه، فإٌف الف  زلاكاة لعادل الصَتكرة ادلادم، كنتيجة هذ  احملاكاة صلرة 

 .1"بئيسة

 نلط نيًظر إذل األٌكؿ على أنٌه ، حيث اللاقعنفهـل نقابل يف  «ادلثل »نفهـل لقد استعهل 
احلقيقة، كنا احلقيقة إاٌل هدؼ ادلعرفة األمسى، كأٌنا عادل اإلدراؾ/اللجلد فها هل إاٌل صلرة أك زلاكاة لعادل 

إٌف ف ،لذلك .إظٌلا هل كقليد فقط دلا يلجد هزاؾ دلثل، كل شيء هيزا يف هذ  احلياةحقيقي يلجد هزاؾ يف ا
عهله ، اؾذذ إ ،دلا يرا  يف الطٌبيعة، فيصبح " Imitationزلاكاة"نا يقـل به الفزاف ال يعدك أف يتلف 

 ."أفالطوف"لغة برلٌرد زلاكاة للهحاكاة أك كشليها نضاعفا 

ظلاهر األشياء/الطٌبيعة، كال  ديدخل يف ابب التشليه ألنٌه يقلٌ  ،أفالطوفحسب  إٌف عهل الفزٌاف،
، لتلف الفزاف «ادلدينة الفاضلة»انُت داخل يقٌلد يف األصل األشياء احلقيقية، ذلذا فبل نتاف للفزٌ 

األشياء كاحلوادث على صورة بعيدة من جوىر احلقيقة، كمن " ،دمحم غنيمي ىالؿكها يقلؿ  ،ػلاكي
 . 2"اخلالدة صورىا الثٌابتة

                                           
 .12، ص 2000، 01دمحم نفتاح، نشتاة ادلفاهيم، الزقد ادلعريف كادلثاقفة، ادلركه الثٌقايف العريب، ادلغرب، ط -  1 


 إٌف نا يسهى "بزظرية أفبلطلف يف ادلثل )أك األفتار( نظرية كتعٌلق ابألنلاع، أك األظلاط، كنفادها أٌف الزلع يلجد كجلد)ا( نستقبل ع  
يبدك أٌف أفبلطلف قد خلص بداية إذل كلك الزظرية عرب اعتبار أنلاع ن  قبيل نلع الشخص الفاضل، ٍبٌ كجلد أشياء ن  ذلك الزلع. 

، كر: صليب احلصادم، ادلتتب اللطٍت 4بسطها حبيث كسرم على أنلاع أخرل كثَتة". كد هلندركش، دليل أكسفلرد للفلسفة، ج
 .870للبحث كالتطلير، ليبيا، دط، دت، ص 

 .33، 32بلؿ، الٌزقد األديٌب احلديث، دار هنضة نصر للطبع كالزشر، القاهرة، دت، ص ص دمحم غزيهي ه-  2
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الشعر  أفٌ كأصحابه هل  اخلياؿ ربديدان،، لشٌ  ضبلة ضٌد الٌشعر طوفأفالكن  األسباب اٌليت دفعت 
اإلذلاـ البعيد عن العقل كاإلدراؾ ]لذا[ فإنٌو سيصبح متحٌررا من كٌل "على يف األساس يعتهد 

. (1)"هوريتوكىو يتناىف مع االجتاه العلمي التجرييب الذم شغل أفالطوف يف مج ،القواعد ادلعرفٌية
العقل فيه قليل، كنعلـل أٌف العقل ػلتهه ادلزطق كالقانلف، كليس اخلياؿ  ظٌ إذلاـ كخياؿ، كح ،ا، إذالٌشعر

ن  ذلك يف شيء، كهل نا غلعل ن  الٌشاعر نتحررا يف رؤيته ككصلير  لؤلشياء، بعيدان ع  كٌل قيد كع   
سيستبيح األخبلؽ كيتهٌرد على القلانُت اليت  حسب نا يرل نٌهألكٌل نراقبة؛ كهذا نا ؼلشا  أفبلطلف؛ 

، دل يت  كٌل الٌشعر نؤٌخرا كنردكدا عزد أفبلطلف، غَت أنٌه اشًتط لقبلله كلت  ربتم نديزته الفاضلة.
ألنٌه خاٌص بتهجيد  الٌشعر الغنائيبػ  اًلتهانه ابألخبلؽ كادلبادئ، ذلذا ألفيزا  يرٌكب جزس الٌشعر، ابدئن 

 بلصفهها أسلأ ظلاذج الٌشعر اليت سبس ابألخبلؽ. ادلأساة كادللهاة، لتأٌب شعر ادلالحم األبطاؿ، ٍبٌ يليه

، بارها كظيفة الٌزفس غَت الٌسانيةأك ادلخٌيلة ]كاخلياؿ[ ابعت قيهة الفزطاسيا" أفبلطلف يف لقد شكٌ 
أف اعًتؼ  Timaeusكهي عزد  نصدر اللهم كأساس اخلطأ، كلتٌزه نا لبث يف زلاكرة طيهاكس 

 .  (2)"حضار الٌرؤية ادلتصلفة، كلك اليت كسهل على نا يتزاكله رلٌرد العقلتللخياؿ ابلقدرة على اس

دلخٌيلة أساس اللهم كاخلطأ ككتلف، يف ، فتيف كتلف اكعارض فترم طوفأفالكبلـ قد يبدك يف  
 أفبلطلف على اخلياؿ ابتداءن . لقد اعًتض نصدر الٌرؤية اٌليت كسهل على نلضلع العقل؟اآلف نفسه، 

، فصار بذلك سبيبلن إذل إخفاء حقيقة األشياء كضرابن ن  ألنٌو مرتبط مبحاكاة عامل ىو يف األصل زلاكىى
أشباه األشياء ادلدركة عرب كماداـ الٌتخٌيل/اخلياؿ حياكي كشليه نتعٌهد، يبعدان ع  عادل ادلثل كاحلقيقة، 

                                           
 .41، ص 2001، 1أضبد صقر، اتريخ الزقد كنظرايكه، نركه اإلستزدريٌة للتتاب، ط 1  -

  الفنتازاي /الفنطاسيا"Phantasie /Phantasy"  .هي عهلية كشتيل زبٌيبلت، ال سبلك كجلدا فعليا كيستحيل ربقيقها
ك"الفزتازاي األدبية" عهل أديب يتحٌرر ن  نزطق اللاقع كاحلقيقة يف سرد ، نيبالغا يف افتتاف خياؿ القارئ. أنظر سعيد عللش، نعجم 

زاي ؽلت  الرجلع إذل نلسلعة الالند الفلسفية، . كدلهيد ن  ادلعللنات حلؿ نفهـل الفانتا170ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة، ص 
 .435، ص 2001، 2ابريس، كر خليل أضبد خليل، ط-ألندريه الالند، نزشلرات عليدات، بَتكت

 .11، ص 1984عاطف جلدة نصر، اخلياؿ نفهلناكه ككظائفه، اذليئة ادلصريٌة العانة للتتاب، دط،  (2) 
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، على أساس أٌف األشياء ادلدركة هي صلر ك فعالن زلاكاتيا مضاعفافإنٌو يغدالطوف، كما يرل أفاحلٌس،  
شبيهة دلا هل نثارل، كاخلياؿ هل كشتيل لصلر على ظلط هذ  الٌصلر الٌشبيهة، كهل نا يفضي يف احملٌصلة 

 إذل القلؿ أبٌف اخلياؿ ليس فيه إبداع، كإظٌلا رلٌرد كقليد أك كشٌبه ال ابألشياء ادلدركة كلت  أبشباهها.

لف ككسهل ع  على الٌرغم ن  هذا، فإٌف اخلياؿ ؽلتزه أف يستحضر الرؤية ادلتصٌلفة اٌليت زبت 
بعٌد  كظيفة ن  كظائف العقل ال احلٌس، ؽللك كظيفتُت أساسٌيتُت علا:  ،اخلياؿنلضلعات العقل، ف

اللظيفتُت ال كلتٌ  هذي   ،(1)"ًاستعادة صور احملسوسات، كًاستخداـ الٌصور احملسوسة يف الٌتفكري"
رؽ نلاضيع كفيداف يف استحضار كلك الرؤية اٌليت يتحٌدث عزها أفبلطلف. إٌف اخلياؿ له قدرة على طى 

كفًتؽ ع  نلاضيع العقل ادلعقللة كادلدركة، نلاضيع قد ال يدركها العقل إاٌل عرب اخلياؿ، دبا هل صلرة ن  
اإلنساف اٌلذم ديسك أبٌف   Phedon»دكففي»يف زلاكرة  "أفالطوف"ل األشياء، كذلذا قاؿ صلر سبث  
فإنٌو يتمكن من اإلمساؾ ابلٌركح، كما عامل/رؤية ادلتصوفة إاٌل ضرب من تلك الٌصور اٌليت  ،ابلٌصورة

 د مالمسة الٌركح.نشي تى 

، كها ذكران ن  لقد ًاٌّتم أفبلطلف اخلياؿ كأصحابه ن  أهل الفٌ : شعراء كرٌسانُت...، فأخرجهم
ن  نديزته الفاضلة، كهل إذ يفعل ذلك يسعى للحفاظ على الٌزظاـ كالعقل، ألٌف هذا األخَت قبل، 

عدـ إخبلص أفبلطلف "نصدر ادلعرفة ادلؤسب ، يف حُت يتلف اخلياؿ نلط  اجلهل كالسلء، إاٌل أٌف 
دلزهاجيته الثٌزائٌية اٌليت كقضي أف يقـل بقسهة كربل للخياؿ أيضان، كأف غلعل خياالن ضاران/خياال انفعان، 

                                           
ص  ،1;>0، 6حبث يف علم الٌزفس عزد العرب، دار الٌشركؽ، بَتكت، طد اب  سيزا، زلٌهد عثهاف صلاٌب، اإلدراؾ احلسي عز (1)

135. 
  لى هذ  احملاكرة يف كتاب: زلاكرات أفبلطلف، كرصبة ككقدًن زكي صليب زلهلد، اذليئة ادلصرية العانة للتتاب، نصر، دط، عضليل

 .279، 155، ص ص 2005
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يستعهل بعض نظاهر   أٌدل به إذل كرٌدد، كلل فعل دلا كقع يف نفارقة شزيعة، ذلك أنٌه يذـٌ اخلياؿ كلتٌزه
 . 1"ايسة إلقزاع نتلٌقيه كإنتاعه يف آف كاحدكاالستعارة كالٌتهثيل كادلق نثل األسطلرة

إنٌه اخلياؿ كهل يطفل عرب بعض نظاهر ، رغم احليجيب اٌليت ييغٌلف هبا، فبل إنتاف للتخٌلص ن  
 إنٌه ؽلارس الغلاية .ن  اخلياؿ بعضا ن  ذبٌلياكه خذاخلياؿ يف العادل/اللجلد أك يف العادل/ادلعرفة، كل شيء أي

، فالطوفقٌر أي كنع هذا،كاف نلتة فػىليلكىةن ن  كل ربديد ككقييد. ذلك  لق عليه، ييضي  د أك كأيىب أف ييقي  
التخٌيل ىو أكثر ادللكات أك األحواؿ الٌذىنٌية غموضان كأقٌلها "أبٌف حىٌت كهل ؽلته  قيهة اخلياؿ، 

ما يرتبط ابلبعد ملكة ترتبط بعامل الٌصور كالٌظالؿ كاألشباح ككٌل يقينا، كأدانىا مرتبة، كذلك ألٌّنا 
 2"عن احلقيقة

أبٌف االنتقاص اٌلذم تعٌرض إليو لى عبلقة اخلياؿ ابلٌصلرة، كهي إحالة كقلؿ عػليلزا هذا التبلـ 
سبب مباشر يف جعل اخلياؿ ملكة ، أم الٌصورةو الٌصورة عند أفالطوف، بل إٌّنا؛ اخلياؿ تعٌرضت ل

أفالطوف ألٌّنا تدخل يف سياؽ مناقشة الٌصورة مهٌمة لدل تصبح بعيدة عن اليقني. ك غامضة 
 بدكر الفنوف ككضعٌية اإلنساف، رتبط، كما تإشكالية العالقة بني ما ىو ظاىر كبني ما ىو منوذج

الٌصلرة حبتم اركباطها ابحملاكاة، ال ؽلتزها إاٌل أف كعيد إنتاج نظهر نتبٌد نلجلد كنعطى "كهتذا فإٌف 
نزها،  ها كربد  د  الٌصلرة يف كيزلنتها، كاٌليت ذبعلها نتبٌداي، هي اٌليت ربي  سلفان خارجها. فاحملاكاة، اٌليت ربٌدد

إذل الٌزسخة ال إذل  ،ككطردها ن  حقل اإلبداع، كاالبتتار كاخللق. ذلك ألٌف الٌصلرة كزتهي إذل الظٌاهر
 3"احلقيقة

                                           
  .13دمحم نفتاح، نشتاة ادلفاهيم، ص  -1
 .132، ص 2009شاكر عبد احلهيد، اخلياؿ ن  التهف إذل اللاقع االفًتاضي، سلسلة عادل ادلعرفة، التليت،  -2

 ، ضه :صطفى الٌزحاؿ، ن  اخلياؿ إذل ادلتخٌيل، سراب نفهـلن -3
http://www.aljabriabed.net/n33_05nahal.%282%29.htm  :01/7/6107اتريخ الرجلع إليه. 

http://www.aljabriabed.net/n33_05nahal.%282%29.htm
http://www.aljabriabed.net/n33_05nahal.%282%29.htm
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بل إٌف  ،كيزتج بزفسهاشيء نلجلد ابلفعل، كال ًقبىلى ذلا أبف صلرة إٌف الٌصلرة رلٌرد إعادة إنتاج ل
ابحملاكاة، كهي أيضان  نرهلنة -كجلدان كعهبلن  -نتلٌقف على احملاكاة، إهٌنا نفسها،هي شرط كجلدها، 

زد كلهنا ال سبلك احلريٌة يف إنتاج نا كريد، كإظٌلا هي رلربة على اًلتهاـ شركطها كاللقلؼ ع  رهيزة ذلا
 ن  دائرة اإلبداع.ثٌله أفبلطلف، ا، كها سبكأخرج اخلياؿ نعه حدكدها، كهذا هل اٌلذم أخرجها

، كالٌصلرة نتعٌلقة «Model الٌنموذج»كنا دانت احملاكاة ال كلجد إاٌل عرب كجلد آخر كهل: 
كهل اللاقع ، ال كلجد كال ؽلتزها أف كلجد إاٌل عرب كجلد آخر هي األخرل ، فالٌصلرةاابحملاكاة، إذن 
، Iconأيقونة ادلشاهبة التلٌية يف شتل نسخة أك  :بزلعيها ادلشاهبةهٌنا ببساطة قائهة على احلقيقٌي، أل

 ، هبذا أصبحت الٌصلرة نع أفبلطلف"Simulacreكسيموالكر  ظالؿ كأكىاـ"كادلشاهبة يف شتل 
قابل اللجلد، ككلاجىهي بصفتها سبلك مسة شلٌيهة ككاضحة، حبيث صار الظٌاهر )ادلتبٌدم( نقللة سلصلصة ك"
كالبلكشابه، اذلليٌة  كائزان، أم بصفتها احلانلة لزلع ن  البلكجلد. كن  هزا لعبة الٌتشابهال كجلدان ك ال

دل يعد الظٌاهر )ادلتبٌدم( نظهران ن  نظاهر اللاقع، أك نستلل ن  نستلايكه، ككعٍت هذ  كاالختبلؼ.
يارل الٌسهة، ن  جهة أخرل، طرد الٌصلرة كإبعادها ع  نيداف اللاقعي كإدخاذلا يف حقل اخل

كاللعلي...]كأصبحت الٌصلرة ربتل نتاانن كسطا بُت[ اللجلد كالبلكجلد، بُت احلضلر كالغياب، بُت 
         1".ادلرئي كالبلنرئي

 ة إبداع للٌصلرتى يتلف نلى  دل كصل الٌرؤية األفبلطلنٌية للٌصلرة إذل درجة االركقاء ابخلياؿ ألفٍ 
لٌزهلذج لا، رلٌرد صدل لللاقع، كلنه زلاكاة للحقيقة ك ييتهظهر فزٌ أك كها  الٌذهزٌية، بل ظٌل اخلياؿ، يف ذاكه

الغائب، كهذا نا خلق يف الطٌرح احملاكاٌب األفبلطلين نلعا ن  االزدكاج يف الٌتصٌلر، جعله يرٌكب اخلياؿ 
انت كنتعٌلقاكه داخل ثزائٌيات ضٌديٌة، ظٌل أثرها فاعبلن يف الفلسفة كالٌزظريٌة اجلهالٌية طيلة سزُت، كك

                                           
ضه :  ،نصطفى الٌزحاؿ، ن  اخلياؿ إذل ادلتخٌيل، سراب نفهـل -1

http://www.aljabriabed.net/n33_05nahal.%282%29.htm 
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األفضلٌية دائها نا كتلف داخل كلك الثٌزائيٌات للطٌرؼ األٌكؿ نزها نثل: اللاقعي/اخليارل، 
 الٌصدؽ/التذب، ادلعرفة/اللهم، األظللذج/احملاكاة...إخل.

 حقيقةلى عػليل ال رة للخياؿ، كلنه هل ن  أرسى دعائم هذ  الٌزظريٌة احملتقً  "أفالطوف"كرغم أٌف 
يتحٌدث ع  نلع ن  اخلياؿ إبنتانه أف ييبدع كقائع جديدة، ، إاٌل أنٌزا صلد ، كها ذكران ن  قبل، شياءاأل

كقذفه يف ذه  اإلنساف؛ كانطبلقا ن  هذا الٌزلع ن   هذا اخلياؿ اٌلذم نصدر  قلة عليادل كت  شلتزة للال 
يعتس قيهته كدكر  يف  ،ًتاـحاخلياؿ، مسح أفبلطلف لآلخري  ابحلديث ع  اخلياؿ يف سياؽ ييعانل فيه اب

 اركباطه ابلٌذات اإلنسانٌية.

أبنٌه يزدرج ضه   ،يتتٌلم ع  عهل الفٌزاف زجد هذا األخَتس أفالطوف «مجهوريٌة»كابلٌرجلع إذل 
علادل اللجلد، كشلثبل لؤلنر دبثاؿ الٌسرير اٌلذم أيخذ ثبلث نراكب كاآلٌب:  بًتاكبٌية اأساس نتعٌلقةكراكبٌية 

كأحدىا يوجد يف طبيعة األشياء، كىو ال يوصف إاٌل أبنٌو من صنع هللا... كنوع كاف من صنع "
كعادل الرساـ، أيٌب  ،عادل اللٌ  ؛عادل احلقيقة بُتف ،(1)"النٌجار... أٌما الٌنوع الثٌالث فهو من صنع الرٌساـ.

الصانع )الزجار( كسيطا بُت العادلُت، نا يؤٌشر أبٌف الٌزشاط الصزاعٌي أعلى نزهلة ن  الٌزشاط القائم على 
 .لق الثٌاين فهل صلرة، نظهر نتبدٌ احملاكاة، ألٌف نزطلق األٌكؿ هل فترة ن  عادل احلقيقة، أٌنا نزط

نتفٌرعة إذل ة ثزائٌية: كاللجلد/العدـ، كاحلضلر/الغياب، هتذا انطبع الٌتفتَت يف نظريٌة اخلياؿ بزهع
كٌصلر عبلقة اخلياؿ دبا "بستيهلللجٌية كأنثركبلللجٌية، كزحدر األكذل ن : اثبلث نهعات ثزائٌية، نفسانٌية ك 

هل جسدم غريهم ندٌنس كنزحرؼ، كابلٌتارل سيشٌذ ع  احلتهة كالفتر الٌسليم؛ حبيث ال يعطي سلل 
حقيقة/كذب(. أٌنا على ادلستلل االبستيهلللجي فتٌل ع )ثزائٌية: اللاقعي/اخليارل = كخد  ًاستهلاءات

نعارؼ اخلياؿ غَت صادقة )أسطلرة أهل التهف(. إذ يؤٌكد أفبلطلف على القطيعة اجلذريٌة بُت العادل 
                                           

 .363هرة، دت، ص أفبلطلف، اجلههلريٌة، كر: فؤاد زكرايء، دار التتاب العريب، القا (1)
   دل يرؽ اخلياؿ، بعد، ألف يصل إذل درجة احلقيقة، ذلذا ال ؽلت  أف نعتهد عليه، ن  نزظلر أفبلطليٌن طبعا، إذا نا أردان احلديث ع

 شيء شبيه ال أكثر.احلقيقة كنا يدخل فيها، ألنٌه يف اركباطه ابحملاكاة ال ؼلرج ع  دائرة اللاصف لللاقع، ادلتخٌلق ن  ذبٌلياكه، فهل رلٌرد 
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لزا أفتاران  يقٌدـ أفائع للٌصلر داخل التهف، كن  ٍب ال يستطيع ادلتخٌيل للزلر كالعادل الشٌ « ادلعريفٌ »
إلحساس اخلادع )العقلي/احلٌسي(، كعلى نستلل عبلقة الٌشاعر أك الفٌزاف دبحيطه ابنعرفٌية ألنٌه يتلٌسل 

نلقعا دكنٌيا يف نسق اجملتهع  ، كابلٌتارل يقع الفٌ ، أنطلللجٌيا،االجتهاعي يتلف دكر  عدًن القيهة عهليا
 (1)"ي/اجلهارل(كحياة اإلنساف بعانة )ثزائٌية: االجتهاعي السياس

أىوائو تالمسها ابجلسد ك  عقل، آفى ىي كسيط بني احلٌس كال من حيث ،ملكة اخلياؿتتدٌنس  
ذلا، قٌدمو سول خدع ال ديكن قبو ما جيعلها تنأل عن احلكمة كادلعرفة، كال يكوف ما تي ىو كغرائزه، ك 

يف مسعاىا للوصوؿ إىل مرتبة الفكر، غري أٌّنا  كلكٌنها يف ارتباطها ابلعقل تبتعد عن دنس اجلسد
تعجز عن حتقيق ذلك بسبب سلطة احلواس اٌليت تستند إليها، ذلذا كٌلو يوسم الفٌناف كعملو بسمات 
الدكنية كالتأخري نفسها اٌليت كيًِسىت هبا ىذه ادللكة، كيغدك اخلياؿ ككٌل ما يرتبط بو بعيدان عن كل 

 حقيقة كعن كٌل كجود.

يف سياؽ  ، كذلك«اخلياؿ/احملاكاة كاخلياؿ/الالزلاكاة»أساسٌية هي  أفبلطلف ثزائٌيةه  ترى فً  مى تى لقد حى 
  األصل، كبُت اخلياؿ نخافتة    رلٌرد نسخو نا جعله يتأرجح بُت اخلياؿ بعدًٌ هذا اقًتابه ن  اخلياؿ، 

ة كنبادئها، إاٌل أٌف هذا كأنٌه األصل، بعيدان ع  احملاكاك أك  ني اٌلذم يتجاكز الزسخ إذل األصلالٌسا
هل ندار اشتغاؿ  لللجلد ، كظٌل اخلياؿ بلصفه زلاكاةأفالطوفالطرؼ الثاين دل ػلظ ابهتهاـ كبَت لدل 

 أفبلطلف كآرائه.

هل نتخٌيل، دل يزل حٌقه ن  االهتهاـ إالٌ  ن  حيث ؛ٌف اخلياؿإأنت  القلؿ  ،بزاءن على نا كقٌدـ
بلصفه كسيطان بُت عادلُت نتقابلُت علا: عادل ادلثل العليا كعادل اإلدراؾ احلسٌي، فهل قائم على إبراز الٌتشابه 
كالتهاثل بُت األشياء، كلتٌزه غَت قادر على إغلاد صلر/أشياء جديدة كإبداعها إاٌل يف نطاؽ ضٌيق، ال 

                                           
  .88، 87، ص ص 2000، 1العريب الذهيب، شعرايت ادلتخٌيل، اقًتاب ظاهراٌب، طبعة ادلدارس، الٌدار البيضاء، ط -1
 .إالٌ أٌف األفبلطلنٌية اجلديدة كالركنانسٌية ن  بعدها حظي عزدعلا اخلياؿ الساني ابهتهاـ كبَت، كقانت عليه أغلب أفتارعلا 
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نا قاـ به أفبلطلف يعٌد زلطٌة أساسٌية يف  كسهح به الظركؼ دائها. كلتٌ  هذا ال ؽلزع ن  الٌتأكيد أبفٌ 
كنلاصلة عهلٌية  دل غانضه ػلتاج إذل كتثيف اجلهلدسبيل االقًتاب ن  اخلياؿ/ادلتخٌيل دبا أنٌه نلتة/عا
 كنىٍ  أكى ًن  بػىٍعًد .« أرسطو»التشف كالبحث فيه، كهل نا ًٌب نع ادلعٌلم األٌكؿ 

 قلٌ : احملاكاة اجلزئية كاخلياؿ ادلستأرسطو -ب

ع  نزظلر  ربديدان  لٌشعرعهلنا كلللفٌ   ؽ ـ(666-ؽ ـ6;7) وأرسطلقد اختلف نزظلر 
أفبلطلف الٌسابق، كها اختلف عزه أيضان يف فهم احملاكاة كطبيعتها، على الٌرغم ن  أٌف أغلب نا قٌدنه 

، ن  أٌف الٌشعر رأل حيثهذا الٌصدد كاف نراجعة نزه كرٌدان على نا قٌدنه أستاذ  أفبلطلف. يف  أرسطل
أكثر تعبريا عن الٌتجارب البشريٌة كأكثر قدرة على الكشف عن جواىر " زلاكاة، هل كلنه حيث

كليس رلٌرد زلاكاة اثلثة أك كشليها نضاعفان دلا هل نلجلد يف العادل ، 1"ريخااألشياء كحقائقها من الت
خياالت نغللطة  األخبلؽ، كال يف بٌث اجلهل أكليس سببا يف إفساد كها أنٌه األصلي/ ادلثل األفبلطليٌن،  

ال ػلاكي عرب نا يؤلٌفه صاحبه رلٌرد الطٌبيعة الظٌاهرة فقط، أبف يزقل احلقيقة كها  اخلياؿ ع  األشياء، إفٌ 
نا يزبغي  أم إنٌه ػلاكي بلغة أرسطل ؛أك نا يرا  كذلك اكؿ أف يتهل الٌزقص احلاصل فيهاهي، كإظٌلا ػل

 أف يتلف.

                                           
 كلد "أرسطل Aristote اسطاجَتا( يف " stagire  ككانت نستعهرة يلاننية على حبر إغله، ن  أسرة عريقة يف الطب، كاف )

يلٌقب ب "القرٌاء كالعقل"؛ لسعة اٌطبلعه كذكائه اخلارؽ، كتلهذ على يدم "أفبلطلف"، حيث لهنه ندة عشري  سزة، له كتب كثَتة  
ة، كالزفس كاألخبلؽ كالسياسة كاحليلاف، كن  كتبه: ادلقلالت، العبارة، ف  الشعر، كأستاذ ، حيث أٌلف يف الطبيعة كنا بعد الطبيع

 ,Robert Audi .اخلطابة، يف الزفس، يف األحبلـ، يف علم احليلاف، كتاب السياسة، األغاليط، طلبيقا )اجلدؿ(...
Cambridge Dictionary of Philosophy,p44.الفلسفة اليلاننية إذل  دمحم عبد الرضب  نرحبا، ن  ، يزظر أيضا

 .  087، 086، 080الفلسفة اإلسبلنية، ص ص ص 

أرسطل، فٌ  الٌشعر، نع الًتصبة العربية القدؽلة كشركح الفارايب كاب  سيزا كاب  رشد، كر عبد الرضب  بدكم، دار الثقافة، بَتكت،  -1
 .12، ص1973دط، 
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كيبدك أٌف الٌشعر نشأ لسببُت  "«: فٌن الٌشعر»كيف سياؽ كفسَت  لزشأة الٌشعر، قاؿ أرسطل يف 
 كبلعلا طبيعٌي، فاحملاكاة غريهة يف اإلنساف كظهر فيه نزذ الطٌفللة )كاإلنساف ؼلتلف ع  سائر احليلاف يف

كها أٌف الٌزاس غلدكف لٌذة يف   ،كابحملاكاة يتتسب نعارفه )األكلٌية( كلنه أكثر استعدادان للهحاكاة(،
 (1)"احملاكاة.

إذا كاف الٌشعر زلاكاة فإٌف هذ  األخَتة طبيعية يف اإلنساف، إنٌه نزذ طفللته ػلاكي األشياء أك له 
استعداد على زلاكاّتا، لتٌزها ال كبقى نلجلدة فقط على ادلستلل الغريهٌم ذلذ  الٌذات، بل كساهم يف 

ٌقق ل، عرب الفٌ  خاصة، أٌف احملاكاة ، ابإلضافة إذلها األكلٌيةإكساهبا نعارف ، كؽلت  ّتالذٌ  اإلنسانٌية لٌذاتربي
 سبثيل هذا األنر كفق ادلخطط اآلٌب:

 
أبف انقش  عزد هذا احلٌد فقط، خاٌصة يف حديثه ع  اخلياؿ، بل كعٌدا  دل يقف األنر نع أرسطل

حيث جعل اخلياؿ نلتة ن  « احليواف»، كنا كتبه ع  «النفس»كشرح طبيعة اخلياؿ كنلضعه يف كتاب 
ياؿ، : اإلحساس، اخل؛ هبذا الًتكيبأهٌنا أتٌب قبل اإلحساسادللتات، إاٌل أهٌنا أقٌل نركبة ن  العقل، غَت 

فهل ؽللك ابلٌضركرة دكران كقيهة، كهبذا الطٌرح العقل. كنا داـ اخلياؿ نلتة، حسب الٌتصلر األرسطٌي، 

                                           
 .06صأرسطل، فٌ  الٌشعر، نع الًتصبة العربية القدؽلة كشركح الفارايب كاب  سيزا كاب  رشد، كر عبد الرضب  بدكم،  -1

 الف ٌ 

 نعرفة

 نػحاكاة

 غريهة

 لٌذة الٌشعر
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 قٌوة من بني القول اإلنسانٌية )ك( شرطان قبليٌا"أرسطل ع  أستاذ  أفبلطلف، كأصبح اخلياؿ نعه  ختلفا
 (1)"مة.فة ادلنظٌ حلصوؿ ادلعر 

أٌف أرسطل ال يقلؿ ابستقبللٌية نلتة اخلياؿ، فإٌف نا أخذان برأم كثَت ن  الباحثُت، ن  إذا  ،كلت 
 فترة االستقبللٌية هذا سيجعله نٌتفقا نع أفبلطلف يف عىدًٌ اخلياؿ اتبعان لقلل احلٌس بل كنشٌتقا نزها، لت ٌ 

ذلذا ، (2)كها يرل زلٌهد نفتاح  العاٌنة كاألحباث ادلعاصرة،لسفته لدل أرسطل ذلا نا يربٌرها كيدعهها يف ف
ٌف نذهب أرسطل يف إ .()«اخلياؿ ادلستقلٌ »هل أحس  شلٌهد لزظريٌة  "أرسطو"ؽلت  القلؿ نعه أبٌف 
سٌببها اإلحساس، حبيث ال يتأتى للخياؿ أف يوجد بدكنو، كمها اخلياؿ حركة يي "اخلياؿ قائم على عٌد 

حساس مل يتأٌت كجود الٌتصور تلفاف، كم ى مل يوجد اخلياؿ كاإلسل أم اإلحساس كاخلياؿ
Conception .(3)"كليس اخلياؿ كالٌتصور مبتطابقني  

ن  حيث  سلتلفافذا فهها ذلك نستقٌل عزه، ذل ن  رغملس، كلتٌزه اباإلحسا عٌلته، اإذن  ،اخلياؿ
لعقل، ابالطٌبيعة كاللظيفة كاللجلد، كقبل اخللض يف نسألة العبلقة اٌليت ذبهع اخلياؿ ابإلحساس ك 

 عى ضى ؿ صلرة اخلياؿ يف اركباطها ابحملاكاة الٌشعريٌة كها رسم أرسطل كفاصيلها، ككى اكهالبحث إحاكؿ يس
على كٌل نا يلجد يف العادل الطٌبيعٌي، قد جعل احملاكاة نبدأن عاٌنان إذا كاف أفبلطلف، ن  قبل،  حدكدها.

فإٌف أرسطل جعلها خاٌصة ابلفٌ  فقط، كلتٌزها ليست عبارة ع  نقل حىٍريف ًنرآًكم دلا ييرل يف الطٌبيعة، 
كإظٌلا هي نقل بتحريف، أك هي نقل قائم على حريٌة الفٌزاف؛ اٌلذم يضيف إذل نا يرا  أشياء جديدة ذبعل 

  اٌليت يرل فييبدع شيئان صبيبلن بقه، أك أنٌه يتصٌلر يف ذهزه صلرة أخرل غَتنزه كجلدان نتهٌيهان ع  سا

                                           
 .07زلٌهد نفتاح، نشتاة ادلفاهيم، ص  - 1
 .08ص  ادلرجع نفسه، -2
 انط كادلثاليُت األدلاف.كهي نظرية كقلؿ بلجلد خياؿ نستقل ع  اإلحساس كالعقل كسابق ذلها، كطيٌلرىت هذ  الزظرية نع ك 
 .>1اطف جلدة نصر، اخلياؿ، ص ع - 3
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ؤثًر الٌشاعر ًاستعماؿ ادلستحيل ادلعقوؿ على استعماؿ ادلمكن غري ينبغي أف يي "كجديدان، حيث: 
 .1"ادلعقوؿ

هل على زلاكاة األشياء أف يع ،حسب الفهم األرسطي ،الٌشاعرلاجب على سيتلف ن  ال
كلت  ادلهتزة اللجلد، ال أف ػلاكي نا هل شلت ، لتٌزه نستحيل اللجلد، فقلاـ األنر كٌله هل  ادلستحيلة

للشيء احملاكى؛ نرئٌيا كاف أـ غَت نرئٌي. إٌف الٌشعر زلاكاة كلتٌزها زلاكاة غَت « إمكانية الوجود»
به أرسطل صرٌح كإف دل يي  ،أفبلطلنٌية، زلاكاة دلهت  احلدكث ال دلا حدث فعبلن، كهزا ربديدان يربز اخلياؿ

كهذا هل  ،نتانية احلديث ع  نلاضيع دل ربدث أبدان، غَت أهٌناإلابق ييفسح اجملاؿ سال بقللهنباشرة، ألنٌه 
 كهل نفسه رلاؿ ًاشتغاؿ اخلياؿ. ثك حدقابلة لل ،األساس ابلٌزسبة إذل أرسطل

 سياقها الٌصحيح، خاٌصة حيزها عصٌية ع  الفهم إاٌل إذا قيرًأت يف ،الٌسابقةنقللة أرسطل،  كظلٌ 
يريد لذلك أنٌه ظٌل يستعهل نصطلح احملاكاة األفبلطليٌن.  ، أضف إذل«مقٌلد»أبنٌه  نثبلن  يصف الٌشاعرى 

ن  خصائص ادللجلدات كغَت ادللجلدات بعضان شلٌا  يكػلاكي ؽلتح دأرسطل بقلله إٌف الٌشاعر كهل يقلٌ 
بيعة، كلتٌزه ال يلبث أف يعلد إليها، صراحة أك ضهزان، ن  يؤلفه يف شعر ، كنزه فهل ؼلرج عٌها يف الطٌ 

عركفة، فتاف الٌشعر قياسان إذل أشياء نلجلدة ن أبف ييلًجد أشياءى جديدة ،خبلؿ زلاكاكه لعزاصر الطٌبيعة
كظاىر شلٌا قيل أٌف عمل "إذل زلاكاة ادلعاين التلٌية ال اخلاٌصة، يقلؿ: بذلك نستزدان، لدل أرسطل، 

ليس ركاية ما كقع بل ما جيوز كقوعو كما ىو شلكن على مقتضى الٌرجحاف أك الضركرة... الٌشاعر 
كمن ىنا كاف الٌشعر أقرب إىل الفلسفة، كأِسى مرتبة من الٌتاريخ، ألٌف الٌشعر أميل إىل قوؿ 

 (2)"الكلٌيات، على حني أف الٌتاريخ أميل إىل قوؿ اجلزئيٌات.

                                           
 .071ص  ،:9>0 ،: شترم عٌياد، دار التتاب العريٌب، القاهرةكررسطل، فٌ  الشًٌعر، أ -1
أك أٌم « Shakespeareشكسبري »يف ركاايت «  Othelloعطيل»إٌف زلاكاة رجل نثل  .97ص ادلرجع نفسه،  -2

شخصٌية أك حدث داخل اإلبداعات األدبية نثبلن ليست، يف الغالب، زلاكاة لرجل كاقعٌي نعركؼ، كال لشخصٌية أك حدث حقيقٌيُت، 
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كهي اٌليت  ،رسطٌية هي اٌليت كفٌسر اًنفصاؿ اخلياؿ ع  اإلحساسإٌف هذ  اخلاصٌية يف احملاكاة األ
ة ن  طرؼ الٌذات اإلنسانٌية ككزٌلعها، نع القدرة على إعادة كقٌدـ أيضان حبلًّ إلشتالٌية كعٌدد الٌصلر ادلزتجى 

رغم  لك، فاخلياؿ له استقبللٌيته ع  احلسٌ كذ نرإنتاجها ن  جديد ككركيبها كركيبان سلالفان، كناداـ األ
يف شكل صور،  دلفاىيم ليست صوران رغم أٌّنا أتيتأٌف ا"الٌصلة اٌليت ذبهعهها، لذلك أٌكد أرسطل 

تكوف مصاحبة ابلٌصور، كهبذا يقـو اخلياؿ بوظيفة الٌربط فإٌّنا ، عملية الٌتفكري فمهما كانت طبيعة
 (1)"كالوصل كالٌّتكيب

، كذلك رب ،، نفهلنان ككظيفةن نسألة اخلياؿ "أرسطو"لقد انقش  ديدان يف ضه  إطار كلٌي كعاٌـو
 ،اٌليت حظيت لديه ابهتهاـ كبَت، ككاف نزظلر  ذلا سلالفان دلزظلر غَت  ن  الفبلسفة صلته ابلٌزفس البشريٌة

ال ديكن أف توجد الٌنفس خارج اجلسم "كقاؿ أبنٌه  ،فرفض اًنفصاذلا ع  اجلسم، خاٌصة أفبلطلف
 (2)"من الٌنفس اٌلذم ينفصل عن اجلسم كيبقى خالدان كأبدايٌن ابستثناء العقل، العنصر األشرؼ 

كنا دانت الٌزفس كاجلسم ال يزفصبلف ع  بعضهها البعض، فالٌزفس ابجلسم كلجد، كاألخَت 
الٌتغذية »كتبٌدل اللظائف ككربز ادللتات، فهزاؾ: ػليا كيتحٌرؾ كػلٌس، كهبها نعان، يف كعالقهها،  ابلٌزفس

صبيعها نزلط بلظيفة يؤٌديها، كإذا أثران كظيفة  ،«كالعقل كالٌرغبة كاحلركة كاخلياؿكالوالدة كاإلحساس، 
كهل بذلك يتلٌقى صلر األشياء  ،(3)«قابالن للصور احملسوسة»كجدان أبهٌنا كتهٌثل يف كلنه « احلسٌ »

الطٌبيعٌية ال ناٌدّتا، اٌليت كظٌل بعيدة ادلزاؿ، كهذا ألٌف احلٌس نستقبل للٌشتل ال للجلهر/اذليلرل، كإذا نا 

                                                                                                                                        
يزظر كليم شتسبَت، كإظٌلا هي زلاكاة لرجل أك حدث فقط، فعيطيل أك غَت  نستحيل أنت  كجلد  ن  خبلؿ كلظيفه يف اإلبداع. 

 .1974، 8راف، دار ناركف عٌبلد، بَتكت، طعطيل، كعريب: خليل نط

(1) Hélène Vedrine, Les grandes conceptions de L'imaginaire, Biblio, Essais, Paris. 

1990. P 42. 
 .8:، ص 1;>0، 6أرسطل، يف الٌزفس، كر: إسحاؽ ب  حزُت، نراجعة كربقيق: عبد الٌرضب  بدكم، دار القلم، بَتكت، ط (2)
 .91نفسه، ص  ادلرجع (3)
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يستقبىل كغٌَتت نعه ابلٌضركرة نلتة اإلحساس
حسب احللاس اخلهس،  ،كها يرل أرسطل  ،كغٌَت الٌشيءي ادل

 كهتذا. ،قباؿ طعم شيء ناألٌف ًاستقباؿ الٌللف غَت ًاست

كاٌلذم هل « احلٌس ادلشّتؾ»كهذ  احللاس اخلهس كزضلم ربت للاء نا مسٌا  أرسطل بػ: 
مستودع الٌصور اٌليت تتحوؿ عنده إىل كضعىٍي حضور كغياب... ]الٌلذين[ يتحٌققاف يف آف كاحد، "

كهل نا يدٌؿ على أٌف  ،(1)"فاحملسوس قد تغيب صورتو عن احلٌس ادلشّتؾ كتبقى صورتو ادلتخٌيلة
كنزفصل عزه  احلٌس ادلشًتؾ كسيط كركييٌب بُت احملسلسات، نٌتصل ابإلحساس )حضلر صلرة احملسلس(

 يف آف )حضلر الصلرة ادلتخٌيلة(.

 ،قٌلة كجلدها ن  التلف احملسلس بلصفها صلرة كستهدٌ  ؛فعلٌيا حضلرا إٌف حضلر صلرة احملسلس
شًتؾ، 

ي
أك غياابن حاضران،  ا غلعل ن  الٌصلرة حضلران غائبان نهذا ؼلتلف ع  حضلرها ادلتخٌيل يف احلٌس ادل

كها ذكر أرسطل، كليس التبلـ   ،ككغيب يف آف كاحد رحسب نلع الٌصلرة ادلزطلق نزه؛ كهذا ألهٌنا ربض
صلرة ذلك الٌشيء ن  أعضاء احلٌس  ابلٌشيء الطٌبيعٌي كإظٌلا بصلركه، كهتذا سبيحى ركبطايف هذا ادلقاـ ن

بقاء االنفعاالت احلسٌية يف أعضاء احلٌس "األخرل، كذلذا يبدك الٌصلر ابلٌتدرٌج؛ دبركر الٌهن  أك بتهاحم 
الٌتشابه كاضحان بُت نا يقلله أرسطل كبُت نا  حيث يظهر ،(2)"الظاىرة شرطان حلدكث اإلحساس الباطن

يقلله علهاء الٌزفس احملدثلف، إاٌل أٌف هؤالء يركف أبٌف آاثر اإلحساسات ػلفظها اجلهاز العصيٌب كال 
  .*ربفظها أعضاء احلسٌ 

                                           
 .618، 616اب  رشد، كلخيص كتاب أرسطل احلاس كاحملسلس، ضه  كتاب الٌزفس ألرسطل، ص ص  (1)
 .01عاطف جلدة نصر، اخلياؿ نفهلناكه ككظائفه، ص  (2)
نا اٌلذم غلهع أك يفٌرؽ بُت صلر اإلدراؾ احلسٌي كصلر الٌتخٌيل؟ إٌف الٌزلع األٌكؿ انكجه نباشر لعهل أعضاء احلٌس إزاء األشياء،  كلت  *

فهي كدركها كها هي أك كها كبدك، يف حُت ال يتلف الٌزلع الثٌاين نزها؛ أم صلر الٌتخٌيل، انذبان نباشران ألعضاء احلٌس، بل هل انكج 
ذلا، ألٌف األشياء يف هذ  احلالة غائبة، كدل كبق إالٌ صلرّتا ادلتخيٌلة، كهبذا كتلف صلر اإلدراؾ احلسٌي أقلل كأكضح، يف حُت  غَت نباشر

 «.اإلحساس أساس الٌتخٌيل»كبدك صلر الٌتخٌيل أضعف كأغهض، كإف دل نعدـ كشاهبان بيزهها، بسبب نقللة أرسطل الٌسابقة أبٌف 
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، إنٌه عيزهعقل لت  ليس هل ، كنركبطان ابلنفسههتذا يغدك اخلياؿ نتاجان للحٌس، لتٌزه ليس هل 
كنرٌة  ،يتقاذفانه، فهرٌة يرضخ فيتبع ،نشٌتت نلزٌع بُت هذي  الطٌرفُتخاصة، ىٌت كهل نلتة ح كجلد،

لير، ألٌف اإلحساس يستقبل الٌصلر يتهٌرد فيهتزع، كهل يف كٌل هذا خادـ ذلها، دبا هل صلر أك كص
أكثر » ٌسلبٌية لتلفإلغلابٌية إذل الالعقل كفتَت هبا، لذلك فهل إغلايبٌّ، كلتٌزه ؼلرج ع  هذ  اأك  كالفتر

غَت أٌف كذب الٌتلٌهم/اخلياؿ هزا ليس نصدر  اخلياؿ يف حٌد ذاكه، أك على األقٌل ال  ،(1)«الٌتوٌىم كاذب
ـ نا هل األنر كحد ، فاإلحساس، عرب احللاس اخلهس،  يتحٌهل عبء هذا يشارؾ يف كبعات كلنه ييقدًٌ

ٌلله القدرة على إغلاد صلر/أشياء  ،كركيب الٌصلرغَت حقيقٌي، خاٌصة دبا ؽللته ن  قدرة فريدة على  شلٌا ؼلي
 ليس ذلا كجلد حقيقٌي.

كعبلقتها نع اخلياؿ كالعقل كاحلٌس، نربزان كظيفتها، كاٌليت  ذلذا كٌله كصٌدل أرسطل دلسألة الٌصلرة
كإف كانت ليست رلٌرد ًاستحضار لؤلشياء يف نظهرها اخلارجٌي نثالٌيا، كها هي الٌرؤيٌة األفبلطلنٌية، 

كستحضرها كاقعيا، ألٌف عادل الطٌبيعة لدل أرسطل هل عادل احلقيقة كاألصل، كنزه فالٌصلرة هي صلرة 
لزشاط  ايضركر ، كاحلاؿ كلك، أنرا يف اركباطها ابخلياؿألصل، لتصبح الٌصلرة ألصل ال صلرة ع  صلرة ا

ٌيل مبا يصري إليو من خت ألشياءفالعقل ييدرؾ صور ا"الفتر/العقل يف إدراكه لؤلشياء، يقلؿ أرسطل: 
 .(2)"الٌتوٌىم، فيكوف الٌشيء ادليدرؾ إٌما مطلوابن كإٌما مهركابن عنو بغري حسٌ 

يعد رلٌرد اتبع كانكج للحٌس،  ، فلمطرفان مهمان يف معادلة الفكر/العقل غدا اخلياؿ مع أرسطولقد 
عبارة ع  كسيط انسخ للهدركات احلسٌية، بل إنٌه هزا نزفصل ع  احلٌس بعيد ع  رقابته كسلطته،  كليس
. كإف كاف «الٌصورة»شرط ضركرٌم حلصوؿ الفكر كاإلدراؾ العقلٌي لعناصر الطٌبيعة، عرب أداة فهل 

                                           
 .1:ص أرسطل، يف الٌزفس،  (1)
  العلدة إذل كتاب قصي احلسُت، أنثركبلللجية األدب، دراسة اآلاثر  ؽلت دلهيد ن  التفصيل حلؿ نفهـل أرسطل للهحاكاة كالصلرة

 كنا بعدها. 55، ص 2009، 1األدبية على ضلء علم اإلنساف، دار البحار بَتكت، ط

 .::أرسطل، يف الٌزفس، ص  (2)
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اف كاحليلاف، اٌلذم جعله نشًتكان بُت اإلنس« اخلياؿ احلسيٌ »أرسطل قد فىصلى بُت نلعُت ن  اخلياؿ 
يف سياؽ حديثه ع   ،اٌلذم خص ه ابإلنساف، دبا هل نالك للعقل كالٌصلر، فإنٌه« اخلياؿ العقليٌ »ك

بو ىيمنة شعلى اجلسم تلعقل اإٌف ىيمنة "قد ضبط حدكد هذ  العبلقة بقلله: ، عبلقة العقل ابخلياؿ
احلاكم على ادلواطن احلٌر، اٌلذم ختتلف، ألٌّنا سلطة كلكٌن سلطتو على اخلياؿ الٌسٌيد على العبد، 

  .(1)"قد حيٌل عليو الٌدكر فيتوىٌل احلكم بنفسو

، ألٌف ، خاصة يف حاؿ سبلنتهعلى اخلياؿ كها هي على اجلسم كلية، سلطة  ليس للعقل، إذنا
اجلسم خاضع كلٌية دلا يصدر ع  العقل  ائهة على ثزائٌية اآلنر/ادلزٌفذ، ن  حيث إفٌ عبلقته نع األخَت ق

خلياؿ زبتلف ًاختبلفان بيٌزان، ألهٌنا اب عبلقة العقل رب ال اختيار فيها، كلت ٌ جن  أكانر كنلا و، إهٌنا عبلقة 
إاٌل دبا هل كسيلة نيعيزىة له يف الٌتفتَت، قد  ،قائهة على احلريٌة كادلركنة، فبل خضلع نطلق لسلطاف العقل

 لجسم/احلٌس نعان.حلظة فتغدك رلاكزة له كل يف أمٌ  كتهٌرد

، ككيعُت الفتر يف كعٌقله لؤلشياء دكف  هتذا يتلف اخلياؿ نلتة كٌتصل ابحلٌس ككزفصل عزه يف آفو
أف ؽلتلك سلطة نطلقة عليها، بل إهٌنا كىعلل عليه ككتجاكز  حيزها كصل إذل حلظة اللجلد اخلصيب، حيث 

العاديٌة ليبلغ درجة اخلياؿ الٌساني اخلبٌلؽ كها ييسٌهيه أرسطل، إنٌه  يسهل اخلياؿ إذل درجات فلؽ حاالكه
كها ،كيتشف ع  الٌتشابه ادللجلد بيزها  ،نلتة داخلٌية كزتج الٌصلر كليس فعبلن خارجيٌان يتلقى األشتاؿ

 رأل أفبلطلف.

 ةاإلسالمي ةالعربي ثقافةمفهـو اخلياؿ يف ال -1-2

ادلسلهلف قضٌية اخلياؿ كادلتخٌيل يف سياؽ زلاكلتهم لضبط ناهيته عاجل الفبلسفة كالزٌػٌقاد العرب 
دبا هل  الٌزفس كنا كعتقد ، ككذا اركباطه،نع نلتة، ن  حيث هل كذلك يف إطار عبلقته،  ،ككبياف ذبٌلياكه

شعلريٌة كأفتار نتصارعة، هذا    كلان نا ؼلتلج داخلها نخطاب الٌذات ادلتتٌلهة ك نع  ،ذبٌل نادم
                                           

 (1) Cocking. J. M. Imagination: A study in the history of ideas, London, Routledge, 

1991. PP 268-269. 
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الثٌقافة العربٌية اإلسبلنٌية يف  فضاء داخلنتقاربة كنتباعدة يف اآلف نفسه،  آراءل إذل كلاجد اٌلذم أدٌ 
 العصر اللسيط.

سيحاكؿ ذبٌزب كترار ككفادم نا ًٌب ، فإنٌه ا ادلفهـل كربٌلالكهاحلديث ع  هذ كإذ يرـك البحث
حىت ال يقع يف نلع ن   كذبٌزب التفصيل اللاسع يف أصل نلتة اخلياؿ كخصائصها، عرضه ن  قبل،

البحث سيزصٌب ه اف كركي، كإف ك()كزسخ نا قٌدـ اآلخركف حلؿ نلضلع اخلياؿاليت فبلطلنٌية األاكاة احمل
كعلا: الفلسفة العربٌية اإلسبلنٌية  ؛ربٌلالكهعلى رلالُت نعرفٌيُت ساعلا كثَتان يف بللرة هذا ادلفهـل ك ابخلصلص 

 كلنه ،كعٌلقاكه نع الٌزفس كنلتاّتا األخرل، كالثٌاين هل الٌزقد األديب لتلهنا زلض  زبٌلقه كنقاـ نزاقشة
 عرض للخياؿ كها كشٌتل شعران كسبظهر كشبيها كصلران.

لهم كغياب احملسلس كبقاء اخلياؿ يف الفهم الٌلغلم العريٌب نعٌت الظ  كال لقد غلب على
لة فتتآزر ادلعاين ادلشتٌ نفتاح، دمحم ، كها يرل «اإلسالمي كالعربم»فهم الٌديٌٍت أٌنا يف ال، ()الٌصلرة
 ،فعالن يغلب عليو الذنب كاخلطيئة كاإلهباـ ابستحضار األشياء ادلاديٌة أك ادلعنويٌة"لتجعل نزه  حلله

، يف مرآة الذىن أك يف مرآة الصنع أك يف بوعي أك بدكف كعي، سواء أ كانت موجودة أك متومٌهة
كهي رؤية ستبقى حاضرة داخل احلقل العريٌب كاإلسبلنٌي دلٌدة طليلة جٌدان، رغم  ،(1)"الرسم كالٌتشكيل
كستقٌدـ نعٌت إغلابٌيان للخياؿ  ديزٌية أخرل زبالف هذ  الٌرؤيٌة، كالٌرؤية الٌصلفٌية ربديدان، أنٌه ستظهر رؤل

 ككضفي عليه قيهة كدكران فٌعاالن يف حياة اإلنساف الٌركحٌية كادلاديٌة.

، ككاف دلا قٌدنه أرسطل فقد أتثٌرت ابلفلسفة اليلاننٌية ا يتعلق ابلفلسفة العربٌية اإلسبلنٌية،أٌنا فيه
حلؿ الٌزفس كقلاها أثر  البالغ يف فهههم ذلا )أم الٌزفس( كسلتلف القلل اٌليت ربتضزها. كنا قٌدنه كلٌّ ن  

                                           

 .078. كعاطف جلدة نصر، اخلياؿ، ص 06ؽلت  الرجلع إذل: العريب الذهيب، شعرايت ادلتخٌيل، ص  
 ن  الفصل األكؿ. أتثيل ادلتخٌيلهذ  ادلعاين يف عزصر  ًٌب التطٌرؽ إذل 
 .06ٌهد نفتاح، نشتاة ادلفاهيم، ص زل - 1
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كغَتهم، يشابه يف قليل أك كثَت نا كاف قد سطٌر   "بن رشدابن سينا ك اك  ق(333ق،  062)الفارايب"
كاف اب  رشد قد حفظ لزا كللعادل أفتار ادلعٌلم األٌكؿ كلخيصان كشرحان، نقٌررا نا قاله   ذاأرسطل ن  قبل، كإ

أعاد بللرة أفتار أرسطل بركح  ق(;76ق، 6:1)"ابن سينا"كنؤٌكدان عليه، فإٌف « ملكة اخلياؿ»حلؿ 
ٌلدان كنٌتبعا يف بعض األنلر كسلالفان يف أخرل، فقٌسم اللظائف الٌزفسٌية نثبلن على غرار نا عربٌية إسبلنٌية نق

 ،احلٌس ادلشّتؾ كالتخٌيل كالٌذاكرةفعل أرسطل، إاٌل أٌف كقسيهه حلل عددان أكرب، فاألٌكؿ قٌسهها إذل: 
 يف حُت أضاؼ الثٌاين ادلصٌلرة كاللهم.

كهل سابق  ،**زأل ع  ذلك الٌتأثٌر ابلفلسفة اليلاننٌيةق ( يف ن>66ق، :68) الفارايبدل يت  
كاٌليت نيٌثل ذلا ابنطباع « ًانطباع احملسوسات»ع  فترة  أرسطو ب  رشد، بل إنٌه أدلٌ دبا قاؿ بهالب  سيزا كا

نقش اخلاًب على الٌشهع، حيث يقبل الٌشهع صلرة الٌزقش عليه كال يقبل اخلاًب يف حد ذاكه )احلديد 
حيث إٌف كالٌذهب(، ككذلك يفعل احلٌس، فهل يقبل صلرة األشياء احملسلسة دكف ناٌدّتا اٌليت كشٌتلها، 

 (1)"كظيفة من كظائف القٌوة ادلتخٌيلةاإلدراؾ يناسب االنتقاش، كحفظ صور احملسوسات "

األحالـ كخاٌصة عزدنا ربٌدث ع   **«أىل ادلدينة الفاضلة آراء»به ايف كت« الفارايب»إاٌل أٌف 
ن  ربقة اإلرث اليلانيٌن، كجعل ن  اخلياؿ يتشف ع   ، حٌرر نفهـل اخلياؿ، نلعان نا،كالٌنبوءة كالٌرؤل

                                           
   ب  رشد" يزظر دمحم عبد الرضب  نرحبا، ن  الفلسفة اليلاننية إذل اب  سيزا، االفارايب، "دلهيد ن  التفصيل حلؿ حياة كفلسفة كل ن

 على التلارل. ،720، 474، 372الفلسفة اإلسبلنية، ص ص ص 

ادلسلهُت دل يستطيعلا اخلركج كلٌية ع  الفهم اليلانيٌن ادلزقلؿ إليهم، إاٌل يف بعض اآلراء فقط، كهل أبٌف الفبلسفة  هتذا يتبٌُت لزا  **
 الٌسبب اٌلذم دفع البحث دفعان إلحداث هذا العرض الٌسريع كادلرٌكه دلا قٌدنه هؤالء كأكلئك، ألهٌنم يعٌبلف ن  نعُت كاحد، فلم ؼلرجلا

 لعقل كالثٌزائٌيات ادلتقابلة: احلس/اخلياؿ، العقل/اخلياؿ،....يف رلهل كبلنهم ع  نسار احملاكاة كا

 . 07ص  ،79>0، 6عبد الرضب  بدكم، خريف الفتر اليلانين، الٌزهضة، ط (1)
**   دث يف اإلنساف "قلة أخرل هبا ػلفظ نا اركسم يف نفسه ن يقلؿ الفارايب يف سياؽ حديثه ع  التخٌيل، إٌف اإلحساس ػلي

احملسلسات بعد غيبتها ع  نشاهدة احللاس ذلا كهذ  هي القلة ادلتخيٌلة، فهذ  كرٌكب احملسلسات بعضها إذل بعض ككفصل بعضها 
عضها كاذب كبعضها صادؽ". نصطفى الزشار، نظرية ادلعرفة عزد أرسطل، دار ادلعارؼ كركيبات ككفصيبلت سلتلفة، بع  بعض، 
 .197، ص 1987، 2القاهرة، ط
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"ادللتة اخلاٌصة ابحملاكاة، حيث احملاكاة كشتهل على قلل ؽلت  نسبتها إذل الفزٌاف ادلبدع، كها نسب إليه 
كتلي  للٌصلر يف سلسلة ن  األحداث اٌليت ؽلت  أف ربدث يف احلياة اللاقعٌية، كهي قادرة كذلك على 

ان إذل أنشطة ال شعلريٌة كال ربليل احلاالت اجلسهٌية إذل صلر عقلٌية، كعلى كرصبة صلر األحبلـ أيض
 . (1)إراديٌة"

تيرٌكب  "الٌقلة ادلتخٌيلة ن  شأهنا أف كهي أٌف  ،أٌكد على فترة هاٌنة جٌدان فقد  "ابن سينا" أنا
كعتس نا يف هذ  الٌقلة  كهي كظيفة .(2)"بعض ما يف اخلياؿ مع بعض، كأف تفصل بعضها عن بعض

ة، لتشتيل أشياء جديدة نفارق ،ن  إنتانٌية اإلبداع، كالًتكيب بُت الٌصلر أك فصلها ع  بعضها البعض
 دلا كانت عليه. كإف كانت نشاهبة يف جانب نزها

حاله كحاؿ غَت   «*األفالطونٌية احملدثة» فقط، بل أتثٌر أيضان بػ رسطلأب "ابن سينا"كدل يقف أتثٌر 
، "(ق535 – ق502( كابن رشد )ق056ق، 185الكندٌم )" الفبلسفة العرب ادلسلهُت كػ ن 

الواقع بوصفو سلسلة من القول الٌركحٌية اٌليت تصدر أك »كرل  ،كلك الٌرؤيٌة األفبلطلنٌية ،حيث كانت
شٌعة يف سلسلة من الٌتجلٌيات الكونٌية ادلستمٌرة، األزلٌية اٌليت تشبو صدكر األ« الواحد»تفيض عن 
ٌف إقلؿ يإذ  ؛«الٌتعليقات»يف كتابه  ب  سيزااكهي الٌرؤيٌة نفسها اٌليت نلهحها عزد ، (3)«عن الٌشمس

اخلياؿ يتلٌسط بُت الٌزفس ادلتهيٌئة لقبلؿ ادلعرفة كبُت العقل الفٌعاؿ اٌلذم ييفيض ادلعرفة على الٌزفس، نؤٌكدان 
أبٌف للخياؿ دكران يف التحصيل كاالستزباط كالٌتصلر، فهل ييعُت كها يعُت احلس يف العلـل ادلختلفة كإدراؾ 

                                           
 .158عبد احلهيد شاكر، اخلياؿ، ص  (1)
 . 7>0زلٌهد عثهاف صلاٌب، اإلدراؾ احلٌسي عزد اب  سيزا، ص  (2)
" هي إحدل ادللجات الفترية اليت انطلقت ن  االستزدرية يف القركف األكذل للهيبلد، Neo-Platonismفبلطلنية احملدثة "األ *

قانت على أفتار أفبلطلف، كبعض  األصلؿ اليت استقى نزها أفبلطلف فلسفته، ابإلضافة إذل األفتار الركاقية كادلعتقدات اللثزية 
ـ، 202ك " أفلوطني  ب ـ" 00ـ،  ؽ22"فيلوف شلثٌليها  كاألساطَت...ٌٍب ذلك كٌله دعانة عقلية ن  فلسفة أرسطل، كن  أهمٌ 

 .245-217إلسبلنية، ص ص يزظر دمحم عبد الرضب  نرحبا، ن  الفلسفة اليلاننية إذل الفلسفة اـ". 270

 .087شاكر عبد احلهيد، اخلياؿ، ص  (3)



           فلسفة ادلتخٌيل كحتٌوالت ادلفهـو                                                     الفصل األكؿ     

 

 
- ;6 - 

األفتار اخلالصة على خبلؼ ك يف العلـل العقلٌية   سيزا، بكها يرل ا  شتاؿ اذلزدسٌية نثبل، إاٌل أنٌه،األ
 (1)ذلك.

، كهل يعُت  كيف بناء العلـو ه يف ادلعرفة اإلنسانٌيةدكر ، من منظور ابن سيناأصبح للخياؿ، لقد 
كغَت  ن  ادللتات يف إدراؾ األشياء، ككقدًن كصٌلر حلذلا، كإف كاف حضلر  نقٌيدان بعض الٌشيء، ألنٌه 

يتقٌدـ العقل ألداء نهٌهته العقلٌية كيف رلاؿ األفتار اخلالصة يتأٌخر اخلياؿ كيقصر ع  فههها، ك يف العلـل 
 يل كعي عقلٌي خالص عزها.يف كشت

نثلها صلد ذلك لدل  ،اخلياؿ كالوىمقد خلط بعض الفبلسفة العرب كادلسلهُت بُت نع هذا، فك 
أف يؤٌسس كؽلٌهد  الفارايب، كًاستطاع يعقوب بن إسحاؽ الكندم كإسحاؽ بن حنني كقسطا بن لوقا

خاٌصة كأنٌه ربط بُت نا كؤلٌفه  ،سيكولوجين  نزظلر  الٌشعريف اركباطه بػ اخلياؿللحديث ع  فترة 
سلٌيلة الٌشاعر كنا يلجد داخل سلٌيلة ادلتلٌقي فتتجانس زلتلايت هذ  األخَتة نع صلر القصيدة نا ييفضي 

احملاكاة أك ًاستهجانه ذلا، ككٌل هذا يف إطار رؤية الفارايب اٌليت كفٌسر إذل إعجابه )ادلتلٌقي( ابلقصيدة 
. ككذلك كانت آراء اب  سيزا، حيث كافق على عٌد احملاكاة ضرابن ن  الٌتخييل، كأثٌر األرسطٌية ابلتخٌيل

اٌل أنٌه كقع يف آبرائه حلؿ نفهـل اخلياؿ كعبلقته نع الٌشعر أتثَتان بليغان يف نزظلر الزٌػٌقاد كالببلغٌيُت، إ
اخلياؿ حيلة صزاعٌية كضرابن ن   كلنه عدٌ  استزادا إذل رأم عاطف جلدة نصر، ؛ضرب ن  سلء الفهم

الفطزة كنلعان ن  الذٌكاء احملدكد كادلهارة الٌلغليٌة اٌليت يصطزعها الٌشعر اصطزاعان... كؤكؿ إذل البحث 
عل الٌتخٌيل خارجان ع  الٌتصديق... كغَتها خصلصان كأنٌه ربطها بقضٌية الٌصدؽ كالتذب، فج ،ادلزطقي

                                           
 .7;، 6;، ص ص 6:>0، ربقيق عبد الٌرضب  بدكم، اذليئة العاٌنة للتتاب، نصر، اب  سيزا، الٌتعليقات (1)
   حيث أٌكد الفارايب أٌف "أحلاؿ الشعراء يف كقلاذلم الشعر زبتلف يف التتهيل كالتقصَت، كيعرض ذلك إنا ن  جهة اخلاطر كإنا ن

طر يف اللقت دكف اللقت، كيتلف سبب ذلك بعض التيفيات جهة األنر نفسه. أنا الذم يتلف ن  اخلاطر فإنٌه ردبا دل يساعد  اخلا
 الزفسانية، إنا لغلبة بعضها أك لفتلر بعض نزها شلا ػلتاج إليها...كأنا الذم يتلف ن  جهة األنر نفسه، فؤلنٌه ردبا كانت ادلشاهبة بُت

كهاله كنقصانه حبسب نشاهبة األنلر ن  قرهبا األنري  اللذي  يشبه أحدعلا اآلخر، كردبا كانت قريبة ظاهرة ألكثر الزاس، فيتلف يف  
 .150كبعدها". الفارايب، قلانُت صزاعة الشعر، ضه  كتاب ف  الشعر، كح عبد الرضب  بدكم، ص
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كلتٌزها ضركريٌة  ،ن  اآلراء الب  سيزا كاب  رشد كاٌليت ربتاج إذل نراجعات كنزاقشات يزٌد عزها هذا ادلقاـ
     (1).لفهم ادلزظلر الفلسفي العريٌب القدًن دللضلع اخلياؿ

على خطى ما   العربٌيني، فقد كاف يسريأٌما اخلياؿ/ادلتخٌيل عند أىل الٌدراية ابلٌنقد كالبالغة 
، ذلذا صلدهم يتحٌدثلف، كإبسهاب  ة ادلسلمنيكريسًٌخ من رؤل لدل الفالسف كاف قد كيًضع من أسس

هذ   كغَتها ن  األنلر، ككل كاحد ن فصيل...، ع : احملاكاة، كاخلياؿ، كالٌتخييل كالًٌتكيب كالتٌ  كبَت،
 ن  الفلسفة. يستهٌد نفهلنه األساس، فإنٌه على األقلٌ يف  نصطلحان فلسفٌيان ادلصطلحات، إف دل يت  

الٌشعر » يبدك أٌف الزٌػٌقاد كالببلغٌيُت قد ساعللا صبيعان يف بللرة نفهلـو للخياؿ، خاٌصة يف ًاركباطه بػ
Poem» أثر  البالغ «الٌشفاء»كتابه   ضه  ،يف حديثه ع  الٌشعر "ابن سيناعليه " أٌكددلا ، كقد كاف ،
الٌشعر هل كبلـ سلٌيل نؤٌلف ن  أقلاؿ " ، الذم خٌلصه بقلله:نقاد األدب، خاصة كعريفه للشعريف آراء 

نلزكنة نتساكية، كعزد العرب نقفاة... كإظٌلا يزظر ادلزطقٌي يف الٌشعر ن  حيث هل سلٌيل، كادلخٌيل هل 
ر كًاختيار، كابجلهلة التبلـ اٌلذم كذع  له الٌزفس فتزبسط ع  أنلر ككزقبض ع  أنلر ن  غَت ركيٌة كفت

كيتهٌيه العريٌب نزه  . الٌشعر، إذنا، كبلـ سلٌيل، ػلتهه اللزف(2)"كزفعل له انفعاالن نفسانٌيان غَت فترٌم...
، كهذا «The Pleasureالٌلذة »ابلقافية، كبسبب اخلياؿ ػلدث الٌتأثَت يف ادلتلٌقي/القارئ، فتتشٌتل 

فهاذا  ،كأثر الٌشعر كطبيعته  "اب  سيزا"ذا فهم دلا كسهع أك كقرأ. هت ال الفترن  خبلؿ كلٌقي الٌزفس 
 .؟ع  رأم الزٌػٌقاد كالببلغٌيُت فيه

قيهلف األفراح الٌطليلة دارسته كثَتان، حىٌت إٌف احتفاءهم به جعلهم يلقد احتفى العرب ابلٌشعر كني 
شاعر كاحد بُت أفراد القبيلة، كهذا ًلهىا للٌشعر كصاحبه ن  سلطة نعزليٌة/نفسٌية عليهم.  بسبب ظهلر

التبلـ اٌلذم ييسىٌر  ادلزافح عزهم كع  حياضهم، بل إنٌهإنٌه حافظ أسرارهم، كانظم آناذلم كنزجهاّتم، ك 
فس كيسهل هبا ع  لسهاعه ككرديد  الصغَت كالتبَت، كالغٍت كالفقَت، ألنٌه أيخذ بتبلبيب هذ  الزٌ 

                                           
 كنا بعدها. ;07كنا بعدها ك 76يزظر: عاطف جلدة نصر، اخلياؿ، ص ص:  (1)
 .090ص  كح عبد الرضب  بدكم، ، ضه  كتاب: أرسطل، ف  الٌشعر،«الٌشفاء»اب  سيزا، فٌ  الٌشعر ن  كتاب  (2)
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ة ككصليريٌة ، دبا ؽللته ن  إنتاانت كطاقات زبٌيليااللتصاؽ ابألرض/الٌصحراء؛ يف قساكّتا ككحشتها
 نتعٌددة.

  ،«اجلٌن كالٌشياطني»بعادل  فسَت أصل هذا الٌشعر كنصدر  ربطتهع  كالعرب فلٌها عجهت      
أٌف لتٌل شاعر  كقد خاؿ العرب ،«الٌشعر راٌبت» كها فعل اليلاننٌيلف ن  قبل، حيث ربطلا الٌشعر بػ

 نثبل يقلؿ ع  شيطانه ادللهم:« حٌساف بن اثبت»فهذا  ،نزهم شيطانه اٌلذم يلههه الٌشعر

 
 كىِل صىػػػػػػاًحبه ًمػػػػػػٍن بىػػػػػػً  الشيصػػػػػػبافً 

 
ػػػػػػػػػػػػػ هفطػػػػػػػػػػػػػوران أىقػػػػػػػػػػػػػوؿي كطػػػػػػػػػػػػػوران ىي  وى

   

ا القرف إذل غاية القرف الرٌابع اذلجرم، على الرغم ن  أٌف هذ كقد داـ كفسَتهم للٌشعر هبذ  الطٌريقة
 .(1) كهنلض عقل كفتر كنا قبله كاان زن  حضارة

هل كبلـ جلهر  اخلياؿ، كشتله هل ادلعركؼ ادلتداكؿي )اللزف إٌف الٌشعر، ن  هذا ادلزظلر،  
االركباط هزا هل اٌلذم ؽلت  أف ييفٌسر لزا بقاء ربط الٌشعر بعادل اجل  حىٌت أكائل القرف  كالقافية...(، كهذا

الٌشعر/اخلياؿ عادل خفٌي ػلتاج ألف يتتشف، كإف كاف اًكتشافه ػلتاج إذل عيٌدة  حيثالرٌابع اذلجرٌم. 
ػ، كأيلٌفت التتب يف سلتلف ه7كعتاد، ككدٌو كًاجتهاد، لذلك، دلٌا ًازدهر الٌزقد األديٌب العريٌب يف القرف 

كعليها ككعٌلها، اًنصرؼ العريٌب ع  نلاصلة كفسَت نصدر  ؛رلاالت العلم، ككضعت علـل الٌلغة كاًنتشرت
، الٌشعر ابجلٌ ، كصار األنر نزلطان بتحليل هذا الٌشعر ككشف خصائصه، كأسباب أتثَت  يف الٌزفلس

                                           
 -08، ص ص ص 6110، 6هػ، دار الشركؽ، األردف، ط;هػ إذل ؽ6إحساف عبٌاس، اتريخ الٌزقد األديب عزد العرب ن  ؽ (1)

09-66. 
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ثػيرى احلديث ع  ا/صباليا/فٌزيلغلاي انصٌ كلت  اًنطبلقان ن  كلنه   الطٌبعكقٌل احلديث ع   الٌصنعة، كبذلك كى
 .()أهٌنها حضرا يف إبداعات الٌشعراء بلضلح ن  حيث التٌزظَت، إالٌ  ،اخلياؿك

قد خطٌه يف كتابه  اجلاحظ، نا كاف خصلصا لٌتصليرابك  عهلنا كن  أكذل صلر ربط الٌشعر ابخلياؿ
يف فهم  لٌشعر،فا. (1)"كجنس من الٌتصوير الٌنسجصناعة، كضرب من "ن  أٌف الٌشعر « احليواف»

كشابك ككداخل عزاصر  كنتٌلانكه، ال ػلذقها سلل ن   كذلك ن  خبلؿ صزاعة كالٌزسيج،  ،اجلاحظ
دلا ، يف األساس، نا هذا الٌتعريف إاٌل ربديدكشف سٌرها كأكقزه، كعرؼ كيفٌية كلظيف الٌصلرة/اخلياؿ، ك 

 التبلـ حىٌت يتلف شعران صبيبلن كرائقان.ؽلٌيه الٌشعر ع  غَت  ن  أظلاط 

كبلـ نلزكف نقٌفى داٌؿ على »كإف كاف نا ًاستقٌر لدل الزٌػٌقاد العرب قدؽلان هل كعريف الٌشعر أبنٌه 
ياؿ كدكر  يف الٌزفس كنا قيل فيها حلؿ اخل ،يةفلسفة اليلاننال، فإٌف ًاٌطبلع الٌزاقد العريٌب على «نعٌت

نتركا دكر أ الزٌػٌقاد العرب كهذا ال يعٍت أفٌ لٌشعر، جعله ييدخل عزصر اخلياؿ يف كعريفه للٌشعر، كعبلقته اب
 غلعللفلذلك هم ركحه، الٌشعر ك جلهر ذكركا أٌف اللزف كالقافية علا يإهٌنم دل  حىتصزعة الٌشعر، يف اخلياؿ 

لد  على كثرة ادلاء كشرؼ ادلعٌت بزاء عهن  الٌتصلير كضرابن ن  الٌزسج، كها غلعللف  الٌشعر جزسان  ن 
الفصل بُت القيهة كالٌتسهية، كبُت اجلهلة كالٌتفصيل  فٌضللا ، غَت أهٌنمكإصابة اللصف كحس  الٌتهثيل

 كبُت العهلد كاحلٌد...

هذا الٌشعر عٌها  ئلبتقدًن حٌد هنائٌي للٌشعر، بقدر نا حاكؿ أف ييسا ،ادل ييع ى الٌزاقد العريٌب قدؽلان، إذن 
، كعٌها غلعله شعران سبٌجه األمساع كاألذكاؽ، كرغم أتثٌر الزٌػٌقاد العرب دبا قٌدنه الفبلسفة، غلعله شعران جٌيدان 

دل ييفًض إذل حٌد الٌثلرة على ادلفهـل القدًن كنقض حدكد  كنعادله، فقد ظٌل اللزف إاٌل أٌف هذا الٌتأثٌر 
 .ادلخٌيل بغَتعلا خارج دائرة الٌشعركالقافية يف الصهيم كظٌل التبلـ 
                                           

()  أكثر كضلحان ككفصيبلن، كإف كانت زبتلف يف  كنا بعدها، لرؤيةو  06الٌرجلع إذل كتاب: العريب الذهيب، شعرايت ادلتخٌيل، ص ؽلت
 ه يف األعلى. بعض أفتارها عٌها طرحتي 

 .060ص  ،6>>0 ،بَتكت ،: عبد الٌسبلـ هاركف، دار اجليل، ربقيق كشرح6اجلاحظ، احليلاف، ج - 1
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لقد كثر التبلـ كًاحتدـ الٌزقاش بُت الزٌػٌقاد كالببلغٌيُت ادلتأثٌري  ابلفلسفة ع  الٌشعر كعبلقته 
يف الٌشعر. كصبيع هذ  كادلشاهبة كالٌصدؽ كالكذب  الٌتشبيوابحملاكاة كالٌتخييل، كأسهبلا يف احلديث ع  

ها اليلاننٌية كالعربٌية اإلسبلنٌية، كن  بُت الزٌػٌقاد اٌلذي  حظي لديهم يبطبعتادللاضيع كطرٌقت إليها الفلسفة 
(؛ اٌلذم ذكر يف كعريفه  ق7;9، ق;91) "حاـز القرطاج ٌ "نصطلح اخلياؿ/التخييل ابهتهاـ كبَت 

ٌبب إىل الٌنفس ما قيصد حتبيبو إليها كيكٌره إليها ما "للٌشعر أبنٌه  كالـ موزكف مقٌفى، من شأنو أف حيي
قيصد تكريهو، لييحمل بذلك على طلبو أك اذلرب منو، مبا يتضٌمن من حسن ختييل لو، كزلاكاة 

 (1)"مستقٌلة بنفسها أك متصٌورة حبسب ىيئة أتليف الكالـ...

به   كيتلفي  جانعا دلا يعزيه الٌشعرنزظلران ، القرطاج ل بى ن  قً يغدك هذا التخريج دلفهـل الٌشعر، 
ناهية    ن  فبلسفة كنٌقاد كببلغٌيُت حلؿكذلك، إنٌه كعريف جانع لتٌل أك ألغلب نا قٌدنه سابقل 

الٌشعر كبلـ صفته  لديه سلتلف اآلراء الٌسابقة عزه، كها ًاجتهع لديه أفٌ  ت، ألنٌه اجتهعالٌشعر كداللته
 كأٌف كسيلته يف ذلك احملاكاة كالٌتخييل. كالقافية، كأٌف له قصدان كغايةف اللز 

بلزنا حلديثزا ع  الٌشعر عزدهم، كهذا نأيٌب احلديث ع  اخلياؿ لدل صباعة الزٌػٌقاد العرب القدانى 
لهانان  نٌه كافإألٌف رأيهم يف اخلياؿ اًنبثق يف رلهله ن  نزاقشتهم للٌشعر ناهيةن ككجلدان، بل كؽلت  القلؿ 

ألٌف نٌقاد األدب،  يشٌتله ن  خياؿ ككصلير، ن  حيث همعر نع نا عليهم أف يربطلا حديثهم ع  الشٌ 
 الفبلسفة قد ًاختٌصلا دبقاربة اخلياؿ كادلفهـل نزه يف عبلقته نع الٌزفس كنلتاّتا.

بتبعٌية اخلياؿ  للاقافإٌف هؤالء الزٌػٌقاد كالببلغٌيُت، ادلتفلسفُت نزهم ابخلصلص، كناداـ األنر كذلك، 
للحٌس، كها قاؿ بذلك فبلسفة اليلانف ن  قبل، لذلك فالٌشاعر عزدهم ال يتخٌيل إاٌل نا يدركه حٌسه، 

كن الٌتخييل اتبع للحس... ]كما ال دي"إٌف  "حاـز القرطاج "ك نا يلجد دليل ػليل عليه حٌسان، يقلؿ أ

                                           
، ص 9;>0، 6خلجة، دار الغرب اإلسبلني، بَتكت، طح: دمحم احلبيب ب  نزهاج البلغاء كسراج األدابء، ك حاـز القرطاجٌٍت، (1)

:0. 
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 ،لى حالو من ىيآت األحواؿ ادلطيفة بو كالالزمة لوابحلس[ فإمٌنا يلـز ختييلو مبا يكوف دليال ع وكا در إ
كبسبب ن  هذ  ادلعايَت كالٌضلابط اٌليت  ،لذلك. (1)"حيث تكوف تلك األحواؿ شلٌا حيٌس كيشاىد

لعبلقة اخلياؿ نع احلس، كاف الٌتخييل غَت نركبط دبا ؽلتزع أك يستحيل كجلد  حٌسان،  "القرطاجٍت"قٌدنها 
ألٌف الٌرؤية الٌزقديٌة العربٌية القدؽلة كانت كشٌدد على االبتعاد ع  ادلبالغة الفجة كعدـ الصدؽ يف الٌشعر، 

 ه:على الٌشاعر قللي  يبى فهثبل عً 
ػػػػػػػػعي مىػػػػػػػػن حبىٍجػػػػػػػػرو   كىلىػػػػػػػػوالى الػػػػػػػػٌريحي أيِسًٍ

  
ػػػػػػػػػٍيًض تػيٍقػػػػػػػػػرىع ابلػػػػػػػػػذ كور  صىػػػػػػػػػًليلى البػى

   
)نديزة ابليهانة( نسافة عشرة أاٌيـ، حىٌت عيٌد « حىٍجر»كهذا ألٌف ادلعركة كدكر يف نتاف بعيد ع  

 .(2)بيت قالته العرب هذا البيت أكذبى 

يؤٌكد أبٌف اخلياؿ يف الٌدرس الٌزقدم العريب القدًن يتأٌسس على  حد الٌدارسُتأألجل هذا، ألفيزا 
ظٌلت سياجاكه نؤطٌرة لتزاكؿ اخلياؿ "دبا هل آلية للٌتفتَت عاٌنة، كبذلك  ،«الٌتشبيو كادلشاهبة»نفهـل 

شاهبة( الٌشعرم حىٌت بعد هجرة الٌتصٌلر األرسطٌي إذل الثٌقافة العربٌية القدؽلة. لذلك شٌتل الٌتشبيه )أك ادل
احمللر االبستيهي للٌتفتَت يف اخلياؿ الٌشعرٌم لدل العرب قدؽلان، ضه  نستلهنات بيانٌية كقـل على 

اٌلذم يتتسب شرعٌية القبلؿ،  ،اللضلح كنزهع الٌتفسَت ن  خبلؿ نظرة عقبلنٌية كيرادؼ اخلياؿ ابللهم
 .(3)"فقط، على سبيل ادلبالغة كاالٌدعاء ألغراض صبالٌية كببلغٌية ال كتجاكز نقتضيات الٌصزعة الٌشعريٌة...

                                           
بُت األقاكيل  . ذلذا نٌيه القرطاجٍت99، 98حاـز القرطاجٌٍت، نزهاج البلغاء كسراج األدابء، كح: دمحم احلبيب ب  خلجة، ص ص  -1

ل العلهية، شلا دفعه "للبحث ع  نبدأ الشعر كغايته، فلجد أٌف ذلك يتحٌقق فيها كثَت  الصلرة الشعرية ن  االنفعالية.  الشعرية كاألقاكي
كها دفعه ابلتارل للتحٌرم ع  ادلادة الشعرية اليت كتشٌتل نزها هذ  الصلرة، فلجدها كتهٌثل يف طبيعة ادلدركات احلسية. كذلذا كانت 

ركات احملٌسة ن  جهة أخرل، كتتانل ككتبلقى ككتلٌحد يف برهة التخييل الشعرم، لتتجٌسد يف الطبيعة الفزية االنفعالية ن  جهة كادلد
 .81ادلستحدثة على يد الشاعر كاليت كتشٌتل نزها الصلرة الشعرية". قصي احلسُت، أنثركبلللجية األدب، ص 

 .133، ص 1987، 2دة، بَتكت، ط، دار اجليل كدار اآلفاؽ اجلدي2أبل علي القارل، األنارل، ج (2)
 .04العريب الذهيب، شعرايت ادلتخٌيل، ص  (3)
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ادلشاهبة، اٌليت كقـل على زلاكلة  عبلقةيف إطار لقد كاف حضلر نفهـل اخلياؿ، يف الغالب األعم، 
  كلت عزايةأ أخرل آراءعدـ كجلد  ، إاٌل أٌف هذا ال يزفيالعزاصربه ادللجلدة بُت اإدراؾ عبلقات الٌتش

 .يف نزأل ع  عبلقة ادلشاهبة ادلعرفة كاإلبداع فهـل اخلياؿ ككظيفته داخل حقليٍ دبكربل 

ع  دكر اخلياؿ يف اًقتباس ادلعاين كًاستثارّتا ككشتيل صلر  "القرطاج  حاـز"كقد ربٌدث  ،هذا
األشياء قد ًاركسهت يف اخلياؿ على حسب نا كقعت عليه يف اللجلد  إذا كانت صلر"جديدة بقلله: 

ككانت للٌزفس قٌلة على نعرفة نا سباثل كنا كزاسب كنا زبالف كنا كضاد، كابجلهلة نا اًنتسب نزها إذل 
كركيبات  ،ن  اًنتساب بعضها إذل بعض، اآلخر نسبة ذاكٌية أك عرضٌية اثبتة أك نزتقلة أنتزها أف كرٌكب

جد يف عادل احلٌس ، فتٌل نا كي (1)"اٌليت كقٌدـ هبا احلٌس كادلشاهدة ،على حٌد القضااي اللاقعة يف اللجلد
كاإلدراؾ له نا يقابله يف عادل اخلياؿ أك يهيد، ن  خبلؿ القدرة على الًٌتكيب بُت العزاصر على شاكلة 

 عزاصر اللجلد.

قد طابقت ادلهارسة اخليالٌية يف الٌزثر  ال يعٍت البٌتة أهٌنالك، ٌف نزاقشة قضٌية اخلياؿ، كاألنر كذإ
بل إٌف هذ  اجملاالت اإلبداعٌية  ليل ن  طرؼ الزٌػٌقاد كالببلغٌيُت،دراسة كرب بلصفها نلضلعى ، كهذا كالٌشعر

كغَت ادلقٌررة، نقدايٌن كببلغٌيان،  ؛كانت فضاء رحبا دلهارسة اخلياؿ بتزليعاكه ادلقٌررة  ،الٌصلفٌية ؛كحىٌت الٌديزٌية
اثرة كٌل نا ًاحتضزته كلك اخلطاابت الفزٌية كالديزٌية، كلت  نا ذبدر اإلشارة إليه إلكال رلاؿ يف هذا ادلقاـ 

ن  حيث هل نتاج نادٌم كنعزلٌم دللتة  ،هل ضركرة العلدة إذل ادلتخٌيل الٌشعرٌم كالٌزثرٌم كالٌديٌٍت العريبٌ 
حىٌت كتتهل الٌرؤية الٌزقديٌة للعهلٌية  ٌيلي كنقارنته ابلٌتخٌيل نظرايٌن تتزا  نبلنح الفعل التخألجل ًاس ،اخلياؿ

 التخٌيلية.

                                           
 .39، 38حاـز القرطاجٌٍت، نزهاج البلغاء كسراج األدابء، ص ص  (1)
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قد قٌدنت رؤيتها ، الٌصوفٌيةالعرفانٌية شلثٌلة يف نظرة  ؛إذل أٌف الٌزظرة الٌديزٌية ،شَت هزاكال أبس أف ن
فقط على نستلل اخلطاب ابلعيزٌية األنطلللجٌية للخيارل كقدركه اخلبلٌقة، ليس "ة للخياؿ كأقٌرت صٌ ااخل

بل على الٌصعيد اللجلدم كالتلين، حبيث يصَت اخلياؿ ذا أكلليٌة حامسة يف نظريٌة ادلعرفة الٌشعرم...
كبذلك  ،(1)«كلمسلكلنيا لللجلد بعاٌنةك الٌصلفٌية كاٌليت ذبعل نزه أساس الٌتجربة ادلعيشة لئلنساف خاٌصة 

الٌنور، ادلرااي ادلتقابلة كاالنعكاس، صلد قانلس اخلياؿ/ادلتخٌيل لديها قائهان على نصطلحات ن  نثل: 
، نتعٌلقة ابخلياؿ كًاشتغاله يف حقلؿ نتعٌددة ... كهي هبذا كؤٌسس دلزظلر خاصٌ كالٌتجٌلي، كالربزخ

 كهذا نا يستدعي ضركرة إعطاءكآناذلا كآالنها، ابإلبداع الٌشعرٌم، كاحلياة/اللجلد، كالٌزفس يف ًاعتقاداّتا 
 طائفة ادلهتٌهُت ابخلياؿ كإبنتاانكه. ذا ادلزظلر ن  ًقبىلل ذلعزاية كرب 

 مركزية العقل كىامشية اخلياؿ :ديكارت -2
جل فهم اللجلد كأبعاد  كاإلنساف أن  ظٌل الفبلسفة كادلفٌتركف يقًتحلف رؤل كنزاهج 

ه، دكف أف كرك  إليه ركلانن نطلقان، لذلك كزٌلعت ؽلت  أف كطهئٌ  إليه ذات الباحث/عقلي  اكآناله/آالنه، دب
لدرجة كزٌد ع  اإلحصاء كاحلصر، كاختلفت آليات االشتغاؿ فيها ابختبلؼ  ،كلك الٌرؤل كادلزاهج

يسَت يف ر، الفت أمٍ ناداـ؛  ،زلاضزها، كهل نا أفضى إذل اًكصاؼ الفتر/العلم بصفيٍت السَتكرة كالصَتكرة
ة جاهبى

ي
احلاجة يف  دعتكطرح أسئلة جديدة كٌلها  ،طريق عسَتة ضلل الض فر ابإلجابة ع  األسئلة ادل

 لسؤاؿ.ع  ااإلجابة 

                                           
  ٌيف ادلزظلر الصليف "ليس زبٌيبل نهكاي عابرا ال قيهة كاقعية له، كها أنٌه ليس خياال خبلقا كها عرفه الفزانلف، بل هل طاقة  اخلياؿ إف

كقلة ذات بعد حقيقي كاقعي يسعى إذل التحٌقق يف احلس بشتل دائم أبدم أزرل. يزظر: سعاد احلتيم، ادلعجم الصليف، احلتهة يف 
" ككيفية العرفانية الصوفيةحلؿ " دلهيد ن  التفصيلك  .447، ص1981، بَتكت، 1لطباعة كالزشر، طحدكد التلهة، دار دندرة ل

 .  143 -79 الصفحاتعاطف جلدة نصر، اخلياؿ، نفهلناكه ككظائفه،  دللضلع اخلياؿ كادلتخٌيل، ييزظر فههها
 .17العريب الذهيب، شعرايت ادلتخٌيل، ص  (1) 
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، نا جعلها ال ادلستحيلك  ادلهت  كهي كؤٌثث لتياهنا/كجلدها، نراكحة بُت ،هذ  هي مسة ادلعرفة
جاابت، بعٌدها سبيل التشٌتل كندار الٌتحٌقق، لتغدك كفتأ كدكر يف فلك الٌتهاحم كالًٌتاكم لؤلسئلة كاإل

نلاط  الظٌلهة اٌليت  سيضيئؿ إذل اللجلد بعد أف دل يت ، ككتلف قطعة ن  نلر يؤك شلتزان  ،بذلك ،ادلعرفة
 ركح اإلنساف.ك  كغٌلف جسد

كهزائها، كهي يف نعاانّتا كشقائها، يف سعادّتا  رلهل دلا كركنه الٌذات اإلنسانية إٌف ادلعرفة اتريخ
هبذا كلأـ اإلنساف نيبلدان كحياةن، كلت  دكف أف كتلف هي هل، نادانت جهءان شلتزان فقط ن  صبلة أجهاء 

اكه اًلتصاقان تى لى ، كإف كانت كلتصق به/أبعضائه/دبى "اإلنساف/كلًجد هذا التائ  ادلسٌهى "شلتزة أخرل كصزع
بح احلديث ع  الٌذات/اإلنساف نبلزنان للحديث ع  يص ،ؾ، كإذ ذانا يتسبها قٌلة كنىزػىعىة ، كهلشديدان 

  .نزها كادلتخٌيلة ادلعرفة يف سلتلف سبظهراّتا: العقلٌية

، فقد كلٌقف الفبلسفة كادلفٌتركف نا خٌلفه نزهم دل  أراد ،ٍلتان نشاعان بُت الٌزاسكدلٌا كانت ادلعرفة ن
أتييدان كنقضان، فأٌكدت طائفة الٌرؤية ، طليلةك أفبلطلف كأرسطل، كأقيهت حلذلها نقاشات حاٌدة 

األفبلطلنٌية، بعدـ كجلد يقيزٌيات، كشايعت طائفة أخرل رؤية أرسطل، كأسلهت اآلراء إذل أفتار 
يٌن األرسطٌي،   اجلدؿ األفبلطل نعة، كقًتب أك كبتعد ع  بعضها حسب درجة اًقًتاهبا أك اًبتعادها نتزلٌ 
رٌسخته ن  نزظلر الهلٌب ظٌل  اة ذلك االختبلؼ كالٌتزلٌع دبكانت العصلر اللسطى قد أطفأت جذك   كإف

الٌنهضة »جاء عصر الٌزهضة بفتلحاكه يف شىٌت اجملاالت؛ نع  لم كادلعرفة قركانن طليلة، فقدزلتتران للع

                                           
 كغدك ادلعرفة؛ دبا هي نصطلح جانع لتٌل نا يريد  كػللم به اإلنساف يف كجلد ، نركه ًاهتهانه؛ فيجٌد يف نزاقشتها كطرح  هتذا

األسئلة فيها كحلذلا ع  قيهتها؟ كع  سبيل اللصلؿ إليها؟ كأيٌها ييفضي إذل نعرفة حقيقٌية؟ كهل ؽلت  احلديث حقا ع  كجلد نثل 
"، نثبل، لتصٌلر عادل ادلثل العليا نعتربان أٍف ال حقيقة Platonأفالطوف ه اذلٌم/ هٌم الٌسؤاؿ كاجللاب نا دفع "هذ  ادلعرفة أـ ال؟...، إنٌ 

إاٌل هزاؾ، دكف أف كقـل طريقته على نسٌلهات يستزد إليها نطلقان يف أتسيس أحتانه على األشياء، على خبلؼ أرسطل؛ اٌلذم عٌد 
، كًاعتهد على بعض ادلسٌلهات كالبديهيٌات يزطلق نزها يف نزاكشته لبعض القضااي، نغٌَتان بذلك العادل الطٌبيعٌي هل األصل كاحلقيقة

 طريقة االقًتاب ن  األشياء، كها خٌطها أستاذ  ن  قبل.
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، كحركة «Humanismالٌنزعة اإلنسانٌية »، كظهلر حركة ثقافٌية جديدة عيرفت ابسم «اإليطالٌية
كنا صلم عزه ن  أثر كبَت يف كقٌدـ « الٌدراسات الٌتجريبٌية»، دكف نسياف إحياء «اإلصالح الٌدي ٌ »

 .()العلـل كادلعارؼ

كغَت  أٌف   **« ـF.Bacon(0890 – 0969) فرنسيس بيكوف»لقد عٌد رٌكاد العلم الٌتجرييب كػ
احللاس هي نصدر كٌل نعرفة كيقُت، كال سبيل غَتها لللصلؿ إليها، فتانت ادلبلحظة ادلباشرة لؤلشياء 

كًاختبارها هي الطٌرؽ األساسٌية دلعرفة الٌتجريبٌيُت دبختلف كلٌجهاّتم، لذلك دل يت   كإخضاعها للٌتجربة
على احلاجة إذل نزهج جديد أك طريقة  ،نثبل ،«بيكوف»لديهم ًاعتداد ابلعقل كال ابدلخٌيلة، بل كأٌكد 

فترة كطريقة ن  خبلؿ دراسته ادلعزلنة « االستقراء»نقًتحان كنعتهدان « القياس»جديدة بدؿ نظرية 
بُت  – «بيتلف»كها عرضها   –، كإف دل كيقبل هذ  الفترة سبانان «ـ1602األكرجانوف اجلديد »بػ:

أمهٌية ادلالحظة قد جعل منو دكاء مفيدان يشفي من الٌنزعة "لى أكساط العلهاء آنذاؾ، إالٌ أٌف أتكيد  ع
  .(1)"العقلٌية الٌتقليديٌة ادلتطٌرفة

                                           
() ص ص 6111، 6يزظر: حس  حزفي، نقٌدنة يف علم االستغراب، ادلؤسسة اجلانعية للدراسات كالزشر، لبزاف، ط أكثر للٌتلسع ،

 .;>0، 0;0، :09 ص
" فيلسلؼ بريطاين كلد يف لزدف، ن  عائلة أحد كبار نلظفي الدكلة، كقٌلد نزاصب عالية، اٌّتم Bacon فرنسيس بيكوف" **

، كقٌدـ التعليم 0968/:>08، كحتم عليه ابلغرانة، كطرد ن  الببلط. ن  أهٌم نؤٌلفاكه "زلاكالت 0960ابلفساد يف 
...ابإلضافة إذل نؤلفات قانلنية كاترؼلية كعلهية كنأثلرات. يزظر حس  حزفي، نقٌدنة يف علم 0961، اآللة اجلديدة0918/0966

 .611، ص6111، 6االستغراب، ادلؤسسة اجلانعية للدراسات كالزشر، بَتكت، ط

، ص >611ليت، دط، ، كر: فؤاد زكرايء، سلسلة عادل ادلعرفة، الت6بركراند راسل، حتهة الغرب، الفلسفة احلديثة كادلعاصرة، ج (1)
8: .  
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كآخري ،   (ـ08<9، 0981)«Descartes ديكارت»نع  "العقالنٌية الٌديكارتٌية"كابلٌرجلع إذل 
أكرب شلٌا كانت عليه  بصلرةت ادزدا« ادلنهج»قيهة صلد أٌف  ،الٌرايضٌياتحيث ذبٌسد االهتهاـ التبَت بػ

 الفلسفي، كيتلف دار االشتغاؿ ن« العقل»سيغدك ك ، «Hobs كىوبز Bacon بيكوف»نع فلسفة 
أك أغلبها كصٌب يف « ديكارت»نلضلع الٌدراسة ككسيلة الٌتفتَت فيها، ذلذا كانت كتب  يف اآلف نفسه

زلاكلة بياف الطٌريقة اٌليت ؽلت  أف يعتهدها اإلنساف حىٌت يستطيع ًاستخداـ نلتته العقلٌية بشتل كانل، 
الٌناس مجيعان متساككف فيو ]أم العقل[، ككٌل ما بيننا من اختالفات ىو أٌف البعض منٌا "نعتربان أٌف 

 .(1)"كتسبو ابدلمارسةهج شيء نلبعض اآلخر، غري أٌف ادلنيستعملونو أفضل من ا

، فإٌف ن  اللاجب على اإلنساف العاقل أف يعطيه *أعدؿ شيء قسهةن بُت الٌزاسهل كناداـ العقل 
كأنٌه  ، خاصةحٌقه ن  الٌرعاية كاالهتهاـ، دبا ػلٌقق له إنتانٌية الٌتأثَت يف كجلد  كيسهح له بتعٌقل احلياة

هل اللسيلة  إٌف العقل«. ىوبز»ابدلراف، عتس نا كاف يرل الٌتجرييٌب ال ؽلت  اًكتساهبا « فطريٌة»نلتة 
 للفهم الٌسليم كاليقُت الرٌاسخ. اللحيدة لئلدراؾ، ذلذا فهل نقٌدس اإلنساف/العاقل/ادلفٌتر؛ بلصفه ربٌققان 

تخٌيلة، األجساـ ذاهتا ال تيعرىؼ حٌقا ابحلواس أك ابلقٌوة ادل"لديتارت، أٌف  قلؿرل اآلف، كال لقد كبٌُت 
 .2"كإمٌنا ابإلدراؾ كحده، ىي ال تعرؼ ألٌّنا تيرل كتيلمس بل ألٌّنا تيفهم أك تدرؾ ابلٌذىن

                                           
  " رينيو ديكارتDescartes   نقاؿ 1628" فيلسلؼ رايضي فرنسي كلد يف الهام، ن  أهٌم نؤٌلفاكه: "قلاعد ذلداية الذه ،

، ابإلضافة إذل كتبه األخرل اليت هي أدخل إذل 1644، نبادئ الفلسفة 1641، التأٌنبلت يف الفلسفة األكذل 1635يف ادلزهج 
، نثل كتاب" انتسار اإلشعاعات" ك"األنلاء". يزظر   .182حس  حزفي، نقٌدنة يف علم االستغراب، هانش صاتريخ العلـل

 . 65بركراند راسل، حتهة الغرب، ص ( 1) 
* "  يف كتابه "خطاب ادلزهج"، إذ يقلؿ: إٌف العقل "أعدؿ أشياء العادل قسهة بُت الزاس، كالتل ديكارتهذا ابلضبط نا أٌكد "

 ,René Descartes, Discours de la Methode, Editions Cérèsيعتقد أنٌه أكٌب نزه نا يتفي...". 
Tunis, 1995, p7. 

، 1988، 4ركنيه ديتارت، أتٌنبلت يف الفلسفة ادليتافيهيقية األكذل، كر: كهاؿ احلاج، نزشلرات عليدات، بَتكت، ابريس، ط - 2
 .47ص
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يغدك العقل كحد  صاحب الٌسلطة يف إدراؾ األشياء كفههها، كال ؽلت  للحلاس كال القٌلة  ،هتذا
نفسه، كنزه فبل كثلؽ هبا، بل إٌف كٌل  "ديكارت"بتعبَت  ،«خٌداعة»ادلتخٌيلة أف كفعل ذلك، ألٌف األكذل 

؛ دبا كضفيه ن  «سٌيدة اخلطأ كالٌضالؿ» ،حسبهطل ال يقبل، كأٌنا الثٌانية فهي، نا عرفزا  بلاسطتها اب
أتٌمل يف صورة، أك شيء »كيرٌد إذل احلٌس، كلف الٌتخيل ابألساس كهم، كألهٌنا، ن  جانب آخر، 

من األشياء تّتٌكب من األفكار اٌليت لدينا عن أشياء أخرل، أبسط، ىي  صيورىان"بل إٌف ، (1)«جسمي
 .(2)"موجودة حٌقان 

فقط، بل كعٌدا  إذل ن  شايعه ادلزهج كالطٌريقة أك « ديكارت»كدل يقف ّتهيش اخلياؿ/ادلخيلة نع 
علم الٌزفس دبا فيها  ،بُت أنصار الفلسفة ادلاديٌة األكركبٌية ،نثبل ،هكلًٌب كداخالفه فيهها، فقد 

 ، سبنسرW.James ، كليم جيمسHobs بز، كىو Hume ىيـو: الفسيلللجي، ن  أنثاؿ

Spenser ككوندايؾCondillac  (1712 – 1770ـ)،  الٌصلرة التانزة ضرب "كغَتهم، أبٌف
ن  الٌطلابع أك الٌرسـل ادلاديٌة يف الٌدناغ، يبعثها ن  كهلهنا نركر التٌػيٌار العصيب هبا، كهم يطلقلف عليها 
كغٌَتات دناغٌية كأتلٌقات كها يتأٌلق جسم يف الظٌلهة دكف ًاشتعاؿ أك حرارة، كالٌصلر على هذا الٌزلع كعلد 

 .(3)"ة أخرل حاضرة فيهزاسبة إحساس أك صلر دبإذل الٌذه  

نزظلر غلعل ن  الٌصلر رلٌرد نسخ لبلنطباعات على أعضاء احلٌس، كغلعل اخلياؿ قاصران  هإنٌ 
بُت احلالة الٌدناغية كاحلالة  اربط صلد لدل رٌكاد هذ  الٌرؤية قلرف ابحلٌس كاإلدراؾ، حيثنا كغانضان إذا 

الٌزفسٌية )فالٌشعلر يقلؿ نا غلرم يف الٌدناغ(، كفات هذ  الٌرؤية االختبلؼ ادللجلد بُت اجلانب اجلسدٌم 

                                           
 .>6ص ركنيه ديتارت، أتٌنبلت يف الفلسفة ادليتافيهيقية األكذل، كر: كهاؿ احلاج، (1)
 .:6ادلرجع نفسه، ص  (2)


، ىوبز، ككونديالؾدلهيد ن  التفصيل حلؿ حياة كفلسفة كل ن  "  " ضليل إذل كتاب: كد هلندركش، دليل أكسفلرد للفلسفة، ىيـو
 ، على التلارل. 6>:، كاجلهء الثالث ن  التتاب نفسه، ص 9;>، 0106، ص ص 7ج

 .09عاطف جلدة نصر، اخلياؿ، ص  (3) 



           فلسفة ادلتخٌيل كحتٌوالت ادلفهـو                                                     الفصل األكؿ     

 

 
- <7 - 

حالة  يطرأ عليها الٌتغٌَت على خبلؼ كقد ،كاجلانب اللجداين، خاٌصة كأٌف الٌصلر قد كبقى على حاذلا
الٌصلرة كبقى كها هي، كهذا هل نا يفٌزد هذ  الٌرؤيٌة ادلاديٌة  د كتغٌَت كلت ٌ اخلبلاي العصبٌية، أم إٌف اخلبلاي ق

 .كيهػلها إذل اذلانش

ىذا  »قد عٌد اخلياؿ  ؛كهل عقبلين ؛« ـPascal (0966 /0996) ابسكاؿ»هذا، كإٌف 
      Malebranche مالربانش»ككاف  ،(1)«اجلزء ادلخادع يف اإلنساف، كمصدر اخلطأ كالٌتزييف

لتلف حركته الٌذهزٌية كعلؽ "، كهل عقبلين يشتتي ن  اخلياؿ كيتأٌسف بشٌدة « ـ(0:08 /;096)
خرل غَت كلك اٌليت أكسبزعه ن  االنتبا  إذل أشياء  فٌية اٌليت ربدثها يف الٌزفس،الٌدناغ ابالنفعاالت العاط

كلذلك فقد ناثل بُت اجملزلنُت  ،الٌزفسٌيةكزتجها سبثيبلكه، كها أنٌه ًاراتب يف قيهته اإلدراكٌية ككظيفته 
 .(2)"كرلٌزحي اخلياؿ

ن  أجل ربٌقق اللجلد، فإٌف الٌتجريبٌيُت قابللا  ابلفكر/العقل األانكإذا كاف ديتارت قد قابل  
كدل ربظ ادلخٌيلة لديهم إاٌل ببعض االهتهاـ، كإف كاف هذا  ،أتسيسا للحقيقة "األان ابلواقع/احلس"

 اسبينوزاػ»ؼكرب: العقل أك احلس، ابدللضلع األ ظٌل ندرجان يف إطار العزاية ،أم االهتهاـ ،األخَت

                                           


رايضي كعادل طبيعي كالهلٌب فرنسي، له نؤلفات حلؿ قلانُت حركة ادليا ، كالزظرية الرايضية لبلحتهاالت، حساب "ابستاؿ" هل  
ادلخركطات، اخًتاع اآللة احلاسبة، كتب شبانية عشر رسالة هي "الرسائل اإلقليهية"، عاجل فيها نشاكل اللجلد اإلنساين ن  انحيتٍُت 

ـ"؛ الذم صبع فيه نذكراكه كذكرايكه. حس  حزفي، نقدنة يف علم 09:1الشهَت "اخلاطرات البلهلكية كالزفسية، كخزاؾ كتابه 
 .6>0االستغراب، هانش ص

 .9>يلسف اإلدريسي، اخلياؿ كادلتخٌيل، ص  (1) 
 نزاقشات 09:8-09:7فيلسلؼ فرنسي كالهلٌب كنبٌشر ابدلسيحية، ن  أهٌم أعهاله "يف البحث ع  احلقيقة  نالربانش ،

 ...". 6;09األخبلؽ ، رسالة يف 1;09، رسالة يف الطبيعة كالفضل اإلذلي09:0نسيحية 
 .9>يلسف اإلدريسي، اخلياؿ كادلتخٌيل، ص (2)
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Spinoza (0966 – 09::)ـ »  ،نثبل، كهل عقبليٌن بطبعة سلتلفة ع  أنصار العقبلنٌية كنؤٌسسيها
ضركريٌة يف أيٌة عهلية  ،حسبه، ، ييزظر إليها يف سياؽ عبلقتها ابجلسد، كهي«ملكة عقلٌية»عٌد اخلياؿ 

 .(1)نعرفٌية، غَت أهٌنا أيضان نصدر لؤلخطاء كاألفتار غَت ادلتتهلة

، «Hume (0:00- 0::9) ىيـوـ( ك0966 – 0:07) Lock لوؾ»أٌنا الٌتجريبٌياف 
، كلت  "لوؾجوف " ، بتعبَت كظيفة زائدة عن احلاجة أك كظيفة زائفةفقد نظرا إذل اخلياؿ ن  زاكية أنٌه 

القدرة اخلاٌصة ابلتعديل اإلدراكٌي للعقل، كىو لديو "هيـل كاف أقٌل كعٌزتان كرفضان للخياؿ، ألنٌه عٌد  
قدرة... ترتبط ابلٌذاكرة أكثر من ًارتباطها بعامل احلواس، أك اإلدراؾ احلسٌي، كاخلياؿ لديو دليل  

 (2)"كذلك على حيويٌة الٌصور

الرٌفض التلٌي له كبُت االعًتاؼ ادلباشر كغَت ادلباشر دباهيته ككجلد  ، بُت ايتأرجح اخلياؿ، إذن 
تلك اآلراء ادلتزٌلعة ل انخر؛ كهل سبب إيرادشياء؛ زبتلف درجاكه ن  فيلسلؼ آلككظيفته يف إدراؾ األ

صر كالتثَتة حلؿ نفهـل اخلياؿ كطبيعته، كلت  هذ  القيهة الٌضئيلة اٌليت حظي هبا اخلياؿ كادلخٌيلة نزذ ع
، كبركز ادلزاهج الٌزهضة األكركبٌية كعلد ابألساس إذل أٌف هذ  الفًتة كانت فًتة اًنفجار العلـل ككطٌلرها

لٌي العق ُتادلزهجكله ن  العلهٌية ككثرة االكتشافات كاالخًتاعات، كنعللـه الٌدكر التبَت اٌلذم أٌدا   
كانت فًتة سيطر فيها البلهلت التزسٌي كها ذلك، ابإلضافة إذل أٌف فًتة العصلر اللسطى   كالٌتجرييٌب يف

كاحد للحياة كسيبل عيشها، كهبذا غدت كفهم إذل إشاعة فتر  د  القساكسة كالتهزة، كهل نا أٌدلجسٌ 
احلياة يف رلهلها نعاانة كنتابدة ال ًقبىلى لتثَت ن  الٌزاس هبا، دكف أف يزفي هذا التبلـ ع  هذ  الفًتة 

                                           
 بعد اٌّتانه ابذلرطقة، بسبب كتاب  0989سًتداـ، طرد ن  اجملٌهع اليهلدم يف اسبيزلزا هل فيلسلؼ عقلي يهلدم، كلد يف ان

، رسالة يف إصبلح 0996، نبادئ فلسفة ديتارت::09، له كتاب"األخبلؽ09:1"رسالة يف البلهلت كالسياسة" الذم كتبه يف 
 ". ::09، رسالة يف السياسة::09الذه 

 .>08ص ك  6:شاكر عبد احلهيد، اخلياؿ، ص  (1)

 .6:ص  ادلرجع نفسه، (2)
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كج ن  ذلك اللضع، كلعٌل أهٌم نظهر ؽلثٌل ذلك هل اهتهانهم الٌشديد أٌم جهد أك أٌم زلاكلة للخر 
 بفلسفة ادلعلم األٌكؿ أرسطل، ككقدًن شركح ككعليقات نتعٌددة حلذلا.

ألجل هذا كٌله، كاف عصر الٌزهضة بفتلحاكه التثَتة خاٌصة نزها إعادة االعتبار لدكر العقل يف 
ًاستطاع أف يؤٌسس « ديكارت»ا كبَتان ال يعدله نصر آخر، كلف نصر ادلعيشة كادلعرفٌية كالعلهٌية...احلياة 

طريقة جديدة يف الٌتفتَت زبرج على الفتر ادلدرسٌي، كها سبٌت  ن  كلضيح نعادل كلك الطٌريقة كنبادئها، 
 Methodالٌشك  منهج »كأخرج الفتر ن  شططه كربٌجر  الٌسابق يف البٌلهلت، فأقاـ بذلك صرح 

of Doubt» الكوجيتو الٌديكاريت»كادلعركفة بػ:  ؛ ن  خبلؿ نقللته الٌشهَتةكربط اللجلد ابلٌتفتَت 
Cogito« :» موجود انأأان أفٌكر إذف« »I think therefore I exist» هل  ،، كٌل هذا كغَت

 نا سحب البساط ن  ربت أقداـ اخلياؿ كأزاحه جانبان، أتخَتان كًاستصغاران لدكر  كأثر  يف احلياة كادلعرفة.

، (1)«اخلياؿ ليس عنصران أساسيٌان من العقل...»غلادؿ على أٌف « ديكارت»هتذا، كجدان ك 
 العقل، كنزه كجلدى   كجلدي  كهذا ألٌف اخلياؿ يتعانل نع الٌصلر داخل الٌدناغ؛ هذا األخَت اٌلذم ؼلالف

القدرة على تشكيل الٌصور ": فإٌف الٌزلع ادلطللب يف قابلية الٌتخيل، كالتبلـ لديتارت، ليس هل
]فػ[ العقوؿ الٌديكارتٌية كاإللو، كٌلها معقولة، كلكن ما من أحد منها إبمكانو أف يرتسم يف  العقلٌية...
قدؽله  ،دلزظلر الغريبنلاصلة ا يف حٌق اخلياؿ هل ديكارتكبذلك، يتلف نا فعله  .(2)"مركز العقل

حلؿ اخلياؿ، كهذا نا جعل اخلياؿ يظٌل يف أسفل سٌلم ادللتات، بل كأقٌلها قيهة، خاٌصة كأٌف  ،كحديثه
لقد حظيا ابهتهاـ نستهٌر يف الٌهناف  ، بتعبَت أدؽ،أك لزقل عقل كاحلس قد أعيد ذلها االعتبارنلتيت ال

نزذ أاٌيـ أفبلطلف كأرسطل كحىٌت العصر احلديث، حيث زاد ذلك االهتهاـ ككفاقم لدرجة هائلة، حىٌت 
 صارا عزد كثَت ن  الفبلسفة كالٌدارسُت نصدرم احلقيقة كاليقُت.

                                           
(1)

   Michael Beaney, Imagination and creativity, The Open University Walton Hall, 

Milton Keynes MK7 6AA, First published 2005, p: 01.                 
(2)

 Robert Audi, The Cambridge Dictionary of philosophy, second edition, 

Cambridge university press, 1999, p: 169.   
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  كانط كاخلياؿ ادلنتج/ اإلبداعي:-3

ات األخرل تى ا على ادللى تن لً ، كجعل نزه نى «العقل»ٌزهضة حلؿ لقد سبركه الفتر األكركيٌب يف عصر ال
ال أيكيه الباطل ن  بُت يديه، ككاف ن  نتائج فلسفة  الذم كأصبح كٌل شيء يؤكؿ إليه، ألنٌه كحد 

 فظان على الٌزهعة العقلٌية، كأحياالعقلٌية أف كلٌجه الفبلسفة كلج هىٍُت سلتلفُت، األٌكؿ ظٌل زلا "ديكارت"
كالثٌاين هل  " Leibnizزكليبنت   Spinozaاسبينوزا"نثلها نرل ذلك لدل الفيلسلفُت  ،الًٌتاث العقليٌ 

اٌليت ًاستزدت إذل احلٌس كالٌتجربة، « English Empericismالٌتجريبٌية اإلصلليزيٌة »نا عيرؼ ابسم 
ابلٌذاتية، من حيث إٌّنما االجٌتاىاف معان » كيٌتصف ،«Hume ىيـوك Lock لوؾ»كنثٌلها كلٌّ ن  

 .(1)«معنٌياف ابلٌتجربة اخلاٌصة

 –هل ذات نفٌترة  ن  حيث –قد اًفًتضلا أبٌف اإلنساف  ُتكإذا كاف ديتارت كغَت  ن  العقبلنيٌ 
كانلا أقٌل كفاؤالن   ،ربديدان  "لوؾ" ة حبثه عزها، فإٌف الٌتجريبٌيُت؛ؽلتزه أف يصل إذل ادلعرفة التانلة يف هناي

جهدهم يف زلاكلة بياف حدكد الٌذه  اإلنساين يف نعرفته لؤلشياء، نع ضبط األحباث  بذلك، ككرٌكه جلٌ 
كغٌَتت الٌزظرة الٌسابقة اٌليت سطٌرها العقبلنٌيلف، ع  سلطة  ز ن  لدف اإلنساف، كهبذ  الٌرؤيةادلهتزة اإلصلا

أبٌف العقل قاصر ع  إدراؾ التهاؿ  فى ؾ اللجلد كادللجلدات، كابى العقل كقدركه التبَتة/البلزلدكدة يف إدرا
 يف كعٌقل كٌل شيء، كصار للٌتجربة إسهانها القلٌم يف بللرة ادلعرفة اإلنسانٌية.

                                           
 .069بركراند راسل، حتهة الغرب، ص  (1)
 أصبحت العقبلنية ادلعاصرة عقبلنية نفتلحة، كذباكزت كثَتا ن  األفتار اليت قٌدنها العقبلنيلف األكائل، كهذا لتلهنا "شبرة نقاش  لقد

حجاجي بُت األفتار. كهي ليست حترا على أٌم نسق فترم. ككٌل نهعة عقبلنية كتجاهل التائزات كالذاكية كاللجداف كاحلياة هي 
العقبلنية أف كعًتؼ أبعلية اللجداف كاحلب كالتلبة. العقبلنية احلقيقية هي اليت كعي جٌيدا حدكد ادلزطق كالزهعة نهعة العقبلنية. على 

ث إذل احلتهية كالزهعة اآللية. إهٌنا كعلم جٌيدا أٌف العقل اإلنساين ال ؽلتزه نعرفة كل شيء كأٌف اللاقع ػلبل ابأللغاز. كهي كتفاكض ككتحدٌ 
، كغَت القابل للعقلزة، بذلك فهي ليست فقط نقدية بل كقـل أيضا بزقد ذاّتا". إدغار نلراف، كربية ادلستقبل، البلنعقل ، كالغانض

 .68، ص6116، 0ادلعارؼ السبع الضركرية لًتبية ادلستقبل، كر: عهيه لهرؽ كنزَت احلجلجي، دار كلبقاؿ، ادلغرب، ط
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إٌف هذا اجلدؿ اٌلذم دار بُت الفلسفتُت، كالٌركح الٌزقديٌة القائهة فيهها، علا نا شٌتل يف اتريخ 
، خاصة دبا شاع فيه ن  «Enlightenment عصر الٌتنوير»بعصر الٌتزلير الفلسفة الغربٌية نا مسيٌيى 

 الركمانسٌية»كعلا أيضان نا بعث بػ ،ديٌٍت، كلل كاف كسازلا جهئيٌان نعرفة علهٌية ككسانح 
Romanticism »بطابع نثارٌل كرجع أصلله إذل  إذل اللجلد، كجعلها نٌتصفة بركح سبٌرديٌة، كطبعها

 الفلسفة ادلثالٌية األدلانٌية»الٌتصٌلر ادلثارل لعصر الٌزهضة ع  اليلانف القدؽلة، كدكف نسياف أثر 
Transcendental philosophy» حيث قٌدنت ـ;0القرف إاٌبف  فرنسا، ككاف كطٌلرها يف ،

ت ، ككٌل هذ  األحداث هي اٌليت أجرب (1)ٌيُتالباردة ادلًتٌفعة لدل العقبلن ادلوضوعٌيةعلى  االنفعاالت
أف ييراجع نزظلنة أفتار ، كأف ييسائلها ع  صبلبتها أناـ عته الديتاركٌية، خاٌصة يف طبالطٌرح العقبلين، 

 قًتح ن  آراء قليٌة يف الٌتلٌجهات ادلقابلة.نا يي 

، "العقلٌية كالٌتجريبٌية ادلاديٌة"عت فيه ادلذاهب الفلسفٌية ادلختلفة ، كقد اجتهجاء عصر الٌتزلير
 Romanticism  للحركة الركمانسٌية»، نع حضلر قلٌم كنؤثٌر "الفلسفة ادلثالٌية"كحىٌت 

Movement»يف نطاؽ الٌذه  البشرٌم، ككيفٌية كفسَت الٌركابط بُت الٌظلاهر،  ، كظٌلت إشتالٌية البحث
د قاـ ابلبحث ق ىيـوهي نثار اجلدؿ كالٌزقاش، بل زادت حٌدة الٌزقاشات حلذلا لدرجة كبَتة، كإف كاف 

فإنٌه ًاستزد إذل بعض ادلسٌلهات العاٌنة يف عرض حججه حلؿ يف كلك اإلشتاالت، اليت سبق ذكرها، 
يبدأ ن  الٌتجربة احلسٌية أك ن  أكجه "قد « االنطباع»نعتربان أٌف  االنطباعاتػ يزاقشها، فقاؿ بالقضٌية اٌليت

نشاط كالٌذاكرة... ]ك[ االنطباعات كزتج أفتاران زبتلف ع  الٌتجربة احلسٌية يف أهٌنا أقٌل نزها حيليٌة 
 ،(2)"كقت نا يف الٌتجربة احلسٌية فاألفتار نسخ ابهتة ن  االنطباعات اٌليت ال بٌد أف كتلف قد سبقتها يف

                                           
 .127، 126ص  بركراند راسل، حتهة الغرب، ص (1)


، 181دلهيد ن  التفصيل حلؿ هذ  ادلذاهب كاحلركات الفلسفية، يزظر حس  حزفي نقدنة يف علم االستغراب، ص ص ص  
198 ،250.  

 .116بركراند راسل، حتهة الغرب، ص  (2) 
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،كنا دانت األفتار نستقٌره كفتَت ابلٌصلر أك الٌتخيل "هل  ا العقل البشرٌم، فإٌف الٌتفتَت، كها يرل هيـل
(imaginatio) كهل يطلق على رلهلع الٌتجربة سلاء يف اإلحساس كيف التخٌيل، اسم اإلدراؾ ...

perception"(1). 

أٌف ىيـو ينظر إىل الٌتجربة أبٌّنا إدراكات تتٌم داخل اإلحساس أك ف ىذا الكالـ، ييفهم ـ
قواـ كٌل جتربة إنسانٌية، ىي ًانطباعات كأفكار،  ل، كمنو تكوف تلك اإلدراكات، من حيثلتخيٌ ا

ا دامت ااًلنطباعات تنتج لذلك ديكن دراسة تلك ااًلنطباعات يف معزؿ عن تلك الٌتجربة، كم
تفكري ابلٌصور، ىو أيضا  خ/صور ابىتة من االنطباعات، كما داـ الٌتفكريكىذه األخرية نس األفكار

مل يكن ابإلمكاف جتربتو،  قد ىذه اإلمكانٌيةفإٌف الٌتجربة شيء شلكن الٌتصوير عرب الٌتفكري، فإذا ف
 نتاج كٌل ما نستطيع تصويره تفكريان، ال مبعىن ادلطابقة كلكن مبعىن يف احملٌصلة كهبذا تكوف الٌتجربة

 ختٌيل يف الٌتفكري ديكن أف يقابلو موضوع ما لتجربة شلكنة. أك ٌف كٌل تصٌورأادلقابلة، أم 

تتأٌلف من "، كهي عزد  يف كفسَت  للهفاهيم العقلية "ىيـو"إٌف الٌتجربة هي األساس اٌلذم يعتهد  
، (2)"اإلدراكاتإدراكات متعاقبة، كخارج ىذا الٌتعاقب ال ديكننا أف نتصٌور أٌم ارتباط آخر بني 

بعد  ن  العقبلنٌيُت،   ٍ كنى  ديكارتنا قاؿ به  نفلا كرٌدكا ن  الذي  كهبذا يتلف هيـل كالٌتجريبٌيلف نعه،
، أبٌف هزاؾ ًاركباطات كثيقة بُت األشياء ؽلت  ال  نعرفتها، ألٌف هذ  االركباطات، إف كيجدت حسب هيـل

 دراكات ادلتعاقبة.ٌل نا ؽلت  أف ييعرؼ هل هذ  اإلؽلت  نعرفتها، كجي 

 هأك الٌشٌك يف كجلد كلك االركباطات فقط، بل صلد أنٌ  دل يقف عزد نفي "Hume ىيـو"كلتٌ  
ٌف الزاس يتٌلنلف عادات إقاؿ  حيثحاكؿ كفسَت الٌركابط بُت الٌظلاهر داخل دائرة الٌتعاقب لئلدراكات، 

، ألنٌه كصف الٌذه  كاف قد خطٌه ن  قبلنعٌيزة ذبعلهم يركف األشياء نركبطة، كهل بقلله هذا ؼلالف نا  

                                           
 . 116ص بركراند راسل، حتهة الغرب،   (1)
 .:00ص  ادلرجع نفسه، (2)
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رلٌرد تعاقب لإلدراكات، كىكذا ال يوجد شيء ديكنو تنمية عادات، كما ال ينفع القوؿ إٌف "أبنٌه 
 .(1)"تعاقبات اإلدراكات تؤٌدم كاقعٌيان إىل تطوير أمناط معٌينة

 Kant كانط»األدلاين هي اٌليت أيقظت الفيلسلؼ « ىيـو»هبا  ـإٌف هذ  األفتار اٌليت كقدٌ 
 ابلبحث نفسه، كهل نا حدا كانطن  سباكه اليقيٍت اجلاند، كها يصرٌح  « ـ(17;0 – 0:67)

يف احلديث ع  هيـل كأفتار . لقد كانت نسألة ندل الٌذه  البشرم كحدكد ، ، نلعا نا، لئلسهاب
كفلسفته، ككانت أشهر أعهاله  كانطكإشتالٌية العادات الٌذهزٌية لدل اإلنساف هي ندار ًاشتغاؿ 

 نقد العقل احملض»الفلسفٌية عبارة ع  نزاقشة نقديٌة دللتة الٌذه  يف أبعادها ادلختلفة، فأقاـ كتابه 
 نقد العقل العملي»، كأقاـ كتابه حدكد ادلعرفة اإلنسانٌيةعلى نزاقشة نسألة « ـ(0;:0)
فزاقش نسألة  « ـ(1>:0) ملكة احلكمنقد »، أٌنا التتاب اآلخر اإلرادةعلى نسألة  «ـ(;;:0)

  هي كقدير لؤلهداؼ كالغاايت. ن  حيث احلكم

تبه، أعلٌية قصلل دلسألة كاؿى ذلا اآلخركف قبله كيف زنزه اإلعلاؿ نا عرضه يف كي  يف ،كانط أىٍكذلى كقد 
ككصل نىبلغي ًاهتهانه  ،ةكدكر  يف احلياة اإلنسانيٌ « Imagination اخلياؿ»كالٌتههيش، أال كهي نسألة 

ؼلرؽ  قانة الفتر على نلتة اخلياؿ، كهل إذ يفعل هذادرجة أنٌه حاكؿ البحث يف إنتانٌية إابخلياؿ إذل 
ذلك االعتهاد ادلتلاصل على الٌزهلذج ادلزطقٌي/العقلي، اٌلذم ظٌل ػلتم اتريخ الفلسفة نزذ القدًن، ذلذا 

 .اىيم الٌسابقة دلاىية اخلياؿ ككظيفتوعٌد كانط نقطة/حلظة افّتاؽ كاضحة عن ادلفيي 

                                           
(1)

 .060ص  بركراند راسل، حتهة الغرب،  


، اعتبارات يف 0:89 "ادللاندكللجيا الفيهيقية كانط هل فيلسلؼ أدلاين، ن  ركاد الفلسفة ادلثالية، له عديد ادلؤٌلفات نزها: 
، 8;:0، أسس نيتافيهيقا األخبلؽ 0;:0، نقد العقل اخلالص0:96، األساس اللحيد للربهزة على كجلد هللا>0:8التفاؤؿ

... حس  حزفي، نقدنة يف علم االستغراب، 8>:0،نشركع السبلـ الدائم ;>:0ق، ادلزط6>:0الدي  يف حدكد العقل كحد 
 .>61ص
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ن  ًقبىًل الفبلسفة كالباحثُت الٌسابقُت، كإظٌلا يعٍت  تبلـ، أٌف اخلياؿ دل ػلظ ابهتهاـكال يعٍت هذا ال
اًكز يف كثَت ن  نزاحيه نا قٌدنه سابقل ، ككاف بعض رٌكاد  "كانط"أٌف نا قٌدنه  ادلثالٌية »حلؿ اخلياؿ غلي
 بريكلي»كػ« الٌتقليديٌة

Berkeley»،  اإلدراؾ ليس »قد أعادكا االهتهاـ ابخلياؿ كدكر ، فصار  ،نثبلن
بُت نلعُت ن  « بريكلي»حيث فٌرؽ  ،(1)«ىو ما دينح الوجود فحسب، فالٌتخٌيل لو نفس الفعل...

كها عرٌب   ،األكذل نصدرها خارج عٌٍت، كالثٌانية أربٌتم هبا إبرادٌبفالٌصلر: صلر احلٌس كصلر اخلياؿ، 
 كهل نا يعٍت أٌف الٌصلرة ادلتخٌيلة أيدركها كأعيها على أساس فاعلية نفسي.نفسه،بَتكلي 

، عتس نا فعل هيـل  سَتها ع  طريق ادلفاهيم العقلٌية،يف الٌتجربة كحاكؿ كف "كانط"لقد حبث 
كيبدك ربطها على ضلل ؼلالف كجلدها يف  ،اإلدراكات ادلختلفة كلجد يف العقل على ضلل نزفصل"كعٌد 

احلٌس نطلبان ضركرايٌن، كن  ٌٍب يزبغي أف كلجد فيزا قدرة فٌعالة كرٌكب التثرة اٌليت يبديها ادلظهر، كليست 
 .(2)"هذ  القدرة شيئا آخر سلل اخلياؿ

إلدراؾ يف الرٌبط بُت ادلدركات احلسٌية كبُت آليات ا كانطكها يطرحه  دكر اخلياؿيتهٌثل      
الٌذهزٌية ع  طريق الًٌتكيب بيزها، كهل نا غلعل اخلياؿ كسيطا ضركرايٌن بُت احلٌس كالفهم، إنٌه العانل 

الٌتفتَت أتليفٌيا هل  اعبلن، كنا داـ اخلياؿ كذلك، كناداـادلشًتؾ اٌلذم يؤٌلف بيزهها، أتليفان نزتجا كف
مبجموعة من )الٌتخطيطات  "هل ن  ؽلٌد الفتر: اخلياؿإٌف  ،*للتفكري قبلٌيان يؤٌسس  اآلخر، فإٌف اخلياؿ

                                           


.نشر زلاكالكه نزذ الصغر، نثل "زلاكلة 1734" فيلسلؼ ايرلزدم، ن  أصل إصلليهم، أصبح أسقفا يف 1753-1685" بَتكلي 
، يف احلركة" 1733، فلسفة 1732الدقيقة ، السيفركف أك1710، نبادئ ادلعرفة اإلنسانية1709لتأسيس نظرية جديدة يف الرؤية

 .214نشر بعد كفاكه. يزظر حس  حزفي، نقدنة يف علم االستغراب هانش ص

 .60عاطف جلدة نصر، اخلياؿ، ص  (1) 
 .60ص  عاطف جلدة نصر، اخلياؿ، (2)
*  قبلياapriori أف كتلف األحتاـ قبلٌية نعزا  أهٌنا أٌكلٌية كغَت نستهٌدة ن  الٌتجربة. يزظر :Robert Audi, The 

Cambridge Dictionary of philosophy,pp35,36. 
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شٌكل أساس الٌرؤية ككٌل عالقة تاألٌكلية ادلتعالية( اٌليت دتيٌكن من دتٌثل الٌصورة اخلالصة، كما 
 .(1)"شلكنة

لفهم، إنٌه ن  يزظٌم عبلقة احلٌس اب .ا ييصبح نصدرها، أبهداب ادلعرفة، كلتٌزه دلػػػٌػػايتعٌلق اخلياؿ، إذن 
 الٌتجربة اخلارجٌية اٌليت كتلٌقى أتثَت «احللاس»على  :أٌكالن ن  نزظلر كانطٌي،  حيث كقـل عهلٌية ادلعرفة
ه  أك الفهم بُت الذٌ  ان، اٌلذم يربط عزاصر احلٌس نعان، نع ضركرة سبييه «الفهم»فقط، ككقـل اثنيان على 

كلتٌزهم ؼلتلفلف يف فيهلنهم، كبتضافر  ؽللتلف عقلالن كهم هبذا نتساككف الزاس صبيعكبُت العقل، ألٌف 
كحدة الوعي » "كانط"يتحٌقق شرط إنتاف الٌتجربة، كهل نا ييسٌهيه « احلٌس كالفهم»هذي  الطٌرفُت 

 أم إدراؾ اإلنساف أبنٌه يفٌتر. ؛Unity of apperception»(2)الٌذايت 

كال يتفي فيها الفهم كحد ،  نسألة ال ربيط هبا الٌتجربة« كانط»كغدك ادلعرفة ابلٌزسبة إذل  هتذا
بل هي كضافر للٌتجربة كالفهم نعان، كيتدٌخل اخلياؿ بعد ذلك صبعان ككركيبان بُت نصدرٌم ادلعرفة، كن  دكنه 

اثل ابقي سبي  نلتة إبداعٌية هإنٌ  ذلا. ادلعرفة، فاخلياؿ ضركرٌم للهعرفة بل هل شرط قبلي اءزبل  يتتهل 
يف الفٌ  كيف احلياة  جدا حضلر  نهمٌ ، بل ك ة كأثران يف اللجلد اإلنساينٌ ها قلٌ لقي ادللتات األخرل، كقد كفي 

فٌتري  بعد هذا يف حديث الفبلسفة كادل كضركرية زلطٌة الزنةاخلياؿ كالعلم كغَتها، لذا أضحى 
 .الفيلسلؼ

يد خياؿ ًاستيعادم كنع»ع  اخلياؿ فٌرؽ بُت نلعُت ن  اخلياؿ:  "كانط"كيف نعرض حديث 
ط الٌتمثيالت اخلاٌصة ابدلاضي إىل الٌتمثيالت اخلاٌصة ابحلاضر، كترب"كتلف فيه احلركة ن   «لئلنتاج

على ضلو مستقٌل عن كاقعٌية  ىو ادللكة اخلاٌصة إبنتاج الٌصور يف ذاهتا ؛اخلياؿ اإلبداعيك بينهما...

                                           
 http://www.aljabriabed.net/n33_07tawaa.%282%29.htmزلٌهد طٌلاع، كانط كنزهلة اخلياؿ، نلقع  (1)

 .03/2014/ 25اتريخ الرجلع إليه: 
 .076، 070بركراند راسل، حتهة الغرب، ص ص  (2)

http://www.aljabriabed.net/n33_07tawaa.%282%29.htm
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لصلر ناضية يف نلع ن   عجا األٌكؿ ن  اخلياؿ هل رلٌرد ًاسًت . إٌف الٌزلع (1)"ادلوضوعات أك زلدكديٌتها
حُت يعٌد الٌزلع الثٌاين خياال نزتجا، فيه يف ادلطابقة نع صلر احلاضر، فهل نسخ نستعادة ال إبداع فيها، 

 إبداع للٌصلر يف ًاستقبلؿ كاضح ع  صلر ناضية كاقعٌية أك غَت كاقعٌية.

خاٌصة نزهم جيلي الفبلسفة ، نبلغان عظيهان  الفبلسفة غ أتثَت هذ  اآلراء التانطٌية يفكلقد بل
 ىيجل، Shelegel شليجل ، ـShelling" (0::8-0;87) غنيشل"األدلاف:

Hegel(0::1-0;60)فختو " حىٌت إفٌ  ، ** ـFichte" (0:96-0;07)ـ **  قاؿ ع  اخلياؿ
ٌف نلتة اخلياؿ ادلزتجة هي القٌلة الٌزظريٌة األساسٌية، أ"حيث رأل أك أكثر، « كانط»نا قاله عزه أستاذ  

كبدكف هذ  القٌلة العجيبة ال ؽلت  كفسَت أٌم شيء يف العقل اإلنسايٌن، كصباع جهاز الٌتفتَت إظٌلا يقـل 
على هذ  ادللتة... كاخلياؿ قدرة أساسٌية لؤلان على أف يتصٌلر خبلؼ نفسه، كدبلتة اخلياؿ يظٌل إنتاج 

 .2"  شأف الٌذات، كيبقى يف داخل الٌذاكٌية ادلطلقةادللضلع ن

                                           
 .0:1شاكر عبد احلهيد، اخلياؿ، ص  (1)
 كفشته كهيجل، إال أنٌه يعترب أيضا فيلسلؼ الركنانسية. ن  نؤلٌفاكه" رسائل يف  شلزج هل نؤسس ادلثالية الًتنسزدنتالية نع كانط

، الفلسفة 11;0، نذهب ادلثالية الًتنسزدنتالية:>:0، فترة ن  أجل فلسفة للطبيعة9>:0القطعية كالزقد
 .;67...".حس  حزفي، نقدنة يف علم االستغراب، هانش ص17;0كالدي 

ـ، ٍب أستاذا يف 10;0على اإلطبلؽ، كلد يف شتلذبارت كبدأ نهزته كأستاذ يف جانعة ييزا يف  هيجل هل أكرب نفتر أدلاين  **
.ن  نؤلٌفاكه " كضعية الدي  ادلسيحي، احلب، شذرات نذهب، حياة يسلع...ككٌلها بُت 60;0-;0;0هيدلربج يف برلُت 

، علم :1;0،ظاهرايت الركح10;0عرفة كدل يبلغ بعد هيجل الثبلثُت عانا، ٍب كتب هيجل "اإلؽلاف كادل 11;8-0>:0
 .;>>، ص 7كد هلندركش، دليل أكسفلرد للفلسفة، ج ...;6;0-09;0، زلاضرات يف اتريخ الفلسفة 09;0-06;0ادلزطق


، نسق 7>:0، زلاضرات يف رسالة العادل6>:0فخته/فشته كعٌلم كدرس يف ييزا كبرلُت، ن  أهٌم أعهاله"زلاكلة يف نقد كل كحي 
حس  حزفي، ...كقد كاف له أثر كبَت يف نشأة الركح القلنية يف أدلانيا. 7>:0، أسس نظرية العلم الشانلة;>:0خبلؽنظرية األ

 .676نقدنة يف علم االستغراب، هانش ص
 .67، ص1962فؤاد زكرايء، نظرية ادلعرفة كادللقف الطبيعي لئلنساف، الزهضة، نصر،  - 2
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، كهل اٌلذم ، قٌلة القلل كنلتة ادللتات، إنٌه نفٌسر ألٌم شيء ع   للعقل البشرمٌ اخلياؿ، إذف
ن  شأف الٌذات أبدان، ال نركهيٌة لئلله كال للٌتجربة/احلٌس بعد  نتاج ادللضلع يف سَتكركه الٌتأسيسٌيةصٌَت 

هذ  الٌلحظة؛ حلظة أصبحت فيها الٌذات اإلنسانٌية نع الٌذه /الفهم هي ادلسؤكلة ع  كجلد األشياء،  
كإف دل كت  حريٌة « احلريٌة»كهل يف كٌل هذا قائم على  ،كٌل شيء يتأٌسس على اخلياؿ كيؤكؿ إليه

 نطلقة.

كأكثر أثران، حىٌت بعد أف صار ذا كظيفة كركيبٌية،  بل للخياؿ يبحث ع  دكر أكرب "انطك"ظٌل 
اؿ كأضعف ، كلتٌزه بتلك اللظيفة حٌد ن  حركة اخلي«نقد العقل اخلالص»كاٌليت خٌطها له يف كتابه 

الٌزشاط أك  إبداعٌيا كذاٌبى "جعلى ن  اخلياؿ  «1>:0نقد احلتم » كتابه  حضلر  كفاعلٌيته، غَت أنٌه يف
هزا ال  لعبه أصبح اخلياؿ قادران على أف يلعب بتٌل األشتاؿ ادلهتزة، لت ٌ  )لقد(احلركة ككلقائٌيان...

زاؿ يزصاع أيضان لقلانُت الفهم أك إنٌه ليس نستقبلًّ، فهل ناقة...ة نطلحريٌ  –نع ذلك  –يتضٌه  
 .(1)"يسايرها

 قبل، كها كضعه أرسطل ن   ،كالٌتلزيع للهلتاتللخياؿ على سٌلم الًٌتكيب « كانط» لقد حافظ
إنعاـ الٌزظر يف األنر غلعلزا نزتبه إذل أٌف  دل يقٌدـ جديدان هبذا الٌصدد، كلت ٌ " كانط"لحي أبٌف كهذا نا ي

اإلحساس  احلفاظ على الًٌتكيب دل يتبعه زلافظة على الٌدكر كالقيهة كالعبلقة اٌليت ذبهع اخلياؿ دبلتيتٍ 
كهذا ؼلرجه ن  دائرة احملاكاة  ،"خياؿ إبداعٌي كمنتج"يتحٌدث ع   "كانط"افة إذل أٌف كالفهم، ابإلض
احلٌسٌي يزأل ع  الطٌابع ادلٌادٌم ك  ،كها ذبٌسد لدل "كانط"،  ه فإٌف اخلياؿعلى األقٌل، كنز األفالطونٌية

ما ىو رلٌرد  )ملكة الٌشكل( اٌليت تسمح إبعطاء"دك اخلياؿ كهبذا يغ .اٌلذم كاف لصيقا به ن  قبل
 .Schématisme..."(2)يسٌميو الٌّتسيم اخلياِل  كذلك ما ،طابعو احملسوس يف الٌتحقق العي ٌ 

                                           
 .0:6شاكر عبد احلهيد، اخلياؿ، ص  (1)
 .6>العريب الذهيب، شعرايت ادلتخٌيل، ص  (2)
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نستقبلًّ ع  احلس كالعقل، على الٌرغم ن  اكصاله هبها،  ،لقد أصبح اخلياؿ، عرب هذا التلصيف
زلاكلة نعرفٌية، كبذلك كاف  كهذ  االستقبللٌية عزهها هي اٌليت ستسهح له أبف يتلف شرطان قبلٌيا يف أمٌ 
ات: احلس/اخلياؿ/العقل، فبل هذا ادلفهـل بعيدان ع  كلك ادلقارانت القيهٌية اٌليت حتهت اتريخ كلك ادللت

 ة لطرؼ على آخر.أفضلي

اخلياؿ ادلتعارل  »، كها يؤٌكد أحد الباحثُت، كته  يف اًكتشافه للظيفة "كانط"إٌف أعلٌية كثلريٌة 
اجلذر ادلشرؾ، ليس فحسب، بني اإلحساس كالفكر، بل بني كٌل "يت هي ، كالٌ «كهنزية سانية

صبيع ادلفاهيم  كهبذا احلضلر التٌلٌي للخياؿ فيها بُت،  (1)"مفاىيمنا ادليتافيزيقٌية عن الكائن كحضور
غلهع  احلٌس، كهل يف عهلٌية الًٌتكيب ال  سم أبنٌه شرط قبلٌي ككركييٌب يف آف، فليس نصدر كي ادليتافيهيقٌية، 

؛ لذلك فهل فعل «الٌتلقائٌية»ادلتشابه فقط، بل ادلختلف كادلتعارض أيضان، بسبب ن  نيهكه األساسٌية 
، كها أنٌه ال ػلتهه نعيار الٌصدؽ كالتذب بسبب ًاركباطه "كانط"بتعبَت « كشريعة بدكف قانلف»حٌر، 

 .(2)ابلٌلغة أكثر ن  ًاركباطه ابألشياء

ن  إضاءات جديدة فيها يتعٌلق حبقل اخلياؿ نفهلنان " كانط"إٌف نا قٌدنه كيف رلهل القلؿ، 
سفة كالباحثُت يف كنلتةن، دكران ككظيفةن، ييعٌد حبق إسهانان جليبلن، كاف أثر  كبَتان يف كلجيه نسار الفبل

غان، خاٌصة ف بليادلتعالية يف الفلسفات األخرل كا الزقدية ادلثالٌية أثر فلسفته نيداف اخلياؿ، كها أفٌ 
ة، أكالها هل: إقانة سبايه بُت رئيساألدلانٌية، كاٌليت انتهت بصدد اخلياؿ إذل ثبلث نسائل  الفلسفة ادلثالية

أتخذ يف حالة اإلدراؾ احلسٌي  الٌتخٌيل كاإلدراؾ، ن  خبلؿ سبايه صلرعلا، على أساس أٌف صلر احلسٌ 
خٌيل كضع فاعلٌية نلاّتا اإلدراؾ كاحلريٌة اإلنسانٌية، كضع انفعاؿ قهرٌم، كأٌف صلر اخلياؿ أتخذ يف حالة التٌ 

                                           
 .Heidegerعلى لساف هايدغر  ،7>ص العريب الذهيب، شعرايت ادلتخٌيل، (1)
 .8>، 7>نفسه، ص ص  ادلرجع (2)
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فللال اخلياؿ لتاف نا يبديه الٌشيء ادلاثل  ،كاثنيها أٌف اخلياؿ أصبح قدرة إغلابٌية قلانها الًٌتكيب كاإلدناج
 .(1)شان نتفٌتك البزية، أٌنا اثلثها فهل أٌف اخلياؿ هل الٌشرط الٌضركرٌم لتصٌلر البلأانلعيانزا نشلٌ 

عاىن أحياان، قد كتلف كثَتة، ن  نلع  "كانط"إاٌل أٌف نا ذبدر اإلشارة إليه يف هذا ادلقاـ، هل أٌف 
بلزنه ككبلـز  ن  سطلة العقل اٌليت ظٌلت كي  دبا هل نلتة إبداعٌية نزتجة، بسببو  ،ن  الًٌتدد بصدد اخلياؿ

لتٌل  يدكر  اجللهرٌم كالٌتأسيسكثَتان ن  الفبلسفة كادلفٌتري ، حيث كراجع ع  كبلنه حلؿ اخلياؿ يف 
 ىيدغر"ن  احلٌس كالعقل، نعتربان هذا األخَت هل األصل يف كٌل عهلٌية كركيب. كالسبب، حسب

Heidegger " ٌكلٌيان فسيهٌدـ بذلك العقل اخلالص اٌلذم يقـل إذا اعطى اخلياؿ دكران أ "كانط"أٌف ، هل
الٌزهعة  جديد إذل ادللقف الٌتقليدٌم، كعادت عليه فتر  الفلسفي، كهتذا كقهقر نلضلع اخلياؿ ن 

ٌدة العتسٌية يف الطٌرح التانطٌي، ان ن  الر الثٌزائٌية للهعقلؿ كاحملسلس لتطفل على الٌسطح، شلٌا خلق نلع
إهٌنا ف كنهها كاف األنر، .(2)«ـ:;:0نقد العقل احملض »كابخلصلص نا قاله يف الطٌبعة الثٌانية ن  كتابه 

، كهي حلظة قليٌة كنؤثًٌرة يف اتريخ هذا "كانط" شتيل اخلياؿ اٌليت سطٌرهاات كظحلظة ن  حل
، رغم هذا الٌزتلص اٌلذم ًاعًتل بعض جلانبها.   ادلصطلح/ادلفهـل

                                           
 .68، 67عاطف جلدة نصر، اخلياؿ، ص ص  (1)
 "هلسرؿ يف جانعة فريبلرج.كدل ـ" أشهر فيلسلؼ كجلدم أدلاين، دٌرس يف جانعة ناربلرج ٌٍب عهل نع 9:>0->;;0هيدجر

ـ.أتثٌر هبلسرؿ ككَتكجارد كنيتشه كأعاد قراءة :6>0يربحها طيلة حياكه نثل أستاذ  هلسرؿ كالذم أشرؼ على كتابه "اللجلد كالهناف"
، >6>0هيقا ،كانط كنشتلة ادليتافي>6>0اتريخ الفلسفة كٌله ن  خبلؿ ادلقلالت الفلسفية...ن  أهٌم نؤلٌفاكه "نا هي ادليتافيهيقا 

، رسالة يف الزهعة اإلنسانية >6>0، هيلدرل  كناهية الشعر>6>0، ناهية األساس 60>0-61>0>0ظاهرايت الركح ذليجل 
... حس  87>0، زلاكالت كزلاضرات 86>0-80>0، ناذا يعٍت الفتر؟ >7>0أربعة أجهاء"، طرؽ الغابة -، نسائل79>0

 .بتصٌرؼ.6:9حزفي، نقٌدنة يف علم االستغراب، هانش ص 
 .9>العريب الذهيب، شعرايت ادلتخٌيل، ص  (2) 
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 فينومينولوجيا اخلياؿ كادلتخٌيل: -4

ن  أهٌم ادلقارابت كأكثرها  ،دبا هي فلسفة ؛Phenomenologyالظٌاىراتٌية كعٌد ادلقاربة  
، خاٌصة يف سياؽ نزاقشتها لقضااي الٌشعلر كضركرة فصله ع  «اخلياؿ كادلتخٌيل»ًاشتغاالن على نلضلع 

نلضلعاكه، أك الٌتجربة ككاجب الفصل بيزها كبُت زلتلاها، ابإلضافة إذل الفترة القائلة أبٌف ادللضلع 
كقد كاف الفيلسلؼ  «.The Intentional objectادللضلع القصدٌم »اللاقعٌي ليس هل نفسه 

هل رائد هذ  الفلسفة   "(ـ ;0;8< ،0<6) Edmund Husserl إدموند ىوسرؿ"األدلاين 
الٌزظر إذل ادللضلعات ال على أهٌنا أشياء يف ذاّتا، بل " اجلديدة يف نطلع القرف العشري ، حيث طالب بػ

( ن  جانب اللعي. فتٌل كعي هل Intended(، أك )نقصلدة Positedعلى أهٌنا أشياء )شليىلضىعة 
كنلضلع  نلضلع نا، كفعل الٌتفتَت "يشَت ابذٌبا " كلف كاعيا أبٌف فترمأكعي بشيء، كخبلؿ الٌتفتَت، 

ي ليس رلٌرد كسجيل سليب للعادل، ينركبطاف داخلٌيان، كنتلٌقفاف على بعضهها على ضلل نتبادؿ. ككع الفتر
 .(1)""يىقًصدي "زشاط أك بل إنٌه يؤٌسسه ب

كها كظهر لللعي، فيتلف ادللضلع نلجلدا إذا كاف نقصلدان، كيزتفي  كتعانل الظٌاهراكٌية نع األشياء
ألٌف اللعي ال  ،إذا دل يت  كذلك، كالعتس صحيح، كهذا نا يدٌؿ على أٌف التضايف بيزهها حاصل

إذل ذلك، فإٌف هذا الٌتعانل يتلف نع األشياء ذاّتا كها كتبٌدل، كهل نا ييقصي   .يتلف إاٌل كعيان بشيء
كٌل نا هل خارجي ن  ادلظاهر الٌتجريبٌية كالٌزفسٌية، كػلٌقق لللعي إنتانية اللصف لؤلشياء يف ًاركباطها 

ين، كهل ختهؿ نلضلعات العادل إذل رلٌرد عزاصر نقصلدة ن  طرؼ اللعي اإلنساابلٌذات اللاعية، فتي 
 Phenomenologicalاالختزاؿ الفينومينولوجي »بػ:« ىوسرؿ»الفعل اٌلذم مسٌا  

                                           
 

فيلسلؼ أدلاين، درس الرايضيات يف ليبهج كبرلُت كفيزا...كحاضر يف الفلسفة يف هاله كجلكزج  كفريبلرج. كقد ًٌب استعراض  هلسرؿ 
. حس  حزفي، نقدنة يف علم 1966ككطبيقه يف ظاهرة الدي " ابلفرنسية  أعهاله يف الظاهرايت يف" احلالة الراهزة للهزهج الظاهرايٌب

 .349االستغراب، هانش ص 

 .86، ص :>>0، 6كَتم إغللتلف، نقٌدنة يف نظريٌة األدب، كر: أضبد حساف، نٌلارة للًٌتصبة كالٌزشر، القاهرة، ط (1)



           فلسفة ادلتخٌيل كحتٌوالت ادلفهـو                                                     الفصل األكؿ     

 

 
- 01; - 

Reduction»إعادة بناء ادلفاىيم كالٌتصٌورات األٌكلٌية للميتافيزيقا"فالظٌاهراكٌية كسعى إذل  ،، لذلك 
اخلطاب الفلسفي  قليديٌة مسٌلمات، كمن مثٌ ًاىتمامها بطرؽ ًاشتغاالتاٌليت كانت تعتربىا الفلسفة الت

 .(1)"كالفٌ  )اجلماِل( كالعلمي

، هدؼ هذ  الفلسفة يف اًكتشاؼ التيفٌية اٌليت كتجٌلى هبا األشياء، إلعادة صلغ ايته ، إذ
صف بزلع ن  الٌتجريد، ادلفاهيم كالٌتصٌلرات اخلاٌصة بتلك األشياء كبطريقة ربليلها. كإف كاف يبدك أهٌنا كتٌ 

لؤلشياء، إهٌنا دعلة « اخلربة ادلباشرة أك ادلعايزة ادلباشرة»نتها لصرحها على أساس إاٌل أٌف األكيد، هل إقا
، كها كاف شعارها دائهان:   .(2)«عيد إىل األشياء ذاهتالًنػى »للعلدة إذل ادلتعُت 

ؾ دبا نتلف نتأٌكدي  نزه اإلنسا" ع  طريق كستطيع "الفينومينولوجيا"إٌف  كٌل هذا يدفع للقلؿ
أف كقٌدـ األساس اٌلذم ؽلت  أف كبٌت عليه ادلعرفة ادللثلؽ هبا على ضلل أصيل. كؽلتزها أف كتلف  خرباكيا،

( يقٌدـ نزهجا لدراسة أٌم شيء نهها كاف: الٌذاكرة، كعي  ب التربيت كالٌرايضيات... كعلى لى )علها للعلـل
، دل كت  كسأؿ ع  هذا الٌشتل اخلاص ن  ادلعرفة أك ذاؾ، بل ع  الٌشركط اٌليت ذبعل أٌم  خبلؼ العلـل

 .(3)"نلع ن  ادلعرفة شلتزا ابلٌدرجة األكذل

اجع الفترة القائلة أبٌف لؤلشياء كجلدا نستقبلًّ ع  اإلنساف يف  هزاؾ ؛لقد جاءت هذ  الفلسفة لًتي
نسٌلهة  هذ  الفترة الظٌاهراكٌية للناكزا عزها أكيدة، حيث اعتربتك، فهعالعادل اخلارجي، كنا دانت كذل

ؾ ليس كاحدان يف حضلر  كإظٌلا نتعٌدد، كذلك حسب كٌل ذبٌل ال كقـل على أساس نتُت، ألٌف نا هل ندر 
، فهل ال يقٌدـ ذاكه كٌلٌية دلدرؾ كاحد، بل نع كٌل زلاكلة إلدراكه يبدك يف ران إليهنظحسب زاكية  له أك 

، كلعٌل هذا الٌتفسَت ؽلاثل نا ا هل غائبنظهر نغاير لؤلٌكؿ، إنٌه يتضٌه  نا هل حاضر لئلدراؾ كحىٌت ن
كإف ًٌب ربديد   ،، اٌلذم يتعاذل ع  الٌتحديد«Thing in it self الٌشيء يف ذاتو»بػ: « كانط»مسٌا  

                                           
 .>00العريب الذهيب، شعرايت ادلتخٌيل، ص  (1)
 .86نقٌدنة يف نظريٌة األدب، ص كَتم إغللتلف،  (2)
 ادلرجع نفسه، الصفحة نفسها. (3)
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بُت اإلدراؾ كالٌتصٌلر، كحاكلت  "الفينومينولوجيا"كذلذا نٌيهت  .ال كها هل حقيقة فتها يظهر لللعي
ح عليه اإلدراؾ بشتل هنائٌي، أبٌف ادللضلع ادلدرؾ ذك نستلل كاحد، يتفتٌ الفترة ادلثالية اخلاٌصة "ذباكز 

كهل نعطى كحاضر بشتل نا  ،ذلذا الفهم أٌف ادللضلع ادلدرؾ يتشف ع  آفاؽ طباقا كالبديل الظٌاهراٌبٌ 
نتلالية  أبنٌهكهذا نا ؽلت  الٌتعبَت عزه حد، ه ال ؽلزح نفسه هنائيٌان لشعلر كايف كٌل ذبٌل كنزظلر، شلٌا يعٍت أنٌ 

 .(1)"الٌتجٌليات

يف الٌشعلر،  يقٌي خارجٌي، كنلضلع قصدٌم داخليبُت نلضلع حق« ىوسرؿ»أساس سبييه كعلى 
ٌلت ادللضلع أح"اء كنسق الٌصلرة، كهذا ألهٌنا خلطان ال يستقيم بُت نسق األشي "ادلثالٌية"عٌد نا قانت به 

اخلارج، كعانلت ادللضلع يف ًانتبلئه العيٌٍت كحضلر ، القصدٌم الباط  يف الٌشعلر زلٌل ادللضلع يف 
ها اللعي... ككضعت حقيقتُت، حقيقة الٌشيء يف اخلارج، كحقيقته بلصفه صلرة أك عبلنة أك شفرة يػىفيضٌ 

 .(2)"بلصفه زلايثان يف اللعي

أهٌنا  دبا هل حقيقة ًاستبدلت حبقيقة أخرل إالٌ  ،ؾبديبلن للٌشيء ادلدرى كهذا نا جعل ن  الٌصلرة 
كنلضلعه غلب أف يظبل  نستقٌلُت ع  ادللضلع  " Intentionالقصد ". ؼنتحٌققة يف اللعي

اللاقعٌي/احلسٌي، كإاٌل سيحدث خلط بُت حقيقتُت نتقابلتُت، يتٌم فيها ًاستبعاد اللاقع كإحبلؿ الٌصلرة 
 «.ادلثالية»نتانه، كهذا هل ابلٌضبط خطأ 

اخلياؿ،  –: الٌصورة إذل ثبلثة أنلاع ،يف الفهم الفيزلنيزلللجي ،ٌسهت الٌصلرةقي  ،ألجل ذلك
ليست نسخة " ،أم الٌصلرة ،كٌل نلع نزها قائم بذاكه، كهي الفهم، –الذٌكرل، كالٌصورة  –كالٌصورة 

سالبة للقائع إغلابٌية سابقة، فتٌل صلرة ن  هذ  الٌصلر كاقعٌية ابلقدر اٌلذم كزتهي به إذل بزية الٌشعلر 
ا اثبتان، كإظٌلا نتفٌههها جٌلاني يتخٌيل أك يتذٌكر أك يتلٌهم، شلٌا يعٍت أنٌزا ال نلهس للٌصلرة نعياران خارجيان كهل 

                                           
 .>6عاطف جلدة نصر، اخلياؿ، ص  (1)
 .67، 66ادلرجع نفسه، ص ص  (2)
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حبيث نزفي عزها ٌكل نا ن  شأنه أف ييظهر الٌشعلر يف كضع استقباؿ آرٌل، كالٌصلرة  ،بضرب ن  ادلباطزة
يل على الٌشعلر كهل ي تفٌتح صلب اللجلد كػلتضزه، كلتٌزه ال يف هذ  األنساؽ ذات كياف نفسٌي ػلي

يستزفذ  حباؿ. إٌف الٌصلرة رابطة بُت الٌشعلر كادللضلع، لتٌزها ال كزتهي إذل الٌشعلر كحد  كال إذل 
 (1)"ادللضلع، كإظٌلا كزتهي إليهها نعان.

يف ، اعها، إهٌناألنٌه يلٌخص الٌرؤية الظاهراكٌية دلاهية الٌصلرة كأنل لقد ًٌب إدراج هذا القلؿ، رغم طلله، 
هي  ،يف اآلف نفسه ،اجلذر ادلشًتؾ كاجلانع بُت نلتات اخلياؿ كالٌتذكر كاللهم، كإف كانت ،هذا الفهم

نا يفصل بيزها، دبا كقـل عليه ن  خصائص ذبعلها نتهايهة يف كٌل نزها، كهي يف كٌل هذا، ليست رلٌرد 
، كنعيار نقاربتها يف زبٌيله أك كذٌكر  أك كلعٌلهل، بل هي أصل بقدر اًنتهائها للٌشعلر، صٍ نسخة ابهتة ألى 

 كفههها رلًتح ن  داخلها، دبا هي كياف نفسي رابط بُت الٌشعلر كادللضلع.

ذبٌليه يف  ،جٌلى يف الغيابيظهر كيت «Heideggerىيدغر »يف فهم  كإذا كاف اللجلد
فا كًاحتجااب، كيظهر ادللضلع كتشٌ  نثل اللجلد ، شلٌا ػليل كبلًّ نزهها إذل اآلخر، فإٌف الٌصلرة هي(2)الٌظهلر

أك كغييبه بعدـ حضلر ، بلصفه نلضلعان  له كلبعض نبلزلهفيه يف آف، كذلك عرب ادلشاهبة ادلدرؾ كزبي 
كاقعٌيان نعطى، كإضفاء نبلنح جديدة عليه، فهي زبليقيه ن  جديد، ابإلضافة إذل أٌف حضلر ذلك 

ضه  نسيج ال يطرح أنانزا نزظلران "قا، بل هل سلتلف سبانان، إنٌه ادللضلع كاقعٌيان كصلراي ليس نتطاب
كاحدان، بقدر نا يىهبػيزىا كثرة ن  ادلساقط اٌليت كيتيح للهلضلع نركنة يتغٌَت يف سياقها الٌزظاـ ادلعتاد 

]ألٌف للعبلقات، إٌف اإلدراؾ ذاكه كها بٌُت الٌزقد الفيزلنيزلللجي ال يعطيزا ادلدركات على ضلل هنائٌي...
 (3)"ادللضلع ادلدرؾ نركبط برؤل نتعٌددة[ كال كاحد ن  بيزها يستزفذ 

                                           
 .;9عاطف جلدة نصر، اخلياؿ، ص  (1)
  .الصفحة نفسهاادلرجع نفسه،  (2)
 .>9ادلرجع نفسه، ص  (3)
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اهىهي، فإٌف هذا  ؾ نتعٌددا يف حضلر ، كذلك حسب نزظلرانا كاف ادللضلع ادلدرى كدلػػٌ  يسهح سذبي
، كاحد دبا هل نلضلع عيٍتٌّ نتحٌقق، كنتعٌدد لتلنه ؼلتلف ًن  ندرًؾ آلخر،  «كاحده نتعٌدده »أنٌه بلصفه 

كها أنٌه حاضر يف الٌهناف كادلتاف يف حالته األكذل إدراكان، غائبه فيهها يف احلالة الثٌانية زبٌيبلن، ألٌف 
يلجد يف نلعُت خاٌصُت نزهها، كهذا نا إنٌه لزػىقيل بعبارة أدؽ،  ،أك ،التخٌيل يلجد خارج الٌهناف كادلتاف

وم على حتطيم قصدٌم ذلذه الكياانت تنط"غلعل نزه قائهان على احلريٌة، كغلعل ن  صلر اخلياؿ: 
إٌف التخٌيل لينشئ كاقعيٌتو مبا يٌتسق مع كونو ال خلياؿ حتٌقق لإلرادة كاحلريٌة...إذ ا ،]الٌزماف كادلكاف[

ران على كاقعٌية الالكاقع مأخوذة يف حٌد الٌشعور كىو ظهً يتأٌتى لو أف يكوف على غري ما ىو عليو، كيي 
، كيذهب ابإلنساف إذل علادل خاٌصة ال ألٌف اخلياؿ يتهٌلص ن  اللاقع اٌلذم نعيشه كيراكغه ،(1)"يتخٌيل

فيتحٌرر ن  كٌل شيء أىلًفىه قببلن، كهذا نا ؼللق عبلقة جدلٌية بُت العادلُت،  ،ربتهها القلانُت كالًعلىلي 
، دبا أنٌه يتغلغل يف بزية اللاقعٌي فيتدٌخل اخلياؿ يف اللاقع ربريران نزه، كيؤٌسس لبلكاقع يف كعٌلقه ابللاقع

ادلعتاد، إنٌه ذبسيد كاضح جلدلٌية احلضلر كالعدـ، كلف ادللضلع ادلتخٌيل حاضر غائب يف اللقت ذاكه، إنٌه 
 بل هل نا غلهع بُت هذي  العادلٍُت. ،كجلد كعدـ

غفلت أفعاؿ لقد حظي نلضلع اخلياؿ يف أحباث الظٌاهراكٌية ابهتهاـ كبَت، كال يعٍت هذا أهٌنا أ
نظران لدكر  "كإظٌلا ادلقصلد هل أهٌنا أكلت اخلياؿ رعاية خاٌصة خرل كاإلدراؾ كالفهم كالٌتذكر...اللعي األ

احليلٌم الفٌعاؿ على ادلستليُت ادلعريٌف كاجلهارل ابلٌزسبة إذل اللجلد اإلنسايٌن، كألٌف ن  شأف ربديد 
ٌت  ن  ضبط طب يعة عبلقته دبختلف ظلاهر اللعي كأفعاله خصائصه ككبٌُت جلهر  القصدم أف ؽلي

، كفلؽ هذا كٌله،  (2)"الٌذهزٌية، كأف ييفيد يف الٌتهييه بُت اللعي كنقاصد ، كبُت الٌتجربة الٌشعلريٌة كزلتلاها

                                           
 .7: ،1:ص ص عاطف جلدة نصر، اخلياؿ،  (1)
 .;8يلسف اإلدريسٌي، اخلياؿ كادلتخٌيل يف الفلسفة كالٌزقد احلديثُت، ص  (2)
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العنصر احليوم للظاىراتٌية ككٌل العلـو اجلوىريٌة "هل:  ،كها يذكر هلسرؿ،  كاف اخلياؿ
Eidétiques (1) "]كالرايضٌيات مثالن[، كىو ادلنبع اٌلذم تينهل منو ادلعرفة ابحلقائق الثٌابتة.  

ن  نزظلر خاٌص هبا، يبتعد قدر اإلنتاف ع  « اخلياؿ»قارب حاكلت هذ  الفلسفة أف كي  ،إذف
العقبليٌن أك اللضعي الٌسابقُت؛ الٌلذي  جعبل نزه رلٌرد اتبع أك خاضع لسلطة اإلحساس أك  ُتالطٌرح

أٌنا هي، فتجعل نزه عزصران حيلاي فٌعبل كفاعبلن  العقل، أك رلٌرد كسيط غلهع بيزهها، على أقصى كقدير،
لًضع اٌلذم «اخلياؿ»يف حقلؿ ادلعرفة كاجلهاؿ، كهي هبذا رباكؿ أف سبيىلًضع 

ى
يستحٌقه، إذل جانب  ادل

أفعاؿ اللعي األخرل، كأف غلاكز األفتار ادلثالٌية اٌليت كرٌد اللاقع إذل الٌشعلر، ككرٌد ادللضلع إذل كلنه رلٌرد 
نع كركيهها الٌشديد على  «Intentionالقصديٌة »فترة اك صلرة، ع  طريق اًقًتاحها لفترة 

 الٌتأٌمل»نصطلحات 
Meditation ،،كالوعيConsciousness  .» 

، بل كاف نتزٌلعا يف صلركه ال يعٍت التبلـ الٌسابق، أبٌف االقًتاب الظاهراٌب ن  اخلياؿ كاف كاحدان 
، فهيزجىهي هلسرؿ حلؿ Phenomenologistيت ظاىرازظلر اٌلذم يزطلق نزه كٌل كسلتلفان ابختبلؼ ادل

 Merleau مريلوبونيت»أك  ىايدغرأك  ترر سااخلياؿ كبزيته ككظائفه ليس هل نفسه نيزجىهي 

Ponty»*كذلك، فإٌف نا قيل أك نا سييقاؿ يف هذ  الٌصفحات، إظٌلا هل رلرٌد   ...، كنا داـ األنر

                                           
 .;8ص يلسف اإلدريسٌي، اخلياؿ كادلتخٌيل يف الفلسفة كالٌزقد احلديثُت،  (1)
() :استغراؽ الذه  يف نلضلع كفتَت، كغفل نعه الذات كاحمليط )كهل( درجة ن  درجات اإلدراؾ ادلعريف التجريدم، ك)التأٌنل(  التأٌنل

 .>6ذباكز للشيء يف ذاكه إذل خلفياكه العضلية. يزظر سعيد عللش، نعجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة، 

()   يدؿ نصطلح اللعيConsciousness ،السابق للتهييه بُت العارؼ كادلعركؼ، كهل هبذ  الصفة ادلعطى  على الفتر عيزه
األٌكرل، الذم يفٌتته التفتَت إذل ذات كنلضلع، فاعل كقابل. يزظر دلهيد ن  التفصيل حلؿ نفهـل اللعي، الالند، نلسلعة الالند 

 .601الفلسفية، اجمللد األكؿ، ص
* " ظاهرايت 76>0فيلسلؼ فرنسي، فرض نفسه على اجملتهع الفلسفي برسالتيه "كتلي  السللؾ" "91>0-;1>0نَتللبلنيت" ،

"، كن  كتاابكه يف ادلعٌت "ادلعٌت 88>0، نغانرات اجلدؿ :7>0، كن  كتاابكه السياسية "اإلنسانية كالرعب 78>0اإلدراؾ احلسي"
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زلاكلة لعرض األساس العاـ اٌلذم كستزد إليه ادلقاربة الظاهراكٌية؛ كلعٌله يظهر جلٌيان يف زلاكلتها دلساءلة 
آلراء اٌليت رغم هذا، ال ؽلت  البتة، إغفاؿ اتلف حانلة دلعٌت. كلت ، الٌظلاهر كها كتجٌلى لللعي، حيث ك

حلؿ   «ـJ.P. Sartre (0<18 – 0<;1)جوف بوؿ سارتر »كقٌدـ هبا الفيلسلؼ الفرنسي 
ادلتخٌيل »ك« ـL'imagination 0<69اخلياؿ »طبيعة اخلياؿ ن  خبلؿ كتابيه 

L'imaginaire 0<71الٌلذي  ضٌهزهها آراء  اخلاٌصة، فتاف األٌكؿ اشتغاالن على اجملٌرد، يف «ـ ،
ا هل رلرٌد ي إذل اللجلد، بسبب أٌف احلفر فيه، فتاان نعان اًنتقاالن ن  اللعحُت كاف الثٌاين ربليبلن للهجٌسد

ا نا هل نتعٌُت ه، أنٌ تأشتليؤٌدم إذل ًاستغبلؽ البحث ك صعب، كال يؤٌدم إذل نتائج كبَتة، بل قد 
حبوثنا النقديٌة » ، كها يصرٌح ساركر نفسه،ع خصائصه، حيث دل كستطعنزاقشته ككتبٌ  ،نلعان نا ،فتسهل

أف تقودان بعيدان، لذلك كجب اآلف معاجلة الوصف الظاىرايت لبنية الٌصورة، كىو ما سنحاكلو يف 
؛ اٌلذم جاء نتٌهبلن لتصٌلر  حلؿ « L'imaginaireادلتخٌيل»كهل يقصد كتابه . (1)«مؤلف آخر

 ربديدان نزه. كأكثراخلياؿ، 

، ابإلضافة إذل سلتلف الٌتصٌلرات اٌليت  «ىوسرؿ»يف نزطلقاكه إذل فلسفة « سارتر»كقد استزد 
اٌصة نزها: الٌزفسٌية، حيث رأل أبٌف أغلب كلك الٌدراسات دل خ ،كانت سائدة قبله حلؿ نفهـل اخلياؿ

أبدل آراءن هاٌنة فيها يتعلق  ، حسبه،«ىوسرؿ»ككظيفته، إال أٌف  كاضحة دلاهيته تطع أف كقٌدـ رؤيةكس
                                                                                                                                        

... يزظر حس  حزفي، نقدنة يف علم 90>0كالبلنرئي ، ادلرئي 91>0، عبلنات 87>0، ثزاء على الفلسفة ;7>0كالبلنعٌت
 .6:0االستغراب، هانش ص 

 "أشهر فيلسلؼ فرنسي، اركبطت اللجلدية ابمسه، كهل ركائي كنسرحي كانقد، دٌرس يف السلربلف ٌٍب نع هلسرؿ  ، جوف بوؿ"سارتر
، اللجلد >6>0، زبطيط نظرية لبلنفعاالت 69>0ياؿ يف جلكزج ...أٌسس نع نَتللبلنيت رلٌلة "األازنزة احلديثة"، ن  نؤٌلفاكه "اخل

، دركب احلرية" ثبلثة ;6>0، كن  ركاايكه "الغثياف ;7>0،  نا هل األدب؟ ;7>0، اللجلدية فلسفة إنسانية76>0كالعدـ 
يزظر حس  حزفي، أجهاء"، كن  ادلسرحيات "الذابب، األايدم القذرة، نلكى ببل قبلر، ادلدف الفاضلة، الشيطاف كاإلله الطٌيب... 

، بتصٌرؼ. كدلهيد ن  التفصيل حلؿ حياة كفلسفة "ساركر" ؽلت  العلدة إذل نلسلعة 6:6نقدنة يف علم االستغراب، هانش ص 
Routledge Encyclopedia of Phylosophy, p7652. 

(1) J.P Sartre. L'imagination, PUF, col, Quadrige, 3 éd, 1989, p 162. 
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، لتٌزه أيخذ عليه طرحه اجملهٌأ دلقًتاحاكه، ابإلضافة إذل عدـ قياـ ربليبلكه ابخلياؿ، لذلك أكال  أعلٌية أكرب
 .(1)خياؿأساس كٌل نقاربة لل سارتريف نزظلر  ،أم الصلرة ؛للٌصلرة على نزهج نزاسب، ألهٌنا

كجلد كعارض  /الصلرة، نؤٌكدابُت اإلدراؾ كاللعي اخليارل ةالفركؽ ادللجلد كها أنٌه انقش كثَتا
بيزهها، كهذا ألٌف األٌكؿ نركبط ابألساس اللاقعٌي كاحلٌسٌي، يف حُت يتعٌلق الثٌاين ابألساس 
الٌتخيلٌي/البلكاقعٌي، حسب قصديٌة كٌل فعل نزهها، لذلك كزأل الٌصلرة، دبا هي كعي خيارل، أف كتلف 

كعبلقة ذهزية نفسٌية بُت الٌذات فعل قصدٌم لللعي، "كإظٌلا هي  ،شيئان ناٌداين، كال كجلدا نستقبلًّ 
على ضلل نغاير، ذلك ألٌف الٌظلاهر ادللضلعٌية  كادللضلع ادلاثل أنانها، كقـل ن  خبلذلا بتأٌنله كأتكيله

لللجلد غَت نهٌيأة يف ذاّتا لبلنتظاـ على أساس نعٌُت، كغَت نعطاة يف جلهرها بصلرة زلٌددة، كلتٌزها 
الٌذات اإلنسانٌية ىي اٌليت كهل نا يعٍت أٌف ، (2)"إليها كطريقة اللعي هبا كتلٌقف على شتل ًاذٌبا  االنتبا 

تيشٌكل صورة ادلوجودات مبا دتلكو من كعي، كمبا حيويو ىذا الوعي ًمن آليات يف ًاستقباؿ تلك 
 ادلوجودات كالٌتفاعل معها.

اٌلذم هل بصدد ، بشتل    قادر على الٌتعٌرؼ على ادللضلع، غَت"سارتر"ٌف اإلدراؾ، كها قٌدنه إ
كلٌي كشانل، كهذا راجع لطريقة ذبٌليه أنانه، لذلك ستختلف اإلدراكات ن  شخص آلخر، ككتلف 
نعرفته ابدللضلعات نعرفة جهئٌية، على عتس الٌصلرة؛ اٌليت سبلك القدرة على كقدًن ادللضلع رلهبلن، 

آلف كتلف فلريٌة. لذلك نرل الرة، فادلعرفة ببطء، أٌنا نع الصٌ يف اإلدراؾ كتشٌتل ادلعرفة "يقلؿ ساركر: 
سبثيلٌية  –أبكثر دٌقة  –، يربط نعرفة ناديٌة، ال نتخٌيلة، بعزاصر Syntheticأبٌف الٌصلرة هي فعل كركييٌب 

Representative ٌـ نفسها بصلرة  ، كهذا ألهٌنا كتعٌلق ابدللاضيع ادلاديٌة كلتٌزها كفًتؽ عزها بتلهنا كقد

                                           
(1)  J.P Sartre, Imaginary, A phenomenological psychology of the imagination         

                   ,Routledge,London and Newyork, p 9. 
(2) J.P Sartre, L'imagination, p 143.  
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ٌنا ادللضلع ادلدرؾ فيقٌدـ ذاكه بشتل جهئٌي، فبل ؽلت  نعرفته إاٌل ن  خبلؿ جانب أكٌلٌية، كها هي، 
 (1)"كاحد فقط.

كذلك بسبب ًاختبلؼ  ،زبٌيبلن  إدراكا كاللعي يظهر أٌف ساركر ؽلٌيه بُت اللعي ،كيف هذا الٌسياؽ
آليات كعيهها ابألشياء، ابإلضافة إذل اختبلؼ نلادعلا، فاألٌكؿ أساسه  اختبلؼ طبيعتيهها، أك ابألحرل

ادللضلع اللاقعٌي، كالثٌاين نتعٌلق دبلضلع الكاقعي، كإف كاف يٌتصل دبا هل كاقعي، ع  طريق نا مسٌا  ساركر 
ة أفبلطلنٌية، ، اٌليت كقـل على ادلشاهبة بُت نلضلع اللعيُت، غَت أهٌنا ليست نشاهب«العناصر الٌتمثيلٌية»بػ

، ال عن طريق احلضور الفعلي لو أمامو، كال عرب ف الوعي معرفتو ابدلوضوعففي فعل التخٌيل يكوٌ 
فعزدنا يستدعي اإلنساف صلرة  ،ذلك، لالٌصورة، كلكٌنو يكوف مشولٌيان اٌلذم ىو ىنا ك ًالتقاء الٌذات بو؛ 

فإنٌه يتهثٌله بلجلهه ادلختلفة يف الٌلحظة  ،«خٌيلادلت»كهل ادلثاؿ اٌلذم قٌدنه ساركر يف كتابه  ،ادلتٌعب نثبل
 نفسها، كهذا نا ال يستطيعه اإلدراؾ. 

 ،دبا هي نلضلع خيارل ،كإذا كانت ادللضلعات احلسٌية ػلتهها احلضلر الفعلٌي، فإٌف الٌصلرة
ال حتافظ  الفقر اجلوىرٌم، ألٌف عناصرىا ادلختلفة" مستها الٌضعف كالٌزقصاف، ألنٌه يلجد فيها نلعه ن :

كنعٌت هذا التبلـ ، (2)"على أم عالقة مع ابقي العامل، بل حتافظ فقط على عالقتني أك ثالث بينها
هذا ابلتحديد هل أٌف الٌصلرة كنا يشاكلها ن  خصائص، ذلا كجلدها ادلستقٌل، كلت  يف عادل الٌتخٌيل، ك 

ة هذا األخَت كظٌل كها هي ال يطرأ عليها ناٌدّتا نفارقة دلادة ادلدرؾ؛ ألٌف نادٌ  نا دانتشرط اًنلجادها، 
الٌتغيَت إذا نا نقلزا نعرفتزا هبا، أٌنا الٌصلرة، فهي خببلؼ ذلك، نتبٌدلة كنتحٌلرة كؽلت  استدعاؤها يف أٌم 
زناف كنتاف، قيلت نا داـ األنر كذلك، فإٌف ساركر نفى أف كتحٌلؿ الٌصلرة إذل نضهلف حٌسٌي كال أف 

 د على أٌف اللعي اخليارل قائم على هذا االنفصاؿ ع  اللاقع، بل نفيه كإلغائه.كتشٌتل على أساسه، كأكٌ 

                                           
 .>8، ص 99>0، 0بَتكت، طجلف بلؿ ساركر، اللجلد كالعدـ، حبث يف األنطلللجيا الظاهراكٌية، كر: عبد الرضب  بدكم، دار  (1)
(2) J.P Sartre, Imaginary, p 09. 
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سبيسرح ": Temenuga Trifonovaكها كقلؿ الباحثة ،  يف الفهم الٌساركرم، ٌف الٌصلرةإ
dramatizes  جٌيدا االختبلؼ بُت اللعي كادلادة... كاقًتح ]أم ساركر[ أبنٌه نا داـ اللعي نفيان، فالعادل

، inefficient، نعادان بشتل غَت كفءو negatedأف يتلف نزفيا  vergeهل دائهان على حافة 
حا لذاكه ي، دائها نا يبقى سلفيان كنلضٌ فٍ زػى ، كلت  طبيعة اللعي كى imaginaryكلذلك نتخٌيبلن  ،غائبان 

اخلياؿ ذلك، أك  كإذا ًٌب للٌصلرة،  (1)"(Image- consciousness كعي الٌصلرة)أحس  يف 
داكيه،  دًٌ نا هل نتخٌيله، كأٌف  ،جانبا ،هيحاللاقع يي  ضلء أفٌ  يفًاستطاعت أف زبلق عادلان جديدان له بزياكه كزلي

اللاقعي كجلدان، يف حُت يتلف اخلياؿ/ادلتخٌيل  ،بذلك ،هذا األخَت يزفي نا هل كاقعٌي حسٌي، فييصبح
ألنٌه ببساطة ؽلت  للهلضلع احلسٌي أف ييرل كيلهس، على عتس ادللضلع اخليارل، اٌلذم يفتقر  ؛عىدىنان 

ىو حاضره دكف شٌك،  ،irrealityىو ال كاقعي  ادلوضوع مبا ىو متخٌيل"إٌف  .دلثل هذ  اخلصائص
ابألحرل، ديكن   أكاإلمساؾ، فال ديكن دلسو كال تغيري مكانو، كلكٌنو يف الوقت نفسو، غري شلكن 

 .(2)"يف احلقيقة فعل ذلك، كلكن بشرط أف يتٌم ذلك بطريقة ال كاقعٌية

 سارتريبدك أٌف ادلتخٌيل فارغ كجلداين، كنلؤ  كاللعي به يتٌم عرب اللجلد ذاكه، ذلذا، كيف سياؽ حبث 
صلد  يزاقش اللظيفة الٌزفسٌية  ،ع  نربٌر كجلدٌم للخياؿ كأتكيد قيهته ككظيفته ابلزسبة لئلنساف كللهعرفة

ال يع  ًانتفاء "كاجلهالٌية للٌصلر، نع إصرار  التبَت على اًنتفاء أٌم صلةو بُت الٌصلرة كالفتر، كإف كاف 
ريٌة، كما ال يع  يف ادلقابل فراغ الوعي ادلتخٌيل العالقة بينهما فراغ البنية الفكريٌة من العناصر الٌتصوي

ٌف كٌل كاحد ن  هذي  الطٌرفُت يتضٌه  إكبعبارة أخرل، ؽلت  القلؿ ،  (3)"من مكٌوانت معرفٌية كفكريٌة
 ن  اآلخر، كلت  ال ؽلت  حباؿ أف يتلان شيئان كاحدان. اجهءن 

                                           
(1) Temenuga Trifonova: Matter-Image or Image-consciousness: Bergson contra 

Sartre, Janus head 6(1) c 2003, Trivium Publications, Pittsburgh, PA, USA, p 81.  
(2) J.P Sartre, Imaginary, p 125. 
 .6;يلسف اإلدريسٌي، اخلياؿ كادلتخٌيل يف الٌزقد كالفلسفة احلديثُت، ص  (3)
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شيء، كال كقٌدـ أبدا االنطباع   كيعٌلم أمٌ انقصة، كال ها أبهٌناهي كهل يف حديثه ع  الٌصلرة كدكرها يصً 
الطٌريف، كال كيظهر أبدا نظهر الٌشيء، بل كقٌدنه كتٌل، كلتٌزها على الٌرغم ن  ذلك، ؽلتزها أف كقٌدـ 

؛ أم الٌصلرة، رل ادلعرفة، اٌليت كزقصٍت، كألنٌه ال كعارض بُت الٌصلرة كالفتر يف نظر الفيزلنيزلللجي، فهي
ال زبتلف عزه، كنا داـ ذلك كذلك،  يف احلقيقة اإليضاح كال ادلساعدة ذلذا الفتر، ألهٌناال كقـل بدكر 

فإٌف الٌصلرة/اللعي التخٌيلي ػللم يف طٌياكه ادلعرفة كالقصديٌة كالتلهات كاحلجج كغَتها، فتغدك الٌصلرة 
 .(1)هبذا ادلعٌت ذات كظيفة خاٌصة يف احلياة الٌزفسٌية لئلنساف

الٌسابق بفهم رؤية هذا الفيلسلؼ دلاهية الٌصلرة ككظيفتها، فهرٌة يزتقصها،  ال يسهح التبلـ
دل يستطع االستقرار إذل رأم هنائٌي حلذلا، كيظهر هذا  "سارتر"نا يرٌجح القلؿ أبٌف كهل كأخرل ييقٌدنها، 

ا هي  ، لذلك يقًتح لتحديد خصائص الٌصلرة، دب«اخلياؿ كادلتخٌيل»بلضلح على ًانتداد صفحات كتابيه 
ٌلؿ نظركزا ن  ادللضلع إذل ، فتحReflectionالٌتأٌمل كهل  ،كذلك، أف نعلد إذل فعل جديد لللعي

جوىر  »الطٌريقة اٌليت يعطى هبا ادللضلع، كهذا الفعل ؽللك ابألساس زلتلل يقيٌٍت يسٌهيه ساركر بػ: 
 .(2)، كهل اجللهر نفسه ابلٌزسبة لتٌل كاحد نزا« of image  Essence الٌصورة

زا كسهح دبعرفة طبيعته كنا يدخل يف كشتيله ن  فالًٌتكيه على الطٌريقة اٌليت يتقٌدـ هبا ادللضلع أنان
فزستطيع هبذا أف ظلٌيه جلهر هذا ادللضلع كاقعيان كاف أـ نتخٌيبل، كنعرفة  كًاجتهاعٌية... ةعزاصر نفسيٌ 

ىذه ىي، يف احلقيقة، األنواع الٌثالثة أف تدرؾ كأف تفهم، كأف تتخٌيل "كيفٌية ذبٌليه لللعي، ألنٌه 
كهذ  األفعاؿ الٌذهزٌية هي قلاـ ادلقاربة ،  (3)"للوعي، اٌليت ديكن بواسطتها للموضوع نفسو أف ييعطى لنا

 كها طرحها ساركر، ألهٌنا كتعٌلق كعٌلقان نباشران بطرؽ ظهلر ادللضلع أناـ كعيزا.  ،الظاهراكٌية

                                           
(1) 

J.P Sartre, Imaginary, ppp10-97-122.
 

(2)
 Ibid, p 04. 

(3)
Ibid, p 08. 
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 ،فقت يف بعض خصائصهااكٌ  بُت أنلاع الٌصلر، ألهٌنا عزد ، كإف الٌتهييه "سارتر"كقد حاكؿ  ،هذا
فٌرؽ بُت الٌصلر اٌليت كستهٌد ناٌدّتا ن  عادل األشياء  طبيعة ناٌدّتا، لذلك فهل يي إاٌل أهٌنا كفًتؽ حسب 

العادل كالصلر الٌتهيزية، كالتاريتاكلر، كزلاكاة ادلهثٌلُت، كبُت الٌصلر األخرل اٌليت كستهٌد ناٌدّتا ن  
العقلي نثل: كعي احلركات كادلشاعر كغَتعلا، كعلى أساس هذا الطٌرح، كلٌصل إذل أنٌه ال ؽلت  دراسة 

ليس هزاؾ عادل للصلر كعادل للهلضلعات،  ،سارترحسب  ،الٌصلر العقلٌية نزفصلة ع  نلضلعاّتا، ألنٌه
 أٌف الٌتلزيع كالٌتأكيل ذلذ  فتبل العادلُت؛ ادلتخٌيل كاللاقعي نيشٌتلُت ن  ادللضلعات نفسها، إالٌ 

 .(1)ادللضلعات هل كحد  نا ؼلتلف

جلهر اخلياؿ دبا هل نتخٌيل، لذلك كانت أغلب آرائه كتهحلر  ،يف الفهم الساركرمٌ  ،كغدك الٌصلرة
لٌصلرة يف ًاركباطها ابلفتر كاحلريٌة، كهبذا يتلف ن  أف كؤٌديه احلذلا، بل إنٌه يدافع ع  الٌدكر اٌلذم ؽلت  

 أك كيبطئ الفتر، أك ن  ادلهم أف نفهم harmالقلؿ أبٌف الٌصلرة إبنتاهنا أف كؤذم  absurdاحلهاقة "
كنزعطفاكه  meandersهبذا أٌف الفتر إبنتانه اإلضرار بزفسه، كإضاعته لزفسه يف نزعرجاكه 

detours بل هزاؾ فقط عبلقة الٌزلع ، ، ألنٌه ليس هزاؾ يف احلقيقة بُت الٌصلرة كالفتر كعارضه
species  ابجلزسgenus  اٌليت كصٌزفه. أيخذ الفتر الٌشتل ادلتخٌيل عزدنا ييريد أف يتلف حدسيان

intuitive كعزدنا ييريد أف يضع أرضٌية ،to ground  لتأكيداكه يف رؤيتهsight (2)"ع نال دللض. 

نلع ن  الفتر، كن  الٌسخف عٌدها كشليهان له أك ربريفان دلسار ، بل إٌف هذا الفتر  ،إذف ،الٌصلرة
كأيخذ شتلها إذا نا أراد أف يقًتب/ػلدس نلضلعا نا، كلتٌ   ،يستزد إذل الٌصلرة/اخلياؿ/ادلتخٌيل، بله

ابلفقر اجللهرٌم  ،كها ذكر ن  قبل،هذ  الٌصلرة كهتخٌيل ال كلبث أف كلصم ن  طرؼ ساركر نفسه
ا فاألكيد أنٌو ال معىن ألف دائمان يستقبل كال ييعطي أبدان، لذ" كالٌضعف كالعدـ، ألٌف هذا البلكاقعي

                                           
(1)

J.P Sartre, Imaginary, p 20. 
(2)

Ibid, p122. 
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إذف، فادللضلع اللاقعي لدل  ،(1)"لو ىذا اإلحلاح كالٌضركرة كالٌصعوبة اٌليت للموضوع الواقعي ييعطى
 قعي.ساركر أحٌق ابالهتهاـ كاالنشغاؿ ن  ادللضلع البلكا

كٌل نا قاله ، كقريبان،  ف ن  خبلذلاسى نى  عزد هذا احلٌد فقط، بل ذباكز  إذل درجةو  "سارتر"كدل يقف 
اخلياؿ كادلتخٌيل، نًتاجعان عزه، بل كنقٌدنا صلرة حٌية ع  االضطراب اٌلذم كقع فيه كهل  حلؿ نلضلعيٍ 

نلٌجه  incantationًن عه إنٌه كفعل سحرٌم، "نٌه إع  فعل اخلياؿ حيث قاؿ يقارب هذي  ادللضلعُت، 
إلظهار ادللضلع اٌلذم نفٌتر فيه، كالٌشيء اٌلذم نرغب فيه، بطريقة سبٌت  أحدان ن  انتبلكه، حيث 

لتقدير  رفضه ، ك infantileكالطٌفللة  imperiousالٌتجرٌب  ن  يلجد دائهان يف ذلك الفعل، شيء
 .(2)"ادلسافة كالٌصعلابت

كنا داـ اخلياؿ/ادلتخٌيل على هذ  احلاؿ، فهها يفقداف أيٌة كظيفة إغلابٌية داخل احلقل اإلنسايٌن 
ٌثبلف العدـ كالبلكيزلنة كثَتان نا أحٌل على ربط اخلياؿ   "سارتر"على الٌرغم ن  أٌف  ،كخارجه؛ دبا أهٌنها ؽلي

  عباءة الٌزظرة ؼلرج هذا اجلهد ندل  ،كبذلك ،ابحلريٌة، حريٌة اللعي يف فهم ادللضلع اٌلذم غلاهبه
ليعيدا للخياؿ كادلتخٌيل  ،كها اٌدعى فيهها،  قصية لفاعلٌية كٌل نزهها، كاٌليت جاء كتااب التبلسيتٌية ادل

دكرعلا كفاعلٌيتهها اٌليت نيهعت نزهها نع الفهـل الٌسابقة، كلتٌ  ادلساعلة األساسٌية لساركر، حىٌت ال نزفي 
رؼ كصف احلركة الٌنوعٌية للخياؿ كيف تفريقو عن الٌتص"أنٌه جىهىد نفسه يف عزه أٌم دكر، كته  يف 

ه يكمن يف أنٌو كٌلما تدرٌج يف نظريٌتو قٌلل من دكر الٌصورة كاخلياؿ اإلدراكي كالٌتذكرم، كلكٌن خطأ
 (3) "ليصل يف الٌنهاية إىل إفقادمها كٌل دكر

                                           
(1)

J.P Sartre, Imaginary, p139. 
(2) 

Ibid, p 125. 
دكراف، األنثركبلللجيا، رنلزها أساطَتها أنساقها، كر: نصباح الٌصهد، ادلؤٌسسة اجلانعٌية للدراسات كالٌزشر كالٌتلزيع، بَتكت،  جيلبَت (3)

 .06، ص 6>>0، 6ط
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ًاستطاع أف غلعل ن  اخلياؿ/ادلتخٌيل طرفان  "سارتر"ذل أٌف إهتذا كن  خبلؿ نا سبق ذكر ، نصل 
نهٌهان يف احلياة الٌزفسٌية لئلنساف، خاٌصة حيزها جعل نزه شتبل ن  أشتاؿ اللعي، ابإلضافة إذل كفريقه 

، كها ذكر ساركر نفسه، كلتٌزه بُت الٌصلرة كبُت نلضلعها، ألٌف نلضلع الٌصلرة ليس هل نفسه صلرة
 Gastonغاستوف ابشالر »ٌيان لؤلشياء الغائبة، أاثر سيخط فيلسلؼ نثل: إدراكان عدن بعٌد  الٌتخٌيلى 

Bachelard (0;;7 – 0<96)ـ »  اٌلذم نفى أف يتلف فعل الٌتخٌيل كذلك، بل إنٌه عارض
إدراكا "يػىعيٌد فعل التخٌيل  "ابشالر"آراء ساركر خاٌصة قىلله أبٌف ادللضلع يغيب يف التخٌيل، كهذا ألٌف 

مباشران جلوىر ادلوجودات...]بل إنٌو ال يعترب الٌصورة[ تعبريان مقنعان عن الٌرغبات ادلكبوتة كما يرل 
فركيد، كليست كذلك حبثان عن الٌنماذج اخليالٌية األٌكلٌية عند يونج... كيصبح ]اخلياؿ[ ظاىرة 

 .(1)"خيتفي كراءه الكبتك أمباشرة حتىي يف مستول الٌسطح، ال قناعا لغوايٌن تلبسو الغريزة 

ه كمسٌا : تي راء هانة فيها يتعٌلق ابخلياؿ، فقد ربٌدث ع  زلٌبة ادلتاف كأيلفى آ "ابشالركلػ" 
«Topophilia» :؛ أٌنا األٌكؿ فييتيح «نبدأ ادلاٌدة كنبدأ اإلرادة»، كأقاـ اخلياؿ على نبدأي  هاٌنُت علا
للتاكب أف ييقيم نظريٌته ع  اخلياؿ ادلادٌم إبقصاء القلالب الٌصلريٌة الٌتقليديٌة اٌليت أضفى عليها طلؿ "

زيه ن   االستعهاؿ كالٌتترار طابعان آليًّا صرفان. أٌنا اثنيهها كهل دفعة نفسٌية نرهفة، رقيقة كشٌفافة، فيهتًٌ

                                           
 

": فيلسلؼ علم فرنسي، أهٌم أعهاله "دراسة يف كطٌلر نشتلة الفيهايء، االنتشار احلرارم يف األجساـ الصلبة غاستلف ابشبلر" 
، زلحاكلة يف األجساـ الصلبة، احلدكس الذرية، الركح العلهية اجلديدة، فلسفة البل، ربليل نفسي للزار، ادلاء كاألحبلـ، اذللاء :6>0

. 708األرض كأحبلـ الراحة"... يزطر حس  حزفي، نقٌدنة يف علم االستغراب، هانش ص كاألحبلـ، األرض كأحبلـ اإلرادة، 
ذم كؽلت  اإلشارة إذل أٌف ابشبلر قد نٌيه بُت ثبلثة أظلاط ن  التخٌيل : الشتلي/ادلادم/ الديزاني.كدبا أٌف التخٌيل ادلادم هل الزهط ال

عزاصر األربعة، اليت كسهح بتصزيف سلتلف الصلر، حبسب اركباطها يزتج صلرة ادلادة، أم الصلر األٌكلية، يتبٌُت قانلف ال
 .089ابلزار/اذللاء/ادلاء/الًتاب، كهل قانلف يتحٌدد عرب التخٌيل. يزظر سعيد عٌللش، نعجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرة، ص

 .8:عاطف جلدة نصر، اخلياؿ، ص  (1)
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كبفضل كضافر  ،(1)"ركة أك اخلياؿ الديزاني...صياغة اجلانب اآلخر ن  اخلياؿ كهل نا ييسٌهى خبياؿ احل
 إبنتانه أف ييبدع نا شاء ن  الٌصلر كاألشياء البديعة اجلهيلة. ،هذي  الزلعُت ن  اخلياؿ لدل التاكب

نتعٌلقان أبربع صلر «  Material Imaginationاخلياؿ ادلادمٌ »كقد كاف حديثه ع  هذا، 
أساسٌية، دتٌثل شركطا كيفٌيات ًانفعالٌية أكثر »دبا هي:  ؛اراألرض كادلاء، كاذلواء كالنٌ أساسٌية هي: 

 ،حيث كتلف أساس اخلياؿ، كلت  ًاستزادان إذل الٌصلرة الٌشعريٌة ،(2)«النفتاحنا على العامل احمليط بنا
أيخذ كٌل عزصر ن  هذ  العزاصر بعدان كداللة نتزٌلعة، فاألرض على سبيل ادلثاؿ هي صلرة للثٌبات، ك

صلرة للعدـ، كن  رًحم هذا األخَت كبهغ حياة جديدة، ألٌف األرض ربلم بداخلها  ،يف اآلف نفسه ،كهي
عزاية خاٌصة،  "ابشالر"شرط احلياة كاللجلد؛ إنٌه ادلاء. ككذلك احلاؿ ابلزسبة للهتاف، اٌلذم أكال  

ف إقانته، دبا فيه ن  ، بسبب االركباط احلهيم اٌلذم يشٌتله اإلنساف دبتا«اخلياؿ ادلكاين»كربٌدث ع  
 .()عزاصر سلتلفة

ع  كغيَت الٌصلر  " حلؿ نلتة اخلياؿ، عد   إاٌيها ادللتة ادلسؤكلةابشالر" كن  أهٌم نا قٌرر 
ًاعتيرب اخلياؿ دائها نلتة كشتيل الٌصلر، كلت  على ": ال رلٌرد نلتة لتشتيل الص لر، يقلؿ ،ككعديلها

ن  الٌصلر  ourselvesفهل ػلٌرر ذكاكزا  ،ادلقٌدنة ن  ًقبىل اإلدراؾ الٌرغم ن  أنٌه نلتة كٌشل  الٌصلر
الٌشعريٌة  ،ذلذا كانت ربٌلالت الٌصلرة ،(3)"، إنٌه ابلٌتحديد: نلتة كغيَت الٌصلرimmediateاألساسٌية 

على اخلياؿ، ألٌف هذا األخَت ال يتتفي بزقل الٌصلر  هي ندار ًاشتغاؿ اخلطاب الباشبلرم ،ربديدا
ٌرران نزها ع  طريق كشليهه ذلا/ذبديدها.   ادلدركة بل ػلي

                                           
 .  >>0، ص1;>0، 6تر، التليت، عة عادل الفزلٌهد علي التردم، نظرية اخلياؿ عزد ابشبلر، رللٌ  (1)
 .6;0شاكر عبد احلهيد، اخلياؿ ن  التهف إذل اللاقع االفًتاضي، ص  (2)
() تاف، كر غالب هلسا، ادلؤسسة اجلانعية للدراسات كالزشر كالتلزيع، بَتكت، كثر كفصيل، يزظر: غاستلف ابشبلر، صباليات ادلأل

 .        7;>0، 6ط
(3) Gaston Bachelard, on Poetic imagination and Reverie, ed by, Gaudin Dallas, 

spring Publications, 1987, p 19.  
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 فعالٌية زلرٌكة للجلدان. يٌتسم ابستقبلؿ اتـٌ ع  إرغانات"كاف العهل الٌشعرٌم لديه   ،ألجل ذلك
احمليط كادلاضي كيصلغ كلجيها فٌعاالن لئلنساف ضلل آنه كنستقبله... ]حيث[ كقٌدـ لزا الٌصلرة الٌشعريٌة 

إٌف اخلياؿ الٌشعرٌم  ،(1)"ذبربة عيش كاقع جديد، نقصلدة بتضافر نشًتؾ بُت كعي ادلؤٌلف ككعي القارئ
كتلف لذلك ادلاضي أٌم سلطة عليه، ليحيا حاضر  كنستقبله، دكف أف  ،كاكبا أك قارئ  ،نطٌية هذا التائ 

كدبا أنٌه نستقٌل كرلٌدد لتجربتزا، فلذلك ال فائدة ن  كقييد كظيفته كإسقاطها على حياة ادلؤٌلف 
 ك الٌزفسٌية )الغريهيٌة ابخلصلص(.أاالجتهاعٌية 

اليقظة/حلم  أك ىي حيليم من أحالـ صورة حيليمٌيةهي  ،ابشالريف عرؼ  ،الٌصورة الٌشعريٌةإٌف 
زبلق عادل الرٌاحة كاذلدكء كالٌستيزة )راحة األبد( نع أحبلـ "، إهٌنا تريد أف تيوجد عادلا جديدان ، ّنارمٌ 

األرض كاألعهاؽ، كحركات السهٌل كاالنطبلؽ احلٌر نع )اذللاء كاألحبلـ(، كها ّتبط عهيقا يف نزتجعات 
نلثة، يف كٌل هذا، يعترب اخلياؿ "هرنلف كاأل ـ ادليا حلاضرة ابستهرار، نع أحبلاحلياة احلهيهة كالطٌفللة ا

 .(2)"...ادلعٌت"

كسيلته لتأسيس  "ابشالر"سلطة التائ  يف سبثٌله ذلذ  احلياة، لذلك جعل نزها  ،بعبارة أخرل ،إهٌنا
نزلطة دبقاربة الٌصلرة ن  خبلؿ أعهاؿ شعريٌة نتزٌلعة، سعيان نزه لتشف ركابط االنسجاـ  ظاهراكية

كالٌتلافق بيزها، على الٌرغم ن  أٌف الًٌتكيه على الٌصلر ادلعهكلة ال يقٌدـ اًقًتاابن كلٌيان ن  العهل الٌشعرٌم، إالٌ 
« فينومينولوجيا الٌصورة الٌشعريٌة»مسٌا  بػ:  أنٌه اًلتهنه، ألنٌه يلٌظف شتبل ن  أشتاؿ الٌتحليل الظٌاهراٌب

 ال نزظلران ظاهراكٌيان شانبلن.

يف الٌدراسات األخرل اٌليت جاءت بعد ، كاٌليت ًاشتغلت على  أثر  البالغ "ابشالر"لقد كاف دلا قٌدنه 
 دكراف جلبري»اٌليت يعد « األنثركبولوجية»ٌم كلك الٌدراسات اخلياؿ كادلتخٌيل، كن  أه نلضلعيٍ 

                                           
 .;;0، :;0العريب الذهيب، شعرايت ادلتخٌيل، ص ص  (1)
(2)

 .1>0ص  ادلرجع نفسه، 
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Gilbert Durand (0<60، 6106ن  أهٌم رٌكادها، اٌلذي  استفادكا ن  أفتار كآراء ـ )
ها حلؿ هذا ادللضلع، كهل اٌلذم ا قيٌ طرحن ، هل اآلخر، حلؿ اخلياؿ كالٌصلرة، فتاف أف قٌدـ "ابشالر"

  نا سيأٌب.  يفالبحث تعٌرض له سي

 "جلبري دكراف" أمنوذجا أنثركبولوجيا ادلتخيل : -5

" ن  أهم احلقلؿ ادلعرفية اليت ّتتم  Anthropologyاإلانسة أك األنثركبولوجيا يعترب حقل"  
بدراسة اإلنساف ضه  رلاله االجتهاعي كالثقايف العاـ، كقد كانت ذلا كلظيفات نتزلعة علهية/نعرفية 

  احلديث؛ كسياسية/عسترية، حيث كزتهي يف كجلدها زنزيا إذل احلقلؿ ادلعرفية الزاشئة يف الهن
كانت بداايّتا نلازية للهٌد االستعهارم الغريب، خادنة دلطانعه؛ كادلتهثٌلة يف هنب قد  ـ ربديدا، ف>0القرف

ثركات الببلد األخرل كالسيطرة عليها، نربٌرة ذلك أبٌف صاحب احلضارة/ الغرب يسعى إلخراج كلك 
، كلتٌزها نا لبثت  Culturalizationلتثاقفالبلداف ادلستعهىرة شلٌا كعيشه ن  زبٌلف، استزادا إذل نبدأ ا

أف ربٌررت ن  هذ  الرؤية، لتهتم دبختلف الشعلب كالبلداف؛ ادلتخٌلفة نزها كادلتقٌدنة، دارسة ثقافاّتا 
، كن  بُت نا اهتٌهت به األنثركبلللجيا قيهتها إذل جانب ثقافة ادلستعهر.كأظلاط حياّتا، نع اعًتاؼ ب

 .قعي/إانسياخلطاب الفٌٍت/ اخليارل، حيث حاكلت نقاربته ن  زاكية سبثيله الرنهم دلا هل كا أيضا،

خاٌصة يف كتابه ادللسـل "  ،ليف نقاربته للهتخيٌ   Durand.G"جلبري دكراف يستزد "هذا، ك  
 Les Structures Anthropologiques Deالبزيات األنثركبلللجية للهتخيل 

L’imaginaire("0<91)  رلهلع العلـل اليت كدرس إذل الدراسة األنثركبلللجية، اليت ييعرٌفها بقلله إهٌنا "
اجلزس البشرم دكف االعتهاد على أفتار نسبقة، كدكف ادلراهزة على أكنطلللجية نفسية ليست يف اللاقع 

بعلم  سلل ركحانية نغلقة أك على أكنطلللجيا ثقافية ليست عهلنا سلل قزاع دللقف يربط كل الظلاهر

                                           
 "كادلتأثٌري  بفلسفته، له عديد الدراسات؛ ن  نثل: غاستوف ابشالر" أنثركبلجلي فرنسي نعاصر، ن  أبرز كبلنذة "جلبري دكراف "

 اخلياؿ الرنهم، كالبزيات األنثركبلللجية للهتخٌيل...
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كهذا اجملهلع يتلزٌع لديه بُت علم الزفس كعلم االجتهاع كالبيلللجيا كالشعرية  ،1االجتهاع..."
كالفلك كالبلهلت ...، كهل هبذا يريد أف ػلقق رؤية مشللية للهتخيل كنظاهر  الرنهية  كاالبستيهلللجيا

ادلتزلعة، عرب البحث داخل أقاليهه اللاسعة: الشعر كاألسطلرة كادلعتقدات الديزية، ابإلضافة إذل الزتاج 
يل كفسَتا أحاداي، كاليت فٌسرت ادلتخ ،الفٍت كالطقلس...ككل هذا رٌدا نزه على ادلقارابت السابقة عليه

خاصة نزها : السيتلللجية كالثقافلية/ االجتهاعية؛ فاألكذل جعلت ن  الصلرة ظلطا كذكراي لئلدراؾ 
  لذلك فهي رلرد نسخ ألشياء نلضلعية، يف حُت اختهلته األخرل يف نهعة كشييئية.

من األمهية  "تقليدا اثبتا ىو التقليل ،بشتل عاـ ،للفتر الغريب أفٌ " Durandدكراف "يرل   
لذلك حاكؿ أف يرصد سلتلف ادلقارابت  ،2التكوينية للصورة الذىنية كاألمهية النفسية لدكر اخلياؿ..."

السابقة كيقٌدـ ذلا نقدا صارنا بٌُت ن  خبلله األخطاء اليت كقعت فيها، فلقف عزد علهاء الزفس 
التبلسيتيُت الذي  خلطلا بُت الصلرة الذهزية كاإلدراؾ دبا هل كذٌكر، كها رجع إذل نا قٌدنه برغسلف 

Bergson،  نستزدا إذل آراء ساركرSartre،  الذم ربٌلؿ اخلياؿ نعه إذل ذاكرة.ك 

"، دلا ذلها  Bachelard" ك "ابشبلر Sartreكها كقف نطٌلال عزد نا قٌدنه كل ن  "ساركر  
كعلى البلحقة فتحا كإذلانا، كقد كانت كقفته كلك كقفة  ،ن  أثر على الدراسات السابقة كقييها كنقدا

اكؿ التشف ع  خطل بعض التصلرات يف فهم  " ىناؾ نقدا  الصلرة كادلتخيل، لدرجة أفٌ نقدية ربي
مشّتكا نستطيع توجيهو إىل كل النظرايت اليت ذكران، كىو أٌّنا مجيعها دتسخ دكر اخلياؿ، إما 
بتحريف غايتو كما عند برغسوف حيث يتحوؿ إىل ركاسب تذكرية، كإما ببخس الصورة قدرىا 

ليت تصبغ نظرية اخلياؿ عند لنفسية اكابعتبارىا مرادفا اتفها للحس كذلك ما يهيئ للعدمية ا
   .3"سارتر

                                           
 .20ص ، رنلزها أساطَتها أنساقها جلبَت دكراف، األنثركبلللجيا، -1

 .11ص ادلرجع نفسه، - 2

3
 .13ص  ادلرجع نفسه، - 
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كرغم القيهة ادلعرفية كادلزهجية اليت اكصفت هبا جهلد ساركر يف نيداف دراسة ادلتخيل، إال أٌف هذا  
األخَت نسف نا قٌدنه بعد كراجعه ع  أهم آرائه؛ كهل استزقاصه ن  دكر ككظيفة الصلرة كاخلياؿ يف 

" دل يت  قادرا أف يتتشف الدكر األساسي للعهل إذل كلنه ، حسب دكراف، حياة اإلنساف، كهذا يعلد
نيل زكال العلهية ككشرػلية بلؿ بلرجيه األخبلقي. إالفٍت كركيهكه التخٌيلية كذلك لتأرجحه بُت ذبريبية 

صرار  على االلتهاـ بتطبيق دقيق للهزهج الظلاهرم ادلبتلر ابألحادية الزفسية، إكهزاؾ سبب اثف هل 
جت ع  ذلك نفارقة أنه ػلاكؿ دراسة عهلية اخلياؿ دكف أف يتتلف عزاء العلدة إذل اإلرث اخليارل فزت

تلف ن  الشعر كن  كشٌتل ادلعتقدات"
ي
 . 1لئلنسانية، ادل

دراسة منهجية حبق الفيلسلؼ يف " Bachelard ابشالرلذلك يطالب دكراف نع      
" نظرية للمعىن " كلتٌزه يفًتؽ عزه إبدناجه للٌصلرة يف زليط كفاعلي شلٌا سيساهم يف كشتيل للتصٌور

، أم إٌف دكراف يزطلق شلٌا خطٌه أستاذ  كلتٌزه يتجاكز  دبحاكلته الستزباط 2األقصى للوظيفة الرمزية"
 نقاربة شانلة للٌصلر أك الرنلز.

هي  -نهها كانت نعهكلة- " أٌف الصلرة الصلرة، ذلكالعبلنة اللغلية ك  " بُتدكرافكيػيفٌرؽ " هذا، 
حانلة دلعٌت ال ؽلت  التفتيش عزه خارج ادلفهـل اخليارل. كيف هذا اجملاؿ يتلف ادلعٌت اجملازم هل كحد  
ٌرؾ علم  عرٌب، ألٌف نا نسٌهيه ادلعٌت احلقيقي ليس إال حالة خاصة للتيارات اللغلية العريضة اليت ربي

ي
ادل

تار اعتباطا، كلتٌزه ييعلل جبلهر  كيتلف ابلتارل االشتقاؽ. فال ثله الصلرة ليس داللة زبي زهلذج الذم سبي
 .3رنها"

، بعامل اخلياؿ، حيث ال يصبح للمعىن االعتباطي أٌم حضور فاعل اتتقٌيد الصورة، إذ    
كحاسم، كونو متصال بعامل اللغة االشتقاقية، أٌما ادلعىن اجملازم فهو مدار العملية التخٌيلية، كىو قائم 

                                           
 .12ص جلبَت دكراف، األنثركبلللجيا، - 1
2 - G.Durand, Les Structures Anthropologique de L’imaginaire,p60. 
 .13جلبَت دكراف، األنثركبلللجيا، ص - 3
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على القصد أك التعليل؛ فالصورة كما حتيل عليو ليسا عالمة بقدر ما مها رمز حييل على شيء ضمن 
ففي رلاؿ اللغة يتبللر الداؿ كندللله بطريقتُت اثزتُت: إٌنا اعتباطية أك نربٌرة، كيبدك أٌف  ياِل.ادلفهـو اخل

"دكراف" أيخذ ابعتباطية كلك العبلقة كلتٌزه ؽلٌيه داخلها بُت نا يربط الداؿ ابدلدللؿ يف نزظلنة اللغة 
 ادلزطق التخييلي الصرؼ.العادية كهل االعتباط، كبُت نا ييشٌتػل حلهة اللغة يف اخلياؿ كهل 

ن   ،كها يذكر الباحث ادلغريب العريب الذهيب  ،إٌف هذا التهييه بُت الرنه كالدليل نستلحى      
" إٌف نفهـل الرنه كها أكصلر  ال يشًتؾ يف أم شيء نع ادلصطلح نفهـل كارؿ يلنغ للرنه، إذ يقلؿ 

يئاف سلتلفاف على اإلطبلؽ )...( إٌف الرنه يفًتض البسيط للدليل. إٌف الداللة الرنهية كادلعٌت الدالئلي ش
دائها أٌف التعبَت ادلختار ييعٌُت أك ييشٌتل، أبكرب قدر شلت ، بعض اللقائع اليت كتلف رلهللة نسبيا لتٌ  

  1كجلدها قائم أك يبدك ضركراي."

زاحية اللغلية ييقصي ال "دكراف"كيظهر ن  هذا الًتكيه الشديد على اجلانب التهثيلي للصلرة ككأٌف  
لازم للهظهر التعبَتم كالتبلني 

ي
فيها، كلتٌ  ادلتهٌع  يف األنر يتبٌُت أبنٌه حافظ على ذلك احلضلر ادل

الرمز ادلتخيل ىو الوجو النفساين ذلذا التعبري؛ إنٌو الرابط العاطفي التمثيلي "، فهل يقلؿ إٌف للرنه
ٌقق مشولية ككونية مقاصد اللغة  الذم جيمع بني متكلم كزلاكره، ذلك أٌف البعد الرمزم ىو الذم حيي

 .2على اختالؼ حتٌققاهتا"

                                           
1
 .202العريب الذهيب، شعرايت ادلتخيل، ص  - 
  يعيش اإلنساف، حسب "إرنست كاسَتر"، "كاقعة الرنهنةSymbolisation  انتقالية، ألنٌه ال ؽلت  أف يعربي إذل  كحادثة كرصبية

اللاقع إاٌل بلساطة سلسلة ن  الدكاؿ اللغلية الرنهية اليت ربتهها عبلقات االختبلؼ، كاليت كقـل بدكرها على زللرم التجاكر 
syntagme  كاالستبداؿparadigme   كها يلٌضح ذلك اللسانيلف". أرنست كاسَتر، فلسفة األشتاؿ الرنهية، كر: كهاؿ

 .61، ص1988، 3أصطفاف، رللة العرب كالفتر العادلي، نركه اإلظلاء القلني، بَتكت، ع
2
 - 6:G.Durand ,Les Structures Anthropologique de L’imaginaire,p 

أصبحت اللغة الرنهية هي "ادلبدأ األٌكؿ كهي ادلبدأ الذم يدعم األشياء، كهي ادلبدأ األساس الذم كبٌت عليه كل نزظلنات العادل". لقد 
. كهل 49، ص1993، 1ساني أدهم، فلسفة اللغة، كفتيك العقلي اللغلم )حبث ابستيهلللجي أنطلللجي(، دار رلد، بَتكت، ط
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ن  قبل يف  ابشالر غاستوف" على بديهيتُت اركته عليهها دكرافابإلضافة إذل هذا، يركته " 
اخلياؿ ىو دينامية مينظػًٌمة، كىذه الدينامية ادلينظػًٌمة "أتسيسه دلفهلنه العاـ للرنهية اخليالية، كعلا أٌف : 

يؤٌدم ادلزظلر ادلعتهد هزا إذل نتائج جٌد هانة فيها يتعلق ببزية حيث  .1"ىي عامل جتانس يف التصور
ادلتخيل كسيبل نقاربته؛ فهل ػلافظ على ديزانية داللية اخلياؿ ن  خبلؿ ذلك التجانس الذم يطبع الداؿ 
كادلدللؿ شلا غلعل كلك الدالالت ذات طابع نلعي كخاص، ابإلضافة إذل أنٌه غلعل ن  الرنه سابقا زنزيا 

زأل ع  فترة خطية الداللة صار ي "ال اعتباطيته"داي لتل داللة مسعية كبصرية، كها أنٌه بسبب ككجل 
ككتاليها، كنزه فقد خرج ع  الطبيعة األلسزية إذل طبيعة رنهية نتهٌيهة، حىت إٌف التحليل التتابعي 

 .2ابالستزباط ادلزطقي أك ابالستبطاف دل يعد كافيا لدراسة احملركات الرنهية

سابق " أٌف التفتَت الرنهم نبلـز لئلنساف، كهل " Mercia Eliadليادإمرسيا "ك يرل لذل 
كاليت كتعٌدل أم  -األكثر عهقا -على اللغة كالعقل االستدالرل. يتشف الرنه ع  بعض نظاهر اللاقع

كسيلة أخرل للهعرفة. ليست الصلر كالرنلز كاألساطَت إبداعات ال نسؤكلة ن  طرؼ الزاس؛ إهٌنا 
 .3تجيب لضركرة كقـل بلظيفة كعرية صيغ التائ  األكثر سرية..."كس

ليست الصلرة أك الرنه يف رأم دكراف رلرد نسخة الكاعية للعادلُت الزفسي كادلعيش بقدر نا هي  
"كٌتجه ضلل نسارات حاصل التفاعل بُت العادلُت، ألجل هذا كاف على أنثركبلللجيا ادلتخيل أف 

ٌرؾ ككيزظٌم رلهلعات الصلر كالرنلز ألهٌنا، كيشٌتل بذاّتا كفيها بيزها، رلهلعة ذات  الديزانيات اليت ربي
رٌكها بزيات عابرة للثقافات. إذ إٌف هذ  اجملهلعات ن  الرنلز كزتظم ككتزاظر داخل حقل  انسجاـ ،ربي
                                                                                                                                        

اف"، حيث يزادم بضركرة ذباكز القطيعة بُت العقل كادلتخٌيل، كالدخلؿ يف فهم جديد يتأٌسس على كصٌلر يؤيٌد نا ذهب إليه "دكر 
ابستيهلللجيا الداؿ، كذلذا ال غلب احلديث ع  العقل يف نقابل ادلتخٌيل، كإظٌلا ؽلت  احلديث فقط ع  نتخٌيل علهي، نتخٌيل 

 شعرم... كهتذا.
 .14جلبَت دكراف، األنثركبلللجيا، ص - 1
 .15 ،14ادلرجع نفسه، ص ص  - 2
 .204شعرايت ادلتخيل، ص العريب الذهيب،  - 3
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تزافرة كنتباعدة ن  دالرل نعُت، له صفاكه كآليات اشتغاله اخلاصة، حىت لل كانت ادلعطيات األكلية ن
حيث نسبها اجلغرايف الثقايف، ألهٌنا كزتهي لزهط ن  العبلئق األساسية اليت كيتٌلف نا يسهيه دكراف أبنظهة 
ادلتخيل. إٌف ادلسعى األنطركبلللجي هل البزاء التلي ن  أجل رصد االنسجانات كالتزافرات اليت كيؤٌسس 

  1تاؿ ن  األنظهة."هذا البزاء، لت  دكف نسياف اترؼلية هذ  األش

غاية األنثركبلللجيا هي التشف ع  ادلتخيل كسلتلف الديزانيات ادلؤثٌرة فيه؛ إٌف بزاء على هذا، ف 
الغريهية نزها كادللضلعية، عرب البحث داخل األنشطة التخييلية ادلتزلعة لئلنساف؛ اللاعية كغَت اللاعية، 

كعتهد على نزظلر بزيلم غَت أنٌه نزفتح كحىرىكي، نع صبعها بُت نا هل طبيعي كنا هل ثقايف، ألهٌنا 
رجه ن  زنرة البزيليُت؛ فهي عزد  دكراف"ػف " شكل قابل " يستخدـ نفهـل البزية استخدانا خاصا ؼلي

للتحٌوؿ يلعب دكر الضابط احملٌرؾ جملموعة من الصور كقابل بدكره للدخوؿ يف بنية أمشل نسميها 
البزيلم نع الصلر الرنهية كعانبل لغلاي كنسقيا نغلقا، دل كستطع  ، يف حُت كاف كعانل ادلزهج2نظاما"

بلاسطته أف كساير ربٌلؿ كلك الصلر كحركيتها ضه  رلاؿ كجلدم نتعدد؛ نفسي، اجتهاعي، طقلسي، 
 الهلٌب، علهي...

يبدك أٌف نفهـل ادلتخٌيل يف الطرح األنثركبلللجي كها يقًتحه "دكراف" قد عرؼ ربٌلال جذراي،   
كالذم يتعٌلق بلجلد كحدة يف اخلياؿ اإلنساين،   -هذا األخَت -ب البيعد اجلديد الذم أعطا  إاٌي  بسب

كرجع ابألساس إذل استزاد  إذل بزية عهيقة كاحدة هي نا غلهع زبٌيل البشر صبيعا؛ إنٌه حبث ع  " 
احمليط الثقايف، ألجل  اليت زبتفي كراء األنلاع التخٌيلية السائدة يف "Archétypes النماذج األصلية  

اإلنساؾ ابلشتل ادلشًتؾ الذم يلٌحد بُت سلتلف كلك البزيات؛ كاليت هي رلرد كزليعات للهتخيل فقط 
" ن  اللاقع الزهاذجي ذلذ  الزظم كالبٌت، أف نضع انطبلقا  ،كها يقلؿ "دكراف"  ،، لذلك يبقى عليزا

                                           
 .205شعرايت ادلتخيل، ص العريب الذهيب،  - 1
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غلهع بُت هذ  األنظهة ادلتزافرة كع  ادلعٌت كصهيها لفلسفة للتخٌيل كتساءؿ ع  الشتل ادلشًتؾ الذم 
 .1اللظيفي ذلذا الشتل كجملهلع البٌت كالزظم اليت يزطلم عليها"

أنثركبلللجي ػلاكؿ ن  خبلله هذا الباحث إبراز الزسق الذم يزتظم فيه ادلتخٌيل -إنٌه حبث بزيلم
ية سلتلفة، ستسهح له ابلقبض على اإلنساين برٌنته، عرب ربليله ألشتاؿ زبٌيلية نتزٌلعة، يف أزنزة حضار 

أم رلهلع الصلر  -" يف كصلران، يعترب ادلتخٌيلجلهر هذا ادلتخٌيل؛ كهل نا سيؤٌدم به إذل القلؿ
قامسا نشًتكا أساسا كًتكب ضهزه   -كالعبلقات القائهة بيزها كاليت كتٌلف الرأمساؿ الفترم للجزس البشرم

ى األساس الذم ؽلٌت  علها إنسانيا ن  إضاءة علم إنساين كل عهليات الفتر االنساين، إنٌه هذا ادللق
 .2آخر"

يتزٌهؿ هذا التعريف دبثابة بياف جانع ع  ادلراد ابدلتخٌيل كها بللر  فهم "دكراف"، خاصة كأنٌه      
جعله نركته كل كفتَت إنساين؛ سلاء أكاف صباليا أـ علهيا، بل كفلؽ ذلك جعل نزه نقطة كلتقي فيها 

نذ قانت العلـل ادلعاصرة بتبديه دكر ادلبلحظة صار ن  ادلهت  القلؿ "ر ذلك التفتَت، ذلذا سلتلف نظاه
إٌف ادلتخيل هل اخلارطة اليت نقرأ عربها التلف، طادلا أنٌزا نعرؼ اآلف أٌف " اللاقع" نفهـل غَت قابل 

زظرايت العقلية كالذرائعية ، بل إٌف ال 3لبلستيعاب، كأنٌزا ال نعرؼ سلل سبٌثبلكه عرب أنسقة رنهية دائها"
اذلالة اخليالية بشكل ّنائي، ك)ىذا( ما يبنٌي دلاذا "دل كستطع التخٌلص ن   ،كها يذكر دكراف،  نفسها

 .4حيمل كل منهج عقلي يف داخلو أكىامو اخلاصة"

بزاء على نا كقٌدـ، يظهر جليا أٌف أثر ادلتخٌيل يف حياة االنساف كبَت جدا لدرجة يصعب فيها أف  
ضلصر كل نظاهر ، كلتٌ  األكيد يف كل هذا هل أنٌه حاضر نع كل حركة إنسانية؛ كاعية كانت أـ غَت 

                                           
 .40 صجلبَت دكراف، األنثركبلللجيا،  - 1
2
 - xxii. G.Durand ,Les Structures Anthropologique de Limaginaire,p 

 .145ص  ، اخلياؿ كادلتخٌيل يف الفلسفة كالزقد احلديثُت،يلسف االدريسي - 3
 . 39، 38جلبَت دكراف، األنثركبلللجيا، ص ص  - 4
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االنسانية ن  خبلؿ  عزصرا جلهراي يف ربقيق اللحدة ،حبق، كاعية، فهل ييبلـز االنساف كظله، دبا غلعله
اشًتاكها يف الزهلذج األكؿ أك يف الصلرة األكذل، إال ٌأٌف هذا التبلـ ال يعٍت عدـ إنتانية كبُت  نظاـ 

 M.Eliad"مرسيا إلياد سبظهر هذا ادلتخيل. فلقد حاكلت كثَت ن  الدراسات احلديثة نثل: كتاب 
"Traité de L’histoire des Religions" بيغانيوؿ" ككتاب A.Biganiol":Mythes et 

Dieux des Germains " ابشالر" ابإلضافة إذل أعهاؿ Bachelard كغَتها ن  الدراسات، أف "
لبعض نتاجات اخلياؿ، يف سياؽ قراءّتا ذلا، ككانت الغاية ن  كراء ذلك كٌله هي التشف  كضع كرسيهة

ع  هذا اخلياؿ االنساين ككيفية كفاعله/سبثٌله ذلذا العادل الذم يلجد فيه، كأهٌم نا نٌيه  كلك ادلقارابت 
 أك نفسية. ادلختلفة هل أهٌنا حاكلت أف كرٌد اخلياؿ أك أف كربطه بظلاهر كلنية أك اجتهاعية

كلتٌزه قاـ بزقد نا  ،كفسَت اخلياؿ كنصدر  ككظيفته ،" ع  هذ  الغايةدكرافكدل ؼلرج جهد"   
" كٌل هذ  التصزيفات كعتهد على كضعية غرضية، سبقه ن  جهلد، كقٌدـ رؤيته اخلاصة، كحسبه فإٌف 

بتفسَت كظيفي لدالالت رباكؿ إرجاع زلرٌكات الرنلز دلعطيات خارجة ع  اللعي التخٌيلي، ككتهسك 
التخٌيل) ادلتخٌيل(، فالظلاهر الزجهية كادلزاخية ك"عزاصر" الفيهايئية البدائية، كاللظائف االجتهاعية، 
كادلؤسسات العرقية ادلختلفة، كادلراحل التارؼلية كضغلط التاريخ، كل هذ  التفسَتات... ال أتخذ بعُت 

ربط، بغض الزظر ع  التزاقضات الطبيعية، نا بُت العزاصر االعتبار كلك القدرة األساسية للرنلز اليت ك
ادلتزافرة كالفلاصل االجتهاعية، ككباعد األزنزة التارؼلية. كهزا كاف ن  الضركرم البحث ع  فئات الدكافع 

 .1الرنهية يف السللؾ البدائي للزفسية البشرية"

ن  زاكية كفسَتها للرنلز اخليالية  ال يزفي هذا التبلـ ع  اجلهلد السابقة قيهتها، كلتٌزه يزقدها 
أبنلر خارجة عزها، كهل نا يغٌيب عزها أهٌم شلٌيهاّتا، كهل قدرّتا على اجلهع بُت نا يبدك نتزافرا 
كالفلاصل االجتهاعية كاألزنزة ادلتباعدة، كهذا نا ال ؽلت  كفسَت  اجتهاعيا كال نفسيا...، كن  هذا 

بزية الرنهية العهيقة اجلانعة للبشر ن  خبلؿ البحث يف السللؾ " لللقلؼ عزد الدكرافادلزطلق، يدعل "
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البدائي للزفسية البشرية، ألهٌنا ستتشف ع  كلك الزلاة األكذل اليت يقـل عليها اخلياؿ يف سلتلف سبظهراكه 
ككزلٌع دالالكه، بعبارة أخرل، على كل نقاربة للخياؿ أف كزطلق "ن  الزفسي لللصلؿ إذل نا هل 

ىت كستطيع كتٌبع سلتلف الصلر كالرنلز ادلتخٌيلة يف كشٌتلها اجلزيٍت/الزفسي إذل ربٌلذلا أك ؛ ح1ثقايف"
اكتهاذلا الثقايف، كحىت يتٌم بياف التفاعل احلاصل بُت نا هل ذاٌب كنا هل نلضلعي أك بُت نا هل غريهم 

ثقايف كفترم لدل  كنا هل اجتهاعي، كلتتتٌشف أيضا، أتثَتات هذا الزهلذج/األصل اجلانع على نا هل
 االنساف.

" ، ن   Levis Strauss (1803) كلد سنة " ليفي شّتاكسإهٌنا دعلة نيزطلقيها نا قاله  
" كٌل طفل حيمل منذ كالدتو، كبشكل صيغ فكرية مفٌصلة، رلموعة الوسائل اليت تستخدمها أفٌ 
. كنا دانت هذ  "الصيغ الفترية" كانزة يف 2نسانية منذ أقدـ العصور لتحديد عالقتها ابلعامل"اإل

الذات االنسانية، فهي اليت ستسهح ابلقلؿ بفترة كجلد رنلز كربل؛ هي نلاة خياؿ االنساف، كهي اليت 
ستسهح أيضا بلضع كرسيهة شانلة له كدلختلف سبظهراكه، كها أهٌنا ن  جهة أخرل، ستفضي إذل القلؿ 

 كها اشًتكت يف العقل.  بلحدة االنسانية كاشًتاكها يف اخلياؿ

" حاكؿ كقسيم البزيات العهيقة للخياؿ االنساين إذل ثبلث دكرافابإلضافة إذل نا قيل، فإٌف "  
"    Régime Diurneنظاـ ّنارمنهيهزات انعتاسية كزتهي بدكرها إذل نظانُت عاٌنُت للتخٌيل "

ابلصلر اليت كثَتها ادلهيهزة اللضعية، ككلٌظف ""، يٌتصل األكؿ  Régime Nocturneنظاـ ليلي ك"
نتخيبلكه الرنلز اليدكية كالبصرية كالسبلحية، ككتضٌه  كرسيهات السيادة كالعلل كالتطٌهر، كيتعٌلق الزظاـ 
الليلي ابدلهيهزتُت اذلضهية)الغذاء( كالدكرية) التزاسل(، ككلٌظف نتخٌيبلكه اليت ذلا عبلقة ابدلهيهزة اذلضهية 

االحتلاء كالست  كرنلز الطعاـ كاذلضم، بيزها كلٌظف كلك اليت ذلا صلة ابدلهيهزة التزاسلية كقزيات 
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كقزيات الدكرة كالتقلؽلات الهراعية كصزاعة الزسيج كالرنلز الطبيعية أك االصطزاعية للعلدة كادليثات 
  .1الزجهية كالعضلية كنآسيها"

ت االنسانية، علا اللذاف يسهحاف لدل هذاف الزظاناف ادلتحٌتهاف يف سلتلف اخلياال      
 " طابع سليب كزبتهذلا كرسيهة" ابلتهييه بُت نلعُت ن  الصلر؛ فالزلع األكؿ ن  الصلر ذكدكراف"

السقلط كاالندحار اليت ربيل على اهنهاـ االنساف أناـ الهن  كريعبه ن  القدر احملتـل الذم يًتبص به) 
ادللت( كاألخرل ) أم الزلع الثاين ن  الصلر( ذات طابع إغلايب كزبتهذلا كرسيهة االنبعاث كالصعلد 

كخياالكه، كذلك ن  خبلؿ قلب  كالعلدة ادلظٌفرة لئلنساف، اليت ذبٌسد انتصار  على رنلز الزظاـ السابق
 .2نعانيها كربليلها إذل أسلحة كأدكات لقهر الزفي كادلصَت ادلرعب) ادللت("

لتبليف ذلك ادلآؿ احملتـل لتل كائ   ،جريئة ابنتياز، هتذا يغدك اخلياؿ/ادلتخٌيل زلاكلة إنسانية 
لف كلك الصلر رنها إنسانيا حي، فيسٌجل عرب  سلتلف انتساراكه كصلاحاكه يف هذ  احلياة، فتصبح سلت

يرـك كغافل هذا ادللت ادلًتٌبص به يف كل حُت كنتاف، هذا هل الفهم اجلديد الذم أصبح عليه نفهـل 
اليت كؤٌكد اهنهاـ اإلنساف ، ادلتخٌيل ككظيفته، بل إٌف هذا الفهم خٌلله إنتانية ربلير كلك الرنلز السلبية

إغلابية كساعد على التصٌدم لتل نا يعٌتر صفل حياكه كيقلق  إذل رنلز ،أناـ الظلهة كاخللؼ كالقهر...
 راحته.

إٌف اخلياؿ، دبا هل نتخٌيل، يغدك نلقفا لئلنساف ذبا  عادله الذم ػليا فيه؛ فإٌنا أف يتلف  
سلبيا/ليليا، كتلٌهس فيه االعًتاؼ ابذلهؽلة أناـ نلائب الدهر، كإٌنا أف يتلف نلقفا إغلابيا/هناراي، يعتس 

أف نغٌَت  ،ن  الضركرة دبتاف ،البشر البلنتزاهية على نلاجهة التحٌدايت ادلختلفة. لذلك سيصبحقدرة 
نسار البحث يف ادلتخٌيل؛ فززتقل ن  البحث ع  داللته كزلاكلة القبض عليها، إذل البحث ع  اللظيفة 

نا "يفعله" ""، يف Isser  إيزراليت هل نزلط أبدائها، فإذا نا حصران نزاقشتزا هبذا الشتل، كالقلؿ ؿ "
                                           

1
 - 8< G.Durand, Les Structures Anthropologique de L’imaginaire, p 
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الزص كليس يف نا يزبغي أف يعزيه، فإنٌزا طلٌلص أنفسزا ن  إحدل األفتار ادلهعجة كادلهنزة يف التحليل 
الزقدم، أال كهي زلاكلة كعريف القصد احلقيقي للهؤلف.فالرغبة يف اكتشاؼ قصد ادلؤلف قد أٌدت إذل 

إذا أردان  ؽلت  لزتائجها إالٌ أف كتلف زبهيزية يف أحس  األحلاؿ. كال أحباث عديدة كتعٌلق بذه  ادلؤلف.
أف نتشف ع  قصد الزص، فإٌف أحس  حظلظزا يف الزجاح ال كته  يف دراسة حياة ادلؤٌلف كأحبلنه 
كنعتقداكه بل يف دراسة سبظهرات كلك القصدية ادلعرٌب عزها يف الزص التخييلي نفسه ن  خبلؿ انتقائه  

 .1ج نصية"لؤلنساؽ اخلار 

دل يعد ادلتخٌيل كعبَتا كعليا كخرافيا عٌها يعًتؾ داخل الزفس البشرية، بل أضحى زلرٌكا فاعبل لتل 
أعهاؿ اإلنساف؛ العقلية نزها كغَت العقلية، اللاقعية كالغريهية، كهذا لتلنه يتهلضع يف صلب صبيع 

ديد داللته كالقبض على نعزا  عهليات التفتَت/الشعلر/ اللاقع. كنتيجة ذلذا، فقد أصبحت نسألة رب
الزهائي أنرا غاية يف الصعلبة، كإف كاف ال ؼللل ن  داللة كنعٌت، إاٌل أٌف األهم اآلف، خاصة ن  نزظلر 
الدراسة األنثركبلللجية، هل البحث يف اللظائف اليت يزطلم عليها هذا ادلتخٌيل، سلاء نزها نا كعٌلق 

.ابلزص التخييلي/اخلطاب الفٌٍت أـ نا ك  عٌلق ابدلعتقدات كاألساطَت كالعلـل

" يدعل إذل كعليم التخٌيل ككربيته، حىت أيخذ نتانته احلٌقة ضه  ادللتات كادلعارؼ دكرافإٌف "
األخرل، كحىت يستقيم حاؿ هذا اإلنساف، الذم عاش زنزا طليبل كهل يفتقد جهءن نهها ن  

يعرؼ اجلميع كيف ينصفوا الصرصار إىل  " بتواضع أفدكراف"، نطالب "شخصيته/كتليزه، إنٌزا، يقلؿ 
جانب انتصار النملة اذلش.ذلك أٌف احلرية احلقيقية كشرؼ النزكع األكنطولوجي للبشر ال يرتكزاف 

 .2إالٌ على تلك العفوية الفكرية كذلك التعبري اخلاٌلؽ الذم يشٌكل ميداف التخٌيل"

                                           
فللفغانغ إيهر، التخييلي كاخليارل ن  نزظلر األنثركبلللجية األدبية، كر: ضبيد حلهيداين، اجليبلرل التدية، نطبعة الزجاح اجلديدة،  - 1

 .12،13  ، ص ص1998 ،1ط الدار البيضاء، 
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دة لزسياف ادللت كنلاجهته، بل إنٌه حتهية/ التخٌيل، إذف، ليس نهكة زائدة كزائلة، إنٌه زلاكلة جا  
قدري اإلنساف يف هذ  احلياة؛ به ػليا كعليه ؽللت، ليس له أف يرٌد  أك أف يزفيه ناداـ هذا التخٌيل 

 يستلط  الفتر/كاللجلد، كناداـ أثر  فيهها أكرب ن  أف ييعرؼ أك أف ييقٌيد . 
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حوؿ اؼبتخّيل  "عبد هللا إبراىيم" مسواءلة أفكوار النواقد العراقي فصللا ىذايف والؿ كب     
العريب  للمورلث اغبكوائي تأريخحيث مّت فيهوا ال، "السرد العريب"يف  توموسوع ، اليت ضّمتهواالسردي

استنوادا إىل آليوات نقدية ـبتلفة  ،مكّوانتو يللأتل  تصنيفالل  وصفال لذلك من خالؿقديبوا لحديثوا، 
التفكيك لالنقد الثقوايف والسيميواء ل تنفتح على النقد موا بعد اغبداثي ك كمواتستفيد من النقد اغبداثي،  

للتعرؼ  اشتغل يف حدلدىوا النواقدطر العوامة اليت الُ  عرضَ  العمل النقدياقتضى ؽبذا  لنظرية التلقي.
  .ذلك اؼبشرلع قبل االنتقواؿ إىل منواقشة مضموف ،حوؿ اؼبتخّيل السردي النقدي وشرلعم على معوامل

ُل انقد عريب معرلؼ ابشتغوالو دبيداف السرد العريب مبعض موا سطّره عَ ، اوبوالر البحث، إذً    
تقريبوا لتقدمي  كّرس ربع قرف  حيثو أضحى أحد أبرز اؼبهتمُت هبذا اغبقل، ، حىت إنّ ديثاغبل  قدميال

 لذلك من خالؿ إبراز بنيواهتوا لخصوائصهوا، ،منظور نقدي صواـر للسردية العربية يف أزمنتهوا اؼبختلفة
لالسيواقوات لاحملواضن الثقوافية لالفكرية اليت كوانت لراء تبلورىوا لاستقوامة عودىوا، لكل ىذا ضمن رؤية  

منواىج لإجراءات ، صميم الكشوفوات النقدية اغبديثة يفتعي جيدا ضرلرة امتالؾ شبكة غنية  ،كلية
اىتموامو هبوا لزبصيصو مسواحة كبَتة  لقد كواف سببُ  .ةالنقدي قواربةتم اؼبتق الفهم ل حىت يتحقّ ، مفواىيمل 

" غيواب الوعي لو تبُّت  ، حيثعملية تدريسهوا يف اعبوامعوات العربية يرجع إىل أّّيـ تولّيوؽبوا يف حبوثو، 
دبسوارىوا، فواؼبعلوموات الشوائعة إمّبوا ىي نبذ متنواثرة، لاترىبية الطوابع، لال هتدؼ إىل ربط النصوص 

 .1"بعضهوا ببعض، لال تستنطق أبنيتهوا الداللية، لال تعٌت أبصوؽبوا الشفوية، لعالقتهوا ابلنصوص الدينية

لموا  ةس فنيوا يقـو عليو من أسؼب، ؼبطوارحوات النقواد لالبواحثُت رحًبوا ميداانالسرد  يعدّ ىذا، ل      
 ةنقدي أتليلية ةفعوالي يدبوا ى ،القراءة إال عرب واهبيسكن بُت طبقواتو من أنسواؽ مضمرة ال يتم البوح 

                                                           
 .5، ص2008، 1اؼبؤسسة العربية للدراسوات لالنشر، بَتلت، ط ،1ج عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، - 1

إشوارة من النواقد إىل فًتة الثموانينوات لموا بعدىوا يف الوطن العريب، حيث كواف الوعي العريب أبنبّية مبحث السردية ضعيفوا، نوعوا  لىذه
 موا، للكّن الوضع تغَّت يف الفًتة اؼبعواصرة، لصوار الوعي أبنبّية لقيمة ىذا اجملواؿ الديب النقدي كبَتا جدا.
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ّ فيو موا كواف ؿبوا عواملق االتصواؿ ابلعوامل السردي/ربقّ  يكوف  ،ىكذا موا بدا ُخلوا . أل، لسبالنص لزبطػػ
د تضواريس النص لتنوّع سيواقواتو اليت زبّلق عرة بسبب تعدّ لَ  داللية العبور إىل ذلك العوامل عبورا ؼبسوالك

فيهوا، فتُنبئ البداية / التلقي عن شكل النهواية / التأليل لتفتح الخَتة طريقوا جديدا لبداية مغوايرة 
 ا ابلكوف السردي يغدل لاسعوا، صعبَ إذففسح اؼبكواف لرؤى ـبتلفة لُفهـو متموايزة، موا يُ لىو  لىكذا،

على  لأ عل أل فعوالية نقدية أف يقبض عليوف مواداـ ال يستطيع أيّ  أحيواان مستحيال ،اإلدراؾ، بلو
 لمع ىذا، ليس النص السردي طلسموا يتمّنع كليوا عن الفهم بل ىو بنواء داليل تفتحو القراءة. معنواه.

للفهم، قد يؤّدي غيواهبوا أل قّلة حضورىوا إىل لالقراءة؛ دبوا ىي انفتواح على النص لربقيق   
يرى  للعّل المر يصدؽ على اؼبورلث السردي العريب القدمي؛ الذي لتصّلب الرؤى، انغالؽ اؼبعٌت

 معرفة السردّيت العربية اليت قوامت بتمثيل اؼبخيواؿ" قد ُحـر من أّف القوارئ العريب "عبد هللا إبراىيم"
 العميقة اليت عرفهوااإلسالمي، لاختزنت رمزّي كل التطلعوات الكوامنة فيو، لالتجوارب  -العريب

بو من زالية الكشف عن اؼبنظور النقدي الذي  ليف ضوء ىذا الطرح جواء اىتمواـ البحث، 1لزبّيلهوا"
مع ؿبواللة الكشف عن نسق  لو للمتخيل السردي،اشتغل بو النواقد على مدلنتو السردية لدرجة سبثّ 

ل إليهوا،  النتوائج اؼبتوصّ  منواقشة ابإلضوافة إىل اؼبتخّيل السردي العريب كموا ذبّلى يف قراءة ىذا النواقد،
   اء لحىت اؼبتخّصصُت منهم.لقرّ كثَت من اابلنسبة ل إشكواليواكوف النواقد قوارب عواؼبوا 

 ادلتخّيل السردي: السرد و   -1

نموا حي اػبطواب الديب عموموا تشّكلي، ل ارتبواطوا لثيقوا لالقوارئاؼبؤلف ل  النص من رتبط كلٌ ي  
، لىنواؾ فقط يبكن لك ؾبواال لإلبداع لمسرحوا للنقد لالتفكَتغدل بذي، فبلورتوتشًتؾ ذلات كثَتة يف 

                                                           
 .5ص ، 1ج العريب،موسوعة السرد عبد هللا إبراىيم،  - 1


يُفهم النص يف ىػذا السػيواؽ علػى أنّػو حػدث تواصػلي، لػو حضػوره يف التػدالؿ ضػمن ؾبوالػو اإلنسػواص عوامػة، لخصوصػية االنتمػواء.  

ـ، 0222 ،1دراسػػوات يف الّلسػػػوانيوات التطبيقيػػػة، دار اؼبعرفػػػة اعبوامعيػػػة، اإلسػػػكندرية، طلؼبزيػػد مػػػن التفصػػػيل ينظػػػر حلمػػػي خليػػػل، 
 .65ص
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و دثوبُ دبوا  ؛البقواء لاالستمرارية ه اليت تضمن لولجودشرلط  قد أكمل ذاؾ أل طواباػب اىذ فّ إالقوؿ 
، لخصوائصو إضوافة يف بنيواتولحذؼ ل  مراجعة لنقدمن يتعّرض لو  لدبوا ،الشيواء احمليطة بومن أثر يف 
فحُت إنتواج اػبطواب؛ دبوا ىو نص، من  من تنوّع يف اؼبضوامُت لالدالالت. اؼبتخّيلعليو لدبوا ُيضفيو 

بعواده اعبسمية لالنفسية لاالجتمواعية، فينصص أبواكي النموذج اإلنسواص طرؼ اؼبؤلف لإبرادتو وب
 .1ىذا النموذج لينقلو من عوامل التجريد الذىٍت إىل عوامل احملسوس الّنصيمثال العقل السردي 

سواء من  ،ال ينفي عنو خصوصيتو فهو ،العمـو لاالشًتاؾ وعَ بػَ لإف طَ  ،الديب طواباػب إفّ     
لدرجة  عتالدبية لتنوّ  طواابتدت اػبأجل ىذا تعدّ من ، الثقوافية اغبواضنة لو سيواقواتو لأ حيث طبيعتو

 مبدعدبوا ىو  ؛إىل اختالؼ اإلنسواف تنوّع لالتعّددجع السبب الرئيس يف ىذا العن اغبصر، لير  تندّ 
، خرآ أديبٍ  خطوابٍ شيء مع  يف كلّ  متمواثالً  وامَ  أديبٌ  خطوابٌ كوف يوا ينفي أف فبّ  ع بيئواتولتنوّ  ،متلقٍّ ل 

الذي ينضوي ربتو "الشعر العمودي، لالشعر اغبر،  ؛التسمية ذاهتوا كوالشعر مثال أخذ لإف حىتّ 
 . لقصيدة النثر..."

 ،سيكشف معضلة مكينة تستوطن نسيجها الداخلي"لثقوافة العربية اغبديثة حصوا لف فّ إ    
، ادلوروثةتصورات الثقافة الدينية " ، و"مطابقة" شلاثلة " الثقافة الغربية، من جانبوىي أال

لىذه اؼبعضلة، يف الصل، ال  .2، من جانب آخر..."الثقايف -ها السجايل وليس العقليبطابع

                                                           
 ،1الظواىرة الدرامية، دراسة يف التجليوات الدرامية للسرد العريب القدمي، اؼبركز الثقوايف العريب، لبنواف، طل  سبيم، السرد علي بن - 1

 موا بعدىوا.ل  ،93، ينظر ص2003


ثنواّي  عّد ىذا الخَت، يف ، حيث "عبد هللا إبراىيم" أطرلحةموا انتهت إليو أطرلحوات نقدية كثَتة، لعل من أنبهوا  ىو عُتُ  لىذا 

ىو  " Otherاآلخر"إىل  مثال،الرلاية لاؼبسرح لاؼبلحمة ؛ لبعض النواع الدبية موا يفعلو بعض الدارسُت العرب من ردٍّ  أفّ  كتبو،
 أل النواقد بل لامتثواؿ النقد ،ل اؼبنظور الغريب يف توجيو مقواييس تعريف الدب لربديد نوعو، ليس ىذا فقطدليل قواطع على تدخّ 

 اقًتاح اغبلوؿ لو.للعل ىذا ىو اؼبشكل العويص الذي ذبب منواقشتو ل  ،هوات أيضواالعريب اغبديث ؽبذه اؼبوجّ 

، 1عبد هللا إبراىيم، اؼبطوابقة لاالختالؼ، حبث يف نقد اؼبركزّيت الثقوافية، اؼبؤسسة العربية للدراسوات لالنشر، بَتلت، ط  -2
 .7ص، 2004
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 :واتتغدل إشكواليحيث  ،ىذه الثقوافة لفيو تعود إىل الثقوافة بقدر موا تعود إىل العقل الذي تفّكر بو
؛ كوهنوا تقع يف حّيز "ادلطابقةزئي مع ثقوافة الغرب، ل"اعب شوابوللت متنّوعة دبوا ىي ؿبوالالت ؛"ادلماثلة"

ق أمواـ الذات لتحقّ  وافيقف ُْت عوائق أىمّ  ،مو الفهم الغريب يف ـبتلف سبظهراتومع موا يقدّ الكلّي  التطوابق
بل ىو حواضر  ،يف صلب فهم الدب العريب لتصنيفو، لىذا مشكل مكُت ال زىواالليتهوا لسبيّ استق

وا ظبحت لخآخر أف يتغلغل لهنّ  ىذا النواقد، رؤيةحسب ، ميم الثقوافة العربية اغبديثة ككللبقوة يف ص
هوا تنفتح انفتواحوا ال موا جعللىو ، وا يطرحوؼب راجعةؼبوا وبملو أل م فواحصة غربلةيف أعمواقهوا دلف 

 لجعلِ الغرب  إىلكل فن أل علم جديدين   ردّ ، من أبرزىوا وات كربى، فألقعهوا ىذا يف مطبّ مشرلطوا عليو
هوا ال أف أتخذ حقّ بدع ل أف تُ  ،تنّوعهوا ، معالعربية لذاتل و ال حظّ لكأنّ  ،ابلضرلرة ىذا الخَت مصدرنبوا

أّن ىذه ادلماثلة وادلطابقة ديكن أن تُرّد إىل ما مارستو الثقافة الغربية ، مع التنبيو أيضوا إىل الوجود يف
جلهة وقوع النقد واألدب يف اإلفراط لذلك كان ، االستشراقية واالستعمارية يف سياق اترخيي معٌّن 

  االستالب.

"حيثموا اذبهت تلك النظرة و أنّ مقّررا ؽبذا الوضع  وفيوصت يفيبوالغ  "عبد هللا إبراىيم"لكّن ل      
سوى ضرلب  –على مستوى الرؤى لاؼبنواىج لاؼبفواىيم  –دة ال ذبد أموامهوا يف حقوؿ التفكَت اؼبتعدّ 

مع ثقوافوات اُستعَتت من مرجعيوات ـبتلفة مكوانيوا لزموانيوا، مرجعيوات فرضت  ل"التطوابق" من "التمواثل"
إىل ضرلرة كوانت الدعوة   لبنواء على ىذا، .1حضورىوا لىيمنتهوا يف اؼبعطى الثقوايف اغبديث مبواشرة..."

لذات فبوا دبوا ىو خَت سبيل للخرلج اب ؛لفبوارسة حق النقد من كل مظواىر اؼبطوابقة مع اآلخر صالتخلّ 
ة ابلطريقة اليت ، خواصّ ن ؽبوا الًتاث ملجأ آمنواكي ملالغرب، ل  تقليد من فدمل تُ  هي، فمن تبعيةسبور بو 

رجة أصبحت ال ترى فيو إال لد ن خالؿ نظرهتوا اؼبفرطة يف تقديسوملذلك  ؛تعواملت هبوا معو
غبوالتُت بعيدة عن ، فكوانت يف اواضر الذي ربيوا فيواغب نداءَ  الصالح، لال تسمع النغالقهوا عليو

  .لجودىوا لزمواهنوا
                                                           

 .7ص لاالختالؼ، حبث يف نقد اؼبركزّيت الثقوافية،  عبد هللا إبراىيم، اؼبطوابقة  - 1
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من  التخفيف نواىذا ال يبنع أفّ  إالّ  ،منواحيو بعضيف  على الرغم من صحة ىذا التوصيف     
لثقوافيوا  : اجتمواعيواق هبذه الذاتالذي هبعلو النواقد صفة الزمة لكل موا ىو متعلّ  ؛لطأة ىذا التعميم

ينبوع اغبيواة فيهوا  قد جفّ  ،صفت ابإلبداع من قبل هبذه الذات اليت اتّ ، لكأصّ اقتصوادّي لأدبيوال 
نوا ال نعدـ أف قبد ، لنّ شواـؤ لاليأسرؤية يطبعهوا التالاآلخر، لىذه  لجودفأضحت تعيش عوالة على 

كتنفهوا ىو اؼبنظور ، لإف كواف اإلشكواؿ الذي يتقاللية على صعيد عديد اؼبستوّيتبعض مظواىر االس
ميداف النقد  عنفيموا يقولو النواقد نفسو  ، لالدليل نلمحوأل التصنيف الذي تُوضع فيو الذي تُػَرى بو

 ،ؽبوااالعتبوار  إعوادةل  جوارب الدبية اؼبختلفة يف العواملعلى الت االنفتواح على البواحث من أفّ  ؛لالدب
كموا كوانت تسعى نظرية النواع   ،ليصعب حصرىوا يف قواعد اثبتة كثَتة  مثال فأشكواؿ التعبَت السردي

  .ديةالدبية التقلي

دبوا ىو  ادلتخّيلل ،ؼبوا هبب أف يكوف احملاكاةيف بُعَدْي:  األديب طابالوعي ابخل إنّ      
ومطابقة لرتاث مطابقة ا: افة ادلطابقة بنوعيهاخارج دائرة ثق يتمّ ال بّد أن  مرجع اترىبي،موضوع ل 

 هواخصوائصبعض تشوابو  يف ضَتال مع ىذا، فل  هوا،الشيواء اختالفُ  لجودل يف الص ، لفّ حلداثةا
 سوى فيهوا حواؿ الثقوافة العربية اغبديثة تعوامال لاحدا ال يرى تعوامل معيكوف ال، للكن أف ذلكك

 يف الرأي واتطرّفً ل  شديدةً  مبوالغةً فهذا موا يعكس  ،لالثقوافة العربية اؼبورلثة لثقوافة الغربيةل متثواؿالال  التمواثل
  .َبل عبد هللا إبراىيممن قِ 

                                                           


رلؼ معينة ػراكم ظػػقت هبوا بسبب تػػفة غبػػصف بو، بل ىي صأف تتّ  العربية على الذات جب، ل را حتميواػليست أم "ادلطابقة" إفّ  
تخرج إىل رحواب االختالؼ سىذه الذات فإّف ع ػػذا االمتثواؿ لخآخر، فإذا موا انتفت ىذه الظرلؼ لتغَّت الوضػػلتهوا رىينة ىػجع

 .؛ زمن اغبضوارة العربية اإلسالميةكموا كواف ؽبوا أف تطرحهوا من قبل  ،اؾ أف تطرح أسئلتهوا اػبواصةذ ليبكنهوا إذ ،زلالتميّ 
 شعرا يف بيئة موا  هوا ليست متطوابقة لدى صبيع البشر، لموا قد يُعدّ ، ظواىرة إنسوانية لكنّ ال اغبصر ، على سبيل التمثيلالدب فّ إ

تلك النواع دبوا يبنع من تداخلهوا  إىل تقنُتكذلك يف بيئة أخرى، لإف سعت نظرية النواع الدبية يف صورهتوا التقليدية   قد ال يعدّ 
 و بقواعدمّت ضبطُ ل  حدث و أكرب من أف وُبصر يف قواعد اثبتة، لإفالدب أثبت يف كثَت من اؼبواقف أنّ  لوبفظ استقالليتهوا، فإفّ 

 .زه لحريتوػػلدب سبيّ اح ػواف آخر، لىذا ىو موا يبنػػوع نفسو يف مكػػتلك الضوابط ستختلف عن ضوابط الن فّ فإ، ؿبّددة
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يف الصل اإليتيمولوجي رتبط يفإنّنوا قبده  Narration السردلابلعودة إىل مفهـو       
، كموا أنّو يبّثل نوعوا معّينوا من اؼبعرفة، فهو ال يعكس مرآلّي موا وبدث، إنّو Gnarus"ابؼبصطلح 

يكتشف لىبًتع موا يبكن أف وبدث، لىو ال وبكي ؾبّرد تغَّتات يف اغبوالة، إنّو يشّكلهوا ليفّسرىوا  
لعلى ىذا فوالسرد يبكن أف يُلقي الضوء على قَدر فردي أل مصَت  كأجزاء ذات داللة لداؿ كّلي،

يعّد لهبذا  .1صبواعي...لاػبالصة أّف السرد يُلقي الضوء على الزمنية لعلى اإلنسواف ككوائن زمٍت"
نسواص ككل، لىو يف يف الدب اإل ةوامّ اؽب طواابتمن اػب ،فٍت/أديبفكري/؛ دبوا ىو متخّيل  السرد

الفواعلة لاغبواضرة بقّوة داخل الثقوافة العربية اغبديثة، لقد  أىّم اػبطواابت من  اغبقل العريب ابػبصوص
أدب : سبثّلت يفكواف لو أتثَته الكبَت لالواسع يف اتريخ الدب العريب القدمي؛ من خالؿ صور كثَتة 

 ...اؼبقواموات، الرسوائل، اغبكواّيت، لالنوادرالرحلة، 

ال يرتبط ابغبكي لالحداث؛ عمق الصلة اليت ذبمعو ابإلنسواف لاغبيواة، فهو  **"السرد"ظهر مفهـو يُ  
السرد ابلكتوابة بط تر فوؽ ىذا يل  ،الداللةل  على اؼبضموف أيضوا يرّكز فقط، بل ةشكليانب و ج دبوا ىي

لغَتىوا من  ؽبويّةفهو ذل ارتبواط لثيق اب، خآخرللألان ل  خواصوا لاكتشوافوا سبثياليف كوهنموا  ؼبتخّيلابل 

                                                           
، 2003، 1جَتالد برنس، اؼبصطلح السردي، معجم مصطلحوات، تر: عوابد خزندار، اجمللس العلى للثقوافة، القواىرة، ط - 1
 .148ص
  تنبثق اؼبعرفة اإلنسوانية ككل عن "الزمن، للراء ذبريدات العلم نفسهوا ىنواؾ قصة اؼبالحظوات اليت صيغت التجريدات على

أسواسهوا...لمن السرد يبكن شيواغة بعض التعميموات أل االستنتواجوات اجملّردة...إّف اؼبعرفة لاػبطواب ينبثقواف عن اػبربة اإلنسوانية لأّف 
ذه اػبربة لفظيوا ىو أف نرليهوا كموا حدثت تقريبوا أل كموا أتت إىل الوجود من ؾبرى الزمن". لالًتج ألنج، السبيل الليل إىل تنسيق ى

 .202، ص1994الشفواىية لالكتوابية، تر: حسن البنوا عز الدين، سلسلة عوامل اؼبعرفة، الكويت، 

لبنينة( اؼبتعّلق حبدث حقيقي أل خيوايل أل يف قواموسو أّف السرد ")كمنتج لسَتلرة، موضوع لفعل، بنية  جًنالد برنسيذكر   **
أكثر، يقـو بتوصيلو لاحد أل اثنواف أل عدد من "اؼبرلى ؽبم" )ظواىرين بدرجة أل أبخرى(...)كموا أنّو( خطواب يقّدـ حداث أل 

دؾبهموا ، سوى أنّو كثَتا موا يتّم commentaryل"التعليق"  descriptionأكثر، ليتّم التمييز تقليدّي بينو لبُت "الوصف" 
 .122، ص2003، 1فيو". جَتالد برنس، قواموس السردّيت، تر: السيد إمواـ، مَتيت للنشر لاؼبعلوموات، القواىرة، ط

 



           ادلتخّيل السردي والتمثيل الثقايف يف خطاب عبد هللا إبراىيم النقدي             الفصل الثاين    

 

 
142 

سردية أل  مهموا كوانت ،القضواّي اليت سبّس شؤلف اغبيواة اؼبختلفة. ؽبذا كواف من الصعب تصّور كتوابة
لّف الكتوابة  جتمواعيوا أل قيميوا أل حضوارّي.واؿ من التوتّر لالصراع نفسيوا أل اخوارج ؾب" ،غَت سردية

ربُضر ضمن سيواؽ إلغواء موا  اؼببهم. إهّنواخلق اؼبعٌت لإقصواء  غبواالت الصراع اؼبختلفة هبدؼ ترصبةٌ 
 .1يتعُّت تغييبو"

من رؤية مفواُدىوا أّف ىذا  ادلتخّيل السرديموضوع يف منواقشة  "عبد هللا إبراىيم"ينطلق       
؛ القديبة منهوا مظهر إبداعي دتثيلي، يقوم بعملية دتثيل خطايب دلكّوانت الثقافة العربيةالخَت 

فهم تلك اؼبكّوانت لاغبديثة، لىذا ال يعٍت أنّو يعكسهوا بشكل آيل، لإمّبوا اؼبقصود ىو ؿبواللة 
وا الذي ينبغي أف لتعوالقواهتوا اؼبختلفة لنقلهوا عرب خطواب رمزي، وبوالؿ نقدىوا أل موضعتهوا يف سيواقه

النثر العريب القدمي إىل نوع نثري " على البواحثُت العرب اختزاؽبم النواقدأيخذ  تكوف فيو، لجل ذلك
عند عبد اغبميد الكواتب لاعبواحظ لابن العميد لالتوحيدي...لىي نظرة هتمل  دَ جِ معريف أل لغوي لُ 

النثر السردي التخّيلي اغبقيقي يف الدب العريب القدمي الذي ُعرّب عنو ابغبكواّيت اػبرافية لالسَت 
 .2..."ىو المر عند بديع الزمواف اؽبمذاصالشعبية لالسواطَت لجوانب من اؼبقواموات كموا 

                                                           
، 1993، 1ط، بَتلت، مركز دراسوات الوحدة العربية، مفوارقوات العرب لالغرب الدين أفواية، اؼبتخّيل لالتواصل، نور - 1
 .154ص
ال يدّؿ ىذا الكالـ على اكبصوار اؼبتخّيل السردي يف الكتوابة فقط، بل ىو حواؿّّ بدايًة يف الشفواىية لملتصق بتالبيبهوا، للكّنو مع    

الكتوابة صوار أكثر قدرة على منواقشة اإلشكواليوات  اؼبختلفة: السيواسية لاالجتمواعية لالثقوافية، من خالؿ موا توّفره الكتوابة من 
للموضوع لاؼبراجعة، لاغبذؼ لاإلضوافة، لبذلك انفتح اؼبتخّيل السردي على موضوعوات كثَتة؛ فنّية لغَت فنّية، إمكواانت التقييد 

 ظبحت لو أبف يكوف مكّوان ىواموا لركنوا أسواسوا يف تلّقي لفهم اإلنسواف للحيواة لالوجود لتعقيداهتموا.
 "صدر عن اؼبركز الثقوايف العريب، بَتلت/اؼبغرب، طبعتو اللىل سنة ادلتخّيل السردي لقد عنوف عبد هللا إبراىيم أحد كتبو ب "

على الرغم من أنّو ال يستعمل ىذا اؼبصطلح  ،. قّدـ فيو بعض اؼبقوارابت لنصوص سردية حديثة حوؿ التنواص لالداللة...1992
 ت، الدبيوات...السرد، لالسرد التخيّلي لاؼبرلّيمن مثل: يستعمل ابإلضوافة إليو مصطلحوات أخرى بل ، لوحده

 .153عبد هللا إبراىيم، الثقوافة العربية لاؼبرجعيوات اؼبستعوارة، ص - 2
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السرد اغبقيقي يف الدب العريب ىو  ال السرد اؼبعريف أل اللغوي ،اإذً  السرد التخّيلي،      
دبوا ىو  ؛اغبديث، لنّو الدب يف لصواحب الشأف لىو أيضوا السرد الفواعل حسب ىذا النواقد، ،القدمي
لال يستسلم لضغوط لإكراىوات الواقع،  اإلنسوانية لالوجودية كموا ىي، يتجوالز نقل اغبقوائق ،زبّيل

"اللغة الدبية ال تستعَت مكّوانت الواقع اػبوارجي، إهّنوا تعرّب عن لعي لمعواف  كوف ؼ إىل ذلكواضلي
الداالت اللغوية بعضهوا ببعض،  لمدلوالت لنظم فكرية شواملة، لتقـو بتخليق عوامل جديدة من تعوالق

ليقـو القوارئ أل النواقد بكشف تلك العوامل اعبديدة حواؿ االنتهواء من قراءة النص، أل يف أثنواء عملية 
 .1القراءة..."

ؿبواللة لتوسيع مفهـو  ،حقيقتويف  ،ىو لىذا الفهم اػبواص لدلر اللغة الدبية للظيفتهوا      
يف اعبوانب اإلبداعي اللغوي الفٍت، دلف االنتبواه إىل  ،الحيواف يف غوالب ،اؼبقّيد لاحملصور ؛الدب

اليت يبلكهوا الدب دبفهومو الواسع، لىذا منظور  Representation" التمثيل"ة درَ خواصية أل قُ 
ئية لالداللية( النواحي السلوبية لالبنوا) اػبوالص ثقوايف، يسعى إىل نقل دائرة االىتمواـ من النص الديب

فعال " ، لذلك ُعّد السردُ العوامل الثقوايف الذي انوجد فيو ؛ دبوا ىو نص أديب منفتح علىالثقوايفإىل النص 
ال حدلد لو. يّتسع ليشمل ـبتلف اػبطواابت سواء كوانت أدبية أل غَت أدبية، يبدعو اإلنسواف أينموا 

ابختالؼ النظواـ ، لزبتلف ذبّليواتو )ل(يرتبط السرد أبّي نظواـ لسواص أل غَت لسواصُلجد لحيثموا كواف...
لتضّمن السرد  قّدـ لنوا العرب منذ أقدـ العصور أشكواال لأنواعوا سردية متعّددة. الذي استعمل فيو،

  .2اػبطواب اليومي لالشعر لـبتلف اػبطواابت اليت أنتجوىوا"

                                                           
 ،1990، 1مقوارابت نقدية يف التنواص لالرؤى لالداللة، اؼبركز الثقوايف العريب، بَتلت، طاؼبتخّيل السردي،  عبد هللا إبراىيم، - 1

 .9، 8ص ص
  التمثيلRepresentation ؛ دبوا ىو مصطلح سردي، ىو "اإلظهوار أل العرض يف اصطالح تودلرلؼ، لالتمثيل ابلنسبة

 .197للسرد ىو كواإلظهوار ابلنسبة لإلخبوار". جَتالد برنس، اؼبصطلح السردي، معجم مصطلحوات، تر: عوابد خزندار، ص 

"، إذ يقوؿ :"إّف أنواع السرد يف العوامل ال حصر روالن ابرتلىذا عُت موا أّكد عليو " .19سعيد يقطُت، الكالـ لاػبرب، ص - 2
ؽبوا، لىي قبل كل شيء تنوع كبَت يف الجنواس، لىي ذاهتوا تتوزّع إىل مواد متبواينة...فوالسرد يبكن أف ربتملو اللغة اؼبنطوقة شفوية  
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، تنضوي ربتو أشكواؿ لغوية لغَت لغوية، فنية فق ىذا الطرح خطااب شامالالسرد وَ يغدل      
ال يستقيم أف يُقواربو  صوار يل لالبنواء، لبنواء على ىذا المرفهو ظواىرة متنّوعة التشك كثَتة،لغَت فنية  

واهنوا ىذا الزخم سبَ الدارسوف من زالية لاحدة، بل يبكن القوؿ إّف كّل ؿبواللة نقدية ال تضع يف حُ 
 نظر إىلتال ل ، يف إطوار ضّيق ومتّخّيلالسرد ل  ربصرلالتنوّع ستقع يف أخطواء لمغوالطوات كثَتة، لهّنوا 

لمكّوانتو، لذلك حرص عديد النقواد،  ال إىل تنوّع مصوادرهل  ثقوافية،-إنسوانية ظواىرة عّدهب اّتسواعو؛
 لألدبعموموا، ل  للسردعلى التأكيد على الطوابع العواـ لاؼبتعّدد ، عبد هللا إبراىيم لمن بينهم

"دتثيُل هو الذاتية، فالحواسيس لالتجوارب لإف كواف عبوارة عن شبكة من  ،مثال فوالدب .خصوصوا
كموا عرّب عن ذلك  ،1ذات طابع رؤيوي مع الذات واآلخر على حّد سواء" عالقةٍ  وإقامةُ  عالٍ 
  .إبراىيمهللا  عبد

"بٌن إّف السرد جنس يعلو ظواىرة الدب، لىو مرتبط بتدّفق الزمن لذاؾ ىو الوجود، فػ     
فعالية رواية قصة والطبيعة الزمنية للتجربة اإلنسانية يوجد تالزم ليس بعرضي، لكّنو ديّثل صورة 
من صور الضرورة العابرة للثقافات، أي بعبارة أخرى، يصًن الزمن إنسانيا بقدر مايتّم التعبًن عنو 

، 2وجود الزمين"من خالل طريقة سردية، ويتوّفر السرد على معناه الكامل حٌن يصًن شرطا لل
اؼبنظور الثقوايف إىل جوانب  ىذه الرؤية لغَته من النقواد العرب اؼبعواصرين عبد هللا إبراىيملقد استثمر 

                                                                                                                                                                                     

ليط منظّم من كل ىذه اؼبواد، ( مثلموا يبكن أف وبتملو خle gesteكوانت أـ مكتوبة؛ لالصورة اثبتة كوانت أـ متحرّكة؛ لاإليبواء) 
(، ليف اغبكواية على لسواف اغبيواانت، ليف اػبرافة، ليف القصوصة، Légendeلالسرد حواضر يف السطورة، ليف اغبكواية اػبرافية) 

موا، لالكومكس، لاؼبلحمة، لالتواريخ، لاؼبأسواة، لالدراموا لاؼبلهواة، لالبوانطوميم، لاللوحة اؼبرسومة...ليف النقش على الزجواج، ليف السين
لاػبرب الصحفي التوافو، ليف احملوادثة...)فهو( حواضر يف كل الزمنة، ليف كل المكنة، ليف كل اجملتمعوات، فهو يبدأ مع اتريخ 
البشرية ذاتو، لال يوجد أّي شعب بدلف سرد...". ابرت، التحليل البنيوي للسرد، ضمن كتواب طرائق ربليل السرد الديب، أتليف 

 .9، ص 1، الرابط، ط1992/1ات اربواد كتواب اؼبغرب، سلسلة ملفوات صبواعي، منشور 
 حوار وبي القبيسي، تعميق لعي النواقد ابلنصوص أىّم من االمتثواؿ لنظرية نقدية، ضمن عبد هللا إبراىيم، احملوالرات السردية، - 1

 .115ص  ،2012، 1اؼبؤسسة العربية للدراسوات لالنشر، بَتلت، ط
، اغببكة لالسرد التوارىبي، تر: سعيد الغوامبي، فالح رحيم، دار الكتب اعبديدة اؼبّتحدة، 1لالسرد، ج بوؿ ريكور، الزمواف - 2

 .95، ص 2006، 1بَتلت، ط
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مع العنواصر اؼبتعّددة اليت تكّوف اغبقل الثقوايف الذي  مقواربتو يف ضوء تشوابكولحواللوا ، سردالعواـ لل
ق سبثيلو للموضوعوات الدبية لاالجتمواعية لطرائالسرد  لظوائفو، مع الًتكيز الشديد على نتمي إليي

لبذلك أخذ تسمية  .ثقافيا-انبىن مفهومو للسرد على عّده سردا ختّيليا لهبذالالتوارىبية لالدينية، 
؛ الذي وبيل السردحيث اجتمع فيو عنصر  ،"Narrative Imaginary"ادلتخّيل السردي 

؛ الذي ادلتخّيل، ابإلضوافة إىل عنصر متنّوعةعلى خطواب شفهي أل مكتوب، ينقل حداث أل أحدااث 
، إىل  "شيء متشّكل اترىبيوا يف الاللعي الثقوايف لألمة، لىو قوابل لالستثوارة يشَت، دبوا ىو مفهـو

يعٍت  ولالتحريك كّلموا دعت اغبواجة إىل ذلك. لىو حسب عبوارة كواستورّيديس "ال يعٍت اللىواـ، إنّ 
بدل متمواسكوا ككل"، لاؼبتخّيل لدى بوؿ ريكور ىو رديف ت الكربى اليت ذبعل اجملتمع يالدالال

اليديولوجيوا، أي اليديولوجيوا بوصفهوا نسقوا من الفكوار لالتمثيالت اعبمواعية اليت ربمل الوىم 
    .1لالزيف، لاإلشوارة إىل الواقع يف الوقت ذاتو"

اؼبتخّيل الذي يتأّسس لقد يكوف  ،2"الوعي والنظام الثقايف/ االجتماعي معا" جيّسد اخلطاب
كل   ال يعكس ، ابلرغم من ذلك،، للكّنوارتبواط كبَت بداللة اللىواـ لالزيف اػبطواب ذاىذا عليو 

 اخليالىبتزف بداخلو دالالت كثَتة تّتصل ابلصل اللغوي " ، أي اؼبتخّيل،الداللة؛ لىذا لكونو
Imagination" موا يبتعد من قبل، فهو بقدر  كموا أحملنوا إىل ذلك  ،لتنفصل عنو يف اآلف نفسو

عن الواقع يرتبط بو، لال يبكنو حبواؿ من الحواؿ أف ينفصل عنو انفصواال اتموا لهنوائيوا، لمع ذلك، فهو 
                                                           


سوى "لصف أفعواؿ، يلتمس لكل فعل موصوفوا عميال، لقصدا للعميل، لحوالة أل عواؼبوا فبكنوا، لتبّدال، مع سببو  ليس السرد 

، اؼبركز الثقوايف العريب، 1إيكو، القوارئ يف اغبكواية، التعواضد التأليلي يف اغبكواية، تر: أنطواف أبو زيد، طأمربتو . لالغواية اليّت ربّدده"
 .140، ص1996الدار البيضواء، بَتلت، 

، 1اندر كواظم، سبثيالت اآلخر، صورة السود يف اؼبتخّيل العريب الوسيط، اؼبؤّسسة العربية للدراسوات لالنشر، بَتلت، ط - 1
 .20ص، 2004

عبد الفتواح أضبد يوسف، قراءة الّنص لسؤاؿ الثقوافة، استبداد الثقوافة للعي القوارئ بتحّوالت اؼبعٌت، عوامل الكتب اغبديث  - 2
 .41، ص2009 ،1للنشر لالتوزيع، جدارا للكتواب العواؼبي للنشر لالتوزيع، الردف، ط
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لىو يف ارتبواطو ابلسرد يصنع لنفسو خصوصية سبّيزه عن  ،ليس اتبعوا لو، بقدر موا ىو مستقل بذاتو
  اؼبتخّيل الشعري مثال، بنواء على الفوارؽ اغبواصل بُت الشعر لالسرد.

 : أشكلة العالقةوادلركزية السرد -2

ؿبكومة بتدّفق سردي موصوؿ من اؼبواضي إىل لالثقوافوات اغبضوارات كل يبكن الزعم أبّف         
مل ىي ل ، أحداثهوا عظملأ نجزاهتواعلى سرد خواص لتوارىبهوا لمُ تقـو  لذاؾ حواؿ الزمن، حيث ،اؼبستقبل

 ،كواف السرد  لقد بُت اغبضوارة لشكل التعبَت عنهوا، بل اؼبتمواىية من ىذه العالقة يف ؾبملهوا زبلُ 
خالؿ موا ّلى ىذا الخَت من التفّوؽ، لذبالتدّفق/أكرب لسيلة ُلظّفت للتعبَت عن ختلف سبظهراتو، دب

يل حيث ربُ  "،Centralismالتمركز  "ادلركزية أوبػ يسّمى يف الدراسوات النقدية لالفكرية اؼبعواصرة
، بسبب امتالؾ صفوات ابلتفّوؽ الشوامل يف صبيع ؾبواالت اغبيواة مطلق اعتقواد على داللة ىذا الخَت

لثقوافية، سوانبت يف  فطرية لمكتسبة، مع توّفر شرلط نوعية؛ اقتصوادية لعسكرية لسيواسية خواّصة
. لىذا موا يؤّكد على أّف "اؽبويّة السردية" ىي عّلة التمركز اإلحسواس لسبثيلو لاقعيوا لخطوابيوا بلورة ىذا

"كّل ىوية تتعالق هبوايت اآلخرين بطريقة تؤدي إىل توليد قصص ذوات نسق اثن تتشابك حيث 
 .  1وترتابط بدورىا مع قصص متعددة"

للو ، ال يُراد بو سوى التعبَت أل حوار أل تكوامل بُت اغبضواراتع لالقوؿ بوجود صرا      
اليت تؤّسس جوىر كل حضوارة، لنّو ال يبكن أف توجد ىذه الخَتة إالّ  عن فكرة التمركز ،ضمنيوا

حبضور ذلك اؼببدأ الذي يسمح بتقوابل تلك الحواسيس لالرؤى تقوابال مبواشرا قد يؤّدي يف احملّصلة إىل 
تكّثف " وبمل معٌتالتمركز مفهـو لذلك كواف  ة بينهوا.يّ دِّ عند توّفر النِ خواصة  ،ارحدلث تصوادـ أل حو 

ؾبموعة من الرؤى يف ؾبواؿ شعوري ؿبّدد، يؤّدي إىل تشكيل كتلة متجوانسة من التصّورات اؼبتصّلبة، 
للهويّة، قوامو اليت تنتج الذات اؼبفّكرة، لمعطيواهتوا الثقوافية، على أهّنوا الفضل، استنوادا إىل معٌت ؿبّدد 

                                                           
 .39ص ، 2009،  1ط التوزيع، بَتلت،ل  النشرل  للطبواعةالسرد، دار التنوير ل  اؽبوية ،حوامت الورفلي، بوؿ ريكور - 1
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، حبيث تكوف الذات ىي اؼبرجعية الفواعلة يف أّي فعل، سواء ابستكشواؼ لالتطوابق ،الثبوات لالديبومة
الديٍت لالفكري اآلخر اؼبلتبس ابلتشّوه الثقوايف)أبعواد نفسهوا أل دبعرفة اآلخر...لبُت الذات الصوافية ل 

اآلخر لإيديولوجيوا طهرانية مقّدسة خواصة  ج التمركز إيديولوجيوا إقصوائية استبعوادية ضدّ نتِ لالعرقي( يُ 
ابلذات. فينقسم الوعي معرفيوا على ذاتو، لكّنو إيديولوجيوا يبوارس فعلو اؼبزدلج بوصفو كتلة موّحدة ؽبوا 

 .1منظور لاحد"

" للمركزية، لىو مفهـو يصّنف الخَتة ضمن عبد هللا إبراىيممفهـو " يلّخص ىذا التعريف    
علي من شأف الذات لوبّط من قيمة اآلخر، انطالقوا من رؤى نتج خطوااب يُ ، كوهنوا تُ إطوار سليب

؛ دبوا ىو كتلة لاحدة أل منقسمة على ذاهتوا، فيصبح فيهوا دلرا مزدلجواالوعي لتصّورات متصّلبة، يبوارس 
عبد هللا "ػلالقوؿ لفعل التمركز نسقوا ثقوافيوا عواّموا، تبلور يف سيواؽ معريف لثقوايف معُّت، إاّل أنّو، 

سرعان ما تعاىل على بعده التارخيي، فاختزل أصولو ومقّوماتو إىل رلموعة من ادلفاىيم " ،"اىيمإبر 
 .2اجملّردة اليت تتجاوز ذلك البعد إىل نوع من الالىوت غًن التارخيي"

عليو الذات لاآلخر تكوف إذ يفعل ذلك، وبوالؿ أف وبوافظ على الوضع الذي  ،لالتمركز     
صواحبة الكلمة اللىل لالخَتة حضوارّي،  حسبو اؼبمكنة، موادامت ىذه الذاتلتربيره بكل الوسوائل 

فيكوف الًتاتب لالتموايز يف الخالؽ لالثقوافة لالعلم لحىت يف البنية اؼبرفولوجية من أىّم موا يُبٌت عليو 
 كربى داخل اتريخ احلضارة  ةرلّرد زلطادلهيمنة  ةكانت احلضار   اـودلو اؼبتفّوؽ. لخطوابُ  التمركزُ 

، كوهنا حلقات يف سلسلة واحدة النظر إليها مبعزل عن بعضها البشرية ككل، كان من اخلطأ
 أتخذ األخًنة من اليت سبقتها ما يُعيُنها على أتسيس كياهنا، مع إضافة أشياء حتمل خصوصيتها

 فهي نسق فرعي اتبع لنسق كلي.، رادهتاوتصنع ف

                                                           
 ، ص1997، 1إشكوالية التكّوف لالتمركز حوؿ الذات، اؼبركز الثقوايف العريب، بَتلت، ط عبد هللا إبراىيم، اؼبركزية الغربية، - 1

10. 
 .10ص ،اؼبصدر نفسو - 2
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يف صلب اغبضوارات " كوامنوا  ،ملتبسة عن اآلخردبوا وبملو من صور ، لقد كواف التمركز     
القديبة لالوسيطة، لمل تتمّكن اغبضوارات اغبديثة من التخّلص منو بصورة اتّمة، إذ موازاؿ فواعال يف 

 لمع .1توجيو اؼبواقف لالحكواـ، لربديد طبيعة اؼبنظورات اليت تنظر هبوا اجملتمعوات إىل غَتىوا..."
اّتسع لانربت ؼبنواقشتو أقالـ كثَت من اؼبفّكرين لالدارسُت؛  السلبية اثرهبو لآب النقدي ذلك، فإّف الوعي

وعبد هللا  الدين أفاية ونور مسًن أمٌن ،ىابرماسنيتشو، ديريدا، من الشرؽ: أمثواؿ من الغرب ل 
لأفضت دراسواهتم لربليالهتم إىل تقويض كثَت من أسسو لمرتكزاتو الفلسفية لالعلمية،  لغَتىم. إبراىيم

  .إظهوار زيف ـبتلف أحكوامورفض نتوائجو ل إىل  ابإلضوافة

" ثال يف رأي عبد هللا إبراىيم، ىولاؽبدؼ من لراء معرفة اؼبركزية يف اؼبنظور العريب، متم     
وختصيب  قافية القائمة يف عادلنا ادلعاصرت الوعي فيما خيّص طبيعة الظواىر الثتوسيع مدايّ 

لىو  ،2تشّعباتو، وإعطاء أمهّية للبعد التارخيي للثقافات دون أسرىا يف نطاق النزعات التارخيية"
الظواىرة/اؼبفهـو لتتنّزؿ من ذلك الربج العواجي الذي  Historicity" "أرخنةيريد  منظور نقدي

ابألحرى تتوازى الثقافات ادلختلفة مبا ىي تشكيالت إنسانية، خاضعة  تتساوى أو حىت ،تسكنو

                                                           
اؼبركز الثقوايف العريب،  ،اإلسالمي خالؿ القرلف الوسطى صورة اآلخر يف اؼبخيواؿ ،عبد هللا إبراىيم، اؼبركزية اإلسالمية - 1

 .15، ص2001، 1بَتلت/الدار البيضواء، ط
إّف إدخواؿ البعد التوارىبي يف مقواربة الثقوافوات/اػبطواابت كواف من طرؼ "ميشواؿ فوكو"  .9عبد هللا إبراىيم، اؼبركزية الغربية، ص - 2

الذي جعل ىذا البعد سببوا يف أف تكوف "النطولوجيوا التوارىبية) لىي التسمية اليت ارتضواىوا فوكو لفلسفتو( فلسفة تتكّوف من 
يء تنفرد بو ىذه النطولوجيوا التوارىبية ىو استغالؽبوا ؼبواد اؼبوضوعوات الفلسفية اليت تشّكل أّي فلسفة من الفلسفوات...لإّف أىم ش

خوارجة عن الفلسفة، لعالقتهوا اػبواصة بكل موا ىو ال فلسفي، سواء كواف أداب أل فنوا أل علموا أل مؤّسسوات أل موضوعوات.كموا 
فة كتشخيص للحواضر.ىذا اعبمع تنفرد بتلك اؼبهّمة النقدية اليت ذبمع فيهوا بُت التواريخ...اتريخ اغبواضر، لبُت الفلسفة...الفلس

يتجّسد يف اؼبهّمة النقدية اليت اضطلعت هبوا، ليف أتكيدىوا على أنبية االختالؼ لالتعّدد، ليف جعل اغبواضر موضوعوا للتفكَت 
 .40، 39لالنقد". الزلالي بغورة، ميشيل فوكو يف الفكر العريب اؼبعواصر،  ص ص


"؛ لىي توّجو نقدي ابرز يف الوالّيت اؼبّتحدة المريكية، يسعى إىل "قراءة النص اجلديدة التارخيانيةعلى " األرخنةوبيلنوا مفهـو  

الديب يف إطواره التوارىبي لالثقوايف حيث تؤثّر اليديولوجيوا لصراع القوى االجتمواعية يف تشّكل النص، لحيث تتغَّت الدالالت 
 . 45رليلي، سعد البوازعي، دليل النواقد الديب، ص لتتضوارب حسب اؼبتغَّتات التوارىبية لالثقوافية...". ميجواف ال
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سيسمح بقطع الطريق أمواـ مثل ىذه الظواىر القديبة/اعبديدة اليت تريد كموا  لشروط اترخيية زلّددة.
، أضف إىل ضعهوا لقوانينهوا الصوارمة لتصنيفواهتوا اعبوائرةأف تتحّكم يف مصوائر الشعوب اإلنسوانية، لزبُ 

إذا موا ، واء ؼبقوالت التمركز لىو موا يفضيولة دلف سقوط الذات يف َشَرؾ التبعية العمياغبيل ،ذلك
إىل صعوبة أل استحوالة التعّرؼ على الان أل اآلخر تعرّفوا  ،للقعت الذات يف شرؾ التبعية حدث

   فكرة التفّوؽ الذي يقوؿ بو التمركز.  يؤّدي إىل ترسيخحقيقيوا، كموا س

 حيث اؼبركزية تتعّلق يف جوىرىوا بتصّور خواص للذات لللذات اؼبقوابلة،لإذا كوانت ظواىرة       
هر لالنقواء الكلّي، يف حُت ترزح الخرى يف هبعل من اللىل تّتصف بصفوات الكمواؿ الفطرية لالطُ 

لحل النقص لالضعف الفطريُت، استنوادا إىل رؤى فلسفية، لمنواىج لإجراءات علمية لغَت علمية، 
يف مقوابل  سمح بتأكيد خصوصيوات ىذه الذاتىي اليت ت إهّنوا يف اؼبقوابلحقيقية أل مصطنعة، ف

، لموا حدث لموا الذي يوّجههوا كبو التمّيز ،لليس الوحيد، ، لىي الدافع الّلؿخصوصيوات اآلخر
 لذلك رى من نتوائج ظواىرة التمركز ال من مقّومواهتوا.فيموا ن ويو لصورة الان لاآلخر ىووبدث من تش

ى أر ، ل ّدؿ يف مضوامينو" إذا موا عُ ادلركزية" مفهـو إبمكوانية قبوؿ إبراىيم صرّح النواقد العراقي عبد هللا
ّوؽ فيهوا. لعدـ اؼبوافقة على قبوؿ اؼبضوامُت اليت ينطوي عليهوا اؼبفهـو ابلصورة اليت سُ " أنّو ال يبكن

إمكوانية  اختزؿ احتمواالت اغبوار لالتفواعل إىل لرائو. لنّوالىداؼ لاؼبقواصد اليت يراد ربقيقهوا من 
 .1لحيدة ىي التبعية"

يظّل مفهـو اؼبركزية/التمركز مفهوموا إشكواليوا، يطرح يف طريقو كثَتا من التسواؤالت      
لاالنتقوادات اؼبتعّلقة ابؼبفهـو لالتشكيل لكيفيواتو، ابإلضوافة إىل اؼبقّوموات الرئيسة اليت استند إليهوا، 

جة إىل دراسوات كثَتة يف حوا يزاؿ الفالسفة لالنّقواد، إاّل أنّو موالرغم اؼبراجعوات النقدية اليت قواـ هبوا 
أخرى، لتبحث، مثال، أتثَتاتو اإلهبوابية يف أتسيس الثقوافوات لاغبضوارات اؼبختلفة، لّف جّل 

حبثت عن اآلاثر السلبية اليت خّلفهوا التمركز يف عالقوات الشعوب بعضهوا  ،كّلهوا  إف مل نقل ،الدراسوات
                                                           

 .35عبد هللا إبراىيم، اؼبركزية الغربية، ص  - 1
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تضّمنهوا ىذا التمركز أل ذاؾ، من ضبواية اباًل إىل اعبوانب اإلهبوابية اليت يبكن أف ي لقِ ببعض، لمل تُ 
ه السلبية؛ الطرؼ عن آاثر  مرتكزات الذات، لإحواطتهوا لتغليفهوا ابػبصوصية، دلف أف يعٍت ذلك غضّ 

ابؼبنوازعة الثقوافية لالدينية بُت الان  منهوا حضوارة للن تسلم، خواصة موا تعّلق ةمل تسلم منهوا أيّ اليت 
  لاآلخر يف الفًتة اؼبعواصرة.

 شامال، كوهنا تتشابك ثقافية تتطّلب وعيا نقداي وفكراي، ظاىرة االتمركز، إذ      
أشكال ادلعرفة ادلختلفة، واخلطاابت العلمية واإليديولوجية مبفاىيمها ومقّوماهتا وسرودىا مع 

تقوم بوظيفة تفسًنية " ،، يف ذلك اغبضور، لىيحضورىا يف فكر التمركز ؤلسطورةفل ؛ادلتنّوعة
إذا كان ىذا التفسًن صحيحا أو خاطئا، ادلهم أّن قدرهتا على التمّثل تفرض نفسها على وال يهم 

 اتسلوكوىكذا تساىم األسطورة يف أتسيس  الذاكرة اجلمعية وتنزل بثقل حقيقي على ادلستقبل.
 لموادامت السطورة قوائمة على سرد أحداث خيوالية أل لاقعية ،1عميقة، ومن مّث تشارك يف الواقع"

اؼبركزية أل على القل جرى تضخيمهوا حىت توائم شرلط اػبطواب السطوري، فإهّنوا ستخدـ  بسيطة
ؿبّددة لردلد  واتسلوكىّت لإف مل تكن ىنواؾ مركزية أصال، لىو موا ينتج سًتّسخ اإلحسواس ابؼبركزية، ح

 تلك السطورة.باؼبعتقدة  فعل متعّددة لدى الشعوب

مرتبط ابإلمرباطورّيت الكربى لتعبَتاهتوا عن  سرد يف عموموابإلضوافة إىل ىذا، فإّف ال      
ة االمرباطورية، سعيهوا اغبثيث، لاؼبّتصل لاؼبتسلسل لاؼبنطقي اػبطواب اؼبّتسع غبرك" ىو نفسهوا، بل

لكّل ىذا ال يتحّقق يف القصيدة، فيكوف السرد اؼبّتسع لاؼبتنوامي  لالواسع الحتواء اآلخرين لامتالكهم.
ابستمرار ىو اإلفصواح اللسع، ال عن طموحوات اؼبدف الكربى لفئواهتوا الربجوازية فقط...لإمّبوا يبكن 

                                                           


عرّبت إبمكواانت السرد عّموا هبب سلوكوا لاجتمواعوا، سطورة؛ دبوا ىي أقدـ نص يف ربّقق السرد لغًة يف العيش اعبمعي، فوال 
، دار اغبوار للنشر. ينظر فكوانت شخصيواهتوا تعبَتية رمزية ؾبّسدة للثقوافة  ألكسي لوسيف، فلسفة السطورة، تر: منذر حلـو

 .132ص ،2005 ،1طلالتوزيع، سورية، 

 .98نورالدين أفواية، اؼبتخّيل لالتواصل، ص - 1
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)احمللي(، ذلك اؼبشرلع الذي ال بد أف ينبٍت على أسواس اصطراع  أف وبتضن اؼبشرلع اإلمرباطوري
لذلك تنوامت قيمة اػبطواابت السردية لأتثَتاهتوا، كموا تنوامت قيمة اػبطواابت  ،1."القوى لالثقوافوات..

فيو بُت قواـ حوؽبوا، لصوار من اؼبهم جدا االنتبواه إىل موا ربملو يف طيواهتوا لموا زبُ النقدية لالثقوافية اليت تُ 
 طبقواهتوا.

لالتحّدّيت  وا، بسبب حواجوات اإلنسواف اؼبتكواثرة، ابختالؼ انتمواءاهتتنشأ اػبطواابت   
 ،االقتصوادية لاالجتمواعية لالسيواسية لحىت الثقوافية اؼبتنوامية، فتكوف دبثوابة اؼبعرّب الرئيس عن فهم الذات

 ،أي الذات، اؼبوالكة لذلك اػبطواب، للظواىر لالقضواّي اؼبػػُجواهَبة، لتعكس بصورة سبثيلية لعيهوا لرغبواهتوا
ة يف اتريخ الشعوب واألمم جَ رِ ا تكون الفرتات احلَ وكثًنا ملتحقيق السعوادة لالتحّضر لاالستقاللية، 

ؤّكد على علي من قيمة الذات لتُ ؛ مثل اليت تُ ىي الباعث األىم خللق نوع خاص من اخلطاابت
 م كّل موا عداىوا ابلرجعية لالتخّلف لالدلنية.صِ تطوابق ىويّتهوا، لتَ 

الغرب الواقعي إىل غرب  يتحّوؿ" عندموافى اػبطواابت الغربية لالشرقية، لىذا موا يصدؽ عل    
متمّثل، تصبح كّل أشكواؿ التنميط فبكنة لمتخّيلة، نفس اآللية تنطبق على الشرؽ، أل على كل 
مغوايرة جذرية... فوالتقواطعوات اؼبتوتّرة لاؼبواجهوات العنيفة أعطت للعالقوات بُت الغرب لالشرؽ أبعوادا 

، فقَتة بسبب اإلصرار اؼبتواصل على تتمّيز ابغبيطة لاغبذر، لدرجة أّف صورة آخر تغدل زبطيطية
إاّل وحاولت أن  ألمم للتهديدفكّلما تعّرضت ا .2إغفواؿ لاقعّيتو لصواحل سبّثل تسطيحي لتبسيطي"

 ، لىذا ىو لاقعلتهديد أو اخلضوع لوتلوذ مبتخّيلها، لتحمي نفسها وتراثها من الذوابن يف ذلك ا
. البالد لقد ال يكوف االحتمواء خبيواالت مصطنعة بسبب اػبوؼ من اآلخر  العربية اإلسالمية اليـو

                                                           
اؼبؤّسسة العربية  ،الكتوابة العربية يف عوامل متغَت، لاقعهوا، سيواقواهتوا لبُػَنواَىوا الشعورية ؿبسن جواسم اؼبوسوي، النظرية لالنقد الثقوايف، - 1

 .72، 71ص ص  ،2005.1ط ،بَتلت ،للدراسوات لالنشر
 .15لدين أفواية، الغرب اؼبتخّيل، صنورا - 2
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وبكمو  أخرى، شغفٌ ت تعكس شغف حضوارة حبضوارة فقط، بل قد يكوف جرّاء استيهواموات لرغبوا
 .إال فيموا ندر اػبيواؿ لال يبّت للواقع أبيّة صلة

وقد الصور التبخيسية بُت ىذه الطراؼ، ليُ  بنواءعملية  نّشطالذي ذكران، ىو موا يُ  ،لىذا      
، مفواآلخر يُقحَ  وا.لمقّومواهت واشرارة الصراع لالتنوازع بينهوا، حيث قد تطوؿ تلك الشرارة صبيع مكّوانهت

ىكذا  وادلعتادة، فيحصل ترويضو وحتييده بواسطة ثقافتو بعينو. منت من التمّثالت الومهية"داخل 
إّن   ظ بعينو ال غًن.اآلخرية اليت تنتمي مقوالهتا وغاايهتا إىل ادلالحِ ديّر فهم اآلخر دائما عرب بالغة 

كتابة اآلخرية منذ قيامها يف القرن السادس عشر، كما جاءت يف الرحلة السردية، ستكون مبثابة 
للكّنهوا تتنوازعهوا رغبتواف؛ اللىل رغبة  .1خرب الذي تسعى فيو الكتابة إىل نسخ رسم عّما ُيَشاَىد"ـادل

، ؽبذا تتوزّع اآلراء لالحكواـ بُت اؼبعرفة اغبقيقية، اؼبوضوعية، لالثوانية رغبة اؼبعرفة اؼبتخّيلة، الذاتية
القبوؿ لالّرفض، فبوا هبعل من الضرلري أف تقف الدراسوات اؼبهتمة ابلتثواقف بُت اغبضوارات على 

الشعوب، مع إبراز ظبواحة هتوا الثقوافية، ليتّم زبفيف ضغطهوا على مصوادرات تلك اػبطواابت لتشويهوا
اغبضوارات اإلنسوانية على بعضهوا. لرصد مثل ىذه اإلغالقوات أل االنفتواحوات ال يكوف إاّل  لانفتواح

 ابلرجوع إىل موا خّلفتو تلك المم من خطواابت متنّوعة.

حوؿ ذاهتوا  /متخّيلهواخطواهبوا يلشكالعربية اإلسالمية يف العصر الوسيط بت ثقوافةقوامت ال       
ت اعبغرافية لكتواابت اؼبشواىدات اؼببواشرة أل من خالؿ الرحالالنص الديٍت أل من لاآلخر، انطالقوا من 

"أّف بعض آليوات التنميط يف الًتاث ، ليبدل لاللىواـ اػبيواالت استنوادا إىلاترًة أخرى ، ل اترةً  الرحوالة

                                                           

  ؽبذا ُعدَّ اؼبتخّيل "نسقوا مًتابطوا من الصور لالدالالت لالفكوار لالحكواـ اؼبسبقة اليت تشّكلهوا كل فئة أل صبواعة أل ثقوافة عن
ترسيخ ىذه الصور لالحكواـ يف الوعي أل الاللعي اعبمواعي دبرلر الزمن لابلقوة اؼبوادية أل  نفسهوا لعن اآلخرين...)حيث( يتمّ 

 .20الثقوافية اليت يتمّتع هبوا التمثيل". اندر كواظم، سبثيالت اآلخر، ص 

يب انظرا العر  ،منذر الكيالص، االستشراؽ لاالستغراب، اخًتاع اآلخر يف اػبطواب النثرلبولوجي، ضمن كتواب صورة اآلخر - 1
 .76ص ،1999، 1،طاؼبغرب، مركز دراسوات الوحدة العربية، أعمواؿ ملتقى منذر الكيالص،صبع لتصنيف  ،لمنظورًا إليو
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الصراعية ابلذات، على موا كواف يبّيز ىذه الصور من ىالمية  السردي العريب قد تشّكلت يف ىذه الفًتة
، لىذه حواؿ كل رؤية لخآخر. 1لعمومية، لعلى موا كوانت زبتزنو من أبعواد عجوائبية لمتخّيلة" علتوزّ 

يف الغوالب العم. لىي رؤية تّتخذ لنفسهوا سبيلُْت؛ أموا أحدنبوا فيأخذ طوابعوا موادّي عرب التواصل 
اآلخر فيّتخذ شكال نصيوا/خطوابيوا؛ قد وبضر فيو الواقع للكن كثَتا موا وبكمو لالرؤية اؼببواشرة، لأموا 

مع ضرلرة التنبيو على أّف الرؤية النصية القرآنية لخآخر رؤية متموايزة عن الرؤية  ليوّجهو اؼبتخّيل.
"، عبد هللا إبراىيملىذا موا مل ينتبو إليو " اػبطوابية الفنية، لىذا الختالؼ طبيعتهموا لمصدرنبوا.

لابػبصوص لدى حديثو عن صورة اآلخر كموا شّكلهوا اؼبسلموف يف العصر الوسيط، كونو انطلق من 
عن اآلخر، لىذا موا جعل فهمو  الرحالت اعبغرافية لأدب ىذه الرحالت ليبٍت مالمح تلك الصورة

العوامل ىو ىو موا يعٍت أّف ، بل كواف من العوامل ابذبواه النص، ل للمتخّيل ال ينطلق من النص ابذبواه العوامل
 .الذي يصنع النص

أسيس كثَتة لمرتكزات متنّوعة لت  فقد استندت إىل سردّيت ،الغربية ثقوافةلابلنسبة لأّموا       
بو سوابقوا لدى الغرب على   اآلخر/الشرؽ لاغبلمُ  مركزيتهوا لبنواء خطواهبوا الذايت لاآلخري، لقد كواف زبّيلُ 

العجوائب يف القرف السوادس عشر أل الرلمنطيقيّوف يف " النظرة اليت ألقواىوا رّلاد أدب ػكل اكتشواؼ، ف
"اؼبكواف اآلخر" وبوي  لقيهوا اليـو النثرلبولوجّيوف يف القرف العشرين علىالقرف التواسع عشر، أل اليت يُ 

كثوافة لمعٌت. لعلى ىذا النحو ال   كسبويتنّزؿ ىذا الطوابع ضمن تقليد يُ  بكّل أتكيد طوابعوا ثقوافيوا.
 "، حيثامؤثّر  ل قوّيّ حضورا طواب االستشراؽ ػبكموا أّف   .2يكوف إدراؾ الواقع إدراكوا مبواشرا قط"

                                                           
ليبكن الرجوع كذلك إىل كتب عبد هللا إبراىيم ؼبن أراد االستزادة أكثر فيموا يتعّلق  .313نورالدين أفواية، الغرب اؼبتخّيل، ص - 1

 ابلرؤية العربية اإلسالمية لخآخر الغريب، خواّصة كتوابيو "اؼبركزية اإلسالمية لعوامل القرلف الوسطى يف أعُت اؼبسلمُت".  
 لمل يكن الدين لحده ىو  كواف ىنواؾ "لعي ضدي ابآلخر يف سيواؽ خضع ؼبدٍّ لجزٍر بُت الطرفُت أبشكواؿ اندرة يف التواريخ.  لقد

الرىواف الكرب، كواف اؼبهمواز لمصدر الرؤية لكن تشوابكت عوامل ذات طبيعة أنثرلبولوجية أنتجتهوا جدلية العالقة على الرغم من 
 .175الدين أفواية، الغرب اؼبتخّيل، صحرّاس حدلد الجسواد لالرموز". نور 

 .78منذر الكيالص، االستشراؽ لاالستغراب، ضمن كتواب صورة اآلخر، ص  - 2
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الذات فعلهوا يف العديد من العمواؿ الفنّية لالدبية، سواء يف السينموا أـ الرلاية لغَتنبوا،  فعلت شرقنة
من خالؿ الًتكيز على الصور الغرائبية للشرؽ اليت تستهوي أل تستجدي الذلؽ الغريب، لاليت ردبوا هبد 

 . 1فيهوا الغريب جزأه اؼبفقود/اآلخر، أل صورة اآلخر اليت رظبهوا يف ـبّيلتو"

خر لحضوارتو، للكّنو يدّؿ ظوات اعًتاؼ ابآلأّف الغريب مل يعرؼ غب ال يعٍت قوؿإّف ىذا ال       
لًتسيخ مركزيّتو على  /اؼبتخّيلةلالسرلد اؼبمكنة لاؼبستحيلة دبختلف اػبطواابتتو الكبَتة استعوان على

 ىذا اغبضوارات، لإف كواف حسواب ذلك اآلخر، لىذه يف اغبقيقة سبّثل رأس اؼبواؿ اؼبشًتؾ بُت جلّ 
بٌت متخّيال ال حدلد لو يف نظرتو الضديّة لخآخر، لكن قواـ بذلك دبوازاة مع إرادة قويّة "قد  الغرب

لفهم العوامل لالكشف عن قوانينو لالتحّكم فيو، بل إّف عقالنيتو أسعفتو على تقدمي تعبَتات اؼبتخّيل 
، فواالستفوادة اللىل نفسول خواّصة ابلنسبة ،2وا لنفسيوا"تقواان لأكثر مردلدية اقتصوادّي لثقوافيإبطرؽ أكثر 

على من خالؿ تعرّفو  لذلك  على الغرب ال على الشرؽ، إهبوااب عوادتلالخَتة من تلك التعبَتات 
 مشولية.أكثر ل  نفسو لعلى اآلخر بطريقة أفضل

إالّ ، يةسرداؽبوية الثقوافة قوامت على كبَت جدا، فكل لاؼبركزية  السرد يبدل أّف التعوالق بُت      
تقدمي رؤيتهوا  واآمواؽبوا لآالمهوا، لحواللت من خالؽب وافهمهوا للوجود للخآخر، لسّجلت فيه واضّمنتهل 

 أثرٌ  ،الفنيةل  اؼبعرفيةبتجّليواتو اؼبختلفة  ،للعوامل، كموا تراىوا ىي ال كموا يراىوا اآلخرلف، ؽبذا كواف للسرد
"النظر إىل اؼبركزّيت الكربى  هوا كل اغبضوارات، لإفّ ابرز يف تشكيل اؼبركزّيت الثقوافية اليت قوامت علي

يف التواريخ اإلنسواص من زالية كوهنوا نتواج مرلّيت ثقوافية متنوافسة يوّسع اجملواؿ أمواـ الدراسوات اؼبخيوالية 
اليت استبعدت بتأثَت من فكرة اغبداثة الغربية، اغبداثة اليت ال تعدل أف تكوف رلاية من نوع خواص 

خيواؿ الغريب اؼبتخّفي ربت غطواء العقالنية يف ظّل ظرلؼ خواصة، لىذه النظرة إىل للتواريخ أنتجهوا اؼب
اؼبركزّيت تسعى إلعوادة االعتبوار إىل اؼبرلّيت الثقوافية اليت تتوارى أحيواان لراء الستوار السميك للمفواىيم 

                                                           
 .147ص، 2002.1ط، بَتلت ،اؼبركز الثقوايف العريب، ربوالت اؼبفهـو يف ارربوالو عمر كوش، أقلمة اؼبفواىيم، - 1
 .309، 308نورالدين أفواية، الغرب اؼبتخّيل، ص ص  - 2
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زبفي ربليالت موضوعية، لتتجّرد غوالبوا من ذلك فتكوف مرلّيت سردية، فيموا ىي  لاؼبنواىج فتأخذ
دائموا درجوات من التمثيل السردي الذي يتدّخل يف صوغ العالقوات اإلنسوانية، لاؼبفواىيم الفكرية، 

 .1لالتصّورات اػبواصة ابلان لاآلخر"

لظواىر الثقوافية لدى مبواشرة يف التعوامل مع اُز الفواعلية النقدية ؽبذا اؼبنظور الثقوايف ربُ تَ      
ُُت عن بِ ، ليُ يكشف زيفهواموا لىو ، تتغّلف ابؼبضوامُت العلمية الظواىر أل اؼبنهجيوات لاؼبفواىيم اليت

إىل تشكيالت معرفية لإبداعية يف احملّصلة اشتغواؿ اؼبتخّيل داخل اػبطواابت اؼبتنّوعة، لىو موا يؤّدي 
لشرؽ زبفي يف طبقواهتوا كّموا ىوائال من الرؤى لالتمثيالت اؼبتعّلقة بطريف اغبوار/الصداـ" الان لاآلخر، ا

، لذلك لجب أف ُنسوائل ىذه اػبطواابت/السرلد عن سبثيالهتوا الثقوافية، ، الشمواؿ لاعبنوب..."لالغرب
     عنواصر فواعلة إهبوابيوا يف صوغ عالقة اإلنسوانية بعضهوا ببعض. لتحويلهوا إىل لأف نبحث عن سبل

 عبد هللا إبراىيم والسرد العريب: ادلنهج ومرجعيات الفهم  -3

إىل ؾبواؿ منهجي خواص، لال يبكن لّي ابحث أف يتمّلص من  ابلضرلرة ينتمي كل حبث    
، سواء أكواف لاعيوا بذلك أـ غَت لاٍع، لذلك وُ وّجهُ ضوابط اؼبنهج لال من الرؤية اليت تتحّكم فيو لتُ 

يقوارب موضوعو انطالقوا من ؾبموعة إجراءات ُتسهم يف ربليلو  وبوالؿ أف فكل عمل نقدي أل فكري
فإّف من البواحثُت من يُغّلف منهجو  ،على الرغم من ىذا ،تو، للكنلالكشف عن مضوامينو لدالال

ليُغّيبو عن طريق لغة خطوابو الصعبة، أل عرب عدـ التزامو آبليوات منهجية تّتصل دبجواؿ منهجي لاحد 
فيُنوّع فيهوا ابتغواء اإلحواطة دبوضوعو، لقد يرجع مكمن الصعوبة إىل تعّدد الظواىرة اؼبدرلسة لاختالؼ 

                                                           
 .10عبد هللا إبراىيم، اؼبركزية اإلسالمية، ص - 1
 يرى بعض الدارسُت، أبّف مفهـو اؼبتخّيل قد سّبت "بلورتو كرّد فعل على التطّرؼ اؼبوادي الذي يبّيز اؼبواركسية التقليدية يف  لذلك

دراسة التواريخ لعالقوات البشر. فليس االقتصواد أل العوامل اؼبوادي ىو لحده الذي وبسم حركة التواريخ لوبكم العالقوات بُت الفراد 
لثقوافوات، فوالعوامل الرمزي أل اؼبتخّيل يلعب دلرا ال يقّل أنبّية يف ذلك". اندر كواظم، سبثيالت اآلخر، لاعبمواعوات لالطبقوات لا

 .20ص
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دبوا ىي فعوالية منّشطة للنصوص اإلبداعية، لالكالـ لعبد  ؛كل قراءة نقديةتقـو  حيث  وا.الرؤى حوؽب
 ادلنهج" اليت يصدر عنهوا النواقد، ل"Vision الرؤيةركيزتُت أسواسيتُت: نبوا " على ،هللا إبراىيم

Method ّىي خالصة الفهم  الرؤية"يت يتوّخواىوا من قراءتو، فػ"بعو لتحقيق الىداؼ ال" الذي يت
اليت يهتدي هبوا النواقد لىو  مةسلسلة العمليوات اؼبنظّ اؼبنهج" فهو اإلبداعية، أّموا " يةالشوامل للفعوال

ج" مستخلصوا من آفواؽ "اؼبنه تنطواقهوا، شرط أف يكوفلصف النصوص الدبية لتنشيطهوا لاسيبواشر 
  .1"تلك "الرؤية"

يف  ككل  "، حيث يبكن تصنيف حبثوإبراىيمعبد هللا " على عمل النواقد المردؽ ىذا ليص    
الفكر  مثل دراسواتو حوؿ ،ضمن البحوث الشواملة اليت تُعٌت ابآلاثر اؼبعرفية "وادلركزايت السردايت"

طو  الغريب لأعالمو "ىيجل، نيتشو، ديريدا، ىوابرمواس" لدراسواتو للفكر العريب لأعالمو من مثل:
مع اىتمواـ لاضح ابآلاثر  ،لنقواد لاؼبفّكرين العربحسُت لدمحم مفتواح لسعيد يقطُت لغَتىم من ا

الثقوافية الكبَتة؛ كموا ُيصرّح ىو نفسو يف معرض -ابلدراسة الدبية أضف إىل ىذا عنوايتو ،اإلبداعية
الرؤية اليت يصدر عنها فكر ابت اليت تواجههوا. إىل ذلك، فإّف حديثو عن أنواع البحوث لالصعو 

حسب  حيث تشهد ىذه الخَتة إبشكالية الثقافة العربية احلديثة؛ ىذا الباحث ترتبط أساسا
إّّنا يكون عرب  وبإخراجها شلّا دتور عملية و ترّدّي صوارخوا يف ـبتلف ضرلب اغبيواة،  توصيفو ؽبوا،

الفكري للمراكز اغبضوارية الوعي ابؼبنجز " ، فال بد منالوعي النقدي مبكتسبات الذات واآلخر
ضرلاب متنّوعة من "اغبوار" ل"اؼبسواءلة" ل"االستثموار"، لليس" االستالب" لىذا( يقتضي الخرى )

ل"السلخ"...)ل(إّف إغفواؿ اعبوىر اغبواري يف اؼبعرفة اإلنسوانية، يفضي إىل ذلك اؼبوقف، الذي ال 
يرى الذات إاّل بئرا انضبة، لال يرى اآلخر إال نبعوا متدفقوا، لينبغي أف يستبدؿ كل ذلك بضرلب 

 .2أل االّتصواؿ غَت اؼبنظّم" ل اإلهبوايب، لليس االنقطواع التواـالتفواع متنّوعة من

                                                           
 .5، صهللا إبراىيم، اؼبتخّيل السردي . لعبد54عبد هللا إبراىيم، الثقوافة العربية لاؼبرجعيوات اؼبستعوارة، ص  - 1
 .56ص اؼبستعوارة، العربية لاؼبرجعيوات عبد هللا إبراىيم، الثقوافة  - 2
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أىّم خطوة تقـو هبوا الذات يف  يى خر، عرب اغبوار لاؼبسواءلة،إّف ضبط العالقة مع اآل        
حسبو يف أف أتخذ منو موا يزيد لعيهوا بذاهتوا لغَتىوا،  ال ضرر ل استفوادهتوا من حضوارتو، لذلكسبي
السئلة اغبضوارية الكربى لتسهم معو يف اإلجوابة عن بعضهوا، دلف أف يدفعهوا ىذا إىل تبٍت و شواركَ فتُ 

صواغبة لكل زمواف  أي اؼبنواىج، ؛حلولو اعبواىزة لال تطبيق منواىجو لمقوارابتو بصورة حرفية، لكأهّنوا
، ؽبوا لليس استَتاد حلوؿ قواربة أخرى، تتكّوف داخل اؼبشكلة"مليف ضوء ىذا، كواف ال بّد من .لمكواف

شبّة  لفّ الزمن. لأهّنوا ستكرب مع مرلر  قوات خواصة غبّلهوا، لعلى ىذا النحو سنجد أّف اؼبفوارقة كبَتةسيوا
 .1ربديثهوا" ""ػمعيوار" غريب ل" سبيلُت ال يلتقيواف، أّلؽبموا: بنية ثقوافية ؽبوا شرلط تكّوهنوا الذاتية، لاثنيهموا

، أل أف للكّن سطوة الفكر الغريب لمنواىجو أكرب من أف يصّدىوا ابحث من البواحثُت     
نفسو خواضعوا أل معًتفوا، على القل،  إبراىيم عبد هللايرفض إغراءاهتوا العلمية لاؼبوضوعية، لذلك هبد 

على غض الطرؼ عنو  ،نقوادا لمفّكرين، عدـ قدرتنواب كذلك  عًتاؼااللذلك الفكر بتلك القّوة، ل 
 لبنواء عليو، ،اليت شّكلتو أنّو غَت موجود، بل إنّو هبّران جرّا للخضوع ؼبختلف ظرلفو لسيواقواتولك

من معطيات احلضارة الغربية ال تتّم بصورة رلّردة وحيادية، إّّنا ابدلشاركة يف اخلضوع "فواإلفوادة
ا من يعكس نوعً لمثل ىذا الكالـ .2للمعاين والشروط الثقافية والسياقات اليت أّدت إىل ظهورىا"

وال يسمح للعقل والثقافة العربيٌن أن يتحّررا، بل إنّو جيعلهما  ،االستسالم أمام اآلخر وثقافتو
 كما أنّو ينبئ عن رؤية غًن نقدية وال معرفية، ،مقتنعٌن ابلتبعية لآلخر مادام ىو صاحب احلضارة

 مفوادىوا أّف شرلط اؼبشواركة يف اغبضوارة ال تكوف سوى ابػبضوع للشرلط نفسهوا اليت انبثقت منهوا
من  ،للكّن ىذا الرأي لىي رؤية تستبطن متخّيال ال يرى يف الغرب إال صورة اؼبعلم، حضوارة اآلخر،

لهبذا  .ةثاغبدي فًتةيضعنوا على الطريق الصحيحة اليت تعًتؼ بضعفنوا أمواـ اآلخر يف ال ،جوانب آخر

                                                           
 .63عبد هللا إبراىيم، الثقوافة العربية لاؼبرجعيوات اؼبستعوارة، ص  - 1
 .36عبد هللا إبراىيم، اؼبركزية الغربية، ص - 2
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 ؾبّردة لحيوادية" بطريقة مع موا أيتينوا من عند اآلخر يف كثَت من الحيواف أبنّنوا ال نتعوامل اإلقرارجب ل 
 .الذي يستفيد منو ليُفيد؟ عواملة الندّ ، لاغبواؿ ىذه، أف نعواملو مُ فكيف لنوا، لموضوعية"

اآلخر لفكره عن طريق اغبوار  /نقدتغدل ىذه الرؤية اؼبتأرجحة بُت الرغبة اعبواؿبة يف مقواربة     
ىي اؼبوّجو  لاؼبسواءلة النقديُت، لبُت إلزامية اػبضوع لشرلط ثقوافة اآلخر حىّت نستطيع االستفوادة منو،

وا منقسموا بُت الرغبة لالمل يف التحديث، الرئيس لعمواؿ النواقد عرب كتبو اؼبختلفة، لىو يعكس لعيً 
الظرلؼ اليت وبيواىوا العرب لاؼبسلموف، كموا أنّو يعكس لبُت صعوبة ربقيق ذلك أل استحوالتو يف ظّل 

الفكر لفبوارسة صورة اؼبثّقف العريب اؼبعواصر؛ الذي يبحث عن سبل التغيَت اإلهبوابية من خالؿ إعمواؿ 
لق بواسطة " البديل ىبُ أفّ  ،خواصة يف اؼبيداف الديب لالنقدي ،و الشديدعيُ أضف إىل ذلك، ل النقد، 

ية لاضحة ؾبًتحة من اػبطواب اإلبداعي، لمقًتف دبنهجية عمل منظم، عمل صبواعي تقًتف لديو رؤ 
بدءا من دقة اؼبصطلح، مرلرا بنمط اؼبقواربة، لصوال إىل النتيجة أل اؽبدؼ، لربويل العملية النقدية إىل 

  .1معرفة إبداعية أصيلة"

ؼبنهج ابالرؤية تشوابك فيو ت ، ىو نتواج عمل صبواعيا، إذParadigmالرباديغم أل  البديل   
لنتوائج اؼبرجوة، حىّت كبّوؿ العملية النقدية من ؾبّرد لصف لربليل إىل عملية نقدية تبدع ابؼبصطلح ل لاب

تغيَت أمبواط التلقي السليب الذي يعرفو فكران لنقدان اغبديثُت ذبواه النظرّيت عُت على تُ  ،معرفة أصيلة
أمثواؿ"  إبراىيم لجهود غَته من الدارسُت العرب، لذلك يبكن أف تكوف جهود عبد هللا لاؼبنواىج الغربية

"النخبة اؼبستقلة  ؿبواللة جريئة لالنتمواء إىل تلك ،الغذامي لأدلنيس لطو عبد الرضبواف لاعبوابري ..."
ربديثية، لاليت تشّكل مرجعية أسواسية لألفكوار السوائدة -أخالقية-عقلية-لظيفة فكريةاليت ؽبوا  اؼبستنَتة

س دلرا طليعيوا يف ضبط القيم لاؼبموارسوات االجتمواعية، لتسعى لتطويرىوا يف اجملتمع، لاليت سبوار 
تقّر يف إطوار نقدي، لتؤمن ابالختالؼ ل  لكفؤةلذبديدىوا داخل أطر عقالنية لعلمية متمواسكة 

                                                           
 .15عبد هللا إبراىيم، اؼبتخّيل السردي، ص  - 1



           ادلتخّيل السردي والتمثيل الثقايف يف خطاب عبد هللا إبراىيم النقدي             الفصل الثاين    

 

 
159 

لاالختيوارات لتتفواعل مع الوقوائع اعبديدة، استنوادا إىل رؤية متنّوعة تقـو على ابؼبغوايرة لتعّدد اؼبنظورات 
 .1لالتواصل لالتفواعل"النقد 

، لىو يقوارب أّي ظواىرة ثقوافية إنسوانية، لىي أيضوا لنواقد/اؼبفكراب اؼبنوطة وظيفةالىذه ىي      
 ، على اختالؼ توّجهواهتم لاىتموامواهتم.العرب البواحثُت بعضفكر  فيو تموضعي الذي كوافاؼبتعكس 

لخطَت داخل حقل الثقوافة اليت  ،بلو ،فواعلل  إهّنوا رؤية تؤمن بضرلرة أف يكوف للمثّقف دلر خواص
عن ضبط القيم لنقدىوا،  مسؤلؿ ،إجراءاتوعوارؼ أبدلاتو ل حوامل للفكر ل  ىودبوا  ؛ينتمي إليهوا، لنّو

رلح اؼبغوايرة لاالختالؼ فيهوا ّث ن يبُ مَ لتطويرىوا، ابإلضوافة إىل أنّو ىو  من يهدؼ لتجديدىوا لىو
"أن يفّسر عالمات، فإّن  ،W.Martinواالس مارتن فإذا كواف عمل النواقد، حسب  الثقوافيُت.

 .2رلتمعنا أبرتعو ديكن أن يكون نص الناقد"

جريت معو أنّو ال يبتلك مشرلعوا نقدّي قوائموا يقّر النواقد، بداية، يف كثَت من اغبوارات اليت أُ     
ا مغلقوا ال قيد اؼبتكواملة النظرية دّ يع حيثوجود نظرية أدبية عربية، ب القوؿ بذاتو، كموا أنّو يتحّفظ من

، خواصة يف الفكر اغبديث، لّف ىذا الخَت يف حوالة من التغيَت متواصلة، لىو ال ب االستكوانة إليوذب
 يقف عند حّد، لدليل ذلك تلك اؼبنواىج اؼبتنّوعة اليت عرفتهوا العلـو اؼبختلفة، لمنهوا علم الدب.

يف حواجة إىل فبوارسة  يرى أبنّنوا حبواجتنوا إىل نظرية نقدية هنوائية، بل "إبراىيم عبد هللا"لذلك ال يعتقد 
لقبل ىذا كّلو يؤّكد على ، فهموا قريبوا من اؼبوضوعية  يبكننوا فهم الظواىرمة حىّت نقدية منهجية منظّ 

حقيقي انتج عن تفواعل جذري بُت مكّوانت الثقوافة العربية، لهبذا يستحيل أف  ثقوايف غيواب سبّخض
لجل ىذا   ليس إالّ. أدبية عربية، بل إّف اغبديث عن لجودىوا يف ثقوافتنوا ضرب من التوّىم توجد نظرية

                                                           
  .222عبد هللا إبراىيم، الثقوافة العربية لاؼبرجعيوات اؼبستعوارة، ص  - 1

 .28، ص 1998لاالس موارتن، نظرّيت السرد اغبديثة، تر: حيواة جواسم دمحم، اجمللس العلى للثقوافة، القواىرة، دط،  - 2
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حىّت تعطي  ؛كبتواج لف تنفتح فبوارسواتنوا النقدية على نفسهوا لعلى غَتىوا لعلى اؼبستقبل كّلو، كبن
 .1لنفسهوا اغبرية يف التجّدد لاالستمرار لتصل إىل نتوائج أفضل

ال يقّر ابلثبوات لال يركن إىل اليقُت اؼبنهجي لاؼبعريف، لال أيخذ دبوا ىو  نقدي إنّو فكر     
، لال ينتصر ؼبوا ىو عريب إسالمي لنّو كذلك، بل تراه يُعمل الفكر فقط مستعوار لنّو غريب اؼبنشأ

 من صوران ىي تغيَت بعضٍ  من كل ذلك موا ىو اثبت، لالغواية ليقـو ابؼبراجعة اليت ُتسوائل كل
لجل ىذا، كواف  داخلية لخوارجية. ؛اليت رّكبنواىوا لنفسنوا بسبب تضوافر ظرلؼ كثَتة سيئة/الاػبواملة

ال هتدؼ إىل االنغالؽ على النصوص بتحليلهوا َلفق خطوات التحليل  "شلارسة ثقافية" عملو النقدي
لاحملّرؾ الرئيس الذي ربّكم يف ـبتلف مقوارابتو  التقٍت اؼبوجود يف اؼبنواىج الدبية؛ اغبداثية ابػبصوص،

ىو الًتكيز الشديد على النصوص يف حّد ذاهتوا؛ ال من أجل ربليلهوا أدبيوا فقط، بل من أجل ربصيل 
النواقد لوعي عميق ابػبطواب الديب ضمن سيواقواتو الثقوافية، لىذا موا يربّر ابتعواده عن التنظَت أل الركوف 

 إىل أطر نظرية اثبتة. 

يستجيب ىذا التوّجو النقدي الذي ال يبتثل لطر نظرية نقدية لاحدة إىل اؼبنظور الثقوايف،      
لّف ىذا الخَت يعطي للنواقد فسحة يف اختيوار اإلجراءات اليت تنواسب النص الذي يقواربو، أل 

يتحّقق " من حيث موا نفسو، حيث ينظر ىذا اؼبنظور إىل النص ابلحرى اآلليوات اليت يفرضهوا النص
فيو لموا يتكّشف عنو من أنظمة ثقوافية؛ فوالنص ىنوا لسيلة لأداة، لحسب مفهـو الدراسوات الثقوافية 

من مثل النظمة السردية،  ليس النص سوى موادة خواـ يستخدـ الستكشواؼ أمبواط معّينة

                                                           
ينظر اغبوار الذي أجراه وبي القبيسي مع عبد هللا إبراىيم بعنواف" تعميق لعي النواقد ابلنصوص أىم من االمتثواؿ إىل نظرية  - 1

" نصوص أدلنيس أقنعة، لنصوص البيوايت سرد، لنصوص درليش بعنواف  أجراه زّيد أبو لنب الذي واراغبنقدية"، لانظر كذلك 
 . 192، 191، 135، 112 الصفحوات، ضمن كتواب عبد هللا إبراىيم، احملوالرات السردية، ...سَتة ذاتية"
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ؼبختلفة لىذه المبواط ا ،1لاإلشكواليوات اإليديولوجية لأنسواؽ التمثيل، لكّل موا يبكن ذبريده من النص"
    ىي مدار اىتمواـ لاشتغواؿ عبد هللا إبراىيم النقدي.

 الدراسوات الثقوافية اليت ذبعل منو" من زالية ادلتخّيل السرديىذا، ليقًتب النواقد من موضوع "      
ال ؾبّرد خطواب فٍّت يّتصف جبملة من اػبصوائص الشكلية لالداللية، بل هبعل منو خطوااب ثقوافيوا؛ أيخذ 

التواريخ اؼبعرفية الخرى مثل:  من حقل الفن موا يغّذيو بصفوات اإلبداع للكّنو ينفتح على اغبقوؿ
د، ذبعل مقواربتو لالفلسفة لالعقوائد الدينية، لىذا موا هبعلو ؾبموع خطواابت تتكّثف داخل خطواب لاح

هوا، لذلك بسبب التشوابك يف صلب ذلك عواقبُ  نُ ؤسبََ  من اجملوازفة اليت ال تُ من زالية لاحدة ضرابً 
اػبطواب، ابإلضوافة إىل الدلر الرئيس الذي تؤّديو السيواقوات الثقوافية اغبواضنة لو يف توجيو دالالتو 

 . لتشكيل بنيواتو

عبد هللا إبراىيم يف أفكواره حوؿ السرد لالثقوافة ل اؼببدأ النقدي الذي يصدر عنو ليتمثّ      
"حواجة الثقوافة العربية اىل تقليب مكوانهتوا، يف اإلعالف عن  ،يف الفًتة القديبة لاغبديثة ،العربيُت

لاستئنواؼ النظر خبفواّيىوا، لالنقد اعبواد للتنواقضوات الداخلية فيهوا. لتلك ىي الرضية الصلبة اليت يقـو 
الذي ال يبكن البدء بو إال عرب نقد اؼبواضي لنقد اآلخر على حد سواء، عليهوا رىواف التحديث، 

صلة ابلظواىر لفكرة النقد ال يراد هبوا التجريح لالتخريب، إمبوا كشف اؼبالبسوات لاؼبصوادرات اؼبتّ 
رات الكوامنة يف عمق تصوراتنوا عن اؼبراحل التأسيسية من اترىبنوا الثقوافية بشكل عواـ، لربرير التوتّ 

                                                           
، الدار العربية للعلـو انشرلف حفنوالي بعلي، مدخل يف نظرية  النقد الثقوايف اؼبقوارف، اؼبنطلقوات، اؼبرجعيوات، اؼبنهجيوات - 1

 .21، ص 2007، 1لمنشورات االختالؼ، لبنواف، اعبزائر، ط
 أّف النّص الثقوايف ىو موا يشّكل "أفق النصوص اؼبفردة لاإلقبوازات الفردية...لهبعلهوا فبكنة، ليف الوقت  فتواح كيليطويرى عبد ال

نفسو، وبّد من مدى تسواؤالهتوا. لينتج عن ذلك أنّو ال يبكن اعتبوار أّي نص مغلقوا أل متوّحدا أل مصوغوا من كتلة لاحدة. إنّو 
يف بنيتو لسبنحو مظهرا ـبتلطوا لمتجّزائ". عبد الفتواح كيليطو، اؼبقواموات، منفتح على نصوص أخرى، لمعرفيوات أخرى، يُدؾبهوا 

  .8، ص 2001، 2السرد لالنسواؽ الثقوافية، تر: عبد الكبَت الشرقوالي، دار توبقواؿ، اؼبغرب، ط
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لىو مطلب ال يبكن االقًتاب إليو إال عرب ىذه اؼبموارسة النقدية اعبريئة اليت تتخطى اػبوؼ،  قوافتنوا،ثل 
 .1لتفحص موضوعواهتوا جبد لمشوؿ"

ىذه النزعة النقدية اليت يّتصف هبوا عمل النواقد ىي صفة لصيقة بكل كتبو لآراءه، فهو     
العربية قديبوا لحديثوا، لّف اؼبموارسة يسعى لف يوّسع دائرة النقد لتشمل كل موا لو عالقة ابلثقوافة 

راتنوا اؼبغلوطة ذبواه ذاتنوا لغَتان، النقدية اعبوادة لاغبيوادية ىي الوسيلة الوحيدة القوادرة على كشف تصوّ 
النقد "أل  "  Cultural Criticismالنقد الثقايف "لىذه دعوة صروبة ؼبموارسة موا يسمى ب

نفتح على خطواب الدبية لي طواابت الفنية/اػب والروبُ الذي  ،" Criticism Cognitive  ادلعريف
ترتبط ابعبوانب االجتمواعية لالنفسية لالسيواسية، لذلك حىت يكوف النقد  اليت ،النسواؽ اؼبختلفة

واجو مواضيهوا لىي تُ  ،صوادرات اليت تقع فيهوا الذات العربية اإلسالميةػُ شوامال لكليوا، فتتكّشف عربه اؼب
لرغم القيمة النقدية لاؼبعرفية ؽبذه اؼبقواربة، إال أهّنوا مقواربة ال زبلو من  مستقبلهوا.ع إىل لحواضرىوا لتتطلّ 

بعض اؼبزالق، للعّل أنّبهوا العمومية اليت يقع فيهوا أصحواب مثل ىذه اؼبقوارابت بسبب عدـ استنوادىم 
     إىل إطوار نظري صواـر لدقيق يوّجو اشتغواؽبم على اػبطواابت.

يف  انسجمتلبسبب االتصواؿ اؼبوجود بُت مظواىر الثقوافة العربية اإلسالمية؛ خواصة لأهّنوا      
، 2" يفحص األصول، وأن يشتق مادة حبثو منها"أف "عبد هللا إبراىيم"دائرة دينية لاحدة، لـز على 

ىوا اإلسالمية، لجرى حفٌر يف مصوادر -"اغبقوُؿ السواسيُة ؼبكّوانت الثقوافة العربيةحيث ُحّددت 
الصلية دلف لسواطة مراجع حديثة، تقـو على قراءة تلك اؼبصوادر، قراءة ؿبكومة بظرؼ خواص، قد 
ذبهض اؽبدؼ الذي تتوّخواه ىذه اؼبوسوعة، لىو استنبواط البنية السردية للمورلث اغبكوائي العريب 

مع الخذ القدمي كموا تشّكلت يف ؿبواضنهوا الصلية، لمتوابعة تلك البنية يف السرد العريب اغبديث 

                                                           
، 2000، 2ط بَتلت،بنية اؼبورلث اغبكوائي العريب، اؼبؤسسة العربية للدراسوات لالنشر، عبد هللا إبراىيم، السردية العربية،  - 1

 .7 ،6ص ص  
 .21، ص 1عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 2
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ابالعتبوار ربديد النواع الكربى لظرلؼ النشأة. لأعقب ذلك تصنيف اؼبوادة، لألصلت الثوابت فيموا 
بينهوا، على النحو الذي تشّكلت فيو، لأخضعت بعد ذلك للتحليل، سواء موا تعّلق منهوا ابلطر 

  .1العوامة اؼبوّجهة للسرد، أـ ابؼبتوف السردية ذاهتوا"

على اغبفر يف اؼبصوادر مبواشرة دلف  كموا يّدعي ىو نفسو، ،تقـو العملية النقدية لدى النواقد    
لذلك حىّت يبكنهوا الكشف عن البنية السردية اليت شّكلت اؼبورلث اغبكوائي  االستنواد إىل أيّة لاسطة،

كواؼبؤلّفُت أل   العريب، لىو موا يسمح ابستنبواط مكّوانت تلك البنية بعيدا عن اؼبوّجهوات اػبوارجية
الفهـو اؼبختلفة اؼبقّدمة من قَبل بعض الدارسُت احملدثُت. إنّو طرح نقدي بنيوي للنصوص اؼبختوارة، 

 ف أف يعٍت ذلك أنّو يغفلهوا سبواموا.ليس نبّو أف يتتّبع البعواد النفسية أل االجتمواعية اليت ربيل عليهوا، دل 
 من القضواّي اؼبثوارة يف خطواب النواقد نفسو، للكّنو، يف جوانب آخر، يبقى ؾبّرد زعم، تفّنده كثَت

السردي  فوالوسوائط اليت يّدعي أنّو مل يستند إليهوا كوانت ىي اؼبوّجو الّلؿ يف ربديده لبنية اؼبورلث
 وا.لالشفواىية لغَتى اؼبوّجو الديٍت أببعواده اؼبختلفة: كواإلسنواد لالرلاية اربديدالعريب القدمي، لنقصد 

  Structuralنقد بنيويأمكن لصف ىذا النوع من النقد أبنّو " ،ليف ضوء موا تقّدـ      
Criticism البنية  /بو من النصينطلق فيو صواح للكّنو منفتح على السيواؽ اػبوارجي، حيث "؛

ال ليصل إىل أّف البنية النصّية تعكس البنية اػبوارجية،  مًعوا االثنُتُيحّلل ظرلؼ النشأة؛ ف /ابذبواه اػبوارج
لىذا  ،لىي البنية السردية ىنوا ،للكن لُيؤّكد أثر اؼبوّجهوات اػبوارجية يف تشكيل أل إعوادة تشكيل البنية

وا؛  ـبتلفة عنهل رُج عمل النواقد من "البنيوية التكوينية" أل هبعلو صورة جديدة ىو الذي ىبُ  الخَت الفهم
لنّنوا  .صبة مشواكل عواصبكلّيتهوا ستُ  اؼبدرلسة ال أتخذ الظواىرة يرى أّف كل فبوارسة نقديةا موا كثَت كونو  

 خواصة القضواّي ،الكلي بنواءارتبواطهوا ابل التعرؼ علىقضية جزئية من دلف  ةسادر نقـو بال يبكن أف 
  دراستهواستطيع لذلك فوالدارس ال يرتبط منهوا بتواريخ الفكوار لالظواىر الثقوافية، اليت تالظواىر ل 

كثَت من لىذا موا جعلو يتحّفظ على  ككوائنوات أل موضوعوات ؾبّردة ال صلة ؽبوا ابلبعد التوارىبي. 
                                                           

 .21، ص 1عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 1
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الدراسوات التقليدية اليت تقـو ابلبحث لالتدقيق يف كيفية انعكواس شيء موا يف خطواب موا مغفلة 
 ضمن اػبلفيوات اليت تنتظم فيهوا. تشّكل الظواىر الثقوافية

لنواقد يعتمد على طريقة خواصة، لىو يبحث عن أسس أل اتريخ بعض ىذا، لألفينوا ا    
الظواىر الدبية لالدينية، تقـو يف السواس على ؿبواللة رسم الصورة اؼبمكنة للظواىرة اؼبدرلسة، لذلك 
عرب بنواء سيواؽ يفّسرىوا ليضفي عليهوا قيمتهوا، فيحفر يف أصوؽبوا لاترىبهوا، ليعيد بنواء السيواؽ الثقوايف 

اليت  بنوع من السردية، ،يف كثَت من الحيواف ،، لىذا موا لسم خطوابو النقدي1تكّونت فيوالعواـ الذي 
للكّنهوا مل زبرجو من دائرة  تعتمد السرد لسيلة لعرض الفكوار أكثر من اعتموادىوا على النقد لالتحليل،

لجعلت من لغتو النقدية سهلة  خطوابو ييزسهمت ىذه اػبواصية يف سبأ ، بل ابلعكسقديالبحث الن
الذي يبعث على التكّلف  كموا أهّنوا غَت متكّلفة؛السذاجة  فهي ليست بسيطة حّد فبتنعة يف آف؛ تب

 .السأـ لاؼبلل لعدـ الفهم

كثَتا موا كوانت عالقة اؼبنهج النقدي ابلنص الديب ملتبسة، بسبب قصور النقواد عن فهم      
ذاهتوا، لأحيواان قد تكوف بعض  أل لنقص يف ىذه الخَتة التحليل لعجزىم عن استثموارىوا يف إجراءاتو

اػبطواابت الفنية غَت مستوفية لشرلط اإلبداع الفٍت، فبوا هبعل من مقواربتهوا ضراب من التمّحل يف 
كل ىذا ال هبب أف نغفل صعوبة اعبمع بُت منواىج غربية اؼبنشأ لنصوص عربية اؼبنشأ؛   التأليل، لبعدَ 

الختالؼ الشرلط الثقوافية اليت شّكلتهموا. فوالصل يف ىذه الصلة ىو التفواعل اؼبتبوادؿ، دلف أف يتم 
 " فبوارسة يقصد هبوا تلفيق، عبد هللا إبراىيمإقصواء أّي طرؼ منهموا، لذلك ليس النقد، كموا يؤكد 

مبوذج ربليلي من مبواذج أنتجتهوا سيواقوات ثقوافية أخرى، إمّبوا اشتقواؽ مبوذج من سيواؽ ثقوايف بعينو دلف 

                                                           
 .122، ص 1عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج -1
  لقد أصبح الغموض يف اللغة النقدية، لتوّسل اللغة الصعبة لالعصية عن الفهم، يف كثَت من الحيواف، ظبة غوالبة لدى كثَت من

النقواد العرب اؼبعواصرين، اغبداثيُت منهم ابػبصوص، حىت صوارت جواز عبورىم الوحيد كبو اغبداثة لاالنتمواء إليهوا، دلف أدىن لعي 
 وا.نقدي بشرلطهوا أل دبرجعيواهت
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إنبواؿ العنواصر اؼبشًتكة بُت اآلداب االنسوانية الخرى، مث االستعوانة بو أداة للتحليل ، لاالستكشواؼ، 
 .1لالتأليل، لليس سبزيق النصوص لتأكيد كفواءة ذلك النموذج االفًتاضي"

كواف اؽبوس اؼبتحّكم يف عمل النقواد العرب ىو تصنيف الكتب لتكديسهوا تعريفوا بتلك   لقد     
من بُت أىم السبواب اليت مل تسمح إبنتواج معرفة نقدية  للعّل ذلك يكوف ،اؼبنواىج الغربية اؼبتنّوعة

هبر اتفواؽ بُت مل " عربية. للو نظران إىل ميداف التحليل السردي يف الوطن العريب مثال، لوجدان أنّو
النقواد العرب على مبوذج ربليلي سردي شوامل يبكن توظيفو يف دراسة النصوص السردية العربية 
القديبة، لال اتُّفق على مبوذج يصلح لتحليل النصوص اغبديثة، فوقع تضوارب يف توظيف مبواذج 

النقواد العرب من  مستعوارة من سردّيت أخرى، لؽبذا مل ينتظم أفق مشًتؾ لنظرية سردية عربية سبّكنُ 
 .2ربليل أدهبم..."

الذي يطرح نفسو "، لذلك فوالتسواؤؿ ّنوذج حتليلي سردي شاملوا يقصده بػ"ممل يوّضح النواقد جّيدا 
ىل يبكن أف يوجد أصال؟ لفوؽ ىذا ىل ل ؟ بل ىل يوجد حقوا مثل ىذا النموذجيف ىذا السيواؽ ىو: 

واابت الدبية؟. يبدل لنوا أّف صدلر مثل ىذه على النقواد أف يّتفقوا على مبوذج لاحد لتحليل اػبط
الفكرة من انقد موا فتئ يؤّكد؛ يف مواضع ـبتلفة من كتبو لمقواالتو، عدـ حواجتنوا إىل نظرية نقدية 
عربية، يعكس ضبوابية الرؤية اليت يستند إليهوا يف فهم اؼبموارسة النقدية، لّف عملية ربليل النصوص 

نقدي ؿبّدد، كموا تعتمد على رؤية لاضحة لطبيعة تلك  لاػبطواابت تعتمد ابلضرلرة على منهج
اػبطواابت لخصوائصهوا، لال يعدل أف يكوف اختالؼ اؼبقوارابت لاآلليوات لحىت النتوائج اؼبتوّصل إليهوا 

                                                           
 .13، ص 1عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 1
يبكن أف يكوف ىذا التوصيف الخَت ُمطوابقوا ؼبوا كوانت عليو بداّيت النقد العريب اغبديث، حيث انشغل نقوادان بنقل اؼبنواىج   

ربليلية جواىزة يستضيئوف هبوا يف مقوارابهتم  الغربية لمفواىيمهوا لمقوالهتوا، لاقتبسوا منهوا طرؽ التحليل لالتأليل، بل لأخذلا عنهوا مبواذج
للنصوص الدبية العربية، لىذه المور ؾبتمعة ال زبلو من فوائدة، لإف كواف ضررىوا أكرب من نفعهوا؛ كوهُنوا رّجحت كفة النقل؛ اغبريف 

 .يف الغوالب، على كفة النقد لاؼبراجعة ؼبوا تنقل

 . 13، ص 1عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 2
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إذا  سوى تنوّع يف تلك اؼبقوارابت ليف درجة فهمهوا من طرؼ النواقد لسبّرسو هبوا، لىو تنوّع مثمر لإهبوايب
من الدارسُت، دلف أف ينفي ىذا الطرح قيمة لأنبية االتّفواؽ حوؿ مبوذج ربليلي  موا مّت استثمواره جّيدا

  .لاحد، رغم صعوبة إف مل نقل استحوالة لجود ىذا النموذج

تتفواعل النصوص مع اؼبرجعيوات اؼبختلفة تفواعال معّقدا هبعل من الصعب جدا ذبليتو لإبراز      
حيث تتالقى فيو ـبتلف يف الغوالب، مظواىره، إذ ال يتم ذلك التفواعل خطيوا بل يكوف عمودّي؛ 

"يصوغ اػبصوائص النوعية مكّوانهتموا لتتالقح لتشّكل نصوا جديدا، لليست اؼبرجعيوات لحدىوا موا 
بل إّف تقواليد النصوص تؤثّر يف اؼبرجعيوات، لتسهم يف إشواعة أنواع أدبية معّينة لقبوؽبوا،  للنصوص،

ليظّل ىذا التفواعل مطّردا، لسط منظومة اتصوالية شواملة تسّهل أمر الًتاسل بينهموا، دبوا وبوافظ على 
لأبنية سرعواف  سبوايز البنية اؼبتنواظرة لكل من اؼبرجعيوات لالنصوص لأسواليبهوا لموضوعواهتوا، لىي أنسواؽ

 .1موا تتصّلب لترتفع إىل مستوى ذبريدي يهيمن على الظواىر االجتمواعية لالدبية..."

لتتدّخل السلطة، دبوا ىي فعل ملـز لكّل موا ينضوي ربتهوا أبف يبتثل للامرىوا لإكراىواهتوا، يف     
وافظ تلك السلطة تشكيل الثقوافوات لإخضواعهوا ؼبنظومة قوانُت ال ُيسمح ابػبرلج عليهوا، لذلك حىّت رب

" تتواطأ الثقوافة على نفوذىوا اؼبوادية لاؼبعنوية، لقد أتخذ العالقة بينهموا شكل تصوادـ أل ربوالف؛ ؼ 
الرظبية السوائدة مع السلطة، لتستخدـ من قبل ىذه الخَتة يف تسويغ أفعواؽبوا، فيموا تطّور الثقوافوات 

د االنتمواءات العرقية لالدينية، تتنوّع احمللية أشكواال ـبتلفة من الرفض لعدـ القبوؿ، لحيثموا تتعدّ 
الثقوافوات، لزبتلف الرؤى لالتصّورات، لحيثموا تتجّمد اغبيواة يف تضواعيف الثقوافة العوامة، لزبمد 
االجتهوادات، ليتعثّر التجديد، لتظهر قوالب فوارغة سبّثل ركوائز صلبة لثقوافة توقفت عن العطواء 

                                                           
  سيظّل ؾبواال الفًتاضوات شىت إّف النّص "شكل انقص لشبة نسخة أخرى ضوائعة لكّل نص...النص، ىذا التكوين اػبصب ،

، 1لعرضة لتحليالت ال حصر ؽبوا". انظم عودة، نقص الصورة، أتليل بالغة اؼبوت، اؼبؤّسسة العربية للدراسوات لالنشر، بَتلت، ط
 .16، 15، ص ص 2003

 .18ص، 1عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 1
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لىذا موا يؤّدي إىل أف  ،1"نواّي الثقوافوات احمللّية اػبواصةاغبقيقي، تنبعث دمواء االبتكوار لالتجديد يف ث
تتوازى ثقوافتواف: ثقوافة ذبريدية تقّر ابلثبوات، لتبّجل اؼبواضي، لتقّدس اؼبقوالت، لتضع بينهوا لبُت "

موضوعواهتوا مسوافة؛ لّف آليواهتوا تشتغل ضمن أطر لقوالب، ال أتخذ يف االعتبوار حواجوات التغَّت 
إمّبوا تتكّوف من لالتلّقي، لثقوافة حسّية، لتشخيصية، لمهّجنة، ال تقّر ابلثبوات، لال تؤمن ابلصفواء، 

موارد عّدة متداخلة لمتفواعلة ال تعزؿ نفسهوا عن العوامل الذي تظهر فيو، إمّبوا تنشغل بو انشغواال 
مبواشرا، لللتعبَت عنو، ال تًتّدد يف هتجُت أسواليب تعبَتية متعّددة، لال زبشى إاثرة موضوعوات ـبتلف 

لحُت تتدّخل السلطة يف كل شيء فإهّنوا  .2"حوؽبوا. إهّنوا ثقوافة انتهواكية لغَت امتثوالية غوايتهوا التحّوؿ
ستضّيق على النواس لعلى اػبطواابت للقتهوا فقط ينشط اؼبتخّيل بقّوة، ليعرّب عن أحالـ لآمواؿ 
الشعوب اؼبضطهدة لالثقوافة اؼبهّمشة، كموا أنّو يعكس رفض ىذه الشعوب لىذه الثقوافة إلرغواموات 

نتهواؾ خطوايب؛ سواء أكواف سردّي أـ شعرّي، عرب نتهواؾ السلطوي ابالسلطة لانتهواكواهتوا، فيقوابل اال
 اؼبتخّيل.  

اػبواصة اليت توّجو مسوار العمل النقدي لديو، إنّو عبد هللا إبراىيم رؤية  ىذا النصيعكس   
/ نص جوامع لُملّخص ؼبوا يريد التأكيد عليو؛ لىو تبيواُف مدى قيمة لأثر الثقوافة اؼبهّمشة

تعبَتية جديدة، لتوفَت طرؽ تواصلية متنّوعة، ال تلتـز ابؼبعوايَت الشعبية/اغبسية يف خلق أشكواؿ 
أبنّو يفّضل  ،ىهنوا ،اؼبتداللة، اليت سنّتهوا الثقوافة اؼبقوابلة/الرظبية/اؼبتعواؼبة/التجريدية، ليدّؿ كالـ النواقد

                                                           
 .20ص ، 1عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 1
 .20ص  ،اؼبصدر نفسو - 2
  يؤكد ميشواؿ فوكوFoucault  أّف كل سلطة تستدعي ابلضرلرة نوعوا من اؼبقوالمة، لهّنوا، أي اؼبقوالمة، ىي "الطرؼ اآلخر يف

العالقوات السلطوية، لىي تندرج فيهوا كأهّنوا اؼبقوابل اؼبتعّذر ربجيمو...لكموا أّف شبكة العالقوات السلطوية ُتشّكل يف النهواية نسيجوا 
يهوا، كذلك ىبًتؽ انتشوار نقواط اؼبقوالمة ـبتلف الًتاتبيوات االجتمواعية ظبيكوا ىبًتؽ اؼبؤّسسوات لالجهزة، دلف أف ينحصر ف

/ إرادة اؼبعرفة، تر : مطواع الصفدي لجورج أيب صواحل، مركز اإلمبواء 1لالوحدات الفردية". ميشواؿ فوكو، اتريخ اعبنسوانية، =
 .105، 104، ص ص 1990، 1القومي، بَتلت، ط
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تعبَتية الثقوافة اللىل عن الثوانية، لذلك من ابب إعوادة االعتبوار للمهّمش يف ثقوافتنوا لبيواف القيمة ال
دعوة إلعوادة اؼبراجعة ؼبنوابع ثقوافتنوا العربية اغبديثة لسبلهوا، لىذا يف اغبقيقة ىي لاؼبعرفية اؼبخبوءة فيو، ل 

ىو عُت موا تدعو إليو اؼبقوارابت النقدية لالفكرية الغربية اؼبعواصرة؛ كموا ىو اغبواؿ مع اسًتاتيجية 
" F .Nietzscheيديريك نيتشو " فر لقبلو الفيلسوؼ الؼبواص Derridaدريدا التفكيك مع 

لاؼبقوارابت موا بعد اغبداثية عموموا، فوالنواقد يستفيد  "Cultural Studies الدراسات الثقافيةل"
من لراء  لاؽبدؼ من كشوفوات تلك اؼبنواىج لاؼبقوارابت دبوا ىبدـ اؽبدؼ من حبثو يف السردية العربية.

 ،من خالؿ مبوذج السردية العربية ،ىذا اعبهد ىو أف يعيد رسم مالمح ثقوافتنوا العربية القديبة لاغبديثة
 يف ؿبواللة إلضفواء نوع من الرؤية الشمولية اليت ال تقصي أّي طرؼ داخل تلك الثقوافة.

على بعض أفكوار  ، أيضوا،كواءالثقوافية، ىنواؾ اتّ ل  البنيوية ؤية النواقدر  ابإلضوافة إىل      
دبوا ىي ؿبواللة لتحريك الثوابت اليت تصّلبت دبرلر  ؛"Deconstruction التفكيك"اسًتاتيجية 

عة نتج عنهوا انغالؽ على تلك الثوابت، بنيوات لفهوموا، ليس فقط الزمن بسبب ظرلؼ لسيواقوات متنوّ 
اللبنة القلقة داخلهوا، لرد ن دائرة االنغالؽ، لإمّبوا لكشف م( لاػبرلج أي الثوابت) من أجل ربريكهوا

لىو  ، يبكن فهم ىذه الظواىر فهموا يوافق السيواقوات اغبواضنة ؽبواالظواىر إىل مسوارىوا الصحيح، حىّت 
  . اؼبنغلقة داخل الذات العربية االسالميةموا يسمح ابلتوغل يف اؼبنواطق اؼبعتمة لالغوامضة لحىّت 

شواملة للفلسفة الغربية، لفّكك أغلب " بعملية مراجعة Derrida جاك ديريدالقد قواـ "     
اليت انطلق منهوا كثَت من  اؼبقوالت اليت سبركز حوؽبوا الفكر الغريب، لنقض اؼبصوادرات اؼبختلفة

لانتهواء هبيدغر لغوادامَت...لقّدـ أفكوارا مغوايرة ؼبوا  لمواركس لىيجل فالطوف لأرسطو أبالفالسفة؛ بداية 
تو من أكثر الفلسفوات اؼبعواصرة أتثَتا يف فكر البواحثُت ، فكوانت فلسفكواف سوائدا يف الفًتة اغبديثة

 ، لوبوالؿةالتفكيكي سًتاتيجيةاال هيستضيء هبذ عبد هللا إبراىيمأّف  لال شكّ  دبختلف زبّصصواهتم.
، يف عن التفكيك دافعلف يُ  موا دفعو ىو للعّل ىذا الستفوادة من طريقتو يف مقواربة ـبتلف الظواىر،ا

 خواصة حينموا يّتهم موازاؿ ملتبسوا يف ذىن اؼبثّقف العريب، التفكيك  فّ ليرى أ مواضع متعّددة من كتبو،
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حلقة عوابرة  ؾبرد ، كونوطبيعتو لانطالقواتو اؼبعرفية إىل دلف االنتبواهسقوط يف العدمية، أبنّو يقود إىل ال
 ،إلنسواف لالعوامل، فهو ال يبلك ديبومة أبديةاب ترتبط عواجل موضوعواتذي يالتفكَت ال مسواريف 

 عنصر ة اؼبتواجدة ابلسواحة النقدية، للكّنوفوالتفكيك ال يعدل أف يكوف مقواربة كبواقي اؼبقوارابت النقدي
 الغربية. مهٌم من بُت عنواصر كثَتة شّكلت منظومة النقد

إمكوانية االنفصواؿ "وضوعو يف آف معوا؛ لدبيبنح التفكيك إمكوانية االنفصواؿ لاالّتصواؿ      
تضع اؼبوضوع يف دائرة السؤاؿ النقدي، لمعواعبتو نقدّي عرب اؼبسوافة اؼبطلوبة يف كّل فبوارسة نقدية 
حقيقية بُت البواحث لموضوع البحث، لإمكوانية االّتصواؿ ذبعل ذلك اؼبنهج يقوارب موضوعو لقد 

وا يعّوـ كل التعوارضوات اػبوادعة تشّبع ابلشبكة الداخلية للمفواىيم لاؼبقوالت اػبواصة بذلك اؼبوضوع، دب
االنفصال ليبكننوا عّد ىذه الفكرة " .1اليت تنتظم يف اإلطوار العواـ الذي يتكّوف فيو اؼبوضوع"

القديبة ، النواقد لىو يقوارب موضوع السردية العربية ، من أىّم الفكوار اليت استند إليهوا"واالّتصال
الثقوافية، لىي فكرة تسمح أبف يّتصل الدارس دبوضوعو مركزّيت ه للنقد ،أضف إىل ذلك ،لاغبديثة

ربقيقوا  ، عرب نقده يف صورتيو الذاتية لاآلخرية،فيحّللو ليكشف عن دالالتو، لأف ينفصل عنو
لذبسيدا غبوار منهجي مع ثوابت النصوص/ الظواىر لمتغَّتاهتوا، ليسرب عواؼبهوا ليكشف  للموضوعية،

 .والىبضع لسلطته وا ال يذلب فيهحىّت عن مضوامينهوا لأنسواقهوا، لكل ىذا 

                                                           
 .224ص  ،هللا إبراىيم، اؼبركزية الغربيةعبد  - 1


نظرية فيموا عرؼ بػ" " Habermasىابرماس لىذه الفكرة نفسهوا قبد ؽبوا حضورا قوّّي يف فكر الفيلسوؼ الؼبواص " 
"، حيث يتوّسل هبوا النواقد، ليعّدىوا من ركوائز النظرية النقدية الؼبوانية، بل Theory of Communicationالتواصل 

للظواىر الفكرية لاالجتمواعية، لذلك ال يبكن ربقيقو إاّل ابالنفصواؿ الرمزي عن تلك الظواىر، إّف أىّم مقّومواهتوا "منُظوُرىوا النقدي 
للضع مسوافة سبّكن اؼبنظور النقدي من فبوارسة فعواليتو، مطّورا موقفوا ـبتلفوا، يُرّتب العالقوات بُت الظواىر اؼبدرلسة دبعزؿ عن 

 .338، ص إبراىيم، اؼبركزية الغربية هللاعبد . اػبضوع لالسيطرة اليت سبوارسهوا تلك الظواىر"
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واّصة منهوا يف ـبتلف اؼبسّلموات اليت وبيوا هبوا البشر؛ خ نقدّيً  نظرالعوادة إلالتفكيك  جواء      
نقض  ذلك فقد ، ابإلضوافة إىل..."الصويت، الديٍت، الذكوري ة:"اؼبتعّدد ىرهواموا ارتبط ابلتمركز لمظ

"االختالف " اػبَت لالشر، الان لاآلخر، الوجود لالعدـ..."، ليكوف من مثل الضديّة فكرة الثنوائيوات
Differe(a)nce" للتأكيد  يستند إليهوا خطواب التفكيك، ليسعى الىم اليتل  اعبوىرية ىو الفكرة

منظور لاحد، بل ينوادي ابلغَتية لاغبوار،  يفالنغالؽ اب. إنّو فكر ال يقّر ابلثبوات لال عليهوا لإشواعتهوا
فضح اؼبصوادرات لكشف التنواقضوات لتعرية التعوارضوات اليت تتغلغل داخل نظواـ التفكَت  على ليقـو

منهج نقدي لّي نتمواء ابلالا مّتسموا لىو موا جعل فكر كل من ينتمي إىل حقل التفكيك ،لالثقوافة
سّموف؛ أمثواؿ" نيتشو، لفوكو، " كموا يُ فالسفة االختالفنقواد أل "أىّم صفوات  من ىيل  ،بعينو

فكري لاحد، بل لال يقبلوف بتصنيفهم ل  ، لىوابرمواس...."، فهؤالء ال ينتموف إىل حقل فلسفيلديريدا
مغلق من اغبقوؿ اؼبعرفية، لفوؽ ذلك يصعب أف ذبد ؽبم انتمواء لاضحوا، على الرغم من  ضمن حقل

، لوف عليهواللحفر داخل اػبطواابت اليت يشتغ خواصة، مع التنويع فيهوا، أدلات نقديةأهّنم يتوّسلوف 
يُقّرلف ابالنتمواء إىل ميداف اؼبعرفة، حيث يتمّتع البواحث بكوامل اغبرية يف البحث لاؼبراجعة  لكّنهم
 لالنقد الذايت، لاقًتاح البدائل. ،قوامهوا اغبريّة اؼبنهجية رؤية، َلفق لالتقييم

 الرؤية لاؼبنهج؛ من أحوادية  تغيَت طبيعتهوالىذا النوع من اؼبموارسة النقدية يسعى، يف السواس، إىل    
ر أبنسواؽ النصوص إىل التنوّع فيهموا، دبوا يسمح بتحرير الفعل النقدي من أيّة قيود، سواء أتعّلق الم

لرغم اّتصواؿ رؤية  أـ تعّلق ابغبموالت الفلسفية لالفكرية لتلك اؼبقوارابت لالقراءات. الدبية لالفنية
اؼبوّجهوات العوامة  ربديد نواوامال خواصوا معهوا، ليبكنالنواقد لمنهجو هبذا التوّجو يف النقد، إاّل أّف لو تع

نبوا مدار اؼبموارسة النقدية لديو: التفواعل مع اؼبنواىج  ، إىل ركيزتُت أسواسيتُت النواقد لرّدىوا لعمل
 النقدية الغربية لاالىتمواـ ابلسرد العريب قديبو لحديثو.

                                                           
 :اللىل: التفواعل مع اؼبنهجيوات اغبديثة اليت حواللت تغيَت نظواـ التفكَت بتفكيكو لإعوادة شحنو أببعواد أكثر  ىوااتف الركيزاتف نبوا

 -صفو الثواصخصوصوا يف ن-تبّصرا ذبواه اؼبوضوعوات اليت ُتدرس، لقد شّكلت ىذه اؼبنهجيوات اليت تبلورت خالؿ القرف العشرين
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ال يبكن القبض إىل درجة أنّو  متنّوعة عبد هللا إبراىيملدى  يطواب النقداػبمرجعيوات إّف      
خطوابو لتتمواىى معو، دبوا هبعلو يُرّتب ضمن بسهولة؛ لهّنوا تتوارى داخل طبقوات  لكشفهوا عليهوا

خطواب اغبداثة لموا بعدىوا يف اغبقل العريب اؼبعواصر، بل لىبّولو إمكوانية أف يكوف من اػبطواابت 
سة ػبطواب اغبداثة العربية، ؼبوا يّتصف بو من رؤية نقدي كبَت،  شواملة، لحسٍ  ،ربوالؿ أف تكوف ،اؼبؤسِّ

ال يكتفي ابلتعليل السطحي، بل يغوص يف أعمواؽ النصوص لالظواىر حىّت يكشف عن وبوالؿ أف 
، مع تعريض موضوع حبثو الستقراء دقيق، يتلوه تصنيف ؿبكم، تًتّتب دالالهتوا لسيواقواهتوا اؼبوّجهة ؽبوا

     عليو النتوائج.

ؼبقواربة اؼبتخّيل  /ثقوايفدي/فكرينق النقدية ؿبواللة عربية لتقدمي منظور جهوده عدّ ليبكننوا      
نقد التمركز الثقوايف يف اغبواضرتُت ل ىواجس حبث آخر ىنواؾ ، لابؼبوازاة مع ىذه احملواللة،العريب السردي

ة كبَتة، فرد إال أهّنوا ذات قيمة نقدية لمعرفي انقدوا جهود أهنّ  على الرغم منل ، العربية اإلسالمية لالغربية
خواصة إذا موا أضيفت إىل اعبهود النقدية العربية الخرى؛ اليت تسعى جواىدة إىل بلورة لعي نقدي 

 منواقشة أل على القل حلّ  هم، إىل جوانب اؼبعوارؼ الخرى، يف، يسمح للنقد أف ُيسعريب أصيل
التقّدـ الفكري دفع عجلة يف لجو البالد العربية لاإلسالمية، ل  اليت تقف اإلشكواالت اؼبعرفية

  هبوا. لاغبضواري

 نسق ادلتخّيل السردي العريب: -4

  ادلوّجهات اخلارجية ومسار التهميش ادلروايت اجلاىلية: -4-1  

                                                                                                                                                                                     

جوانبوا مهموا من اؼبرجعية اليت لّجهت عملو، الثوانية: لىي خواصة ابلسرد العريب القدمي، فلقد لجدت أّف ىنواؾ ذخَتة من التخّيالت 
اؼبرّكبة اليت طمرت لاستبعدت من دائرة االىتمواـ لمل تدرس إاّل لفق الدراسوات التقليدية اليت ذبّرد النص الديب من السيواؽ الذي 

و، لقد لجدت يف ىذه التخّيالت تشكيالت سردية زبّيلية انتظمت منذ لقت مبّكر يف أدبنوا يف ثالثة أنواع أسواسية ىي وبتضن
اغبكواية اػبرافية لالسَتة لاؼبقوامة، لحوالؿ مستعينوا ابلكشوفوات اؼبنهجية أف يبحث من جهة ألىل يف أمرين؛ الّلؿ: التشكيالت 

 ه النواع كموا ظهرت يف اترىبنوا. الثواص: فحص البنيوات السردية لكّل من ىذه النواع.الداخلية ضمن السيواقوات الثقوافية ؽبذ
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بل ىو  ،ال يدخل يف ابب الًتؼ الفكريدمي السرد العريب القاستعوادة الكالـ حوؿ  إفّ      
أجزاء الثقوافة العربية د اؼبراجعة النقدية لاغبوار الفّعواؿ مع جزء ىواـ من نشُ من صميم ىذا الفكر الذي يَ 

و تراث حواّؿ دبوا ى ؛ّسس للمستقبل من أف ننوالش اؼبواضيو ال منواص لنوا إذا أردان أف نُؤ ، لنّ االسالمية
اؼبقواـ لليس السرد يف ىذا  .حواضران لمّد اعبسور كبو مستقبلنوايف إضواءة  ،حتموا، سهم نقُده، سيُ فينوا

 ،مهّموا مصدرا معرفيوا ،من جهة أخرى، و يكوف، للعلّ عةاؼبتنوّ  سوى جوانب من جوانب اإلبداع العريب
يف، فتُنتج قوا يف السواس هبذه الذات اليت يتمواىى فيهوا االجتمواعي لالعلمي لالنفسي لالثقوامواداـ متعلّ 

على من يرـل االقًتاب من ىذه  ، فيكوف لزامواتلفة، عرب نصوص أدبية لمعرفية ـبىذا الُكّل يف تعّدده
لإف كواف الشعر العريب  ص حىت يستطيع الولوج إىل أغوارىوا.من خالؿ موا أُنتج من نصو  الذات أف يبرّ 

ت فّ اؼبورلث اغبكوائي العريب ظّل حبيس الدراج لع فإفّ  ،النقواد قديبوا لحديثوا واءحتفاب حظيَ  القدمي قد
موا حفظتو لنوا الذاكرة الشعبية أل موا  ،فقط ،، لبقيأُتلف لأعلى جزء كبَت منو أّيدي الزمن، فضواع 

 .قّيده التدلين

سعيد للالقوؿ ، " القدمي Arabic Narrationالسرد العريب"ػب بل إّف االىتمواـَ      
فيو من منظور جديد، وبتفاعل جديد، بّناء وخاّلق، من مستلزمات الوعي  "والبحثَ  ،يقطٌن

، الرتباطو اجلديد ابلرتاث األديب والفكري بوجو عام، ألنّو األكثر دتثيال لذاكرتنا وىويّتنا وسلّيلتنا
"التارخيي" ادلوغل يف الزمنٌن الثقايف ـ "اليومي" ادلعيش، وادلمتد إىل اآلن، وبـارتباطا وثيقا ب

 .1والواقعي"

ضمن ؿبواللة اكتشواؼ موا يزخر بو من كنوز  ،ييف الًتاث السردلتندرج عملية البحث      
ّف الرجوع فإ ،ذلكابإلضوافة إىل  الثقوافة اإلنسوانية، داخل، تعكس قيمتو اغبضوارية لفنية لجواىر معرفية

                                                           

  ،إّف الوعي اغبقيقي ابلًتاث، كموا يذكر سعيد يقطُت، "ال يكمن يف تقديسو أل تدنيسو، للكن يف قراءتو من أجل اؼبستقبل
 .41لاػبرب، ص لحبثو لالوعي بو، من أجل اإلنتواج لالتجوالز". سعيد يقطُت، الكالـ 

   .269، ص2006، 1سعيد يقطُت، الرلاية لالًتاث السردي، رؤية للنشر لالتوزيع، القواىرة، ط -1
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لربّدّيت  ىبّفف أعبواء /اترىبينفسي إىل سندٍ  للذات البشرية إىل الًتاث ىو تعبَت عن حواجة معواصرة
ما ُتشرف اجملتمعات " حينىو دبوا ىو تراث، ؛لإّف موا يبعث التفكَت اثنية يف اؼبواضياغبضوارة اؼبتفّوقة، 

ينبثق تفكًن )و(مها وأخالقياهتا وتصّوراهتا عن نفسها وعن غًنىا.يَ على حاالت تغيًن جذرية يف قِ 
ابدلاضي حينما يكون احلاضر مشوشا، وعلى عتبة حتّوالت كبًنة، إّما بسبب سلاضات تغيًن  ملحٌ 

  .1داخلي أو بفعل مؤثّرات خارجية"

السردية  حبث يف البنية ،السردية العربية" عبد هللا إبراىيمكتواب   يعدّ يف ضوء ىذا، ل      
و رّكز لأنّ  ،، خواصةالسرد العريب القدمي موضوع موا ُكتب حوؿ أىمّ " من للمورلث اغبكوائي العريب

، اػبرافة، السَتة" :مثل من مةقدّ تاؼبالفًتة يف  مّت تدالؽبواليت نقواشو حوؿ النظمة السردية الكربى ا
 معّينةسالمية فوّجهتهوا لجهة اإلداخل الثقوافة العربية  نتتكوّ  كربى،  دبوا ىي مظواىر تعبَتية ،اؼبقوامة"

، لالغواية من  عن طريق أبنيتو الداخلية ؿبوالال إبراز سردية ىذا السرد ،صوغوا خواصوا لصواغت أنظمتهوا
ربية، لذلك غالكل ىذا ىي ربديد طبيعة ىذه السردية العربية لَتبُّت مالمح اختالفهوا عن السردية 

و مل هبرؤ كثَت من الدارسُت على االقًتاب منهوا ، حىت إنّ فهواغلّ بسبب خصوصيواهتوا لاغبسواسية اليت تُ 
متهوا النظرة الدلنية إليو )أي السرد العريب القدمي ( بوصفو أداب مل ، ليف مقدّ ثقوافية دينية" لسبواب

                                                           

 لىذا موا أّكد عليو "موريس مَتلو بونيتM. Merleau Ponty  ."بقولو: "ذبد الذات يقينهوا يف انتسواهبوا إىل قوة اترىبية "
M.Merleau Ponty, Les aventures de la dialectique, éditions Gallinard, 1955, folio 

essais, France, 2000, p78. 

 .15عبد هللا إبراىيم، اؼبركزية اإلسالمية، ص  - 1
  مل يكن عبد هللا إبراىيم أّلؿ من اشتغل ابلبحث يف أصوؿ السردية العربية؛ سواء يف ارتبواطهوا ابلًتاث السردي العريب القدمي أل يف

أتثّرىوا ابلسرد الغريب، بل ُسبق بعدد كبَت من النقواد الذين ضبلوا اؽبّم نفسو، لمن بُت ىؤالء، شكري دمحم عيواد يف ألاخر الستينوات، 
"، ابإلضوافة إىل جهود "فوارلؽ خورشيد" 1979، 2وابو "القصة القصَتة يف مصر، دراسة يف أتصيل فن أديب، طمن خالؿ كت

خواصة كتوابو "أضواء على السَتة الشعبية"، لالبواحث " نور الدين صدلؽ" يف "النص الديب، مظواىر لذبليوات، الصلة ابلقدمي، 
" لغَتىوا من الدراسوات. مع ضرلرة التنبيو إىل أّف معظم 1987للحريري، "، عبد الفتواح كيليطو، الغوائب، دراسة يف مقوامة 1988

 ىذه الدراسوات مل تكن ذات شأف كبَت لمل تعكس لعيوا نقدّي متقّدموا.
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( العالقوات ..)ابإلضوافة إىل.يستكمل شرلط الفصواحة اؼبدرسية اليت استقوامت يف القرلف اؼبتأخرة .
 .1"...اؼبتشوابكة بُت نشأة اؼبرلّيت السردية القديبة لنشأة علـو الدين لالخبوار

قل ربديد معواؼبو الكربى، مث انتُ ورلث اغبكوائي العريب القدمي مع ؿبواللة بنية اؼب لقد مّت حبثُ      
على  النواقد ؤّكدإىل حبث مواصفوات تلك البنية نفسهوا داخل السرد العريب اغبديث، لذلك حىت ي

مقوابلو عن  فواختالصوصية ىذا السرد ل كنو إثبوات خُ أم ، لإذا موا مّت لو المر،االستمرارية يف التشّكل
عن ربديد النواع الكربى لظرلؼ النشأة، مع ربليلو  ،يف سيواؽ ىذا العمل ،الغريب، دلف أف يغفل

اؼبظواىر لاؼبالمح " بُت ،حسبو، لذلك فإّف اؼبضواىواة لألطر العوامة اؼبوّجهة للسرد لاؼبتوف السردية ذاهتوا.
اؼبنهجّية اؼبالزمة للبحوث اليت هتدؼ إىل ربقيق لالعنواصر اليت تّتصل ابلنص، لتكّونو، تعّد من المور 

إعوادة نظر يف مورلث اؼبواضي، دبوا يشحنو ابلقوة لالديبومة، لينّشط البؤر الداللية الكوامنة فيو، سعيوا 
 .2لراء كشف قيمتو الدبية"

 كواف اىتمواـ النقواد العرب اؼبعواصرين ابؼبرلّيت القديبة ضئيال جدا ابؼبقوارنة دبوا ُلجدلقد       
، كموا ، بل إّف اؼبعواعبة النقدية ؽبوا َلفق اؼبنواىج اغبداثية مل تظهر يف ثقوافتنوا اغبديثةيُتلدى البواحثُت الغرب

، إاّل يف الربع الخَت من القرف العشرين، دلف أف ينفي ذلك لجود ؿبوالالت سوابقة ؽبوا. يذكر النواقد
اندرا، لمل يُبعث إاّل يف لقت متأخر،  االىتمواـ بتحليل السرد العريب القدمي كواف" أضف إىل ىذا، فإفّ 

لموازالت تلك اؼبوادة اػبواـ أبمّس اغبواجة إىل فحص نقدي عميق، يستخرج ظبواهتوا السلوبية، لالبنوائية، 
لالداللية، لذلك ال يتأّتى إاّل جبهد صبواعي يلفت االنتبواه إىل ىذه الذخوائر اؼبطمورة يف الدب العريب 

يش إىل االىتمواـ الزائد ابلشعر لعدـ امتثواؿ اؼبرلّيت السردية يعود سبب ىذا التهمل  .3القدمي"

                                                           
 .5عبد هللا إبراىيم، السردية العربية، ص  - 1

  ،2005، 1منشورات االختالؼ، اعبزائر، طحبث يف أتليل الظواىرة الدبية، لتلّقي لالسيواقوات الثقوافية، عبد هللا إبراىيم، ا - 2
 .34ص 

 .6، ص1عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 3
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كموا يسّميهوا عبد هللا  ،"الثقافة ادلتعادلةلشرلط الفصواحة اليت سنّتهوا البالغة اؼبتأخرة لعدـ اعًتاؼ "
" انقصا، وكأّن بقيمتهوا التمثيلية لغَتىوا من السبواب، لىو موا جعل الوعي العريب أبدبو لعيوا ،إبراىيم
  .1األدب العريب يقفز على رجل واحدة" اتريخ

ق دبسوار نشأة اؼبرلّيت السردية اليت إىل قضية جوىرية تتعلّ  يف ثنواّي دراستو، ،البواحث يشَت    
مل ُيستكشف منهوا سوى جزء صغَت، لىي تعكس الصعواب اعبمة اليت ذبوابو أّي ابحث يوّد التصدي 

العالقوات اؼبتشوابكة بُت نشأة اؼبرلّيت السردية، لنشأة " ؼبثل ىذه البحوث، لتتمثل ىذه القضية يف
النصوص الدينية، لنشأة الخبوار لالتواريخ، لقصص النبيواء لاإلسرائيليوات، إىل حّد أصبح فيو زبليص 
اؼبرلّيت السردية من كل ذلك أمرا مستحيال؛ إذ كوانت العنواصر اؼبذكورة، أبطرىوا الثقوافية الكلية، 

يف لسطهوا تلك اؼبرلّيت، فصواغت خصوائصهوا الفنية صوغوا شبو اتـ، لىذا ىو اغبواضنة اليت تشّكلت 
 .2السبب الذي دفعنوا إىل معواعبة اؼبرلّيت السردية ضمن السيواقوات الثقوافية اليت تكّونت فيهوا"

آخر يف السيواقوات لاحملموالت الثقوافية للكن مع  عتنوّ على ع يف اؼبرلّيت ذلك التنوّ  يلوبُ      
من جهة اشًتاكهوا يف بعض اػبصوائص كواػبواصية الشفوية لعالقة الرالي  ؛لجود تراسل بينهوا

ىي اليت انطلق منهوا  ،معواعبة اؼبرلّيت السردية ضمن السيواقوات الثقوافية ؛ أيىذه الفكرة..ابؼبرلي.
بية اؼبختلفة، حيث جعل جّل تركيزه يف فضح تعوالقوات تلك عبد هللا إبراىيم يف مقوارابتو للنصوص العر 

، لمثواؿ النصوص مع عنواصر الثقوافة اليت تنتمي إليهوا، دبوا ىي احملضن الذي سوّغ لجودىوا لانتشوارىوا
جتماعي، الذي كان يعرّب عن ىن ابدلغّيب من الوعي االالنثر السردي ادلتخّيل الذي كان يع " ذلك

                                                           
" يف خوانة البحوث السردية العربيةليبكن أف يُدرج حبثو اؼبوسـو " .6ص، 1عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 1

لاؼبصوادر اللىل اليت أللت عنوايتهوا بذلك اؼبورلث لصفوا لربليال لأترىبوا، عّلو يسهم يف جعلو يسَت على رجلُت صحيحتُت، تسَتاف 
، غَت أّف حبواث أخرى تقف ابؼبوازاة أل بو كبو الوضوح اؼبعريف لالتوارىبي، عسى أف تنفتح أموامو آفواؽ جديدة من الفهـو لالدالالت

؛ مثل أعمواؿ النقواد: سعيد يقطُت لعبد الفتواح كيليطو تجوالز ىذا اعبهد ؽبوا حضورىوا القوي يف سواحة الثقوافة العربية اؼبعواصرةت
 لغَتىم. لعبد اؼبلك مراتض لاندر كواظم

 .6ص اؼبصدر نفسو، -2
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 الديب هذا اؼبتخّيلف .1رتلتها البطانة الالشعورية للمجتمع اجلاىلي.."معتقدات ورؤى تشّكل يف 
ىبرج كذلك  ال يكتفي ابػبرلج عن مبط الكتوابة اليت تتحّكم يف اػبطواب الفٍت، الرظبي ابػبصوص، بل

تداللة لذلك اػبطواب أيضوا، لُيعٌت بكّل موا ىو مغّيب لمهّمش، ليعرّب عن عن اؼبضوامُت اؼبألوفة لاؼب
  عتقدات اجملتمع البسيط.رؤى لم

ادوارد سعيد " لىذا التوّجو يف التحليل لدى انقدان وبيلنوا إىل موا كواف النواقد الفلسطيٍت    
Edward W. Said "االىتمواـ بتلك الحداث لالظرلؼ اليت :" بضرلرة  يدعو إليو، إذ اندى

الحداث لالظرلؼ موا ىي إال  تلك لإفّ  ص نفسهوا لاليت عربت عنهوا النصوص.قبمت عن النصو 
الكثَت فبوا يدلر يف النصوص يلمح إىل النصوص يف الوقت نفسو، أي  فضاًل عن أفّ ...نصية أيضواً 

النصوص دنيوية، لىي أحداث إىل حد  يتقرب بنفسو منهوا على كبو مبواشر. فموقفي ىو القوؿ أبفّ 
موا، لىي فوؽ كل ىذا لذاؾ قسط من العوامل االجتمواعي لاغبيواة البشرية، لقسط ابلتأكيد من 

 ،2"ر لذلك كلورهتوا حىت حُت يبدل عليهوا التنكّ اللحظوات التوارىبية اليت احتلت مكواهنوا فيهوا لفسّ 
وا أف تتنّكر لذلك مهموا اّدعت، لحىّت فوالنصوص ىي لليدة العوامل الثقوايف لاالجتمواعي لال يبكنه

مت عن النصوص لعرّبت عنهوا يف آف. لذلك كواف الحداث لالظرلؼ موا ىي إاّل عنواصر نصية؛ قب
النص يف عرف ادوارد سعيد ىو الذي يصنع العال ويوجده، ومن ذتّة يكون ادلتخّيل صناعة لدى 

 القارئ.

فالعال عنده ىو الذي يصنع  ،رد سعيدال ادفهو على نقيض عمل ، "عبد هللا إبراىيم" أموا    
"اػبصوائص الشفوية على يرّكز  لجدانه حيثالنص، وبذلك كان ادلتخّيل من إنتاج ادلؤّلف، 

إىل أّف تلك اؼبرلّيت " ظهرت يف  حسبو ىذه اػبصوائصلجود  سبب يعودل للمرلّيت السردية"، 
صلة بسيوادة التفكَت الشفوي، لاستند ذلك ألسواط شفوية يقـو اإلرسواؿ لالتلقي فيهوا على أسس متّ 

                                                           
 .92ص  عبد هللا إبراىيم، التلقي لالسيواقوات الثقوافية، - 1
 .7ص  العوالػػػػػػم لالنػػػص لالنواقػػػػػػػػد، تر: عبد الكرمي ؿبفوض،ادلارد سعيد،  - 2
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التفكَت إىل أصوؿ دينية، فوالشفواىية انتزعت شرعيتهوا يف الفكر القدمي بنواء على أصوؿ دينية، لمن ىنوا 
أصبحت فبوارسة مبّجلة؛ لهّنوا عّممت أسلوب اإلسنواد الذي فرضتو رلاية اغبديث النبوي على 

يبكن ذبوالزه يف اؼبرلّيت اإلسنواد ركنوا أسواسوا ال  ؾبواالت أخرى ال صلة ؽبوا ابلدين، لبذلك أصبح
لخل دلر الوسيلة اليت ثّبتت ذلك النسق) الشفوي( لقّيدتو، دلف أف زبُ  (ػ قواـ "التدلين" بالسردية...)ل 

العالقة بُت ركنيو السواسيُت اؼبذكورين) الرالي لاؼبرلي(، إىل ذلك فوالشفواىية ىي اليت منحت 
لىذه يف ؾبملهوا ىي اؼبوّجهوات اػبوارجية اليت شّكلت، أل  .1ىويّتهوا اؼبميزة..." اؼبرلّيت القديبة

ابلحرى، أعوادت تشكيل اؼبورلث السردي القدمي لفق منظور خواص، مرتبط كل االرتبواط ابلرؤية 
 الدينية اإلسالمية.

" صحيحوا، أبّف القرآف الكرمي صوار ىو "عبد هللا إبراىيم" لو كواف توصيف للكن، حىّت    
رؤيتو احلتمية القرآن ىو ادلركز، و  (وأنّ ...)ادلرجعية األساسية للمسلمٌن وادلنهل الذي ال ينضب

املة دلا حصل كحتميل القرآن ادلسؤولية   من فإّف النتيجة اؼبتوّصل إليهوا ،2ىي اخليار الوحيد"
القرآف الكرمي مل يفرض رؤية لاحدة لذلك  كوفُ ،  غًن صحيحةبناء على ذلك  للموروث السردي

و أّف أمر ىواـ جدا، لى لقص للظيفتو، لهبب أف ال نغفل عن، على الرغم من ربديده ؼبعٌت ااؼبورلث
 حدا، إاّل إذا مّت التغوافل عن قضية تنوّع اؼبذاىب الدينيةللقرآف الكرمي مل يكن لا /التأليل اؼبقّدـالتفسَت

 .يف فهم النص القرآص ملاختالفه ،لفيُت لاؼبعتزلة لالشيعة لغَتىم/السُتالصوليمثل: يف الثقوافة العربية 
موا لجده الفقهواء لاؼبؤرخوف لالدابء لالفالسفة فيو كواف متبواينوا يف كثَت من جوانبو، ابإلضوافة إىل أّف 

يوا، لنّو وبوي إمّبوا ىو أمر مسوّغ منطقيوا لثقواف الكرمي لبذلك يكوف اتّبواع اؼبسلمُت عموموا لنهج القرآف
 ىي اليت ،هوانفسُ ، بُت جنبواتو رؤية شواملة، جديدة لمغوايرة ؼبوا عرفو العرب من قبل، لىذه الرؤية

، حضوارة عظيمة دامت قرلان طويلة، لمّكنتهم من أف يفتحوا العوامل يف بضع سنُت نشواءظبحت ؽبم إب

                                                           
 .24ص ،السردية العربية :كتوابوانظر  . ل 7، 6، ص ص 1عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 1
 .33 ،32ص  ص اؼبصدر نفسو، - 2
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صيواغة  ، صوغوا العوامل الواقعيأف ي، رغم كل ذلك، لإف مل يستطيعوا بعد أف مل يكن ؽبم ذكر من قبل، 
"يُعيد النظر إّف اإلنسواف العريب وبتواج إىل "الثقوافة القرآنية" دائموا، كي  على غرار العوامل النصي. ،كواملة

تكوف إال مزيدا من  يف رؤّيه لإلنسواف لالعوامل لالكتوابة. للن تكوف ىذه الرؤّي إال كونية لإنسوانية. لن
االذّبواه كبو اإلنسواف بوصفو إنسواان، فيموا لراء كل عرؽ لفيموا لراء كل انتمواء. للن يكوف فيهوا فرؽ بُت 

 .1إال يف عمق التعبَت عن ىذه الرؤّي، ليف غنواه لفرادتو"اإلنسواف لاإلنسواف 

فإنّو "عليو  أحواديثو ، بعض أّموا ابلنسبة لذـّ الكتوابة من ِقَبل النيّب صّلى هللا عليو لسّلم، يف    
 رَ فهم منهوا أل فبّن شرحوىوا؛ لىذا لنّو أمَ ، كموا قد يُ مطلقوا الصالة لالسالـ" مل يذـّ الكتوابة يف ذاهتوا

، لىذه دعوة للكتوابة حىّت لإف خّص هبوا القرآف دلف سوائر النصوص فيهوا بكتوابة القرآف الكرمي
ال ينفي فعل الكتوابة نفًيوا  رآن.."  شيئا سوى الق" ال تكتبوا عيّن الخرى، فوالرسوؿ الكرمي يف قولو

لذلك ال يصّح  ،ليس ىذا مقواـ ذكرىوا ،رّتب ذلك الفعل لسبواب معرلفةلال يرفضو، بقدر موا يُ  كلّيوا
أبف تكوف   ، مثال،قد طوالبف" للكتوابة. النيب عليو الصالة والسالمأف نُقّرر أتليال هنوائيوا ابمتهواف "

دبوا ىو نص جديد/رؤية مغوايرة/  ، لّف القرآفكتوابة القرآف الكرمي مقّدمة على ابقي الكتواابت الخرى
 ئ لنفسو الظرلؼ اؼبنواسبة لالنتشوار لالقبوؿ لالرسوخ.هيّ وبتواج لف يُ  ،نسق ـبتلف

بسبب الرؤية اإلسالمية،   واىلية قد طواؽبوا التغيَت لالتحريفلإذا كوانت اؼبرلّيت السردية اعب     
و القرآف الكرمي من رؤى لموا تركو النيب صّلى هللا عليو متمثّلة يف موا خطَّ  ؛عبد هللا إبراىيم قّرركموا ي

لىي صبيعوا مرتبطة  ة لالتدلين لاإلسنواد،ن القص ربديدا، لموا فعلتو الشفواىلسّلم من آراء حوؿ ف
البحث يف أصوؿ اؼبرلّيت اعبواىلية لطبيعتهوا، ابعتبوارىوا أمر " عّطليابلدين اإلسالمي، فإّف كّل ىذا 

مرلّيت كواملة يف صيواغتهوا النهوائية، فذاؾ من احملواؿ، ليس فيموا ىبّص العصر اعبواىلي بل يف كل 
 .2"...الثقوافوات الشفوية القديبة

                                                           
 .36ص، 1993، 1أدلنيس، النص القرآص لآفواؽ الكتوابة، دار اآلداب، بَتلت، ط - 1
 .109، ص1عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 2
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لىي اليت  منهم لغَت اؼبتخّصصُت، اؼبتخّصصُتعة بُت الدارسُت؛ فكرة شوائ من نواقدينطلق ال    
دب عموموا لمن الشعر خصوصوا، فوالدين اإلسالمي صواغ رؤيتو اػبواصة تتعّلق دبوقف اإلسالـ من ال

، لأترجح اؼبوقف بُت القبوؿ لالرفض، لخواض الشعراء""نزلت سورة كواملة ابسم للخطواابت الفنية، ل 
فسَت ىذا اؼبوقف كلّّ نقواشوا مطّوال حوؿ ىذه اؼبسألة، لحواللوا ت ،من قدمواء لؿبدثُت ،النقواد لغَتىم

موسوعة "" لالسردية العربية" عل عبد هللا إبراىيم يف كتوابيوحسب انتموائو اؼبعريف لالثقوايف، لكذلك يف
ف يغوص يف أبالفرؽ ىو أّف انقدان يتسّلح إبجراءات نقدية حديثة، ظبحت لو  "، للكنّ السرد العريب

تنطلق من بنية ذلك السرد، لتنفتح على سيواقواتو أعمواؽ ىذه اإلشكوالية، لينواقشهوا من زالية مشولية؛ 
 ثقوافية العوامة اليت بلورتو.ال

، فحظيوا ابؼبكوانة يف بعض منواحيو لقد كواف مسوار الشعر لالسرد العربيُت قديبوا متشواهبوا     
ـ بٍت أمّية، لصدر يف العصر اعبواىلي لحىّت عصر صدر اإلسالـ، لأّيّ  خواصة العوالية لالوظيفة الفواعلة

بعض اؽبزّات بُت الفينة لالخرى، للكن مع تغَّت الوضع االجتمواعي  همواتزبّلل، حيث ٍت العّبواسدللة ب
لانكسوار النسق الثقوايف العواـ، لانفتواح العرب لاؼبسلمُت على الثقوافوات الخرى" اليواننية لالفوارسية 

جديدة، لتنّوعت فتحت أموامهوا آفواؽ واناغتنت الثقوافة العربية غٌت مل تعرفو من قبل، ف لاؽبندية"
للظيفتهوا. للكن،  مضوامينهوا، لتوّسعت حدلدىوا، فأعيد، يف ضوء ىذا، رسُم مسوار اآلداب لالفنوف

، ليرى أبنّو من ، ظّل الصداـ لاقعوا بُت علمواء الدين لالقّصواص لأنصوارىمعبد هللا إبراىيمحسب 
                                                                                                                                                                                     

تتجّلى، إذا، غواية النواقد من لراء حبثو يف السرد العريب القدمي عرب ؿبواللتو تعرية اتريخ تلك النشأة اليت عرفهوا مورلثنوا السردي   
لاغبفر يف طبقواتو اػبفية عن اؼبوّجهوات اػبوارجية اليت عملت على إعوادة صيواغتو دبوا يوافق الرؤية الدينية السوائدة، لىذا موا هبعل من 

ذلك اؼبورلث أمرا عصيِّوا إف مل يكن مستحيال؛ الستحوالة لجود دالئل موادية على تلك البنية اللىل، لتبقى عملية حبثهوا حبث بنية 
لال ينتبو النواقد يف خضّم ىذا أّف للكتوابة لالشفواىية " كلتوانبوا "ؽبوا امتيوازة" كل بطريقتهوا  ؾبّرد زبمينوات ال يبكن الركوف إىل صّحتهوا.

لمن دلف النصية ال يبكن حىت ربديد مواىية الشفواىية، لمن دلف الشفواىية تكوف النصية مبهمة، لاللعب هبوا يبكن اؼبتمّيزة اػبواصة. 
أف يكوف رصبوا ابلغيب، لبلبلة معّقدة لألفكوار، تلك الفكوار اليت يبكن أف تدغدغ عقولنوا بال توّقف، حىت يف تلك اللقوات اليت ال 

   .294ة". لالًتج ألنج، الشفواىية لالكتوابية، صتكوف فيهوا على لجو اػبصوص أفكوار قّيم
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مة العامة للقول "اخلطأ أن يُعّد امتهان القاص أمرا خاصا بو دون سواه، فقد اضلدرت القي
حيث يُوضع عبوء الشعراء لالقّصواص إىل اؼبدح لتلبية حواجوات النواس للتكّسب ضمن أبرز ؛ 1األديب"

  .!مظواىر ذلك الًتاجع لاالكبدار

لّف  ،من اغبقيقة ازءً ُيالمس جُ  كونُولإف مل يكن كّلو كذلك،   ،غريبوا نوعوا موا ىذا القوؿيبدل    
، مثّ القوؿ ابنفتواح الثقوافة العربية على اؼبؤثّرات الجنبية لتفواعلهوا معهوا، فبوا ألجد داخلهوا آفواقوا متنّوعة

 أّف القواص لالشواعر راحوا يتكّسبواف ،لىذا ىو موضع الغرابة يف كالمو، تكوف النتيجةبعد ذلك 
صورة القواص خواصة(  سمت صورهتموا )فوارتليستجيبواف للتغَّتات اعبديدة،  عن القيود اؼبورلثة ليبتعداف

فكيف يتفاعل األدب/األديب العريب مع اآلداب األجنبية .2!!كمهرّج لمضحك لـبّرؼ لـبّرؽ
نُتج لنا، يف األخًن، قاص وشاعر متكّسبان ويتمّرد على القيود القددية ويستجيب للتغًّنات، فيَ 

أمل يكن طريق التكّسب، يف جوانب من جوانبو، من أىّم أسبواب انتشوار اؼبنوافسة بُت  مثّ وخاضعان؟ 
من طرؼ النواقد،  لؼبواذا ىذا االختزاؿ ،؟من قيمتو فبوا أثرى ذلك الدب لرفعَ  الشعراء لحىّت النّقواد؟

سي لحصرىوا فقط يف شعر اؼبديح لصورة الشعر العريب يف العصر العبوا، استنوادا إىل رأي بن خلدلف
 غَت ىذا الغرض؟ لبعد كّل ىذا، ىل كواف من أغراض شعرية أخرى المراء بالطهل خال فللملوؾ؟ 

 ؟.شعرمن فنوف القوؿ الخرى اليت ال ذبعل من التكّسب غوايتهوا الظبى من ال فوارغوا ىذا العصر

 واحدة ىي العباسي ككل بوظيفةبربط األدب  لال تقبل ال تسمح إّف مثل ىذه السئلة    
كيف ال؟  .يُعّد دتّحال صارخا يف حق ىذا األدب وانتمائو احلضارياألمر التكّسب، والقول هبذا 

لذلك ال يبكن حبواؿ  لىذا العصر ىو أزىى عصور اغبضوارة العربية اإلسالمية لأغزرىوا نتواجوا لأتليفوا.
كيف لّف لاقع اغبواؿ يقوؿ غَت ذلك؛ فمثال  !! يف زمرة اؼبّداحُت لاؼبهّرجُت ءهأدابأف كبشر كّل 

يف  !؟تراجعيف  األدبُ قبول أن يكون ، و يف تلك الفرتة ديكن تفسًن نشاط احلركة النقدية وتنّوعها
                                                           

 .  136، ص 1عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 1

 .137، 136ص ص  اؼبصدر نفسو، - 2
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ىواـ من أجزاء الثقوافة ثل ىذا التوصيف إمّبوا ىو نفي لقيمة للجود جزء دب لذلك فوالخذ الوقت نفسو،
بعض النواس  يف تطّفل اغبقيقي لراء تراجع السرد لالشعر يكمنللعّل السبب  سالمية.العربية اإل

، رُ وَ "القص ابلفساد، ويلحقو اخلَ  ،لعبد هللا إبراىيم قوؿلال، لانتهواكهم لتقواليد القص لالشعر، فُيصواب
حينما يتخطى احلدود ادلرسومة لو أدعياء حيتمون بو، وتنهار القيم الشعرية حينما يغزو نسق 

 .1نسقا آخر"

ل اؼبموارسوات الذي وبلّ  داال على العلم "Narratology تالسرداي"لإذا كواف مصطلح      
"دراسة السرد كصيغة  وُبيل على حيث، "Todorovتودوروف لىو مصطلح صواغو " ،السردية
لتمثيل مواقف وأحداث منّظمة تنظيما زمنيا )جنيت(... )وىو( دراسة رلموعة )معّينة( من  لفطية

)جينو  narrativicsالسرود َوفقا لنماذج طّورىا ما يُطلق عليهم "السرديون" 
Genot)"...2،  ّؼت ىذا اؼبيداف النقدي يف التعرّ توظيف كشوفواحوالؿ  عبد هللا إبراىيم فإف 

دبصطلح  يهدؼالنواقد  حبث، مل يكن ىذا ذلك ابإلضوافة إىل بية.السردية العر لالتعريف ابلظواىرة 
، نتوا ىدؼ إىل الوقوؼ على اؼبرلّيت السردية اليت تكوّ ، إمبّ مقصد عرقي" إىل "السردية العربية"

                                                           
 . 139ص ، 1عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 1

 .134جَتالد برنس، قواموس السردّيت، تر: السيد إمواـ، ص  - 2
  ّأل على القل، العرب مل يؤّسسوا ، لفّ العريب ىبلق إشكواال يف التلقي لدى القوارئ "السردية العربية"ب ولكتوابالنواقد  عنونة  إف، 

داللتهوا على سردية السرد العريب  ؛: ألؽبمواُتن اثنياستعمواؽبوا ىنوا يقصد بو أمر  لمنو فإفّ  ،سهموا يف بلورة ىذا اجملواؿ النقديمل يُ 
ىذا النوع من النقد مل يعرفو الدارسوف  هبوا "فبوارسة سردية عربية" من ِقبل انقد عريب على نص عريب، لفّ  يُرادو لاثنيهموا أنّ  ،القدمي

" شواع، Narrativitéالسردية . لمع ىذا، فمصطلح "، كموا أشران إىل ذلك من قبليف شبوانينيوات القرف العشرين العرب إالّ 
يف االستعمواؿ لالتدالؿ بُت " Narratologie"السردايت  ؽ مصطلح"، إىل درجة أنّو فواجًنار جنيتحسب موا يذكر "

يوسف لغليسي، السردية لالسردّيت، قراءة اصطالحية، ضمن ؾبلة السردّيت، ؾبلة ؿبكمة لمتخصصة تصدر عن الدارسُت. 
 .9، ص2004، 1ـبرب السرد العريب جوامعة منتوري قسنطينة، اعبزائر، ع
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ب بتوجيو يًتتّ  ،هواػػػػػلالذي كواف التفكَت لالتعبَت في، قوافة اليت أنتجتهوا اللغة العربية، ضمن الثلُبٌتأغراضوا 
  .1الداللية لتلك اللغة "اػبصوائص السلوبية لالًتكيبية ل  من

الرتبواطهوا اؼببواشر ابلدين اإلسالمي  ،، لبسبب من قداستهواكل ىذا التأثَت من طرؼ اللغة      
د يف رلاية ، فجعلو يرتبط دببدأ اإلسنواد اؼبوجو بطوابعو اػبواص السردَ  عَ بَ طَ لقيوامهوا الكلي على اؼبشوافهة، 

د على أّف اؼبرلّيت السردية يف ، لىذا موا يؤكّ و لصمو ابلشفواىية، كموا أنّ اغبديث النبوي الشريف
 د أف ىبدـ الدين اإلسالمي ألال ب ،إبداعدبوا ىي نص / ،ابلفهم الديٍت للغة ؾبملهوا كوانت لصيقة

مل التدلين  عوا ، فإفّ ىذاابإلضوافة إىل  .إذا موا خوالف تلك الرؤية الدينية سيتعرض للنقض لالتهميش
بتثبيت آخر "، فهو الذي قواـ شكل لخصوائص السرد العريب القدمي كواف لو أبلغ الثر يف ضبط

ل ، ال دتثّ دوانت السرديةادل ىي أنّ د قضية اترخيية مهمة، و ، األمر الذي يؤكّ صورة بلغها ادلروي
 .2سوى ادلرحلة األخًنة اليت كان عليها ادلروي قبل تدوينو "

، ـ موا ىي إال الصورة النهوائية ؽبوااؼبرلّيت السردية العربية اليت نعرفهوا اليو  أفّ  ،ن ىذاع نتجي     
 ،، لذلك فعوامل التدلين كواف حواظبوا يف تشكيلهوا، بل كموا أُريد ؽبوا أف تكوفاهتوالت بذليس كموا تشكّ 

 ٍت الذي هبعل منو ىو اآلخر كواف خواضعوا للمنظور السوائد يف تلك الفًتة لىو اؼبنظور الديللكنّ 
، ، لإف مل نَعَدـسالمي شرطوا قبليوا لبقوائو من عدموؼبوا جواء بو الدين اإل، لنثرا اشعر  ؛موافقة اإلبداع

 اىتمواموا ابعبوانب اعبموايل الفٍت داخل تلك اإلبداعوات من ِقَبل ىذا اؼبنظور من حُت آلخر . ،عموموا

عملت على أتطَت بنية  هوات اػبوارجية اليتاؼبوجّ  إذف، ،لاإلسنواد لالتدلين ىي الشفوية إفّ      
تشّكل النواع القصصية  ،اترىبيوا، عأف يتتبّ  عبد هللا إبراىيم، لبنواء عليهوا حوالؿ السردية اؼبرلّيت

                                                           
 .14ص  ،1السرد العريب، ج عبد هللا إبراىيم، موسوعة - 1
 .24عبد هللا إبراىيم، السردية العربية، ص  - 2


هبب التنبيو إىل قضّية مهّمة، لىي أنّو يف الثقوافة الشفواىية ال يبكن "تنوالؿ اؼبعرفة يف تصنيفوات تفصيلية ذات طبيعة علمية إىل  
حّد موا... لؽبذا فهي تسرد قصصوا عن الفعل اإلنسواص من أجل أف زبّزف لتنظّم لتوصل كثَتا فبوا تعرؼ، لتولد الغوالبية العظمى من 
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" تُػّوج ، لقدانت البنية السردية ؽبذه النواع، مع الكشف عن مكوّ رئيسة كواػبرافة لالسَتة لاؼبقوامةال
واؿ قوائم االتص د أفّ ، دبوا يؤكّ ت اػبوارجية لبنية السرداؼبوّجهوا التحليل بكشف مستوّيت التمواثل بُت بنية

مرلي اإلرسواؿ السردي أبركوانو من رال لمرلي ل ، لىو : ، يف أشد الركوائز أنبيةبينهموا، على كبو سبثيلي
س اليت هنض عليهوا مبدآ ىي نفسهوا الس ،الثواصخواصة اللؿ ل  ،الثالثة الخَتة لىذه الركواف ،1لو "

 .ي سّجل فقط موا كواف متدالال شفواىةابإلضوافة إىل التدلين الذ، اإلسنوادالشفوية ل 

" غياب  صف بو السرد العريب ىومن أىم موا اتّ  فإفّ  ،هبذه الصورة واؿاغب تلؼبوا كوان      
 عدّ " " الراوي ادلفارق دلرويو " الذي يُ :ى إىل ظهوروا أدّ فبّ ، 2العالقة ادلباشرة بٌن الراوي وادلروي "

 .3عزى مهمة تشكيل البىن السردية فيها "، فإليو تُ ادلروايت السردية العربيةن مسات مسة ابرزة م
مستقل بذاتو، لال  Narration ادلروي ، لفّ ة إخبوارية تكميليةي مهمّ الرالي يؤدّ  لىذا معنواه أفّ 

فإّف الرالي  ،إىل ذلك .من انحية النقل المُت ؼبضمونو ، إالّ  Narrator راووبتواج يف لجوده إىل 
موا يكوف "للذلك، غوالبوا  .بنيتو اػبواصة بذلك ، مشّكالتوتنسيق أجزاء اؼبرلي لتنظيم موادّ يعمل على 

                                                                                                                                                                                     

، إف مل يكن كّلهوا، قصصوا طويلة أل سلسلة من القصص... لالقصص يف الثقوافوات الشفواىية الللية، حيث ال الثقوافوات الشفواىية
يوجد نص، تقـو بدمج الفكر يف نطواؽ أكثر اّتسواعوا لدلاموا من النواع الخرى". لالًتج ألنج، تر: حسن البنوا عزالدين، سلسلة 

 .203، 202، ص ص 1994عوامل اؼبعرفة، الكويت، دط، 

 .13عبد هللا إبراىيم، السردية العربية، ص  - 1
ىو "الشخص الذي يرلي النص. ليوجد رال لاحد على القل لكل سرد يتموقع يف "مستوى "  Narrator  الراوي" إفّ   

، شأنو شأف "اؼبرلى لو" الذي ىبواطبو. ليبكن ابلطبع لجود عدة رلاة يف سرد diegetic levelاغبكي" )اؼبستوى اغبكوائي( 
معُّت، ىبواطب كٌل منهم "مرلّي لو" ـبتلفوا، أل نفس "اؼبرلى لو"، كموا يبكن للرالي أف يكوف صروبوا )ظواىرا( بدرجة أل أبخرى، 

مسوافة" )تزيد أل تقّل( عن اؼبواقف لالحداث اؼبرلية، عليموا كلي الوجود، لاعيوا بذاتو، جديرا ابلثقة، ليبكن أف وبتّل موقعوا على "
. لؼبزيد من التفصيل حوؿ اؼبرلى لو، ينظر 120جًنالد برنس، قاموس السردايت، ص لالشخصيوات، ل، أل "اؼبرلى لو"...". 

 ، من اؼبرجع نفسو.134الصفحة 
 .244ص  عبد هللا إبراىيم، السردية العربية، - 2
 .الصفحة نفسهوا ،اؼبصدر نفسو - 3
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السرد مبواشرا يف الًتاث القصصي العريب حبكم انبثواقو من اػبرافوات لالسواطَت العربية القديبة، لحبكم 
سرد دائموا ىو السوارد أل القواص نفسو، إغبواح السوارد على اؼبغزى لالتصريح بو، لاؼبعّوؿ يف عملية ال

لشبّة سبواٍه لاضح بينهموا يف غوالبية النصوص، لىذا موا هبعل السرد يبيل إىل اػبطوابة لاإلهبواز لعلّو صوت 
 .1القواص يف تنظيم السرد..."

ة الزمة مطيّ  "لموسوعة السرد العريب لسردية العربيةاو "يْ يف كتواب عبد هللا إبراىيمموا حبثو  يغدل    
، لإذا موا بعض مظواىرىوا إىل أصوؽبوا القديبة ىوا أل ردُّ حىت يبكن ردُّ  ؛للعبور إىل السردية العربية اغبديثة

مواتو لعنواصره اؼبمّيزة لو عن مقوّ  يبتلكل سردي عريب أصيل لو ذلك سبّكن من اغبديث عن متخيّ  متّ 
 .واتويالعريب يف ُكّليتو ليف انتظواـ بنفق نظرة مشولية تنظر إىل السرد غَته من السرلد يف العوامل الخرى، لَ 

  تفكيك اخلطاب االستعماري  :العريب احلديث يالسردادلتخّيل  -4-2

الظرلؼ لالسيواقوات الثقوافية اليت ، لـبتلف ل يف اتريخ السرد العريب يف الفًتة اغبديثةاؼبتأمّ إّف     
، خواصة ابلنظر إىل موا طبع لضبوابيةموا اكتنفو من غموض سيالحظ  ،لّفت ىذا التواريخ لىذا التشّكل

: مظهر من ىذه اؼبظواىر للعل أىمّ  ؛ىذه الفًتة من أحداث اجتمواعية لسيواسية داخل اللسواط العربية
 .أكثر من صعيد يفاليت ذبّلت ل  ،رة بُت عوامل الشرؽ لعوامل الغرباالستعموار الغريب لالعالقوات اؼبتوتّ 

، لىو وبوالؿ  أدبية-ثقوافية" السرد العريب من زالية كونو ظواىرة عبد هللا إبراىيميقوارب "      
، الذي ال يُعٌت بتتّبع الوقوائع خطيوا، بل يسعى الستنطواؽ االستفوادة من اتريخ الفكوار اغبديث

السيواقوات الثقوافية اليت تشّكلت فيهوا الظواىر الدبية لغَت الدبية، هبدؼ فضح التعوالقوات الضمنية 
                                                           

 .49، ص 1994، 1عبد هللا أبو ىيف، القصة العربية اغبديثة لالغرب، دراسة، اربواد الكتواب العرب، سورّي، ط - 1
  يعّد اتريخ الفكوار فرعوا "يتوزّع بُت التوارىبي لالفلسفي، للكّنو اتريخ يتمّيز دبنواىج تعتمد التأليل الفلسفي لحداث التواريخ يف

لتطّوؤ اجملتمع، ليبحث )اتريخ الفكوار( عن كيفية انتشوار الفكوار لالنزعوات عرب العصور، انطالقوا من النخبة إىل االذّبواه العواـ 
تطّور الفكوار عرب إرسواؽبوا لتلّقيهوا". سعيد  -تعريف لربليل الكتواابت. ب -احمليط الواسع لابلعكس، ليالحق )اتريخ الفكوار(: أ

 .56ص علوش، اؼبصطلحوات الدبية اؼبعواصرة،



           ادلتخّيل السردي والتمثيل الثقايف يف خطاب عبد هللا إبراىيم النقدي             الفصل الثاين    

 

 
185 

يف  ، لّف الغوصمعوا ، من أجل ربقيق فهم أعمق للتواريخ لالظواىرالظواىر لالسيواقوات(أي ) بينهموا
يسمح برؤيتهوا بطريقة أفضل من تلك الرؤية اليت يعتمدىوا اتريخ الفكوار القدمي، حيث س أعمواقهوا

يكتفي بتأريخ الحداث دلف سؤاؽبوا عن أسبواب تشّكلهوا هبذه الصورة أل تلك، لدلف أف يبحث يف 
الظواىرة لالضمنية بُت الظواىر  التِ ال ينقد الصّ  ،ئج اؼبًتتّبة عن ذلك التشّكل، لفوؽ كل ىذاالنتوا

   لالسيواقوات الثقوافية اغبواضنة ؽبوا.

أمواـ النقواد يطرح موضوع السرد العريب اغبديث لاترىبو إشكواالت كربى ىذا، ل       
؛ فمنهم من هبعلو وحوؿ أصل لسرداؼبشتغلُت اب، بسبب غموض ىذا التواريخ، لاختالؼ لالدارسُت

عربيوا خوالصوا لمنهم من ينسب إرىواصواتو اللىل لاكتمواؿ بنوائو إىل الغرب، لمنهم من وبوالؿ أف هبعلو 
يف سيواؽ ىذه االنشغواالت،  "عبد هللا إبراىيم" عرب لالغرب، لأتيت ؿبوالالتموّزعوا يف انتسوابو بُت ال

من " يةً موضوع السردية العربية اغبديثة بدا للكّنهوا تريد ذبوالزىوا، من خالؿ استئنواؼ البحث يف
رافية والسًنة احلكاية اخل، وىي فت فيها األنواع السردية الكربىاللحظة التارخيية اليت توقّ 

لىذا  ،1"ا، وبداية تشّكل السردية احلديثة، فُيعىن مبرحلة حتّللها واهنيارىالشعبية وادلقامة
ة غبقيقة لقيواـ دبراجعة نقديل تسعى، كوهنوا جوىريةل  ىواّمة االستئنواؼ من ىذا التواريخ ربديدا قضية

السرد العريب اغبديث، بعد اهنيوار  ، لنّو الفًتة اليت سبّخض عنهواـ19ابلقرف ّددذلك التواريخ، الذي حُ 
 .*تلك النواع السردية الكربى

                                                           
  ّصوار ينظر إليو بوصفو شكال من أشكواؿ السرد، كموا نرى ذلك لدى العلمواء المريكيُت  ، أيضوا،التواريخ ابإلضوافة إىل ىذا، فإف

 .31يف فلسفة التواريخ، لالبنيويُت من بعدىم. ينظر لاالس موارتن، نظرّيت السرد اغبديثة، تر حيواة جواسم دمحم، ص

تفكيك اػبطواب االستعمواري لإعوادة تفسَت النشأة، اؼبركز الثقوايف العريب، بَتلت،  العربية اغبديثة، عبد هللا إبراىيم، السردية - 1
 .8ص ،2003، 1ط
*  موا يصنع اعبدؿ بُت النص  لربّقق فكري للمنظور الزمٍت، لىوليس السرد نصوا، يف اغبقيقة، بقدر موا ىو تدّفق للهويّة الثقوافية

 وص.القدمي  لاغبديث؛ الرلاية ابػبص
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الفكرة  عوادة تفسَت نشأة السرد العريب اغبديث ىو الرّد علىإللمدار ىذا االىتمواـ       
 مصدرىواالفكوار اغبديثة  كلّ   اؼبختصُت لالتحّرر منهوا، لاليت تقوؿ أبفّ  بعض بُتل  ،الشوائعة بُت العواـ

ّتواب اؼبركز يعودلف إلينوا من الشبواؾ مطّلُت بفخر، مؤّكدين لنوا اثنية أّف اإلبداع "كُ ، حىّت كأّف غربال
فإنّو ال يكوف إاّل لالدة وبّتمهوا حضور الفحل من خوارج اؼبركز متعّذر أل ؿبواؿ، لإذا ربّقق منو شيء 

من مثل تفّوؽ الغرب  ؛لىي فكرة انصبة عن أسبواب كثَتة ،1اؼبتجّوؿ يف فضواءات الثقوافة الغوالبة"
على القّل قّلة الدراسوات النقدية اؼبنهجية اليت تبحث يف  غيواب ألل لزبّلف العرب يف الزمن اغبديث، 

لفكرة ضعف  من ترسيخٍ  ياالستشراقاتريخ الًتاث العريب لمكّوانتو، ابإلضوافة إىل موا فعلو اػبطواب 
موا أشواعو اػبطواب  ،، لفوؽ كّل ىذاعواّمةً اإلبداع العريب القدمي، لقّلة مسوانبتو يف اغبضوارة اإلنسوانية 

اؼبوالك واعهوا للغريب اؼبوالك للحضوارة ل يواب اغبضوارة عن البالد اؼبستعَمرة، لضرلرة اتّبمن غ االستعمواري
 انر اؼبعرفة البشرية. /نورأيضوا ل

ىي اليت كوانت لراء اغبضور القوّي للمؤثّر الثقوايف الغريب يف  ،لغَتىوا ،كّل ىذه السبواب     
لتلك السبواب، لإبراز زيف موا  يةنقدال ةاؼبراجع الثقوافة العربية اغبديثة، لذلك كواف ال بّد من إعوادة

 االستشراقي لاالستعمواري حوؿ الصورة نشرتو من مغوالطوات اترىبية لمعرفية، لؿبواللة تفكيك اػبطوابُْت 
م حضور ذلك اؼبؤثّر الغريب يف أعُت العرب احملدثُت، ضخَّ اؼبشّكلة لكل من الذات لاآلخر، حيث تَ 

آراء  إىل ،يف أغلبهوا، ت منواقشة قضواّي الذات مستندةمل يستطيعوا ذبوالز مقوالتو، لصوار  أهّنم لدرجة
ـ، لبداية 19هنواية القرف  " معإبراىيم عبد هللا، للقد تبلورت ىذه النظرة حسب النواقد "واحوؽب اآلخر
اػبطواب فصوارت مسّلمة غَت قوابلة للنقواش، لىي ترجع إىل بداية االمتثواؿ للمؤثّر أل ـ، 20القرف 

دبوا يوافق  ،مثال، للوعي الديب وا، لجرت عرب الزمن إعوادة صوغٍ مً كَ االستعمواري الذي كواف قوّّي لؿبُ 

                                                           
 .52ؿبسن جواسم اؼبوسوي، النظريّة لالنقد الثقوايف، ص - 1
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فكواف لتفواعل اػبطواب  ا من الالمفّكر فيو.تلك اؼبفواىيم اؼبستعوارة، لصوارت الشكواؿ الصلية جزءً 
 .1قيقية لذّمهوااستبعواد الشكواؿ اغبيف  دلرٌ  االستعمواري، لالصورة الرغبوية االستشراقية

" لغيواب أل تغييب الصل السردي عبد هللا إبراىيمـ بو "قدَّ ىذا ىو التفسَت الذي تَ       
العريب القدمي لربط تشّكل السرد العريب اغبديث ابلسرد الغريب اغبديث، ؽبذا رأى أّف أحسن طريقة 

كوف ابلعودة إىل أف ت بُت العرب لالغرب هبب ،الطبيعية لاؼبصطنعة، لرصد العالقوات الثقوافية اغبديثة
 م".1101-م1971"سنيت بُت ""احلملة الفرنسية على مصرذلك االحتكواؾ الّلؿ بينهموا، لىو 

على مصر يف نظر كثَت "، Napoléon B  انبوليون بوانابرت"لقد كوانت ضبلة        
ضبلتو من آالت الطبواعة لالصحوافة، من اؼبؤّرخُت لالدارسُت ضبلة مبواركة من صبيع اعبوانب، دبوا 

لالسالح اؼبتطّور لاآلداب لالفنوف، فلم تنقل ىذه اغبملة الفرنسية معهوا العسواكر فقط، بل نقلت 
ضبلة عسكرية خوالصة، بقدر موا   ،يف حقيقتهوا، معهوا العلمواء لاؼبؤّرخُت، لالقسوالسة، ؽبذا مل تكن

 اؼ الثرلات اؼبوادية لاؼبعنوية ؽبذا الشرؽ اؼبتخّيل.غزلا ثقوافيوا لاعيوا، يسعى الستنز -كوانت ضبلة ثقوافية
 ث ضُبّلتسببوا رئيسوا يف توجيو الفهم العريب لتوارىبو اغبديث، للعيو أبسواليب هنضتو، حي تكوانلقد  

إىل البالد العربية، فُقّيد كل ِحراؾ ثقوايف  ؽبوا لانقلةأكثر فبوا ربتمل، فُجعلت حواملة للحضوارة الغربية 
 .بعد ذاؾ هبذه اغبملة ،البالد العربية أي ،فيهوا

 يالسرداؼبتخّيل ل يف إطوارىوا اؼبراجعة النقدية ؼبختلف الظرلؼ لاؼبالبسوات اليت تشكّ  إفّ       
على  وا ردٌ مسلموات لبديهيوات، كموا أهنّ  يعدّ  اغبديث أتيت يف سيواؽ التأكيد على عدـ االستسالـ ؼبوا

                                                           
، ىي اليت "ربّدد الرؤية حسن حنفيإّف الصور الذىنية، حسب  .12، 11ص  عبد هللا إبراىيم، السردية العربية اغبديثة، ص - 1

لتوّجو السلوؾ. لمن كثرة تكرار ىذه الصور النمطية تتحّدد الوقوائع ليدّلف التواريخ ليوّرث لألبنواء عرب الجيواؿ. لإّف ؿبواربة ىذه 
واريخ من الصور الكواريكواتَتية لألان يف ذىن اآلخر، لتطهَت اآلخر لعيو من ىذه الصور ؽبو ربويل ؽبذا االلتقواء اغبضواري عرب الت

 .506السلب إىل اإلهبواب لمن التقوابل إىل التفواىم لمن العداء إىل اغبوار". حسن حنفي، مقّدمة يف علم االستغراب، ص 
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عوادة تفسَت إ ةليف سيواؽ ؿبوالللذلك،  .اتريخ االىتمواـ ابلسرداؼبقوارابت اػبطية التوارىبية اليت عرفهوا 
ذبواىل الًتاث السردي النظري يف العوامل لال يبكن إغفواؿ " و ال يبكنعلى أنّ  لجب التأكيد ،نشأتو

ال يبكن زبطي اغبراؾ الثقوايف يف القرف التواسع عشر، لال  ،لالىم من كل ذلك ،قضية النواع الدبية
ق من مدى أتثَته يف نشأهتوا دبوا يف ذلك اؼبؤثرات هبوز أف يهمل أمر اؼبؤثر الغريب، لفحصو بدقة للتحقّ 

 .1متهوا قضية التعريب..."الثقوافية العوامة لاػبواصة، ليف مقدّ 

ع يف إصدار مزالق التفسَت اػبواطئ لاؼبتسرّ ب ص ىذا القوؿ موا قواـ بو النواقد حىت يتجنّ يلخّ      
ي ليفحص من جديد عالقوات اإلرسواؿ لالتلقّ  مونبئ عن جهد كبَت كواف قد ذبشّ الحكواـ، لىذا موا يُ 

 ،والهنّ  " Novel " الروايةوا على تركيزه منصبً جّل اليت حكمت نشأة السرد العريب اغبديث، لكواف 
لىو  الت ـبتلفة.أحداث لربوّ  من الشكل الديب القدر على سبثيل عصران لموا يبور بو ،فيموا يرى

"، حيث أّكد أّف الرلاية اليـو صوارت W.Martinواالس مارتن الرأي نفسو الذي قبده لدى "
للسرد ابلنسبة أّموا  .2"والنتاَج األديب األكثر دتثيال للثقافتٌْن األوربية واألمريكية "نوعا أدبيا رئيسا،

ذكر يف دراسة اػبصوائص الفنية لألنواع، لال تواريخ ظهور أشكواؿ يُ  هدٌ ؿ جُ بذَ يُ  "لم العريب القدمي، ف
تعبَتية كثَتة انفصلت عن تلك النواع الكربى، لكّونت داخل خوارطة الدب العريب مواقع خواصة ؽبوا، 

النواقد جزءا معتربا من دراسواتو ؽبذا خّصص  ؛3لىي أشكواؿ شعرية لنثرية تزايد تكواثرىوا دبرلر الوقت"
ـبتلفة؛ تتعّلق ابلسلوب لالبنواء لالداللة، كواػبرافة لالسَتة  لسردية لبحث ىذه النواع من نواحا

 الشعبية لغَتنبوا.

ىي أىّم مرتكزات اؼبتخّيل السردي يف الثقوافة العربية  ،حسبو، لىذه النواع السردية      
مقوالت خطواب  لك الصوؿ السردية، لجب أّلال نقض. لذلك، لمن أجل كشف أثر تاغبديثة

                                                           
 .8ص  عبد هللا إبراىيم، السردية العربية اغبديثة، - 1

 .15لاالس موارتن، نظرّيت السرد اغبديثة، تر: حيواة جواسم دمحم، ص - 2
 .19، ص 1، جموسوعة السرد العريبعبد هللا إبراىيم،  - 3
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اغبملة الفرنسية على مصر، لهّنوا لّجهت كثَتا الوعي العريب اغبديث أبدبو، بشكل راسخ، لكواف 
ينبغي عليو أف يفّكك تلك ابت  الىم يف كّل ذلك، لىذا اؼبنظور أثرهنقدي عريب  لغيواب منظورٍ 

"حقبة  يتخطى، من انحية اثنية، التجربة االستعموارية، كوهنوا ؾبّرداؼبقوالت، ىذا من انحية ألىل، لأف 
اترخيية، ال ينبغي علينا أن نظّل إىل األبد نرّتب عليها أبعادا إيديولوجية هتييجية، فمعظم الشعوب 

  البنية لالداللة. فإبطواؿ اعبدؿ لإعوادة الًتكيب اؼبنتج ىو الفهم اؼبمّيز بُت .1قد مّرت بتجربة شلاثلة"

، لبسبب قّوة بسبب التجربة االستعموارية اليت عرفتهوا ـبتلف البالد العربية لغَت العربية     
لرغبواتو اكببست كثَت من تلك البلداف فيموا قّرره لثّبتو ذلك اػبطواب،  اػبطواب اغبوامل لفكر اؼبستعِمر

كبَت لو لؼبصوادراتو،   رفض كلّي لعداءبُت قوالتو، ل لحولو، بُت قبوؿ اتـ لمطلق ؼب فيو لتوّزعت آراؤىم
رّدة لمل تستطع ىذه اآلراء اؼبنقسمة أف تشّكل رؤية لاضحة ؽبذا اؼبستعمر لخطوابو، لكوانت يف أغلبهوا 

أّف الوعي العريب  غَت دبوا يوجد ربت طبقوات ىذا اػبطواب، وا قواصرالعي فعل إيديولوجية، ال سبلك إالّ 
تلك اغبملة  ،مثاًل ، ة اؼبراجعة لالنقد، فلم تعداغبديث صوار يبلك من اؼبؤّىالت الفكرية موا خّولو إعواد

، الشرؽ العربية اغبديثة، لاستفواؽ، نتيجة ؽبواالفرنسية ىي اللحظة التوارىبية اليت أتّسست عليهوا النهضة 
 رتعت الشرق ابلغرب يف الفرتة احلديثة، "عنيفة"بل غدت رلّرد جتربة من سبواتو لطبولو الطويلُت، 

ادلؤثّرة  عناصرالوبذلك كان من الضروري جدا االستفادة منها، والنظر إليها بوصفها عنصرا من 
 .يف الفرتة احلديثة تكوين الشخصية العربيةمسار  يف

 يف بنواء ىذه اغبملة لذبسيدىوا، ،لقد تضوافرت أسبواب كثَتة، كموا تدّخلت عوامل متنّوعة      
قصد ـ من أىّم السبواب اليت مّهدت ؽبوا، حيث يُ 19ـ ل18يف القرنُت فكواف اػبطواب االستشراقي

ا يّتسم بسمات اثبتة ىي افيً رَ " خُ اتلك البنية اإليديولوجية اليت أقامت "شرق" ابالستشراؽ
ابلتحديد عكس مسات الغرب ادلزعوم، وىي األخرى مسات اثبتة. فيتواجد االستشراق حينما 

                                                           
 .24اؼبركزية اإلسالمية، ص عبد هللا إبراىيم، -1
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، من ىذا Orientalism االستشراقإّف .1والتضاد ادلزعوم"تتواجد ىذه الصورة ادلعكوسة 
يقّدـ تربيرات حواؼبة للعملية  فاؼبنظور، عبوارة عن خطواب سردي زبّيلي لإيديولوجي، حوالؿ أ

يف ، ربقيقوا لرغبة غربية قوائمة والت الشرؽ كّلو، فكواف ىذا الخَت يف احملّصلةاالستعموارية اليت ط
اليت  " ادلمارسة الفكريةاالستشراؽ ضراب من ىذا على اػبيواالت لالوىم، لذلك كواف ،السواس

"كلّيتو" ادلعطيات الثقافية ل"آلخر" وإعادة إنتاجها، ـاقتضتها حاجة العقل الغريب، ألن يشمل ب
  .2مبا جيعلها تندرج ضمن سياقات ادلركز، وىو يفكر ويتفكر يف شؤونو وشؤون غًنه"

 لقد كواف لالستشراؽ، يف اؼبقوابل، دلره الذي ال يُنكر يف ربقيق كثَت من كتب الًتاث     
لإف مل تكن كل ىذه العمواؿ ذات غواية ، ، لترصبتو إىل اللغوات الغربية لالتعريف بوالدبية لالفكرية

فقد سواىم  ،لكالعلمية لدى فبوارستهوا النقد عليو، أضف إىل ذ تتحّل كّلهوا ابلنزاىة ، كموا ملعلمية نبيلة
أّف االىتمواـ  يف االّطالع على اؼبتخّيل السردي العريب يف صوره اؼبختلفة: اؼبقوامة لالسَتة لغَتنبوا، إالّ 

بتداول ادلروايت السردية سبق رليء الفرنسيٌن مبّدة طويلة، " العريب، لالقوؿ ؿ"عبد هللا إبراىيم"،
م، حيث تكاثر الرّواة، شلا 17قطوال والذي رّسخ قواعد شبو اثبتة يف تلّقيها، ظّلت فاعلة 

. لىو موا يعٍت أّف السرد العريب 3شّكل الذوق السردي آنذاك، متأثّرا ابدلروايت ومؤثّرا فيها"
اغبديث انبع من أصوؿ عربية، ترتبط ربديدا بتلك اؼبرلّيت الشفواىية اليت كوانت شوائعة يف الزمنة 

مرلي ، مرلي، دبقواييس اإلرسواؿ الشفوي القديبة "رالي القديبة، مّث ظّلت متداللة يف الفًتة اغبديثة،
كموا بقيت ؿبكومة بقوانوف الصدفة لالدىشة، لاإليقواع السريع لألحداث...لىذه اؼبرلّيت ىي   لو"،

                                                           
، دار الفوارايب، اعبزائر، Anepنقد التمركز اللريب لالتمركز اللريب اؼبعكوس، منشورات ، ظبَت أمُت، كبو نظرية للثقوافة - 1

 .115ص ، 2003بَتلت، طبعة جديدة لمنّقحة، 
 .171الثقوافة العربية لاؼبرجعيوات اؼبستعوارة، صعبد هللا إبراىيم،  - 2
 .368 ص ،1موسوعة السرد العريب، جعبد هللا إبراىيم،  - 3
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اليت تفواعلت معهوا الكتوابة السردية اغبديثة يف البالد العربية، ليف ضوئهوا انبٌت الذلؽ السردي العريب 
 اغبديث.

يف كتواابتو، لىي فكرة ال زبلو من  "عبد هللا إبراىيم"كرة اليت يدافع عنهوا ىذه ىي الف     
بتأثًن األصول السردية القددية يف السرد العريب احلديث، ال ينفي أتثًن قيمة لجدؿ، فهو إذ يقوؿ 

بسبب أّف  ولكّنو يقول أبسبقية أثر األصل العريب عن األثر الغريب،السرد الغريب يف ىذا األخًن، 
الفكرة اليت ترّد نشأة الدب العريب اغبديث إىل الدب اللريب قوايست بُت أدبُت ـبتلفُت؛ شكال 
لمضموان لظرلفوا، لاستعملت منواىج غربية غريبة عن أدبنوا العريب لتحليلو، لمنواقشة مسألة الرّيدة 

، لكل ىذا بسبب و ىذا الدبالدبية بينهموا، لمل تعد إىل السيواؽ التوارىبي لالثقوايف الذي تشّكل في
ابإلضوافة إىل أّف التواريخ سّجل اغبيواة الثقوافية العربية  ،1"االىتمام بشروط النوع األديب"غيواب 

اليت صبعت اؼبصريُت لالفرنسيُت من خالؿ  ،مثال، ـ، لبُّت أّف الوقوائع19ـ ل18اغبديثة يف القرنُت 
ىو سبزيق للنسيج  ، يف اغبقيقة،، بل موا حدثهواعلى مصر، مل تكن إهبوابية يف معظم اغبملة الفرنسية

، للكّن ىذه الوقوائع االجتمواعي اؼبصري، لهنب للثرلات، لسيوادة ؼبشواعر الكراىية لاغبقد بُت الطرفُت
، دبجموعة من اؼببوالغوات اػبطوابية، صواغت ضراب امتثواليوا لتبشَتّي للحملة ،الزمن استبدلت، دبرلر"

االستعمواري اؼببواشر، لرفعهوا ذىنيوا إىل مستوى العمل التوارىبي  العملي بعد ذبريدىوا من بعدىوا لذلك
االستشراقية اليت تغّذت على مالحظوات -، لىو ابلضبط موا رغبت فيو الدبيوات الرلمنسيةاػباّلؽ
 .2"الرّحوالة

                                                           
 .137عبد هللا إبراىيم، الثقوافة العربية لاؼبرجعيوات اؼبستعوارة، ص - 1
 اؼبشكلة تكمن يف ذلك  ، اليت ال يبكن لّي أحد إنكوارىوا، للكنّ لقد كوانت ىنواؾ بعض مالمح التأثَت لالتأثّر بُت الطرفُت

 التضخيم الذي عرفتو عملية التأريخ ؽبذه اغبملة لآلاثرىوا.

 .31ص ،عبد هللا إبراىيم، السردية العربية اغبديثة - 2
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نستشّف من ىذا الكالـ أّف العرب امتثلت يف العصر اغبديث ؼبقوالت اػبطواب      
 أيضوا التفكَت يف حواجوات الذات لإشكواالهتوا، لاستنوادا إليهوا ،يف ضوئهوا، االستعمواري، حيث متّ 

الفكري لالنقدي العربيُت، لىذا موا عّمق من الزمة  ُتطرحت أسئلة النهضة لاغبداثة يف اػبطواب
وهنوا تشتغل على قضواّي البالد العربية اإلسالمية أبدلات غربية، تبلورت يف شرلط ثقوافية اؼبنهجية، ك
لتراثو، من جهة  عّمق اؽبّوة بُت الان لاآلخر، ىذا من جهة، لبُت اإلنسواف العريب اؼبسلم ـبتلفة، كموا

تحديث كل ؿبوالالت ال  ،إف مل نقل ،أغلب أخرى. فكوانت اآلاثر سلبية جدا، بل إهّنوا قصمت ظهر
خطواب ، لمنهوا الفكرة اليت تقوؿ بوجود اليت تقّدـ هبوا الدارسوف لالبواحثوف العرب يف الفًتة اغبديثة

 لقبل القيواـ بًتصبة الرلاّيت الغربية. قبل حضور اؼبؤثّر الغريب ،الرلاية مثال؛ سردي عريب

 وفاعلية التمثيل العريب ادلتخّيل الروائي -4-3

     الرواية: األصول واالنتشار -1

ر لالتأثَت القوائمة بُت موا وَبدث عالقوات التأثّ  ىو ر اغبديثالعص موا مّيزقد كواف من أىم ل      
الرواية "للعل  ،لبُت موا يوجد يف اإلبداعوات الفنية ،: اجتمواعيوا لاقتصوادّي لسيواسيواثقوافيةيف السواحة ال

Novel " دبوا  ؛من أكثر اإلبداعوات تالزموا مع الظرلؼ اػبوارجية، لأقدرىوا على سبثيلهوا سردّي ىي
حديث العهد، فهي ال تتجوالز  نوعوا الوقوائع لالفكوار، على الرغم من أهنّ  /يبدعىي تعبَت أديب يعرض

شكواؽبوا لمظواىرىوا، فصوارت أرت بشكل سريع لمذىل فتنّوعت هوا يف اؼبقوابل تطوّ أربعة قرلف، للكنّ 
 من قبل كموا كواف  ،قراءةالل  تحليلالل  صفوبتواج إىل الو ، من النبية كبَتٍ  على قدرٍ  لك موضوعوابذ

 الشعر العريب القدمي. شأفُ 

" أمواـ الدارسُت إشكواالت عديدة، يرتبط بعضهوا دبفهـو الرواية ونشأهتايطرح موضوع "    
ىذا النوع السردي، لصبلة اػبصوائص اليت سبّيزه عن غَته من النواع السردية الخرى، ليرتبط بعضهوا 
اآلخر بتواريخ ظهور ىذا النوع الديب، لإىل أّي فضواء جغرايف لثقوايف يبكن أف يعود انتمواؤه، لقد 
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لإف قبحت يف ربقيق ، لجنبية لالعربية لتذليل ىذه الصعوابت، للكّنهواتصّدت كثَت من الدراسوات ا
خلقت نوعوا من عدـ االتّفواؽ لالتوافق يف الرؤى، بسبب تعّدد إاّل أهّنوا، يف اؼبقوابل،  ،بعض الوضوح

 التعواريف لالتفواسَت اؼبقّدمة للرلاية لأصوؽبوا.

، خواصة يف بداّيت العصر ليبكن أف نرجع ىذا التخّبط يف فهمهوا لصعوبة ضبط حدلدىوا  
" افتقوار النقواد إىل تقواليد نقدية اثبتة، " من أّف  Wayn Booth واين بوث، إىل موا قوالو "اغبديث

لحبكم التنوّع الذي يصل إىل درجة الفوضى يف الشكواؿ الدبية اليت تندرج ربت اسم الرلاية، مل يكن 
 ترتيبوا من نوع موا، حىت للو أّدى هبم ذلك إىل درجة من التصّلب الفكري أمواـ النقواد غَت أف يبتدعوا

"الدلغمواتية" لتبعوا لذلك عبأ أللئك النقواد إىل ابتداع تقواليد عظيمة من أشكواؿ لأحجواـ ال ربصى 
مبنية على ظبوات مشولية شديدة التنوّع لاالّتسواع، غَت أهّنم كوانوا موا يلبثوف أف يتخّلوا عن ىذه التقواليد 

علن عن ميالدىوا مثّ لىذه ىي بداّيت بنواء الرلاية الغربية، اليت كثَتا موا أُ  ،1العظيمة بسرعة مرعبة"
 لفواهتوا من قبل النقواد احملدثُت.

لمل تكن الرلاية العربية يف منأى عن ىذه العقبوات اليت لاجهت الرلاية الغربية، بل لعّل لضع     
اعبدؿ  ،على سبيل التمثيل ال اغبصر، لسبواب كثَتة، نذكر منهواىذا يرجع اللىل كواف أكثر أتّزموا، ل 

طرح مع نظَتهتوا الغربية، لاؼبهم، يف الواسع حوؿ إشكوالية الصوؿ العربية أل الغربية ؽبوا، لىو جدؿ مل يُ 
ىو التأكيد على اؼبخواض العسَت الذي عرفو فن الرلاية عموموا، لذلك عرّفهوا أحد  ،ىذا اؼبقواـ

الرواية كتلة ىائلة عددية الشكل إىل حّد بعيد...، إهّنا، بكّل وضوح، تلك ادلنطقة  "الدارسُت بقولو
 .2األكثر رطوبة يف األدب، ترويها آالف اجلداول وتنحّط أحياان لتصبح مستنقعا آسنا"

                                                           
، 1رلجر ألن، الرلاية العربية، مقّدمة اترىبية لنقدية، تر: حصة منيف، اؼبؤسسة العربية للدراسوات لالنشر، بَتلت، ط - 1

 .9 ص ،1986
 .10اؼبرجع نفسو، ص - 2
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عٍت أّف ال يعٍت ىذا الكالـ أّف الرلاية مل تستقّر بعد أل أهّنوا لن تعرؼ االستقرار، بقدر موا ي    
قبوؿ زبّبطوا يف فهم ىذا النوع الديب خواصة يف بداّيتو، لىي حواؿ كّل جديد، فهو ال يعرؼ ال ىنواؾ

لالرلاج إاّل بعد أف يتعّرض إىل كثَت من الصّد لالنقد لالتمحيص، حىت إذا موا أثبت لجوده لقّوتو، 
 ضوافة.اإلل  عرب اغبذؼ من تطوير ذاتو ،بعد ذلك، حّقق االستقرار الذي سيسمح لو

" تقدمي لصٍف مشتٍق من لاقع حواؿ اآلداب العربية يف عبد هللا إبراىيما، لقد حوالؿ "ىذ   
" تًتاكم، فتندرج ضمن أنواع خواصة هبوا دلف القرف التواسع عشر، مقّررا أّف النصوص الدبية تتشّكل ل

ذلك أف تنقطع عن سيواقواهتوا، لكّنهوا ال يبكن أف تتشّكل لتًتاكم إاّل إذا رفضت الطر التقليدية ل
مضيفوا أبّف ىذا اعبديد  ،1السيواؽ، لاالحتجواج على قيوده، لالتمّرد على القيم اليت ربوؿ دلف تطّوره"

سيواقي لأخالقي لداليل عواـ، "يعيش ؼبّدة طويلة بُت اّتصواؿ مع القدمي لانفصواؿ عنو، اتصواؿ 
لانفصواؿ شكلي لأسلويب لبنوائي خواص، ليبّر لقت طويل قبل أف ينتزع اعبديد مشرلعّيتو الكواملة يف  

وىذا ما يكشف عن ادلنظور الذي يفّسر بو ىذا الناقد ادلتخّيل  .2، فُيعًتؼ بو"شيءكل 
خلصوص، ىي اليت أنتجت الروائي، وىذا ادلنظور يقول أبّن ادلوّجهات اخلارجية، الشفوية اب

القوالب الفنية العربية، مثل السًن وأدب اجملالس وغًنمها، وكما ىو معلوم فإّن ىذه القوالب 
جبانب سوسيوثقايف يف التاريخ ومنو صلد أهّنا ل حتافظ على شكلها األّول يف الراىن،  الفنية متعّلقة

  من صور ودالالت تلك الفنون.ولكّنها بقيت مّتصلة بو عرب ما تراكم يف الالوعي العريب

                                                           
  .206عبد هللا إبراىيم، السردية العربية اغبديثة، ص  - 1
 .206ص  اؼبصدر نفسو، - 2

يصُدؽ ىذا التوصيف على كثَت من القضواّي اؼبعرفية لاإلبداعية، كونو يرتبط بفكرة تشّكل النواع الدبية لغَت الدبية، لاليت تقـو 
أنواعوا عديدة خبصوائص ـبتلفة، حيث يتشّكل الّلؿ، اعبنس، من ؾبموع خصوائص  على فكرة االنتمواء إىل جنس عواـ يتضّمن

النواع، ليتكّوف الثواص، النوع، من صبلة السموات اليت ربويهوا النصوص/التمظهرات الفردية، فيتلّوف أبلواهنوا، فبوا يطبعو بطوابعو 
 تميوا إىل جنس لاحد.اػبواص، فيتبّدى نوعوا قوائموا بذاتو، متفواعال مع غَته، للكّنو مع ذلك من
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يف ضوء ىذا، حوالؿ كثَت من الدارسُت الغرب البحث يف أصل الرلاية، دبوا ىي متخّيل     
 ،ذكران من قبل كموا،  أديب، لنشأهتوا لالظرلؼ اليت اكتنفت تلك النشأة، لتعّددت تلك الدراسوات

من  لمن بعده كلٌ  ،"Hegelىيجل ؛ حيث حوالؿ "اؼبعرفية، لاختيواراهتم بتعّدد انتمواءات أصحواهبوا
تفسَت نشأهتوا استنوادا إىل موا حدث من  ،"G. Lukács ولوكاش Goldman غولدمان"

تغيَتات يف العصر اغبديث؛ الذي حوى الرأس اؼبوالية لاقتصواد السوؽ، لموا لّفرتو ىذه الظرلؼ 
لعوامل، لاػبصوصية الذاتية، لاكبطواط اخواصة فكرة العزلة ، دبوا فيو الرلاية، لاؼبظواىر من موادة ثرية لألدب

قصة حبث عن قيم أصيلة، " عن الرلاية، إهّنوايقوؿ  ،مثال ،"غولدمان"ؽبذا ألفينوا لغيواب اؼبثل العليوا. 
وفق كيفية منحطة يف رلتمع منحط، اضلطاطا يتجّلى، فيما يتعّلق ابلبطل بشكل رئيسي، عرب 

 .1واقعا جليا" واختفائها بوصفهاإىل مستوى ضمين التوسيط وتقليص القيم األصلية 

 Paul فان تيغممن أرجع الرلاية إىل اؼبلحمة، كموا قواؿ بذلك " لىنواؾ، يف مقوابل ىذا الكالـ،     

Van Tieghem،" " من أكثر يعّد " ادوارد سعيدللكن التفسَت الذي قّدمو النواقد الفلسطيٍت
ربطوا اتموا، إىل درجة أّف الرلاية  الرلاية لاالستعموار، بُت نشأيت سبّيزا، حيث ربط، ىذا الخَت التفواسَت

لأكرب مثواؿ على ىذا المر رلاية  تتوّحد معو لترتبط بو أهّنوا تعرّب عن االستعموار لأفكواره، ابإلضوافة إىل
، لىي من ألائل الرلاّيت الغربية اغبديثة ـ1719سنة  "دانيال ديفو" اليت ألّفهوا "روبنسن كروزو"

، حيث تعكس الرلاية الرؤية وا حوؿ ألريب يبٍت مستعمرة على جزيرة غَت ألربيةاليت تدلر أحداثه
" لىو ضرب من العمليوات اليت التمثيللىذا موا ُيصطلح عليو بػ" .2االستعموارية لخآخر اؼبستعَمر

                                                           
 .21، ص 1993لوسيواف غولدمواف، مقّدموات يف سوسيولوجية الرلاية، تر : بدر الدين عرلدكي، دار اغبوار، الالذقية،  - 1
حيث أّكد أّف "المم  .58، ص1997إدلارد سعيد، الثقوافة لاإلمربّيلية، تر: كمواؿ أبو ديب، دار اآلداب، بَتلت، ط،  - 2

 فحة نفسهوا.صنفسو، الاؼبرجع ذاهتوا تتشّكل من "سردّيت لمرلّيت" ". 
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تُلّخص الطريقة اليت نّتبعهوا يف رؤيتنوا لذاتنوا للخآخر، استحضوارا أل تغييبوا، من خالؿ االستنواد إىل 
 .لسوائل متعّددة لمتنّوعة، لكّن أنّبهوا لأخطرىوا "الكتوابة لالقوؿ"

ىذا، لقد ظّلت ؿبوالالت النقواد الغربيُت تتواىل من أجل تفسَت نشأة الرلاية، لمن بُت ىذه      
الذي  Milan Kundera "* كونديراميالن  اؽبوامة، نذكر التفسَت الذي تقّدـ بو "احملوالالت 

، لؼبوا أف أفرزت الزمنة اغبديثة إنسواان ـبتزال يف بعده الرواية إصلازا اترخييا من إصلازات أوروابعّد 
اؼبنسية تشواؼ تلك الكينونة لة الكوالِ العقلي احملض، جواءت الرلاية متحّدية لذلك االختزاؿ، لؿبُ 

، النسيواف أل اتريخ الكشف لاؼبعرفة، لذلك، كوانت اؼبعرفة اتريخ لظبواهتوا اؼبتعّددة، إّف اتريخ الرلاية ىو
     .1ىي القيمة الخالقية الوحيدة للرلاية ،حسبو

، أموا عن احملوالالت **تًتاكم لتشّكل اتريخ الرلاية الغربية ،ظّلت ىذه التفسَتات لغَتىوا   
بُت من ينسبوهنوا إىل اؼبؤثّر الغريب، لبُت  ، كموا ذكران من قبل،الرلاية فقد انقسمت اآلراء العربية لتأريخ

                                                           


التحصيل اغبواصل اإلقرار أبّف "التمثيل )ىو( أّي شيء يبّثل شيئواموا. اللفواظ، اعبمل لالفكوار لالصور يبكن أف تعترب من  

سفية ؿبَّتة...إّف التشوابو ليس ضرلرّي للتمثيل، الكلموات مثال ال تشبو سبثيالت، رغم أّف طرقهوا يف التمثيل ـبتلفة. التمثيل عالقة فل
ة الشيواء اليت سبثّلهوا...حىت الصور ال سبّثل داخليوا...لدينوا إذف ثالثة بدائل: إموا أّف الصورة سبّثل عرب كوهنوا تؤّلؿ، ليف ىذه اغبوال

للصور الذىنية قد ربّدد أتليلهوا. لكّن ىذا على أتليل نفسهوا  يرتبط التفسَت بفكرة التأليل ال التشوابو. أل أّف بعض الصور قوادرة
يعٍت اعتبوار التمثيل أسواسيوا لغَت قوابل للتحليل إطالقوا. لأخَتا، نستطيع  القوؿ إّف الصورة سبّثل كل شيء تشبهو. لكل صورة عدد 

لكن ىذا أيضوا يًتؾ فيموا يبدل فكرة التمثيل دلف تفسَت". تد ىوندرتش، دليل أكسفورد  ال متنواه من "احملتوّيت التمثيلية"
 . 874، 873، ص ص 4للفلسفة، ج

*   كونديرا ميالن Milan Kundera(1727 )اليسواريُت، من مؤلّفواتو كواتب لفيلسوؼ، من أشهر الرلائيُت التشيكم :
 ، أتمالت يف فن الرلاية...1988، اػبلود 1978 ، الضحك لالنسيواف1965، اؼبزحة 1963غراميوات مضحكة 

 . 15، 14، ص ص 2001ميالف كونديرا، فن الرلاية، تر: بدر الدين عرلدكي، أفريقيوا الشرؽ، اؼبغرب،  - 1
**  ابإلضوافة إىل ىذا، فقد جعل "نورثرلب فرايNorthrop Frye من "الرلاية" ليست إال نوعوا من جنس ىو "
ىذه الكلمة الخَتة تعٍت شيئوا مصنوعوا لليس شيئوا زائفوا. ذكره لاالس موارتن، نظرّيت السرد اغبديثة، "، لقد كوانت التخييل"

 .24ص
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من يرجعوهنوا إىل ذلك اؼبورلث السردي العريب القدمي، لبُت ىؤالء لأللئك ظهرت طوائفة أخرى ربوالؿ 
 يف الدب مشكلة النوع الرلائي حوالؿ أف يتتّبع "عبد هللا إبراىيمالقوؿ ابؼبرجعيتُت معوا، للكّن "

عملية البحث يف تلك اؼبشكلة ظّلت أسَتة االىتمواـ ابؼبؤثّرات  إىل أفّ  لعريب اغبديث، لقد توّصلا
"عنواصر "السردية العربية القديبة" إالّ يف نطواؽ ؿبدلد جدا، للو استقواـ اػبوارجية، كموا أنّو مل يتّم حصر 

ل حصر عنواصر "السردية العربية اغبديثة" لجرت مضواىواة حصر شوامل لتلك العنواصر، لأمكن ابؼبقواب
لمقوارنة بُت اؼبورلث السردي لالسردّيت اغبديثة لمكن االقًتاب إىل حّل معضلة نشأة النوع 

حّوؿ شرلط النوع الديب  ،حسب النواقد، اثَػُْت الشعري لالسرديللكّن فعل اإلحيواء للًتُ  .1الرلائي..."
ؾ لظيفتهوا، لارهتن لجود النص الديب دبدى امتثوالو لتلك الشرلط، غَت أّف إىل معوايَت هنوائية، مل ُتدرَ 

بداعية ىذه اغبواؿ مل تدـ طويال، بسبب تغَّت الذائقة الدبية العربية، فتّم التمّرد على الشكواؿ اإل
   . 2لاخًتاع غَتىوا القديبة لمّت ذبديدىوا، بل

، فإّف اَلْلىل من ىذه العملية ىو كوانت عملية اإلحيواء متعّلقة ببعث مبوذج سوابق  لإذا    
أل على القل مبوذج ؿبّسن لمطّور عن القدمي.  قصد بو استحداث مبوذج جديد"التحديث" الذي يُ 

ثر، ابلشعر أكثر منهوا ابلن ،يف اتريخ أدبنوا العريب اغبديث، لعلى الرغم، من أّف العملية اللىل ارتبطت
ارتبواطو بعملية اإلحيواء، للكّن الذي حصل ىو أّف التحديث/التقّدـ ، عن ىذا الخَت ،إالّ أنّو ال ينفي

" أبطأ لأكثر تنّوعوا، لالعوامل الّللية اليت تضّمنتهوا عملية التطور كواف  ،روجر ألنحسب ، يف النثر
اؼبتنّوعة ىذه يبكن حصرىوا يف أتثَت المبواط الدبية اللرلبية أّلال لابغبواجة إىل تكييفهوا لتتالءـ مع  

                                                           
 .146عبد هللا إبراىيم، السردية العربية اغبديثة، ص  - 1
ثلة من النقواد، لىذه ىي اؼبهّمة اليت تصّدى ؽبوا النواقد، يف ـبتلف كتبو حوؿ السرد، لىي مهمة صعبة، ربتواج إىل تضوافر جهود   

حىت تتّم عملية استقصواء لاستقراء شواملُت للسرد العريب القدمي لاغبديث دبختلف عنواصره الفنية، للكّنهوا ؿبواللة ُسبقت دبحوالالت 
نقدية كثَتة، لإف مل أتخذ الطوابع لالغواية نفسهوا، لىي تندرج، رغم اختالفهوا، ضمن جهود اإلحيواء اغبثيثة اليت عرفهوا أدبنوا العريب 

 غبديث.ا
 .81ص ،اؼبصدر نفسو - 2
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 ، لاثنيوا بطبيعة العمواؿ الدبية السوابقة اليت كوانت سوائدة ضمن تقواليد النثراللغة لظرلؼ اجملتمع
 .1الكالسيكي"

فيحوالؿ أف يقلب ىذا الطرح رأسوا على عقب، فيجعل أتثَت  "عبد هللا إبراىيم" أموا    
 العمواؿ الدبية القديبة لموا أشواعتو من ذائقة خالؿ القرلف اؼبواضية أكرب من أّي أتثَت آخر، بل أتيت

دبثوابة سبب أّليل لرئيس يف بنواء السرد العريب اغبديث؛ متمّثال يف الرلاية، مّث بعد ذلك  ىذه العمواؿ
 الكالسيكيٌن اجلدد ال ىبرج عن فئة النقواد  ،يف جوانٍب من ىذا الطرح، ، لالنواقدأييت اؼبؤثّر الغريب

Neo-Classistsاغبديثة  ، الذين حواللوا إعوادة ربط اعبديد اؼبستحدث يف سواحة الثقوافة العربية
ابلقدمي من تراثهوا العريق، لإف كوانت طرؽ اؼبقواربة زبتلف، لالوعي النقدي لديو أكثر نضجوا منو لدى 

 النقواد السوابقُت.

حوؿ نسبة  ،عموموا، يطرح فكرة اتّفواؽ النقواد "Roger Allen "روجر ألنكواف   ذالإ  
اؼبقوابل، يؤكد على فكرة أخرى مفوادىوا، أّف أتثَت نّو، يف فإالرلاية العربية إىل التقواليد الدبية الغربية، 

لألف ليلة  تقواليد القصص الشعبية اؼبتنّوعة يف ألراب، يف القرف الثوامن عشر لبعده، مثل شهرزاد، عنًت،
إّف ىذه العمواؿ يف  ـ"، كواف كبَتا جدا،1713ل  1703وامي"" بُت عجاالندلليلة، اليت ترصبهوا "

" ظّل أتثًنىا ضمن إطوار الدب الشعيب أل "الالأدب"، لعلى ىذا السواسالعوامل العريب ظّلت تتحّرؾ 
لىذه الفكرة ىي اليت استثمرىوا ، 2معّطال يف ادلراحل ادلبّكرة من تطّور الفن الروائي العريب ادلعاصر"

ذي ، ال ليحوالؿ القوؿ إّف أتثَت اؼبرلّيت العربية القديبة يف الرلاية الغربية ىو ال"عبد هللا إبراىيم"
شّكلهوا، بل ليؤكد أّف تلك اؼبرلّيت القديبة، لإف ظّلت ضمن الدب الشعيب، إاّل أهّنوا ىي اليت 

                                                           
 .12رلجر ألن، الرلاية العربية، ص - 1
، لإف كواف أغلب الظّن يف كالمو أنّو يقصد الكتواابت 15، لالفكرة نفسهوا يؤّكد عليهوا يف الصفحة 13ص اؼبرجع نفسو، - 2

فة... النثرية الرظبية ذات اللغة البليغة، لالفصواحة اؼبدرسية، لال يقصد الكتوابة النثرية اغبرة اؼبرسلة اؼبوجودة يف السَت الشعبية لاػبرا
 عبد هللا إبراىيم.لىذه النواع ىي اليت انشغل بدراستهوا 
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، لذلك أّف تصنيفهوا ألن روجرشّكلت البطوانة الرئيسة للرلاية العربية اغبديثة، على خالؼ موا يقوؿ 
الفنية بشكل داخل الدب الشعيب/الالأدب من قَبل أصحواب الدب الرظبي ال ينفي عنهوا القيمة 

 مطلق، كموا ال ينفي عنهوا أتثَتىوا الكبَت يف توجيو مسوار الكتوابة السردية العربية يف العصر اغبديث.

" ضمن سلسلة احملوالالت النقدية عبد هللا إبراىيمجهد " ةُ عَ وضَ بنواء على موا تقّدـ، يبكننوا مَ     
الِت اػبفّية اليت ذبمع بُت  اؼبرلّيت السردية القديبة لالسرد العربية اليت حواللت الكشف عن الصِّ

العريب اغبديث، مثل أعمواؿ جربا إبراىيم جربا، لعبواس خضر، لالنواقد العراقي صفواء خلوصي، لإدلارد 
يف خطواب النواقد، ابإلضوافة إىل  ،قصدا أل دلف قصد، سعيد...، لىي اؼبصوادر اؼبسكوت عنهوا

" إبراىيم عبد هللالفكوار، لاليت حوالؿ "؛ الذي انقش كثَتا من ا"روجر ألنمسكوت آخر، لىو آراء "
قدر موا كوانت لتقليدا ؿبضوا، ب دلف أف تكوف ؿبواللتو تلك جهدا مكرلرااستثموارىوا، ل  البحث فيهوا

 لحفرا يف تفواصيلهوا. انفتواحوا على أسئلتهوا

بفواعلية اؼبورلث السردي العريب القدمي يف تشكيل  "روجر ألنمل يسّلم البواحث المريكي "    
للبحث  انقدانأدلّة أقوى، لىذا موا تصّدى  ،حسب قولو، لذلك، حىت تتوافرالرلاية العربية اغبديثة، 

حليم بركات" " يف مقّدمتو لرلاية" إدوارد سعيد" يسّلم، من جهة أخرى، دبوا قوالو "روجر" فيو، للكنّ 
"ىنواؾ أسالفوا متنّوعة للرلاية العربية يف القرف العشرين، يث أّكد على أّف "، ح"عودة الطائر إىل البحر

إالّ أّف أّّي من ىذه السالؼ ال يعترب من النواحية اؼبنهجية لالساللية، سوابقوا للرلاية العربية أل مفيدا ؽبوا 
الشكواؿ  بنفس الطريقة اليت استفواد هبوا ديكنز من أدب فيلدنج...لىنواؾ تشكيلة متنّوعة لغنّية من

القصصية يف الدب العريب قبل القرف العشرين، مثل القصة لالسَتة لاغبديث لاػبرافة لالسطورة لاػبرب 
لالنوادرة لاؼبقوامة، إاّل أّف أّّي منهوا مل يصبح فيموا يبدل النمط القصصي الرئيسي كموا كوانت الرلاية 

 .1اللرلبية"

                                                           
 .14، 13رلجر ألن، الرلاية العربية، ص ص  - 1
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النواع الدبية النثرية العربية بح أّي نوع من و مل يص" أبنّ إدوارد سعيدقبوؿ فكرة " يبكن     
القديبة ىو النمط القصصي الرئيس ابلنسبة للرلاية العربية، للكّن السؤاؿ الذي يلّح علينوا يف ىذا 

ىذه الشكواؿ القصصية أف يكوف ىو النمط القصصي الرئيس  من السيواؽ ىو: ىل على أحدٍ 
من اؼبلحمة ىو موا  ، على سبيل التمثيل،الرلاية الغربية أصوؿ ابلضرلرة؟ أضف إىل ذلك، ىل اكبدار

إّف القوؿ .!ا موا سّلمنوا ابلصل اؼبلحمي ؽبواىذا، طبعوا، إذل ؟ يف الوسط الثقوايف الغريب جعلهوا أكثر قبوال
ى مسوار تشّكل اؼبتخّيل الرلائي ة، سيطرة مبط قصصي لاحد للحيد علالقديبة ال يعٍت، البتّ  ابلصوؿ

ليس ابلضرلرة أف ، بل يعٍت أّف ىذا الخَت ىو حصيلة تفواعل لذلابف ذلك اؼبورلث العريب اغبديث،
"، لىذا التنوّع لالزخم يف اؼبكّوانت الروايةداخل شكل سردي قوائم بذاتو ىو " ،يكوف كل اؼبورلث

 السردية ىو موا يصنع سبّيز الرلاية العربية عن نظَتهتوا الغربية.

إّف الرلاية، لاغبواؿ تلك، انبثواؽ عن رصيد سردي عريب ضخم، كواف ىو اؼبؤثّر الّلؿ يف     
تشكيلهوا، دلف أف يكوف ىو اؼبؤثّر الوحيد، لّف االّطالع على الرلاية الغربية كواف لو أتثَته الذي ال 

الّلؿ، لىذا ىو التفسَت ابؼبقوارنة مع  ،حسب عبد هللا إبراىيم، نكر، للكّنو أتثَت متأّخر لأّقل فواعليةيُ 
عن  ،يف آف لاحد ،، لىو، بذلك، يعٍت أنّو نوع ىبتلفالذي يقّدمو النواقد ؼبشكلة النوع الرلائي العريب

بول الرلاية الغربية. ليبدل أّف النواقد استفواد كثَتا من أفكوار "عن اؼبورلث السردي العريب القدمي ل 
 لىو ينواقش ىذه القضية، "،الرتاثتشكيل حوؿ " (،م1713،2005)"Ricoeur .Pريكور 

"الرتاثية" ىي ادلفتاح لتشغيل النماذج السردية، وابلتايل  "حيث أّكد، ىذا الخَت، على أفّ 
"  annovationلتحديد ىويّتها، وتشكيل تراث ما يعتمد على تفاعل عاملٌن مها : "ادلبتكر

العريب القدمي، ابإلضوافة إىل فوالراسب من اؼبورلث السردي ، sedimentation "..."1و"الراسب
اؼببتكر يف السرد اغبديث، سواء أكواف عربيوا أـ غربيوا، نبوا اللبنتواف اؼبركزيّتواف يف تشّكل الرلاية العربية 

 اغبديثة.
                                                           

 .45، ص 2000، 1بوؿ ريكور، الوجود لالزمواف لالسرد، تر: سعيد الغوامبي، اؼبركز الثقوايف العريب، بَتلت، الدار البيضواء، ط - 1
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فيصل "ػتفسَتا مغوايرا لتواريخ الرلاية العربية، ف ُأخرى، ربوالؿ أف تقّدـ عربيةً  للكّن آراءً     
"للدت الرلاية العربية داخل عمومية تنويرية، ندعوىوا  لالنبوا تقوؿأُ  ،يصل إىل نتيجتُت ،مثال، "دراج

"النص التنويري"، إذ الرلاية تعيد قوؿ غَتىوا، لإذ القوؿ اآلخر يقوؿ موا لّقنو للرلاية بشكل ـبتلف، ػب
يعثر على أرض اثبتة يذيع "النص التنويري"، يف ألوانو اؼبختلفة مل يبيَّز بقولو، بلغة بورديو، لمل  ذلك أفّ 

 منهوا ىذا القوؿ...لتقوؿ النتيجة التوالية: للدت الرلاية العربية داخل اؼبستوى السيواسي)صراع اغبرية
الديب اؼبوافق ؽبوا كواف غوائبوا، بقدر موا كوانت غوائبة -لاالستبداد لمرتبّية اؼبعوارؼ(، لّف اؼبستوى الثقوايف

البداية، لأف -ستطواعت الحقوا أف تنفصل عن النصالسبواب اليت تسمح بوجوده...)للكّنهوا( ا
 .1تتحّوؿ إىل نص مستقل بذاتو، ينتج بنية ربية خواصة بو..."

البداية، حيث -، يف كالمو ىذا، الرلاية إىل مرحلتُت؛ مرحلة النص"فيصل درّاجيقّسم "    
كواالستبداد لاغبرية، أل   تغيب اػبصوائص الذاتية، ليتلّوف ىذا النص دبوا كواف شوائعوا من ثنوائيوات ضدية

الشرؽ لالغرب، لىذا موا جعلهوا زبرج عن مسوارىوا اإلبداعي لتتحّدث عموا كواف يشغل العريب يف 
فرنسيس العصر التنويري، لذلك، كثَتا موا أشوار الرلائيوف يف تلك الفًتة، مثل "

 ،ـ..."، أهّنم يكتبوف كتوااب سيواسيوا1922، 1874 فرح أنطون"وـ" 1835،1874مراش
اؼبستقل، حيث استطواعت الرلاية أف سبّيز -. أموا اؼبرحلة الثوانية، فهي مرحلة النصواعيوا لفلسفيوااجتم

" مل يكن معنيوا بتتّبع اجدرّ فيصل ذاهتوا عن غَتىوا من الكتواابت السردية الخرى. لجلّي ىنوا، أّف "
  العصر اغبديث.الصوؿ اليت اكبدرت منهوا الرلاية العربية، بقدر موا كواف مهتموا بتوصيف حواؽبوا يف 

"حكاية دلسار كتابتو، أو بلغة أخرى، مرآة النص الرلائي، كموا يقوؿ فريد الزاىي، ىو  إفّ     
ىذه اآلراء،  إفّ . 2يرى فيها مسار تكّونو، وبذلك فكّل عمل أديب يُفِصح عن مراحل تبلوره كنص"

ة رخوة، تستقبل ُلجهوات النظر لغَتىوا، تؤّكد أبّف البحث يف أصل اؼبتخّيل الرلائي العريب موازاؿ منطق
                                                           

 .153ص ،1999، 1بَتلت/الدار البيضواء، طاؼبركز الثقوايف العريب،  فيصل درّاج، نظرية الرلاية لالرلاية العربية، - 1
 .146، ص2003فريد الزاىي، النص لاعبسد لالتأليل، أفريقيوا الشرؽ، بَتلت،  - 2



           ادلتخّيل السردي والتمثيل الثقايف يف خطاب عبد هللا إبراىيم النقدي             الفصل الثاين    

 

 
202 

اؼبختلفة، بل لتستوعبهوا صبيعوا، لذلك بسبب ضبوابية ىذا التواريخ، أل ابلحرى ضبوابية السيواؽ 
يزّلد   تضن النواع الدبية الخرى، لىو يف كل ىذاالثقوايف العواـ الذي احتضن تشّكل الرلاية، كموا اح

 غَته.كل فهم دبوا يربّر بو أحكوامو حوؿ نشوء ىذا النوع أل 

  :الرواية، ادلتخّيل والتمثيل الثقايف -2

على صبلة من العنواصر، تكوف دبثوابة إطوار عواـ يسمح لو  لمتخّيلو أديب نوعكل ينبٍت      
بية اؼبشواركة الد تخّيالتتيح لو أف يتمّيز عن غَته من اؼبابالنتمواء إىل ميداف الدب الرحب، كموا أنّو يُ 

متجّنسوا ، على القلّ ، يبكن أف يكوف ىنواؾ أدب دلف أف يكوفلو يف ذلك االنتمواء. لذلك، ال 
النواع الدبية االنغالؽ يف مقوالت نظرية  ض مقّومواتو، لال يعٍت ىذا الكالـلبع جبنس معُّت أل حوامال

اليت ربوالؿ إقوامة استقاللية اتمة بُت النواع، من خالؿ التشديد على ضبط ركوائزىوا  التقليدية
" الالمشرلط"المر ىو ؿبواللة ذبّنب اػبلط  ة أمواـ تطّورىوا، بل مدارُ بَ قَ يكوف عَ لخصوائصهوا، لىو موا س

بل أل شعر،  قد يؤّدي إىل سبواىي حدلدىوا، لحينئذ لن يبكن اغبديث عن قّصة أل رلاية الذيل  بينهوا،
 .فقط لألدبعواموا نقواشوا المر  يصبح 

ربوالؿ أف تستضيء هبذه  ،لحديثو قديبو بنواء على ىذا، فإّف منواقشة موضوع السرد العريب   
من أكثر ىو  ،مهموا كواف انتمواؤه اعبغرايف أل اللغوي ،الفكرة يف مقواربتهوا لبعض إشكواالتو، لّف السرد

التعبَت التصواقوا ابلبشر، لىو موجود يف الزمنة اؼبختلفة، يتلّوف بظرلفهوا لثقوافواهتوا، لذلك يلحقو لسوائل 
ي، للكّنو، رغم ىذا، ىبتلف من أّمة إىل أخرى، فوالسرد العريب ليس التغيَت لالتحّوؿ عرب مسواره التوارىب

ىو الغريب، لإف اشًتكوا يف بعض اؼبيزات، لحىت داخل الفضواء الواحد، الذي نسّميو عربيوا أل غربيوا، 
 توجد كثَت من االختالفوات، بيد أهّنوا، ال تعدل أف تكوف تنويعوا، حذفوا لإضوافة، ليس إال.

يعّد العمل الرلائي، اغبوامل للمتخّيل، من "النظمة الدالة اليت تعرُب اللسواف إىل أنسواؽ أخرى 
ربتويهوا لتتقواطع معهوا بواسطة اؼبتخّيل الذي قبده يعطي للرلاية أحيواان خصوصية تعّرؼ بو، ليتعواىل 
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واء موجودة أل إاثرة عنهوا أحيواان، ليكوف لسيلة إلاثرة أشيواء غَت موجودة بواسطة اللغة أل ؿبواكواة أشي
نوع من اإليهواموات أل التمّثالت اليت تتوّجو إىل الشيواء لتربطهوا ابللحظة اليت تتمثّلهوا فيهوا الذات، 

 .1فتصبح عمال مقصودا هبّسد لعيوا بغيواب أل اعتقوادا إبيهواـ"

لقد عرّبت كّل أّمة/ثقوافة بطريقتهوا اػبواصة، لىذا حسب خصوصيواهتوا لاحتيواجواهتوا، لقد كواف    
بطريقتُت نبوا: الثقوافة اؼبدّلنة  لردبوا قبلو، ـ،19يف القرف ،حسب عبد هللا إبراىيم، تعبَت الثقوافة العربية

 واسُّ مَ كواف التَ   حيث عن اؼبتخّيل، لنبوا مظهرا التعبَت اػبواصة لالرظبية، لالثقوافة الشفوية اليت مثّلهوا العوامة،
"فوقع اندماج نسيب، أّدى إىل ظهور  ،اغبدلد بينهموا لتداخال معوا فُتحت حديثوا بينهموا قليال، للكن

 .2وعي جديد أبمهّية الكتابة األدبية، بوصفها دتثيال رمزاي للحياة والواقع والنفس"

، فقد قواـ اتريخ الدب العريب منذ القدميف الطريقتواف يف التعبَت، يف اغبقيقة، رافقتوا وااتى    
ّض الطرؼ عموا كواف شعبيوا، ال ينتمي إىل فئة ّد من الدب فصيحوا لبليغوا، لغُ التدلين بتسجيل موا عُ 

الدب الذي اّتفق أرابب الثقوافة، يف ذلك الزمواف، على كونو يبّثل الصورة الكواملة لألدب. لظّلت 
، اغبديث، حيث بدأ االىتمواـ ابؼبهّمش يف الثقوافوات لاآلداب اغبواؿ كموا ىي، لمل تتغَت إاّل يف العصر

 بتأثَت من أفكوار موا بعد اغبداثة.

أّف اعبدؿ موا زاؿ قوائموا بُت الطريقتُت يف التعبَت، كموا أّف  يو ىنوا ىوإلللكن موا ينبغي التنبيو     
 أنصوار الدب الرظبي،ل بَ الدب الشفوي العريب مل ىبرج، بعُد، من دائرة التهميش لاالستنقواص من قِ 

ية الدائم، خواّصة لأّف ذبُد ؽبوا موا يربّرىوا ليزّلدىوا بنسغ الفضل لّف فكرة التموايز اؼبتأّصلة يف فكر ىؤالء
  ،؛ فوالثقوافة العواؼبةلالنص، لمطوابقة الواقع أل ـبوالفتوتتأّسس على فكرة النص لا اإلشكوالية يف جوىرىوا

                                                           
لىذا الرأي ىو الذي لّضحو بوؿ ريكور يف كتبو، حيث أّكد أّف  .18، 17آمنة بلعلى، اؼبتخّيل يف الرلاية اعبزائرية، ص ص  - 1

يشواغل بطريقة مضواعفة، فهو يشتغل أحيواان يف صورة اإليديولوجيوا)اإلدمواج/التربير/التحريف(، لأحيواان أخرى يف صورة  "اؼبخيواؿ
د اليوتوبيوا )االستيهواـ، التخييل، اؼبثوالية...( لىذا موا يعطي للعقل أل اؼبتخّيل بنيتو الصراعية". حسُت بن حسن، النظرية التأليلية عن

 .55، ص2003، 2ختالؼ، اعبزائر، طبوؿ ريكور، منشورات اال
 .86ص ،عبد هللا إبراىيم، السردية العربية اغبديثة - 2
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لظّل  كوانت سببوا رئيسوا يف هتميشهوا،  الشعبية أل على القلغّيبت الثقوافة  ،كموا يسّميهوا سعيد يقطُت
"يّتسع مع التطّور التوارىبي لألّمة العربية، لكوانت بداّيتو مع اغبقب التقواطب بينهموا قوائموا، كموا ظّل 

اللىل للتدلين لالتقعيد، حيث كوانت تفرض على اؼبدّلنُت لاؼبقّعدين للعلـو العربية اؼبختلفة ضرلرة 
"النص" ل"الالنص" العتمواد ىذا لتنحية ذاؾ، لمع التطّور لظهور "اللغوات اػبواصة" اليت التمييز بُت 

صوارت توّظف يف اإلبداع، بدأت تكرب اؽبّوة بُت ثقوافة اػبواص لثقوافة العواـ، لتراكم لكل لاحدة 
التأثَت لالتأثّر، لىذا ال يعٍت غيواب الوشوائج لالرلابط بُت الثقوافتُت لقد ظّلتوا تتبوادالف  تراثهوا اػبواص هبوا.

لبقيت كل لاحدة ُتسواجل الخرى أل ربوالرىوا أل ربواكيهوا سواخرة، لكّن التقليد الكالمي السوامي 
 .1لاؼبهيمن ظّل بعيدا عن االعًتاؼ هبوا أل قبوؽبوا"

يف ضوء ىذا الكالـ، يتبُّت لنوا أبّف التمواّس بُت الثقوافتُت قدمي قدـ اترىبهموا، لالسبب، يف     
فهموا يف اؼبعوايَت اليت يُقبل، بسببهوا، نص موا ليُرفض آخر، للعّل أىّم معيوار لمبدأ ذلك، ىو اختال

جوىري، خواصة ابلنسبة للمنظور العريب القدمي، يف سبييزه بُت النص لالالنص ىو مدى مطوابقتو 
.  لىذا اؼبعيوار موا يزاؿ فواعال يف للواقع، فموا لافق الواقع فهو مقبوؿ، لموا خوالفو لنبوا عنو فهو مذمـو

، كوهنوا مل تستطع التخّلص من آاثره القديبة، فصوار التوّجس ذبواه  الثقوافة العربية العواؼبة اغبديثة إىل اليـو
حىت من طرؼ الرلائيُت أنفسهم، لالقوؿ  قوّّي لكبَتا، التمثيلي؛ متمّثال يف الرلاية،-الدب التخّيلي

(ىو الذي جعلها ترث، ـالسردية )ف "اّتصال الرواية ابدلروايتبسبب لذلك "عبد هللا إبراىيم"، ػل
ن كاان موّجهٌن ضّد تلك ادلروايت من قبل، )لقد( ودلّدة طويلة، النظرة الدونية واالحتقار اللذيْ 

 .2اعتربت الرواية أداب منحطا ينبغي التحذير منو، ول ينظر إليها بوصفها أداب رفيعا"

                                                           
 .62سعيد يقطُت، الكالـ لاػبرب، ص - 1
 .15، ص2عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 2
 The، يف كتوابو "بالغة التخييل  W.Boothيبكننوا تسجيل اؼبالحظة نفسهوا ابلنسبة للنقد الغريب، فقد قواـ لاين بوث    

Rethoric of Fiction بنقد اآلراء القديبة اليت تدعو إىل أّف الرلاية اغبقيقية هبب أف تكوف رلاية لاقعية، لأّف اؼبؤّلفُت هبب "
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ََت ىو: ىل استطواعت الثقوافة الرظبية التأث الذي يتبوادر إىل الذىواف، بعد ىذا التربير،لالسؤاؿ    
شوايعُت للمرلّيت من العوامة؟ إّف  سلًبوا يف شيوع لانتشوار السرد/الرلاية

ُ
أـ ال؟ لكيف كواف أتثَتىوا يف اؼب

، مع التقّصي  اإلجوابة عن ىذين السؤالُت تقتضي تتّبعوا شوامال لتواريخ السرد العريب منذ القدمي إىل اليـو
كوانت سوائدة يف كل عصر، ابإلضوافة إىل الكشف عن الوشوائج لالصالت اليت  عن نوع الثقوافة اليت  

" قد عبد هللا إبراىيم" متوابعة موا طرحو لإف كواف المر يتعّذر فعلو، فإفّ  ،كوانت بُت السرد لالثقوافة
 القضواّي الشوائكة. ُتسعف يف توضيح بعض

تعّرضت يف  ،الرلاية؛ فبثال يف "، يف مواقف عديدة، أّف السردإبراىيم عبد هللالقد ذكر "    
ـ للرفض لالسخرية من ِقَبل الثقوافة الرظبية/الدينية، لحىت من طرؼ  20ـ لشطر من القرف19القرف
ابرتبواط الرلاية  ،كموا ذكران ذلك يف العلى،  ، لفّسر المرالعقواد لزكي مبوارؾ" لغَتنبوامثل " كّتواهبوا

يتحّدث عن شيوع الرلاية  تبو،ابؼبورلث السردي العريب القدمي، للكّنو، يف مواضع أخرى من كُ 
مثل سَتة المَتة ذات اؽبمة، لسَتة سيف بن ، لِكَتوابَتهوا، مع شيوع كتب السَت الشعبية العربية القديبة

صدد رّده على القوائلُت ابلرّيدة التوارىبية  ليف، ، لاؼبقواموات...، حىّت إنّولألف ليلة لليلة ،ذي يزف...
يؤّكد انتشوار كتوابة الرلاية العربية يف الفًتة اغبديثة، أي قبل سنة  ،"دمحم حسٌن ىيكل"ػ" لزينبلرلاية "

تتوّفر فيهوا اػبصوائص  رواية 250من أهّنوا مسبوقة أبكثر  ـ، حيث ذكر1913نشر رلاية "زينب" 
ىو  ،حسبو، ، لالسببلىو موا يعكس اىتمواموا عربيوا كبَتا ابلرلاية لكتوابتهوا، .الفنية لاؼبوضوعية للرلاية

  !! ؟موا تركتو اؼبرلّيت السردية العربية القديبة من أثر يف الذائقة العربية اغبديثة

" يوّظف اؼبرلّيت السردية العربية القديبة يف اذبواىُت ـبتلفُت، إبراىيم عبد هللاُيالحظ أبّف "    
فمرة يكوف التهميش الذي تعّرضت لو تلك اؼبرلّيت ىو السبب لراء هتميش الرلاية يف الفًتة اغبديثة، 

                                                                                                                                                                                     

موارتن، نظرّيت  أف يكونوا موضوعيُت، مؤّكدا أّف ىذه اؼببوادئ تستند إىل نظرة غَت صحيحة ؼبواىية التخييل لموا يفعلو. ذكره لاالس
 .25السرد اغبديثة، ص

 259عبد هللا إبراىيم، السردية العربية اغبديثة، ص ؼبزيد من التفصيل يبكن العودة إىل الفصل السوادس من كتواب. 
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، رغم نواذاهتوا سببوا جوىرّي يف التوّجو كبو الرلاية لاالىتمواـ هبوا؟. للكنّ  ليف أخرى تكوف ىذه اؼبرلّيت
مع بقواء الثر سببو  واقديبوا لحديث، إذا موا عرفنوا أبّف التعّرض للتهميش النواقد،لصنيع قد قبد تربيرا ىذا، 

مليئة  ،حسب اؼبنظور الرظبي، ؛ فهيىو ارتبواط تلك اؼبرلّيت لىذه الرلاّيت بعوامل زبّيلي سبثيلي
لقصص اغبب لالغراـ، لىذا موا ىُبوالف ذلك اؼببدأ اعبوىري الذي تقوؿ بو الثقوافة  ابللىواـ لاػبرافوات

 ".و عدم مطابقتومطابقة النص للواقع أالرظبية؛ لاؼبتعّلق دبدى "

ت على أتثَتىوا لحضورىوا، خواصة يف ألسواط العوامة، آخر، حوافظ للكّنهوا، من جوانب      
وانب الشكلي، ابعب عدـ عنوايتهواصواحة اؼببوالغ فيهوا، ل بسبب سهولة لغتهوا لاسًتسواؽبوا، لبُعدىوا عن الف

التخّيلية -بُت نسق الثقوافة التمثيلية يلَ ابإلضوافة إىل استعوانتهوا "ابلًتميز لاإلوبواء لاالستبطواف"، فلّموا حِ 
"بٌن الوسيلة اليت يعرّب هبا للعموم، أفصح عن احتجاجو الضمين ابلسخرية وادلبالغة يف ل

وادلواربة والتلميح، وجتّرأ فتخّلى عن أساليب التعبًن ادلوروثة، ول يوّقر التشخيص واذلجاء اخلفّي 
واقف، وتصوير الفصاحة الكالسيكية، واشتّق بالغة خاصة بو، انبعة من القدرة على دتثيل ادل

 .1واستكناه أسرارىا اخلاصة..." أبعادىا ادلتنّوعة

اتريخ ربّدّيت لمواجهوات بُت نسقُت ثقوافيُت  ،ا، إذالسردية العربية اؼبرلّيت يغدل اتريخ    
حيث استطواعت تلك اؼبرلّيت أف ربظى ابىتمواـ ، ااؼبتخّيل العريب تعبَتا ابرز  مواعرّب عنه، متقوابلُْت 

، خواصة يف ، فلموا ظهرت الرلايةالعوامة، أموا اػبواّصة لأرابب الثقوافة العواؼبة فقد اىتموا ابلدب الرظبي
لاالستهزاء، لكّنهوا استطواعت الصمود أمواـ ذلك السيل اعبوارؼ من بداّيهتوا، تعّرضت للتهميش 

تعبَتىوا عن ، بلو، االمتهواف، من قَبل أطراؼ كثَتة، للعّل السبب الّلؿ يف صمودىوا يرجع إىل ارتبواطهوا
تلك اغبقبة اليت كواف فيهوا العريب يعواص من االنقسواموات ل سبثيلهوا  متخّيل اإلنسواف العريب، لربديدا

ولعّل االحتجاج عليها، ىو لبداّيت الصراع مع اآلخر، لالتعّرض للصدمة اغبضوارية. الفكرية، 

                                                           
 .26ص، 2عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 1
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كون اآلداب اليت تظهر يف سياق ثقايف   كموا يرى "عبد هللا إبراىيم"،احتجاج على ثقافة سلتلفة، 
 .1سلتلف تدفع إىل الوراء بتلك اليت ُتضفي على السياق القدمي شرعيتو

لسوائل نسق الثقوافة  ؼبتنوازِع، انبثقت الرلاية، فواستطواعت أف تكسبمن ىذا السيواؽ الثقوايف ا    
 ،وبالغتو اخلاصة، وأتثًنه وانتشاره، وأجرت يف كّل ذلك تطويرا أساسيا، ال ديكن جتاىلو"التمثيلية 

التمثيلية، واستثمار ادلرجعيات االجتماعية والتارخيية، وتعميق لعبة -فيما خيّص القوة التعبًنية
، وخسرت، يف أّول أمرىا اآليت: تشويو صورهتا، التخّيل واإلفادة من إمكاانت السرد اجلّبارة

 .2ت..."خالقي يف أهّنا رلّرد أكاذيب وىذايانأوعّدىا وسيلة من وسائل التسلية وتعّرضت حلكم 

ت ؿبوافظة ظلّ  اليت لاجهتهوا ، بُت القبوؿ لالرفض، لرغم كل التحّدّيتانشأت الرلاية، إذ     
من حيث  ،نظم التمثيل اللغوية قدرة يف العوامل اغبديث "أكثرمن  على لجودىوا، لذلك كوانت

النصية، لمن حيث وا يف إعوادة تشكيل اؼبرجعيوات الواقعية لالثقوافية لإدراجهوا يف السيواقوات إمكواانهتُ 
هوا تقـو دائموا بتمزيقهوا وا نظَتة العوامل اغبقيقية، للكنّ وىم اؼبتلقي أبهنّ لة تُ وا يف خلق عوامل متخيّ إمكواانهتُ 

  .3ى، يف الوقت نفسو، عن لظيفتهوا التمثيلية.."لإعوادة تركيبهوا دبوا يوافق حواجواهتوا الفنية، دلف أف تتخلّ 

 من جوانب أّلؿ خطواب سردي مزدلج، كوهنوا تتأّسس إّف الرلاية، استنوادا إىل ىذا الكالـ،    
من جوانب اثف عواؼبوا نصيوا متخّيال، يُنواظر عوامل اغبقيقة للكّنو  جعيوات الواقعية لالثقوافية، لتبٍتعلى اؼبر 

نبوا: التشكيل لالتمثيل، ُْت ال يُطوابقو مطوابقة كلية، لبعبوارة أخرى، نقوؿ إهّنوا ترتكز على مكّونُت رئيسَ 
 متخّيٍل. فوالّلؿ إعوادة صوغ ؼبقوالت الواقع لالثقوافة، لالثواص سبثيل سردي لعوامل نصيّ 

                                                           
 .16ص، 2عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 1
 .26ص نفسو، اؼبصدر - 2
 .50ص  ،عبد هللا إبراىيم، السردية العربية اغبديثة - 3
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 لقد احتفى السرد التقليدي ابغبكواية، مع مراعواتو للتسلسل اؼبنطقي لألحداث، حيث أتيت    
، لكواف /اؼبشكلةفيهوا الزمة لّ اليت ربُ ل تلك الحداث متدّرجة يف مسوار تتوابعي حىت تصل إىل النهواية، 

م، بسبب ىذا، بقوانوف الصدفة ، فُحكِ ة اليت نشأ يف لسطهواييف كل ىذا خواضعوا لشرلط الشفه
أموا اؼبتخّيل السردي العريب  ،لالدىشة؛ القوائمة على اغبركة لاؼبغوامرة، لاإليقواع السريع لألحداث

"يتمركز السرد حوؿ  سرد ذاتو، حيثاغبديث، فقد أصبح يهتّم ابغبكواية، ابإلضوافة إىل اىتموامو ابل
اة بتحليل مستوّيت السرد، لطرائق ل ذاتو، ليصبح داخل النص الرلائي موضوعوا لنفسو، فيقـو الر 

تركيب اغبكواية، لمنظورات الرلاة، لالعالقة بُت اؼبوادة الواقعية لاؼبوادة التخّيلية، لأثر النص يف اؼبتلّقي، 
 .1لالستئثوار ابالىتمواـ..."لالصراع النواشب بُت الرلاة أنفسهم 

على صبلة من العنواصر الفنّية، تتمّثل يف الحداث  لالرلاية خصوصوا السرد عمومواينبٍت     
 ، أببنيتو لدالالتولالشخصيوات، لالزمنة لالمكنة، حيث تتفواعل ىذه العنواصر ُمشّكلة لنوا عوامل الرلاية

العربية اغبديثة، بسبب ربّوؽبوا من االشتغواؿ على ربّوؿ جوىري يف منت الرلاّيت حدث لقد  .ةاؼبتنّوع
موا توّفره اؼبرجعيوات اػبوارجية، إىل االشتغواؿ على نفسهوا، مثلموا قبد ذلك لاضحوا يف رلاّيت: جربا 

 إميل حبييب...لغَتىم.إبراىيم جربا، لمؤنس الرزاز، لأمُت معلوؼ، ل 

 ،داخل الرلاية العربية اغبديثة للكّن اؼبشكلة اليت تواجهنوا، لكبن نتحّدث عن ىذا التحّوؿ   
أّف ىذه الرلاية، لإف كوانت نتواج ذلك اؼبورلث السردي العريب القدمي، فإهّنوا،  ىي ،كموا يطرحو النواقد

" صليب زلفوظخواصة منذ ستينيوات القرف العشرين، أصبحت أكثر أتثّرا دبنجز الرلاية الغربية، ؼ"
التقليدي للرلاية العربية يف زمنهوا اغبديث، أل على القل يف الذي عّده النواقد مبوذجوا داال عن النسق 

"ُعنيت حبكواية ال تنفصل عن السرد الذي يشّكلهوا، كموا أهّنوا مل تًتؾ مسوافة  بداّيتو، كوف رلاّيتو
فواصلة بُت الحداث لالوسيلة السردية، لالرلاة يتوارلف، ليتعّمق الوىم بواقعية اغبكواية، على خالؼ 

 ّشم،عواؼبهوا مه جريبية اعبديدة اليت تفيد من تقنيوات السرد بكل أشكواؽبوا،...)كموا أّف(االذّبواىوات الت
                                                           

 .110، ص2عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 1
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اؼبورلثة، بل إنّو عوامل معواد سبثيلو طبقوا لرؤية  ، مفّكك، تسوده الفوضى ليفتقر إىل القيم الوعظيةمتكّسر
 .1رفضية لاحتجواجية، لىذا االمر ىو الذي هبعل ذلك العوامل فبزّقوا لغَت ؿبكـو بنظواـ"

يُقصد بغيواب النظواـ عن عوامل الرلاية العربية يف صورهتوا اعبديدة، غيوابو كلية، بل النظواـ  ال    
"الرواية من قبل: رواية دكنز،  ىو النظواـ القدمي الذي أشواعتو ،لعبد هللا إبراىيم لالقوؿ، قصود ىنوااؼب

واصف وبلزاك، وتولستوي، وستندال، وىوغو، وأوسنت، قبل أن تعصف بذلك السرد ع
 . 2التحديث اليت أعلنها جويس وبروست، وفولكنر وفرجينيا وولف وغًنىم"

 ليف غَت ؿبّلو، خواصة لأنّو جواء يف سيواؽ اغبديث عن الرلاية يبدل ىذا الكالـ ُمسَتغَرابً      
قبيب ؿبفوظ،  العربية لالتحّوؿ اغبواصل فيهوا، من الصورة التقليدية "سليم البستواص لجورجي زيداف

توفيق اغبكيم... " إىل الصورة اغبديثة فبثّلة يف رلاّيت" جربا إبراىيم جربا، الطّيب صواحل، إبراىيم 
مأخوذة من النموذج الغريب للرلاية  ،يف اغبوالتُت ،لكوص، الطواىر لطوار..."، غَت أّف ىذه الصورةا

لاضحة بُت مبوذجُت  مقوايسة "دكنز، بلزاؾ لتولستوي...يف مقوابل جويس، برلست لفولكنر"، لىي
يف نظر ، إبداعيُت ـبتلفُت يف الصوؿ لالشرلط الفنية لالثقوافية اليت شّكلتهموا؟ فهل ىذه اؼبقوايسة

 .لال مشكلة فيهوا؟ أـ أهّنوا غَت ذلك؟ لمقبولة صحيحة ،النواقد

فكرة أّف  إذف حيحة يف نظره، فلمواذا أاثرص كوانتإْف  فهي  تثَت ىذه اؼبقوايسة عّدة إشكواالت،    
، لليس نتواج ينحدر من الصوؿ اؼبتنّوعة للسرد العريب القدمي ،فبّثال يف الرلاية، السرد العريب اغبديث

فكيف يُقوايس النواقد صوريت الرلايتُت ، يف السواس، ؿبواكواة للرلاية الغربية؟، لإف كوانت اؼبقوايسة خواطئة
 ك، ال ندري إف كواف بفعلو ىذا، يريد تقريرإىل ذل العربية لالغربية، لكأنّو يتحّدث عن مبوذج لاحد؟
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من خصوائص فنية  هيف كثَت من أفكواره السوابقة؟ لىل صبيع موا ذكر  موا كواف قد فّككو لرفضو لأتكيد
 لتركيبية للنموذجُت "القدمي لاغبديث" مرتبط ابلرلاية العربية أل الغربية؟

دون أن أعثر على نظام  سنة يف البحث25"ليف ىذا السيواؽ، يؤّكد النواقد على أنّو أمضى
معياري كامل، ألقول إّن ىذا ىو النظام الروائي بصورتو النهائية. الرواية تتجّدد ابستمرار...إهّنا 

إّف ىذا الكالـ ال يعٍت عدـ لجود .1..."ُنظم سردية متحّولة وتتفاعل مع ادلرجعيات يوما بعد يوم
ىنواؾ نظواـ كوامل لهنوائي تقـو عليو الرلاية،  على اؼبطلق، بل ينفي أف يكوف نظواـ وبكم بنواء الرلاية

خواضعة للتحّوؿ لالتطّور، لىذا موا هبعل من حصرىوا يف  ،كغَتىوا من النواع الدبية،  لىذا لّف الرلاية
ض اػبصوائص لاؼبعوايَت ال بّد أف سبتلك بع ،يف اؼبقوابل، قوانُت اثبتة أمرا صعبوا، بلو، مستحيال. إال أهّنوا

والتداخل، والتكرار، والتوازي، فتكاد كّل  "أبنية التتابع،من مثل  ،حىت سُبوايز غَتىوا ،شبو الثوابتة
النصوص تتبىن أحد ىذه األبنية أو تدمج فيما بينها، واحلال، فإّن اتريخ الرواية العربية ديكن أن 

 .2."يدرس من تطّور أبنيتها الداخلية..

لال مّتفق حوؽبوا، فإنّو ال يبكن االستنواد إليهوا يف  ، موا دامت ىذه البنية غَت اثبتةللكن    
عملية التأريخ للرلاية العربية، خواصة لأّف تداخلهوا مع الرلاية الغربية عميق جدا، إىل درجة يصعب 

اغبديث عن أبنية خواصة ابلسرد العريب عموموا، لابلرلاية العربية خصوصوا.  ،يف الفًتة اؼبعواصرة، فيهوا
"تعّدد اليـو تستثمر  تنحبس يف إطوار السرد اؼببواشر لحداثهوا، بقدر موا أصبحت مل لىذا، لّف الرلاية

اؼبرجعيوات الثقوافية اػبواصة ابلعراؽ لالسالالت لالثقوافوات، لالقيم التقليدية، لاؼبرأة لاؽبوية، لاآلخر، 
قوامت  لمن ىذه النواحية، البرطت الرلاية يف اعبدؿ اػبواص ابؽبوّّيت الثقوافية لاغبضوارية... لبذلك

                                                           
 شّك أّف التداخل الكبَت، بُت ىذين النموذجُت الرلائيُت، ىو الذي فرض على "عبد هللا إبراىيم" اغبديث عنهموا يف سيواؽ  ال

 لاحد، لذلك للتدليل على التفواعل لالتمواّس اغبواصل بينهموا، للكّنو، رغم ذلك، ال يبيُح لو عرضهموا لكأهّنموا شيء لاحد.
 .43ردية، صعبد هللا إبراىيم، احملوالرات الس - 1
 .118، صاؼبصدر نفسو - 2
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بتمثيل ثنوائيوات: الان لاآلخر، لالطبيعة لالثقوافة، لاجملتمع التقليدي لاجملتمع اغبديث، لكل ذلك أسهم 
 .1يف إثراء البنية الداللية لتعّدد مستوّيهتوا"

" ىي الفكرة اعبوىرية  Narrative Representationالتمثيل السرديإّف قضية "    
إبراىيم النقدي، لىو وبوالر إشكوالية اؼبتخّيل السردي العريب، فبّثال يف اليت يقـو عليهوا خطواب عبد هللا 

، لىي فكرة مفوادىوا أّف الرلاية تقـو بعملية سبثيل سردي ؼبختلف الفكوار لاؼبرجعيوات الثقوافية الرلاية
 لىع ، يف فهم النواقد،"التمثيل"يدّؿ مبدأ ، ل اؼبتعّددة، عرب الصيواغة اللغوية لاػبيوالية لالرمزية ؽبوا

"الكيفية اليت تقـو هبوا النصوص يف إعوادة إنتواج اؼبرجعيوات على لفق أنسواؽ مّتصلة بشرلط النوع 
رِجع ؾبموعة أنسواؽ ثقوافية 

َ
الديب، لمقتضيوات اػبصوائص النصية، لليس امتثواال غبقيقة اؼبرجع، فواؼب

 .2ؿبّملة ابؼبعواص االجتمواعية لالنفسية لالفكرية يف عصر موا"

"، يف ىذا الطرح، عنصرا جوىرّي لفواعال داخل Representation التمثيليغدل "      
"، كونو اؼبسؤلؿ عن إعوادة صيواغة لتركيب اؼبرجعيوات الثقوافية، بنواء على شرلط متخّيل سرديأّي "

احملاكاة " يْ بدأذلك االرتبواط الداليل دبالنوع الديب لخصوائص التجّلي الفردي لو، فبوا ينفي عنو 
هو يتجوالزنبوا عن طريق عدـ خضوعو ؼبقتضيوات اؼبرجع، ف، "ادلاركسي "االنعكاس" لاألرسطية

اؼبنظور النقدي للمتخّيل الديب يف  ،يف جوىره، ، للكّنو تطوير يبسّ تطوير ؽبمواؾبّرد لذلك، يبكن عّده 
 ـبتلف ذبّليواتو.

" يف إبراىيم عبد هللا، لالذي تُرّتب ؾبمل أعمواؿ ""التمثيللالبحث يف أصل ىذا اؼببدأ "    
"، فن الشعر" يف كتوابو "أرسطووا "قّدمه فلكو، يدّؿ على استثموار النواقد لكثَت من الفكوار اليت

لالعالقة بُت   Signالعالمة"، حوؿ سوسًن وبًنسابإلضوافة إىل الفكوار اللسوانية لكل من "
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 ، حيث أصبحت العالمة اللغوية ال ربيل على Signifiantوادلدلول Signifierالدال
" الرائدة حوؿ M. Foucault ميشال فوكوموضوعهوا بقدر موا ربيل على فكرتو. لأيضوا أفكوار "

 ".التمثيلمفهـو "

 استنوادا كليوا مستنداكواف " ادلتخّيل السردي"ػ فهم النواقد ل ضوء ىذا، يبكن القوؿ، إفّ ليف     
يشمل اػبطواابت الدبية لغَت الدبية، حىت  ن مع ؿبواللتو لتوسعة ىذا اؼبفهـوللك إىل ىذا اؼببدأ،

سهم يف إضفواء قيمة تُ رؤية سدبختلف مرجعيواهتوا العقدية لالتوارىبية لالعالقوات لالقيم االجتمواعية، لهّنوا 
أكرب على السردّيت لأنواعهوا، كوهنوا لاثئق رمزية تعرّب زبّيليوا عن التطّلعوات الكربى للمجتمعوات، كموا 

لفوؽ كل ىذا، سيصبح كل حديث عن  ربديدا، "الروايةردية "قضية نشأة النواع الس ستضيئ
اؼبرلّيت السردية العربية القديبة أل اغبديثة، عبوارة عن حديث شوامل لكّل تعبَت يقـو بوظيفة سبثيلية 
للمرجعيوات الثقوافية لالعرقية، بغّض النظر عن صيغتهوا، سواء أكوانت جغرافية، أـ اترىبية، أـ دينية، أـ 

   .1متخّيلة...

االستنواد وبوالؿ و أنّ  جهةمن  ،داخل خطواب النواقد ،قيمتو متخّيل الرلائيأيخذ ىذا الفهم لل    
 "النصية لالعوامل اغبقيقية، لتصبحراعي التفواعل اؼبتبوادؿ بُت العوامل رؤية مشولية للفعوالية الدبية، تُ  إىل

مثل  بداخلو الدب لالثقوافة، للكنّ دا ىبتزف بوصفهوا نصوا متعدّ  ؛" أبرز عالمة للرلايةوظيفة التمثيل
يتعلق بطبيعة الرلاية  ينبٍت على أسواس وبتواج إىل مراجعة فواحصة، لىو أسواسٌ  ،رغم فعواليتو ،ىذا الطرح

ابجملتمع العريب. فوالرلاية الغربية ارتبطت ابلظرلؼ لالسيواقوات الثقوافية ارتبواطوا  اؼبتنّوعة العربية لعالقواهتوا
لذلك من خالؿ  ،توظيفوا لاعيوا دبقواصده، أي الغرب، فت من لدنوػّ وا ُلظمبواشرا، لموا تزاؿ، كموا أهنّ 

الشرؽ، لعكسهوا لطموحواتو االستعموارية لتعبَتىوا عن لاقعو / سبثيلهوا للعالقة الرغبوية مع اآلخر
لإف كواف ؽبوا دلرىوا اؼبمواثل أل اؼبشوابو ؼبوا قوامت بو الرلاية يف الغرب،  ،أموا الرلاية العربية ،لأحالمو

                                                           
 .5كتوابو اؼبركزية اإلسالمية، ص  أيضوا نظري. 63السردية العربية اغبديثة، صعبد هللا إبراىيم،  - 1
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ت بو من واصل مثل ذلك الدلر بسبب موا مرّ وا مل تستطع أف تُ فإهنّ  ، القرف التواسع عشرخواصة يف
ال يف السلطة السيواسية لاليديولوجية القواىرة سقوط يف أيدي اؼبستعمر الغريب، لحىت العريب متمثّ 

ؼ لتعرّ نتبو إىل أمر ىواـ جدا، لىو ضرلرة اندة لحالـ الشعب، ابإلضوافة إىل كل ىذا، هبب أف لاؼبقيّ 
فُت مثقّ  ؛مدى اىتمواـ العرب ؼ علىالتعرّ ضرلرة  ،عبوارة أخرىبل على مدى أثر الرلاية لشيوعهوا، 

 هبوا، حىت نقبل ابلتعميم الذي يقوؿ بو عبد هللا إبراىيم. ،فُتلغَت مثقّ 

تصوغ الوعي  ،اليـو ،الرلاية العربية أبفّ  الذي يرى القوؿ عدُّ  ،يف ضوء ىذا الكالـ، نوايبكن     
اؼببوالغة، خواصة  على قوائمواغَته،  ةل صورتو لصور ، لذبعلو يشكّ "التمثيل"العريب كوامال بواسطة لظيفة 

، لىذا راجع لسبواب  رغم كثرتو قليلٌ  ،نقدا لربليال لقراءة، نسبة اؼبشتغلُت ابلرلاية حينموا نعلم أفّ 
لاالقتصوادية متدنية كثَتا، لدلر  عة، موضوعية لغَت موضوعية، فوالظرلؼ االجتمواعيةكثَتة لمتنوّ 

ضف إىل أ، ، خواصة إذا موا قورنت مع نظَتهتوا الغربيةلةالنشر/الطبواعة قليلة، لعلى الغلب غَت مؤىّ 
، دلف أف ننسى اؼبنوافسة القوية للفنوف الخرى كواؼبوسيقى انتشوار المية يف ألسواط عديدة ،ذلك

عن مدى أثر الرلاية ابؼبقوارنة مع الثر  ،مثال ،ؿلالسينموا لالفنوف التشكيلية...لفوؽ كل ىذا لنسأ
 أليس الفرؽ كبَتا؟... الكبَت الذي كواف للمرلّيت السردية القديبة؟

"إىل جوانب لظوائفهوا التخّيلية لالتمثيلية  ،حسب الفهم اإلبراىيمي، لقد أصبحت الرلاية     
وا خوامال وبتواج إىل . مل تعد نصً لاإلوبوائية)أداة حبث( هبوا يبكن استكشواؼ العوامل لالتواريخ لاالنسواف

نفسهوا يف خضّم التوتّر الثقوايف العواـ،  تنشيط دائم، إمّبوا انطوت على قدرة خواصة حينموا لضعت
 .1فأصبح العوامل أبصبعو موضوعهوا، بل إهّنوا يف كثَت من مبواذجهوا أصبحت ىي موضوعوا لنفسهوا"

الرض بشكل نثري "يقطن "  Edgar Mإدغار موراناإلنسواف، حسب " لمع ىذا، يظلّ 
تتكّوف من مهواـ عملية، لنفعية،  لشواعري، لاغبيواة اإلنسوانية منسوجة ابلنثر لالشعر، لاغبيواة النثرية

                                                           
 .109، ص2موسوعة السرد العريب، جعبد هللا إبراىيم،  - 1
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لتقنية لعقالنية، لذبريبية، لالشعر إذا حّددانه أنثرلبولوجيوا، لليس فقط أدبيوا، يشّكل مبطوا من اغبيواة 
لالتمجيد...)حيث( تشّكل اغبوالة النثرية يف حضن التشوارؾ لاغبّب لاؼبتعة لاغبمواسة لاإلعجواب 

لاغبوالة الشعرية قطبُت مؤّسسُت لذلاتنوا، لكل قطب ضرلري للقطب اآلخر، للو مل يكن ىنواؾ نثر، ؼبوا  
 .1كواف ىنواؾ شعر"

كل موا على الرغم من   ،الرلاية لدلرىوا كموا طرحو النواقد لضع ، يف النهواية، القوؿ إفّ يبقى     
الرلاية تصوغ  فّ إقوؿ نمن زالية التعميم، ؽبذا   يف عمقو لقوة برىوانو إالّ تغَّت ؿ لال مغَت متبدّ  ،ذكران

و ال يبكن لنوع أديب لاحد تقدمي سبثيل كلي فئة من فئوات اجملتمع العريب فقط، لنّ  ل ثقوافيوا لعيَ لسبثّ 
تقوارب لحالـ لآمواؿ اإلنسواف العريب، دبوا يفضي إىل اإلعالف عن حواجتنوا لدراسوات نقدية فبواثلة 

النواع الدبية الخرى من زالية ثقوافية، حىت تكوف الرؤية متعددة لمتكواملة. لكن موا ينبغي ذكره يف 
ؿبواللة إعوادة تفسَت نشأة السرد العريب اغبديث متمثال مرتكزا على جهد النواقد كواف  ىذا اؼبقواـ ىو أفّ 

" دمحم حسٌن  ػ" لزينتأف تكوف رلاية "  داهوا ابؼبورلث السردي العريب القدمي، مفنّ تِ لَ " لصِ  الروايةيف" 
بل ىي  ،لال ىي جذرىوا ،ـ" ىي ألؿ رلاية عربية يف العصر اغبديث1913الصوادرة سنة "  ىيكل"

ضرلرة النظر د على لذلك يؤكّ  ؾبّرد حلقة من حلقوات سلسلة طويلة من ؿبوالالت الكتوابة الرلائية،
ظواىرة ثقوافية، ال تنحبس يف إطوار السرد الديب احملض، لىذه الفكرة تنسّل من فكرة  عّدىواإليهوا ب

عل منهوا حواضنة لكل أنواع /أديب، بل ذبأمشل، ال ترى يف الظواىرة السردية عموموا ؾبّرد سرد لغوي
 ة لالدينية لالتوارىبية لالسيواسية.السرلد: الدبي

فوالسرد، بنواء على ذلك، ىو احملّرؾ للعملية التمثيلية داخل الرلاّيت، فهو يؤّدي "لظيفة سبثيلية 
شديدة النبية يف الرلاية، فهو يقـو بًتكيب اؼبوادة التخّيلية لينظّم العالقة بينهوا لبُت اؼبرجعيوات الثقوافية 

)لذلك( يرّكب صواؿ لانفصواؿ يف آف(، )اتّ  لالوقوائعية، دبوا هبعلهوا تندرج يف عالقة مزدلجة مع مرجعيواهتوا

                                                           
، 46، ص ص 2010، 1إدغوار موراف، كبو سيواسة حضوارية، تر: أضبد العلمي، الدار العربية للعلـو انشرلف، بَتلت، ط - 1

47. 
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اغبكوائية اليت تتجّلى يف  ليعيد تركيب سلسلة متداخلة من عنواصر البنواء الفٍت ليجعل منهوا اؼبوادة
تضواعيف السرد، فوالتعّدد الداخلي ؼبكّوانت اغبكواية لانفتواحهوا على فضواءات ثقوافية لساللية ينقل 

  .1خطواب تعّددي منشبك ابؼبؤثّرات الثقوافية اغبواضنة لو" الرلاية من كوهنوا مدّلنة نصّية شبو مغلقة إىل

يبقى يف الخَت أمر لجب التنبيو إليو، يرتبط أسواسوا دبوا طرحو عبد هللا إبراىيم حوؿ اؼبتخّيل السردي 
عموموا لحوؿ الرلاية خصوصوا، لىو أّف مفهـو اؼبتخّيل كثَتا موا يغيب يف خطواب النواقد لوبّل ؿبّلو 

الخَت الذي يبكن عّده ؿبور كل القضواّي اليت عرضهوا لانقشهوا، لمع ذلك، فقد ا مفهـو السرد، ىذ
عواد عبد هللا إبراىيم، خواصة يف كتبو، لالىتمواـ ابؼبتخّيل لسبظهراتو اؼبختلفة يف مبواذج رلائية ـبتلفة، 

نمواذج عربية لغَت عربية، لموا يالحظ على تلك اؼبقوارابت عموموا ىو قراءهتوا اغبرّة تقريبوا للنصوص لال
اؼبختوارة، ابإلضوافة إىل أّف الطرح العواـ الذي يقّدمو ىذا النواقد يدخل يف ابب موا يصطلح عليو 
بػ"الصورللوجية"، لىو مصطلح ظهر يف الدب اؼبقوارف، مرتبط أسواسوا ابلصورة اليت يشّكلهوا شعب 
 لشعب آخر، لىي صور خواطئة يف معزمهوا، حيث يستند يف مقواربتو تلك إىل بعض اؼبفواىيم

السيكولوجية لالسوسيولوجية لالثنولوجية، ليقّدـ فهموا أمشل لتلك العالقوات البشرية لموا يكتنفهوا من 
 . صداموات لتزييف للحقوائق

                                                           
 .137، ص2عبد هللا إبراىيم، موسوعة السرد العريب، ج - 1
 137اؼبعواصرة، صمن التفواصيل ينظر سعيد علوش، اؼبصطلحوات الدبية  ؼبزيد. 



 الفــــصل الثالث 

 املتخّيل الشعري وخطاب األنساق الثقافية

 الغذامي أمنوذجا

 من الشعر إىل املتخّيل الشعري   -1
 الرؤية واملنهج يف خطاب "الغذامي" النقدي  -2

 الغذامي والنقد األلسين -2-1
 الثقايفالغذامي والنقد  -2-2

  من الشعري إىل الثقايف :لخطاب التحوّ   -3
 واألنساق الثقافية الشعري املتخّيل  -4

 الشخصية الشعرية ونسق الفحولة -4-1
 لشعرية ونسقا االستفحال والتفحيلاحلداثة ا -4-2

 

 

 
 



            ادلتخٌيل الشعرم كخطاب األنساؽ الثقافية الغذامي أدنوذجا                   الفصل الثالث     

 

 

217 

 

يف أوساط النقاد والدارسُت، خاصة  النقدي جدال واسعا"عبد هللا الغذامي"  أاثر خطاب
"، واستطاع عرب ربع قرف من الزمن أف يقّدـ رؤية نقدية متمّيزة النقد الثقايفحوؿ مشروعو يف "

علي القدًن ويُ بسمتُت أساسيتُِت نبا: رؤية الناقد العريب األصيل الذي يغًتؼ من الًتاث النقدي العريب 
تطويع آلياتو لقراءة أو  يتواىن عن األخذ منو وتطبيقمن شأنو، ورؤية انقد حداثي وما بعد حداثي ال 

اػبطاابت األدبية وغَت األدبية يف الثقافة العربية اغبديثة، وقد حظي الشعر لديو ابالىتماـ كلو تقريبا، 
عة، ظبحت للناقد من تقدًن مشروع لو معاؼبو قّدـ فيو وحولو قراءات متعّددة ومتنوّ وىذا ما جعلو يُ 

 وأسسو الواضحة. 

وبسبب ىذا األمر، حاوؿ البحث مقاربة ىذا اؼبشروع النقدي، من زاوية اىتمامو ابلشعر 
ومتّخيلو، وعبلقتو دبا حدث ووبدث على اؼبستوايت الثقافية اؼبختلفة، خاصة وأّف الغذامي مل وبد 

لنفسو، وىو ما جعلو أمبوذجا صاغبا للنقاش  تطّوساره البحثي الذي اخ، عن مألّفوتقريبا، يف جّل ما 
كشفا ؼبفهومو للمتخّيل الشعري ومعرفة طبيعة ذلك الفهم، ٍب تتّبع اؼبرجعيات اليت    واغبوار واؼبساءلة،

" وعبلقتو  Systemالنسقكانت خلف تلك الرؤية اليت قّدمها للشعر، مع الًتكيز على مفهـو "
  الشعري قديبا وحديثا.ابؼبتخّيل 

  :ادلتخٌيل الشعرممن الشعر إىل  -1

تلف األمم ذو عّد الشعر من أىّم األجناس األدبية، إىل جانب النثر، وىو لدى ـبي       
، خاصة وأنّو ُيبلمس حدودا عديدة وؾباالت متنّوعة، تتوزّع بُت األديب اعبمايل مكانة وأتثَت كبَت

وُيسهم يف بلورة رؤيتها  يف تشكيل الذات اإلنسانية ،دبا ىو متخّيل ،يدخل والثقايف والسياسي، بل إنّو
حضورا  ،الغربيةو يف التقاليد األدبية العربية  ،هلذاهتا أو للذوات األخرى اؼبغايرة ؽبا. وقد كاف حضورُ 

وما يزاؿ يف ىذا العصر يشارؾ إىل جانب األنواع األدبية والفنية األخرى كالنثر "رواية  ،فاعبلو  متمّيزا
واؼبوسيقى والسينما والرسم وغَتىا من الفنوف، يف صناعة اغبدث الفٍّت وحىت  اؼبسرحو  ،وقصة..."
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اسية : األدبية واالجتماعية والسيؿ غوصو يف قضااي اغبياة الثقافيةالثقايف العاـ، وذلك من خبل
 ؿباولتو غبّل بعض إشكاالهتا. معوالدينية، وتصويره ؽبا 

" جعل الشعر أكثَر Aristoteأرسطو وقد عرؼ ىذا اؼبصطلح فهوما عديدة، حىت إّف "      
من وقائع وأفكار ومعاين وخياالت، يف حُت يكتفي التاريخ بنقل  ، ؼبا وبويوفلسفًة من التاريخ

"عبد هللا والقوؿ للناقد  ،مل يكن يعرؼ الشعر العريب ،يف ىذا، اغبقائق واألحداث كما ىي، وأرسطو
"يكن يعرؼ أنّنا أّمة زبتزف كّل وجودىا النفسي والذىٍت يف داخل القصيدة، والعريب ومل  ،**الغذامي"

ش يف بيت الشَّعر)بفتح الشُت( جسداي كاف يعيش فكراي ووجوداي يف بيت الذي كاف يعي
عر)بكسر الشُت(، ولذا كانوا يقولوف "بيت القصيد" قاصدين لّب القوؿ وخبلصة  الشِّ

 .1ىو ديواف العرب الذي فيو سجّلهم وخبلصة رؤيتهم" -وما يزاؿ -اػببلصة...ولقد كاف

 ا، يبارس فيو كلَّ ليا رحبً غواي وزبي  لُ  ابلنسبة للعريب، خاصًة، فضاءً  الشعرؽبذا، لطاؼبا كاف       
ىواايتو وغواايتو الثقافية، فهو ُيضّمنو حديثا عن أشجاف النفس وآالمها، كما ىَبُط و َحَكًما َفْصبًل يف 

ة أـ صباعية ـُباصماهتا، ابإلضافة إىل أنّو ميزاف من موازين اعًتاؼ اآلخرين هبا، سواء أكانت ذاات فردي
و يف تلك القصائد الطواؿ "مبًٌت العريب كيانَ  "، وفوؽ كّل ىذا وذاؾ، فقد اختزف اإلنسافُ القبيلة"

ومعًٌت"، واليت كانت دبثابة سجّل للحياة أيىب أف يندثر، لذلك مازلنا إىل اليـو نُطالعها فُتغوينا، فإذا 
                                                           


"أكثر تعبَتا عن الٌتجارب البشريٌة كأكثر قدرة على الكشف عن جواىر األشياء كحقائقها أبنّو  الّشعر لقد قاؿ أرسطو عن 

 .12أرسطو، فّن الّشعر، مع الًتصبة العربية القديبة وشروح الفارايب وابن سينا وابن رشد، تر عبد الرضبن بدوي، ص. من التاريخ"

أكاديبي وانقد أديب وثقايف سعودي. وىو أستاذ النقد والنظرية يف جامعة اؼبلك سعود ابلرايض.  ،بن دمحم الغذامي هللا عبد **
تشريح .1985اػبطيئة والتكفَت، من البنيوية إىل التشروبية، ومن كتبو:  ،اكسًت بريطانيامن جامعيت  الدكتوراهحاصل على درجة 

ثقافة .1991الكتابة ضد الكتابة، .1987اؼبوقف من اغبداثة،  .1987لنصوص شعرية معاصرة،  النص، مقارابت تشروبية
الثقايف، مقدمة نظرية وقراءة يف األنساؽ الثقافية العربية، اؼبركز الثقايف العريب،  النقد.1992األسئلة، مقاالت يف النقد والنظرية، 

 .2000الدار البيضاء / بَتوت 

الغذامي لكتاب: حسن البنا عز الدين، الشعرية والثقافة، مفهـو الوعي الكتايب ومبلؿبو يف الشعر العريب عبد هللا من مقّدمة  -1
 .9، ص 2003، 1، بَتوت/الدار البيضاء، طالقدًن، اؼبركز الثقايف العريب



            ادلتخٌيل الشعرم كخطاب األنساؽ الثقافية الغذامي أدنوذجا                  الفصل الثالث      

 

 

219 

بلت، فإذا ىي تفيض علينا بكثَت من اؼبعاين بنا نُعاود قراءهتا، بل ومبارس عليها أنواعا من التأوي
 والدالالت.

يف منأى عن التأثّر دبا هبري من أحداث يف الببلد العربية،  وتخّيلدبومل يكن ىذا الشعر        
بل، ويف اؼبقابل، كاف ىو اآلخر مؤثّرا فيها، ؽبذا تداخل فيو اػبيايل ابلواقعي، وتنّوعت أغراضو وغاايتو 

ىي  "ةيالشفاىصة يف الفًتة اليت كانت "خا ألخَتة، كاف ؽبا فضل اغبفاظ عليووأشكالو، ىذه ا
"خَت حارس  عّد األوزاف والقوايف" الغذاميالسمة الغالبة على فعل التواصل العريب القدًن، حىت إّف "

ال للذاكرة فحسب، بل للهويٌة الثقافية كالذىنية لؤلٌمة...)بل إٌّنا( حفظت اتريخ العقل العريب 
 .1كشخصية ىذه الثقافة من االنداثر"

اؼبتخّيل الشعري لدى الشعر و كثَتة، تؤّكد يف ؾبملها قيمة   تتعُّت، من ىذا الكبلـ، أمورٌ        
على رأس القبيلة؛ فهو حكيمها  اإلنساف عموما، والعريب منو ابػبصوص، فقد كاف انظمو

ـ على اخلطيب لفرط قد  اجلاىلية يي  "يفأنّو  إضافة إىل ىذا،، "اجلاحظ"كما يذكر ومستشارىا،  
م شأّنم، كيهٌوؿ على عدٌكىم كمن غزاىم، ، الذم يقٌيد عليهم مآثرىم، كييفخحاجتهم إىل الشعر

ب من فرساّنم، كسنٌوؼ من كثرة عددىم، كيهاهبم شاعر غَتىم، فَتاقب شاعرىم، فلما كثر كيهيٌ 
راض الناس، صار عقة كتسٌرعوا إىل أالشعر كالشعراء، كاختذكا الشعر مكسبة كرحلوا إىل السو 

 .2اخلطيب عندىم فوؽ الشاعر"

                                                           

  دبعٌت أنّو يّتسق مع شروط الكتابية أكثر من اّتساقو -أّكد الغذامي أّف "اإلبداع اعباىلي كاف إبداعا شعراي كتابيا ومع ذلك فقد
ال يفًتؽ فيها امرؤ فهو فردي يقـو على نص أصيل فرد، ويقـو على آليات اإلنشاء الشعري الغنائي، اليت  -مع شروط الشفاىية

، 1994، 1القيس عن بدر شاكر السياب...". الغذامي، القصيدة والنص اؼبضاد، اؼبركز الثقايف العريب، بَتوت/الدار البيضاء، ط
 .    10ص 

 .9ص الشعرية والثقافة، الغذامي لكتاب: حسن البنا عز الدين، عبد هللا من مقّدمة  -1
  .151، ص 2008تح: درويش جويدي، اؼبكتبة العصرية، بَتوت، دط، ، 1اعباحظ، البياف والتبيُت، ج - 2



            ادلتخٌيل الشعرم كخطاب األنساؽ الثقافية الغذامي أدنوذجا                  الفصل الثالث      

 

 

220 

، فإذا ما "اجلاحظ"والثبات عليها، كما يراىا  وار اؼبنوطة ابلشعراء للقياـ هباىذه ىي األد     
 ؽبؤالء فتكو ، اػبطبة ربديدا، فبة النثريةزبّلوا عنها، تزحزحت مكانتهم إىل الوراء لصاحل أصحاب الكتا

حوؿ  شديدٌ  الغلبة والرّْفعُة. إنّو وصف للجدلية القارّة يف اتريخ أدبنا العريب القدًن، حيث التنازعُ 
أو يكوف  ا على حساب ابقي األنواع األخرىليَ السلطة اإلبداعية، فإذا بنوع أديب وبظى ابؼبكانة العُ 

دبا يبلكو كل نوع من خصائص، سُبّكنو من  يف القيمة واألثر، وكل ىذا يرتبط أساًساالتناوب بينها 
 التعّلق بتبلبيب اؼبواضيع اؽبامة؛ اليت تشغل ذائقة الناس بتنويعاهتا.

وبدفع مباشر منها، حاوؿ بعض النقاد العرب ضبط  وبسبب ىذه اعبدلية الشعرية النثرية     
مقٌفى "قوؿ موزكف  مفهـو الشعر وعبلقتو ابؼبتخّيل، مع ضبط خصائصو وميزاتو، فكاف الشعر ىو

كبلـ منظـو ابئٌن "أبنّو  "ابن طبىاطىبىا" لبَ ّرؼ من قِ كما عُ ، 1قدامة بن جعفركما ذكر ك معٌت"، ذ
 ةؿببّ  عن اؼبنثور الذي يستعملو الناس يف ـُباطَباهتم، دبا ُخّص بو النظم الذي إف عّدؿ عن جهتو

ونظُمو معلـو ؿبدود، فمن صحَّ طبُعو وذوقو مل وبتج إىل االستعانة على نظم  .األظباع، وفسد الذوؽ
طرب عليو الذوؽ مل يستغن من تصحيحو وتقويبو دبعرفة ضالشعر ابلعروض اليت ىي ميزانو، ومن ا

وقد كاف ؽبذا التباين  ،2"العروض واغبذؽ بو، حىت تعترَب معرفتو اؼبستفادة كالطبع الذي ال تكّلف فيو
صل بُت النقاد العرب القدامى يف ربديد مفهـو الشعر واػبياؿ الشعري، أثره يف تعّدد واختبلؼ اغبا

أنت يف شعره  نٍ "مى  بصعوبةٍ  ابن قتيبةاألحكاـ النقدية حوؿ الشعراء، فكاف أشعر الناس، كما قّرر 
الناقد وىو وباوؿ الفصل بُت الشعراء  ت الذي يواجهونَ وىو تعبَت صريح عن العَ ، 3حىت خترج منو"

                                                           
 .11ص، 1978، 3تح: مصطفى كماؿ، مكتبة اػباقبي، القاىرة، طقدامة بن جعفر، نقد الشعر،  - 1
 .4، 3، ص ص 1965، عيار الشعر، تح طو اعبابري ودمحم زغلوؿ سبلـ، اؼبكتبة التجارية، القاىرة، دط،  ابن طَباطََبا - 2
، بَتوت، ط  ابن قتيبة، الشعر والشعراء، - 3  . 20ص، 1997، 6دار إحياء العلـو
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الختيار األحسن، وىذا لشّدة إعجابو هبم، خاصة إذا كانت القصائد يف مرتبة واحدة من اعبماؿ 
 . واالتقاف، فتتملكو القصائد جبماؽبا فبل يستطيع إصدار اغبكم النقدي النهائي حوؽبا

استنادا إىل مبادئ نقدية متنّوعة،  ومتخّيلو لشعر لقد أتّسس الفهم العريب القدًن ىذا، و       
"دتييز تنو َع النقاد الذين اشتغلوا على اؼبدّونة الشعرية العربية، وكانت الصفة الغالبة على ذلك النقد 

فيو، حيث توّزعت أحكامو بُت نقد اؼبعاين اعبزئية، واستخداـ الدواؿ للداللة على اجلٌيد من الردمء" 
ىل نقد اؼبعاين من حيث صدُقها وكذهبا، ونقد اؼبعٌت من خبلؿ العجز عن مدلوالهتا، ابإلضافة إ

إسبامو، ونقد للقافية، واغبكم جبودة الشعر،...وغَتىا من اؼبظاىر اليت حكم هبا النقاد، خاصة يف 
 .1العصر اعباىلي، على قيمة الشعر

رت الذائقة النقدية ، فقد تطوّ الشعرلكّن األمر مل يقف عند ىذا اغبّد من النظر يف ذلك     
العربية يف العصر العباسي، ووصل الفعل النقدي إىل درجات وعي كبَتة بدقائق اؼبادة اليت تتّم 
ُمدارستها، وأصبح تكوين النص الداخلي يستقطب اىتماما أكرب من طرؼ النقاد، بلو، وصار ربليل 

ة البحث يف مباين القصيدمظاىره النحوية والصرفية والببلغية من صميم تلك اؼبمارسات، وغدا 
 .التأليف والصياغة والنظم قضااي ناقشوف، خاصة عندما يُ ومعانيها الُشغل الشاغل للنقاد

مع تنوّع  الشعري والكمّ  للجودة الفنية ،إىل جانب ىذه اؼببادئكما احتكم النقاد،       
األغراض، ابإلضافة إىل وضع شروط للموازنة النقدية تقـو على ضرورة توافق األشعار يف اؼبعاين 
واألوزاف والقوايف، وحصرىا، أي اؼبقارنة، بُت قصيدتُت اثنتُت فقط، وذلك إلدراكهم صعوبة اؼبوازنة 

                                                           

 يف الفصل األوؿ من البحث ـبتلف اآلراء حولو يف مبحث اػبياؿ يف النقد العريب القدًن وىذا ما كنا قد انقشناه وعرضنا ،
وذبدر اإلشارة يف ىذا اؼبوضع، إىل أّف الفارايب فّرؽ بُت الشعر وغَت الشعر، وظّبى األخَت ابسم "القوؿ الشعري"، حيث يقوؿ" 

ع القوؿ إذا كاف مؤلّفا فبا وباكي الشيء ومل يكن موزوان إبيقاع فليس يعّد شعرا، ولكن يُقاؿ ىو قوؿ شعري" الفارايب، جوام
 .     172، ص 1971الشعر، ملحق بكتاب تلخيص الشعر البن رشد، اجمللس األعلى للشؤوف اإلسبلمية، القاىرة، 

، 1ؼبزيد من التفصيل ينظر الباب األوؿ من كتاب ىاشم صاحل منّاع، بداايت يف النقد األديب، دار الفكر العريب، بَتوت، ط - 1
 . 80-13، ص ص 1994
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دوف بُت الطائيُت" لآلمدم،  "ادلوازنةالكلية بُت الشعراء وأشعارىم، وىذا ما ذبلى واضحا يف كتاب 
يف  قدامة بن جعفر" اؼبمارسات النقدية ذات الصبغة الكبلمية والفلسفية، كما ذبّسدت مع " نسياف
جهود الببلغيُت العرب يف قراءة الشعر، وعلى رأس ىؤالء  ،أضف إىل ذلك"نقد الشعر"، كتابو 

"أسرار الببلغة خاصة يف كتابيو  "ق(471"عبد القاىر اجلرجاين)صبيعا الناقد والببلغي اؼبتمّيز 
 .1...كدالئل اإلعجاز"

 القراءة النصوصية، على حّد تعبَته، يف نقدان العريب القدًنمبادئ "الغذامي"  ىذا، ويلّخص    
شٌدة االئتبلؼ كشٌدة بُت "مبدأ )اجلمع بُت الشيء كشكلو( كمبدأ )اجلمع ن اثنُت نبا مبدأييف 

للمبدأ األوؿ، فيتّم الًتكيز فيو على منطق اؼبعٌت، أي أف يكوف الشكل  أما ابلنسبة، 2االختبلؼ("
و ذلك مشاكبل وموافقا للمعٌت، يف حُت يقوؿ اؼببدأ الثاين ابختبلؼ اؼبعٌت وتعّدده وغرابتو، وما وُبدثُ 

برز أ الغذامييف كتبو، وجعل منو  اجلرجاينمن أثر يف نفس اؼبتلّقي. وىذا اؼببدأ األخَت ىو ما قاؿ بو 
 .ما يبّثل القراءة النصوصية العربية القديبة

فتحت  ، فقد عرؼ ربّوالت كربى،للمتخّيلو لشعري لأما ابلنسبة للفهم العريب اغبديث      
كربى كبو التجّدد شكبًل ومعٌت، حيث اندت إحدى رواده؛   وثبةً  بُ أمامو دالالت كثَتة، جعلتو يثِ 

                                                           
ينظر الفصل اػبامس من كتاب مصطفى عبد الرضبن إبراىيم، يف النقد األديب القدًن عند العرب، مكة للطباعة، دط،  - 1

  .127، ص 1998
قراءة يف النظرية النقدية العربية وحبث يف الشبيو اؼبختلف، اؼبركز الثقايف العريب، بَتوت/الدار الغذامي، اؼبشاكلة واالختبلؼ،  - 2

 .15ص  ،1994، 1البيضاء، ط
  إّف ىذين اؼببدأين وبيبلف على جدلية اللفظ واؼبعٌت اليت عرفها نقدان العريب القدًن، حيث حاولت طائفة من النقاد فصل اؼبعٌت

عن اللفظ يف الشعر مع ترجيح األخَت، ولكّنها جوهَبت بطائفة أخرى ترّجح اؼبعٌت على اللفظ، حيث غدا اللفظ ؾبرد صورة عن 
م...فضاعت القيمة اعبمالية للنص اعبمايل، كما يرى الغذامي، وصار تشابو اؼبعاين مدعاة لبلهّتاـ ابلسرقة، وإف كاف الوزف والنظ

ليس كل تشابو سرقة ابلضرورة، والعكس صحيح أيضا. ؼبزيد من التفصيل ينظر الغذامي، تشريح النص، اؼبركز الثقايف العريب، =
 .18، ص2006، 2بَتوت، ط
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الشاعر  إفّ  الشاعر وضرورة إبداع طريق خاص بو، إذ تقوؿ، إبثبات فردية انزؾ ادلبلئكة"وىي "
سبيل شعري معاصر يصّب فيو شخصيتو اغبديثة اليت تتمّيز  ب أف يثبت فرديتو ابختطاطاغبديث وب

عن شخصية الشاعر القدًن، كونو يرغب يف االستقبلؿ وإبداع شيء مستوحى من حاجات العصر، 
 .1إّف الشاعر يريد أف يكّف عن أف يكوف اتبعا المرئ القيس واؼبتنّّب واؼبعّري...

هبا النقد التقليدي، واؼبلزمة لعدـ اػبروج عن  إّف ىذه اؼبتابعة الشعرية اليت كاف ينادي      
"نفي الشاعر، أم نفي ابطن اإلنساف أتكيد على ، أدكنيسالعادة اإلبداعية اؼبوروثة، ىي، كما يرى 

و يقٌرر حسن الشعر أك قبحو، كإدٌنا العادة ىي الشاعر أك رأيي  توكيدا للظاىر السائد. فليس عقلي 
 .2خر"اليت تقٌرر، فالعادة ىي الشرع اآل

لقد حاوؿ الشعراء العرب يف العصر اغبديث ذباوز النمط الشعري القدًن، خاصة يف       
مسألة النظاـ العمودي للكتابة الشعرية، وتفاوتت درجة ذلك اػبروج من شاعر إىل آخر، ولكّن 

اغبرة وقصيدة القصيدة العمودية ظّلت ؿبافظة على رونقها وحضورىا رغم اؼبنافسة القويّة من القصيدة 
النثر، وما يزاؿ التنازع مستمرا إىل زمننا ىذا، لكّنو صار أقّل حّدة فبا كاف عليو من قبل، وىذا ألّف 

حوؿ قبوؿ أو  ،إال اندرا، األمور استتّبت ابلنسبة لؤلشكاؿ الشعرية اعبديدة، ومل يعد السؤاؿ يطرح
ة اػبصائص اعبمالية والفنية اليت سبّيز عدـ قبوؿ تلك األشكاؿ، وأصبح السؤاؿ اؼبركزي يرتبط دباىي

 األشكاؿ عن بعضها؟ ابإلضافة إىل التساؤؿ عن قيمة تلك اػبصائص وأثرىا يف صبهور اؼبتلّقُت؟

                                                           

  ( شاعرة عراقية، حاصلة على شهادة اؼباجيستَت يف األدب اؼبقارف من جامعة ويسكونسن2007، 1923انزؾ اؼببلئكة :)-
. تركت عدة 1996ماديسوف يف أمريكا، وىي رائدة من رواد الشعر اغبر يف الوطن العريب. حاصلة على جائزة البابطُت عاـ 

 اصر، سايكولوجية الشعر، ديواف عاشقة الليل، شظااي ورماد، شجرة القمر...مؤلفات ودواوين شعرية منها: قضااي الشعر اؼبع

         .58، 57 ص ص ،1983، 7دار العلم للمبليُت، بَتوت، طانزؾ اؼببلئكة، قضااي الشعر اؼبعاصر،  - 1
 .  53، ص1أدونيس، الثابت واؼبتحّوؿ، ج - 2
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"رؤاي،  ، ىو أنّواعبديد أّف خَت ما يبكن أف نعّرؼ بو الشعر أدكنيسألجل ىذا، قّرر      
النظر  نظاـ تغيَت يف نظاـ األشياء كيف ،إذف ،كالرؤاي بطبيعتها قفزة خارج ادلفهومات السائدة، ىي

 .1دتٌردا على األشكاؿ كالطرؽ الشعرية القدشنة" ،أكؿ ما يبدك ،إليها، ىكذا يبدك الشعر اجلديد

قدرهتا على  يف األشعار، دبا ىي زبّيبلت أدبية،ترى قيمة ، وإذا كانت بعض اآلراء النقدية     
إىل صميم القضااي اغبّساسة، مع قدرهتا الكبَتة على عكس ُصورىا، ومضامينها، فإّف  الولوج

"القصيدة العظيمة حركة، ال سكوف، كليس مقياسي عظمتها يف مدل عكسها " يرى أّف أدكنيس"
مدل إسهامها إبضافة جديدو ما إىل ىذا يف ، بل "الواقعية"أك تصويرىا دلختلف األشياء كادلظاىر 

شر للمواضيع أو تجاوز فعل التصوير والعكس اؼبباي ،القصيدة بتعبَت أدونيس؛ إّف الشعر. 2العامل"
تتمّثل يف  قدر مايف التقاط صورة للعامل، ب تواصلة متوثّبة، ال تنحصر مهّمتوحركة م الظواىر، بل إنّو

 جديد وذلك من خبلؿ إضفاء معٌت  ىذا العامل الذي يتساكن أحدنبا اآلخر،إضافة شيء جديد إىل
 على األشياء، أو تصويرىا بطريقة أصيلة؛ ـبتلفة وغَت مألوفة.

"حصار اعتبارىا ظاىرة انعكاسية، كالكتلة ىذا، وقد استطاعت األلسنية إخراج اللغة من    
من القيم، تصدر عن ذاهتا لتعي نفسها بنفسها، كىو مدار تعريف الكبلـ من زاكية عبلقة اللغة 

تسجيبل  ،كما كانت من قبل  ،يف الفًتة اؼبعاصرة، "Writingالكتابة " مل تعد، ولذلك 3كالفكر"
لؤلحداث اػبارجية ووصفا ؼبظاىر اثبتة وقارّة، بل إّّنا ذباوزت مرحلة التعبَت عّما هبيش يف صدور 
الشعراء واؼببدعُت من حاالت وجدانية وشعورية بطريقة انعكاسية، حيث صار اؼببدع أكثر ؿباورة مع 

تب عملو، كإدٌنا ىو انسخ نسخ "يكإنّو عصر مل يعد اؼبؤّلف ىو َمْن  ذاتو، وأكثر اشتغاال على اللغة.

                                                           
1
 . 9ص ،1978، 2، بَتوت، ط عودة(، زمن الشعر، دار العلي أضبد سعيد )أدونيس - 

      .11، صزمن الشعر، نيسأدو  - 2
 .  35، ص1986عبدالسبلـ اؼبسدي، اللسانيات وأسسها اؼبعرفية، الدار التونسية للنشر، تونس،  - 3
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كال كجود للمصدر إال من خبلؿ  ه من اللغة اليت ىي مستودع إذلامو.هدى ا جي النص بيده مستمدن 
 .1"النص كلوال النص ما كاف ادلصدري 

ركالف كما ظبّاه الناقد الفرنسي "  The Death of the Author"موت ادلؤٌلف إنّو عصر "   
" مركز عملية القراءة وربصيل الفهم، ويغدو  Textالنص" حيث يغدو"،  R. Barthesابرت

 اؼبتنّوعة. لقد أصبحت وإنتاج الداللة احملّرؾ الرئيس لعملية القراءة "The Reader القارئ"
دىا، كبذا فهي ال تعٍت شيئا، كىي إشارة حرة، كلذا فهي قيًٌ ة مطلقة من كٌل ما يي "الكلمة حرٌ 

ييبعد عنها ىيمنة الفكرة ادلسبقة عن إمكاانت الكلمة، كهبذا  ، كىذاقادرة على أف تعٍت كٌل شيء
   .2تكوف الكلمات أقدر على احلركة من ادلعاين، ألٌف الكلمة تستطيع أف تعٍت أٌم شيء"

" عن واقعو وسياقو Litterature ألدباال هبب أف نتوّىم، من ىذا الكبلـ، انفصاؿ "     
، ال يشتغل ؾبّردٍ  منهجيٍ  ال يبكن ربصيلو، إاّل على أساس فصلٍ الثقايف العاـ الذي نشأ فيو، فهذا ما 

، بل يسعى ألف يفصلو عن أّي صلة خارجية، كما حاوؿ الداخلية على النص ومقّوماتو وسياقاتو
، غَت أّف ىذا التناوؿ The Structuralists كالبنيويٌوف  The Formalistsالشكبلنيوف ذلك 

مكّوانتو اللغوية، اؼبتفاعلة فيما بينها، وذلك دبا توّفره العبلقات سيحصر معاين ذلك النص يف 
وىذا ما جاءت مقارابت نقدية عديدة لنقضو  ،اؼبوجودة بُت عناصره من إمكاانت يف تشكيل اؼبعٌت

 وذباوزه، مثل السيمياء والتأويل والنقد الثقايف...

                                                           
 .74الغذامي، اػبطيئة والتكفَت، ص  - 1
 اؼبذىب يف أتويل األدب يف الفكر الفرنسي اؼبعاصر، وقد أحدث أثرا كبَتا يف فلسفة النقد األديب. إنّو يزعم أّف  يتأّصل ىذا

"النص" مفهـو سابق على "اؼبؤّلف"، وىو ينبذ األخَت بوصفو ؾبرد شيء ًّب تكوينو. يظهر النص بوصفو "تفاعبل بُت العبلمات" 
ؼبعٌت الذي أراده اؼبؤّلف على أيّة ميزة. ىذه فكرة ؿبّررة لنقاد األدب، رغم أّف  كثَتا من "تتوالد فيو اؼبعاين"، دوف أف وبتاز ا

 .894، ص4الفبلسفة يراتبوف يف صحتها. تد ىوندرتش، دليل أسفورد للفلسفة، ج
 .72ص الغذامي، اػبطيئة والتكفَت،  - 2
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 ،أو غَته من فنوف القوؿ "Poem شعرال"إىل ما تقّدـ، فإّف اغبديث عن  ةفاضابإل     
" الذي ىو مفهـو مبلـز لو، يبلصقو كظّلو، وال قيمة ألّي ادلتخٌيليستدعي ابلضرورة اغبديث عن "

دوف اإلشارة أو اؼبرور ابؼبتخّيل، كونو الوجو اػبفي الذي وبرّكو ويغّذيو  شعرطرح يناقش قضااي ال
يتمازج مع الواقع واػبياؿ، ويستبطن الظروؼ  داللية وتصويرية منّوعة، كما أّف ىذا األخَتإبمكاانت 

 الثقافية اؼبختلفة اليت كانت وراء تشكيل اػبطاب الشعري.

، ىكذا عاراي من أّي صفة، إىل "الشعر"ؽبذا، يرى البحث ضرورة االنتقاؿ من مصطلح      
 الشعر، كونو يرّكز على العوامل الضمنية اؼبتخّيلة اليت ينضوي عليها  "،ادلتخٌيل الشعرممصطلح "

من انحية شكلو أو معناه فقط، بل  خاصة وأّف اؼبقارابت النقدية اؼبعاصرة مل تعد تكتفي بقراءة الشعر
أصبحت تسعى ؼبقاربة عواؼبو اػباصة، حيث أيخذ اؼبتخّيل صفة الشعري، سبييزا لو عن اؼبتخّيل 

. ومن الدارسُت الذين وظّفوا ىذا اؼبصطلح يف كتاابهتم النقدية غَته من اؼبتخّيبلتالسردي أو 
، J.Durand    كجلبَت دكراف،  Bachelardكابشبلر،  Sartre سارتر والفكرية، قبد مثبل:

 .....كنورالدين أفاية، عبدهللا إبراىيم، فريد الزاىي

"موضوعا للتفكَت كتلٌمس خصائص ىذا  ،عموما، بناء على ىذا، فإّف جعل اؼبتخّيل     
التفكَت، يفًتض الكشف عن بعض مكٌوانت البنية الثقافية كاللحظة ادلعرفية كالتارسنية اليت يتٌم 
يب عن كضعية  فيها. ألٌف التأٌمل يف الرموز كادلخٌيلة أييت يف مرحلة معٌينة من مراحل النظر، كرني

فبل يبكن، واغباؿ تلك، لكل من يرـو  ،1ٌُت فهمها"زلٌددة للفلسفة، كللثقافة احلديثة اليت يتع
اػبوض يف قضااي اؼبتخّيل إاّل أف يفتح الباب مشرعا على البنيات اؼبختلفة اليت تقـو على َوفقها 

                                                           
ويضيف الباحث، يف موضع آخر من الكتاب، أبّف "الغرب لكي ىبرج من   .46نور الدين أفاية، اؼبتخّيل والتواصل، ص - 1

أزمتو يتعُّت عليو أف يُدخل حقائق ورموز الشرؽ فيو. والفلسفة إذا أرادت أف تتحّرر من انسدادىا عليها أف تعًتؼ ابؼبتخّيل فيها. 
غة إذا أرادت أف تستقيم عليها أف تنّشط والوعي إذا رغب يف التخّلص من صراعو هبب عليو أف يُنصت إىل الوعي فيو. والل

 . 43اجملازات فيها". اؼبرجع نفسو، ص
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بقدر ما تّتسم ابؼبرونة  اّتساعو الثقافة، حىت يتسٌّت لو أف يُقارب ذبّلياتو مقاربة واعية، ال ُتضّيق عليو
 النقدية اليت زبّوؽبا مسايرة سبظهراتو اؼبختلفة.

يف عملية تفسَت  للمشاركة ،مهما كانت ذبّلياتو ،، من إفساح اجملاؿ أماـ اؼبتخّيلاال بد، إذً     
" إىل حالة سُيفضي ؛ العقل واؼبتخّيل،ألّف التضييق عليهماوىذا الواقع وتعقيداتو إىل جانب العقل، 

من االنسداد كالتشٌذر تيشٌوش على عملية دتٌثل الواقع، كالقبض على مكٌوانتو ادلختلفة، سواء 
، "الغرب" يف تفاصيل حياة اجلماعة تلك اليت تشٌكل امتدادا للرصيد اجلمعي أك تلك اليت زرعها

  .1يًتٌتب عن ذلك ترٌدد مزمن بُت الذات كذاهتا كبُت الغَت كآخر الذات"

مصطلح  استعمل قدقبده لن " النقدي، فإنّنا الغذاميوإذا ما ُعدان إىل خطاب "      
عبد يف صبيع كتبو، وإف كاف الناقد العراقي " بل إنّو مل يستخدمومباشرا،  استعماال" ادلتخٌيل الشعرم"

" ووظّفو يف خطابو النقدي،  ادلتخٌيل السردمقد استعمل مصطلح " ،كما رأينا من قبل  ،"هللا إبراىيم
أعطاه  غَت أنّوما أّكد على "اؼبتخّيل" عاراًي من أّي صفة ُمبلزمة لو، إاّل لدى حديثو عن السرد، ك

ومع ىذا، فهو يف كثَت من كتبو، يستعمل ىذا بُعدا مشوليا؛ فلسفيا وفكراي، أكثر منو أدبيا فقط، 
على الرغم من أّف الناقدْين مًعا، يستعمبلف  اؼبصطلح ويريد بو السرد عموما والرواية ابػبصوص،

من مثل: الشعر، النص الشعري، الرواية، اػبطاب الروائي...وغَتىا من اؼبقاببلت  موازية مصطلحات
  اليت تشًتؾ مع داللة اؼبتخّيل شعرا ونثرا، وزبتلف معو يف آف.

"  للشعر، يُبُّت أبنّو يرّكز فيو على الناحية اػبيالية، حيث ال الغذاميوالبحث عن مفهـو "     
حىت يُثبت دعواه، بل إّف الغذامي هبعل من  البٌينة العقليةيبكن للشعر، حسبو، أف يّتكئ على 

"البيٌنة فيو تصدر عن مقٌدماتو، كعبلقات السياؽ إّف  يف ذلك " ىو أساس الشعر، ويقوؿاالٌدعاء"
ة كالنتيجة الداللية ادلتوٌلدة عنها، كذلك ألٌف الشعر ختييل كىذه ماىية فيو ما بُت ادلقٌدم

                                                           
 .314نور الدين أفاية، الغرب اؼبتخّيل، ص  - 1



            ادلتخٌيل الشعرم كخطاب األنساؽ الثقافية الغذامي أدنوذجا                  الفصل الثالث      

 

 

228 

من قبل، وإذا أخذان  اجلرجاين كالقرطاجٌٍت"صدى ؼبا قالو " وىذا الكبلـ، يف األصل، ىو.  1الشعر"
"، ؼبا وجدانه ىبتلف عن ىذا الذي يقّرره ويكّرره أسرار الببلغة" يف كتابو "اجلرجاينمثاال عّما قالو "

، حيث يقوؿ " ٌف إك  ،إنٌو صدؽ :"ال شنكن أف ييقاؿما  إنّو" التخييلي" عن "اجلرجاينالغذامي اليـو
صىر إاٌل تقريبا كال  يكاد ال ،ادلسالك ادلذاىب كثَتي  تىن فٍ مي ، كىو كما نفاه منفيه  ،ما أثبتو اثبته  زني

 حتصيلو  )قياس( ويبا...)ذلذا كجب أف يقاس الشعر( قياس ختييل كإيهاـ الزناط بو تقسيما كتب
  .2حكاـ"إك 

داللة لرؾ مشاولكّنو، مع ذلك، ا كاف التخييل متجاوزا ؼبسأليْت الصدؽ والكذب، وؼب    
" ىو ادلتخٌيل الشعرممصطلح اؼبتخّيل؛ من انحية داللتهما معا على فعل اػبياؿ، فهذا ما  ال هبعل "

: وزف وقافية ونظم...، بل إّف اؼبتخّيل "، كما تقّرر يف اؼبنظومة النقدية العربية القديبةالشعر"نفسو 
" يف أقصى معاين التجّلي اللغوي واعبمايل والثقايف، حيث تغدو العوامل اؼبتخّيلة الشعر" ىو الشعري

واؼبضمرة داخل طبقات الشعر اللغوية ىي اؼبقصودة من ِقَبل القارئ، أما اعبوانب الشكلية والداللية 
 العيانية فهي ؾبّرد ؿبطات عبور أو أدوات يُتوّسل هبا يف مغامرة الكشف والقراءة.

 :ادلنهج يف خطاب "الغذامي" النقدمك  الرؤية -2

من أوائل النقاد العرب اؼبعاصرين الذين خاضوا غمار التجربة  "الغذاميعبد هللا "يعّد     
تبو النقدية اؼبختلفة، بداية من كُ   النقدية يف حوارىا مع النتاج النقدي الغريب، وذلك من خبلؿ

، حيث مل ىبلُ  ،العشرين القرف أي ،3شبانينات القرف اؼباضي من  ،تقريبا، أّي كتاب من كتبو إىل اليـو
                                                           

يعود ويرفض ىذا البعد التخّيلي للشعر ويرفض ابتعاده عن الواقع يف كتبو  . ولكّنو62الغذامي، اؼبشاكلة واالختبلؼ، ص  - 1
 األخَتة ابػبصوص، وىذا ما سيناقشو البحث يف العنصرين األخَتْين من ىذا الفصل.

، 1عبد القاىر اعبرجاين، أسرار الببلغة، تح: ميّسر عقاد، مصطفى شيخ مصطفى، مؤّسسة الرسالة انشروف، بَتوت، ط  - 2
 .194، 193، ص ص 2004

"؛ وىو من أىّم الكتب النقدية يف تلك الفًتة، وقد كاف لو أثٌر ابلغ 1895اخلطيئة كالتكفَت وىذه إشارة إىل كتابو األّوؿ " - 3
أنّو نقل يف تطّور اغبركة النقدية العربية عموما، وقد أشاد بو عديد النقاد، بل إّف صاحبو رأى فيو "ربّوال كبَتا يف الفكر اغبداثي، دبا 

السؤاؿ من سؤاؿ يف اإلبداع إىل سؤاؿ يف الفكر النقدي، ونقل اغبداثة من حداثة شعرية جدلية أو حداثة وسائل ؿبايدة، نقلها 
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اغبديث أو اإلشارة إىل منهج من اؼبناىج، أو نظرية من النظرايت، تعريفا هبا وآبلياهتا، ومرجعياهتا، 
 . األدبية العربيةمع ؿباولة استثمارىا يف ربليل النصوص 

 نصوص عربية، فبا يفضي إىل كثَتوألّف ىذه العملية تعٍت تطبيق منهج نقدي غريب على     
حيث تتأّسس اؼبناىج يف سياؽ معريف  ؛انحية اؼبمارسة منمن اإلشكاالت، سواء أكاف ذلك 

، أـ من انحية وحضاري خاص، والنصوص اؼبطّبق عليها تنتمي إىل سياؽ آخر بعيد سباما عن األّوؿ
ستبلب اغبضاري لصاحل اآلخر/العدّو، ، كوّنا ترّسخ صفة التبعية واالالقبوؿ العريب ألصل ىذه العملية

"، وىو اؼبعروؼ بتمّسكو ابلًتاث واّطبلعو الواسع عليو، أف هبد نوعا من الغذاميفكاف لزاما على "
التربير ؼبا يقـو بو من نقل وإشاعة للمنهج النقدي الغريب، وذلك من خبلؿ إشارتو يف مواضع كثَتة، 

غربية ومقابلها يف الفكر العريب القدًن، فتّمت مقابلة آراء إىل التماثل اغباصل بُت عديد األفكار ال
ركالف "، وآراء "حاـز القرطاجٍت"يف الشعرية آبراء  ،مثبل ،"Jackobson ايكوبسوف"

 "System كالنسق  Structureالبنية" يحوؿ مصطلح " Derridaكديريدا  Barthesابرت
لى حسب رأينا ع، قّدـ...، وكّل ىذا حىت يُ "نظرية النظمحوؿ " "اجلرجاينعبد القاىر "دبا طرحو 

نوعا من احملاّجة لفعل النقل ذاؾ، ويوّلد يف نفسو ونفوس غَته، شعورا ابالرتياح واالطمئناف ؼبا  ،األقل
 أقدـ عليو.

يف إدراؾ العبلقة ما بُت اجلرجاين كادلفهومات  "معضلة قطٌ ال يرى أّي  الغذاميبل إّف     
يف مسألة ادلعٌت أـ يف مفهـو اإلشارات كنظرية االختبلؼ كدالالت  النصوصية احلديثة، سواء

مثل عجيب من رجاؿ يعجزكف عن مبلمسة  شيءه  كالتعبَت للناقد((احلضور كالغياب...كال يقتلٍت

                                                                                                                                                                                     

النقد تفكيكا وتشروبا، وليس  تلتكوف حداثة فكرية سبّس النظرية واؼبنهج، وأسئلة اؼبصطلح واؼبقولة الفلسفية واؼبنطقية، وجعل
النقد قضّية بذاتو وليس خادما واتبعا للنصوص وإبثر الشعراء". ينظر الغذامي، حكاية اغبداثة يف  تمثلما جعل تفسَتا وأتويبل،

 .              178 ، ص2005، 3اؼبركز الثقايف العريب، بَتوت، الدار البيضاء، ط اؼبملكة العربية السعودية،
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نفسو لفهم االختبلؼ البُّت  دولكّنو، يف اؼبقابل، يعجز أو ال هُبهِ  .1ها"تً نى عايػى ىذه العبلقة أك مي 
و الدراسات اللسانية والنقدية اغبديثة، يلإوما تّوصلت  قبل قروف "اجلرجاين"والكبَت بُت ما قاؿ بو 

واألمر ال ىبرج عن توصيفُْت: أّوال وجود نقاط تشابو وردبا اتّفاؽ بُت ىذه الدراسات وما طرحو 
واثنيا وجود نقاط اختبلؼ جوىرية بينهما، ال تسمح  ابغبديث عنهما وكأّّنما  اعبرجاين من قبل،

شيء واحد. وىذا، يف منظور البحث، راجع إىل رؤية غذامية قاصرة ومستعجلة يف مناقشة أفكار كل 
 تستدعي، ابلضرورة، عملية مقابلة؛ تتمّثل يف ذبميعٍ  ؼ، خاصة وأّف عملية اؼبقارنة والربط بينهماطرَ 

ات النظر هَ جُ والنظرايت، مع استحضار وُ  ناىجوالت ومقوالت تلك اؼبلُْت لكّل ضبُ فصَّ قراء مُ واست
   فردي أو حىت أف يّدعيو. اؼبختلفة حوؿ ىذه الفكرة أو تلك، وىذا ما ال يستطيعو جهدٌ 

على إعادة النظر يف منظومة النقد العريب وربليل عبلقتها ابلثقافتُْت  الغذاميلقد راىن       
ابؼبناىج النقدية  استعاف قد كونوالعربية والغربية، مع ؿباولة االنتباه ؼبرتكزاهتا اؼبعرفية ومساءلتها، و 

ما قاـ  فّ ى أبأابػبصوص، فإّف أحد الباحثُت، ر  الشعر منوالغربية لقراءة الًتاث األديب العريب عموما، و 
"استعاف ابلغرب ليدافع عن الشرؽ، أك بتعبَت آخر، استعاف ابلًتاث الغريب  ىو أنّو ىذا الناقد، بو

جرائية التصٌورات النقدية كالببلغية يف الًتاث العريب القدمي...فالذم إاجلديد، ليثبت صبلحية ك 
فيو وىذا ما ال ىبُ  ،2يعود يف العمق ىو ادلشاكلة، كالشبيو، كليس االختبلؼ كادلختلف"

ه يف ىذا جهدِ  ص كل  لخَّ أبف يُ  يف ـبتلف كتبو، دوف أف يقبلَ  ، بل يُعلُنو ويدافع عنو"الغذامي"
  ؛ الذي ينفي عنو كل إضافة.الوصف الفردي

                                                           
 .18ص ، 1993، 2والنظرية، دار سعاد الصباح، الكويت، طمقاالت يف النقد  الغذامي، ثقافة األسئلة، -1
، 2001، 98، 97قراءات يف مشروع الغذامي النقدي، كتاب الرايض، ع  إدريس جربي وآخروف، الغذامي الناقد، -2

 .49، 48ص ص  ،2002
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"الدرجة اليت يؤٌسس فيها  علىيعتمد قباح فعل التواصل بُت النص والقارئ  وماداـ      
، فإّف من اؼبهّم معرفة الكيفية اليت يتأّسس هبا النص يف 1كعي القارئ"النص نفسو كعامل ارتباط يف 

 . فما مفهومو للنقد والقراءة؟ وىو يباشر اؼبتخّيل الشعري العريب قديبو وحديثو، / الغذاميوعي القارئ

 ىوبقدر ما ، مهارة علمية ذبريبية خالصة" الغذامي" لدى" Criticism النقد"ليس      
القاعدة " يحصانتها فه"، أما الذكؽ السليم"يف  ركيزهتا األساسية ، تتمٌثلراقية "مهارة ذكقية""

عمل يال  ،بل إّف ىذا النقد، حسبو. فعالية القراءة الواعية لؤلدب"" نبا اآلنفاف واؼببدآف، "ادلختربة
والذوؽ ، يطٌور القراءة كينٌميهاوال يصنع الكتابة ولكّنو بل، ، يكتشفواألدب ولكّنو  على صناعة

 . 2اجلذكة اليت توقد نَتاف األدب: قراءة/ ككتابة/كتفسَتا، بناء على ىذا، ىو السليم

"حالة ب ،نفسو "الغذامي"ما تكوف، كما يرى  وومادامت ىذه حاؿ النقد، فهي أشب      
ما   كإذا غزك كفتح، يٌتجو فيو القارئ حنو النص، الذم ىو مضمار لو. )أم النقد(الفركسية، فهو

كتب القارئ عن جتربتو ىذه مع النص، فهو إذنا)انقد(. كما الناقد إال قارئ متطٌور غزا النص 
حىت  فالناقد، حسب ىذا الطرح، ال يكوف انقدا .3كفتحو، مٌث أخذ يركم أحداث ىذه ادلغامرة"

يف اعبمعي، حيث يشًتؾ مع القراء اآلخرين  القراءة من كوّنا الشخصي إىل العاملَ  أو ذبربةَ  ينقل فعلَ 
أف  عيستطي "قارئ متطٌور"مغامرة الغزو والفتح تلك، ولكّن ىذا الناقد ليس قارائ عاداي، بل ىو 

  الظاىرة، ليغوص يف أعماقو، عّلو يكشف عن اؼبخبوء داخلو. /يتجاوز حدود النص

اؼبناىج النقدية الغربية دوف أّي ، يف غَت ما موضع، أبخذه من الغذاميصرّح يىذا، و        
:" كسنتناكؿ ىذه االجتاىات)النقدية( ، حيث يقوؿمعظم األحياف حرج، مع اختصار شديد

وال ندري إف كاف االختصار الشديد يسعف  ،4ابختصار شديد لنأخذ منها منهجنا يف النقد..."
                                                           

  .94، ص34، ج1999حافظ اظباعيلي علوي، مدخل إىل نظرية القراءة، ؾبلة عبلمات يف النقد،  - 1
 .120، 119 صص الغذامي، اػبطيئة والتكفَت،  - 2
 .8، صاؼبصدر نفسو - 3
 .31اؼبصدر نفسو، ص  - 4
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ّف اؼبنهج النقدي، كما أل عة.نقدي ؼبقاربة نصوص إبداعية متنوّ ىذا الناقد أو غَته يف اجًتاح منهج 
رة للمناىج واآلليات ىو معروؼ، حصيلة اّطبلع واسع وشامل على النظرايت األدبية والفلسفية اؼبؤطِّ 

اإلجرائية، وليس ألحد الزعم بتطبيق منهج من اؼبناىج من دوف أف يكوف قد أحاط بو وأبصولو 
" وىو يستعرض اؼبناىج النقدية الغربية حىت يستقي منها منهجو الغذاميالنظرية، وىذا ما مل وبّققو "

 اػباص، وكأّّنا بضاعة من حق كل إنساف أف يكوف لو نصيب منها. 

" كثَتا من البلبلة الفكرية أّف  يف ذلك، ، وىو ؿبق  "الغذامييزعم "وابلرغم من ىذا،         
بسبب أسئلة مهزكزة قادت إىل إجاابت مصابة اليت نعيشها يف كاقعنا العريب الفكرم ادلعاصر ىي 

، كما يصدؽ أيضا /اؼبتخّيل الشعريالشعر أسئلتنا ذباه ولعل األمر يصدؽ على .1مبثل تلك األسئلة"
ذباوز تلك  ألجلو  معو. واؼبطروحة أماـ اؼبنهج النقدي الغريب وكيفية تعامل /الغذاميعلى أسئلة الناقد

"أف يكوف علما آليا، أم " أبّف على الدرس اإلنساين الغذامييطالب " ،األسئلة واألجوبة اؼبهزوزة
منهجيا "ابستيمولوجيا" لكي يتمٌكن من التموضع ادلعريف الذم يضمن لو استقبلؿ البحث عن 

 .2نوازع الذات كنفعية مدركاهتا"

 ىي اليت تتحّقق من خبلؿ اؼبنهج ،"الغذامي"، يف عرؼ يةاؼبنهج ه العلمية واآلليةوىذ     
"الذم يكوف من خصائصو أنٌو قادر على االستقبلؿ عن الظرؼ كجتاكز مبلبسات بيئة ادلنشأ. 
كمن ىنا يسقط السؤاؿ عن عبلقة ادلنهج بظركؼ نشأتو، ألٌف تلك الظركؼ كاقع معطى 

ج وظروفو ومبلبساتو غبقيقة اؼبنه االبستيمولوجي ويف ضوء ىذا الفهم .3كليست كاقعا مبنيا..."
على النصوص األدبية العربية بتطبيق صبلة من اؼبناىج النقدية الغربية، وكأّّنا  وكاف اشتغال  ،اػبارجية

طرائق ؾبّردة يف التحليل، ال تؤثّر فيها السياقات اػبارجية وال تتأثّر هبا، ومنو سُهل على الناقد أف يتبٌت 
ختارة، وكل ىذا راجع إىل اؼبغالطة اليت بٌت عليها اسًتاتيجيتو أّي منهج يراه مناسبا لقراءة النصوص اؼب

                                                           
  .87الغذامي، ثقافة األسئلة، ص - 1
 .104الغذامي، تشريح النص، ص - 2
 .105، ص اؼبصدر نفسو -3
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النقدية، واؼبتمثّلة يف إعطاء صفة الكلية واالستقبللية اؼبطلقة للمنهج، وما كاف لو أف يّتصف بذلك 
وليد سياؽ ثقايف متنوّع، كاف سببا مباشرا يف بنائو وضبط معاؼبو، ولو   ،أي اؼبنهج ؛وما ينبغي لو، كوف

بو لصلح أّي منهج على أّي نص إبداعي، وىذا ما  الغذاميكانت لو ىذه الصفات اليت ألصقها 
 يستحيل عقبل وذبربة.

مفاىيم " حوؿ Bachelard غاستوف ابشبلر" وىو، يف ىذا الرأي، يستند إىل آراء   
ولكن يبدو أّف انقدان التبس عليو  ،نفسو الغذامي، وىذا ما يصرّح بو "نهج والذاتاؼبوضوع واؼب"

ؼ نشأتو ،  و عن عبلقة اؼبنهج بظر يسقط األمر، وىو يقّرر، بناًء على فهمو آلراء ابشبلر، أّف السؤاؿ 
يعاد " يؤّكد أّف الظروؼ عقبات يف طريق اؼبعرفة العلمية، ولكّنها ال تسقط كلية، بل ابشبلركوف "

واألمر ، يف ذلك االلتباس اغباصل  تكوينها ابستمرار ومساءلتها دائما، وىو ما يُظهر نسبية اؼبنهج،
بُت نوعُت من االبستيمولوجيا نبا: االبستيمولوجيا  جّيدا راجع إىل عدـ تفرقتو لدى الغذامي،

ة؛ اليت أتخذ بفكرة االنبناء الصورية؛ اليت تقّدـ فهما مغلقا للذات واؼبوضوع، واالبستيمولوجيا التكويني
 .1والتشّكل وتنبذ اعباىزية

ادلوضوع ىو الواقع ادلبٍت كناتج للعملية، كليس ىو الواقع ادلعطى،  "أفّ  الغذاميولقد أّكد  
أما الذات فهي تلك ادلالكة لآللة، كادلالكة للقدرة على إعماؿ ىذه اآللة، كليست رلٌرد الذات 

لآللة مع القدرة اإلجرائية عليها ترفع الذات عن مواضعات الظرؼ كامتبلؾ الذات  الراغبة.
ىي مواصفات تسمح بتحقيق نسبة عالية من اؼبوضوعية والعلمية لدى و  .2كحدكد الغاية الشخصية"
وتظهر قيمة ىذا  .حيث تضبط العبلقة بُت اؼبنهج والذات واؼبوضوع مباشرة النصوص وربليلها،

ٌفف النزعة التجريدية التصّور لدى الناقد، يف كونو  ا معرفيا على العقل النقدم، كسني " ييضفي بيعدن
                                                           

أتويلية يف التشكيبلت اػبطابية، أطروحة شراؼ شناؼ، العقل النقدي األديب العريب اؼبعاصر وخطاب األنساؽ، قراءة حفرية  - 1
. وينظر كذلك ؼبزيد من التفصيل حوؿ 386، ىامش ص2013، 2012دكتوراه غَت منشورة، جامعة ابتنة/اعبزائر، 

، 122، 76، الصفحات 1999"  كتابو: العقبلنية التطبيقية، تر : بساـ اؽباشم، ؾبد، بَتوت، دط، ابستيموجليا ابشبلر"
123.... 

 .105الغذامي، تشريح النص، ص - 2



            ادلتخٌيل الشعرم كخطاب األنساؽ الثقافية الغذامي أدنوذجا                  الفصل الثالث      

 

 

234 

للعقل، كمن مٌث تنسيبو عرب اختبار قدراتو نصيا، كيف الوقت نفسو، ضبط التدٌفق الوجداين 
ولكن اؼبنهجية النقدية،  ،1"للنص، كاالنسيابية الفنية عرب األطر ادلعرفية ادلنهجية للعقل النقدم

"حتٌقق دائما غايتها كفعاليتها، كجتعل النص يفرز دائما  ،"ادكارد سعيد"، كما يرى من جانب آخر
، وإف موضوعيةبلعلمية والبلاؼبنهجية قد تكوف سببا مباشرا لومنو فإّف ، 2ما تبحث ادلنهجية عنو"

  جاءت، أساسا، حملاربتهما والتصدي ؽبما.

بناء على ىذا، فإّف اؼبشكلة قد تكوف يف اؼبنهج اؼبتوّسل بو ال يف النص/الظاىرة اؼبدروسة،      
 ، ولكّنها يف الثقافة والفلسفة."األزمة ليست يف اإلبداعّف "؛ حيث أّكد أالغذامي" وىذا ما انتبو لو

ولكّننا كبن نعبث هبذه  وىي يف النقد أيضا. وؼباذا ىي يف النقد؟ ألّف النقد فلسفة وىذه حقيقتو.
اغبقيقة، وقبعل النقد لعبة أدبية ىدفها التوصيل والتعليم، أي أّّنا الوسيط بُت النص والقارئ...فسقط 

. ومن ىنا عاش النقد النقد يف اعبزئيات واؽبامشيات، وعجز عن بلوغ مستوى التصّور النظري الكلي
  . 3"يف أزمة

؛ وىي لؤلدب والنقد العربيُْت غذامية" ال"الرؤية  مرجعيات اآلراء وغَتىا، سبّثل خَت سبثيل، وىذه
 Genetic التكوينية االبستيمولوجيا" و" Theory النظريةرؤية أتخذ دبفهومُت رئيسُْت نبا: "

Epistemology ؛ أما ابلنسبة للمفهـو األّوؿ فإّف الغذامي ال أيخذ ابلفهم الكبلسيكي"
"رلموعة من التعميمات التأكيلية التفسَتية، اليت تؤٌدم إىل شرح كتفسَت ، الذي يرى أبّّنا ةللنظري

نصوص معٌينة؛ كبذلك تؤٌدم كظيفة منهجية من شأّنا، يف أفضل األحواؿ، أف حتٌد احلقل ادلعريف 

                                                           
 .389شراؼ شناؼ، العقل النقدي األديب العريب اؼبعاصر وخطاب األنساؽ، ص - 1
 . 146ادوارد سعيد، العامل، النص والناقد، ص - 2
 .156، 155، ص ص 1991، 2الغذامي، اؼبوقف من اغبداثة ومسائل أخرى، ط - 3
عناية كبَتة أبنبّية الوعي النظري يف تشكيل اؼبعرفة النقدية، إذ يقوؿ" إنّنا نعيش يف فقر نظري رىيب، وإنّنا حباجة  أظهر الغذامي  

ثقافية ماّسة للتأسيس النظري، وىذا ما يتعّزز يف ذىٍت يوما بعد يـو حىت اآلف، وصرت أرى أّف علّتنا اغبقيقية ىي يف غياب 
، 3حكاية اغبداثة يف اؼبملكة العربية السعودية، اؼبركز الثقايف العريب، بَتوت/اؼبغرب، ط التأسيس النظري"، ينظر الغذامي،

  .272، ص 2005
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بل إّف الغذامي حاوؿ االستفادة من الفهم  .1ال أف توسعو...)إٌّنا( تيعٌت ابدلعرفة اجملٌردة غَت النفعية"
"كياان من " Leitchليتش ، حيث تعٍت، يف عرؼ "" ؽباPost modernityمابعد احلداثي"

)ابإلضافة( إىل ىذه القائمة:  النصوص، قدشنة كحديثة، معنية ابلشعرية كدناذجو الثقافية
كابلثقافة  السيميائيات ككسائل اإلعبلـ كاخلطاب كالشفرات اخلاصة ابلعنصر كالطبقة كاجلنوسة

ادلرئية كالشعبية، لكٌن "النظرية" تعٍت أيضا ضراب من التساؤؿ، ادلعٍت ابحلكم كالريبة 
لدى الغذامي، واؼبنفتح على ـبتلف فهم اؼبنظور الًتكيّب  نستطيع زاويةال هومن ىذ .2كادلنطق..."

 اؼبناىج النقدية القديبة واؼبعاصرة.

فقد استفاد منو انقدان استفادة   "،االبستيمولوجيا التكوينيةأما فيما يتعّلق ابؼبفهـو الثاين "
وسبثّلت مظاىر تلك االستفادة ، رغم وقوعو أحياان يف التصّور االبستيمولوجي اجملّرد والصوري، كبَتة

كتاٌب  يف تعاملو، تنظَتا وتطبيقا، مع ـبتلف اؼبناىج النقدية يف تسلسلها التارىبي اؼبتدرّج، فلم ىبلُ 
كما ذكران من قبل، من اغبديث عن أسسها ومرجعياهتا، مراعيا الًتاكم اغباصل يف مقوالهتا   ،من كتبو

 إىل اؼبعرفة العلمية، والقوؿ ؿىو أّّنا تنظر االبستيمولوجيا وما يبّيز ىذا النوع من وآليات تطبيقها. 
آلخر، كعليو فبل "تطٌورية على الدكاـ، فهي تتغٌَت من حُت "، على أّّنا J.Piagetجاف بياجيو "

أٌف للمعرفة اترسنا؛ مٌث ننظر من جهة أخرل، إىل حالتها الراىنة كما لو   ،من جهة ،شنكننا أف نقٌرر
ا ىي حلظة يف التاريخ، تتغٌَت بنفس السرعة اليت إدنٌ  احلالة الراىنة للمعرفةكانت ّنائية أك اثبتة. إٌف 

يف حاالت عديدة تتمٌيز بسرعة أكرب، كمن مثٌ تكوف فيها حالة ادلعرفة يف ادلاضي قد تغٌَتت، بل ك 

                                                           
 .277سعد البازعي، ميجاف الرويلي، دليل الناقد األديب، ص  - 1
بُناىا الشعورية، اؼبؤّسسة ؿبسن جاسم اؼبوسوي، النظرية والنقد الثقايف، الكتابة العربية يف عامل متغَّت، واقعها، سياقاهتا، و  - 2

 .   20، ص2005، 1العربية للدراسات والنشر، بَتوت، ط
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 Aفإٌف الفكر العلمي ليس حلظيا، إذ إنٌو ليس حالة استاتيكية )سكونية(، إدٌنا عملية 
Process،  ٍ1ن"كبتحديد أكثر، عملية بنياف كإعادة تشييد مستمٌري.  

إىل قسمُت  ،نقدية من أعماؿ يبكن تقسيم ما قاـ بو الغذاميابلرجوع إىل ما قّدمو و      
، ونبا معا يبثبلف اؼبسار "ايفالنقد الثق" وينتمي الثاين إىل "النقد األلسٍتاثنُت، ينتمي األّوؿ إىل "

 .النقدي الغذامي"عبد هللا "خطاب  النقدي اؼبتحّوؿ الذي عرفو

 الغذامي كالنقد األلسٍت: 2-1

بنيوية إىل التشرزنية اخلطيئة كالتكفَت، من ال" األوؿ: كتابومنذ   "الغذامي"اشتغل    
، وأابف فيو، ويف غَته من الكتب، توج َهو الواضح ؼبقاربتو /الشعرعلى اؼبتخّيل الشعري "ـ1895

وربليلو، مع إظهار وعي خاص وفبّيز بقيمتو ودوره يف تكوين الذات الثقافية العربية، قديبا وحديثا، 
 كاف قد  وإف .النقدية اؼبعاصرة، يف ذلك الوقتّلف حوؿ اؼبناىج ضمن أىّم ما أُ  كتابو ىذا  ّنفصُ  وقد

يبقى ذا قيمة معرفية واترىبية ابلنسبة للنقد  الكتب النقدية الكبلسيكية، إاّل أنّوأصبح اليـو يف عداد 
نقدية قّدـ تعريفا ألىّم ما كاف شائعا من مناىج حاوؿ أف يُ  كونو  ؛لعرب يف اؼبرحلة اغبديثةوالنقاد ا

 ،خاصة أفكار روماف ايكوبسوف ،كاألسلوبية والبنيوية والشعرية  ،يف تلك الفًتة لدى الغرب،
ضرب األمثلة مع  واألسلوب الواضح، ةطا/التفكيكية، متوّسبل يف عرضها البسوالسيميائية والتشروبية

ناىج تلك اؼبيُبّثل طبيعة االستقباؿ العريب ليعكس أو   ىذا، ابإلضافة إىلوىو،  من الًتاث العريب،
 .ودرجة الوعي هبا ية الغربيةالنقد

" ىو ـبتلف اؼبناىج النقدية Linguistic Criticismالنقد األلسٍتإّف اؼبقصود ب"      
" يف بداايت  De Saussureسوسَتاليت قامت ابألساس على علم اللغة؛ الذي أقاـ صرحو "

 ،لسانيُت ونقاد أدب؛ األثر يف تطوير نظرة الدارسُت القرف العشرين، حيث كاف ألفكاره كبَتُ 
                                                           

، 2004جاف بياجيو، االبستيمولوجيا التكوينية، تر: السيد النفادي، دار التكوين، دمشق، دار العامل الثالث، القاىرة، دط،  - 1
 .     36، 35ص ص 
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كيفية استثمار تلك النزعة العلمية واؼبوضوعية اليت ب مرتبطاواؽبدؼ للنصوص األدبية، وصار اؼبطمح 
، إلحداث نقلة نوعية يف سبّثل النقد األديب للنصوص اؼبختلفة سبّثبل علميا، اّتصفت هبا اللسانيات

 ،واؼبباشر بُت النصوص ومؤلّفيها والتفسَت، كما يبعده عن ذلك الربط اآليل ىبرجو من عبثية التحليل
 واالقتصادية. االجتماعية والنفسيةاػبارجية؛ وبينها وبُت اعبوانب 

على اؼبناىج اؼبشتغلة  ، إذف،" النقديةالغذامياغبديث عن النقد األلسٍت يف ذبربة "وُبيلنا      
، السيمياء Structuralismابلبنيوية  ،يف الغالب، بتحليل النص دوف سواه، وىي تتحّدد

Semiotics والتفكيك ،Deconstruction وىي سبّثل أبرز اؼبناىج واؼبقارابت اليت استقى منها ،
  .، ابستفادتو منهارةأكثر من ماقد مصطلحاتو وآلياتو، حيث صرّح، الن

أّف العلـو ذكر فيو  ؛ الذي"Strauss ليفي شًتاكس"كتابو بقوؿ   الغذاميافتتح      
"نفسها منذ قركف على النظر إىل العلـو الطبيعية على أٌّنا نوع من الفردكس  اإلنسانية رّوضت

بدا، كلكن فجأة ظهر منفذ صغَت انفتح بُت ىذين احلقلُت، كالفاتح أالذم لن يتاح ذلا دخولو 
 يؤّكد، يف غَت ما موضع، أّف اؼبنهج الصحيح علميا" الغذاميؽبذا راح ". 1ىو األلسنية" ذلذا ادلنفذ
 ، يصدر عن موضوع الدراسة، كما أنّو، يف اآلف نفسو، األداة اليت يستكشف هبا اؼبوضوع ال بد أف

، أي أف يكوف "التموضع النصوصيب" عرب ما ظبّاه الغذاميإال  ،أدبياما ال يبكن ربصيلو وىذا 
تفاعل معريف مع النص  نّوأدبعٌت جنس اؼبوضوع ومن مادتو،  وابلتايل فهونصوصيا،  نفسواؼبنهج 

"النقد وؽبذا، رأى أّف  .2يتطّور اؼبنهج بو من خبلؿ تركيبة معرفية تقتضي نقد األداة مع نقد اؼبوضوع
وىذا  .من غَته من اؼبناىج، أكثر 3األلسٍت مهٌيأ لتصنيف الشعر العريب تصنيفا أقرب للصواب"

، كما ذكران يف األعلى، يُبعد التصّور يستفيد استفادة كربى من اؼبنظور االبستيمولوجي، الذي

                                                           
 . 43الغذامي، اػبطيئة والتكفَت، ص  - 1
 .117الغذامي، تشريح النص، ص - 2
 .71صفحة الالغذامي، اػبطيئة والتكفَت، ىامش  - 3
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، وتكوف الذات العاؼبة ىي اؼبالكة معطى إىل كونو موضوعا مبنيا اؼبوضوع عن أف يكوف ؾبّرد موضوع
  ه النقد النصوصي.لآللة النقدية اؼبستنبطة من اؼبوضوع ذاتو، وىو ما يوّفر 

" يصف نقده أبنّو مسلك ينفتح على كل ما يفيد ويثري، ولذا" يعود و الغذاميغَت أّف "     
ألٌف ما نفعلو إجرائيا ىو  ،ٌسي اإلجراء ابلتشرزنية، كأي ابلنقد األلسٍتأك  ابلنصوصيةي منهجي سٌ أي 

شلارسة التشريح فعليا من أجل الوصوؿ إىل سرب تركيبات النص كأبنيتو الداخلية، مثٌ أنخذ بتفسَت 
 من ال يلبث أف هبعلو  .1العملية تفسَتا نصوصيا يقـو على مبدأ من تفسَت القرآف ابلقرآف"

طبسة والتشروبية، معتمدا أساسا على  يةمنهجو مزهبا ُمنتَقى من ؾبمل ما يف البنيوية والسيميولوج
وىي مفهومات ربّقق  ،النصوصالصوتيم/كالعبلقة/كاإلشارة احلرة/كاألثر/كتداخل  مفهومات ىي:

"ديناميكية"  خبلؿ كظيفة العبلقة، كحتٌقق" ، وذلك من"الغذامي"كما يقوؿ   ،"نسبية القيمة"
منهجا استنباطيا، ألنٌو منظور معريف يتحٌرؾ  األشياء من خبلؿ حتٌوالت األثر، كما أٌّنا تؤٌسس لنا 

كأداة متحٌررة عن سيطرة ادلوضوع السابق شلا رنعل نتائجو نتائج كصفية لفعل قرائي منظور، 
 اوكّل ىذه اػبصائص ىي اليت تشًتطها االبستيمولوجي .2"العلمية"..." كىذا زنٌقق لنا صفات

 .ؼبعرفة العلميةتحقيق االتكوينية ل

                                                           

 إىل النص بعّده انبثاقا إبداعيا متحّوال، فهو ال يصّور اػبارج وال وُباكيو، وإمّبا يُعيد تشكيلو، ومنو فهو يوِجُد واقعا  ينظر الغذامي
جديدا/مبنيا ال ُمعًطى، وىذا ما وبّقق لو االستقبللية واغبرية، ؼ"ليس ىناؾ نص كامل ألف ليس ىناؾ واقع كامل، وستظّل 

ٍف مل أتت بعد، حسب مفهـو "االبستيمولوجية" التكوينية الذي يؤّكد على أنّو "ليست ىناؾ النصوص مفتوحة كإمكانيات ؼبعا
...قد أيٌب يـو يكشف فيو العلم عن معاين -حاليا-قضااي فارغة من اؼبعٌت  -فقط -قضااي فارغة من اؼبعٌت وإىل األبد؛ بل ىناؾ

 .  113، 112، تشريح النص، ص ص ىذه القضااي...فبا يعٍت نسبية القيم الداللية" ينظر الغذامي

 .108الغذامي، ثقافة األسئلة، ص  - 1
 .81الغذامي، تشريح النص، ص - 2
 ذكر الغذامي صبلة من اػبصائص العلمية اليت أفرزهتا معطيات العصر ابلنسبة للمنهج، وىي: النسبية يف مقابل اإلطبلقية ،

والديناميكية يف مقابل اعبمود، واالستنباط يف مقابل اإلسقاط، والوصفية يف مقابل اؼبعيارية. ؼبزيد من التفصيل ينظر الغذامي، 
 وما بعدىا.   106تشريح النص، ص 
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"ضركرة معرفية زنٌتمها إحساسنا  ،والقوؿ للغذامي ،"األلسٍتوىذا ما هبعل منهجنا "    
ابحلاجة للموضوعية كالعلمية يف احلكم على األشياء، كيف حترير منظوران من سيطرة الذاتية 

 .1كما صورة التعامل مع النص إال مثاؿ على التعامل مع كل مواقف احلياة كاحلضارة" كالظرفية.
"النواة اليت ييفضي إليها "، وىو الصوتيم" ، ىو مفهـوناقدومدار ىذا اؼبنهج وأساسو، كما يطرحو ال

عقدة داللية كمجالية كانت دتٌثل حالة اذلوس  -مهما كاف -كٌل نص  يف النص، أك ينتج عنها؛ ألفٌ 
...كقد  -اانأحي-اإلبداعي للمنشئ كتنتقل منو إىل النص لتختبئ داخل تركيباتو، فتأيت يف أٌكلو

" الصوتيموىذا " ،2أتيت يف اآلخر...أما يف الشعر احلديث فإٌف "الصوتيم" يكوف أقٌل كضوحا"
تو، ومع ىذا، قد يوجد صوتيم واحد داخل النص، كما وبتاج إىل نقد معّمق يكشف عنو وعن حركي

منو ال بّد وأف يُهيمن على ابقي  اأنّو قد يتعّدد ويتمظهر سبظهرات ـبتلفة عديدة، غَت أّف صوتيمً 
"، وؽبذا كاف النص يف منظوره ابشبلر غاستوفاستنادا إىل آراء " "الغذاميالصوتيمات، كما يرى "

صورة للعامل تكمن فيو أنظمة تتناغم مع أنظمة العامل الذم يتداخل معها ال ابحملاكاة " عبارة عن
 .3كالتعبَت، كلكن ابلتحويل اإلبداعي"

 ، الصوتيم اؼبهيمن على النص، تتحّوؿ مهّمتو إىلالغذاميوبعد أف وُبّدد اؼبشرّح، ابصطبلح     
"العبلقة" بُت الوحدات البنيوية اليت  أتسيس النظاـ الذي ينبٍت عليو النص؛ وذلك من خبلؿ فحص"

يؤّسس ؽبذه ىي "الصوتيمات" اؼبستنبطة، على أساس أّف "العبلقة بُت الوحدات "الصوتيمية" ىي ما 
 .4الوحدات قيمتها، وهبعل وجودىا يف النص وجودا وظيفيا متحّوال"

                                                           
 .116الغذامي، تشريح النص، ص - 1
 .102نظر أيضا كتابو ثقافة األسئلة، ص ي .109ص ، اؼبصدر نفسو - 2
 .110، صنفسو اؼبصدر - 3
 .111، صاؼبصدر نفسو - 4
إّف مفهـو "النظرية" الذي يقـو يف فكر الغذامي على التجميع والًتكيب ألشياء متباينة إىل حّد التناقض أحياان، ىو الذي دفعو  

الًتكيّب" اغبامل  للجمع بُت كثَت من اؼبناىج، وإف اختلفت أصوؽبا وطرؽ مقارابهتا، وىذا سعيا منو إىل ربقيق ما ظبّاه ب"العقل
ؼبوىبة اعبمع والقادر على رؤية الوحدة يف وسط األشتات اؼبتباينة. وؿباولة منو لتجّنب "عقل اؽبدـ" الذي ال يرى يف الوحدة إال 



            ادلتخٌيل الشعرم كخطاب األنساؽ الثقافية الغذامي أدنوذجا                  الفصل الثالث      

 

 

240 

خاصة يف   ،لنفسو مبدأ نقداي يسَت عليو يف ربليلو للشعر أف ىبتطّ  "الغذاميلقد حاوؿ "     
" إدماج كل قصيدة يف  " ويقصد بوتفسَت الشعر ابلشعر "، وىو مبدأ :كتابو "اػبطيئة والتكفَت"

 جنسها األديب، كآخر خاص ىو رلموعسياقها. كلكل قصيدة سياؽ عاـ ىو رلموعة شفرات 
ابجٌتاه  إنتاج كاتبها...كمن ادلهم جدا معرفة ىذين السياقٍُت من أجل التمٌكن من التحٌرؾ الفٌعاؿ

  .1ٌكل عندم الفقر العمودم لنظرية القراءة"يش)ىو(تفسَت أٌم قصيدة... ك

، "محزة شحاتةلشعر " اػباصة قراءتو بصدد تقدًنوىو  ؛القياـ بو" الغذامي" أرادىذا ما       
فيما  وإف كاف قد صبع يف قراءتو تلك بُت آليات متعّددة وـبتلفة، وقد تلّخصت مراحل تلك القراءة

 :2يلي

برصد  )تذّوقية( ومصحوبة قراءة عامة لكل األعماؿ، وىي قراءة استكشافية - أ
 اؼببلحظات.

)نقدية( مصحوبة برصد اؼببلحظات، مع ؿباولة استنباط)النماذج(  قراءة تذّوقية - ب
 األساسية للعمل.

ّّنا كليات مشولية أقراءة نقدية تعمد إىل فحص)النماذج( دبعارضتها مع العمل، على  - ت
 تتحكم يف تصريف جزئيات العمل الكامل)شعرا ونثرا ومقالة...(.

على أّّنا وحدات كلية، وندرسها ىنا بناء على مفهومات النقد دراسة )النماذج(  - ث
 التشروبي منطلقُت من مبادئ األلسنية...

بعد ذلك كّلو أتٌب)الكتابة(، وىي إعادة البناء، وفيها يتحّقق النقد التشروبي، إذ  - ج
 يصبح النص ىو التفسَت والتفسَت ىو النص.  

                                                                                                                                                                                     

شتاات، كما أنّو عقل عاجز عن كشف وتصّور العبلقات الدقيقة بُت األشياء اؼبتباينة. ينظر الغذامي، ثقافة األسئلة، الصفحات 
16 ،17 ،19  . 

 .86الغذامي، اػبطيئة والتكفَت، ص  - 1
 . 91، صاؼبصدر نفسو - 2
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، دبا ىي صفة لؤلدب "الشاعرية" عن كثَتا "الغذامي" ربّدث فقد ابإلضافة إىل ما سبق،  
" غاية اإلبداع " ىيالشاعريةاإلبداعي، كما يقوؿ، فالعربة هبا ال ابلشعر والنثر، بل إّف ىذه "

سعي وىذا النوع من القراءة ىو . 1اللغوم. كإذا ما كجدانىا فهي أيضا غاية اإلبداع القرائي"
أعماؿ معّينة، وهبب أف تنبع ىذه اؼببادئ من أعماؽ تتجلى يف " اليت ""ادلبادئ العامةللبحث عن 

قائبل( واآلف نركن إىل أنفسنا  الغذامي ىذه األعماؿ وهبب أف تكوف مصادقة لروحها...)ٍّب يردؼ
طربُت ؼبا قبده من توافق بُت ما مبيل إليو ىوى وتذّوقا، وبُت ما يقّدمو لنا النقد البنيوي من مبدأ 

دية. ونزداد قناعة وحبا ؽبذا اؼببدأ عندما قبد لو رصيدا تراثيا يؤازره ويعّزز نعتمده أساسا للقراءة النق
" منهاج البلغاء كسراج األدابء" يف كتابو : "حاـز القرطاجٍتولعّلو يقصد ىنا ما قّدمو " ،2دعواه"

 .حينما تكلم عن الداللة وأنواعها

رب فعاليتو، بل أصبح مل يعد اختيار اؼبنهج، هبذا اؼبنطق، ؿبّل نقد وسبحيص حىت تُػَتبُّت وزُبتَ      
" يطرب إليو الناقد/الغذامي، ؼبا هبد من توافق بُت ما يبيل إليو ىوى ل كتذٌكؽو كىون  ميلو األمر ؾبّرد "

يزداد حّبو للمبدأ النقدي  وتذّوقا وبُت ما يوّفره النقد البنيوي، وال يقف األمر عند ىذا اغبد، بل
البنيوي ألنّو وبوي بعض الصفات اؼبشًتكة مع تراث الغذامي القدًن، وىذا ما يعكس األساس اؽبش 
واؼبضطرب الذي يرتكز عليو انقدان، وىو وباوؿ تقدًن مقاربة نقدية حداثية لشعران العريب قديبو 

وإذا ما شاء  .ذبّلياتو ىذه بعضُ  ؛وحديثو، كما يُنبئ، من جانب آخر، عن عدـ نضج نقدي واضح
 ،البحث اإلضافة، أشار إىل ذلك االستعماؿ غَت الدقيق لكثَت من اؼبصطلحات النقدية؛ ومن بينها

"النص اجلماعي أك ب"  Barthes "Text Pluriel ابرت، ترصبتو ؼبصطلح "ال حصرا بليثسب
                                                           

 .116 صالغذامي، اػبطيئة والتكفَت،  - 1
 .132ص اؼبصدر نفسو، - 2
 من خبلؿ أتسيس لغة النص وشاعريتو يبكننا الدخوؿ بو ومعو إىل السياؽ الذي يبتاز بو جنسو  حيث يؤّكد الغذامي أنّو"

األديب، وىذه ىي أفضل وسيلة إىل معرفة األدب...وؽبذا فإّف اللغة ىي اغبقيقة اإلنسانية القابلة لئلدراؾ، وتشخيصها ىو 
، اؼبصدر نفسو ،الغذامي ينظرية مثلما ىي ذبربة صبالية". تشخيص للحقيقة اإلنسانية. وبذا تصبح دراسة األدب فعالية فلسف

 .87ص
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" على الوحدة وبيل"النص اجلماعي/الكلي"  فمعٌت"النص ادلتعٌدد"،  وىو يعٍت بوالكيٌلي" 
كاالجتماع، يف حُت يعٍت التعٌدد خلخلة للوحدة كتفكيكا للمرتكز ادليتافيزيقي كالبلىويت، 

 .1كتوظيف مفهـو االختبلؼ الديريدم يناقض لدل الغذامي استعمالو للنص اجلماعي"

"الشعر ليس عمبل ، رأى أبّف الغذامي"""، اليت يقوؿ هبا القراءة الشاعريةواستنادا إىل "     
عاداي كلكٌنو شعر، كالتعامل معو ال بٌد أف يكوف شعراي، كلن يكوف بوسع القارئ إال أف يتحٌوؿ 

وىذه النظرة؛ اعبديدة يف لغتها القديبة يف  .2إىل شاعر كي يستطيع النفاذ إىل عامل النص الشعرم"
يوية، بقدر ما تعرض علينا رؤية صوفية حاؼبة، أو ابألحرى مضموّنا، ال تقّدـ لنا مقاربة لسانية وال بن

تعيدان إىل اعبدلية القديبة بُت الشاعر والناقد، وأيّهما يبلك السلطة األدبية على اآلخر، وإف كاف 
، يف ىذا اؼبوضع، قد فصل يف القضية؛ حيث أعطى األفضلية/السلطة للشاعر، ألّف نفسو الغذامي
   ."يتحٌوؿ إىل شاعر كي يستطيع النفاذ إىل عامل النص الشعرم"أف على ؾبرب  ،حسبو، القارئ

" لنتاج األديب السعودي الغذاميوردبا ربسن اإلشارة ىنا، إىل أّف القراءة اليت قّدمها "      
"، مل تكن ابلقراءة النقدية العميقة، بل كانت يف أغلبها قراءة ذوقية انطباعية، مل تبلمس محزة شحاتة"

إال لدى حديثو عن الثنائيات الضدية اليت ربّكمت يف  ،تطبيقو ناقدالذي اّدعى ال؛ البنيوياؼبنهج 
 ""، ويبدو ىذا التوصيف واضحا وجليا يف الصفحات اؼبمتدة ما بُت الصفحةمحزة شحاتة" أدب
، وىو، يف قراءتو تلك، حاوؿ االستعانة أكثر ابلتحليل اللغوي وابلتوّجو الذي "259والصفحة  154

فّسر الشعر ابلشعر، حيث حّلل العنواف وفضاء القصيدة الزمٍت، كما أنّو فتح الباب مشرعا أماـ ي

                                                           
 .50إدريس جربي وآخروف، الغذامي الناقد، ص -1
 .262الغذامي، اػبطيئة والتكفَت، ص -2
 " اغباالت يف تلقي الشعر، وفوؽ أسوء  ىي "حالة الوعيبل يتجاوز الغذامي ىذا الطرح إىل أبعد من ذلك، حيث جعل من

غَت عقلي.  فهو الشعر"، أما حالة عقلية ومقاييسها عقلية" كوّناظاؼبة،   ستكوف الشعر يف حق األحكاـ الصادرة عنهاىذا فإّف 
تلّقي القصيدة على  لضماف ذلككّل و  واعية. حالة الوىي  نفسو غبالة سُباثل حالة ميبلد الشعر:إبخضاع  مطالباؼبتلقي فذا ؽبو 
 .264، ص اؼبصدر نفسوينظر . الغذاميحسب ما يّدعي  اغباؿ الصحيحة""
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الظروؼ والسياقات اػبارجية اليت سانبت يف تكوين الشخصية األدبية ؿ"ضبزة شحاتة" وابلغ كثَتا يف 
وإف وّضح  ىذا األديب، حىتى الرجوع إليها واالعتماد عليها لتفسَت بعض الظواىر اإلبداعية لد

وىذا، ابلضبط، ما . الناقد أبنّو استعاف ابلظروؼ اليت ؽبا صلة مباشرة مع النصوص اليت يقـو بقراءهتا
هبعل من قراءاتو مزهبا متنّوعا من القراءات؛ اليت هبتمع فيها الذوقي ابلنفسي)استفادتو من أفكار 

 "البلشعور اجلمعي"حوؿ ربرير الداؿ عن اؼبدلوؿ واستثماره لفكرة  " J.Lackanجاؾ الكاف "
 ابلبنيوي والسيميائي ابلتشروبي. " K.Yongكارؿ يونغ ؿ"

يناسب ما  "Barthes"ركالف ابرت" يصرّح، كعادتو، أبخذه من الغذاميحيث قبد "      
وظّفو، كّل اإلفادة وحاوؿ عرضو ؛ الذي أفاد من ىذا البعضأنّو قد و "اخلطيئة كالتكفَت"،  توّجو كتابو

ابجتهاد صادؽ إليضاحو إيضاحا ال يعًتيو لُبس وبرّفو عن أبعاده، مضيفا أنّو يعلم علم اليقُت أبّف 
اقتباس األفكار بعد إخراجها عن سياقها اليت ولدت فيو يؤّدي إىل اللُبس وسوء الفهم ال ؿبالة، 

وىذا ما مل يقم  ،1بيل إىل ذبّنبها إاّل بنقل العمل كامبلألّّنا حالة ال س -رغم ذلك يُقدـ عليها-ولكّنو
" حوؿ العبلمة واإلشارة والبنية...دوف ابرت"، حيث اكتفى، فقط، بنقل بعض أفكار "الغذاميبو "

التعّرض ألفكاره بشكل مفّصل يسمح لو بتحقيق وعي أعمق وأحسن دبرامي اػبطاب النقدي 
 "البارٌب".

أثر ابلغ وشديد يف تطوير النقد البنيوي ويف  " Lackan"جاؾ الكافوقد كاف ؼبا قّدمو     
، حيث ينفصبلف عن بعضهما نتيجًة النفصاٍؿ ًّب بُت التجربة والذات، ربرير الداؿ من قيد اؼبدلوؿ

" فإنٌنا بذلك نشهد انفصاؿ الذات عن التجربة، ألٌف ىناؾ ىٌوة بُت فنحن حينما نلجأ إىل اللغة 
كبينو كصورة لغوية...إنٌنا نبٍت الذات يف اللغة على الوجو الذم نريده  حادثةو  احلدث كتجربةو 

                                                           

 ضبزة شحاتة" الشاعر والفناف" ويعزؿ ضبزة الشخص، بل ونعزؿ، والقوؿ للغذامي، "اترىبو معو ػيّدعي الغذامي أبنّو معٍت ب"
ميات حياتو إال تلك األحداث اليت تدخل يف ؾباؿ مبوذجنا، كأف يفّسر رىبو اػباص ويو ونسقطو من تفكَتان. ولن يعنينا من ات

اغبدث اليومي لنا جانبا من جوانب)النموذج( أو أف يكوف اغبدث غَت عادي وتكوف عبلقتو ابلنموذج حينئذ أقوى من عبلقتو 
 .151الغذامي، اػبطيئة والتكفَت، صينظر ابلشخص" 

  .التشديد واػبط من وضعنا للتنبيو على طبيعة استفادة الغذامي من كتب النقاد الغربيُت .76، صاؼبصدر نفسو -1
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للذات أك الذم نريدىا أف تظهر بو...كالداؿ ىنا ىو الذم يتوىٌل صرفنا عن ادلدلوؿ...كىذا 
 . 1ييوًجد )فضاء دائم التحٌرؾ( من داخل اإلشارة"

"، بلغة السيميائيُت، ىي اليت ة احلرةاإلشار وىذه اغبركية يف اإلشارة،  أو ما يسمى ب"     
"اؼبدلوؿ اؼبعجمي للعنصر  بسببحسبو،  ربّقق مبو العبلقات داخل النص، كما يقوؿ الغذامي، وذلك

ا وُباصر نبض النص، وقد ىبنق، بعد أف يكّبل حركتو أبنفاس اؼبعاين السالفة ّل قيدً ظَ يَ  )الذي( اللغوي
حدود عناصره، وإطبلؽ ىذه العناصر...على أساس أّف ولكّن خبلص النص يكوف بفتح  واغباضرة.

يف مقابل  "اؼبدلوؿ" احملّلي، وىو زمٍت يف مقابل الوقيت، كما أنّو حرٌ  "الداؿ" إنساين يف مقابل
 .2يف"و الظر 

)ككافة عناصره( على  "أخذ مفردات العمل األديبيطالب بضرورة " الغذاميبل إّف "     
وىو ما ، 3كمن يفعل ذلك فقد سلك يف جادة األدب" أٌّنا كلمات.أٌّنا )إشارات( كليس على 
، أيٌب  الغذاميؽبذا كّلو، فإّف تفسَت النص، حسب "التجربة اجلمالية"،  وبّقق، حسبو، ما يسّمى ب:

"نقدي ال للنص كجوىر، ولكن لفهمنا للنص، أي أنّو وصف للعبلقة بيننا وبُت النص...إنّو  كوصف
مرّات  دتفسَت واحد ألّي نص، وسيظّل النص يقبل تفسَتات ـبتلفة ومتعّددة، بعدال سبيل إىل إهباد 

"فعالية أدبية وليست ؾبّرد ت انفك، الغذامي" لدى القراءةمن ىذا اؼبنظور تشّكل مفهـو " .4قراءتو"
مظهر ثقايف...)وصارت( عملية إحضار عناصر الغياب إىل النص ىي يف حقيقتها ؿباولة لكتابة 

 .5ذلك النص"اتريخ 

                                                           
 .53الغذامي، اػبطيئة والتكفَت، ص - 1
 .112، 111ص  الغذامي، تشريح النص، ص - 2
 .129الغذامي، اػبطيئة والتكفَت، ص  - 3
 .85، صاؼبصدر نفسو - 4
الغذامي أّف القارئ مطالب بقراءة "ابطن النص مثلما يقرأ ظاىره، وذلك كي يتمّكن يرى  حيث   .86ص، اؼبصدر نفسو - 5

من زبيّلو ومن ٍّب تفسَته تفسَتا سيميولوجيا إبداعيا.وىذه مهارة فنية يكتسبها القارئ اؼبوىوب بعد طوؿ مراف، والقراءة بذلك 
 .51فَت، ص، اػبطيئة والتكينظر الغذاميتصبح عمبل إبداعيا كإنشاء النص...". 
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ال يكتفي ابالستفادة من ـبتلف ىذه اؼبقارابت النقدية، بل حاوؿ جاىدا  الغذاميولكّن      
أف يستثمر اسًتاتيجية التفكيك؛ خاصة يف ؿباولتو لتشريح شعر "ضبزة شحاتة"، وىي ؿباولة، كما 

تبدأ من  وليس لذات اؽبدـ، حيث يّدعي ىو نفسو، سعت إىل التفكيك والنقض من أجل البناء
 ـبتلفٌ  جديدٌ  الكل مرورا جبزئياتو لتفكيكها واحدة واحدة، ٍب إعادة تركيبها مرة أخرى، ليتكّوف كل  

، ألّف الغذامي"، كما يقّرر Derridaديريدا عن األوؿ، وىذه تشروبية زبتلف عن تشروبية "
الثاين فهي إىل  تشروبية األّوؿ حاولت نقض منطق العمل اؼبدروس من خبلؿ نصوصو، أما تشروبية

يو إىل درجة ؿبّبة النص والتداخل نِ بْ " التشروبي أقرب، كوّنا تنقض النص لتػَ  Barthesابرتّنج "
مل ، تُفضي إىل أنّو ابػبصوص زة شحاتة"،حوؿ شعر "ضب الغذامي، ولكن إطبللة دقيقة ؼبا قّدمو 1معو

ابلصورة اليت تسمح "، ابرتيةوال من زاوية " "ديريدية"يقم بتشريح شعر ىذا الشاعر ال من زاوية 
"، كونو ال يكتفي ابؼبزج بُت زوااي النظر اؼبختلفة للنقاد اؼبنتمُت إىل تشرزنياللبحث بوصفو "

اسًتاتيجية التفكيك "ابرت، ديريدا، بوؿ ديباف، ليتش..."، بل إنّو هبمع بُت الرؤى اؼبختلفة "النفسية 
ينفي عنو صفة اؼبنهجي، كونو ال ؛ وىذا ما ةائية..." يف مقاربة واحدواالجتماعية واللسانية والسيمي

يلتـز ابؼبنهج البنيوي أو النصوصي وحده، وإمّبا يبزج بُت اؼبناىج النصوصية؛ اليت أعطت عناية أكرب 
للنص على حساب األقطاب األخرى، وابلتايل فهو وبّلل وفق طريقة زبّصو ىو، وال تلتقي وال تتقاطع 

 ؼبناىج النصوصية إال بقدر أخذىا منها فقط.  مع تلك ا

 النقد الثقايف :الغذامي ك  2-2

 ،تنوّع اؼبقارابت اؼبوّجهة ِقَبل النصوص األدبية، وذلك التضارب واالختبلؼ يف نتائجهاإّف     
ىو الذي كاف و  ،اؼبنهجي واإلجرائي اغباصل يف منظومة النقد اؼبعاصرة التعّددىو نتيجة من نتائج 

على األساس النظري ٍبّ  قائمةً  ، كوّنا فبارساتٍ استمرارية التحّوؿ يف أركاف ىذه اؼبنظومة يف سببا
قّدـ يف الساحة النقدية األدبية والثقافية، ولعّل ظهور التجريب والنقد الذاٌب واؼبراجعة الدورية لكل ما يُ 

                                                           
1
 .89، 88، ص ص الغذامي، اػبطيئة والتكفَت - 
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، نقاد والدارسُت" يف ىذه الساحة، وربّوؿ أنظار الCultural criticismالنقد الثقايف "
 كبوه دليل قاطع على الطبيعة اؼبرنة اليت يعرفها خطاب النقد. ،دبختلف مشارهبم وانتماءاهتم اؼبعرفية

ال للنصوص األدبية فحسب، بل " من بُت أحدث اؼبقارابت النقدية النقد الثقايفيعّد "    
، وىو وإف مل الوقائع والظواىر اؼبػػُنتمية إىل الثقافة، قديبة كانت أو حديثة، لببوية أو شعبية ؼبختلف

كبَت، ويُوِجد   وجيزة أف وبظى ابىتماـٍ  إاّل أنّو استطاع يف فًتة ،شكل كّليتستقّر معاؼبو وأركانو ب
  .والقبوؿ سّهلت عليو سرعة االنتشار والرواج ألفكاره موضع قدـ صلبة

وال شك أبّف ىذا التوّجو النقدي اعبديد ىو حصيلة تفاعل وسبازج كثَت من اؼبقارابت     
مرجع واحد، فهو يستفيد من أفكار أو  النقدية اؼبختلفة، لذلك صعب على النقاد نسبتو إىل أصل

وغَتىا  دةاعبدي التفكيك، ومدرسة فرانكفورت واؼباركسية ومقوالت ادية الثقافيةواؼب التارىبانية اعبديدة
ألجل ىذا،  و ، ل يف تشكيل ىذا النوع من اؼبقارابت، اليت كاف ؽبا الفضمن اؼبناىج والنظرايت النقدية

 ،اؼبؤّلف، والسياؽ، واؼبقصدية، والقارئ، والناقد. ومن ٍبّ، فالنقد الثقايف تمامها منصبا على:كاف اى
لتعرية اؼبخبوء  تفر يف اػبطااب؛ فهو وب1، كما يرى بعض الدارسُتإيديولوجيفكري وعقائدي و نقد 

من أفكار وإيديولوجيات من أجل موضعتها يف سياقها الثقايف واالجتماعي اػباص، وربليل  اداخله
 أثرىا.

أثر مباشر يف انفتاح النقد األديب على ما  "مدرسة فرانكفورت"ػللنظرية النقدية لىذا، وقد كاف      
"التصّدي ؼبختلف األشكاؿ البلمعقولة، اليت حاولت ىو ثقايف، خاصة وأّّنا جعلت من أىّم وظائفو 

                                                           
 .79ينظر ميجاف الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد األديب، ص - 1
 بدأت اغبركة يف معهد األحباث االجتماعية  .1923سنة  فرانكفورتنشأت دبدينة  فلسفيةىي حركة  مدرسة فرانكفورت

ثل ماكس ىوركهايبر، والًت بنجامُت، وىَتبرت ماركوز، ويورغن ىابرماس وىو اؼبمّثل األكثر شهرة ابؼبدينة. وصبعت فبلسفة م
ٍّب إىل الوالايت اؼبّتحدة أثناء  أؼبانياللحكم يف  ىتلرمع وصوؿ  1933سنة  جنيفللجيل الثاين للمدرسة. قد ىاجرت اغبركة إىل 
ية اػبمسينيات. ارتبط اسم مدرسة فرانكفورت ابلنظرية النقدية يف معناىا الفلسفي اغبرب، قبل أف تعود ؾبدًدا إىل أؼبانيا يف بدا

والذي ينبغي سبييزه بدقة عن الداللة الرائجة يف النقد االديب. وينبغي التوضيح اف مدرسة فراكفورت متمايزة عن النظرية التقدية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1923
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7


            ادلتخٌيل الشعرم كخطاب األنساؽ الثقافية الغذامي أدنوذجا                  الفصل الثالث      

 

 

247 

اؼبصاحل الطبقية السائدة أف تلبسها للعقل، وأف تؤّسس اليقُت هبا، على اعتبار أّّنا ىي اليت ذبّسد 
العقبلنية اؼبزيّفة ليست سوى أدوات الستخداـ العقل يف تدعيم  العقل، يف حُت أّف ىذه األشكاؿ من

 .1النظم االجتماعية القائمة، وىو ما دعاه ىوركهايبر ابلعقل األداٌب"

 Cultural "النقد الثقايف ؛نوعُت من اؼبقاربة من ىذا، كاف ال بد من التمييز بُت    

Criticism" ،الدراسات الثقافية و من جهة"Cultural Studies" فاألّوؿ من جهة أخرى ،
يشتغل على اػبطاابت األدبية واعبمالية لكشف األنظمة الثقافية الثاوية داخلها، فهي وسيلتو لفضح 
فعل الثقافة يف الفن واألدب، أما الثاين فيدرس الثقافة وطرؽ إنتاجها وسبل توزيعها واستهبلكها. إال 

ليل الثقايف والدراسات النسوية واإلثنية واؼبادية الثقافية أّف ىذا، ال ينفي التداخل اغباصل بُت التح
"تسَت يف منحى يسارم ، ولعّل اعبامع بينها، ىو أّّنا والنقد الثقايف وما يُعرؼ ابلدراسات الثقافية

مسٌلمات الثقافة الغربية على ادلستول الذم تنعقد فيو الصلة بُت  انتقادم ييساءؿ كثَتا من
سياسية من -الية)من لغة كأدب كفكر كما إليها( من جهة، كاحلياة االقتصاأشكاؿ الثقافة االٌتص

  .2جهة أخرل"

الكشف عن فعل "يف أنّو  ،"الغذامي" يرىكما وتتلّخص حقيقة ىذا النوع من النقد،       
كالتعٌرؼ على أساليبها يف ترسيخ ىيمنتها، كفرض  األنساؽ، كتعرية اخلطاابت ادلؤٌسساتية

، أكثر من وابلتايل، فهو معٍت ابألنساؽ اؼبضمرة وأساليبها .3شركطها على الذائقة احلضارية لؤلٌمة"
ستيفن وىذا الفهم، يف حقيقتو، ىو صدى لبعض الفهـو الغربية، فبثّلة يف رأي " اعتنائو ابللغة وصباؽبا.

                                                                                                                                                                                     

تـو ينظر كتاب:   .ة ال تقتصر علي مدرسة فراكفورتلكوف األويل ىي حالة خاصة من النظرية النقدية ولكوف ىذه األخَت 
 وما بعدىا. 43، ص1998، 1سعد ىجرس، دار أواي، دار الكتب الوطنية، ليبيا، ط :بوتومور، مدرسة فرانكفورت، تر

 .207تـو بوتومور، مدرسة فرانكفورت، ص - 1
 .47، سعد البازعي، دليل الناقد األديب، ص ميجاف الرويلي - 2
 .15عبد هللا الغذامي، النقد الثقايف، ص - 3
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"يف النهاية ال بد الذي حّدد معامل اذّباه التحليل الثقايف بقولو ، S.Greenblat "غرينببلت
للتحليل الثقايف الكامل أف يذىب إىل ما ىو أبعد من النص، ليحٌدد الركابط بُت النص كالقيم 

      .1من جهة، كادلؤٌسسات كادلمارسات األخرل يف الثقافة من جهة أخرل"

بداايت االشتغاؿ أوىل " اخلطيئة كالتكفَت"يبكن أف يكوف كتابو  ،"لغذاميل"وابلنسبة       
فإّف عملية  ذلك، لعلى النقد األلسٍت ،ابإلضافة إىل كتب أخرى غم من قيامو،، على الر ابلنقد الثقايف

ربّدث ، خاصة عندما ذا التوّجوؽبظهر تلك االرىاصات األوىل تفّحص بسيطة يف ثنااي الكتاب ستُ 
دبا ىي  ،اػبطيئة والتكفَتو  " عن اؼبرأة،محزة شحاتولدى " يالشعر  عاملربليلو لل الناقد، وىو بصدد

، حيث أصبحت العبلقة بُت شحاتة واؼبرأة، والقوؿ ابدي غَتىىذا اؼبتخّيل ويُ  اُيضمرى ؽانسأ
حتكمها مركزية زلورية خطرة، فهو)أم شحاتة( زنمل نذيرا سنٌوفو منها، كلكٌنها "للغذامي، عبلقة 

. كىذه احملورية ىي صورة للتفاحة... كىكذا كاف شحاتة، فهو زنٌذر وقعو فيهايي  لو إغراءن حتمل 
نفسو ابدئ ذم بدء من االرتباط ابدلرأة... كلكٌنو يقع يف حبائلها أخَتا كيرتبط ابدلرأة ثبلث 

 .2مرات متوالية"

األوىل، ولكن يف  الغذاميةىو فضاء اؼبمارسة النقدية الثقافية  إّف اؼبتخّيل الشعري الشحاٌب    
ًتكيز الشديد على نسق أعماؽ تلك النصوص، إال من خبلؿ الكونو مل يغص إىل   ،إرىاصاهتا احملتشمة
نصوصو غَت يف اؼبتخّيل الشعري الشحاٌب كامبل، حىت يف م حكّ تالذي رأى أبنّو ي "اػبطيئة والتكفَت"

البنيوي؛ الذي يشتغل على البنية النصية يف ، وظّلت رؤيتو، يف الغالب، حبيسة الفكر الشعرية
أابف يف كتبو اؼبتتالية عن منظور ثقايف أكثر وضوحا، يبية والصوتية والداللية...ولكّنو مستوايهتا الًتك
 موت النقد األديب.تقاعد/ا علنً ، مُ ـ2000النقد الثقايف" سنة كتابو "  وُ تّوجَ  أف ظّل يطّوره إىل

                                                           

 "ستيفن غرينببلت Greenblat  " ـ.20ىو أحد مؤسسي ورواد التحليل الثقايف يف الثمانينيات من القرف 
 .45ميجاف الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد األديب، ص -1

 .114عبد هللا الغذامي، اػبطيئة والتكفَت، ص  - 2
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 Death of Literary األديب موت النقد"عن ا أعلن ؼب" الغذامي" ولكنّ         

Criticism"،  ُإىل  اإلشارةالوجود، بل أراد  و لشرعيةانَ قدَ ىذا النوع من النقد، وفُ  واؿَ زَ  مل يكن يقصد
، ودبا ربملو من ُمضمرات نسقية، مل يُعد قادرا على استيعاب أنواع اؼبتخّيل األديب بدالالتو اؼبختلفةأنّو 

النقد الثقايف، بناء على ىذا، ضراب من  ، فكافطبقات اػبطاب اغبامل لتلك األنواعتتخّفى بُت 
االنفتاح اؼبنهجي للنقد األديب، ونوعا من التوسعة لدائرة االشتغاؿ النقدي، وليس إلغاء اتما لوجود 

"إٌف النقد الغذامي:  يقوؿ ،يقـو جوىراي على ما قّدمو اؼبنجز النقدي األديب وبل إنّ  وفاعلية األوؿ،
الثقايف لن يكوف إلغاء منهجيا للنقد األديب، بل إنٌو سيعتمد اعتمادا جوىراي على ادلنجز ادلنهجي 

   .1اإلجرائي للنقد األديب"

، يف صورتو اؼبتداولة، كونو حصر ذاتو يف اػبصائص " النقد األديبالغذاميىاجم "لقد       
الفنية واعبمالية اليت تقـو عليها النصوص األدبية اؼبختلفة، دوف أّي اىتماـ دبا ىو خارج عن دائرة 

األنساؽ الثقافية اؼبضمرة ؛ كتلك اػبصائص، وألّف ذلك النقد مل يفتح الباب أماـ اؼبكّوانت البلفنّية
كما يرى ،  فقد كاف لزاما إاّل يف حدود ضّيقة، ساؽ الفنية "الشعرية والسردية"،داخلو؛ دبا فيها األن

جديدة؛ تشتغل على اعبمايل األديب،  نقدية مقاربة بَ وْ أف يتحّوؿ منظور النقاد والدارسُت صَ  ،الناقد
 ظاىر أو خفّي، وتعمل على فّك التعالق اغباصل بينهما. ،دبا ىو ثقايفأكثر هتتم  ّنهاكول

                                                           
 .21، ص 2004، 1الغذامي، عبد النّب اصطيف، نقد ثقايف أـ نقد أديب، ودار الفكر، دمشق، طعبد هللا  - 1
  لقد قاؿ الغذامي أبّف العلـو تتقاعد حُت تصل سًنا معيّنة، وىذا ما حدث للببلغة العربية القديبة وىو األمر نفسو الذي وبدث

يف مزلق معريف ومنهجي خطَت، كونو يتحّدث عن شيء يدخل يف ميداف  للنقد األديب، ولو أنّو بقَي مصرّا على رأيو لكاف قد وقع
، وىو ؾباؿ لو خطورتو البالغة، خاصة إذا كنا نتحّدث عن العلـو اإلنسانية، "كوّنا، خبلفا للعلـو الدقيقة، قائمة  التأريخ للعلـو

النصوص اؽبدؼ األساس الذي تقـو  أساًسا على "نصوص" تشّكل موضوعها الوحيد، كما يشّكل فهم وأتويل وقراءة دالالت
، األمر الذي هبعل من ىذا التاريخ...عملية ال زبلو أحياان من عوائق ومزالق ترتّد على تلك  عليو عملية التأريخ يف تلك العلـو

ر اإلسبلمي، النصوص ذاهتا ابلسلبية والتشويو واإلسقاط أحياان...". ينظر عبد اجمليد الصغَت، التأريخ ؿ"النص" وأتويلو يف الفك
بُت عوائق التقليد ومزالق التجديد، ضمن كتاب صباعي: كتابة التواريخ، تنسيق دمحم مفتاح وأضبد بوحسن، منشورات كلية اآلداب 

 .122، ص1999، 1والعلـو اإلنسانية، الرابط، اؼبغرب، ط
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رع من فركع النقد النصوصي العاـ، كمن مث فهو ف " وأبنّ النقد الثقايف  "الغّذامي" ؼيعرّ      
أحد علـو اللغة كحقوؿ األلسنية معٌٍت بنقد األنساؽ ادلضمرة اليت ينطوم عليها اخلطاب الثقايف 
بكل جتلياتو كأدناطو كصيغو، ما ىو غَت رسي كغَت مؤسسايت كما ىو كذلك سواء بسواء. كمن 

"النقد الثقايف"  ولكن، كيف يكوف .1"يث دكر كل منها يف حساب ادلستهلك الثقايف اجلمعيح
نقدا نصوصيا، وأحد علـو اللغة وحقوؿ األلسنية، وقد جاء، يف األساس، كرّد فعل على البنيوية 

والنظرية اعبمالية، كما أنّو قاـ بنقد وذباوز أفكار النقد األديب والببلغة؟ أليس  اللسانية والسيميائية
عن فضح مسكوت اؼبسؤوؿ  "الغذامي" لذلك عّده النقد الثقايف بديبل منهجيا ؽبذه اؼبقارابت؟

و  شأف النقد األديب، وإمبا نبّ ىو وىو لذا معٍت بكشف ال اعبمايل كما " اػبطاب الببلغي، إذ يقوؿ
اؼبطلوب  فإفّ  ،لدينا نظرايت يف اعبماليات اعبمايل، فكما أفّ  /اؼبخبوء من ربت أقنعة الببلغي كشف

عن صباليات القبح، فبا ىو إعادة صياغة وإعادة  البحث ال دبعٌت (القبحيات)إهباد نظرايت يف 
ىو كشف حركة  تكريس للمعهود الببلغي يف تدشُت اعبمايل وتعزيزه، وإمبا اؼبقصود بنظرية القبحيات

 .2األنساؽ وفعلها اؼبضاد للوعي وللحس النقدي"

" ال يبحث عن الفٍت، بقدر ما يبحث عن تداخبلت، ىذا النقد الثقايف، ؼ"ؽبذا كّلو    
ساٌب، وىو، إذ يفعل ىذا، يرمي إىل الكشف عن اؼبخبوء يف اػبطاابت األخَت، مع الثقايف واؼبؤسّ 

والتخّيبلت األدبية، فبّا أضمرتو الثقافة، خاصة وأّّنا البيئة اليت زبّلقت فيها تلك اػبطاابت، فتفاعلت 
حفراي يف اؼبنت  عبلً ويف ضوء ىذا، أصبح "النقد الثقايف" فِ  فيها وأتثّرت هبا.ثّرت أمعها، فكاف أف 

 اليت يتخّفى عربىا األّوؿ لتسويق أفكاره وأنساقو. ،"احليل الثقافية" ما تفعلو لثقايف من أجل تعريةا

                                                           
 .84، 83الغذامي، النقد الثقايف، ص ص  - 1
 .84ص اؼبصدر نفسو،  - 2
 وغَتىا." ابغبيل الثقافية " اغبكاايت والببلغيات والنكت يقصد الغذامي 
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" يف ربليلو الثقايف ىو ؿباولة اإلمساؾ بلحظة الغذاميإّف األساس الذي يستند إليو "    
وذلك وما ىو ثقايف/مؤسساٌب/سلطوي، ، شعري ابػبصوص، التماىي اغباصلة بُت ما ىو "أديب"

تفكيك االرتباط البلحم بينهما، مع ؿباولة إعادة ترتيب عبلقتهما َوفق  ، قُراًء ونُقادا،حىت نستطيع
  رؤية تقوؿ ابستقبللية كل ؾباؿ عن اآلخر، رغم ما بينهما من تفاعل.  

 :"الغذامي"النقد الثقايف لدى  كاف  ،كّلو  ألجل ذلك 

 ؼبظاىر االستبداد السلطوي الكامن يف اؼبتخّيل الشعري اللخطاب الذكوري ونقضً  اتفكيكً  -
 .العريب قديبو وحديثو

الذكوري اؼبغّلف لعبلقة االختبلؼ  "الشحم الثقايف" ب "الغذامي"إلذابة ما ظباه  ؿباولةً  -
 اؼبهدورة بُت الرجل واؼبرأة.

"نسق  ، من مثلاؼبتسّلطة ربطيم األصناـ الثقافية اؼبتمثّلة يف األنساؽكبو  ا واعياتوّجه -
 ..."الفحولة ونسق التفحيل

عبد العزيز يرى بعض الباحثُت يف ؾباؿ النقد األديب؛ من أمثاؿ " ،ويف ىذا السياؽ     
 جديدان  نقداين  "ىناؾ مشركعان  فّ أبالنقد الثقايف ليس إال افتتاانً دبشروع نقدي غريب، ويؤّكد  أفّ  "محودة

مبشركع  جديدان  الذم شنثل افتتاانن  ،ادلثقفُت العرب ىو النقد الثقايف رنرم الًتكيج لو اليـو يف أركقة
ولكن، ابلرغم من أّف ىذا  .1نقدم غريب ختطتو األحداث داخل الثقافة أك الثقافات اليت أنتجتو"

حالة شبو كلية ابلنسبة للثقافة العربية اغبديثة ككل،  "عبد العزيز محودةاالفتتاف الذي يتحّدث عنو "
إاّل أنّو ال يبنع من ؿباولة االستفادة من ىذا النتاج النقدي الغريب، وذلك، بعد تعريضو للمراجعة 

صحيحة يؤّدي من خبلؽبا وظيفتو داخل ىذا السياؽ العريب اعبديد،  والنقد، حىت تتّم أقلمتو أقلمةً 

                                                           
  .153صالكويت،  سلسلة عامل اؼبعرفة، دراسة يف سلطة النص، اػبروج من التيو، عبد العزيز ضبودة، - 1
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لسهولة اليت تبدو، إاّل أّف التجريب النقدي والتقييم اؼبستمرّين ضروراتف وإف كاف األمر ليس اب
  حتميتاف يفرضهما وضعنا الثقايف عموما والنقدي خصوصا.

عن إجاابت  البحث فيجدر بناالعبلقة أو الفرؽ بُت النقد األديب والنقد الثقايف،  فيما ىبصأما 
ىل يستطيع النقد و لؤلسئلة اآلتية: ىل يف النقد األديب ما يعيبو أو ينقصو كي نبحث لو عن بديل؟ 

. النقد الثقايف ليس إال تسمية حديثة لوظيفة قديبة؟ أفّ ـ الثقايف أف يكوف بديبًل عن النقد األديب؟ أ
يف إطار  النقد األديب" و "النقد الثقايف"يف أف يبارس ويُزاوج الناقد األديب بُت " ال مشكلةيبدو أنّو 

داـ يعي حقيقة النقد ودوره يف مقاربة تلك النصوص النصوص األدبية وغَت األدبية، مااشتغالو على 
ب األوؿ لؤلدب، والثاين نسسنضرورة لابأنّنا وفضح مسكوهتا. وليس األمر، كما يرى الغذامي، 

الثقافة، وىذه األخَتة يبثّلها األدب، فبل حاجة لنا دبثل ىذه للثقافة، ولكن كوف األدب ينتمي إىل 
 التقسيمات.

و، قديبًا وحديثاً، مل يتعامل إال مع النقد األديب أنّ هم يتّ  "الغٌذامي" ابإلضافة إىل ىذا، فإفّ     
واستبعد النصوص والظواىر الثقافية  ،تها وصباؽباالنصوص اليت تعًتؼ اؼبؤسسة الثقافية الرظبية أبدبيّ 

ضعت معايَت صارمة لتقنُت ما ىو صبايل وُ  حيث ،األخرى اليت ال ربظى ابستحساف تلك اؼبؤسسة
 مثل كتاب ألف ليلة وليلة وما ىو غَت صبايل. وقد أدى ذلك إىل إنباؿ ما ىو مستحسن صباىَتايً 

"ما ىو أديب من حٌده  بّد من زبليص وؽبذا كاف ال. ومثل األغنية الشبابية والنكتة والشائعة
ادلؤٌسسايت، كال بٌد أف نفتح اجملاؿ للخطاابت األخرل ادلنسية كادلنفية بعيدا عن شللكة األدب،  

                                                           
 فنسنت ليتش" يؤكد Leitch.Vـبتلفاف على الرغم ما أّنّ  ،عند تناولو لطبيعة الروابط بُت النقد الثقايف والنقد األديب، "، مثبل

على  من وجود بعض نقاط االلتقاء واالىتمامات اؼبشًتكة بينهما. وبعكس بعض اؼبهتمُت اآلخرين ابلنقد الثقايف الذين يروف أفّ 
 النقد الثقايف أف يركز على تلك الظواىر اليت يهملها النقد األديب مثل مظاىر الثقافة الشعبية أو اعبماىَتية، ويبتعد عن اؼبيادين

األدب يبكن أف  ؼبختّصُت يفا الفصل بُت النقد األديب والنقد الثقايف، ويرى أفّ  "ليتش"األدبية "اؼبتعالية" كنظرية األدب، يرفض 
 يبارسوا النقد الثقايف دوف أف يتخلوا عن اىتماماهتم األدبية.
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 .1كأنواع السرد كأنظمة التعبَت األخرل غَت التقليدية كغَت ادلؤٌسساتية"

جعل منو قلعة أكاديبية  ماىو " الرسيةتركيز النقد األديب على النصوص األدبية "إّف        
 الذي مل يلتفت إال إىل اعبماليات ،النقد األديبقد فشل لغَت فاعلة بُت عامة الناس. و  ،معزولة
يف حُت  كانت  ،يف الكشف عن القبح الذي يستًت ربت غطاء الببلغي ،الغذامي تعبَت حسب

تبصَتان  من أجل ،العمل األديبرفع ستار الببلغة عن ل اغبثيث يوسع ىي يفة النقد الثقايف مهمّ 
وىذا . أو فبّثبل للجماؿ احملدؽ بنا، واؼبستًت خلف اػبطاب الذي عّدتو اؼبؤّسسة الرظبية صبيبلطر ػباب

تاـ عن العيوب الثقايف العمى حالة من ال أكقعنا يفأكقع نفسو ك "خببلؼ النقد األديب القاصر الذي 
 اشتغاؿ توسيع دائرة ضرورةب" الغٌذامي" يناديلذلك،  .2"حتت عباءة اجلمايل من النسقية ادلختبئة

يشمل كل ما ىو ثقايف وحياٌب، رغم وعيو بصعوبة ربقيق ىذا  النقد األديب ليصبح نقدًا ثقافياً،
بسبب ربّدايت كثَتة وكبَتة، داخلية وخارجية، تقف أماـ تثبيت أركاف ىذا اؼبنظور وىذا، الطلب، 

 النقدي اعبديد. 

وجد ويؤثّر كاف من الضروري أف ربدث عّدة كن ؽبذا النوع من اؼبقارابت أف يوحىت يب     
...، إنّنا، كما يقوؿ والتطبيق االصطبلحاتماىية وقيمة األسئلة و طبيعة نقبلت نقدية نوعية، تتعّلق ب

"حباجة إىل نقلة نقدية نوعية دتٌس السؤاؿ النقدم ذاتو، كلكٌن ذلك لن يتحٌقق ما مل الغذامي، 
أك حتويل ضركرم مذ كانت األداة متلٌبسة مبوضوعها تتحٌوؿ األداة النقدية ذاهتا أيضا، كىو حتٌوؿ 

 األديب كموصوفة بو، فالنقد موصوؼ أبنٌو أديب مثلما أٌف النظرية تقٌيد دائما بصفة األدبية،
" الغذاميالذي يدعو إليو " ولكن، أليس النقد .3كاألدبية ىي ادلعٌت ادلؤٌسسايت ذلذا ادلصطلح"

وموصوفة بو، كما قاؿ، على  بصفة "الثقايف"؟ ومادامت األداة متلّبسة دبوضوعها ،ىو اآلخر ،موصوفا
س أيضا دبوضوعو، الرغم من أّّنا صفة منفتحة على خبلؼ صفة "األدبية"، فإّف "النقد الثقايف" يلتبّ 

                                                           
 .61الغذامي، النقد الثقايف، ص - 1
  .8 صاؼبصدر نفسو،  -2

 .61، 60 ص صاؼبصدر نفسو،  - 3
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س ىو اآلخر يف داللتو، فهو فضفاض وال يبكن القبض على ح "الثقايف" ملتبِ مصطلابإلضافة إىل أّف 
 ؽبذا تنّوعت تعاريفو بُت الدارسُت.داللة قارة لو، 

تفرز اخلطاب الذم يؤٌطرىا كزنٌد ""، Derridaوإذا كانت الفلسفة، كما قّرر "ديريدا        
مع حقوؿ األدب والنقد واؼبتخّيل، فكل حقل معريف أو فٍت يقع  اغباؿ يفكذلك ى، 1من رؤيتها"

، وىذه اغباؿ، ىي يف جانب من اعبوانب، قانوف حتمي ابلضرورة ضحية نظامو الداليل الذي يكّونو
 Straussيريدا نفسو، وىذه الفكرة ذاهتا قبدىا لدى "ليفي شًتاوسدتتكّرر فيو اغباالت، كما يؤّكد 

أصبحت مقارابتو لؤلسطورة وكأّّنا أساطَت، وىذا التوصيف يبكن أف ينطبق على التحليل  "، حيث
"نتائج التحليل الثقايف كأتكيداتو ال تقـو " إّف  Geertzكليفورد غَتتز الثقايف عموما، إذ يقوؿ "

 .2ىراي" "و أبدا إال على أساس "حتمية اّنيارىا ج

، خاصة يف "النقد الثقايف" ، فإفّ رأي أحد الدارسُت استنادا إىلو بناء على ما ذكران،        
"ضبل اؼبشروع نّصُْت، توافر على اؼبواصفات النسقية البلزمة للدراسة الثقافية، فقد "، الغذاميمشروع "

أّوؽبما مظهر يشرح النسق الشعري الفحل وأتثَته على الفكر العريب واثنيهما ُمضمر يتناغم مع أثر 
ذلك النسق ويُػَعّد انذبا من ذبّلياتو، كما أنّو صبيل يف تشكيلو لذلك الصوت اؼبفرد اؼبهّمش للمنظومة 

ىي نفسها اليت  وىذه اؼبواصفات .3صية وصباىَتاي..."النسقية ثقافيا ومبهرا يف أتويبلتو اعبمالية النصو 
 .معّمقة يت ربتاج إىل قراءة نقدية ثقافية" أثناء توصيفو للخطاابت الالغذاميحّددىا "

 من الشعرم إىل الثقايف :ؿخطاب التحوٌ -3

من  "Literarity  كاألدبيةLiterary األديب " لقد كاف اإلشكاؿ الذي ينخر مفهوميْ 
ىل إحوؿ ضرورة التحوؿ من االىتماـ ابألديب اػبالص " الغذامي"أىم ما حرؾ السؤاؿ النقدي لدى 

دب؛ كوف ىذا األخَت، كما ىو متداوؿ يف أوساط النقاد، وبيل االىتماـ دبا ىو ثقايف داخل ىذا األ
                                                           

  .75ذكره ميجاف الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد األديب، ص - 1
  .29ص  ،2009، 1أتويل الثقافات، تر دمحم بدوي، اؼبنّظمة العربية للًتصبة، بَتوت، طكليفورد غَتتز،   - 2
 .66، 65أسامة اؼببل وآخروف، الغذامي الناقد، ص ص - 3
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ىذا التحديد على ما هبعل من األدب أداب فقط: كاػبصائص اللغوية والًتكيبية والفنية، وبسبب 
ت كثَت من فنوف القوؿ اليت ال زبضع لشروط األدبية اليت ضبطتها اؼبؤّسسة الرظبية، األكاديبي ُأخرجَ 

أدبه راؽ/رسي كأدب . ألجل ذلك، صار ضروراي التعامل مع نوعُْت من األدب: الغذاميبتعبَت 
ألف دقيقا من طرؼ كتايْب " ؛ وقد ُمّثل ىذاف النوعاف يف اتريخ األدب العريب سبثيبلغَت راؽ/ شعيب

، حيث ُعّد األّوؿ "  واليزاؿ" كليلة كدمنة" و" ليلة كليلة أثرىا قواي يف وسطنا الثقايف العريب إىل اليـو
"؛ وماداـ ىذا النوع ال يليق إال هبذه الفئات من اؼ النفوسعى شلا ال يليق إال ابلصبياف كالنساء كضً 
ظبي احملتقر ؽبا. فالتفاوت إذف، تفاوت طبقي اجتماعي من الناس، فهذا يعكس اؼبنظور الثقايف الر 

"، فحظي بتقدير عاٍؿ؛ كليلة كدمنةجهة، ومن جهة أخرى، ىو تفاوت ثقايف. أما الكتاب الثاين "
"، وال ؾباؿ للمقارنة بُت ىذه الصفات احلكمة كالعقل" وفيو "ادللوؾ كالعقبلءألنّو كتاب خاص ب"

 .    1لنوع الثاين، كما بُولغ أيضا يف إنباؿ وهتميش النوع األّوؿوتلك، ؽبذا بُولغ ابالىتماـ اب

" ينسى أو يتناسى أبّف االىتماـ ابألديب الغذاميولكّن ىذه الرؤية ال تسلم من بعض اؼببالغة، كوف "
اػبالص ىو نتيجة أو رد فعل على اإلنباؿ الشديد الذي تعّرض لو ىذا األديب من قبل، حيث كانت 

النفسية واالجتماعية والتارىبية...أىّم بكثَت من النص وخصائصو اعبمالية، وبسبب من تلك األبعاد 
اؼببالغات يف مراعاة السياقات اػبارجية يف قراءة وربليل النصوص، سّبت اؼبطالبة بضرورة العناية 

نصا لغواي  الشديدة ابألديب؛ السًتجاع قيمتو ومكانتو اليت ُسلبت منو؛ كونو، يف البداية والنهاية،
 . آخر صباليا، قبل أف يكوف أّي شيء

                                                           
 .58الغذامي، النقد الثقايف، ص - 1
  ومنو فالذي حدث مع تلك اإلحاالت اػبارجية وبدث ىذه اؼبرة مع اإلحالة الداخلية؛ أي ذلك االىتماـ الكبَت ابللغوي اعبمايل

على حساب غَته، وإف كاف لؤلصوات النقدية اغبداثية دور يف ذلك، فإّف األصوات النقدية ما بعد اغبداثية صارت تنادي بفتح 
دبية والفنية عموما، وإعادة النظر يف التصنيفات السابقة ؽبا، حيث أعطت الكتاابت النسوية القيمة القراءة النقدية للخطاابت األ

"، ينضاؼ إىل ذلك كّلو، كل متخّيل أديب وغَت أديب األدب الشعيباليت تستحّقها، كما أّّنا أولت عناية شديدة دبا يسمى "
 تعّرض لئلغفاؿ العفوي أو اؼبتعّمد.
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، يف تصنيف اػبطاابت، ىي اليت خلقت كثَتا من االضطراب على إّف اآللية اؼبّتبعة، من قبلُ 
مستوى اؼبمارسة النقدية، كوّنا حّددت بل وضّيقت ؾباؿ اشتغاؿ ىذه اؼبمارسة، فبا اضطّرىا لئلغراؽ 

مضمرات تلك إىل عبمالية للنصوص وعدـ االنتباه، تقريبا، يف دراسة وربليل العناصر الشكلية وا
وىذا ؛ 1"ىل يف األدب شيء آخر غَت األدبية..؟"النصوص الثقافية. ؽبذا تساءؿ "الغذامي" قائبل: 

ريتشاردز، ابرت، التساؤؿ، يف األصل، مرّده إىل األسئلة اليت طرحها النقاد الغربيوف من أمثاؿ: 
 القوؿ األديب، ىل يُنظر إليو بوصفو "عمبل" أـ بوصفو "نصا/خطااب"؟ ...وغَتىم، حوؿ طبيعةفوكو

وقد قّدمت ؿباوالت نقدية عديدة لتجاوز اأُلطر الفنية واعبمالية ابذّباه األنساؽ الثقافية وفعلها يف 
اإلنساف والوجود. وألّف الًتكيز السابق على الدواؿ واؼبدلوالت يف شكلها اعبمايل ال يسمح 

ايستهوب بعاد البلشعورية واأليديولوجية والثقافية يف األدب، فقد طرح "ابكتشاؼ األ
Easthope" وىذا لتجاوز مشكلة "األدب الراقي واألدب الشعّب"، الفعل الداؿ" مفهـو "

وأّف ىذا اؼبفهـو "الفعل الداؿ" هبعل من كل ما ىو حامل للداللة مادة للنظر والتحليل  ،خاصة
 .2والنقد

الفهم اعبديد لؤلديب، فقد كاف سببا يف إحداث نقلة نوعية يف النقد األديب، وفيما ىبص ىذا 
" يف ؾباالت فنية ومعرفية متعّددة؛ من مثل "ما بعد  Postادلابعدحيث أصبح النقاد يتحّدثوف عن "

يف  األدبية، ما بعد البنيوية، ما بعد الكولونيالية..."، وىو ما يعكس اغبساسية الفنية والنقدية الكبَتة
"؛ دبا ىو صورة عن الناقد الغذاميالثقافة الغربية. فماذا عن ىذه اغبساسية لدى العرب؟ يبدو أّف "

                                                           
 .13صد الثقايف، الغذامي، النق - 1
 بوحدة اؼبرحلة الثقافية كمرحلة كونية زبضع لنفس األسئلة، ويوّجهها إطار نظري يسّلم الغذامي، حسب شراؼ شّناؼ" ،

واحد، وؿبكومة آبليات واحدة للنقد الذاٌب، كما أيخذ دبفهومية انجزة سبتّد إىل العصر اإلغريقي. ىذا كّلو من أجل تربير النقلة 
. وىذا 411عقل النقدي العريب اؼبعاصر وخطاب األنساؽ، صاؼبعرفية من النقد األلسٍت إىل النقد الثقايف". شراؼ شناؼ، ال

، ابألساس، على التربير النقدي  الرأي فيو كثَت من الصحة، كوف الغذامي، يف التأسيس النظري، يستند إىل ُعدة معرفية غربية تقـو
 د العرب.الغريب لنقلتو اؼبعرفية اػباصة، وىذا شكل من أشكاؿ اؼبقايسة اليت يقع فيها كثَت من النقا

 .14الغذامي، النقد الثقايف، ص - 2
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واؼبثّقف العريب، حاوؿ االستفادة فبا هبري تداولو يف الغرب، لذلك يبكن القوؿ إّف مشروعو يف النقد 
ى الرغم من اعبهد اؼبضٍت الثقايف، يف جانب من جوانبو، ىو صًدى لذلك اغبراؾ الثقايف الغريب، عل

" لتبيئة ىذه األفكار واؼبفاىيم النقدية اعبديدة داخل البيئة العربية، مع قصد الغذاميالذي قاـ بو "
 واضح إلظهار قابلية الثقافة واألدب العربيُت ؼبثل تلك األفكار واؼبفاىيم.

متنّوعة "بنيوية ويف ىذا السياؽ، مل يكتف الناقد، يف عديد كتبو، بتقدًن قراءات نقدية 
للنصوص  وسيميائية وتشروبية..."، كما ذكران من قبل، قاربت يف أغلبها اعبوانب الفنية واعبمالية

اؼبختارة، ولكّنو، ابإلضافة إىل ىذا، حاوؿ ذباوز حدود األدبية احملضة، بل وذباوز النصوص األدبية 
لفن الرظبي؛ كاألغنية الشبابية والنكتة ذاهتا، لينادي بضرورة تقدًن قراءات فيما يعّد خارج األدب/ا

واإلشاعات واللغة الرايضية واإلعبلمية والدراما التلفزيونية، حيث عّدىا أكثر اػبطاابت الفاعلة يف 
 .1اعبماىَت، أكثر بكثَت فبا ىو أثر اػبطاب اعبمايل/الببلغي الرظبي

ما مل تتّم عملية قراءة نقدية  ،لو اىةَ وال وجَ  ةَ ومع ذلك، يبقى ىذا الطرح ؾبّرد اّدعاء فقط ال قوّ 
شاملة لكل تلك اػبطاابت غَت الرظبية، ألجل كشف فعلها يف اعبماىَت، أضف إىل ىذا، فإّف األدب 
"الراقي" اػباضع للمؤّسسة الثقافية الرظبية، كما يرى الغذامي، والذي جعل منو خضوُعو ؾبّرد أداة يف 

وؿ إال ما تقولو اؼبؤّسسة الثقافية، كما ذكران، ىذه اغباؿ ال أيدي السلطة، ال يفعل إال أبمرىا وال يق
 ،هبب أف تُعمينا عن حاؿ أخرى تشبهها؛ وىي اؼبرتبطة بتلك اػبطاابت غَت الرظبية، حيث زبضع

                                                           

  ؽبذا عّرؼ الغذامي األدب أبنّو "فعالية لغوية اكبرفت عن مواضعات العادة والتقليد، وتلّبست بروح متمّردة رفعتها عن سياقها
ّف األدب" وىو أدب . كما قّرر أيضا أب8االصطبلحي إىل سياؽ جديد ىبّصها ويبّيزىا". ينطر الغذامي، اػبطيئة والتكفَت، ص 

ليس سوى بنية ذات نظاـ، ونظامها ىذا يؤّسس ؽبا وظيفة إنسانية من خبلؿ فعلها اؼبؤثّر. فاألدب ىو فيما وُبدثو من أثر وما 
يؤّسسو من انفعاؿ وىذه ىي اعبمالية، ومنها وهبا يكوف لؤلدب دور يف الفعل اإلنساين من جهة العبلقة اؼبتوّلدة ما بُت اللغة 

 .161اف والعبلقة اؼبتوّلدة ما بُت اللغة واللغة". الغذامي، ثقافة األسئلة، صواإلنس
" أّف الفنية توجد يف  ثقافة األسئلةولئلشارة، فقد أّكد الغذامي، من قبل، يف كتابو "  .15الغذامي، النقد الثقايف، صينظر  -1

، والفروؽ حسبو، تكوف فقط بسبب وجود فنية أصيلة ابتكرىا القائل كل نص ويف أّي نص، مهما بلغت سوقية القوؿ وعموميتو
وأخرى منقولة او متوارثة، حىت إنّو عّد، يف معرض حديثو ومناقشتو لسؤاؿ" ىل الفن للفن أـ الفن للحياة؟"، كلميْت " أىبل 

 .89وسهبل" كلمتُت مفعمتُت ابلفن واغبياة. ينظر الغذامي، ثقافة األسئلة، ص 
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لسلطة اؼبؤّسسة الثقافية، كوف ىذه األخَتة، ىي اؼبتحّكمة يف ُسُبل توزيعها  ،وإف بدا غَت ذلك
 رىا أبُطُرىا اػباصة، وال تسمح ؽبا ابػبروج عليها أو هتديد سلطتها.وإشهارىا، وىي اليت تؤطّ 

وماداـ األمر كذلك، فبل بّد من ؿباولة فّك ذلك االلتحاـ اغباصل بُت اؼبؤّسسة الثقافية الرظبية 
ادلؤٌسسة الثقافية كحيلها  " أالعيبوـبتلف اػبطاابت األدبية وغَت األدبية، من أجل مبلحظة وفضح

ة من التدجُت كالًتكيض العقلي كالذكقي لدل مستهلكي الثقافة، كما يسٌمى ابلفنوف يف خلق حال
ولفضح ىذه األالعيب اقتضى األمر، على الغذامي، ؿباولة أتسيس نظرية ، 1الراقية كاألدب الرفيع"

اػباص، وقد كاف "النقد الثقايف  نقدية ثقافية؛ ؽبا ذاكرهتا االصطبلحية، كما ؽبا رؤيتها ومنهجها
Cltural Criticism ىو السبيل الذي اختاره لتحقيق طموحو لقراءة نتاج الثقافة العربية القديبة "

النقد " عن حّد " بداية حٌد جديدواغبديثة، حيث جعل منو، أي النقد الثقايف، "
.فليست ىناؾ ّناية، يف األصل، بقدر ما توجد بداية جديدة يف حقوؿ اؼبعرفة 2("النصوصي)األلسٍت

انية، حيث تستثمر ىذه البداية اعبديدة اؼبعطيات السابقة وتنفتح على كل ما يبكن أف يُفيد، اإلنس
وىذا ما جعل "النقد الثقايف" مسرحا يتبلقى فيو "السوسيولوجي ابلتارىبي، والسياسي ابألديب 

 ابلثقايف...".

" من قيود التصّور األديب كاألدبيةإّف الغاية اؼبرجوة من وراء ىذا الطرح، ىي ربرير مصطلحي" 
الرظبي السائد، فإذا ما ربّقق ىذا، أمكن دخوؿ أصناؼ جديدة من اػبطاابت ربت تسمية "األديب"، 

حىت ال نقع يف اؼبطبات نفسها اليت  ،ولكن وجب اغبذر من ىذا الفتح البلمشروط لداللة "األدبية"

                                                           
 .15مي، النقد الثقايف، صالغذا - 1
وقد كانت ارىاصات ىذا االىتماـ الثقايف يف كتب الغذامي األوىل، حيث أشار يف كتابو "تشريح  .16، صاؼبصدر نفسو - 2

، إال أّف ىذه اللغة قد النص" أبنّو على الرغم من أّف اللغة ىي نظاـ من اإلشارات وىي قائمة على االختبلؼ، كما يرى دوسوسَت
تتحّوؿ دبرور الزمن إىل "نطاـ اصطبلحي مهيمن" إبمكانو احتواء اإلنساف والسيطرة عليو، بل إنّو قد وبّدد لو تفكَته ووبّد من 

ها، رؤيتو للعامل. وإذا كاف اػبروج من ىيمنة الداؿ ميسور عرب اإلبداع األديب، فإّف ىيمنة اؼبدلوؿ يصعب إدراكها أو اػبروج من
لفداحة ربّكمها ابإلنساف وسيطرهتا على تصّوراتو. وىذه األفكار ىي اليت طّورىا الناقد بشكل واضح وأكثر نضجا يف كتابو "النقد 

 .107الثقايف" وكتبو األخرى. ينظر الغذامي، تشريح النص، ص
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لشديد واالنعتاؽ الكبَت وقعت فيها الرؤية اؼبؤسساتية لؤلدب، ولكن بشكل عكسي، فالتضييق ا
وجهاف لعملة واحدة، لن قبٍَت منهما سوى استشكاؿ أمر األدب وصعوبة ضبطو أو اإلحاطة 
خبصائصو، ؽبذا دعت اغباجة إىل إحداث تلك النقلة االصطبلحية من األديب/الشعري إىل الثقايف، 

-رير األداة النقدية ٍبربريرا للمصطلح األوؿ من ىيمنة اؼبعٌت اؼبؤسساٌب، وىو ما سيؤّدي إىل رب
 إىل ربرير الناقد/اإلنساف. -بعدىا

لقد تساءؿ "الغذامي" عن السبيل إلحداث تلك النقلة النوعية للفعل النقدي من االشتغاؿ  
على األديب فقط إىل االىتماـ ابألديب يف كونو الثقايف، وكانت اإلجابة اليت ارتضاىا تتمّثل يف ضرورة 

 إحداث النقبلت التالية:

 نقلة يف اؼبصطلح النقدي ذاتو-أ

 نقلة يف اؼبفهـو )النسق(-ب

 نقلة يف الوظيفة-ج

 نقلة يف التطبيق-د

وىذه النَقبَلت األربع ىي اؼبربّرات اليت تقّدـ هبا الناقد لتحويل الرؤية ابذّباه "الثقايف" دوف إنباؿ 
، فمن اعبلي أّّنا يف بعض اؼبصطلحات النقدية "األديب" انبااًل كلًيا. فأّما ابلنسبة للنقلة االصطبلحية

أو أنّبها، فبل يبكن إحداث نقلة مصطلحية شاملة، كما ال يبكن إحداث مثل ىذه النقبلت دبجّرد 
الرغبة يف ذلك فقط، ألّّنا زبضع أساسا للًتاكم والتجريب الطويلُْت، ابإلضافة إىل أّف اؼبصطلحات 

عة، وإرادة تغيَت اؼبصطلحات ال بّد أف تصحبها إرادة تغيٍَت أقوى تنتمي إىل حقوؿ معرفية واسعة ومتنوّ 
وأكثر وعًيا ابؼبزالق اليت قد تواجو من يتصّدى ؼبثل ىذه القضااي. ووعيا منو؛ أي الغذامي، هبذه 

                                                           

 ؛ يف اؼبفهـو ويف التطبيق، إىل العنصر األخَتسُيناقش البحث ىنا ىذه النقلة مع النقلة يف الوظيفة وسَُتجئ اغبديث عن النقلتُت 
 .""اؼبتخّيل الشعري واألنساؽ الثقافية
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األمور حاوؿ استخبلص مبوذجو "النظري واإلجرائي"؛ حيث غدا ىذا النموذج ىو األساس الذي 
"توظيف األداة النقدية اليت كانت أدبية مي ككل، واؼبنحصر ربديدا يف يقـو عليو مشروع الغذا

كمعنية ابألديب/اجلمايل، توظيفها توظيفا جديدا لتكوف أداة يف )النقد الثقايف( ال األديب، مع 
نوعيا شنٌس ادلوضوع كاألداة معا، كمن مٌث شنٌس الًتكيز الشديد على عملية االنتقاؿ ككونو انتقاال 

 .1أكيل كطرائق اختيار ادلادة ادلدركسة"آليات الت
"جهدا كبَتا يف ال شّك يف أّف ما بذلو "الغذامي" من جهٍد ال يبكن ألحد إنكاره، فقد بذؿ 

، وبلور سياسة منهجية سبّيزه عن غَته من النقاد  سبيل أتسيس وعي نقدي تركيّب ابؼبصطلح/اؼبفهـو
جهَده مازاؿ وبتاج إىل اسًتاتيجية أتصيلية، ال تكتفي  العرب، خاصة يف كتابو )النقد الثقايف(، إاّل أفّ 

ربية وتكديسها فقط، وإمّبا ابستدماجها وصهرىا غإبيراد النظرايت واؼبناىج واؼبقارابت والتخرهبات ال
ي لئلنساف يف بنية النص اؼبعريف التوحيدي) القرآف الكرًن/اإلسبلـ(...الذي هبّسد السياؽ القيمي الكلّ 

 .2اؼبسلم..."العريب 

تنتمي إىل عناصر  اليت"الوظيفة النسقية"، أوىل تلك اؼبصطلحات اليت عاعبها الناقد؛ مصطلح و  
 مضافا إليها رؤية" Jackobson "ركماف ايكوبسوف كما عرض تفاصيلهاالرسالة األدبية، 

، فإّف ميداف اإلعبلـاألديب بكاملو من كاف األّوؿ قد استعار ىذا النموذج التواصلي فإذا  "الغذامي"، 
الثاين أضاؼ، فقط، عنصرا جديدا إىل العناصر السّتة اؼبعروفة:" اؼبرسل، الرسالة، اؼبرسل إليو، أداة 

، فإّف لكل عنصر "النسقي" االتصاؿ، الشفرة، السياؽ"، وىذا العنصر ىو العنصر . وكما ىو معلـو
رسل فإّف الوظيفة تكوف ذاتية/وجدانية، أما إذا من ىذه العناصر وظيفتو اػباصة؛ فإذا ًّب الًتكيز على اؼب

 رّكز اػبطاب على اؼبرسل إليو فإّف الوظيفة إخبارية نفعية...وىكذا. ولعّل أىّم وظيفة شغلت ابؿ
                                                           

 .63ص الغذامي، النقد الثقايف، -1
 .401العقل النقدي العريب اؼبعاصر وخطاب األنساؽ، ص شراؼ شناؼ،  -2
 " عضوي ووظيفي، ويستخدـ اؼبصطلح يف النقد مبادئ نظرية ألدب ما، يتأّلف من أجزاء مًتابطة بينها تساند النسق األديب ىو

يصل إليها الناقد عن طريق التحليل اللغوي". ظبَت  الشكلي للداللة على وجود سباسك بُت أجزاء األثر بصورة منطقية معيّنة
 .216حجازي، اؼبتقن، معجم اؼبصطلحات اللغوية واألدبية اغبديثة، دار الراتب اعبامعية، بَتوت، دط، دت، ص
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" وأّكد عليها يف ـبّططو ىي الوظيفة "األدبية/اعبمالية/"الشاعرية" بتعبَت "الغذامي"، وىي ايكوبسوف"
، حيث يكوف الًتكيز على الرسالة يف حّد ذاهتا. وهبذا تكوف اإلضافة  أساس األدبية وعليها تقـو

"الغذامية"، يف جانب من اعبوانب، ذات قيمة منهجية/إجرائية كبَتة، كوُّنا تَنظّر للنسق واشتغالو 
 وُتربّر وجوده داخل اػبطاابت قبل أف تكشف عنو وتفضح أثرىا فيها.

"ال خنًتع للغة كظيفة جديدة، مثلما أٌف ايكوبسوف مل يصنع تلك وكبن، والقوؿ للغذامي، 
وىذا اعًتاؼ صريح من الناقد أبنّو مل أيت جبديد بقدر ؛ 1الوظائف، كلكٌنو كشفها للبحث كالنظر"

"رلاال " وإعطائو وظيفة "نسقية" سيُتيح النسقما كشف عنو فقط، لذلك فإّف إضافة عنصر "
 و النقديوىو التفسَت الذي قاـ عليو مشروع، 2أة للتفسَت النسقي"للرسالة ذاهتا أبف تكوف مهيٌ 

"اعتساؼ الفكرة أو الرأي واعتساؼ  أيضا ما أّدى، حسب أحد الباحثُت، إىل الثقايف ككل، ولكّنو
فقها التارىبي أفصل الدكتور الغذامي الظاىرة الثقافية عن يالربىنة عليها...ويف كل ىذا )اعبهد( 

والفكري ليضعها يف قالب جديد، يرى أنّو أىّم القوالب وأكثرىا ضبطا وإحكاما وىو واالجتماعي 
 .  3فكرة النسق"

الذي قّدمو الغذامي  "،اجملاز الكليأما ابلنسبة للمصطلح الثاين يف ىذه النقلة، فهو مصطلح "
االستخداـ؛ الذي  " كما ىو متداوؿ يف الببلغة والنقد العربيُت، حيث انتقد ىذااجملازبديبل ؼبصطلح "

وُبيل على البلحقيقة، وذلك لكوف اللفظ يف العادة، إّما أف وُبيل، حاؿ استعمالو، على اغبقيقة وإّما 
على اجملاز، ؽبذا يقًتح الغذامي مفهوما ثقافيا للمجاز، يف ؿباولة لتجاوز الفهم السابق، جاعبل من 

 شّك أّف االستعماؿ فعل عمومي صبعي، ")االستعماؿ( ىو اؼبستند يف الوصف والتعّرؼ، والمصطلح 
وليس فعبل فرداي، أي أنّو أحد أفعاؿ الثقافة.وىذا يتطّلب منا أف قبعل )االستعماؿ( أصبل نظراي 
ومفهوماتيا، دبعٌت أّف ىناؾ أمباطا سلوكية ثقافية تتحّرؾ وتتفاعل، وعرب ىذا التحّرؾ والتفاعل تتخّلق 

                                                           
  .65امي، النقد الثقايف، ص الغذ -1
 .64، صاؼبصدر نفسو -2 

 .89حامد أبو أضبد وآخروف، الغذامي الناقد، ص  - 3
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يولد التعبَت اجملازي والدة ثقافية زبضع لشروط األنساؽ الثقافية  مباذج للقوؿ تسود يف اػبطاب...وىنا
 .   1اليت نسّميها ابالستعماؿ..."

الذي يضعو الناقد لفهم اجملاز فهما ثقافيا، يرمي إىل ذباوز الفهم  "االستعماؿ" إّف شرط
الببلغي اؼبنحصر يف استعماؿ اؼبفردات أو اعبمل فقط حيث تتجاور اغبقيقة واجملاز، وال يتّم ذباوز 
ىذه اغبدود اؼبفردة إىل مستوى اػبطاب إال إذا ُفهم اجملاز فهما كليا، بل إنّو ال يتّم ذلك إال إذا ُعّد 

"مستول كلٌي كليس على ازدواجا على  -أي يف اجملاز -االزدواج الداليل)اغبقيقة واجملاز( الكامن فيو
 .2مستول ادلفردة أك اجلملة فحسب، مٌث إنٌو ازدكاج شنٌس كعينا ابللغة ذاهتا كبفعلها معنا كفينا"

اتو اعبمالية وغَت اعبمالية ، أّوؽبما حاضر عرب ذبّليبُعدْين دالليُت ووهبذا يصبح اػبطاب ؾبازا كليا ذ
"ادلضمر الفاعل كاحملٌرؾ اخلفٌي الذم يتحٌكم يف كافة عبلقاتنا مع أفعاؿ التعبَت واثنيهما ىو 

وىذا اؼبظهر ، 3كحاالت التفاعل، كابلتايل فإنٌو ييدير أفعالنا ذاهتا كيوٌجو سلوكياتنا العقلية كالذكقية"
ورغم قيمة  ىو إحالة على البعد النسقي اػبفّي للخطاب، وىو أخطر ما فيو، حسب طرح الغذامي.

"مل ىبرج عن مفهـو النسق السوسَتي الذي يقـو على ؿبوري اغبضور والغياب، ىذا الطرح، إال أنّو 
النص الثقايف، وىذه )أي الغذامي( نَقَلُو إىل مستوى أعم وأمشل ىو مستوى  حىت وإف بدا لو أنّو

اليت يشَت إليها قريبة جدا من تصّور "جوف سَتؿ"...)ويظهر ذلك من خبلؿ(  الكلية أو الًتكيبية
ذلك اؼبعجم الرباغماٌب الذي يستخدمو دوف وعي بذلك )اؼبضمر الداليل، الفاعل، احملّرؾ، التحّكم، 

 .4ي"أفعاؿ التعبَت...( وىي تركيبة يف حدود الواقع اؼبادي التارىب

ابإلضافة إىل ىذين اؼبصطلحُت )العنصر النسقي واجملاز الكلي(، ىناؾ مصطلح آخر ال يقّل 
اؼبعٌت اؼبتداوؿ  "، حيث حاوؿ "الغذامي" نَػْقدَ التورية الثقافيةعنهما أنبّية وقيمة، وىو مصطلح "

                                                           
 .67الغذامي، النقد الثقايف، ص - 1
 .68 ، صاؼبصدر نفسو - 2
 .69، صاؼبصدر نفسو - 3
 .458شراؼ شناؼ، العقل النقدي العريب اؼبعاصر وخطاب األنساؽ، ص  - 4
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"التورية كيسمى : 1"التلخيص يف علـو الببلغة" ية الببلغية، وىو احملّدد  يف قوؿ صاحبللتور 
ومكمن اػبلل يف ىذا اإليهاـ أيضا، كىو: أف يطلق لفظ لو معنياف قريب كبعيد كييراد البعيد"، 

، كما يرى الغذامي، ىو إشارتو اؼبباشرة إىل أّف اؼبعٌت اؼبقصود منها ىو ذلك اؼبعٌت البعيد، وىو اؼب فهـو
"، وىذا األمر نفسو ىو ما ة مجاليةلعبما جعلها خاضعة للقصد والوعي، لذلك مل زبرج عن كوّنا "

وّرط الببلغة يف اعبمايل البحت وحرمها من أف تكوف أداة يف نقد أو قراءة أنساؽ اػبطاب، وىي 
نتقاؿ إىل  ة الناقد ومهّمتو، ومل يستطع االحاؿ النقد أيضا، حيث كاف التفسَت ال الكشف ىو غاي

 .2الثقايفكشف اؼبضمر أو فضح العيوب النسقية ومعضبلت اػبطاب 

" مع اؼبصطلحُت السابقُت ينتظمهم خيط واحد، ىو خيط التورية الثقافيةإّف مصطلح "
االزدواج الداليل ببعدْيو الظاىر واؼبضمر/ القريب والبعيد، وقد كاف حظ الطرؼ الثاين من االىتماـ 

"مضمر نسقي مل يكتبو كاتب فرد، أكرب بكثَت من حظ الثاين يف فكر "الغذامي"، فهو ابلنسبة إليو 
كلكٌنو انوجد عرب عمليات من الًتاكم كالتواتر حىت صار عنصرا نسقيا، يتلٌبس اخلطاب كرعية 
اخلطاب من مؤلٌفُت كقٌراء، كالكشف ادلنهجي عنو يتطٌلب أدكات خاصة أتيت التورية يف 

 .3مقٌدمتها"

دـ مشروعو يف "النقد الثقايف"  زبيتعامل مع اؼبصطلحات اليت الغذامييّتضح فبا سبق، أّف 
، حيث تنبٍت اؼبصطلحات اآلنفة واألخرى اليت سيتّم تناوؽبا الحقا، على "اػبطاب األديب الثقايف"و

"؛ وىو ؿبّرؾ يعكس تفكَتا ثنائيا االزدكاج الداليلأساس ؿبّرؾ واحد ىو الذي ذكرانه يف األعلى "
ا ؿبّسنة بعض الشيء، كوّنا ال ككل، وىي رؤية بنيوية ؿبضة، غَت أّنّ   يتحّكم يف الرؤية الغذامية

                                                           
جبلؿ الدين دمحم القزويٍت اػبطيب، التلخيص يف علـو الببلغة، تح عبد الرضبن الربقوقي، دار الفكر العريب، دط، دت، ص  - 1

 .360، 359ص 
 .70 الغذامي، النقد الثقايف، ص - 2
 .71 ص اؼبصدر نفسو، - 3
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تتعامل مع ثنائيات ضدية منغلقة على ذاهتا، بل تفتحها على البعد الثقايف العاـ، فتتجاوز اإلشكالية 
 ". لنسق الثقايف"، وىذا عرب مفهـو "االبنية ادلغلقة كالنسق ادلغلقالبنيوية اؼبعروفة مع "

ف رابع اؼبصطلحات اؼبقًتحة لتأسيس اؼبنظور الثقايف للخطاب األديب وغَت األديب، ىذا، وقد كا
صروبة وضمنية،  تنقسم إىل داللتُْت:"، وكما ىو معلـو فالداللة الداللة النسقيةىو مصطلح "

ة والغذامي يعي جّيدا أّف الداللة األوىل داللة توصيلية فقط، فهي مرتبطة ابللغة وقواعدىا، أما الثاني
فهي أدبية صبالية، ونبا معا ال زبدماف مشروعو الثقايف، لذلك يقًتح نوعا اثلثا من الداللة ىو 

"ترتبط يف عبلقات متشابكة نشأت مع الزمن لتكوف عنصرا ثقافيا، أخذ "؛ اليت الداللة النسقية"
التغلغل غَت  ابلتشّكل التدرهبي إىل أف أصبح عنصرا فاعبل، لكّنو وبسبب نشوئو التدرهبي سبّكن من

أفعالو اؼبلحوظ وظّل كامنا ىناؾ يف أعماؽ اػبطاابت، وظّل يتنّقل ما بُت اللغة والذىن البشري فاعبل 
النقد ابعبمايل أّوال ٍّب لقدرة العناصر النسقية على الكموف  من دوف رقيب نقدي النشغاؿ

  .1واالختفاء"

لبلستعانة دبفهـو خاص للجملة حىت "الغذامي"  ىو ما دفع"الداللية النسقية" وىذا القوؿ ب
"شنٌس "؛ وىي مفهـو اجلملة الثقافية، وىذه اعبملة ىي ما ظبّاه ب "تتمّكن تلك الداللة من التوّلد

الذبذابت الدقيقة للتشٌكل الثقايف الذم يفرز صيىغو التعبَتية ادلختلفة...)كىي اجلملة( ادلتوٌلدة 
داللة "الثقافية" يف ىذا  على أفّ . 2فة النسقية يف اللغة"عن الفعل النسقي يف ادلضمر الداليل للوظي

" يف الفهم األنثروبولوجي للثقافة، والذي تتلّخص مهّمتو يف اذليمنةالنوع من اعبمل رُبيل على داللة "

                                                           
 .72 صالغذامي، النقد الثقايف،  - 1
أديب للُجمل األدبية وأنواعها "صُبل التمثيل -ىذا، وقد انقش الغذامي مفهومو النقد .74، 73ص  ، صاؼبصدر نفسو - 2

"، حيث عّد اعبملة اإلشارية اليت 102-97اػبطايب، صبلة القوؿ الشعري، واعبملة اإلشارية.." يف كتابو "اػبطيئة والتكفَت" "ص
وؿ الشعري ) خاصة ابلنثر(، أبّّنا "نوع شاعري فّذ اندر تنضوي ربتها صبلتاف نبا: اعبملة الشعرية)خاصة ابلشعر( وصبلة الق

الوجود، وكّلما كثرت ىذه اعبمل يف عمل أديب زادت هبا قيمة ىذا األدب وعاؼبيتو، ألنّو أدب قادر على أف يعٍت كل شيء، وعلى 
ل ُصنع من إشارات حرّة قادرة على شحن أف يبّد القارئ بكّل ما يبتغيو منو، وال ربّده حدود احمللّية واؼبعاين اػباصة، ألّف نص شام

 .99القارئ إبمكاانت داللية مطلقة". ينظر الغذامي، اػبطيئة والتكفَت، ص 
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"احليواف األكثر اعتمادا على ىذه الربامج "، واإلنساف لؤلسف الشديد، ىو التحٌكم ابلسلوؾ"
فإّف سلوؾ  ،من جهة أخرىو  .ىذا من جهة، 1الطبيعية من أجل تنظيم سلوكو"التحٌكمية غَت 

وىي أنظمة من الرموز -"حُت ال يكوف ؿبكوما ابألمباط الثقافية، Geertzغَتتز  حسب ،اإلنساف
فإنّو ُيصبح غَت قابل للضبط تقريبا، وبعبارة أخرى، ُيصبح ؾبّرد فوضى عارمة من  -ذات مغزى

طائل ربتها ومن العواطف اؼبتفّجرة، وتصبح ذبربتو من دوف أّي شكل منظّم تقريبا. إّف األفعاؿ اليت ال 
الثقافة، وىي اجملموع الكلي اؼبًتاكم ؽبذه األمباط، ليس ؾبّر أداة تزيُت للتجربة اإلنسانية، بل ىي شرط 

عامل مع الثقافة وىذا ما مل يُدركو الغذامي، وىو يت .2أساسي فيها، بل القاعدة األساسية لتفّردىا"
حىت يف تثبيتو وترسيخو، دوف أف يًتؾ ؽبا مساحة، ولو قليلة،  الرئيسَ  النسق، والسببَ  بعّدىا صانعةَ 

 تُتبُّت قيمتها وأثرىا اإلهبابيُت يف السلوؾ والفكر اإلنسانيُْت.

، ادلزدكج""ادلؤٌلف و االصطبلحية، فهو لتَ " نقْ الغذاميأحدث فيها " أما آخر اؼبصطلحات اليت
، نص/اػبطاب، سواء أكاف فعليا أـ ضمنياال ؛ صاحبوىذا اؼبصطلح وُبيلنا أّوال على اؼبؤّلف اؼبعروؼ

"، وىو الثقافة ذاهتا، حيث يكوف ادلؤٌلف ادلضمروىناؾ مؤّلف آخر يصطلح عليو الناقد ب "
يقوؿ من داخلو أشياء "ادلؤٌلف ادلعهود ىو انتج ثقايف مصبوغ بصبغة الثقافة، أكال، مث إٌف خطابو 

ليست يف كعي ادلؤٌلف، كال ىي يف كعي الرعية الثقافية، كىذه األشياء ادلضمرة تعطي دالالت 
. 3تتناقض مع معطيات اخلطاب، سواء ما يقصده ادلؤٌلف أك ما ىو مًتكؾ الستنتاجات القارئ"

ال  ومي، فإذا مل يتحّقق فإنّ وىذا الكبلـ األخَت شرط ضروري يف الفعل النقدي الثقايف، كما يراه الغذا
 وجود لنقد ثقايف.

 ىذا عن النقلة االصطبلحية، فماذا عن النقلة يف وظيفة النقد من األدبية إىل الثقافية؟

                                                           
1 - Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, selected essays, basic books , 
Inc , publishers, New York,1973, p44.  

 .  153، ص 2009، 1، أتويل الثقافات، تر دمحم بدوي، اؼبنّظمة العربية للًتصبة، بَتوت، طكليفورد غَتتز  - 2
 .76، 75ص  الغذامي، النقد الثقايف، ص - 3
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إّف ىذه النقلة ىي ؿباولة لتغيَت وجهة الفعل النقدي من نقد النصوص إىل نقد األنساؽ اليت 
لتسليم ابلعنصر النسقي اؼبخبوء خلف قناع الببلغي تتضمّنها تلك النصوص، وىذا ما ال يستقيم إال اب

" كونو نظرية يف  زاوية " منالنقد الثقايف" يشّدد على ضرورة النظر إىل "الغذاميواعبمايل. ولكّن "
نقد ادلستهلك الثقايف...كحينما نقوؿ ذلك فإنٌنا نعٍت أٌف حلظة ىذا الفعل ىي يف عملية 

كالقبوؿ القرائي خلطاب ما، شلا رنعلو مستهلكا عموميا، يف  االستهبلؾ، أم االستقباؿ اجلماىَتم
 وألّف اإلقباؿ اعبماىَتي .1حُت انٌو ال يتناسق مع ما نتصٌوره عن أنفسنا كعن كظيفتنا يف الوجود"

الكبَت على خطاب من اػبطاابت دليل على فاعليتو وأثره فيهم، فمن اؽباـ جدا البحث يف أسباب 
يتّم الكشف عن السّر الكامن وراء ذلك األثر، وىذا ىو اؼبطلوب من ذلك القباؿ، من أجل أف 

"النقد الثقايف" أف ينجزه وىو يتعامل مع الشعر العريب قديبو وحديثو، حيث تتلّخص الفكرة الغذامية 
يف أنّو شعر نسقي، فرض ذاتو على الوجداف والعقل العربيُت، فصار خطااب عموميا، صباىَتاي، غَت أّف 

 ضمر تناقضا أو اختبلفا شديدا مع اؼبتصّور الشخصي للعريب عن نفسو ووظيفتو يف اغبياة.حقيقتو تُ 

"كما أٌف لدينا نظرايت يف اجلماليات، فإٌف " للقوؿ الغذاميىذا الزعم، ىو الذي دفع "
ادلطلوب إرناد نظرايت يف )القبحيات( ال مبعٌت البحث عن مجاليات القبح، شلا ىو إعادة صياغة 

تكريس للمعهود الببلغي يف تدشُت اجلمايل كتعزيزه، كإدٌنا ادلقصود بنظرية القبحيات ىو  كإعادة 
الفكرة  تتأّكد، مرة أخرى،. 2كشف حركة األنساؽ كفعلها ادلضاد للوعي كللحس النقدم"

وفعلها اؼبضاد للوعي  اعبوىرية اؼبتحّكمة يف الرؤية النقدية الغذامية، وىي "كشف حركة األنساؽ
وللحس النقدي". فاألنساؽ ىي عيوب اػبطاب، كما أّّنا قُبحياتو، وفضحها ونقدىا مع الكشف 
عن آاثرىا السلبية يف اإلنساف عموما، ىي مهّمة الناقد الثقايف، الذي ُيشابو يف فعلو عمل اؼبشتغل 

ذا تكوف "علل اػبطاب" ب"علم العلل" من اىل مصطلح اغبديث، كما يرى الغذامي نفسو، وهب
وعملية حبِثها ىي احملّرؾ األساس للسؤاؿ النقدي يف اؼبمارسة الثقافية، واؼبرتبط ربديدا بعّلة صباىَتية 
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خطاب على حساب غَته من اػبطاابت األخرى؟ ولكّن اإلشكالية اليت تكتنف ىذا السؤاؿ ىي 
فائدتو العملية...، بل العّلة، اؼبسّلم هبا،  نفيو، منذ البداية، أّف العّلة ليست يف صباؿ اػبطاب وال يف

 ىي فعل النسق ال غَت؟

فما ىي قيمة ىذه اؼبسّلمة الغذامية؟ وما مدى صّحتها/فاعليتها نقداًي؟ ىذا ما سنحاوؿ 
 مناقشتو يف العنصر اؼبوايل.

 ادلتخٌيل الشعرم كاألنساؽ الثقافية:-4

"النسق الثقايف"؟ ككيف نقرؤه؟ ككيف دنٌيزه عن سائر اىية كثَتا عن م"الغذامي"  تساءؿ
لئلجابة عن ىذه األسئلة صفحات كثَتة من كتبو، خاصة األخَتة منها،  ، وخّصص1األنساؽ...؟

من مثل" النقد الثقايف، اؼبرأة واللغة، ثقافة الوىم، نقد ثقايف أـ نقد أديب..."، وعلى الرغم من اؼبفاىيم 
"؛ وابلتحديد اشًتاكو وتداخلو مع مصطلحي "البنية Systemالنسق مصطلح " اؼبتعّددة اليت يتلّبسها

Structure و"النظاـ"، إال أّف "الغذامي" حاوؿ أتسيس مفهومو اػباص للنسق، دبا يتوافق ورؤيتو "
الثقافية، لذلك جاء ىذا اؼبصطلح/اؼبفهـو لديو يف مركز مشروعو النقدي، بل إنّو النواة اليت تدور 

 صبيع العناصر األخرى.حوؽبا 

"لفظة النسق ، يف أّف  Barthesابرت" يف الرؤية اؼبا بعد حداثية، كما يذكر النسقيتحّدد "
(األنساؽ ببساطة ىي حقوؿ تداٍع واقًتاٍف ػذاهتا ال ينبغي فهمها ابؼبعٌت الصاـر العلمي للمصطلح.)ف

َية معّينة. إّف مقاـ النسق، ابلنسبة لنا، ىو ثقايف  وتنظيم فوؽ نصي من اإلشارات اليت تفرض فكرَة بِنػْ
أساًسا؛ األنساؽ أمباط معّينة من اؼباسلف رؤيتو، واؼباسلف قراءتو، واؼباسلف فعلو، والنسق ىو شكل 
اؼباسلف اؼبكّوف ككتابة العامل. ومع أّف صبيع األنساؽ ثقافية يف اغبقيقة، إال أّف واحدا منها، من بُت 

اليت صادفناىا سنمنحو امتياز تسمية النسق الثقايف؛ إنّو نسق اؼبعرفة، أو ابألحرى  صبيع األنساؽ
اؼبعارؼ البشرية، واآلراء الشائعة والثقافة كما ينقلها الكتاب والتعليم...كما ينقلها النشاط 
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 .1ع"االجتماعي أبكملو. ىذا النسق مرجعو ىو اؼبعرفة، ابعتبارىا ؾبموع القواعد اليت أوجدىا اجملتم
، وىو ثقايف دبا يتضّمنو من اؼبعرفة والقراءات واألفعاؿ واآلراء والنشاط فالنسق ذو طبيعة كلية

االجتماعي اؼبأخوذة من العامل. ولعّل الفرؽ الوحيد اؼبوجود بُت ىذا الرأي ورأي الغذامي، يكمن يف 
أما الثاين فقد كاف  هبذه الصفة أكثر، "نسق اؼبعرفة"أّف األّوؿ جعل كل األنساؽ ثقافية وخّص 

، "النسق الشعري" ىو النسق الثقايف اؼبهيمن على الثقافة العربية ككل وقد يبتد أثره إىل العامل أبسره
"تكوين ثقايف عريق يف اترسنو، ككوين يف جغرافيتو، لذلك فهو لديو ذو طبيعة كونية، إذ يقوؿ إنّو 

ت كيف حقب اترسنية عديدة، كىو اكىو ليس عندان حنن فحسب، بل ىو موجود يف كٌل الثقاف
 .2موجود كمتأٌصل يف ثقافتنا منذ األزمنة العربية ادلبٌكرة..."

وىذه اؼبركزية النسقية ىي اليت جعلت من الضروري أف تتحّدد قيم النسق الداللية وأف ُتضبط 
 ظباتو االصطبلحية اػباصة، حيث حصرىا الناقد يف اآلٌب:

"عرب وىذه ىي داللة النسق لدى الغذامي، فهو يتحّدد كما يقوؿ و: حدن النسق كظيفتي -1
"، فأغلب تلك النسق، وىذا خببلؼ اآلراء السابقة حوؿ مفهـو "3كظيفتو كليس عرب كجوده اجملٌرد"

التعاريف*)كما رأينا يف الفصل األوؿ(، ُتشَت إىل معاين االنتظاـ يف نظاـ معُّت، أو إىل وجود 
" فيحاوؿ الًتكيز على ما ظبّاه الغذامياصر عديدة تشّكل كبل موّحدا، أما "عبلقات متشابكة بُت عن

"يكوف حينما يتعارض نسقاف "، اليت ال ربدث إال بتوّفر شروط ؿبّددة، وذلك الوظيفة النسقيةب"
أو نظاماف من أنظمة اػبطاب، أحدنبا ظاىر واآلخر مضمر، ويكوف اؼبضمر انقضا وانسخا للظاىر. 

                                                           
روالف ابرت، التحليل النصي، تطبيقات على نصوص من التوراة واإلقبيل والقصة القصَتة، تر عبد الكبَت الشرقاوي،  - 1

 .  110، ص2001، 1منشورات الزمن، مطبعة النجاح اعبديدة، الدار البيضاء، ط
 .254الغذامي، القبيلة والقبائلية أو ىوايت ما بعد اغبداثة، ص  - 2

إّف مثل ىذا اغبديث أتّصل النسق يف الثقافة منذ القدًن هبعل من النسق مغلقا على ذاتو، وىذا حسب أحد الباحثُت ؾبّرد وىم 
فقط، وإذا "سلمنا أبّف النسق معطى أّويل مرتبط ببلوعي العقل البشري وكينونتو، فبل وبّتم علينا ذلك اغفاؿ حركيتو وربّوالتو 

 يفقد أساسو اعبوىري، ولكّنو يبتلك مرونة التحّوالت ويستجيب ؼبقتضيات التغَّتات". عبد العظيم وانتظامو الداخلي، فهو ال
 .167، ص2010، 1السلطاين، انزؾ اؼببلئكة بُت الكتابية وأتنيث القصيدة، دار الشؤوف الثقافية، بغداد، ط

 .77 الغذامي، النقد الثقايف، ص - 3
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نص واحد أو يف ما ىو يف حكم النص الواحد. ويشًتط يف النص أف يكوف صباليا، ويكوف ذلك يف 
وأف يكوف صباىَتاي. ولسنا نقصد اعبمايل حسب الشرط النقدي اؼبؤّسساٌب، وإمّبا اعبمايل ىو ما 

 .1اعتربتو الرعية الثقافية صبيبل"

" داخل نص صبايل وصباىَتي واحد، حىت ظاىر كميضمر، أف يتعارض نسقاف "اُيشًتط، إذ
"كظيفة لن يكوف ىناؾ شيء اظبو ، الغذامييكوف اػبطاب نسقيا، وبدوف ىذه الشروط، حسب 

كوف ىذا األخَت ال وُبرّكو سوى النسغ الذي يبّده "نقد ثقايف"، ولن يكوف ىناؾ ابلضرورة نسقية"، 
مع دائما وأبدا، ىي جدلية الظاىر واؼبضمر  بو "النسق"، وتبقى اعبدلية اليت ربكم اشتغاؿ "النسق"،

شرط مناقضة أحدنبا لآلخر، وفهم ىذه الشروط وتبّينها داخل النص ىو السبيل األقبع لرصد حيل 
الثقافة يف سبرير أنساقها الضاربة يف الذىن االجتماعي والثقايف، بتعبَت الغذامي. ولكّنو يعود ووبًتز من 

")اخلطاب( "النص" ىنا ىو ػ نص واحد، مؤّكدا على أّف اؼبقصود بشرط وجود نسقُْت متعارضُْت يف 
أم نظاـ التعبَت كاإلفصاح، سواء كاف يف نص مفرد أك نص طويل مرٌكب أك ملحمي أك يف 

 .2رلموع إنتاج مؤلًٌف ما أك يف ظاىرة سلوكية أك اعتبارية"
أعطى  الغذاميفيا، فإّف "، كما ذكران يف األعلى، قد جعل من نسق اؼبعرفة ثقاابرتوإذا كاف "

"تكوين ، كوف ىذا األخَت مناٍؼ للمعرفة، وماداـ كذلك، فهو /للمتخّيل الشعريىذه الصفة للشعر
مناؼو للعقل  وثقايف ككجداين، كليس تكوينا عقليا، كال شنكن حٌلو ابلطرؽ العقبلنية، كمهما قلنا إنٌ 

ىكذا وبّل  .3كذلك ألٌف ادلشكل كجداين كليس عقبلنيا" ،فإنٌنا لن نصل إىل حلو للمشكل

                                                           
 .77 ، صالغذامي، النقد الثقايف - 1
لذلك، كاف النص مكّوان ثقافيا متغَّتا من مكّوانت التفاعل االجتماعي، بل ىو ذاتو ظاىرة ثقافية، .80، صاؼبصدر نفسو - 2

يبكن استخراج اػببلصات اؼبرتبطة ابلبنية االجتماعية للمجموعة الثقافية منها مباشرة، وألجل ىذا تستوجب مقاربة النصوص 
دراسة ـبتلف مستوايتو وعبلئقها، مع ؿباولة فهم ـبتلف وظائف ىذا النص. فاف ديك، النص بنياتو مقاربة متعّددة األبعاد، عرب 

، 1ووظائفو، مدخل إىل علم النص، ضمن كتاب: نظرية األدب يف القرف العشرين، تر: دمحم العمري، أفريقيا الشرؽ، اؼبغرب، ط
 . 79، 78، 76، الصفحات: 2005

 .139والقبائلية أو ىوايت ما بعد اغبداثة، ص الغذامي، القبيلة  - 3
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وىو يف ارتباطو ابؽبوية/الثقافة العربية،  الغذامي، أو على األقل وباوؿ حّل، مشكلة النسق الشعري
حٌل ربكمو الرؤية الثنائية الضدية لتكوين الشعر اؼبناقض ؼبا ىو عقلي، ودبا أنّو كذلك، فهو ال يقبل 

رّد ىذا الرؤية ىو ذلك األخذ ابلفهم ما بعد اغبداثي ؼبفهـو اللغة، حيث يرى اغبلوؿ العقلية، وم
"اللغة ليست أداة ؼبعرفة اغبقيقة وإمّبا ىي أداة إلنتاجها. فثّمة أسبقية للغة اغبداثيوف النصوصيوف أّف 

وإمّبا على الواقع...وترى ما بعد اغبداثة النصية أّف اللغة مكّونة من استعارات ال تكشف الواقع، 
ربجبو...فهي تشبو الزجاج )اؼبعّشق( الذي رباوؿ أف ترى ما وراءه فتنشغل أبلوانو )الدواؿ( وتنسى 
اؼبدلوؿ...والنص شيء منفتح سباما، مرتبط ابلنصوص األخرى، ولكّنو منعزؿ سباما عن أّي واقع 

 .1موضوعي خارجو"
، يُدافع عن الشاعرية والتخييل وعن نصوصية النص اليت يف كتبو األوىل"الغذامي"  لقد كاف

تنضبط بضوابط اللغة النحوية والسياؽ الداخلي...وأّف النص ال يعكس الواقع وال وُباكيو وال يعرّب 
، خاصة وأّّنم ، ولكّنو يف كتبو األخَتة، صار يُنادي بل ويُطالب الشعراء ابلعقبلنية واألخبلؽعنو

ج ما ىبافوف منو. لذلك فالنسق البشري، بَل عِ لِ  صباعيةٍ  وبتموف أبوىاـٍ  وغَته عرب اؼبتخّيل الشعري
"واحد ومتكّرر...حيث اؼبدينة الكربى اغبديثة جدا ال زبتلف يف سلوكها العاـ عن القبيلة حسبو، 

وبدث اآلف مع وجود متغَّت حاسم، وىو ظهور ثقافة  والقديبة جدا...والتكرار ىو تكرار نسقي غَت أنّ 
صورة، وصار ؽبذا التكرار معٌت أعمق وأخطر من قبل، فبا دفع إىل رّد فعل نفسي هبعل الوىم ال

  .2عبلجا ومناصا، ومن ىنا يعود البشر إىل أصولياهتم طلبا ألماف ونبي..."

                                                           
عبد الوىاب اؼبسَتي، فتحي الًتيكي، اغبداثة وما بعد اغبداثة، حوارا لقرف جديد، دار الفكر اؼبعاصر، بَتوت،  دار الفكر،  - 1

 .  90، 89، ص ص 2003، 1دمشق، ط
 " ابإلمكاف كشفها وتشروبها، وأكرب خطأ نقع فيو، يةأنساؽ عضو وفيها كاف الغذامي يرى أبّف الشعر العريب ككل يقـو على ،"

ىو حينما نُعامل الشعر بيًتا بيًتا، وىذا ما حدث مع بيت "وقوفا هبا صحّب"، حيث جعلو الرواة داال على الوقوؼ على األطبلؿ 
 .45يدة والنص اؼبضاد، ص وىو يف األصل يدّؿ على مغادرة الصحب ورحيلهم، إذا نُِظَر إليو داخل صبلتو. يُنظر الغذامي، القص

 .208، 207الغذامي، القبيلة والقبائلية أو ىوايت ما بعد اغبداثة، ص ص  - 2
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ادلبٍت " أو "لغفى "النسق ادلي ػب "Foucault ميشاؿ فوكو"وىذا الرأي ُيشابو كثَتا ما ظبّاه 
تكّلموف)حىت النقاشات يالطريقة اليت يفّكر هبا الناس ويكتبوف ووبكموف و "وىو حسبو للمجهوؿ"، 

يف الشارع والكتاابت اليومية( بل حىت الطريقة اليت يستشعر هبا الناس األشياء والكيفية اليت تُثار هبا 
بنية نظرية، نسق، يتغَّت مع العصور  -يف صبيع الصور-حساسيتهم، وكل سلوكهم، ربكمها

 "فوكو"ك "الغذامي" يبدو أفّ  .1جملتمعات، إاّل أنّو يظّل حاضرا يف كّل العصور وكّل اجملتمعات"وا
وحىت أفكارىا، إال أّّنما  ىناؾ نسقا متحّكما يف اجملتمعات وىو الذي يوّجو سلوكاهتا يّتفقاف يف أفّ 

ىبتلفاف يف أمر مهّم، وىو أّف األّوؿ يقوؿ بواحدية النسق وتكراريتو عرب الزمن، يف حُت يرى الثاين أّف 
النسق حاضر يف كّل العصور، غَت أنّو يتغَت وال يبقى واحدا. ومرّد ىذا االختبلؼ، ىو أّف الغذامي 

مر اثبت وأزيٌل، ولذلك فهو واحد، ما يتغَّت فقط ىو طرؽ أّكد، يف آرائو اؼبختلفة، على أّف النسق أ
ووسائل التعبَت عنو، كالصورة مثبل اليت أعطت لو قّوة أكرب وأخطر، بسبب ما سبلكو من خصائص ال 

"النسق ليس كحدة بل أّف  وىو ما مل ينتبو إليو الغذامي، ولكّن األمر األكيد، سبلكها الكتابة.
مثبل، ينتج ىذا االختبلؼ من خبلؿ حياتو كمن خبلؿ استمراره  (الكائن احليٌ ػاختبلفا...)ف

تو دائما على اجلانب الداخلي من اابحلياة قدر ادلستطاع...إٌف النسق يقـو بعمليٌ 
وفوؽ ىذا، فالنسق  .2، أم داخل نفسو، كليس اجلانب اخلارجي من الشكل"Formeالشكل

 .يُؤثّر فيو ويتأثّر بو، فبل وجود لنسق ال يتغَّت مهما كانت طبيعتو فهو ينتمي إىل نسق أكرب منو، 

                                                           
ميشاؿ فوكو، ىّم اغبقيقة )ـبتارات(، تر مصطفى اؼبسناوي، مصطفى كماؿ، دمحم بولعيش، منشورات االختبلؼ، اعبزائر،  - 1
 .   10، ص2006، 1ط
، ص 2010، 1األنساؽ، تر يوسف فهمي حجازي، منشورات اعبمل، أؼبانيا، بغداد، طنيكبلس لوماف، مدخل إىل نظرية  - 2

 .   115، 114ص 
  وىذا ما رآه حامد أبو أضبد، حيث أّكد أنّو ال يبكن، حسب افًتاضات التارىبيُت اعبُدد، "ألّي خطاب مهما كاف أدبيا أو غَت

عن طبيعة بشريٍّة ال تقبل التبّدؿ، ) وهبذا فإّف األنساؽ لدى الغذامي ربّولت( أديب أف يُعطي حقيقة غَت قابلة للتغَّت، وال أف يعرّب 
 .93إىل طاغية من نوع آخر ال ىبتلف يف شيء عن الطاغية دبفهومو السياسي". حامد أبو أضبد وآخروف، الغذامي الناقد، ص
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فهو اإلجراء اؼبناسب، النقد الثقايف ىو القراءة اخلاصة للنص كالنسق الثقافيُت: -2    
"نصا أدبينا حسب الغذامي، لتتّبع حركة األنساؽ ونقدىا، لذلك مل يتعامل مع النص بعّده، فقط، 

وىذا معناه أنّو ال يغفل وال يُلغي القَيم الفنية واعبمالية . 1كمجاليا، كلكٌنو أيضا حادثة ثقافية"
للنصوص، ولكّنو هبعل من "الداللة النسقية" ؿبور اىتمامو ومقاربتو، حىت إّّنا، حسبو، ليست بديبل 

"إٌف ىذه الدالالت كما يتلٌبسها من قيم مجالية تلعب أدكارا خطَتة؛ عن الدالالت األخرى، بل 
بئ من حتتها األنساؽ كتتوٌسل هبا لعمل عملها الًتكيضي، الذم ينتظر منو من حيث ىي أقنعة ختت
لغي القيم الفنية واعبمالية سباما يف نقده، وعلى الرغم من أّف "الغذامي" ال يُ . 2ىذا النقد أف يكشفو"

تتوّسلها ، ؾبّرد وسائل االيت تؤّديها إلخفاء النسق، فهي، إذ أدكارىا اخلطَتة إالّ أنّو يقصر قيمتها على
، فإذا اختّل شرط من شروط ربّقق األنساؽ، !! الثقافة لتمرير ما تريد، وال قيمة ؽبا يف حّد ذاهتا

اؼبذكورة سابقا، فإّف ىذا، ابلتأكيد، سيُبعد كثَتا من النصوص عن أف تكوف نصوصا نسقية. وبناء 
مردودا، كوف ىذه  د  عَ اعبمالية سيػُ  ميَ " القِ الغذاميفيو " عَ ضَ على ىذا، فإّف ذلك التقييد السلّب الذي وَ 

خَتة ال تكوف دائما وسيلة للمؤّسسة الثقافية الرظبية، ماداـ أّّنا توجد يف نصوص ال تتوّفر على األ
شرط أو شروط الداللة النسقية، واختبلؿ شرط واحد من تلك الشروط سينُقض ذلك التعميم الذي 

مع و ، حيث عّده خطااب نسقيا ومؤّسساتيا ابمتياز، وقع فيو الغذامي، وىو يتعامل مع الشعر العريب
بصدؽ النتائج اؼبتوّصل إليها يف أمثلتو اؼبختارة، فإنّنا ال يبكن أف نسّلم  ،افرضً إذا سّلمنا معو، ذلك، 

 قديبو وحديثو.   ؛معو بتعميم تلك النتائج على الشعر العريب ككل

" األساس الذي دار عليو الفهم الغذامي للًتاث أرخنة النصوص كتنصيص التاريخسبّثل مقولة "
"خيبلصة نظرية/نقدية تٌتحد حوذلا األسئلة الشعري العريب ككل، بل إّّنا، كما يذكر الغذامي نفسو، 

مبقدار ما  ال تتعامل مع التاريخ كأحداث وحقائق ترتبط ابلطبيعة البشرية " وىذه اؼبقولة .3كاإلجراء"

                                                           
 .78 الغذامي، النقد الثقايف، ص - 1
 .78 ، صاؼبصدر نفسو - 2
 .57ص  نفسو، اؼبصدر - 3
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ألسنية. ىي عبلقة معٌقدة من داخل التجربة اإلنسانية بُت اخلطاب كتعبَت  ىو منظومة عبلماتية
ألجل ىذا، حاوؿ الغذامي النظر يف  .1كاخلطاب كظاىرة كفعل حادث، ككتأكيل لذلك كٌلو"

"النص، اػبطاب، الثقافة، الشعر، التخييل، النسق والعقل يف ارتباطها ببعضها، ويف نصّيتها  اؼبفاىيم
. بل إنّنا، والقوؿ للغذامي، رمزيتها وتعالقها مع الثقافة، فهي لديو حوادث ثقافية اترىبيةواترىبّيتها، و 

الثقافية سنكتشف أنّنا نقرأ التاريخ البشري والسَتة  "حينما تدفعنا خطاان إىل البحث يف األنساؽ
البشرية بوصفها حااًل من التفّكر يف اؼبفاىيم واؼبصطلحات، وسنرى أّف اؼبسار البشري ىو مسار 
ربّكمت فيو اؼبنظومات اؼبفاىيمية واؼبصطلحية، وكأمّبا التاريخ البشري ىو اتريخ يف اؼبصطلح ويف 

"، وإضافة إىل ىذا،  يردؼ الغذامي، أنّو "كّلما ترصبت البشرية واقع حياهتا يف قصص اؼبفهـو
وحكاايت وأمثاؿ وأشعار، فإّّنا هبذا ربّوؿ وقائع حياهتا إىل منظومة مفاىيمية ومصطلحية، حيث 

فعل ب اؼبقصود وىذا ىو .2تقـو اغبكاايت بدور اؼبخزف الذىٍت الذي يرسم سَتة كّل ما أيٌب من بعده"
، حيث تغدو ـبتلف اػبطاابت الفنية خزائن ذىنية سبّثل اإلنساف أرخنة النصوصالتنصيص للتاريخ و 

إّّنا سبّثل، بتعبَت الغذامي، "اؼبطبخ النسقي واؼبصنع الذىٍت بل "سلوكاتو، أفكاره، أحبلمو..."، 
 للثقافة".

ألّف ىذه األخَتة ىي اليت ذبعل من النسق، دبا ىو و من أتليف الثقافة: كداللتي  النسقي -2
ًتبة كمنغرسة يف اخلطاب، مؤلٌفتها )أم الداللة ادلضمرة( الثقافة، داللة مضمرة، داللة  "مينكى

الثقافة، هبذا الطرح، ىي اؼبصدر األّوؿ ولعّلها و  .3كمستهلكوىا مجاىَت اللغة من كٌتاب كقٌراء"
ُوِجد، ومن غَت حيث ا هبعلو يواصل فعلو يف اإلنساف حيث كاف وَ لتشكيل النسق وتزويده دب ،األخَت

                                                                                                                                                                                     

، الذي Sécularismeوالعلماين  Humanismeىذه الفكرة، كما يرى الباحث شراؼ شناؼ، "من صميم الطرح األنسٍت 
مهم  يرى العامل التارىبي من صنع البشر، ال من صنع رابين، وأنّو يبكن اكتناىو عقليا، كما يذكر ذلك إدوارد سعيد...وىي تصّور

 .454، 453ولكن على مستوى أفقي فقط". ينظر شراؼ شناؼ، العقل النقدي العريب اؼبعاصر وخطاب األنساؽ، ص ص 
 .48، 47الغذامي، النقد الثقايف، ص ص  - 1
 .13الغذامي، القبيلة والقبائلية أو ىوايت ما بعد اغبداثة، ص  - 2
 .79 الغذامي، النقد الثقايف، ص - 3
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أف نتصّور الثقافة على أّّنا كينونة ؿبايدة، أو قّوة غَت عاقلة، دبعٌت أّّنا ال تَػْعِقُل فعلها وال "اؼبمكن 
تسعى إىل بناء نفسها وربصُت قّوهتا،  -مهما كانت-تنتصر لذاهتا. إّف الثقافة سلطة وقّوة، وكّل سلطة

 .1الثقافة اغبيل يف ىذا اجملاؿ"ومن ٍبّ فإّّنا تتصّدى للدفاع عن امرباطوريّتها وِقَيمها...ولن تعوز 

ابلتأكيد على قيمة النقد الثقايف لقراءة الثقافة  إّف ىذا الفهم للثقافة ىو الذي ظبح للغذامي
ظبح لو ابلتقليل  ماالعربية القديبة واغبديثة، من خبلؿ الًتكيز على الشعر/اؼبتخّيل الشعري. وىو أيضا 

، بل وجعل الثقافة أكثر أثرا من الدين يف توجيو األفكار اإلنساف العريب من أثر الدين اإلسبلمي يف
"السلطة حاضرة ": Foucault. إّّنا الثقافة/السلطة اليت قاؿ عنها فوكو والسلوكات وحىت األذواؽ

وإذا كانت  .2يف كل مكاف...إٌّنا االسم الذم ييطلىق على كضع اسًتاتيجي معٌقد يف رلتمع معٌُت"
"غَتتز  بتعبَتاإلنساف،  فمعٌت ذلك أّف ىذاالغذامي، الثقافة ىي اغباضن الرئيس للنسق، كما يُقّرر 

Geertz ،"3""حيواف عالق يف شبكات رمزية، نسجها بنفسو حوؿ نفسو ىو. 

"يتحٌرؾ يف حبكة متقنة، ككذا فهو خفي كمضمر لذلك فهو النسق ذك طبيعة سردية: -3
صبالية ابلتحديد، وىذه الطبيعة السردية ، 4االختفاء دائما، كيستخدـ أقنعة كثَتة..."كقادر على 

"نتأٌسس بو تبعا الكامنة فيو، ىي اليت تدفعنا دفعا لقبوؿ ما ال نؤمن بو، بل ونستمتع بو، بل إنّنا قد 
إنتاج لذلك، كتتوٌلد يف داخلنا أدناط أخرل ىي صور ذلذه األنساؽ، كليس نسق )الطاغية( سول 

 .5ثقايف توٌلد عن صورة )الفحل( الشعرم ادلنغرس يف ثقافتنا..."

                                                           
، ثقافة الوىم، مقارابت حوؿ اؼبرأة واعبسد واللغة، اؼبركز الثقايف العريب، بَتوت، الدار البيضاء، 2، اؼبرأة واللغة، جالغذامي - 1
 .  140، 139، ص ص 1998، 1ط
، 1إرادة اؼبعرفة، تر مطاع صفدي وجورج أيب صاحل، مركز اإلمباء القومي، بَتوت، ط/1ميشاؿ فوكو، اتريخ اعبنسانية،  - 2

 .    102، ص1990
 .      82كليفورد غَتتز، أتويل الثقافات، ص   - 3
 .79 الغذامي، النقد الثقايف، ص - 4
 .79 ، صاؼبصدر نفسو - 5
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بقولو إّف األنساؽ الثقافية "الغذامي"  ىذا ما عرّب عنوالنسق الثقايف أزيٌل كلو الغلبة دائما: -4
"أنساؽ اترسنية أزلية كراسخة كذلا الغلبة دائما، كعبلمتها ىي اندفاع اجلمهور إىل استهبلؾ ىي 

الثقايف ادلنطوم على ىذا النوع من األنساؽ... فاالستجابة السريعة كالواسعة تينبئ عن ادلنتوج 
زلٌرؾ مضمر يشبك األطراؼ كيؤٌسس للحبكة النسقية. كقد يكوف ذلك يف األغاين أك يف األزايء 

ولكّن ىذا النوع من . 1أك احلكاايت كاألمثاؿ، مثلما ىو يف األشعار كاإلشاعات كالنكت"
لثقافية؛ الذي من صفاتو اعبوىرية "التارىبية واألزلية والرسوخ والغلبة دائما" ال يكوف إال األنساؽ ا

، وفوؽ ىذا، مادامت لو الغلبة دائما، فما قيمة !! نسقا متعاليا، مقّدسا، وغَت بشري، ماداـ أزلًيا
النقد الثقايف الكشف عن  وجدوى مشروع النقد الثقايف، إذف، يف ىذا السياؽ؟؟ أليس ىدؼ

األنساؽ الثقافية الثاوية يف اػبطاابت اعبمالية وفضحها ونقضها؟ للتحّرر منها ومن إرغاماهتا، فكيف 
 .  !! السبيل إىل ربقيق ىذا األمر؟ وكبن نتعامل مع أنساؽ ال تعرؼ اؽبزيبة

التارىبي األزيل وابإلضافة إىل كل ما سبق ذكره، أليس اؼبقصود هبذا النسق اؼبوسـو "    
القيم والسلوكات واػبطاابت  فَ رَ عْ الذي شَ اعباىلي ربديدا"؟ ؛ لشعري العريبالراسخ" ىو "النسق ا

لو، أفبل يشهد ىذا اػبطاب تراجعا وحىت عزوفا كبَتا، سواء من  الغذامياألخرى، حسب توصيف 
 رابً ت أخرى صارت أكثر قُ انحية التأليف أو من انحية القراءة واؼبتابعة؟ وىذا بسبب اكتساح خطااب

. ربديدا كرة القدـ،  من اإلنساف العريب اؼبعاصر؛ مثل الرواية واؼبوسيقى أبنواعها واؼبسرح والرايضة
" يقوؿ الغذاميفكيف لو أف يكوف بتلك اؼبركزية التارىبية والواقع اؼبعاصر يفّند ذلك؟. وإذا كاف "

عبلمية والرايضية...ودليلو، يف ذلك، اإلقباؿ بشعرنة كل شيء حىت اػبطاابت األخرى السردية واإل
اعبماىَتي اؽبائل كبوىا، فكيف نفّسر ذلك اإلقباؿ، الذي يبكن وصفو أبنّو أكثر وأكرب، للجماىَت 
الغربية إىل مثل ىذه اػبطاابت؟ فهل يكوف أثر النسق الشعري العريب قد امتّد إىل العامل أبسره؟ أـ أّف 

رنة ىي اليت دفعت دفعا لبلىتماـ هبذه اػبطاابت دوف غَتىا؟ على سبيل ىناؾ أسبااب أخرى غَت الشع

                                                           
 .80، 79ص  صالغذامي، النقد الثقايف،  - 1
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التمثيل ال اغبصر، خصائصها: توظيف الصوت، الصورة واأللواف واؼبؤثّرات، استغبلؿ التطورات 
 اغباصلة يف ميداف اإلعبلـ والتدريب الرايضي....

الرمزم( ذم طبيعة رلازية  "نوعا من )اجلربكت أي أّف ىناؾ النسق كاجلربكت الرمزم: -5
كلية/مجاعية...أم أنٌو تورية ثقافية تشٌكل ادلضمر اجلمعي، كيقـو )اجلربكت الرمزم( بدكر احملٌرؾ 
الفاعل يف الذىن الثقايف لؤلمة، كىو ادلكٌوف اخلفٌي لذائقتها كألدناط تفكَتىا كصياغة أنساقها 

 .1ادلهيمنة"

ور ظ" يف منالنسقية اليت يّتصف هبا "ىذه ىي ـبتلف السمات االصطبلحية والدالل
، بل ىي صفات ضرورية حىت يتحّقق "اػبطاب النسقي"، ويصبح "النقد الثقايف" بذلك "الغذامي"

مشروعا مقبوال ومربّرا ضمن دائرة الفعل النقدي عموما، وذلك من خبلؿ نقده للمنت الثقايف وكشف 
 :2لية اؼبرتبطة ابلثقافة الرظبية، ومن مظاىر تلك اغبيلاغبيل النسقية اؼبوظّفة لتمرير وتربير القيم الدال

وىو مظهر خطَت من مظاىر اغبيل الببلغية والشعرية، كما تغييب العقل كتغليب الوجداف: -أ
، وىو السبب الرئيس يف ترسيخ التفكَت البلعقبلين يف ثقافتنا، كونو قّدـ وفّضل اعبانب يقوؿ الغذامي

االنفعايل والعاطفي على اعبانب العقلي. إال أّف ىذا االّدعاء ال يصمد أماـ مباذج كثَتة قّدمت العقل 
ىذا األمر، أـ ىي على الوجداف يف اتريخ ثقافتنا العربية. والفلسفة العربية اإلسبلمية خَت شاىد على 

يف  ،وغَتىم كثَت ،الكندم كالفارايب كبن سينااألخرى غّلبت الوجداف على العقل؟ فأين ما قالو "
وماذا عن الدين اإلسبلمي والقرآف الكرًن؟ ىل كاف الوجداف ىو احملّرؾ األّوؿ  3قيمة العقل ودوره؟

وبقائو أربعة عشر قران من الزماف؟ إّف مثل والوحيد لو؟ أـ أّف العقل لو قيمتو وأثره يف قّوة ىذا الدين 

                                                           
 .80 الثقايف، صالغذامي، النقد  - 1
 .83، 82ص  ص اؼبصدر نفسو، - 2
على سبيل التمثيل ال اغبصر كتاب دمحم اؼبصباحي، من اؼبعرفة إىل العقل، حبوث يف نظرية العقل عند العرب، دار ينظر  - 3

 الىتماـ العرب واؼبسلمُت ابلعقل ودوره. . فيو عرض واؼ1990، 1عة بَتوت، طالطلي
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ىذه اؼبغالطات يف تناوؿ حقائق التاريخ ىي اليت جعلت من خطابو يف أحايُت كثَتة ينحرؼ عن 
 مساره الصحيح يف نقد وفضح األنساؽ الثقافية؛ احملصورة يف الشعر/نة.

وىذا مظهر مرتبط ارتباطا مباشرا  الشخصية الثقافية لؤلٌمة كقيمة اجلمايل ادلتعايل:-ب
على العقلي والفكري يف الثقافة العربية، وىو ما  ابؼبظهر األّوؿ)أ(، ألنّو يزعم أّف قيمة اعبمايل تتعاىل

صبغ الشخصية الثقافية العربية لؤلّمة ككل، وجعلها أّمة شاعرة، ولعّل أبرز ما مّثل ىذا اؼبظهر ىو 
"، كوّنما رُبيبلف على اعبمايل وتعاليو على غَته، يف اػبطاب ادلبالغة" و"أعذب الشعر أكذبومقولتا "

 الشعري خصوصا واألديب عموما.

واؼبقصود ىنا، ىو ما حدث من ؿباوالت التربير الدائمة لكل قوؿ  أدناط القيم الدائمة:-ج
جعة، شعري ولكّل شخصية شعرية، فبا أّدى إىل تثبيت أمباط من القيم تتعاىل عن النقد واؼبرا

ل اؼبوصوفُت ابلتنوير والتحديث واؼبشكلة، كما يقوؿ الغذامي، إّف ىذه القيم ظّلت تُنَتج حىت من ِقبَ 
أدونيس وإحساف عباس مثبل(، حيث حصر ىذاف األخَتاف اغبداثة يف الشعر فقط، ومل يُدركا أّف )

ف ىو العائق الشعر مازاؿ مرهَتنا لعيوب نسقية سبنعو من قيادة خطاب التحديث، بل قد يكو 
التحديثي. وينسى الغذامي يف غمرة حديثو ىذا، أنّو إذا كاف أدونيس وغَته قد حصر اغبداثة يف 
الشعر فقط، فهو اآلخر وبصر العائق التحديثي ابلنسبة للعريب يف الشعر فقط، وكأّف مشكلة العريب 

. وىذا ضرب من الفكر بَِيِد الشعر وحده، فإذا ُحّلت أمكن للعريب التحّدث بلساف/فكر اغبداثة
النسقي اؼبنغلق الذي ال يرى يف النسق الكلي" االجتماعي/الثقايف" سوى أنساقو الفرعية اليت ال 

 ُتسمن وال تُغٍت من جوع، ماداـ تناوؽبا يف معزؿ عن األنساؽ األخرى.

ركاّنا، اؼبذكورة اؼبظاىَر الوحيدة غبيل الثقافة يف بسط ىيمنتها وتثبيت أ ال تعّد ىذه اؼبظاىر
ولكّنها يبكن أف تكوف أنّبها، خاصة وأّّنا تتوّسل ابعبمايل الشعري، الذي مل ينتبو كثَت من الدارسُت 

" "مجيل" تعٍت )الشحم( مثلما تعٍت )اجلماؿ(، "، ومادامت كلمة الشحملداللتو األخرى، وىي "
، ككما أٌف الشحم لذيذ كجٌذاب إال أنٌو ضار كفٌتاؾ فإٌف يف الثقافة أيضا مجاال من حتتو شحم
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ابلصحة البدنية، ككأدٌنا لٌذتو ىي الواسطة كالقناع دلضارٌه، ككذا ىي اجلماليات الببلغية تيضمر 
 . 1أضرارىا كقبحياهتا"

أنواعا من بناء على ما سبق، فإّف اؼبتخّيل الشعري العريب وبوي؛ دبا ىو خطاب لغوي صبايل، 
ما  نذكر هيمنة، كاف ؽبا أثرىا يف الثقافة العربية ككل، ومن بُت ىذه األنساؽ،اؼبثقافية لاألنساؽ ا

 يلي:

 الشخصية الشعرية كنسق الفحولة:-1

؛ دبا ىي نسق فحويل مركزي يف الثقافة العربية قديبا وحديثا، من أىّم "الشخصية الشعرية"تعّد 
"نسقا ثقافيا مًتٌسخا كمتعٌززا ، لكوّنا الغذامي"" األنساؽ اليت حظَيت ابالىتماـ والنقد من طرؼ

فينا، كحنن نعيد ترسيخو كتعزيزه عرب دتثٌلو يف اخلطاب كيف السلوؾ، كىو ما يصبغ كشنٌيز نسقنا 
ؽبذا . 2ادلهيمن، كيؤثٌر على كٌل رلاالتنا العاطفية أكال مثٌ العقلية، خضوعا لذلك كاستسبلما لو..."

 تُت مرجعّيتُت نبا:فالشخصية الشعرية ذات إحال

الذي وصفو "الغذامي" ذات مرة وىو اإلحالة على الشعر دبا ىو خطاب صبيل فاتن؛ -1
نا كىو كلمتنا كىو حنن...)متسائبل( ىل ننفصل عن ذكاتنا كنتحٌرر منها حىت "صوتي أبنّو 

 .3حنكم عليها..؟"

                                                           
ولكّن الغذامي ينسى أبّف القياـ ابعبمالية كثَتا ما كاف يعٍت "القياـ ابلتفلسف، أي بعبارة  .84 الثقايف، صالغذامي، النقد  - 1

أخرى فبارسة اغبق يف النقد، بل وجوب النقد...ويعٍت دائما فبارسة اغبرية يف التفكَت. وىذه اغبرية، اليت تشّكل مبدأ السبيل 
دولوز، يف اشتقاؽ مفاىيم من أجل استكشاؼ ميداف احملسوس، والذوؽ واؼبخيّلة  الفلسفي ربديدا، تتعُّت، مثلما قاؿ جيل

حيث إّّنا عقل  -بل النزاعية غالبا-والشهوات وأنواع اغبدس واالنفعاالت، أي أّّنا بعبارة أخرى، السماح لطبيعة اإلنساف اؼبزدوجة
ىي يف األساس نزعة إنسانية". مارؾ جيمنيز، ما اعبمالية؟ تر: وحساسية، أبف تنجز حلًفا بينهما. يف ىذا يبكن القوؿ إّف اعبمالية 

 .15، 13، ص 2009، 1شربل داغر، اؼبنّظمة العربية للًتصبة، بَتوت، ط
 .89 الغذامي، النقد الثقايف، ص - 2
 .6، ص1994، 1الغذامي، القصيدة والنص اؼبضاد، اؼبركز الثقايف العريب، بَتوت/الدار البيضاء، ط - 3
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اإلحالة على الشاعر/الشخص/اإلنساف، صاحب اػبطاب الشعري ومبدعو، وذي -2             
 كحً ري  "حاملى  ،"الناقد األديب/الغذامييف ُعرؼ " ،اػبصاؿ والسلوكات اػباصة. والذي كاف

حٌلق يف فضاء هللا البشرية، كىو حبساسيتو ادلفرطة يرتقي فوؽ كل قيود الواقع كأسواره، ليي 
يف حتقيق دكرىا  اليت تنتظر القارئ ليسبح معها، فتأخذ اللغةي  ادلطلق كمعو تسبح الكلمات

 .1يف حياة اإلنساف، فتصبح ىي كجوده كىي حريٌتو من كل قيود ادلادة..."

ىذا النوع من النسق ذو صبغة مشولية وكلية، ألنّو مكرور ومستعاد عرب اػبطاب والسلوؾ، وىو  إفّ 
"، ديوانو األكحدة اإلنساف العريب، حىت صار الشعر لديو "هبذا يعرّب عن التغلغل الكبَت للنسق يف حيا

بل إنّو خصوصيتو اليت سبّيزه عن غَته من الناس يف األمم األخرى، ألجل ذلك، ظّل وبافظ عليو 
ويستعيده يف كّل حركاتو وسكناتو، فبا أثّر يف النواحي العاطفية فغّلبها، كما أثّر يف النواحي العقلية 

" اشتغاؿ نسق الشخصية الشعرية، وىي تتثّبت كأصل راسخ يف الغذاميىكذا تصّور "فجعلها اتبعة، 
 ." أف يكوف أحسن فبّثل ومعرّب عن ذلك النسقنسق الفحولةمنظومتنا الثقافية، حيث استطاع "

فيما  الغذاميىذا، ويّتسم النسق الفحويل يف اؼبتخّيل الشعري العريب بسمات متنّوعة، حّددىا 
 :2يلي

الذات اؼبمدوحة مندؾبة مع الذات اؼبادحة يف فعل مشًتؾ، فيما يشبو العقد الثقايف والتواطؤ  - أ
 ّسسة الثقافية بذلك.ؤ اؼبعريف القائم على اؼبصلحة اؼبتبادلة بُت الطرفُت، مع تسليم اؼب

من التحّدث عن ذاهتا ونسبة األؾباد إليها نسبة  غضاضةً  يف النسق الشعري ال ترى الذاتُ   - ب
 ية، ال يشًتط ؽبا دليل غَت دعوى الذات وتصديقها ؼبا تقولو عن نفسها.ؾباز 

                                                           
 272الغذامي، اػبطيئة والتكفَت، ص  - 1
 أّف يتعامل مع فكرة النسق وكأّّنا أمر اثبت ال يصيبو التغيَت، واغبقيقة أنّو "ليس للنسق الثقايف،  شكلة فيما يطرحو الغذامياؼب

بطبيعة اغباؿ، وجود مستقل واثبت. إّف يتحّقق يف نصوص تداعبو أحياان، ويف اغباالت القصوى تشّوشو وتنّسبو". عبد الفتاح  
 .8كيليطو، اؼبقامات، السرد واألنساؽ الثقافية، ص

 .197، 196، 195، 194الغذامي، النقد الثقايف، الصفحات - 2
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 يف النسق الشعري أيخذ مفهـو الفحولة معٌت ىو أقرب إىل العنف والبطش.  - ت
 يف ثقافة النسق ال مكاف للمعارضة أو ـبالفة الرأي، واآلخر دائما قيمة ملغية.  - ث
النسق هبري ربويل القيم من قيم تنتسب للعمل والفعل إىل قيم ؾبازية متعالية: الكـر مثبل  يف  - ج

 ربّوؿ من كونو أخبلقيا صباعيا وإنسانيا إىل كونو فرداي متعّلقا ابؼبصلحة الشخصية.

" أسئلتو على النسق الثقايف العريب وعلى الغذاميىكذا، ومن على شرفة ما تقّدـ، طرح "
ا ىو شاعر/ شخصية شعرية سبّثل نسق الفحولة الشعرية العربية ابمتياز، وكانت األسئلة  "؛ دبادلتنيب"

معا...؟ كىل يف ثقافتنا عٌلة  ثنافاالأـ ىو  !يم...؟ظاذ عـ شحٌ أ" ىل ادلتنيب مبدع عظيم كاآلٌب
أك علل نسقية جتعلها خطااب منافقا كمزيٌفا، غَت كاقعي كغَت حقيقي كغَت عقبلين...؟ كىل 
الشعراء مسؤكلوف عن ذلك...؟ كىل صورة )األان( الطاغية صيغة متجٌذرة كأصيلة أـ أٌّنا اخًتاع 

إمكانية أف ال يكوف  تفًتض وىي أسئلة. 1شعرم تسٌرب إىل سائر اخلطاابت كالسلوكيات...؟"
"اؼبتنّب" شاعرا عظيما كما ىو متداوؿ ومسّجل يف كتب التاريخ األديب، بل إّّنا تفًتض صورًة أو 

إضافة إىل ذلك،  ،اذ، متكّسب بشعره ال غَتحقيقًة مغايرة لتلك العظمة؛ أبف يكوف اؼبتنّب ؾبّرد شحّ 
افة العربية ىي اليت جعلت من خطاهبا مزيّفا تطرح أسئلة الغذامي فرضية وجود علل نسقية يف الثق

وغَت عقبلين، مع احتماؿ أف يكوف الشاعر ىو اؼبسؤوؿ اؼبباشر عن ىذه اغباؿ، وردبا اؼبسؤوؿ أيضا 
عن "صورة األان" الطاغية اؼبتجّذرة يف اػبطاابت والسلوكات. وإف كانت ىذه األسئلة تبقى ؾبّرد 

، إال أّف ما يُقّويها ويدعمها ىو االفًتاض األكرب؛ الذي افًتاضات جزئية فقط وال يبكن تعميمها
"كاف الشعر كمازاؿ ىو الفاعل األخطر يف تكوينو يتعامل مع النسق الثقايف العريب كّلو، بعّده نسقا 

 .2أٌكال، كيف دشنومتو اثنيا"

                                                           
 .93ص  ،الغذامي، النقد الثقايف - 1
 .93ص ، اؼبصدر نفسو - 2
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يكتفي ، افًتاض خطَت ويّتصف ابلتعميم إىل درجة مبالغ فيها، كونو ال وىذا االفًتاض األخَت
" يف تكوين النسق الثقايف العريب ككل، بل يرى أبّف للشعر العريب الفاعل األخطر" جبعل الشعر

غَت اؼبربّر  لشخصية العربية. وموضع التعميم،عيواًب نسقية خطَتة جدا، ىي اليت  كانت وراء عيوب ا
أبنّو أكثر اػبطاابت الشعر اؼبقصود ماىية " النقدي، يكمن يف معرفة الغذاميالذي يقع فيو خطاب "

" ادلديحفاعلية وأتثَتا يف الشخصية الثقافية العربية، بل ويف النسق الثقايف ككل، إنّو ببساطة شعر "
فقط، وليس صبيع الشعر العريب، لذلك نتساءؿ، كيف يبكن أف يكوف لغرض شعري واحد ذلك 

ناعة الفحل والطاغية يف ثقافتنا األثر اؼبضّخم؟ مع أنّنا نسّلم دبا كاف "للمديح" من أثر سلّب يف ص
 واغبديثة. العربية القديبة

اع، من جهة، اب كادلنافق كالطمٌ اذ كالكذٌ "شخصية الشحٌ وحسب "الغذامي"، تظّل 
كشخصية الفرد ادلتوٌحد، فحل الفحوؿ ذم األان ادلتضٌخمة النافية لآلخر، من جهة اثنية، ىي 

تسٌربت إىل اخلطاابت األخرل، كمن مٌث صارت  من السمات ادلًتٌسخة يف اخلطاب الشعرم، كمنو
ورة الطاغية ا سلوكيا ثقافيا ييعاد إنتاجو، مبا إنٌو منغرس يف الوجداف الثقايف، شلا رٌّب صدنوذجن 

ملّخصة ومّبسطة، يقّدمها الناقد، للعبلقة اؼبوجودة بُت  وىذه صورة .1األكحد )فحل الفحوؿ("
عل من اؼبادح ؾبّرد "شّحاذ وكّذاب ومنافق وطّماع"، أّما هبنّو اؼبادح واؼبمدوح يف شعر "اؼبديح"، أل

اؼبمدوح فهو "الفرد اؼبتوّحد فحل الفحوؿ...". وبتسليمنا، فَرًضا، أّف ىذا التوصيف لتلك العبلقة 
صحيح يف جانب من جوانبو، غَت أنّو، من جانب آخر، ال يستقيم دبا ىو توصيف عاـ وّنائي، كوف 

وحىت من  اءّجو أيضا لغَتىم من العلممل يكن موّجها للملوؾ واألمراء فقط، بل وُ  ىذا النوع من الشعر
وه أو أخبلؽ ضبيدة اّتصفوا هبا، أو أفعاؿ عظيمة قاموا هبا، فلم ازُ حَ  عامة الناس، وذلك بسبب علمٍ 

تكن حدود العبلقة بُت اؼبادحُت واؼبمدوحُت ؿبكومة ومقّيدة ابلتكّسب أو نيل الشهرة فقط، بل  

                                                           

  على الرغم من ىذا، إال أّف الغذامي ال يُنكر اعبانب اعبمايل يف الشعر بل يعًتؼ بو ويوليو أنبّية خاصة، حيث ذبلى اىتمامو
 الكبَت بو يف كتبو األوىل.

 .94ص  الغذامي، النقد الثقايف، - 1
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كانت، يف أحياف كثَتة، اعًتافا دبا يّتصف بو ىؤالء من خصاؿ وأفعاؿ سبّيزىم عن غَتىم، وإف كاف 
، خاصة أايـ عزّه يف العصر العباسي، ابلتكّسب وطلب الشهرة ديحىذا ال ينفي ارتباط شعر اؼب

 واؼبكانة.

ومتناقضة  "، مثبل، قراءات مزدوجةادلتنيب" لشعر "الغذاميبناء على ذلك، جاءت قراءات "
 "البحًتي""، كما ظبّاه الناقد، والذي استطاع إعادة صياغة سالفو الشبيو ادلختلفأحياان، فاؼبتنّب "

إببداع، كما قّدـ لنا رؤية شعرية جديدة تعكس فُرادة وسبّيز واختبلؼ ىذه الشخصية النصوصية، ىو 
 ذاتيتو ويف أانه الطاغية ويف ربقَت نفسو أقّل الشعراء اىتماما ابإلنساين، مع احتقاره لو، فهو مفرط يف

 .1 اآلخر، فهو شاعر النسق ابمتياز

أتويلو الثقايف لوظيفة اؼبديح يف اتريخ األدب العريب، أبف هبعلو اكثر  الغذاميىذا، ويواصل 
"، وعلى الرغم من أّف الثقافة العربية نسق الفحلالُلَعب اعبمالية فاعلية يف الشعر العريب، يف ترسيخ "

"تتطٌور إىل نظرية نقدية أك حىت إىل كعي نقدم، ، إال اّف آراءىا مل انتبهت إىل خطورة ىذا األمر
ومع أّف الزحزحة اليت عرفتها مكانتا الشعر .2ألٌف ادلؤٌسسة الثقافية الشعرية كانت أقول كأنفذ..."

يف اتريخ الشعر العريب، إال أّف  الزحزحات كانت من أىمّ للخطابة  والشاعر بسبب اؼبنافسة الشديدة
الزحزحة األوىل كانت ؼبا انتقل الشاعر من التعبَت عن آماؿ وآالـ القبيلة إىل التعبَت عن آالمو وآمالو 

 الشخصية، وىو ما ذبلى بوضوح يف شعر اؼبديح.

                                                           
 .176، 169، 168صفحات  الغذامي، النقد الثقايف،. وينظر 130ينظر الغذامي، اؼبشاكلة واالختبلؼ، ص  - 1
 ببعض اآلراء القديبة اليت نقدت شعر التكّسب وأشارت إىل خطورتو وهبعل منو سندا ألحكامو حوؿ الشعر  يستشهد الغذامي

العريب عموما وشعر اؼبديح خصوصا، مثل قوؿ اعباحظ عن مقولة "عبيد الشعر" ابّّنا ال تدّؿ على الصنعة فقط، بل تدّؿ على 
(، وقوؿ بن رشيق يف أّف الشعر مزلّة العقوؿ) بن رشيق، 219/ 2ف والتبيُت، الرابطة اؼبوجودة بُت الشعر والشحاذة) اعباحظ، البيا

(. 42( وقوؿ األصمعي، يف أّف الشعر اببو الشر وإذا دخل يف اػبَت ضعف ) األصمعي، فحولة الشعراء، ص1/171العمدة، 
 .96، 95ص ص  الغذامي، النقد الثقايف،ينظر 

 .97ص  اؼبصدر نفسو، - 2
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"، برغم ُحُلوؽبا ؿبّل الشعر، اخلطابةّف "أ" يدافع عن فكرة أخرى مؤّداىا الغذامي"ػومع ىذا، ف 
إال أاّن مل تؤّسس نسقا جديدا، بقدر ما سبّثل دورىا يف مواصلة ما كاف يقـو بو الشعر، ؽبذا، حسبو،  
كانت اػبطابة السائدة آنذاؾ ىي "اػبطابة الشاعرية"؛ كما يسّميها الغذامي، حيث تتمظهر 

ػبطابة، وىذا ما جعل الضرورة ملّحة للوقوؼ اػبصائص األسلوبية والوظيفية للشعر يف ىذا النوع من ا
"القيم اليت تشيع يف الشعر، بوصفها قيما للجماعة، كمبا أٌّنا كذلك، فإٌّنا دتٌثل ادلخياؿ على 

العاـ للقبيلة، كإذا ما حٌلت اخلطابة زلٌل الشعر فإنٌو من ادلنتظر منها أف تؤٌدم الدكر نفسو، 
 .1ناعة اخلطاب كعن تشكيلو على نسق خاص كزلٌدد"كىذا يعٍت أٌف الشعر ىو ادلسؤكؿ عن ص

"البغي كاالستكبار كالفخر ابألصل القبلي،  ىنا، ىي قيمالغذامي  وىذه القيم اليت يقصدىا
، ىذه األخَتة، قيًما بعيدة عن التسامح والتواضع واحًتاـ ، ومادامتكتضخيم الذات كنفي اآلخر"

ي، فإّف آاثرىا ستمتّد إىل ـبتلف اػبطاابت الفنية وغَت اآلخر، وىي اليت سبّثل الوعي اعبمعي/القبل
الفنية اليت ذبمع بُت أفراد اعبماعة الواحدة أو بُت صباعة وصباعة أخرى. ىكذا يضمن الغذامي لفكرة 

–وجود عيوب نسقية يف الشعر العريب الرواج والتربير، وكأّف ىذا الشعر مل وبو غَتىا، ويغفل متعّمدا 
إلنسانية اليت حواىا شعران العريب، خاصة بعد أتثّره ابلدين اإلسبلمي اغبنيف؛ ىذا عن القيم ا -ردبا

األخَت كاف سببا يف ربويل مسار العريب قيميا وحياتيا، وفتح لو آفاقا جديدة مل يكن وبلم هبا، 
ولكّن اؼبشكلة ، 2"كاف حبل لئلشكاؿ ادلعاشي كالقيمي"والغذامي، نفسو، يقوؿ إّف ؾبيء اإلسبلـ 

"مل يكن إال خطااب آخر ورث قيم القبيلة وحّوؽبا إىل قيم فردية أّوال، ؛ الذي "النسق الثقايف" ت معظلّ 
ٍّب ربّولت عرب انغراسها يف النسيج اللغوي إىل قيم مبطية للشخصية الثقافية لئلنساف العريب...وصارت 

الشعري الذي تطرب لو غَت الذات العربية كائنا شعراي تسكن للشعر، وال تتحّرؾ إال حسب اؼبعٌت 

                                                           
 .102ص  النقد الثقايف،الغذامي،  - 1
 .104ص  ،اؼبصدر نفسو - 2
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عابئة ابغبقيقة. وما كانت اغبقيقة قط قيمة شعرية، وابلتايل فإّّنا لن تكوف قيمة ثقافية، طاؼبا أّف 
 .1شعرية اػبطاب ىي اللّب اللغوي والقيمي لثقافتنا"

حينما انقش  الغذاميمنفرًدا، و ، تكمن يف النسق الثقايف العاـ وليست يف الشعرااؼبشكلة، إذ
ه اإلشكالية خلط بُت الشعر كنسق كلي وبُت القصيدة دبا ىي نسق فردي، وتعامل مع ىذه ىذ

األخَتة وكأّّنا ىي النسق األديب/الشعري، بل إنّو تعامل معها وكأّّنا نسق ثقايف عاـ، وىذا ىو مكمن 
"القصيدة وىذا ما ظّل يؤّكده منذ كتبو األوىل، حيث ذكر يف كتابو . اؼبغالطة النقدية يف خطابو

" ؿبكوموف بذىنية ثقافية ظبّيناىا اصطبلحا ابلقصيدة أو )العمودية(، وىذه  أبنّنا كالنص ادلضاد"
ذىنية تشّكلت وتنامت على مدى زمٍت متواصل ومل ينقطع قّط منذ أكثر من طبسة عشر قران. ومل 

زاىر فحسب، ولكن أيضا تزؿ ىذه الذىنية تبلزمنا وتسايران وربيط بنا، ليس فيما نقرأه من اؼباضي ال
انتج ثقايف  -أصبل واستمرارا–)وحىت( اؼبتمّيزين اؼبختلفُت ىم فيما نعيشو ومبارسو يف حياتنا اليومية...

 .2"ونفسي للذىنية العمودية

                                                           
يف كتبو األخرى، مؤّكدا أنّنا قبد يف "الثقافة بعامة ويف  وىذا ما قّرره الغذامي .105، 104ص ص  الغذامي، النقد الثقايف، - 1

اػبطاب اؼبفرد كذلك صيغا متصاحبة، وجو منو مثايل وقيمي، وآخر نسقي، وقبد أّف النسقي ىو ما وبسم اؼبوقث، واؼبثالية الدينية 
وإف اختفت حينا زىرت حينا آخر  ومعها اؼبثالية األخبلقية ال تقوى على مسح الشرور البشرية، وتظّل األنساؽ تفعل فعلها،

 .99وأبشّد فبا كانت عليو...". الغذامي، القبيلة والقبائلية أو ىوايت ما بعد اغبداثة، ص 
  ٍّوىذا ما أّكده أيضا الباحث "شراؼ شناؼ"، حيث ذكر أبّف الغذامي "ال يبّيز بُت الشعر كمطلق كتايب والقصيدة كتجل 

جنسي غرضي اترىبي للشعر، والشعري كاسًتاتيجية سياسية للقصيدة، وال يُنّبو القارئ إىل الوعي اؼبعريف الذي وبّرؾ القصيدة، 
والنظاـ السيميولوجي الذي تتخّلق عربه، واحمليط السوسيواترىبي والثقايف الذي تنوجد فيو. ٍّب إنّنا ال قبد ربليبل عميقا لكيفية 

مر من جيل إىل جيل، واالختبلفات الكامنة يف كّل جيل، وآاثر الزماف واؼبكاف واإليديولوجيا وغَتىا". شراؼ انتقاؿ النسق اؼبض
 .466شناؼ، العقل النقدي العريب اؼبعاصر وخطاب األنساؽ، ص 

 .      80، 79الغذامي، القصيدة والنص اؼبضاد، ص ص  - 2
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القبيلة، إّف النسق الثقايف العاـ ىو الذي ظّل ؿبافظا ومدافعا عن تلك القيم اؼبتشّبعة بروح  
متمّثبل يف الشاعر الفرد، اؼبادح/اؼبتكّسب،  ،ولكن يف بُعِدىا الفردي؛ النسق العمودي الفحويل

حيث اصطنع صبلة من القيم الشعرية تسرّبت إىل الشخصية العربية بسبب تلك السلطة الضمنية اليت 
، ىو الغذاميحسب حظي هبا الشعر دوف سائر اػبطاابت. ينضاؼ إىل ذلك، أّف اؼبتخّيل الشعري، 

ها اؼبطلقة، ؽبذا تُ حبق، صورة العريب النسقية والثقافية، وماداـ كذلك، فهو مصدر لذاتو، بل إنّو مرجعيػّ 
سبّنع عن النقد طويبل، إال يف حدوده اللغوية واعبمالية، أما أنساقو وعيوبو فلم يُنتَػَبو إليها، وظّلت تفعل 

"الشعرية عٌلة ثقافية تتحٌكم فينا من دكف صارت فعلها إىل يومنا ىذا. وبسبب غياب النقد، 
مساءلة أك مواجهة، كظٌل ذلك زندث من زمن اجلاىلية كانبعاثها النسقي يف زمن بٍت أمٌية، كتعٌزز 
ذلك زمن التدكين، إىل يومنا ىذا، ككٌل القيم اليت اصطنعها الشعر حتٌولت لتكوف ًقيىمنا للذات 

االجتماعي العريب، كلقد تشعرنت الذات كتشعرنت القيم  العربية الثقافية كدلنظومة السلوؾ
 .1معها"

دور اػبطابة/النثر قديبا، فإنّنا قبد الرؤية العربية تتعامل إبجبلؿ وتقدير  وإذا ما عدان إىل مناقشة
مع اػبطاابت النثرية اػباضعة لشروط الفصاحة والببلغة العربّيتُْت، يف حُت أّّنا هتّمش وتقزـّ اػبطاابت 

غبرة، " "النثر ابلسّيدة اأبو حياف التوحيدم، ومع ىذا، فقد شّبو "*اليت ال تُراعي تلك الشروط
والشعر ابألَمة اؼبملوكة"، وألّف مصدر األوؿ ىو العقل، ومصدر الثاين ىو اغبس، كاف النثر مقّدما 

                                                           

 " فيو اذّباىات  -منذ جاىليتو وعباسيتو-ال سبّثل إبطبلؽ ىويّة كّل الشعر العريب، ألّف شعران العمودية"يرى الغذامي أّف " صفة
شعرية غَت عمودية. وما كانت العمودية إال بعد أف رّسخت قواعد التقليد واحملاكاة فيما صار شعرا يلتـز بعمود الشعر العريب وًّب 

 .57النص، ص ذبسيد ذلك يف شعر البحًتي". ينظر  الغذامي، تشريح 

 .119ص  الغذامي، النقد الثقايف، - 1
* " وىي "أبرز وأخطر ما قّدمتو الثقافة العربية كعبلمة صارخة على ادلقامةحيث أتٌب القّمة النسقية، حسب الغذامي،  مع ،"

اغببكات الثبلث، الكذب/والببلغة /والشحاذة  فعل النسق، حيث تتجاور العيوب النسقية وتتكّثف يف نص واحد...وتتضافر
 .110لتكوف قيما يف اػبطاب الثقايف، حىت لُيسّمى مبتكر ىذا الفن ببديع الزماف..." ينظر الغذامي، النقد الثقايف، ص 
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. 1على الشعر، كما أّف ىذا األخَت أصابتو اآلفة بسبب استناده إىل اغبّس، وصبالو بذلك صباؿ معيب
للحرية كالعقل، لذلك ال نتوٌقع منو انجتا  "الشعر فاقده وقد عّلق الغذامي على ىذا الرأي بقولو إّف 

تظهر الرؤية الثنائية اليت تتحّكم يف فكر الغذامي وىي التعامل  ،2"!...؟يدفع إىل احلرية كالعقبلنية
بعيد عن العقل فاقد للحرية يف  ابلتحديد، الشعر، ّف أحدنباأمع اؼبتخّيل الشعري والسردي دبنطق 

"تعرية  كاف السرد أكثر حريّة من الشعر، حيث استطاعولذلك   حُت اآلخر ىو اؼبالك للعقل،
النموذج الفحويل كعرىضىو بصورة ساخرة كىزلية مع كشف عيوبو كإبرازىا على نقيض التأسيس 

 .3الشعرم الغارؽ يف نسقيتو"

ينتج عن ذلك التحّوؿ، من الشعري إىل النثري، يف اؼبنظومة الثقافية العربية قديبا، حسب  مل
مي، ربّوؿ كبَت على مستوى القيم واألىداؼ، وظّلت ىذه اػبطاابت الشعرية والنثرية تدور يف الغذا

فلك واحد، ىو فلك الفردية واألاننية ونفي اآلخر، فقد كاف أىّم ما قامت عليو اػبطابة: اؼبفاخرة 
اؼبتحّدث ابسم . والتحّوؿ من كذلك كاف الشعر من قبُل ومن بعدُ واؼبباىلة وإسكات اآلخرين، و 

اػبطاب  َسمَ الغذامي، إىل متحّدث ابظبو، وَ  عليها اعبماعة/الشخصية القومية لؤلّمة، كما اصطلح
الثقايف ككل هبذه الفردية والذاتية، وىذا ما أخرج إىل الوجود طبقة ثقافية جديدة ىذه ظباهتا، وهبذا 

"أخطر اخًتاع ىذا األخَت ع الفحل الشعري، الذي بدوره ربّوؿ إىل فحل ثقايف، فكاف اخًتُ 
ادلخًتعات الشعرية/الثقافية، كىو مصطلح ارتبط ابلطبقة )طبقات فحوؿ الشعراء( كارتبط 

                                                           
 .  134، ص، تح أضبد أمُت وأضبد الزين، دار مكتبة اغبياة، دط، دت2أبو حياف التوحيدي، االمتاع واؼبؤانسة، ج  - 1
 .105ص  الغذامي، النقد الثقايف، - 2
 .214ص  ،صدر نفسواؼب - 3
  أّكد الغذامي أّف ظهور الفحل قد تصاحب مع "شرط إسكات اآلخر وىذا ىو معٌت الفحولة، ٍّب إّف نشوء األعراؼ الثقافية

أوجد قائمة من اؼبستهجنات أّوال، ومن ىذه اؼبستهجنات توّلدت  صار يتحّكم دبواصفات اػبطاب، الشكلي منو واؼبنطقي. وىذا
 .205ص  ،صدر نفسواؼباؼبمنوعات الثقافية، فبا اقتضى اخًتاع الصمت والًتغيب فيو أحياان أو فرضو أحياان أخرى". 
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ابلتفٌرد كالتعايل )الشعراء أمراء الكبلـ( مثلما ارتبط بتوظيف اللغة توظيفا منافقا )يصٌوركف احلٌق 
 .1يف صورة الباطل كالباطل يف صورة احلٌق( "

عن نسق الفحل، يف سياؽ دفاعو عن فكرتو، تعكس يف  أمثلة متنّوعةذامي" "الغىذا، ويعطي 
"؛ عمرك بن كلثـوؾبملها، كيفية تشّكل واستمرار نسق الفحولة شعراي، وذلك من خبلؿ معّلقة "

سة األوىل أمحد ، مرورا ب" "الفرزدؽ كجرير، فادلتنيب" ج علىؽبذا النسق، وعرّ  -حسبو-اؼبؤسِّ
نزار " لَ عَ "،  وكذلك فػَ كالشاعر الفٌذ بُت الناس رمحافالذي يؤلّو الشاعر بقولو "العّقاد ٍّب "، شوقي
" :"ماذا نقوؿ للشاعر، ىذا الرجل الذي وبمل بُت طفولة ّند" حينما قاؿ يف مقّدمة ديوانو "قباين

و رئتيو قلب هللا، ويضطرب على أصابعو اعبحيم، وكيف يعتذر ؽبذا اإلنساف اإللو الذي ُتداعب أشواق
"، وقد عّلق   .2"كىذه ىي قٌمة الغلو كالتفٌحلخَت بقولو "على رأي نزار األ الغذاميالنجـو

ا جاىلية " ويكّرر ذاتو داخل اػبطاب الشعري، يف سلسلٍة أصوؽبُ نسق الفحلىكذا يتمظهر " 
وىو فبثّلها، والثقافة ىي اليت  ها سبتد إىل الزمن اغباضر، فالشاعر ىو صانع ىذه األان الفحوليةوفروعُ 

بل يف " فبثَّ نسق الفحلبذلك صار "و احتضنتها، بل وىي، كما قاؿ الغذامي، اليت ابركتها ورّسختها، 
"، عابرا للخطاابت، كلما انتقل إىل واحد منها َوظَبَو بسماتو؛ فهو على رأس الشخصية الشعرية"

اتبع وخادـ لو فقط. ودبا أّف اغباؿ تلك، فقد جرى  ، أما ما عداه فهوومرتبةً  ا وخصائصَ اؽبـر سبيّػزً 
زبليق أصناـ ببلغية ذات سلوؾ نسقي مًتّسخ، تتمظهر عرب األان اؼبتعالية، واليت ىي يف األصل 
اخًتاع شعري جعلو منّزىا عن النقد وعن العيوب يف آف، فبا ترّتب عنو صنم ببلغي صبايل ىو صنيع 

 .3تظّل زبضع لو، وتذّؿ بُت يدي مصنوعها النسقيالثقافة، وىذه األخَتة، رغم ذلك، 

                                                           
 .119ص  الغذامي، النقد الثقايف، - 1
 .28 -21اؼبصدر نفسو، ص  - 2
 .140ص  ،صدر نفسواؼب - 3
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ىذه ىي صورة الفحل الشعري؛ صنيع الثقافة وسّيدىا، تتجّلى عربىا مقدرة الشعري على 
عن اغبصر، ولكّن  زبّطي اغبدود والعقبات، وىي صورة تستند إىل تراكٍم تشكيلي ضخم، قد يندّ 

ّتكأ عليها مشروع اخًتاع الفحل، كما حّددىا الغذامي، و الثقافية اليت الُ صبَُ تتمّثل  أمثلتو كثَتة، حيث
 يف ما يلي:

أنتم الناس أيّها الشعراء، وىي اعبملة القديبة/ اعبديدة، نطق هبا "شوقي" ولكّنها  - أ
مغروسة يف الضمَت النسقي منذ اعباىلية، وفيها هبري التمييز الطبقي ويتّم تعميق النسق 

 /الفحولة.
 الدىر )جرير(، أان اؼبوت )الفرزدؽ(، أان النجم )اؼبتنّب/ األب النسقي(، وىي صبل أان - ب

 استلهمت النحن القبلّية وترصبتها إىل الذات اؼبفردة.
 شيطاين ذكر )أبو النجم العجلي(، وفيها يتّم سبييز الذكورة ابستحقاؽ خاص ومتعاٍؿ. - ت
 األان األبوية، كما رأيناه عند اؼبتنّب. - ث
 ذات وتعاليها اؼبطلق.مركزية ال - ج
 1إلغاء اآلخر والتعايل عليو. - ح

" ابمتياز، فكانت صفات راسخة ومتعالية نسق الفحلىذه ىي اعبمل الثقافية اليت مثّلت "
ؽبذا الفحل الشعري، استطاع عربىا أف يكوف شخصية/أمبوذجا يُقتدى، تعلو صبيع طبقات التصنيف، 

ء ىذه الشخصية الشعرية النسقية وديبومتها، ؽبذا كاف من وقد كاف للثقافة اغباضنة لو دورُىا يف بنا
الضروري التصّدي ؽبذه اعبمل الثقافية، بتفكيك تعالقاهتا الداللية؛ األدبية منها والثقافية، ألجل 
الكشف عن األنساؽ اؼبضمرة الفاعلة سلبا يف ذواتنا وثقافتنا. فالفحل أّوؿ الشعراء/ الناس وأعبلىم 

عن عرشو وعن مكانتو مادامت الثقافة تضّخ فيو نسغ القّوة واعبربوت، لذلك، ال طبقة، ولن يتنازؿ 
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فحل يُرذبى إال فحل الشعر/الثقافة، ما مل يُفّعل دور النقد ؼبساءلتو وتعرية عيوبو، وىذا لغايٍة واحدٍة، 
 ؼبؤّنث.ىي فسح اجملاؿ للحاضر واؼبستقبل معا، مع إعادة االعتبار/القيمة لغَت الشعري؛ الشعّب وا

وقد سبثّلت ؿباولة الغذامي لتفكيك نسق الفحولة الشعرية من خبلؿ نسق مقابل، يراه الناقد 
"، الذي حاوؿ اػبروج على النسق األّوؿ، النسق الشعرم األنثوم احلرأكثر حريّة وانفتاحا، وىو "

ابإلضافة إىل ما قّدمو عرب التمّرد الشكلي والداليل، وىذا ما عكستو "انزؾ اؼببلئكة" يف شعرىا، 
" يف شعرنبا، احلكي. وقد كاف دخوؿ ""شريكها يف رايدة التجديد الشعري "بدر شاكر السّياب

"كبذا دخل النص الشعرم إىل مستول "، سبًبا يف هتشيم سلطة النسق العمودي، الغذاميحسب "
كتكٌسرت هبذا األان جديد يقـو على التعٌدد كالتنوٌع كجتاكر األصوات بديبل عن الصوت الواحد. 

القدمي كتيدير أنظمة اخلطاب الشعرم التقليدم  الشعرية الصارمة اليت كانت تطغى على العمود
 .1كآلت ىذه )األان( الفحولية إىل حاؿ من االنكسار كالتهٌشم مثلما هتٌشم عمود العركض"

مل يستطع الغذامي ىذا النسق البديل، مل يكن سوى استبداؿ نسق مكاف نسق آخر، وابلتايل  ولكنّ 
" يف القصيدة العربية اغبديثة مل يكن  النسق األنثوم احلراػبروج من سطوة النسق وسيطرتو، كما أّف "

الرايدة والتجديد، وىو ما يعكس قّوة وحضور نسق الفحولة/الذكورة  كّلو أنثواي، فقد انزعها الفحلُ 
" مل يكن حرًا يف اؼبطلق، فهو الشعر احلرٌ أضف إىل ذلك كّلو، أّف ما يسّمى "  يف شعران اغبديث،

 ليس وليد تراكم وتطّور داخلي يف نسق الفحولة، بقدر ما ىو استعارة غربية أو تقليد ؿبّرؼ، وىذا ما
فبا لن ىُبرجنا  اثنائي اتفكَت  كونويعكس صعوبة التحّرر من ىذا النسق دبجّرد مقابلتو بنسق آخر،  

 منفتح على اؼبعارؼ اؼبختلفة، مع فهم الظاىرة يف مشوليتها.نعانيو إالّ ابلتسّلح بوعي معريف 

 احلداثة الشعرية كنسقا االستفحاؿ كالتفحيل: 4-2

أو من  إشكاالت عديدة، سواء من انحية اؼبصطلح،"  Modernism"احلداثةيطرح مفهـو 
، ويف والدارسُتانحية التأصيل اؼبعريف، فهو من أكثر اؼبصطلحات شيوعا واستعماال يف أوساط النقاد 
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، ما  صرّح بو ـبتلف اؼبيادين األدبية وغَت األدبية. ومن بُت تلك التعاريف اليت تُعطى ؽبذا اؼبفهـو
، فكثَتا ما دّلت أضف إىل ذلك ،1"عصر انبثاؽ تصٌورات اإلنساف عن العامل""ىيدغر" أبّّنا 

 اغبداثة على معٌت القطيعة مع الًتاث السابق.

وري للحداثة ىو الذي كاف لو حظ االنتشار أكثر، وظّلت داللة الثورة على إّف ىذا اؼبعٌت الث  
هبعل ىذا اؼبفهـو  "أدكنيسالقدًن والقطع مع الًتاث ىي اؼبوّجو الرئيس للفهم العريب ؽبا، إذ قبد "

 كتشكيبلت كبلمية، ٌتن " رلٌرد بػي ال يرى يف اغبداثة الشعرية  مرتبطًا ابلذات واآلخر يف آف معا، فهو
فهي تفًتض بدئيا، معرفة الشاعر نفسو بوصفو ذاات، كبوصف ىذه الذات لغة، كبوصف ىذه 

ات، كاليت ىي الشرط األٌكؿ اللغة أداة كشف كإفصاح كإيصاؿ، ىذه اإلحاطة ادلعرفية ابلذ
للعبلقة  ىيٌ ا ىي يف الوقت نفسو الشرط البدلكتابة احلداثة تعبَتا عن الذات، إدنٌ  ىيٌ كالبد

 .2اآلخر" اخلبلٌقة مع

َتى أبّف اغبداثة، على اؼبستوى العريب، يُتعامل معها كإشكالية ال كقضية من ف" الغذامي"  أما
"، أي متحّررة من حدود الوقت، فهي فوؽ آنيةالقضااي الفكرية والنقدية واإلبداعية، وىو ما جعلها "

، حيث اغبداثة موجودة يف العصر ىي الرؤية األدونيسية ذهي كما يف اؼبستقبل، وىضموجودة يف اؼبا
العباسي، لذلك فهي كلية ومشولية، غَت أّف الرؤية اليت يصدر عنها الغذامي، تتعامل مع اغبداثة على 

سعى دكما إىل صقل ت"معادلة إبداعية بُت الثابت كادلتغٌَت، أم بُت الزماين كالوقيت، فهي أّّنا 
كٌل ما ىو كقيت، ألنٌو متغٌَت   زيحى ين، بعد أف تي ادلوركث، لتفرز اجلوىرم منو فًتفعو إىل الزما

 .3كمرحلي..."

                                                           
، 1جودت زايدة، صدى اغبداثة، ما بعد اغبداثة يف زمنها القادـ، اؼبركز الثقايف العريب، بَتوت/الدار البيضاء، ط رضواف - 1

 .36، ص2003
 . 102، ص1993، 1أدونيس، النص القرآين وآفاؽ الكتابة، دار اآلداب، بَتوت، ط - 2
 .13ينظر الغذامي، تشريح النص، ص  - 3
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بظهور كّل من  ، كما ذكران من قبل،دبية العربية، فقد أرّخ ؽبا الدارسوفأما ابلنسبة للحداثة األ
"، حيث حاولت ىذه اغبركة التجديد حركة الشعر احلرما ُعرؼ ب" أو ،انزؾ ادلبلئكة كالسٌياب""

اؼبوروث، إف على مستوى الشكل، أو على مستوى اؼبضموف، فكانت دبثابة انبعاث يف الشعر العريب 
ر ـبتلف عن اؼبسار الشعري القدًن. إّف ذبربة القصيدة اغبرّة، والقوؿ جديد، يهدؼ إىل رسم مسا

"عبلمة كاشفة على حالة االٌتصاؿ كاالنفصاؿ، التكرار كاالختبلؼ، كىي مسعى للغذامي، 
جها اخلاص، معتمدة على ادلنجز القائم الذم مل تسع إىل إلغائو كلكٌنها البتكار الذات دنوذ
عربىا أسوار النموذج، شلٌا فٌكك  كو، ففتحت بذلك منافذ ذلا، اقتحمتأقدمت على تفكي

ادلعيار الرسي كمٌكن الذات ادلبدعة من التغلغل إىل الداخل، كمن مثٌ إعادة إنتاج ادلوركث كإعادة 
ـ، ولكّنها من انحية أخرى، سنٌة عرفت ُصدور 1947انت بداية ذلك سنة وقد ك .1تكوينو..."

"؛ وىو ديواف يّتكئ على الشعر العريب القدًن وُيشاركو الروح نزار قباين" ػ" لطفولة ّندديواف "
" ىذا الظهور اؼبتزامن لنزار قباين مع حركة الشعر اغبر حادثة ثقافية، أكثر الغذاميواعبسد، وقد عّد "

" ىو رٌد نسقي من ِقَبل اؼبؤّسسة الثقافية على ؿباولة كسر عمود طفولة ّنددبية، وؽبذا فديواف "منها أ
 . 2"انزؾ كالسيابالنسق الفحويل وأتسيس خطاب جديد، واؼبمثّلة يف شخص الشاعرين "

"وجوىا متعّددة ومتنّوعة، حيث أخذت عبلمات أتنيث النسق الشعري، حسب الغذامي، 
شاىدان ثورة إبداعية يف اللغة ذاهتا، ابتدأت دبيزاف القوؿ الشعري وامتّدت إىل موازين الكبلـ وأنظمة 
التفكَت اللغوي، وأساليب اإلنشاء اإلبداعي. تقـو كّلها على مبدأ )النسبية( كنقيض للعمود الكامل 

فعيلة( بوصفها قيمة أنثوية ربُبل إبمكاانت الوالدة والتوليد، والنص اؼبطلق. والشعر ىنا يعتمد على )الت
فبا جعل مبدأ النقص أساًسا توليداي وليس عيًبا، على نقيض مبدأ الوزف العروضي التاـ، حيث ىو 

الشعر اغبّر، إذف، ىو تلك النسبية اليت تعرفها عبلمات أتنيثو،  ما يبّيز .3ميزاف فحويل متعاٍؿ ومغلق"

                                                           
 .   37، أتنيث القصيدة والقارئ اؼبختلف، صالغذامي - 1
 .246، 245ص ص  الغذامي، النقد الثقايف، - 2
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" الذي هبعل السعي كبو الكماؿ مطلبا متواصبل، يؤّدي ابلضرورة إىل "مبدأ النقص ابإلضافة إىل
 . وىذاف اؼببدآف، وماداـ ال يوجد واقع كامل فبل وجود لنص شعري كاملتوالد تفعيبلت مستمر

 معا، يؤّسساف ػبطاب شعري مستقل عن النسق الفحويل اؼبغلق. "النسبية كالنقص"

"عند حدكد الغذامي لفهم سياؽ انبثاؽ النسق اغبر "شعر التفعيلة" وهبذا ال يقف أتويل 
الوعي احلداثي ابلفرد ادلواطن فقط، بل يستبطن سياسة ما بعد حداثية تستعيد أذنٌية اذلامشي، 
كاألينثوم، كالناقص...كتستعُت ابلفكر الدكلوزم... الذم يرل أٌف الفرد ما بعد احلداثي يعرٌب عن 

ة نى يػى كحلظة ادلعرفة ذاهتا ىي بنػٍ  ،يف ادلعرفة un moment d’un suffisanceحلظة نقص 
 .1جتزيئا كانفصاالن يف ادلوضوعات كتتعامل معها كعبلمات" دثاستشكالية حتي 

" انزؾ، ارتباكا قواي خاصة وأّف رائدتو "هتشيم النسق الشعري اؼبوروثىذا، وقد عرفت ؿباولة 
" قضااي الشعر "، دبا قالتو يف كتاهبا شظااي كرمادقّررتو يف "انقلبت على عقبيها، بعد أف فّندت ما 

مدى سيطرة وتغلغل النسق الشعري الفحويل يف الثقافة العربية  ّم عننوىذا الًتاجع ي ،ادلعاصر"
الصعوابت اليت تواجو ؿباوالت التغيَت، خاصة وأّف ذلك النسق ال يتحّرؾ وال  اغبديثة، كما يكشف

على مستوى آخر، ال يقّل خطورة عن  إلبداع فقط، وإمّبا ىو فاعل أيضايشتغل على مستوى ا
وكائنات  نسقيٌ  . لذلك فنحن، يف ُعرؼ الغذامي، نتاجٌ Receptionاألّوؿ، وىو مستوى التلّقي 

"كيف نتقٌبل خطااب يتضٌمن اذليمنة نا لو، ودليل ذلك عنده، ىو سؤاؿ عْ ضَ نا النسق وخَ عْ نػَ نسقية، صَ 

                                                           
 .441شراؼ شناؼ، العقل النقدي العريب اؼبعاصر وخطاب األنساؽ، ص  - 1
 أنّو "يسجَُّل غبركة الشعر اغبّر أّّنا السّباقة إىل فعل تفكيك اؼبوروث، ونقد البنية الصلبة لثقافتنا وىي القصيدة  يؤّكد الغذامي

العمودية، وحدوث ذلك من شاعرة فتاة لو مدلولو اػباص يف مواجهة عمود الفحولة والنسق الذكوري للثقافة". الغذامي، أتنيث 
 .  38القصيدة والقارئ اؼبختلف، ص
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، ينفي اآلخر كيقوؿ ابإلطبلؽ، كيدعو إىل  عبودية الفرد، كينطوم على فردية مطلقة كحسو متعاؿو
 .1"!يف زمن نقوؿ فيو ابحلرية كالتعٌدد كاالختبلؼ كقبوؿ اآلخر؟

 ، وىو يف رأيو/العموديةمن أشّد احملاربُت لفكرة القصيدة اؼبكرورة، من قبل، أدكنيس وقد كاف
أدونيس،  كما أّكد،  الغذامي التأكيد عليو فيما يرتبط ابلنسق الشعري اغبرُيشابو كثَتا ما أراد  ىذا،

"منًعا للتغيَت/ "التخريب". وىا ىي معظم أّف حريّة اإلبداع ُكِبَتْت، وذلك  ابإلضافة إىل ذلك،
، ُتصبح جزًءا من النسق اؼبفهومي اؼباضوي السائد، بل إّف معظم "قصائد النثر"  "القصائد اغبرّة" اليـو

دخل يف ىذا النسق، حىت ليكاد "الشعر اغبديث" أف يتحّوؿ يف معظمو إىل فبارسة آلية لبعض ت
ها، وطرؽ التعبَت اعبديدة قِ رُ التشكيبلت والصياغات. وىذا دليل على انعداـ التجّدد يف اؼبعرفة ويف طُ 

/النقدية، واستمرار عنها. وفيو ما يُطمئن النظاـ الثقايف اؼباضوي اؼبهيمن إىل ثبات معايَته الكتابية
 .2حضورىا وفعاليتها"

على أّف الثقافة ىي اليت ربرس خطاب الفحولة  ،الغذاميكما يقوؿ ،  يبقى مع ذلك، أف نؤّكد
مع   ، حسبو،الذي صنعْتُو، وىي أيضا، اليت زبًتع فبثّليها الذين يدافعوف عن خطاهبا، وىذا ما حدث

فقد كاف شعره مسرحا لظهور الفحولة من جديد يف ". أما ابلنسبة لؤلّوؿ، نزار كأدكنيسكل من "
ؼبسار النسق الفحويل القدًن، وىذا ما  الشعر العريب اغبديث، أو لنقل بعبارة أخرى، لقد كاف تكملةً 

طفولة ذبّلى من خبلؿ أمثلة كثَتة؛ تضّمنها شعره وغَت شعره، نذكر منها قولو مثبل يف بداية ديوانو "
ىذا الرجل الذم زنمل بُت رئتيو قلب هللا، كيضطرب على أصابعو "ماذا نقوؿ للشاعر، " :ّند

 :4"الرسم ابلكلمات" كما قاؿ يف ديوانو. 3اجلحيم، ككيف ييعتذر ذلذا اإلنساف اإللو..."

 مارست ألف عبادة كعبادة     فوجدت أفضلها عبادة ذايت
                                                           

 .248ص  الغذامي، النقد الثقايف، -1
 . 56، ص1996، 2أدونيس، سياسة الشعر، دراسات يف الشعرية العربية اؼبعاصرة، دار اآلداب، بَتوت، ط - 2
 ، ص د.  1964من مقدمة ديواف نزار قباين، طفولة ّند، الكتب التجاري، بَتوت،  - 3
 .  17، ص1973، الرسم ابلكلمات، منشورات القباين، بَتوت، نزار قباين - 4
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تقديس الشاعر ووصفو ابإللو، بل إنّو هبعل من ذاتو عابدة عند "نزار"  وال يقف األمر مع
انقة لغويٌة أ"مجالية راقية كمن لذاتو، فهو عابد ومعبود يف آف، وبسبب ما يتحّلى بو شعره من 

فقد مّر شعره دوف نقد، برغم ما . 1متفٌردة، كمعها مجاىَتية كاسعة لدل القٌراء كالقارائت العرب"
درة النسق الكبَتة وىذا ما يعكس قُ  وخطرة، كما يعرّب الغذامي نفسو، فيو من عيوب نسقية فاحشة

ؾبّرد مبالغات لغوية وصبالية،  "، حسب انقدان، ليسنزارّف ما قالو "إعلى تزييف اػبطاابت، لذلك ف
 بل ىي مقصودة لذاهتا.

مواطنيها من  ان مؤٌسس أٌكؿ مجهورية شعرية، أكثري أ"" يقوؿ عن نفسو نزاروىا ىو "
"كىذه دعول غَت صحيحة طبعا...كلكن ويعّلق الغذامي على ىذه الدعوى، بقولو  .2النساء"

 وال .3ادلهٌم ىو حدكث الدعول بذاهتا كانتشاء )األان( جبمهوريتها ادلزعومة كمبواطنيها من النساء"
"إٌنٍت أكتب يكتفي "نزار" هبذه الدعوى، بل ُيضيف ؽبا اّدعاًء آخر، أكثر جرأة من األّوؿ، إذ يقوؿ 

"، واغباؿ تلك، أّوؿ اؼبؤّسسُت نزار. ليغدَو "4"حىت أتزٌكج العامل...أان مصٌمم على أف أتزٌكج العامل
امرأة يتزّوجها الشاعر/ الفحل، للجمهورية الشعرية، اليت يقطنها النساء، بل إّف العامل نفسو ليس سوى 

، حيث تربز اؼبركزية الذكورية يف مقابل "نسق االستفحاؿوىذا النموذج ىو ما ظبّاه الغذامي ب"
تراجع األنوثة، بل إّف ىذه األخَتة ال تظهر إال بقدر ما وبتاجها الذكر؛ تلبية لرغباتو ونزواتو، وىذه 

 الشعرية العربية اؼبوروثة.اؼبظاىر ىي نفسها مظاىر نسق الفحولة 

" نشطًا يف اػبطاب الشعري واعبمايل، عرب انتهاؾ نسق االستفحاؿّل "ظأضف إىل ىذا، ي
الشاعر لعذرية اللغة، من خبلؿ استخدامو اغبر ؽبا، واستنادا إىل مقولة إنّو "هبوز للشاعر ما ال هبوز 

                                                           
 .250ص  الغذامي، النقد الثقايف، - 1
 .  72، ص1981نزار، ما ىو الشعر، منشورات قباين، بَتوت،  - 2
 .253ص  الغذامي، النقد الثقايف، - 3
 . 80نزار، ما ىو الشعر، ص  - 4
 "ىو "أف يُطلق الفحل اعبسيم عل ى النساء ليحبلن منو، وىي عادة يف بعض بلداف الشرؽ". القاموس احمليط، االستفحاؿ "

 مادة "ؼ ح ؿ ".
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ها، وربويل العامل إىل صبهورية نسائية لغَته"، فقد أجاز الشاعر الفحل لنفسو انتهاؾ اللغة ومضامين
"عفوية أو انفعالية، خاضعة لبلستفحاؿ، وىذه األفعاؿ/األخطاء، ليست يف ُعرؼ الغذامي، أفعااًل 

من النية  مد احتاج إىل أربعُت سنةاأل إّّنا عمل ـبّطط ومبتًغى مرتضى ومقصود، وىي مشروع طويلُ 
صرار على اػبطأ رغم وعيو بو، وىذه من ظبات اإلوالتخطيط واالنتشاء الفحويل ابلنتائج مع 

الفحل/الطاغية، الذي هبعل الباطل حقا واغبّق ابطبل... ىي مشروع النتهاؾ اللغة والعامل وربويل 
 إفّ  .1خضاعو لنزوات الفحل"إاللغة إىل خادمة تنصاع ؼبراد السّيد الشاعر، مع الرغبة يف إذالؿ العامل و 

ما يفعلو الشاعر ىو استغبلؿ اؼبكانة اؼبرموقة اليت وبظى هبا؛ دبا ىو فارُس الكبلـ وأمَته، لتمرير 
مضمر الثقافة عرب صبيلو اللغوي/الشعري، وىذا ما جعل اؼبمارسة النقدية الببلغية تكوف، حسب 

ٌد العقل كالذكؽ "ما شنٌثل مؤامرة مجاعية ضالغذامي، ؾبّرد تدريب ثقايف أعماان عن العيوب، وىذا 
 .2تقٌبلناه كخضعنا ذلا، ككأدٌنا ىي صنم صنعناه أبيدينا مثٌ استسلمنا لو خاضعُت طائعُت"

أمثلة متنّوعة عن نسق االستفحاؿ، كما هبّسده "نزار"، وذلك من خبلؿ  ،**"الغذامي" ىذا، ويعرض
األنثى سواء بسواء،  صفات التعايل عن اآلخر وهتميشو لو، يف تعامل مشابو جدا لذلك التعامل مع

فهي اعبارية واػبادمة واؼبلبّية لنزوات الرجل، ألّّنا األنثى، اعبسد/الشبق، وال وجود لؤلنثى اإلنساف،  
" للتساؤؿ، رغم ما يف ىذا الغذامي، إال بقدر ما يسمح بو الفحل. كّل ىذا دفع "اكما ذكران سابق

"فعل صحيح كمسلك سليم و "نزار"، وىل ىو ية ال نقدية، عن قيمة ما قّدمظِ عْ التساؤؿ من روح وَ 
سين بنا نقد ىذه الصورة كتعريتها، ك خجل، كىل زنىٍ أكىل نقبل ذلك دكف حياء  !كإنساين...؟

أم نقد ذكاتنا كرجاؿ، كنقد ثقافتنا كمساءلة تصٌوراتنا بعيدا عن حاالت االنتشاء كالطرب، كىو 

                                                           
  "إّّنا أخطاء صبيلة ألّنٍت حُت استعرضها بعد 119ىذه إشارة من طرؼ الغذامي إىل ما قالو نزار يف كتابو "ما ىو الشعر؟" .

 ا رائعة حقا".أربعُت سنة من ارتكاهبا أجدى

 .255، 254ص ص  الغذامي، النقد الثقايف، - 1
 .263، 262ص ص  ،اؼبصدر نفسو - 2
 .268إىل  262ص ،ينظر اؼبصدر نفسو **
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ا رحب ستغبلؿ كاستثمره استثمارا ماداي مي انتشاء كطرب استغٌلو نزار قباين أبقصى غاايت اال
"رى كمي   .1ٌكجنا...يف متعة اتمة ابجلمايل كالببلغي، كيف عمنى ثقايٌف اتـو

وغَته، لكشف عيوبو "نزار"  اؼبستهلك الثقايف اعبماىَتي من أجل ذلك، كاف ال بّد من نقد
، والكامنة يف وجداننا الثقايف، ألّف ىذا اؼبستهلك الثقايف وجد اػبطَتة، بتعبَت الغذامي النسقية

الظروؼ اؼبناسبة لبلنوجاد والبقاء، بل إنّو مبوذج يلّح الذىن الثقايف ككل على طلبو، فهو أكثر شعبية 
"نتصٌور شاعرا حديثا كمبدعا يقٌدـ لنا صورة عن الذات من غَته، وإاّل كيف لنا أف 

ليت تنفي اآلخر كتيلغيو، كحتٌوؿ العامل إىل جارية تتوٌسل سٌيدىا أبف يتسٌرل هبا الدكتاتورية/الطاغية، ا
مثلما يتسٌرل ابللغة كزنٌوؿ الكلمات إىل خدـ كزلظيات ينتهك حرمتهٌن مىت ما شاء، لكي يتزكٌج 

"نزار" األكثر شعبية يف  وىذه ىي صورة النموذج الشعري .2العامل كزنٌقق مشركعو يف )االستفحاؿ("
ماننا، كما يقوؿ الغذامي، وصاحب مشروع التنوير والتحّرر، وألّف األمر كذلك، فِلَم نلـو إذف، ز 

"الثقافة ذاهتا ىي ثقافة النموذج الدكتاتورم الطاغي  النماذج االجتماعية والسياسية، مادامت
 .3"!كادلتفٌرد كالنايف لآلخر...؟

نفسنا؛ كبن صبهور القرّاء والنّقاد، أليس لنا أف نلـو الشاعر الفحل/الطاغية، بقدر ما علينا لـو 
، إضافة إىل ذلك، الفعل النقدي الذي ظّل يتشّيع لكّل صبيل ببلغي ولغوي، ومل ينتبو إىل اػبطر  ونلـو

امي، من غَته يف "؛ دبا ىو شاعر وانقد، أكثر خطرا، حسب الغذأدكنيسالكامن خلفو، لذلك كاف "
" أدكنيسحداثة " ؼبمثّلُت لو ولسماتو. حيث يصف الناقد"، بل إنّو أشّد انسق الفحولةترسيخ "

و جوىر تفحيلي، حىت اظبو ذالشعرية أبّّنا ال تتجاوز اعبانب الشكلي فقط، أما مضموّنا فهو نسقي 
"وكما ربّوؿ اظبو اؼبرّكب )علي أضبد سعيد( إىل تعّرض إىل ىذه اللعنة النسقية، إذ يقوؿ عن ذلك 

اؼبفرد الكّلي األسطوري )أدونيس(، فإّف خطابو الشعري يتوّسم لتحّوؿ فباثل، وىذا ديوانو اؼبسّمى 
                                                           

 . 267ص  ،الغذامي، النقد الثقايف - 1
 .269، 268ص ص  ،اؼبصدر نفسو - 2
 .269ص  ،اؼبصدر نفسو - 3
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)مفرد بصيغة اعبمع( يقّدـ صيغة مثالية للنسق...)وفيو( يضع الشاعر صبلًة ذات بعد نسقي داٍؿ، ىي 
غة ّنائية(...وىذه غبظة من التجّلي اؼبكشوؼ لسَتة النسق اليت يتمثّلها قولو مباشرة بعد العنواف )صيا

 .1نّو كذلك فإّف خطابو سيأٌب على ىذه الصفة..."أالشاعر، فهو مفرد جامع وّنائي، ودبا 

"، بلغة بسيطة ولكن حبّجة قويّة، االسم والسَتة الشعبية للشاعر الناقد الغذامي" ىكذا أّوؿ
ألدونيس؛ وىو   قش عنواف كتابٍ ، حيث انةالتأويل الثقايف حاضرا لديو بقو "أدونيس"، ويظّل فعل 

و داللة نسقية، كونو يصف الزمن ابلشعري، ومل يصفو بزمن ذ، ورأى أبنّو "زمن الشعر" كتاب
نّو ال أالعقل وال بزمن الفكر أو السياسة. إنّو زمن الشعر فحسب، وؽبذا، كثَتا ما أّكد أدونيس على 

ىذه ىي حاؿ اغبداثة يف الوطن العريب، فإّف  وألفّ .2"يف العامل العريب إاٌل يف الشعر"توجد اغبداثة 
 زمن أدونيس، كما يؤّوؿ الغذامي. وزمن ىذا األخَت، ىو زمن الشعر والشاعر، بل إنّ 

التدليل على صّحة ما ذىب  ومن خبلؿ أمثلة كثَتة من شعر أدونيس وأقوالو، حاوؿ االغذامي
إليو من أتويل، فالشاعر/أدونيس شاعر متمّيز ومتفّرد، وىو مركز استقطاب ؼبشكبلت كيانية، وىو 
من ىبلق أشياء العامل، وىو النّّب اؼبتألّو، وىو الفائق واػبارؽ، وىو األساس، فهو كّل شيء وال شيء 

بلدا جديدا للفحل النسقي ذي اػبصائص . وماداـ أمر الشاعر كذلك، فإنّنا نشهد مي3سواه...
 
ُ
ظّر العريب، األكثر مقروئية، خاصة لدى النخبة، نَ اؼبتفّردة، لذلك تساءؿ الغذامي عن حداثة ىذا اؼب

"اؼبشروع األدونيسي ؿبصور يف الشعر ويف ، ومرّد ىذا التساؤؿ ىو أّف 4"فأٌم حداثة ىذه..؟"بقولو 
ونيس أف ينفّك من سلطة النسق الفحويل عليو...بل إّف الشعرية، وبسبب ىذا اغبصر مل يستطع أد

أدونيس )راح( يعيد صياغة اؼبعٌت النسقي العميق للثقافة العربية ذات اعبذر الشعري واؼبتشعرف يف 

                                                           
 .272ص  ،الغذامي، النقد الثقايف - 1
  1972، 1الشعر، دار العودة بَتوت، طزمن. 

 . 170،   أدونيس، صدمة اغبداثة، ص 134أدونيس، زمن الشعر، ص - 2
 .283، 282. وينظر أدونيس، صدمة اغبداثة، ص ص 44، 17، 10،14، 9ينظر أدونيس، زمن الشعر، الصفحات  - 3
 .280ص  الغذامي، النقد الثقايف، - 4
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نظاـ القيم ونظاـ السلوؾ الفردي، وانطلق من البعد ذاتو ليمسخ اؼبشروع اغبداثي ووبّولو إىل مسخ 
 .1قية واؼبطلقية والتعايل ونفي اآلخر، وتسخَت اجملاز ػبدمة ىذه التصّورات"نسقي يرّسخ الفردية والطب

اؼبمّثل للعودة الثانية للنموذج اعباىلي، بعد العودة  وؽبذا كّلو، كاف أدونيس يف ُعرؼ الغذامي
"السحرة اجليدد كشعراء يصف الشعراء أبّّنم  ىواألموية واؼبتبوعة ابلعباسية إليو، خاصة و 

"ال كانت اغبداثة لديو   وىذا ىو الفهم اعباىلي نفسو للشعر والشاعر، وؽبذا، أيضا، .2للحداثة"
للنص اغبداثي أبنّو: نص كاف ينظر  كما. 3منطقية كال عقبلنية، كىي حداثة يف الشكل فقط"

.وىذه السمات، حسب 4سديبي، وعبثي ومناٍؼ للمنطقي، ذاٌب ولغتو انفعالية، غَت عقلية وال علمية
، من ِقَبل أدونيس، وىي أيضا، ىي ما يؤّكد العودة الصارخة لؤلصل/النموذج اعباىلي الغذامي،

ا ال تصلح "سات حتٌقق نوعا من الشعر اخلالص كادلتمٌيز يف خلقو اإلبداعي، كال شٌك، غَت أّنٌ 
ٌدده"أأساسا لوعي حداثي جديد، ينقض النسق   .5ك رني

ذامي حوؿ أدونيس من آراء وأحكاـ، ال زبلو ومع ىذا، ال هبب أف ننساؽ وراء ما عرضو الغ
النص اعباىلي، بقدر ما دعا إىل  مل يقل ابستعادة، رغم كل ذلك، من انتقائية وربامل، ألّف أدونيس

حيث حتٌررت الكتابة اإلبداعية من ادلعٌت ادلٍسبىق كمن  -تساؤلينا-"إعادة اكتشاؼ األصوؿ
إىل األصوؿ ليست عودًة عمياء أتخذ ما ذبد دوف نقد وسبحيص، بل ىي  فالعودة .6ادلسبقات كٌلها"

                                                           
 .281 ص الغذامي، النقد الثقايف، - 1
 .137أدونيس، زمن الشعر، ص  - 2
 .15، 14اؼبرجع نفسو، ص ص  - 3
 . 170، 20، 19، 18اؼبرجع نفسو، الصفحات  ينظر - 4
  ؾ"بنية مسبقة الوجود وقارّة، ال تكّف عن إعادة إنتاج نفسها يف خالد حسُتحسب الباحث " النموذج اجلاىلييتأّسس "

اؼبمارسات/اػبطاابت الدالة وبصور وتشكيبلت متنّوعة، تنطوي على كثَت من الكينونة اؼبراِوغة واؼبخاتلة للتلّقي". حسُت خالد، 
 .  193. ص 2008، 1شؤوف العبلمات، من التشفَت إىل التأويل، دار التكوين، دمشق، ط

 .282ص  الغذامي، النقد الثقايف، - 5
 .يف اغبقيقة مل يصف أدونيس شعراء اغبداثة أبّنم السحرة اعبُُدد، بل نسب ىذا الوصف إىل بعض الباحثُت دوف ذكر أظبائهم 

 .  39، ص2010، 2أدونيس، النظاـ والكبلـ، دار اآلداب، بَتوت، ط - 6
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ىي عودة تنبٍت على وعي تساؤيل يؤّدي إىل فكر متحّرر من كّل اؼبسبقات. ولكن اؼبشكلة، حسب 
"يتحاشى اؼبشكل الرئيسي: البنية اؼبسبقة واؼبعٌت اؼبسبق، أدونيس، تكمن يف أّف النتاج العريب الراىن 

الثقافة يف اجملتمع العريب اإلسبلمي، وتكمن األخبلؽ والقيم، وتكمن النظرة إىل حيث تكمن أسس 
اإلنساف واغبياة والكوف. ويف ظٍّت أنّو ال بّد للفكر العريب فلسفًة ونقًدا، إذا أراد أف يتأّسس أّوال وأف 

أف يبدأ بتحرير  يكوف من ٍّب جديدا، ال بّد لو من أف يبدأ بتفكيك البنية اؼبسبقة ونقدىا. ال بّد من
ىامشا ىو اليـو اؼبنت  النصوص األوىل من مسبقات النصوص الثانية... إّف يف ىذه اؼبعرفة )العربية(

وىنا حقا قبد خصوصية عربية وقبد إقبازات  -عنيت اآلداب والفنوف خباصة الشعر-اإلبداعي العريب
ذلك، واليت من رغم على الىذه الرؤية،  إفّ .1عالية ُتضاىي مثيبلهتا يف ـبتلف بلداف العامل إف مل تفقها"

تدعو إىل ضرورة نقد وتفكيك العبلقة اؼبسبقة، ذبعل من الفن، والشعر ابػبصوص، ىو اؼبالك 
للخصوصية العربية وترفع منزلتو، إىل درجٍة دفعت الغذامي لتصنيف صاحبها "أدونيس" ضمن فئة 

 اؼبؤّسسُت واؼبرّسخُت للنسق الشعري الفحويل.

"، قد الحظ االختبلؼ والتطّور اؼبوجود يف خطاب أدونيس عن ابقي الغذامي" ومع أفّ 
"ليس سول غطاء ظاىرم، بينما ييعشعش النسق اػبطاابت األخرى وأقّر بو، ولكّنو يصّر على أنّو 

الفحويل من حتت اخلطاب...كإف كاف أدكنيس ليس مداحا كال ىٌجاءن، إال أنٌو كاقع يف أتوف 
 .2كلو دكر يف بعث كتعزيز اخلطاب الفحويل بكٌل عيوبو النسقية القدشنة" التفحيل

تتلّخص حداثة أدونيس، إذف، يف عّد اغبداثة تغيَتا شكليا فقط، وبذلك يكوف شكل القصيدة 
ىو القصيدة نفسها، وابإلضافة إىل ىذا، فإّف ىذه اغبداثة يف الثقافة العربية مل تكن إال يف الشعر، 

يمة مطلقة يؤمن ابلشعر كق فأدكنيسولعّلها لن تكوف يف غَته، ما دمنا األمة الشاعرة. وفوؽ ذلك، 
"اجلوىر كىو الكوف، "، وىذا لكونو جعل الشعر ادلخيف اإلشنافب" الغذامي وإيباان كبَتا، وصف

مريكا، كصران يف صفوؼ األمم ادلتقٌدمة، ألنٌنا شعراء أكمن مٌث صران يف زعمو أكثر تقٌدما من 
                                                           

 . 39، 37ص ص  أدونيس، النظاـ والكبلـ، - 1
 .111ص  الغذامي، النقد الثقايف، - 2
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ال ييغلب كال ور الساحق الغامر، الذم ضكأسياد كبلـ...كىذا عنده ىو اجملد األعظم كىو احل
 .1ييرٌد"

الشعري، والتنظَت  يف ؿباولة تُزاوج بُت اعبميلأدكنيس،  كما جّسده"نسق التفحيل"  ىذا ىو
النقدي، مزاوجة تّتسم ابّتساؽ كبَت، ال تُػَفّك تعالقاتو وتشابك أفكاره إال ابلتسّلح بوعي نقدي قوّي، 

داثية، وىو ما يعكس سلطة النسق اؼبضمر منفتح على ـبتلف اؼبقارابت النقدية اغبداثية وما بعد اغب
وقدرتو العجيبة على االختباء خلف اعبمايل والببلغي، كما يعكس قدرتو على االنتقاؿ عرب الزمن، 
دوف أف يتعّرض للنقد أو النقض. ولكن ورغم قوة ىذا الطرح، والذي يصف األنساؽ الثقافية اؼبضمرة 

. تفّردة وسحرية ولببوية...كما ىي ظبات النموذج األدونيسيأبّّنا ال منطقية وال اترىبية متعالية وم
فليس كٌل ادلتخٌيل الشعرم العريب ال  إال أنٌنا حنتاج للنظر إىل الشعر كمتخٌيلو من زاكية أخرل،

، كما يزعم الغذامي، ألٌف األمر يقتضي مسحنا كليا للشعر العريب؛  منطقيا كال اترسنيا، كسحراين
كحديثو، مع تضافر جهود مجاعية لتحليل عوادلو اليت يقـو بتمثيلها خطابيا، حىت نستطيع  قدشنو

 إصدار حكم عاـ كالذم أصدره الغذامي.

"ىذا ال يتعارض مطلقا وإذا كاف العقل العريب، حسب خزعل اؼباجدي، يّتجو كبو الشعر، فإّف 
بقّوة ويدفع ؽبا حياة منّوعة...أي أّف  مع بُناه العلمية والفلسفية والدينية، بل)ابلعكس( ينّشطها

الشعري ىو مركز العقل العريب، ىذا امتياز مهم)ابلضرورة لو مضارّه ومنافعو( مل تستطع أمم أخرى أف 
تكوف عليو...لكن اؼبؤسف حقا ىو أّف فهم ىذا األمر مل يتّم كما هبب، وصار النظر إىل )الروح 

م، وىذه مغالطة كبَتة...بل إّف البعض نظر إىل أّف عجز الشعري( يُوازي النظر إىل القصائد والنظ
  كىذا ما كقع فيو "الغذامي" دتاما. ،2العقل العريب على التنوّع بسبب )شعريتو("

                                                           
 .182. ولبلطبلع على كبلـ أدونيس ينظر زمن الشعر، ص 291ص  الغذامي، النقد الثقايف، - 1
  294، 293ذكرىا الغذامي يف كتاب النقد الثقايف، ص ص.  

 .   195، ص2011، 1خزعل اؼباجدي، العقل الشعري، دار النااي، دمشق، ط -2
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يبكننا القوؿ يف األخَت، إّف تعامل الغذامي مع اؼبتخّيل الشعري، منذ كتبو األوىل وحىت كتبو 
فقد كاف النسق اللغوم كلكن بصور كأشكاؿ سلتلفة،  يف رلملو، كاف تعامبل نسقيااألخَتة، 

طاب الشعرم عموما لديو، حيث تكوف استعارات اخلالعضوم ىو األساس األٌكؿ احملٌرؾ لفهم 
، ابإلضافة إىل عٌد النص لعبنا حيرا، كحتويبل إبداعيا للعامل ،اجلسد كالشجرة كالنسق احلي

كما قابل الناقد، عرب فكر ثنائي صارخ، بُت   من الفهم.ن أىٌم ما يعرٌب عن ىذا النوع م كختييليا...،
، فكاف اؼبتخّيل الذكورة/الفحولة واألنوثة/النسق الشعري اغبّر، وبُت النص اؼبغلق والنص اؼبفتوح...

الشعري يف اؼبنظور األّوؿ صبيبل وخبلاب وإبداعيا، ٍّب صار مع اؼبنظور الثاين ؿبرّفا ومزيّفا للواقع وال 
"الغذامي مرة ما بعد حداثي يواجو العقل وىذا ما عرّب عنو أحد الباحثُت بقولو أخبلقيا. منطقيا وال 

الذكورم/الفحويل عرب النسق األنثوم، كيواجو العقل النخبوم بعقل شعبوم كالنص ادلغلق 
ابلنص ادلفتوح، كمٌرة حداثي عقبلين يواجو العقل الشعرم/اجملازم ابلعقل الفلسفي/ادلنطقي، 

  .1لتخييل بببلغة التدبٌر كالتأكيل"كببلغة ا

، حسب طرح الغذامي، اؼبتحّكم يف كل شيء؛ دبا فيو اإلنساف وؼبا كانت اللغة ىي العنصر
" وغَتنبا، وىذا ما أخضع اإلنساف لسيطرة ديريدا" و"ابرتفإّف ىذا جعلو ال ىبرج عما طرحو "

فبل شيء خارج النص/النسق. وىذا ىو، ابلتحديد، ما وّجو  ،اللغة/النسق وجعلو ؾبّرد خادـ ؽبا
 وخضوعوالدائمة إىل حركيتو  ، تقريبا،ومل ينتبو ،الغذامي ليتعامل مع النسق وكأنّو شيء واحد اثبت

، يف مطّب التعميم الكلي بعد كل ىذاو، وقعَ ليُ . ماداـ متواجدا يف التاريخلتغيَت والتحوير لصَتورة ا
 ". النموذج اجلاىلياؼبستعاد عرب " لنسق الشعرنةلفكرة خضوع اإلنساف/الثقافة 

                                                           
 .477، العقل النقدي العريب اؼبعاصر وخطاب األنساؽ، ص شراؼ شناؼ - 1
  ىذا ما ذكره الغذامي بقولو "اللغة إذف ىي الظاىرة األمشل، وليس اإلنساف إال جزًءا من ىذه الظاىرة". الغذامي، القصيدة

 .   145والنص اؼبضاد، ص
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اػبطاب الوحيد  ىو ليس الشعر أفّ  ، من جهة،تضع يف اغبسباف من نظرة ، إذف،بّد لناال  
، أنّو  من االنتباه إىل ال بدّ  ومن جهة أخرى، الذي مّثل األّمة العربية اإلسبلمية منذ القدًن وإىل اليـو

كبَتة، فصارت   ةً زاضبَ الرواية مُ  وُ تْ خطاب فَػَقَد كثَتا من مركزيّتو، يف ىذا الزمن ابػبصوص، فقد زاضبََ 
أضف إىل ذلك، فإّف التساؤؿ الذي يبكن أف نطرحو ىهنا  .كما يرى البعض  ديواف العرب اعبديد،

 سبّثل عيواب خطَتة ابلضرورة؟ وىل كل ىو: ىل توجد أنساؽ ثقافية مضمرة يف الشعر ويف غَته ال
نسق/عيب خطَت هبب نقده؟ أـ أّف النسق الثقايف اؼبضمر قد يكوف  انسق ثقايف مضمر ىو أساس

ىذه األسئلة وغَتىا ىي اليت ستفتح ابب البحث يف ىذا  نسقا مفيدا منطقيا اترىبيا وواقعيا...؟
 ن.اؼبوضوع مرة أخرى، ولكن برؤية ومنهج ـبتلفُت/جديديْ 
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من خالل ىذا البحث، أّن الباحث العريب، شلّثال يف الناقدْين "عبد هللا إبراىيم وعبد  بدا لنا    
إبمكانو  ،ا يف السرد أو الشعرزلصورً  ،أبّن ادلتخّيل ومهويُ  ،هللا دمحم الغذامي"، يعيش متخّيال مجيال

وحده أن يقوم بفعل دتثيل أو عكس أو حىت احتواء أنساق مضمرة للعيوب واآلمال واألحالم العربية 
ما نرى، إىل تلك ادلبالغات ة واحلديثة، ويرجع ىذا الوىم، فيبُت طبقات خطابو، وذلك للفًتتُْت القدمي

ألطروحة، فاألّول "عبد هللا الشديدة اليت انساق خلفها كل من النموذجُت ادلقاَربُْت داخل ىذه ا
ية األوىل : اخلرافة وذلك منذ أصوذلا السرد ،إبراىيم" يضّخم من دور ادلتخّيل الروائي/الرواية

نُظم التمثيل اللغوية ُقدرة على استيعاب الرؤية العربية احلديثة،  جْعلها أكثرَ  إىل درجةِ  وادلقامة...،
لدور الكبَت الذي ميكن متغاضيا أو متجاىال ا بل وعّدىا ديوان العرب اجلديد، ودتثيلها أحسن دتثيل،

، واليت نرى أّن ذلا أثرا أكرب بكثَت من أثر الرواية منفردة، أن تؤّديو األنواع األدبية وغَت األدبية األخرى
، مثال، من تأو األنًتن وخاصة منها الفنون القائمة على الصورة والصوت " ما يُعرض على التلفزيون

من خصائص ذاتية ال دتلكها الرواية:   ، ىذه األخَتة،..."، مبا دتلكوأفالم ومسرحيات وأغانٍ 
...، ابإلضافة إىل ىذه اخلصائص، وأو أحالماإلنسان القرب من واقع و كالصوت، الصورة، األلوان، 

 تصلها دون أّي جهد ىناك ميزة الوصول السريع للجمهور، والفئة الواسعة وادلختلفة ادلستوايت اليت
كالصوت والصورة والكالم واإلشارة   منها أو تعب، مع إمكانية وسهولة ادلزج بُت مكّوانت فنية متنّوعة

 .وغَتىا واأللوان

حسب ، العريب إىل أّن "الغذامي" ُُيّمل ادلتخّيل الشعري ، من انحية أخرى،كما خُلصنا     
أّمة شعر، ىو ديواهنا  اآلخر، وراء فكرة أّن األّمة العربية، ىو ما ال يُطيق، جرايً  ،ا على األقلرأين

وسجّلها األوحد، حيث يغدو ىذا النوع من ادلتخّيل، ادلسؤول األّول عّما يُعانيو العرب من صناعة 
أصناما  ،حسب الناقد، متكّررة للطاغية السياسي قياسا إىل صناعة الفحل الشعري، وىو ما خلق
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، وىو ما و، وجعل الذات العربية تتشعرن، فُتصاب بلوثة السياسي وادلؤّسسايتثقافية متسّلطة على كيان
 نتج عنو اشتغال أنساق مضمرة فينا ويف خطاابتنا وسلوكياتنا دون وعي منّا.

ة نَ بِ شّكل لَ ، تُ لك، أّن الناقدْين قد نِسيا مقّومات وعناصر فاعلة أخرىظهر لنا، واألمر كذي    
عربية اإلسالمية منذ عصر اإلسالم إىل اليوم، وىذه اللبنة ليست شيئا واحدا، جوىرية ابلنسبة للذات ال

هد العريب اإلسالمي يف عنصر وىذا حىت ال نقع يف احملظور الذي نؤاخذمها عليو، وىو حصر اجلُ 
نذكر على سبيل التمثيل ال احلصر: العقل  ،واليت نعّدىا كاّل ال جزًءا ،واحد، ومن جتّليات تلك اللبنة

يف مقابل ادلتخّيل، والفلسفة مبا ىي مبحث معريف أصيل يف تراثنا الثقايف، أضف إليهما الدين 
أصلح أنسب و  ىذا األخَت ىو اإلسالمي/ النص القرآين، كونو من أىّم مقّومات ىذه الذات، ولعلّ 

هم عاّمتُ ضاف إليو، طبعا، ما ُيملو الناس، حلياة، يُ ف بو يف سلتلف ميادين اب إليو وُتوصَ ما تُنسَ 
، ولكّنو قد يدخل شيءمن متخّيل حول ىذا الدين، وإن كان ىذا ال يُعّد من الدين يف  ،هموخاّصتُ 

 ما، ينجّر عنو فعل أو توّجو ديٍت زلّدد. بٌت عليها حكمٌ ضمن فهوم الدين ادلتعّددة، واليت قد يُ 

للمكّون النّصي  ادلعاصرين اىتماما ابلغا يف دراساهتم وحبوثهملقد خّصص بعض الدارسُت     
عابد اجلابري، ودمحم و أمثال: نصر حامد أبو زيد من يف تكوين الذات العربية،   ودورهالقرآين

 ،أي ادلؤلّفات ،خاصة وأهّنا هبذا ادلكّون، ، وقد كان دلا ألّفوه أثر كبَت يف إعادة االىتمام أكثرَ ...أركون
يف فهم ما تُعانيو ىذه الذات  اجلي إسهاما تهمأس اكما أهنّ   حاولت جتديد النظر فيو إجراًء وأتويال،

الثقافية والسياسية واالقتصادية، ولكّن ىذه و  من ختّلف ورجعية يف سلتلف ميادين احلياة: االجتماعية
ف ادلختلفة، بسبب الدراسات، من انحية أخرى، كانت سببا يف حدوث بعض التجاوزات بُت األطرا

مع  ، كما أّن بعض تلك ادلقارابت مل تستطع أن تتعاملاضلصار دائرة احلوار العلمي واألخالقي بينها
دلنهج قرائي زلّدد مسبقا، خيدم، يف الغالب، فعل القراءة أكثر   راسق النص القرآين بعيدا عن إخضاعو

 من خدمتو للنص وخصوصياتو.
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وليس  ،والقدميكة وادلعّقدة يف اترخينا احلديث القضااي الشائتبقى ىذه القضية من أكثر     
، ولكن ما نوّد التنبيو من مقارابت للقرآن من عدمو كم عليها أو اجلزم بقيمة ما ُقّدمىذا مقام احلُ 

من  ،ما قرأانه على األقلفي ،احلديث ىو ما نراه يف رلمل خطابنا النقدي والفكري العريب إليو، ىنا،
عانيو من مشاكل، أو ابألحرى ألسباب تلك ادلشاكل، فأغلب أو التجزيئية دلا نُ اّتصافو ابلنظرة اجلزئية 

ما نسمعو أو نقرأه عنها يصّب يف مكّون من ادلكّوانت دون غَتىا، وكأّن الذات العربية؛ بتنّوعها 
مشكلتنا يف "العقل"،  ُيصر وثرائها، ميكن بسهولة اختزاذلا يف ىذا ادلكّون أو ذاك، فبعض الباحثُت

وبعضهم اآلخر يف "الدين اإلسالمي"، وغَتىم، جيعل من "ادلتخّيل الشعري" ىو سبب ما نعانيو من 
عيوب ثقافية...، وُيالَحُظ، أّن نُ ّقادان وُمفّكرينا مل يكتفوا هبذا االختزال، بل إهّنم ما لبثوا أن انتقلوا 

" العقل، الدين،  لتعميم"، حيث يغدو ذلك ادلكّون الفرديأخطر من األّول، وىو مبدأ "ا إإىل مبد
 ،من انحية أخرى و مدار وسبب كّل مشاكلنا أو يصبح،ادلتخّيل السردي، ادلتخّيل الشعري،..." ى

وكّل ىذه اآلراء، ابختالف مشارهبا ونتائجها، تّتسم  ىو السبيل الوحيد واألوحد حلّلها واخلروج منها.
ا أعمق، مادامت رؤى أهّنا لن تفيدان كثَتا يف فهم ذاتنا اإلنسانية والثقافية فهمً حادية، اليت نرى ابألُ 

 .فردية وجزئية

 :النقاط اآلتيةىذا البحث، يف  يفصنا إليو لُ ما خَ  ، انتهاًء، بعضَ ونذكر    

وضبابيا، بسبب قّلة  يف اخلطاب النقدي العريب ادلعاصر غامضا "املتخّيلما يزال مفهوم " -
الناقد العريب دلثل ىذا ادلكّون، ابدلقارنة مع الدراسات والكتب ادلؤلّفة حول  اليت يُوليهاالرعاية 

العقل، وأمناطو، واليت حتوي دعوات متكّررة لضرورة االىتمام بو وتفعيل دوره يف الساحة 
 الثقافية العربية.

يف  ايأساس اعنصر يدخل أّن موضوع ادلتخّيل موضوع قمُت ابالىتمام إىل جانب العقل، كونو  -
عربية وغَت عربية، وال ميكن حبال من األحوال أن نفهم  ،تكوين الذات اإلنسانية ككل
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ببساطة ال ميكن ذلذا  اإلنسان، فهما عميقا ودقيقا، إاّل بدراسة سلتلف عناصر تركيبو، ألنّو
 متخّيل".ك، أن يعيش أو أن يوجد من دون "اإلنسان، مبا ىو كذل

ادلتخّيل" إىل احلمولة الفلسفية والفكرية الضخمة اليت نشأ يف أحضاهنا، ترجع صعوبة مفهوم " -
، لو اجلذر اللغوي والداليل نفسو وذلك، فيما نرى، بسبب ارتباطو ادلباشر مبصطلح آخر

منذ عصر اليوانن  بو ، إىل جانب اشتغال الفالسفة والدارسُت"اخليال" مصطلح ، ىوتقريبا
ماىيتو ودوره يف احلياة اإلنسانية، خاصة ما تعّلق منها جبانب ، وزلاولتهم ضبط إىل اليوم

 اإلبداع األديب، وىو ما أفضى إىل فهوم متعّددة ومتضادة أحياان ذلذا اخليال.
تبُّت لنا أّن التطّور اذلائل يف مناىج التحليل الفلسفي ومقارابت النقد األديب فتح آفاقا كبَتة  -

من تقدمي قراءات متمّيزة، وىي، إن مل نبالغ،  الباحثُت يف فهم ادلتخّيل وجتّلياتو، ومّكن
أحدثت قطيعة شبو اتمة مع الفهم القدمي، مثلما ىي حال القراءتُت الفينومينولوجية 

 واألنثروبولوجية.
، فقد استطاع يف خطابو النقدي حول "ادلتخّيل "إبراهيم هللا عبدابلنسبة للناقد العراقي " -

ّيد ذلذا النوع من ادلتخّيل، ابإلضافة إىل تتّبعو اجلذري دلختلف السردي" أن يعكس دتثّلو اجل
 ُُت، من زاوية أخرى،نبئ عن جهد ضخم قام بو ىذا الناقد، كما يُبِ مراحل تشّكلو، وىو ما يُ 

 عن القيمة الكربى اليت حظي هبا لديو.
كما أابن خطاب عبد هللا النقدي عن استفادة كربى من ادلناىج النقدية ادلعاصرة، على تنوّع  -

أسسها وغاايهتا، من بنيوية وسيميائية وتفكيك وأتويل ونقد ثقايف، ولعّل أظهر استفادة لو 
من تلك ادلناىج، كانت من "النقد الثقايف"، الذي مسح لو ابلبحث عن ادلضامُت الثقافية 

 ."الرواية"يف رية بُت طبقات خطاب "ادلتخّيل السردي" شلّثال ادلتوا
إبراىيم"، إاّل أنّو ابلغ كثَتا يف إضفاء دور  عبد هللا"قيمة األفكار اليت تقّدم هبا من رغم على ال -

واستنادا إىل ما قالو  ،فأصبح ال يرى إاّل السرد، إىل درجة أنّو شامل وكلّي للمتخيل السردي،
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جعل من احلضارات كّلها قائمة على اخًتاع سردي سلصوص، وىو، وإن مل  ،إدوارد سعيد
ىو  ما يقول، إاّل أّن حصر احلضارات وإصلازاهتا يف تعبَت سرديبعض يكن رلانبا للصواب يف 
 مدار اإلشكالية ىهنا...

اّتصف ابلتزام واضح مبوضوع حبثو "ادلتخّيل  "، فقدالغذاميأما ابلنسبة للناقد السعودي " -
شعري"، فمنذ كتاابتو األوىل وىو ُياول تقدمي قراءات متنّوعة ذلذا اخلطاب، استنادا إىل ال

حيث يقوم بتتّبع  ادلناىج النقدية ادلعاصرة؛ من بنيوية وسيميائية وتفكيك ونقد ثقايف...،
دون  تكوينات النصوص ادلختلفة، بداية ابدلفردات والصوتيمات وانتهاًء ابلتداخالت النصية،

عبد القاهر نعو ىذا من االستفادة من الًتاث النقدي العريب القدمي؛ خاصة ما تركو "أن مي
سلم، يف كثَت من األحيان، ي" وغَتمها. إال أّن ىذا اجلمع بُت الًتاثُت مل اجلرجاين والقرطاجين

وىو ما أساء  الًتاث العريب، إىل ، َغصًبا،من زلاولة رد األفكار وادلصطلحات النقدية الغربية
 إىل ىذا اجلهد النقدي من حيث أُريد لو عكس ذلك.

" يف سلتلف كتبو، ومل ُيشر إىل ارتباط املتخّيل الشعري" مصطلح "الغذاميمل يستعمل " -
مصطلح "الشعر"، الذي كان يوظّفو يف خطابو النقدي، مبصطلحات "ادلتخّيل، اخليال، 

، مثال "حازم القرطاجين" والتخييل..." إال اندرا، وذلك حينما كان يستحضر بعض أقوال
نقد ثقايف و  ،النقد الثقايفخلصوص، ولكّنو يف كتبو األخَتة "وظهر ىذا جليا يف كتبو األوىل اب

 لديو رلرد خطاب لغوي وفٍت، بل أصبح بعّدهالشعر  مل يعد ينظر إىل ،..."أم نقد أديب
وىذا ما  أهّنا خطَتة، ، ابإلضافة إىلخطااب نسقيا؛ ُيضمر بُت طبقاتو دالالت ثقافية متنّوعة

إال أّن النظر إىل الثقافة  اخلفية للخطاب.العوامل  أنّو منإىل ادلتخّيل؛ مبا  ، يف جانب منو،ُُييلنا
العربية ككل بعُت النسق سيحجز على اإلنسان العريب وعلى فكره وجيعل منو رلّرد أداة فقط 

صانعة ىذا اإلنسان وادلتحّكمة يف حياتو، وىذه  على أساس أهّنايف يد النسق/النص/ الثقافة 
 ىي احلتمية النسقية/التارخيية اليت فّسر هبا الغذامي حال الثقافة العربية احلديثة.
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" يف مبالغات شديدة، محّلت الشعر ما ال يُطيق؛ الغذاميوقع " نتج عن النظرة السابقة أن -
مصدرا غَت مباشر  حسبو، ،أصبح الشعر سواء من انحية اخلصائص أو الوظائف، حيث

العربية قدميا وحديثا، فهو من أشاع قيم الكذب والنفاق، وىو  للقيم واألخالق والسلوكات
ق مسار التحديث العريب يف الفًتة يىو من يعفحل/الطاغية السياسي، وفوق ىذا، من صنع ال

كان ذلذه األفكار بعض األمثلة اليت تدعمها وتقّويها، فإّن ذلا أمثلة أخرى، كما   . وإنادلعاصرة
ومرّد ىذا الفهم لدى الغذامي ىو التعامل الضّيق  رأينا يف الفصل الرابع، تضعفها وتفّندىا.

قد جعل منو شيئا ساكنا واثبتا ومل ينتبو إىل ما يّتصف بو  إذالذي خّص بو مبدأ "النسق"، 
 وأتثّر وأتثَت يف التاريخ وظروفو.من حركية 

، فقد قام فيو " دلقاربة موضوعوالغذاميالذي ارتضاه " "النقد الثقايف" أما ابلنسبة للمنهج -
جبهد كبَت، من حيث ضبُط ذاكرتو االصطالحية وزلاولة تعديل بعض أسسو أو ابألحرى 

تورية الثقافية والوظيفة ؛ كالعنصر النسقي واجملاز الكلي والإضافة بعض العناصر والوظائف
، يف مسار ادلمارسة التطبيقية لدى الناقد ككل النسقية...وىذا اإلطار النظري ىو الذي حتّكم

أّن ادلتخّيل الشعري ىو  ترىغَت أّن ما مّيز ذلك التوظيف ىو االنطالق من فكرة أّولية 
و ىو "النقد ؛ ومادام كذلك فإّن ادلنهج األنسب لدراستو وحتليلخطاب حامل لألنساق

الثقايف"، كونو يبحث يف األنساق الثقافية ادلضمرة، مبا ىي عيوب خفية استطاعت التسّرب 
، فنتج عن ذلك أن حتّول إىل سلتلف اخلطاابت األخرى؛ من مثل اإلعالم والسياسة والرايضة

ة  مؤثّر يف القيم والسلوكات العربيرب"اخلطاب الشعري/ الفٍت" إىل خطاب يف األنساق وأك
االختزال اخلطَت  إ. وىذا ما أوقع خطاب الغذامي يف خطعلى امتداد التاريخ العريب اإلسالمي

للمؤثّرات اليت كانت سببا يف توجيو اإلنسان العريب واّتصافو ابلقوة وادلنعة أو ابلضعف 
 ادلهانة، فأين ىو، مثال، أثر الدين اإلسالمي يف كل ذلك؟ وأين مُنوقع أثر الفلسفة العربيةو 

" على العرب اخلطاب الشعرياإلسالمية؟ وىل ميكن أن نبٍت حكما هنائيا وقطعيا آباثر "
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استنادا إىل مناذج زلدودة؟ حيث مل يتم استقصاء مجيع الشعر العريب حىت يركن الباحث إىل 
 مثل تلك النتائج.

كثَتا من أفكار ما بعد احلداثة يف توسعة رلال الرؤية النقدية لديو، حيث   كما استفاد الغذامي -
أرخنة النصوص وتنصيص "حظيت التارخيانية النصوصية ابلقدر األكرب من االىتمام، خاصة 

، وفكرة "ال شيء خارج النص"، ومع ذلك فقد عملت تلك األفكار، واألخَتة "التاريخ
، كوهنا ختتزل اإلنسان وجتعلو خاضعا إلرادة رلال ادلقاربةخلصوص، على تضييق اب

 اللغة/النص، وىو ما يُفقد فعل الفهم لديو قيمتو.
قيمة اجلهود ادلبذولة من طرف "الغذامي وعبد هللا إبراىيم" يف التأكيد على يبقى يف األخَت  -

التأكيد على ضرورة مواصلة البحث والتقّصي ، مع رلال حتليل "ادلتخّيل األديب" عموما
األبواب على مصراعيها لتجّليات ادلتخّيل  صائص ىذا النوع من ادلتخّيل، ابإلضافة إىل فتحخل

األخرى الدينية واالجتماعية والسياسية، من أجل تشكيل رؤية نقدية متكاملة حول ادلتخّيل؛ 
أنواعو وحبث الصالت بُت ىذه األنواع، وبينها وبُت العقل وآلياتو. كل تسمح بكشف قيمتو و 

 فهم ما يشّكل ىذا اإلنسان نفسو، مع االنتباه إىل ضرورة فهم اإلنسان عرب أمال يفىذا 
التعامل مع الظواىر اإلنسانية ككل من خالل مفهوم خطاب األنساق الذي يريد جتاوز 
ادلفاىيم السابقة اليت ضّيقت على اإلنسان وعلى فهمو للنصوص، مثلما فعل خطااب السياق 

 والنسق ادلغلق من قبل. 
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 املقابل اإلجنليزي املصطلح العريب
 concept املفهوم 
 Novel الرواية

 Philosophy الفلسفة
 Extension املاصدق

 Terminology علم املصطلح 
 poetics البويطيقا

 Literarity األدبية
 Structuralism البنيوية

 Structure البنية
 Orientalism االستشراق 
 The formalists نالشكالنيو 

 Representation التمثيل 
 Thing in it self الّشيء يف ذاته

 Imaginary املتخيل
 Sign عالمة 

 Art الفن
 Image لصورةا

 Mind العقل 
 Marxism املاركسية
 Rationalism العقالنية 
 Discourse  اخلطاب
 addresser املرسل 
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 Addressee رسل إليه امل
 Narrative السردي
   Intertextuality  التناص
 litterature األدب 
 Theory النظرية 

 Narrative Representation  التمثيل السردي
 Contextual السياق

 Deconstruction التفكيك 
 Reference املرجع 
 Criticism النقد 

 Narratology علم السرد
 Meaning ملعــىن ا

 Hypertext  التعالق النّصي
 Narrator الراوي
 Method املنهج 

 Criticism Textual  النقد النّصي
 Literary theory نظرية األدب 

 Immitation احملاكاة 
 Classicism الكالسيكية 

 Romanticism الرومنسية 
 Language  اللغة

 Cultural Studies الدراسات الثقافية
 Emperical Method املنهج التجرييب 
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  Critical Method املنهج النقدي 
 Phenomenology  ةالظاهراتي

 Cultural Criticism النقد الثقايف 
 Imagination اخليال 

 Material Imagination اخليال املادّي 
 Anthropology  األنثروبولوجيا

 Cogito  الكوجيتو
 English Empericism الّتجريبّية اإلجنليزيّة

 Enlightenment  عصر الّتنوير
 Genetic Epistemology  االبستيمولوجيا التكوينية   

 Essence of image الّصورة  جوهر
 Meditation الّتأّمل 
 Consciousness الوعي 

 Neo-Platonism األفالطونية احملدثة 
 Intention القصد
 Poem الّشعر 

 Pleasure الّلذة
 Humanism الّنزعة اإلنسانّية 

 Phantasy الفنطاسيا
 Method of Doubt منهج الّشك 
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 مصادر البحث:أ/

 عبد هللا إبراهيم -1
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