
                                          التلقي عند الفالسفة املسلمني                                             الثامن العدد-جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

939 

 

 التلقي عند الفالسفة املسلمني
 )الفارايب وابن سينا(

 التائبعمر د.خريية 
kuitiaaltaied@yahoo.com 

 ملخص البحث:
حياوؿ البحث الكشف عن نظرية التلقي عند بعض فالسفة اإلسالـ وزلاولة تأصيلها,       

فالشاعرية حتددىا صدمة الغرابة اليت حيدثها التقاء النص بادلتلقي عند الفارايب, أما ابن سينا فإنو 
 يربط عملية التلقي بالػُمَخيَّل.

A summary of the research: 
    Trying to seek the disclosure of the theory of scaling 
when some  philosophers Islam attempt determined by the 
strange shock caused by the confluence of the text the 
recipient's mailbox is set up when Farabi, either to Ibn Sina 
linking the process of scaling to fiction. 
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   مفهوم التلقي:
, مادة لقي(, فمعٌت قولو تعاىل: "ِإْذ تَػَلقَّْونَُو 1970التلقي يف اللغة االستقباؿ )ابن منظور,     

, مادة 1970منظور, ( أي يأخذ بعضكم عن بعض )ابن  15بِأَْلِسَنِتُكْم" )سورة النور, اآلية
ـُ ِمن رَّبِِّو َكِلَمػػػٍت" )سورة البقرة, اآلية  ( فمعناه أنو أخذىا عنو, 36لقي(, وأما قولو: "فَػتَػَلقَّى َءاَد

 , مادة لقي(.1970"أي تعلمها ودعا هبا" )ابن منظور, 
يف عملية -ومفهـو االستقباؿ يف النقد األديب ولدى أصحاب نظرية التلقي حتديدًا ىو الًتكيز 

على زلورين مها )القارئ والنص(, والقارئ ىو احملور األىم وادلقدـ يف عملية التلقي  -اإلبداع
(, وتكمن أمهيتو من خالؿ "دوره الفعاؿ ذاتًا واعية ذلا نصيب األسد 111, 1992)ىلب, 

(. وعالقة القارئ 180, 2005)أبو ىنيف,  النص وإنتاجو, وتداولو, وحتديد معانيو"من 
(, مفتوحة على العديد من التأويالت 30, 1992بالنص "عالقة حرة غري مقيدة" )ىلب, 

فليست "عالقة جربية موظفة خلدمة نظاـ أو طبقة كما يف ادلاركسية, وليست عالقة سلبية كما 
 (.17 -18, 1996)عبد الواحد,  ىي يف ادلذىب الرمزي"

وقد نضج مصطلح التلقي بوصفو منهجًا نقديًا يف ستينيات القرف العشرين على يد ىانز روبرت 
ياوس و وولفغانغ إيزر لكن ىذا النضج سبقو حضور عند النقاد ادلسلمني, وإف مل يكن حضوراً 

اهتا, ومن ىؤالء النقاد الفيلسوفاف متكاماًل, فقد ظهر يف حنايا النظريات النقدية اليت حياولوف إثب
 الفارايب وابن سينا.

 التلقي عند الفارايبأوًلا : 
تبدأ عملية إبداع النص عند الفارايب حاؿ التقاء النص بادلتلقي وذلك يف قولو: "إمنا يصري أفضل 

 (.171, 1971وأكمل بألفاظ زلدودة: إما غريبة وإما مشهورة " )الفارايب, 
غري أنو فرؽ يف أف تكوف ىذه اللغة إما غريبة  ؛أف مجاؿ لغة الشعر يف زلدوديتو وإف رأي الفارايب

 (.171, 1971وإما مشهورة )الفارايب, 
فادلتلقي يكمن يف ىذا التفريق, ويظهر ذلك يف توضيح ابن رشد دلفهـو )الغريب وادلشهور(      

ىل لساف ما مشهورة عندىم لدى الفارايب فيقوؿ: "األلفاظ ادلستولية ىي األلفاظ اخلاصة بأ
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مبتذلة دالة على ادلعاين اليت وضعت ذلا من غري توسط. أما الغريبة فهي األلفاظ اليت ىي غري 
مبتذلة عند مجهورىم, وغري مستعملة عندىم, بل إمنا يستعملها اخلواص منهم" )الفارايب, 

1971,171.) 
ن اللغة ادلألوفة "ادلشهور" من جهة, وألف "الغريب" لغة خاصة فإنو سيحوي قدراً من االضلراؼ ع

 وسيكوف ىناؾ تفاوت يف إدراؾ مجاليتو للخاصة من جهة أخرى.
ويربز التفاوت بني ادلتلقني يف حتديد مجالو عند حديثو عن الطبقة اخلاصة من ادلتلقني وىم   

 فئتاف: الفئة األوىل)اجلمهور وكثري من الشعراء( والفئة الثانية ىم )القدماء(:
فاجلمهور وكثري من الشعراء يقولوف بأمهية الوزف دوف اعتبار احملاكاة وطبيعة األلفاظ "فريوف أف 
القوؿ شعر مىت كاف موزونًا مقسومًا بأجزاء ينطق هبا يف أزمنة متساوية, وليس يبالوف كانت 

ك وال يبالوف بألفاظو كيف كانت بعد أف تكوف فصيحة يف ذل ,مؤلفة شلا حياكي الشيء أـ ال
 (.  172, 1971)الفارايب,  اللساف بل يؤثروف منها ما كاف مشهوراً سهالً"

أما القدماء فريوف أف احملاكاة والوزف جوىر الشعر وقوامو "فقواـ الشعر وجوىره عند القدماء ىو 
أف يكوف قواًل مؤلفًا شلا حياكي األمر وأف يكوف مقسمًا بأجزاء ينطق هبا يف أزمنة متساوية" 

 (.172, 1971, )الفارايب
 يظهر يف التحديد السابق للغة اخلطابة والشعر أف الفارايب قد عني نوعني من ادلتلقني مها:

 املتلقي العام: -1
و إليو القوؿ  ؛وىو من يوجو إليو القوؿ لغرض اإلقناع أو التأثري     فإف كاف الغرض إقناعو وجِّ

مباشرة يف صورة خطابية خالية من احملاكاة, وقد تستعمل اخلطابة " أشياء من احملاكاة يسرياً, 
( وادلراد باجلميع 173, 1971وىو ما كاف قريبا جدًا واضحًا مشهورًا عند اجلميع" )الفارايب, 

 ىو ادلتلقي العاـ.
وعليو تكوف لغتو ادلوجهة  ؛بة لغة الشعر, فالغاية من الشعر التأثريويفهم من حتديد لغة اخلطا

 للمتلقي قائمة على احملاكاة سواء كانت قريبة أـ زلاكاة بعيدة لغرض التأثري فيو .
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كما تتضح طبيعة اللغة الشعرية يف عدوؿ بعض الشعراء عنها واستبداذلا بلغة اإلقناع فػ"كثري من 
وة على األقاويل ادلقنعة يضعوف األقاويل ادلقنعة ويزنوهنا" )الفارايب, الشعراء الذين ذلم أيضًا ق

1971 ,173.) 
  املتلقي اخلاص: -2

يظهر ادلتلقي اخلاص يف التفاوت يف إدراؾ مادة الشعر واخلطابة, فاستخداـ  اخلطيب      
 ( فيشكل على بعض173, 1971للمحاكاة "أزيد شلا شأف اخلطابة أف تستعملو" )الفارايب, 

ادلتلقني جنس ادلادة ادلقدمة "فيكوف قولو ذلك عند كثري من الناس خطبيَّة بالغة, وإمنا ىو يف 
 (.1971,173احلقيقة قوؿ شعري قد عدؿ بو عن طريق اخلطابة إىل طريق الشعر" )الفارايب, 

كذلك استخداـ الشعر دلادة اخلطابة يكوف "عند كثري من الناس شعراً, وإمنا ىو قوؿ خطيّب, 
 (.173, 1971عدؿ بو عن منهاج اخلطابة" )الفارايب, 

  هدف الشعر من املتلقي:
إف غاية العملية الشعرية النهوض بادلتلقي "ضلو فعل الشيء الذي خّيل لو فيو أمر ما من      

عنو, ومن  نزاع أو كراىة لو, أو غري ذلك من األفعاؿ أو إساءة أو إحساف"  طلب لو, أو ىرب
( ووسيلتو يف ذلك احملاكاة اليت تقـو بدورىا بتلمس "القوؿ ادلؤلف شلا 175, 1971)الفارايب, 

( ويساند احملاكاة الوزف, فالوزف عنده 174, 1971حياكي الشيء ختييل ذلك" )الفارايب, 
داث عملية التأثري فهو"ادلكمل للمحاكاة اليت دتيز األسلوب الشعري, ال العنصر الثاين يف إح

 (.22, 1981يفقد الشعر بفقدانو شعريتو بل تنخفض منزلتو إىل القوؿ الشعري" )اجلوزو, 
والتخييل ىو ىدؼ احملاكاة للوصوؿ من خاللو إىل التأثري يف ادلتلقي, والفعل ادلتأيت من        

)اليوسفي,  ع ادلتلقي يف حالة شعورية مرىفة وحتريكو ضلو القبوؿ والنفور"التخييل يتلخص يف وض
1992, 234 .) 
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   التخييل عند الفارايب:
 يندرج التخييل عند الفارايب يف ثالث مستويات ىي:

ختييل الشيء نفسو, وىو التخييل البسيط أو القريب )التقريري( كقوؿ اخلنساء  املستوى األول: - أ
 (:19, 2002)اخلنساء, 

يِّدا ؟                       َأال تَػْبِكياِف اجَلرِيَء اجَلِميَل    َأال تَػْبِكياِف الَفىَت السِّ
و يرى الفارايب أف ىذا ادلستوى من التخييل ديكن تلمسو يف األقاويل العلمية بتعريف الشيء يف 

 (.174, 1971نفسو )الفارايب, 
ختييل وجود الشيء يف شيء أخر, وىو التخييل ادلركب أو اجملازي كقوؿ  املستوى الثاين: - ب

 (:35, 1976بشار )بن برد, 
 َكَأفَّ ُمثاَر النػَّْقِع َفوَؽ ُرُؤوِسِهم    َوَأْسيافُنا لَْيٌل تَػَهاَوى َكواِكُبوُ                  

( فنحن ال 174, 1971يب, وقد شبو الفارايب ىذا ادلستوى بالربىاف يف األقاويل العلمية )الفارا
كروية األرض ودوراهنا إدراكًا مباشرًا بل من خالؿ الرباىني اليت قدمها علماء   -ندرؾ ػ مثالً 

الفلك واجلغرافيا, كذلك ال نستطيع إدراؾ قوة ادلعركة وشراستها إال من خالؿ التشبو الذي قدمو 
 الشاعر.

 التخييل البعيد:املستوى الثالث -ج
لتخييل يكوف بتخيل الشيء بواسطتني فأكثر, فيتخيل "الشيء  مبا حياكيو بال وىذا النوع من ا

توسط ويتخيل بتوسط شيء واحد وبتوسط شيئني على حسب القوؿ الذي حياكي الشيء" 
 (.175, 1971)الفارايب, 

وىذا النوع من التخييل تكوف العالقة فيو بني احملاكي واحملاكى أبعد من سابقيو ألنو حيتاج يف 
 :(54, 1998)أبو نواس,  راكها إىل أكثر من واسطة وذلك كقوؿ أيب نواسإد

 ِإَذا َوِلَج الَبِعرُي فَػَرْوُغ َصرْبِي    َعِن الصَّْهباِء يف َسمِّ اخلَِياطِ             
وىو ادلستوى  احملبذ وادلرغوب عند ادلتلقني فػ"كثري من الناس جيعلوف زلاكاة الشيء باألمر األبعد 

 (.175, 1971فضل من زلاكاتو باألمر األقرب" )الفارايب, أمت وأ
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 أثر التخييل يف املتلقي:
غاية التخييل عند الفارايب إحداث اإلذعاف واالنقياد من جهة ادلتلقي للقوؿ ادلقدـ إليو "فإف     

أفعاؿ اإلنساف كثريًا ما تتبع ختيالتو, وكثريًا ما تتبع ظنو أو علمو, وكثريًا ما يكوف ظنو أو علمو 
(. 175, 1971مضاداً لتخيلو فيكوف فعلو حبسب ختيلو ال حبسب ظنو بو أوعلمو" )الفارايب, 

فكلنا ندرؾ بعلمنا وظننا أف النمر والذئب والضبع وحوش فتاكة غري مستأنسة لإلنساف, كما 
 (10, 1992يرفض اإلنساف التفرد والوحدة, لكن مساعنا لقوؿ الشنفرى: )الشنفرى, 

 ُء َجْيػػػَأؿُ َوِل ُدوَنُكْم أَْىُلوَف ِسيٌد َعَملٌَّس    َوأَْرَقُط ُزْىلوٌؿ َوَعْرفػػػػػػػا          
ػػػػػرِّ             َذائٌِع َلَدْيِهْم وال اجلاين مبا َجرَّ خُيَْذؿُ  ُىُم الرَّْىُط ال ُمْسَتودُِع السِّ

 سيبعث يف الذىن فكرة االستئناس للحيواف وكراىية العامل اإلنساين.
 التلقي عند ابن سينا ثانياا:
يعد ابن سينا ادلتلقي عنصرًا أساسيًا لتشكل العملية اإلبداعية الشعرية, فػ"الشعر ىو كالـ       

( وإف  161, 1982سليل مؤلف من أقواؿ موزونة متساوية ,وعند العرب مقفاة" )ابن سينا, 
كاف وجود ادلتلقي يف ىذا التعريف ليس واضحاً, لكنو يتضح دتاـ الوضوح يف شرحو لكلمة 

دلخيل ىو الكالـ الذي تذعن لو النفس, فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور, من )سليل( فػ"ا
, 1982غري روية وفكر واختيار باجلملة تنفعل لو انفعااًل نفسانيًا غري فكري" )ابن سينا, 

(. فيربز ادلتلقي يف ىذا القوؿ من خالؿ مهمة التخييل يف الشعر, ودوره يف إذلاـ ادلتلقي 161
 والتأثري فيو.

  بيعة التخييل:ط
التخييل خارج عن إطار احلقيقة, وإف كانت العالقة بينهما ليست عالقة ضدية لكنها يف      

الوقت نفسو ليست عالقة تأطريية أو حىت تالزمية, وإمنا ىي تفرد كل عنصر بذاتو قد يلتقياف 
فس فرمبا أفاد وقد يفًتقاف "والقوؿ الصادؽ إذا حّرؼ عن العادة وأحلق بو شيء تستأنس بو الن

(. وذلك كالقوؿ: )إف الكافر مهما قّدـ من 161, 1982التصديق والتخييل معاً" )ابن سينا, 
خري فلن ينفعو ذلك وال يعّد لو( فهذه حقيقة ولكن قوة االلتفات واالنتباه ذلا لن تكوف كاالنتباه 
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ْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت ِبِو الرِّيَػػُح يف يَػْوـٍ َعاِصٍف" إىل قوؿ هللا تعاىل:"مََّثُل الِذيَن َكَفُروا ِبَرهبِِّْم أَْعَمػُلهُ 
(. "ورمبا شغل التخييل عن االلتفات إىل التصديق والشعور بو" )ابن 21)سورة إبراىيم, اآلية 

, 2004)األعلم الشنتمري,  زلمد بن يوسف (. كقوؿ أيب دتاـ ديدح162, 1982سينا, 
395:) 

 (2)رَُكوبَا (1)الشَتاَء يف أخَدَعْيِو    ضْربًَة َغاَدرَْتُو َعْوداً  َفَضرْبتَ                    
 لْو أَصْخنا من بَػْعِدىا َلَسِمْعنا    لِػُقػلُػوِب األيَّػاـ ِمنِػػك َوِجػيػَبا                   

 فإف ىذا خارج عن التصديق والواقع لكن النفس تنجذب إليو.
  كيف حتدث عملية التخييل؟

( 161, 1982يف قوؿ ابن سينا "وادلخّيل ىو الكالـ الذي تذعن لو النفس" )ابن سينا,      
فكي تتم عملية اإلذعاف البد من وجود سليلة شعرية  ؛تكمن نقطة االلتقاء بني النص وادلتلقي

دتكن ادلتلقي من استيعاب  النص ادلتخيل, وكي تتمكن ادلخيلة من إذعاف ادلتلقي أيضا البد أف 
لنص ادلقدـ مبنيا بناء ختييلياً. فػ"العملية تبدأ بالصورة ادلخيلة اليت تنطوي عليها القصيدة يكوف ا

واليت تنطوي ػ ىي بذاهتا ػ على معطيات بينها وبني اإلثارة ادلرجوة عالقة )...( وحتدث العملية 
على مستوى فعاًل عندما تستدعي خربات ادلتلقي ادلختزنة معطيات الصورة ادلخيلة فيتم الربط ػ 

 (.196, 1981الالوعي من ادلتلقي ػ بني اخلربات ادلختزنة والصور ادلخيلة" )عصفور, 
فابن سينا يلتقي مع الفارايب يف إثبات أف اذلدؼ من الشعر ىو انقياد ادلتلقي ضلو القوؿ ادلخيل 

وية فػ "ادلخيل ىو الكالـ الذي تذعن لو النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غري ر 
 (.161, 1982وفكر واختيار, وباجلملة تنفعل لو انفعااًل نفسانياً غري فكري" )ابن سينا, 

وىذا اإلذعاف يكوف متولدًا عن القوة ادلتخيلة للمتلقي فالقوة ادلتخيلة ػ اليت ىي نظري القوة 
تسيطر على  ادلخيلة للمبدع ػ "ىي القوة الفاعلة يف اجلوانب الذاتية لإلنساف, إف القوة ادلتخيلة

                                                 
 .393, ص1عوداً: ادلسن من اإلبل, السابق, ج- 1
 .393, ص1ركوبا: ادلذلل للركوب, السابق, ج- 2
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القوة النزوعية عند اإلنساف فإذا استثري التخيل انفعلت القوة النزوعية وحتركت يف االجتاه الذي 
 (.198, 1981تفرضو حركة التخييل" )عصفور, 

واحملدث لعملية اإلثارة يف سليلة ادلتلقي ىو التعجيب فػ"التخييل إذعاف, والتصديق إذعاف, لكن 
 (.161, 1982التخيل إذعاف للتعجب وااللتذاذ بنفس القوؿ" )ابن سينا, 

و"التعجيب مسة كامنة يف احملاكاة ديكن أف تقرف تلقائيًا بالغرابة اليت تثري اإلحساس بالعجب 
, 2007دًا إىل فاعلية التخيل اليت ديتلكها كل من ادلبدع وادلتلقي" )الزعيب, وبالدىشة استنا

148.) 
(. واالضلراؼ 149, 2007والغرابة حتدث من "حتريف القوؿ عما ىو معتاد" )الزعيب,       

حيدث مبفارقة ادلألوؼ فػ"الشعراء جيتنبوف استعماؿ اللفظ ادلوضوع وحيرصوف على االستعارة 
حىت إذا وجدوا امسني للشيء أحدمها موضوع واألخر فيو تغري مالوا إىل ادلغري" حرصا شديدًا 

 (.217, 1982)ابن سينا, 
وتأثري التحريف واضح يف قولو: "والقوؿ الصادؽ إذا حرؼ عن العادة وأحلق بو شيء    

 تستأنس بو النفس, فرمبا أفاد التصديق والتخييل معًا ورمبا شغل التخييل عن االلتفات إىل
 (. 162, 1973التصديق والشعور بو" )ابن سينا,

والتحريف مسؤولية احملاكاة اليت تقـو بتحقيق التأثري النفسي لدى ادلتلقي عن طريق االخًتاع 
واإلبداع فػ"التخيالت واحملكيات ال حتصر والحتد, وكيف واحملصور ىو ادلشهور أو القريب , 

 الشعر بل ادلستحسن فيو ادلخًتع ادلبتدع" )ابن والقريب أو ادلشهور غري كل ذلك ادلستحسن يف
(, فالتخييل من شأنو أف" جيعل اخلطاب ينزع ضلو الغرابة" 162-163, 1973سينا, 

 (.363, 1992)اليوسفي, 
, والتغرير ىو أف ال يستعمل كما يوجبو ادلعٌت      ويف قوؿ ابن سينا: "أف القوؿ يرشق بالتغرير

( إشارة إىل االضلراؼ الًتكييب يف بناء 202, 1982بو" )ابن سينا, فقط, بل يستعري ويبدؿ ويش
 اجلملة, وما يًتتب على ىذا االضلراؼ من حتوؿ دالِل يف بنية النص الذي يتولد عنو اإلغراب.
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واالخًتاع يف تركيب القوؿ لكونو غريب عن ادلألوؼ وادلشهور من شأنو أف يثري التعجب عند 
لد اإلحساس بالدىشة والعجب دلا حتملو من مفاجأة أو صور مفارقة ادلتلقي, فػ"الغرابة ىي تو 

( فتذعن النفس. كما إف الغرابة ترتقي باألسلوب األديب عن 149, 2007للمألوؼ" )الزعيب, 
االبتذاؿ والسوقية فتبث الدىشة والتعجيب يف نفسو, فػ"الرونق ادلستفاد باالستعارة والتبديل سببو 

, 1982يتبع ذلك من اذليبة واالستعظاـ والروعة" )ابن سينا,  االستغراب والتعجب, وما
203.)  

 وسائل احملاكاة للتأثري يف املتلقي:
( وذلك من جهة 1973,163حدد ابن سينا "األمور اليت جتعل القوؿ سلّيالً" )ابن سينا,     

 تأثريىا يف ادلتلقي خللق التعجب فيو:
أمور تبعث العجب لذاهتا من غري حيلة "بل يكوف نفس اللفظ فصيحًا من غري صنعة فيو, أو  -1

أف يكوف نفس ادلعٌت غريبًا من غري صنعة إاّل غرابة احملاكاة والتخييل الذي فيو" )ابن سينا, 
1973 ,163.) 

ف يقـو وزلصلها أ (163, 1973أمور تبعث العجب حليلة يف اللفظ أو يف ادلعٌت )ابن سينا,  -2
الشاعر هبدـ البنية اللغوية ادلتعارفة فيعدؿ عن الطريقة ادلعتادة يف تشكيل الكالـ وتعليق بعضو 

 ببعض, عندىا يكوف التعجب صادراً عن حيلة يف اللفظ وادلعٌت.
الزعيب,  -203, 1992وىذه األمور الباعثة للعجب سواء بذاهتا أو حبيلة ىي )اليوسفي, 

2007 ,150:) 
 متعلق بزماف القوؿ.الوزف وىو  - أ

 اللفظ وىو متعلق بادلسموع من القوؿ. - ب
 ادلعٌت وىو ادلتعلق بادلفهـو من القوؿ.  - ت
 اللفظ وادلعٌت وىو ادلًتدد بني ادلفهـو وادلسموع من القوؿ.  - ث

 اهلدف من عملية التخييل:
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دين لفعل إف الغاية من الشعر عند ابن سينا ىي التأثري يف ادلتلقي, إما لتوجيهو ضلو غرض م     
زلدد أو انفعاؿ زلدد, كادلديح للشهرة والعطية, واذلجاء إلنزاؿ قدر اخلصم, والوسيلة يف ذلك 
احملاكاة فػ"كل زلاكاة إما أف يقصد هبا التحسني, وإما أف يقصد هبا التقبيح, فإف الشيء إمنا 

, (, وإما أف يقصد فيو التعجب وحده162, 1973حياكى ليحسن أو يقبح" )ابن سينا, 
(, فقد كانت العرب "تشبِّو  162, 1973ويشًتؾ يف ىذه الغاية العرب واليوناف )ابن سينا, 

 (. 170, 1973كل شيء لتعجب حبسن التشبيو" )ابن سينا, 
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