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 المعالجة النقدية لقضية الخيال الشعري
 

 عبد اهلل بن خميس بن سوقان العمري د.
 أستاذ األدب والنقد ادلشارؾ

 جامعة الباحة -بقسم اللغة العربية يف كلية العلـو واآلداب بباجلرشي
 

 :ملخصال
ادلقالة معاجلة قضية اخلياؿ الشعري يف النقد األديب العريب عند علماء الببلغة  تتناوؿ ىذه

قدديًا والنقاد العرب يف العصر احلديث، وتقف على أىم اآلراء النقدية اليت تناولت ىذه القضية، 
فقد جاءت عند القدماء ربت فنوف )اجملاز(، التشبيو، االستعارة، الكناية وغًنىا من الفنوف 

 نية.البيا
ويف العصر احلديث تباينت نظرة النقاد العرب للخياؿ، وذلك لتعدد اآلراء النقدية 
والفلسفية اليت تناولت ىذه القضية، ويقف البحث على أىم تلك اآلراء عند الفبلسفة والنقاد ػػ 

ضية يف علماء الببلغة ػػ قددياً، والنقد األديب يف العصر احلديث، وتتطرؽ ادلقالة إىل حضور ىذه الق
 األنواع األدبية اجلديدة كالشعر احلر، واألدب الرقمي.

التخييل، اخلياؿ، االستعارة، التوىم، الرومانتيكية، الديواف، أبوّلو، شعراء  كلمات مفتاحية:
 ادلهجر، الشعر احلر، األدب الرقمي.

 مقدمة: 
ديثل اخلياؿ عنصرا مهما من عناصر اإلبداع األديب، فهو ملكة البد منها لؤلديب شاعرا  

كاف أو روائيا أو كاتبا، فبو يتفاوت الشعراء والكتاب من حيث القدرة على التأثًن يف النفس، 
ر، وشد ادلتلقي للتفاعل مع النص، إذ يبث اخلياؿ الروح اليت يعد هبا الكبلـ ادلنظـو يف قبيل الشع

وإف كاف النثر يشرتؾ مع الشعر يف اشتمالو على الصور اخليالية، فإف الشعر يتميز بالنصيب األوفر 
منها، كما أنو ديتاز بأحد أنواع التخييل، وىو ما ال يتوخى بو صاحبو وجو احلقيقة، وإمنا يقصد بو 

 اختبلب العقوؿ، وسلادعة النفوس، إىل التشبث بغًن حق. 
ل الفنوف اليت يعود النظر فيها إىل جهة ادلعىن الذي ىو أحد أركاف ويعد اخلياؿ من أمج

الشعر األربعة اليت ال يقـو إال هبا وىي: اللفظ، ادلعىن، والوزف، والقافية، وألمهية اخلياؿ يف العمل 
األديب فقد تناولو الفبلسفة النقاد يف دراساهتم وأحباثهم قدديا وحديثا، ومع كل تلك الدراسات 
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ة فإف حقيقة اخلياؿ تظل غامضة، صعبة التفسًن، وتعد مادهتا )التخيل( من أكثر ادلواد ادلتعدد
العربية خصوبة، واتساعا، اشتقاقا وداللة، وذلذا تعددت الدراسات اليت تناولت قضية اخلياؿ 

 الشعري، لثراء البحث فيها، وخصوبة مادهتا، وأمهية مكّوهنا األديب عامة، والشعري خاصة. 
أي ادلمارسة النقدية ذلذه  -ا البحث على ادلعاجلة النقدية لقضية اخلياؿ الشعري، ويقف ىذ

وتطورات النظرة النقدية ذلا، ويستعرض آراء النقاد القدماء وادثٌن حوذلا، ويقف على  -القضية 
أبعادىا يف الشعر احلر، واألدب الرقمي )التفاعلي( كإضافة جديدة برزت يف أشكاؿ الكتابة 

ية احلديثة، وبرزت من خبلذلا قضية اخلياؿ ادلرّكب، حيث يظهر اخلياؿ الشعري يف مرحلتٌن: الشعر 
األوىل تلك الصورة اليت يرمسها األديب دلا يريد إيصالو للمتلقي، والثانية ترمجة تلك الصورة الذىنية 

ها حلمل من خبلؿ لوحة تشكيلية ردبا تكوف من أعماؿ األديب، أو اختياراتو اليت يرى مناسبت
الفكرة اليت يريد، لتصبح بعد ذلك جزءا من مكّونات النص الرقمي، وردبا تكوف ذلا صورة رمزية 

 ثالثة عند ادلتلقي.  
 مدخــــــل:

 الخيال في اللغة:
ُلولةٍ  ل: .. ظَنَّو، ويف ادلث خاؿ الشيء: خَياُؿ َخْيبًل وَخْيلَة وخااًل وِخَيبًل وَخَياالنًا وسَلالة وسلَِيلة وَخيػْ

من َيْسَمْع خَيَْل، أي يظن، وأخاَؿ الشيُء: اشتبو، يقاؿ: ىذا األمر ال خيُِيل على أحد، أي: ال 
 ُيْشِكل، وشيٌء سلَِيل، أي: ُمْشِكل.

وزَبَّيل الشيُء لو: َتشّبو، وزبّيل لو أنو كذا، أي: َتَشّبو وزبايَل، يقاؿ: زبَيَّلتو فَػَتخّيل يل، كما تقوؿ: 
 ر، وتَػبَػيّنتو فَػَتبٌّن، ورَبَّققتو فَػَتَحّقَق.َتَصّورتُو فَػَتَصوَّ 

 واخلََياؿ واخلََيالة: ما تشّبو لك يف اليَػَقظة واحلُُلم من صورة، قاؿ الشاعر:
 (ٔ) بَرْحلي، أو َخيالُتها الَكذوبُ          فَلْسُت بناِزل إّّل أَلّمتْ 

لك يف اليقظة وادلناـ من صور، واخلياؿ الشخص والطيف وصورة سبثاؿ الشيء يف ادلرآة، وما تشبو 
 .(ٕ)وىو أيًضا الظن والتوىم

، أي تومهوا أهنا (ٖ)﴾أَنػََّها َتْسَعى   ِسْحرِِىمْ  ِإلَْيِو ِمنْ  خُيَيَّلُ  َوِعِصيػُُّهمْ  ِحَباذُلُمْ  فَِإَذايقوؿ تعاىل: ﴿
 تسعى، فاخلياؿ دبعىن التوىم والظن.
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وجو احلقيقة، وإمنا يقصد بو اختبلب  ويعرؼ النقاد اخلياؿ بأنو: ما ال يتوخى بو صاحبو
، ويف ىذا يشارؾ ادلنثور من الكبلـ الشعر يف (ٗ)العقوؿ، وسلادعة النفوس إىل التشبث بغًن حق

 ىذه اخلاصية، ولكن نصيب الشعر منها أوفر، وىو هبا أعرؼ، كقوؿ ابن الرومي:
 َوَما الِحْقُد إّل توأم الّشكِر في الفتى

 ذي إساءةٍ  فحيُث َترى ِحْقداً على
 

 وبعُض المزايا ينتِسْبَن إلى بعضِ  
 (٘)فثّم ترى شكراً على واسِع القرضِ 

 
 الخيال في الشعر العربي القديم:

نسب العرب القدماء ملكة اخلياؿ إىل قوى خفية، أو ما ورائية، مسّوىا )شيطاف الشعر(، 
وغًنىم أفضل أشعارىم اليت  وجعلوا اخلياؿ شكبًل من اإلذلاـ، وقد نسب شعراء العصر اجلاىلي 

كانوا يباىوف هبا إىل الشياطٌن، وذلك لغرابة أحواؿ الشعراء وجهلهم ىم دبصدر شعرىم يف 
سبباً يف نسبة ىذا الشعر إىل مصادر خارجية مسيطرة، توحي بو دلن »العصور األوىل وجعلوا ذلك 

ومن أمساء ىؤالء »ن الشياطٌن، ، ولذلك قالوا: إف لكل شاعر قريناً م(ٙ)«زبتار، وتؤثر بو من تريد
الشياطٌن الذين احتفظت هبم ذاكرة اجلاىليٌن الّسعبلة صاحبة النابغة، وأختها ادلعبلة صاحبة 

 .(ٚ)«بن عبدة علقمة
وؿ امرئ ػػػع، كقػػود لو يف الواقػػإذ ال وج ،نػار اجلاىلييػيف بعض أشع "وؿػػالغ"ويدخل يف ذلك ذكر 

 القيس:
 (ٛ)ومْسنونٌة زرٌق كأنياِب أغوالِ        والمشرفّي َمَضاِجعيأَيقتـُُلني 

 ومنو قوؿ تأبط شراً يصف الغوؿ أيضاً: 
 انِ ـــى بطــُت عند رَحـبما ّلقي         مٍ ــــاَن فهـــغ فتيــأّل َمن مبل

 بسهٍب كالصحيفِة َصْحَصحانِ         ِويـــوإّني قْد لقيُت الغوَل ته              
 ي(ـــأخو َسفٍر، َفَخلِّي لي َمكانِ    أيــٍن،    و ـفقلُت لها: )ِكالنا نض              
 يــــوٍل يََمانــي بمصقـلها كفّ         ْوىــــفَشّدْت شدًة َنْحوي فأىَ               
 رانِ ـــن وللجــاً لليديــــَصريع         ّرتــــفأضرِبُها بال دىٍش فخ              
 انِ ـــُت الجنـــي ثبــمكانِك! إنَّن      فقلُت لها ُرويداً « ُعدْ »فقالْت               
 يـــاذا أتانــاً مــألنظَر ُمْصبح            وــــا عليـــك متكئً ـــم أنفّ ـــفل              
 انِ ـــاللسكرأِس الّهِر مشقوق            حٍ ــــاِن في رأٍس قبيــإذا عين              
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 (ٜ)انـــــــوثوٍب من عباءِة أو شن          بٍ ـــــوَساقَا مخدٍع وشواِة كل              
 وقوؿ اخلنساء:

 (ٓٔ)وأذكُرُه بكلِّ مغيِب شمسِ      يُذكُرني طلوُع الشمِس صخراً 
 بن ادلنذر: ومنو أيًضا قوؿ النابغة خياطب النعماف

 (ٔٔ)وإْن خلُت أّن المنتأى عنك واِسعُ     فإّنك كالليِل الذي ىو ُمدرِكي
 وقوؿ زىًن:

 (ٕٔ)يطيُع العوالي رُكَّبت ُكّل َلْهذم     ومن يعِص أطراِف الزُّجاج فإنَّو
ورغم ورود اخلياؿ على ألسنة الشعراء اجلاىليٌن كما ىو احلاؿ يف النماذج السابقة فإنو  

ظروؼ القصيدة وموضوعها،  كاف يأيت عفو اخلاطر دوف تكلف أو طلب، وإمنا ىو ما سبليو
ويلحظ أنو مل يكن يتضح بصفة فنية جلية، فقد كانت ىذه ادللكة )اخلياؿ( زبفى على أفهاـ 
اجلاىليٌن ولذا عدوىا قدرة خارقة لكل ما خالف احلقيقة، ولظنهم أف ىذه القدرة سبيز الشعراء 

ع حججهم ، ألنو جاء دبا مل تستطملسو هيلع هللا ىلصعن غًنىم أطلقوا لقب شاعر على نيب الرمحة 
وببلغتهم رلاراتو أو اإلتياف دبثلو، فما كاف إال أف اهتموه بالسحر وإمنا جاء بالشعر، لعلمهم أف 

 للشعراء ملكة أو إذلاً فقد كانوا ينسبوف الشعر لقوى خفية.
وورد اخلياؿ على ألسنة الشعراء يف تصوير مشاىداهتم يف بيئتهم البدوية، أما التغين 

فقد كانا خاليٌن من ىذا الشعر الذي »فيكاد خيلو منو العصر اجلاىلي واألموي بالطبيعة ومجاذلا 
، وىذا يعود (ٖٔ)«يتغىن دبحاسن الكوف ومفاتن الوجود ويشبب جبماؿ الطبيعة وسحر الربيع

فقد كاف للشعر اجلاىلي يف تعلقو باحلقيقة وواقع احلياة أثر يف »الىتماـ الشاعر العريب بالواقع، 
بن  ، وذلذا استجاد عمر(ٗٔ)«ىتماـ عند الشعراء اخلالفٌن من اإلسبلميٌنتأصيل ىذا اال

يعاظل بٌن الكبلـ، وال يتبع »بن أيب سلمى ألنو مل يكن  شعر زىًن )رضي ا عنو(اخلطاب
ومل يكن منو إال ما جاء يف تضاعيف القصيدة عند  (٘ٔ)«وحشيو، وال ديدح الرجل إال دبا فيو

 لة أو الراحلة اليت ديتطيها العريب يف الصحراء، كقوؿ األعشى:وصف ابوبة أو وصف الرح
 خضراء جاَء عليها ُمسبٌل َىَطلِ            ما روضُة من رياِض الحسِن معشبةٌ            
 لِ ـــمؤزر من عميم النَّبت ُمكَته          رقـــُيضاِحك الشمَس منها كوكٌب شَ            
 (ٙٔ)لــوّل بأحسَن منها إذا َدنا األصَ                ةٍ ــــــُر رائحــــمنها نشَب ـيوماً بأطي         

 وقوؿ كّثًن: 
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 فما روضٌة بالَحْزِن طيّبُة الثرى
 بمنخِرٍق من بطن  واٍد؟ كأنّها

 كأنهاأفيُد عليها الِمْسك حتى  
 بأطيب من أرادن عزة موىنا

 يمُج الّندى ُجْثَجاثَها وعراَرىا 
 ىاعطارٌة وتجارُ تالقت بو 

 لطيمُة داريٍّ تفّتق فَارُىا
 (ٚٔ)إذا أْوَقدْت بالمندِل الرَّطب ناَرىا

 
 

ويف العصر العباسي شهد اجملتمع انفتاحًا وتقدمًا مدنياً، واطلع الشعراء على عادات 
وطباع مل تكن مألوفة عندىم، وبدأت احلضارة تدب يف اجملتمع، األمر الذي جعل الشعراء يتغنوف 
دبظاىر احلضارة اجلديدة كالقصور واحلدائق، ومظاىر الطبيعة اجلميلة اليت تبدت ذلم يف ثوب 
قشيب، ومع اىتماـ الشعراء بفن الوصف ظهر اىتمامهم أيضًا باخلياؿ الشعري، الرتباطو الوثيق 

ويف ىذا الوسط ادلرتؼ الذي تغًّن فيو كل شيء، شّب ذلك الفن الطبيعي الوليد، »بالوصف، 
 ، صلد ذلك يف مثل قوؿ البحرتي:(ٛٔ)«ي يتغىن بسحر الطبيعة يف سلتلف ادلظاىر وشّّت األلوافالذ

 من الحسِن حتى كاد أن يتكّلما        أتاَك الربيُع الطلُق يختاُل ضاحكاً                
 اـــأوائَل ورٍد كّن باألمس نّوم        وقد نّبو النوروُز في غلِس الّدجى               
 ُل ُمَكّتماـــــينثُّ حديثاً، كان قب             وُ ـــــدى فكأنّ ـــــرُد النــها بـــيفتّـقُ                
 عليِو، كما نشرت َوِشياً ُمَنْمَنَما            وــــُع لباسَ ـــومن شجٍر رّد الربي               
 (ٜٔ)وكان قذى للعيِن إذا كان محَرما          ةً ـــــلَّ، فأبدى للعيوِن بشاشـــأح               

وصلد ىذا االىتماـ بوصف الطبيعة وتصويرىا والتغين هبا عند شعراء بين العباس ديتد أثره 
تعابًن »إىل الشعر األندلسي، فقد أُغـر الشعراء األندلسيوف بوصف الطبيعة، وجاء وصفهم ذلا يف 

يف مثل قوؿ ابن خفاجة يصف مشهدا فريدا ، صلد ذلك (ٕٓ)«عذبة ناصعة، ووصف دقيق مجيل
 من أرض األندلس:

 هلل نهٌر ساَل في بطحاِء!
 متَعّطُف مثَل السواِر كأنو

 قد رّق حتى ُظّن قرصاً مفرغاً 
 وغدْت تحفُّ بو الغصوُن كأنَّها

 والماُء أسرَع جريُو متحّدرِاً 

 أشهى وروداً من لمى الحسناءِ  
 والزىُر يكنفُو مجرَّ سماءِ 
 من فضٍة في بردٍة خضراءِ 
 ىدٌب يحُف بمقلٍة زرقاءِ 
 متلّويَاً كالحيِة الّرقطاءِ 
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 (ٕٔ)ذىُب األصيِل على لجيِن الماءِ  والريُح تعبُث بالغصوِن وقد َجرى
 

 الخيال في نظر النقد األدبي العربي القديم:
)ااكاة( تأثر فبلسفة ادلسلمٌن بآراء فبلسفة اليوناف ونقادىم، حيث يرى أفبلطوف أف 

أدٌل مراتب ادلعرفة، لربوز اخلياؿ احلسي الذي تبتدئ فيو خياالت األشياء وظبلذلا ومظاىرىا  
، ويرى أف ااكاة الشعرية تفسد (ٕٕ)كمظهر حصاف أو سرير مثبًل، شلا ديكن رمسو أو تصويره

آلذلة الشعر اليت أفهاـ السامعٌن، لتقدديها معارؼ غًن حقيقية، ومزيفة، والشعراء يف نظره تابعوف 
، فقد كاف اخلياؿ (ٖٕ)«منشد ملهم تبث اآلذلة حديثها على لسانو»تقـو بإذلامهم، فالشاعر 

الشعري عند أفبلطوف نابعًا من ىذه الرؤية، وعده نوعًا من اجلنوف العلوي توّلده ربّة الشعر يف 
ة الشعر، لذلك نفس الشاعر، وبذا ينكر أي دور للشاعر الذي ىو مرتجم دلا يتلقاه من آذل

وجود مثاؿ للجماؿ خارجي وتصبح األشياء يف حقيقة مجاذلا شبيهة ادلثاؿ، »افرتض يف نظريتو 
 .(ٕٗ)«ويقرتب ىذا الشبو أو يبعد دبقدار ما فيها من مجاؿ

وذىب أفبلطوف إىل أف الشعر ال ينقل حقيقة األشياء وإمنا صورىا ومظاىرىا، ولذلك 
يء اسوس دوف اجلوىر، وىو هبذا يوىم باحلقيقة، وىي إذف فهو يقتصر على زلاكاة ظاىر الش

 ، ومن ىذا ادلنطلق جعل للحقيقة منازؿ ثبلث: (ٕ٘)معيار الشعر عنده
أوذلا منزلة الصنع احلقيقي واخللق وىو عمل ا صانع ادلثل، والثانية ىي الصنع اإلنساٍل، وادلنزلة 

 .(ٕٙ)ال للحقائقالثالثة ىي ااكاة، وىي خلق للمظاىر والصور 
وجاء بعد أفبلطوف تلميذه أرسطو الذي خالف أستاذه يف نظرية ااكاة 

(Immitation ،حيث يرى أف الشعر جيري على ألسنة الشعراء نتيجة ااكاة وحب الوزف )
نوع من احلركة احلاصلة يف الذىن والناذبة »وال دخل لآلذلة يف ذلك، ونظر إىل اخلياؿ على أنو 

احلركة ادلتولدة عن اإلحساس بالفعل، ودلا  »وهبذا يرى أف التخيل ىو  (ٕٚ)«ات احلسيةعن ادلدرك
امسو من النور  phantasia« فنطاسيا»كاف البصر ىو احلاسة الرئيسة فقد اشتق التخيل 

، إذ بدوف النور ال ديكن أف نرى، ودلا كانت الصور تبقى فينا وتشبو phaos« فاوس»
تفعل أفعااًل كثًنة بتأثًنىا، بعضها ألهنا ال يوجد عندىا عقل وىذه اإلحساسات فإف احليوانات 

، كاحلاؿ يف  ىي البهائم، وبعضها اآلخر ألف عقلها حيجب باالنفعاؿ، أو األمراض، أو النـو
 .(ٕٛ)«اإلنساف
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وقد جعل أرسطو التخيل وسيطًا بٌن اإلحساس والعقل، وذلك من خبلؿ ربطو التخيل 
(، إال أنو يرى Falseة تقييد التخيل بالعقل، وخلط بينو وبٌن التوىم )بالتفكًن، وأكد على ضرور 

السبيل للوقوؼ على جوىر األشياء... وربط بٌن النواحي الفنية ورسالة الشعر »أف ااكاة ىي 
االجتماعية واخللقية، بل مل يعن بدراسة النواحي الفنية إال ألهنا تشحذ إدراؾ النواحي االجتماعية 

 .(ٜٕ)«ليت هتدؼ إليهاواخللقية ا
وظهر تأثر فبلسفة ادلسلمٌن ونقادىم بالثقافة اليونانية حيث جاء التخيل مرادفًا للتوىم، 

ىػ( مثبًل يعرؼ ٕٕ٘ويرجع بعض اققٌن وادلرتمجٌن ذلك اخللط إىل الرتمجة، فنجد الكندي )ت
الفنطاسيا ىو التخيل، قوة نفسانية مدركة للصور احلسية مع غيبة طينتها، ويقاؿ »التوىم بأنو: 

 .(ٖٓ)«وىو حضور صورة األشياء اسوسة مع غيبة طينتها
ىػ( أف الشاعر يعمل ذىنو أواًل لتصوير أشياء سلتلفة، مث يعمل ٕٕٖويرى ابن طباطبا )ت

على نقل ىذا التصور إىل صور رلسدة للمعىن الذي يريد أف يوصلو للمتلقي، ويوظف لذلك ما 
أشعارىا من »، فيلجأ إىل الوصف والتشبيو، فقد أودعت العرب يعينو على إيصاؿ رسالتو

األوصاؼ والتشبيهات واحِلَكم ما أحاطت بو معرفتها، وأدركو عياهنا، ومرت بو ذبارهبا، وىم أىل 
وبر: صحوهنم البوادي، وسقوفهم السماء، فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيها، ويف كل 

ى اختبلفها: من شتاء، وربيع، وصيف، وخريف، من ماء، وىواء، واحدة منها يف فصوؿ الزماف عل
ونار، وجبل، ونبات، وحيواف، ومجاد، وناطق، وصامت، ومتحرؾ، وساكن، وكل متولد من وقت 
نشوئو، ويف حاؿ منوه إىل حاؿ انتهائو. فضمنت أشعارىا من التشبيهات ما أدركو من ذلك عياهنا 

من زلمود األخبلؽ ومذمومها، يف رخائها، وشدهتا،  وحّسها، إىل ما يف طبائعها وأنفسها
ورضاىا، وغضبها، وفرحها، وغمها، وأمنها، وخوفها، وصحتها، وسقمها، واحلاالت ادلتصرفة يف 

، ويف حاؿ احلياة إىل حاؿ ادلوت  .(ٖٔ)«خلقها، من حاؿ الطفولة إىل حاؿ اذلـر
أف الشعر صناعة أساسها  ىػ( لفظ )ادلصورة( على اخلياؿ، ويرىٜٖٖوأطلق الفارايب )ت

الرؤية وليس الطبع أو اإلذلاـ كما ورد عند فبلسفة اليوناف، وربط األدب بالفلسفة، ويعترب الفارايب 
وقد أخذه شلن سبقو من الذين ترمجوا كتاب ( »Designatedأوؿ َمن استعمل لفظ )زبييل( )

ي ترتكو ااكاة يف النفوس عند )فن الشعر( ألرسطو حيث شبو أثر التخييل يف ادلتلقي باألثر الذ
 .(ٕٖ)«أرسطو، إذ تعمل على إثارة انفعاالت ادلتلقي شلا يؤدي إىل نفور النفوس شلا بداخلها
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ىػ( الذي ٕٔٗوقد جاء التصريح بارتباط اخلياؿ بالصياغة الشعرية عند ادلرزوقي )ت
الوجوه الببلغية،  استقرت عنده مقومات اخلياؿ من تشبيو، واستعارة، وكناية، ومتعلقات ىذه

 .(ٖٖ)وغًنىا من عناصر الصياغة الشعرية
عيار ادلقاربة يف التشبيو الفطنة وحسن التقدير، فأصدقو ما ال ينتفض عند »فقد جعل 

العكس، وأحسنو ما أوقع بٌن شيئٌن اشرتاكهما يف الصفات أكثر من انفرادمها ليبٌن وجو الشبو 
هر صفات ادلشبو بو، وأملكها لو، ألنو حينئٍذ يدؿ على ببل كلفة، إال أف ادلطلوب من التشبيو أش

نفسو وحيميو من الغموض وااللتباس، وقد قيل أقساـ الشعر ثبلثة: مثل سائر، وتشبيو نادر، 
 .(ٖٗ)«واستعارة قريبة

ويبٌن ادلرزوقي العبلقة بٌن التشبيو واالستعارة ودور كل منهما يف تقريب ادلعىن ودقة 
الّذىن والفطنة، ومبلؾ األمر تقريب التشبيو يف األصل حّت يتناسب »االستعارة الوصف، فعيار 

ادلشبو وادلشبو بو، مث يكتفي فيو باالسم ادلستعار ألنو ادلنقوؿ عما كاف لو يف الوضع إىل ادلستعار 
 .(ٖ٘)«لو

القوة اليت ربفظ ما قبلو احلس ادلشرتؾ من »ىػ( أف )ادلصورة( ىي ٕٛٗويرى ابن سينا )ت
، كما يرى أف للشعر تأثًناً على النفس وليس (ٖٙ)«حلواس اجلزئية، وتبقى فيو بعد غيبة اسوساتا

سلاطبة القوة ادلتخيلة يف النفس وىذه القوة تعمل يف صور ادلدركات احلسية اليت »على العقل فهو 
ما نشاء، كما تصل إىل قوة اخلياؿ من الفنطاسيا أو احلس ادلشرتؾ، وتقـو فيها باجلمع والتفريق ك

، ويرى (ٖٚ)«تقـو هبذه العملية أيًضا مع ادلعاٍل ادلدركة من اسوسات اجلزئية اليت تناذلا قوة الوىم
ىو الذي ينفعل بو ادلرء انفعااًل نفسانيًا غًن فكري، وإف كاف متيقن »أف الكبلـ ادلخيل 

 .(ٖٛ)«الكذب
ىل ما خيلفو يف السامع من انفعاؿ وبذلك فإف قيمة ىذا التخييل ال ترجع إىل القائل وإمنا إ

 .(ٜٖ)ال عبلقة لو بالفعل، فالشعر ال خياطب العقل وإمنا خياطب الشعور
وىذا االختبلؼ يف مهمة اخلياؿ إذا مل تكن لو حدوده وضوابطو جعل الشريف ادلرتضى 

 متخذًا ادعاء الشعراء رليء طيف اخلياؿ يف النـو»ىػ( يرى أف التخييل اعتقاد فاسد، ٖٙٗ)ت
دليبًل على فساد التخييل وقد نظر إىل طيف اخلياؿ على أنو )زبييل وسبثيل، واعتقادات، وظنوف 
باطلة، فمع اليقظة ال حيصل يف اليد شيء منو إال ذلك الظن الباطل والتخيل الفاسد( فالتخييل 

اؿ على ىذا األساس ىو نتاج البلوعي، ولكن ينبغي أف نفرؽ بٌن طيف اخلياؿ يف ادلناـ واخلي
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الواعي القادر على إقامة عبلقات منطقية وشعورية بٌن األشياء، رأينا أف اليقظة عند الشريف 
 .(ٓٗ)«ادلرتضى ىي الفيصل يف ربديد قيمة اخلياؿ

ىػ( بٌن التحقيق والتخييل، والفارؽ بينهما: أف ادلعىن ٔٚٗالقاىر اجلرجاٍل )ت وفرَّؽ عبد
احلقيقي ما يشهد لو العقل باالستقامة وتتضافر العقبلء من كل أمة على تقريره والعمل دبوجبو  

 كقوؿ ادلتنيب: 
 حتى يُراق على جوانِبِو الّدمُ         ّل يسلُم الشرُف الرفيُع من األذى

 والتخييلي ىو الذي يرده العقل ويقضي بعدـ انطباقو على الواقع أما على البديهة كقوؿ بعضهم:
 لَما رأيَت عليها عقَد منتطقِ       لو لم تكن نيُة الجوزاِء خدمتوُ 

فكل أحد يدرؾ ألوؿ ما يطرؽ مسعو ىذا البيت أف الكواكب ال تنوي وال تنطق وال زبدـ، وأف 
 يف وسط اجلوزاء مركبة فيها من قبل أف يصًن ادلمدوح شيئاً مذكورًا.تلك النجـو ادلتناسقة 

 وقوؿ أيب سباـ:
 (ٔٗ)فالسيُل حرٌب للمكاِن العاِلي      ّل تنكرْي َعَطل الكريم ِمن الِغنى

ادلعىن الذي يريده الشاعر ىو بياف إنكار فاقة الكرَل وفراغ يده من ادلاؿ، يوضح ذلك 
وإخباره يف عجزه  أف السيل ال يستقر على األماكن ادلرتفعة، أسلوب الطلب يف صدر البيت، 

وىذا ادلعىن صحيح يف نفسو، ولكن الفاء يف قولو )فالسيل حرب( أفصحت بأف السبب يف عدـ 
توفر حطاـ الدنيا لدى الكرَل ىو أف ادلاء إذا وقع على األماكن العالية، ال يلبث أف ينحدر إىل 

بتخييل أف رفعة القدر دبنزلة ادلكاف احلسي، وأف ادلاؿ دبنزلة ادلاء وصل إىل الذىن  ما اخنفض عنها
ما يثبت »القاىر القوؿ يف التخييل بأنو  ، وجيمل اإلماـ عبد(ٕٗ)علو إىل الوىاد الدافق ادلنحدر من

فيو الشاعر أمرًا ىو غًن ثابت أصبًل، ويّدعي دعوى ال طريق إىل ربصيلها، ويقوؿ قواًل خيدع فيو 
 .(ٖٗ)«ويريها ما ال ترىنفسو 

لقد جعل التخييل وسيلة لتقريب ادلعىن ادلراد إىل النفوس، من خبلؿ قدرة الشاعر على 
 اإلتياف باخلياؿ الذي يوصل فكرتو إىل ادلتلقي ويقرب ادلعىن إىل األفهاـ.

سبيلها سبيل »ويشًن إىل ملمح دقيق يف التفريق بٌن التخييل واالستعارة، فاالستعارة 
اذوؼ، يف أنك إذا رجعت إىل أصلو، وجدت قائلو وىو يثبت أمرًا عقليًا صحيحاً  الكبلـ

 .(ٗٗ)«ويّدعي دعوى ذلا ِسْنٌخ يف العقل
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حّت ال يستحيل اخلياؿ ضرباً من األوىاـ »وىنا ضبط دلهمة اخلياؿ وتبياف حلدوده وحركتو 
 .(٘ٗ)«ادلتعلقة بالظن والغلط، واالختبلفات اليت ال تفضي إىل شيء

وألمهية اخلياؿ فقد عده النقاد من أىم مقومات الطبع الغريزي وأدواتو إىل جانب صدؽ 
التجربة، اليت تعد مركز االنفعاالت الوجدانية، أما اخلياؿ فهو القوة ادلصورة لتلك االنفعاالت من 

 .(ٙٗ)خبلؿ مقوماتو االستدعائية القادرة على أداء وظائفها من خبلؿ مفهوماهتا البيانية
ىػ(، وقد أضاؼ التشبيو للتخييل، ٜ٘٘ت ااكاة مرادفة للتخييل عند ابن رشد )توأت

 .(ٚٗ)«األقاويل الشعرية ىي األقاويل ادلخيلة»فالشعر يف نظره صناعة جوىرىا التخييل، و
( أف التخييل وسيلة إلقناع ادلتلقي دبا يتضمنو النص الشعري، ٖٓٙويرى ابن األثًن )ت

لكن الفرؽ بٌن القولٌن يف التصوير « زيد شجاع»ىو قولنا « زيد أسد»ا أال ترى أف حقيقة قولن»
ال يتخيل منو « زيد شجاع»والتخييل، وإثبات الغرض ادلقصود يف نفس السامع، ألف قولنا 

خييل عند ذلك صورة األسد وىيئتو، « زيد أسد»السامع سوى أنو رجل جرئ مقداـ، فإذا قلنا 
 .(ٛٗ)«الفرائس، وىذا ال نزاع فيو وما عنده من البطش والقوة، ودؽ

ىػ( أف حسن التخييل أس من أسس الشعر، إذ إف ٗٛٙويرى حاـز القرطاجين )ت
 .(ٜٗ)«تقرتف فيو حركة النفس الواعية حبركتها اخليالية فيقوى انفعاذلا وتأثرىا»التخييل 

وينم عن  وشلا سبق فإف اخلياؿ الشعري عند النقاد القدماء يعد ضربًا من الفطنة والذكاء،
تصورات شائعة تعتربه طرائق من احليل اليت يلجأ إليها الشاعر إلقناع ادلتلقي بأشياء ال حقيقة ذلا، 
وىذا االستنتاج ينم عن تأثر النقاد دبا ذىب إليو الفبلسفة الذين تناولوا ىذه القضية، متأثرين يف 

كّونة للخياؿ من تشبيو، ذلك بفبلسفة اليوناف، ومع ذلك فإهنم مل يغفلوا فنوف الببلغة ادل
واستعارة، وكناية، وما يتعلق هبذه الفنوف وتفريعاهتا اليت اعتىن هبا النقاد وفاضلوا بٌن الشعراء على 

 أساسها.
وجعلوا تلك الفنوف الببلغية ضابطًا دلهمة اخلياؿ وتبيانًا حلدوده، كفن وليس أوىامًا ال 

 معىن ذلا.
يف تفريقو بٌن االستعارة واخلياؿ وكأنو يفرؽ بٌن اخلياؿ  القاىر وصلد ملمحاً دقيًقا عند عبد

القائم على فنوف البياف الببلغية لتقريب صورة الشيء وبٌن الصور اليت ال وجود ذلا يف الواقع شلا 
 يسمى زبييبًل، وديكن أف يستشهد لو بوصف امرئ القيس وتأبط شراً للغوؿ.

 :)*(الخيال في النقد العربي الحديث
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استخدامنا اللغوي ادلعاصر لكلمة اخلياؿ عادة، إىل القدرة على تكوين صور ذىنية يشًن 
وقد يوجد ما تكونو ىذه القدرة من صور يف مكاف ما من »ألشياء غابت عن متناوؿ احلواس، 

عامل الواقع، أو قد ينتمي إىل ادلاضي أو احلاضر أو ادلستقبل، وقد يعلو على ذلك كلو دوف أف 
 .(ٓ٘)«منية زلددة، أو يرتبط بعامل واقعي زلددينتمي لفرتة ز 

وعلى ىذا تباينت نظرة النقاد يف العصر احلديث للخياؿ اإلبداعي، وذلك تبًعا لتعدد 
ادلذاىب النقدية وادلنطلقات الفلسفية، ففي الوقت الذي نادى فيو الكبلسيكيوف بتقييد اخلياؿ 

ـ( الذي ٜٙٙٔالفرنسي )البرويًن( )توضبطو بضابط العقل كما ىو احلاؿ عند الكبلسيكي 
ألنو ال ينتج غالبًا إال أفكاراً »يرى أنو جيب أال ربتوي أحاديثنا أو كتبنا على كثًن من اخلياؿ 

باطلة صبيانية، ال تصلح من شأننا، وال جدوى منها يف صواب الرأي أو قوة التمييز أو السمو. 
، (ٔ٘)«لراجح، وأف تكوف أثرًا لنفوذ بصًنتنافيجب أف تصدر أفكارنا عن الذوؽ السليم والعقل ا

وكاف رأي الكبلسيكيٌن امتداداً آلراء بعض فبلسفة اليوناف الذين كانوا يروف أف الشاعر يلجأ إىل 
اخلياؿ ليتخذه حيلة يصل من خبلذلا إىل مراده، فقد كاف أرسطو يرى أف االستعارة ىي آية ادلوىبة 

ولذا حط الكبلسيكيوف من القيمة الفنية للخياؿ، ووصفوه عند الشاعر، وىي ما ال ديكن تعلمو، 
 .(ٕ٘)بالفوضى، فهو قوة ال ضابط ذلا وواجب اإلنساف اخللقي يقضي عليو بأف يكبتها يف نفسو

وعلى النقيض من آراء الكبلسيكيٌن جاءت آراء الرومانسيٌن الذين وجدوا يف اخلياؿ ما 
و وقيمتو، ويُعد أعظم ربوؿ يف مفهـو اخلياؿ ما ىو أفضل من عامل احلقيقة، ولذا رفعوا من شأن

ـ( إذ يرى أف اخلياؿ أجل قوى اإلنساف، وأنو ال ٗٓٛٔجاء عند الفيلسوؼ األدلاٍل )كانت( )ت
، (ٖ٘)«وقلما وعى الناس قدر اخلياؿ وخطره»غىن ألي قوة أخرى من قوى اإلنساف عن اخلياؿ 

يف فلسفتو مكاف فسيح للفلسفة العاطفية ادلثالية، ويعد )كانت( مؤسس الفلسفة ادلثالية األدلانية، و 
، ويرى أف احلكم (ٗ٘)يناىض هبا الفبلسفة العقليٌن الذين يعتمدوف على احلجج العقلية اجلافة

اجلمايل ديتاز خبصائص تفرؽ ما بينو وبٌن احلكم العقلي واخللقي، وأىم تلك اخلصائص: أنو 
و منفعة، أي أف ادلتعة الفنية ال هتتم حبقيقة حكم صادر عن الذوؽ يصدر عن رضا ال تدفع إلي

موضوعها، خببلؼ اللذة احلسية اليت تتطلب التملك، وخببلؼ الرضا اخللقي الذي يتطلب ربقيق 
 موضوعو.

ـ( وىو من فبلسفة الرومانتيكيٌن األدلاف وتلميذ )كانت( أف ٗٔٛٔويرى )فيشتو( )ت
هيد للحرية احلق، وبذا أعطى للخياؿ القدرة الفن ربرير للذات من حيث ىي، ويف ىذا التحرير سب

إذ ملكة اخلياؿ ادلنتجة ىي القوة النظرية »على اإلنتاج واإلبداع ألشياء زبتلف عما ىي يف الواقع 
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األساسية، وبدوف ىذه القوة العجيبة ال ديكن تفسًن أي شيء يف العقل اإلنساٍل، ومجاع جهاز 
 .(٘٘)«التفكًن يقـو على ىذه ادللكة

ـ( بفلسفة )كانت( يف تفرقتو بٌن احلكم اجلمايل واحلكم ٖٗٛٔر )كولًندج( )توتأث
العقلي، وقسم اخلياؿ إىل نوعٌن: اخلياؿ األويل، وىو القوة احليوية والعامل األوؿ يف كل إدراؾ 
إنساٍل، واخلياؿ الثانوي، وىو صدى للخياؿ السابق ويصطحب دائًما بالوعي اإلرادي، ويتفق 

وؿ يف نوع عملو، وخيتلف عنو يف درجتو وطريقة عملو، ألنو حيلل األشياء، أو يؤلف مع اخلياؿ األ
اخلياؿ ىو القوة اليت »، ويتحدث )كولًندج( عن أمهية اخلياؿ يف العمل اإلبداعي فيقوؿ: (ٙ٘)بينها

بواسطتها تستطيع صور معينة أو إحساس واحد أف يهيمن على عدة صور أو أحاسيس يف 
الوحدة فيما بينها بطريقة أشبو بالصهر، وىذه القوة اليت ىي أمسى ادللكات القصيدة، فيحقق 

 .(ٚ٘)«اإلنسانية تتخذ أشكاالً سلتلفة منها العاطفي العنيف، ومنها اذلادئ الساكن
ليست زلاكاة للحقائق »ـ( أف ااكاة ٓٚٛٔويرى الفيلسوؼ الفرنسي شارؿ باتو )ت

ميلة، أي جبمع خصائص ادلفردات وتكوين منوذج حيتوي على  اليومية، وإمنا ىي زلاكاة للطبيعة اجل
 .(ٛ٘)«كل ما يف األجزاء من كماؿ

ومع اتساع دائرة االطبلع وادلعرفة وادلد التثاقفي يف العصر احلديث فقد استفاد الفكر 
األديب العريب من كثًن من ادلقوالت واآلراء التجديدية اليت ظهرت يف اآلداب األوروبية، فمع مطلع 

صر النهضة احلديثة يف العامل العريب والذي يؤرخ لو بدخوؿ محلة نابليوف بونابرت إىل مصر ع
ـ( وخروج البعثات العربية إىل البلداف األوروبية، وكذلك ىجرة بعض األدباء ٔٓٛٔ -ٜٛٚٔ)

العرب من ببلد الشاـ بفعل عدد من العوامل السياسية واالقتصادية إىل ببلد ادلهجر األورويب 
مريكي، بدأت مبلمح آراء النقاد الغربيٌن تظهر جلية يف األدب العريب، بل توالت التأثًنات واأل

 ،(ٜ٘)التثاقفية يف الفكر األديب العريب حّت أصبحنا ال نكاد منيز بٌن ما ىو أصيل وما ىو دخيل
وعلى أثر ذلك ظهرت يف األدب العريب عدد من مدارس األدب والنقد متأثرة باألفكار 

 يف اآلداب األوروبية، ومنها مدرسة الديواف، ومدرسة أبوللو، ومدرسة ادلهجر. اجلديدة
وقد ظهر تأثر رّواد ىذه ادلدارس بالرومانتيكية األوروبية فجدد شعراؤىا يف تناوذلم لقضايا 
اجملتمع، وعبلقة الشاعر دبجتمعو، كما جددوا يف األوزاف والقوايف، واىتموا باخلياؿ الشعري 

ًناً، وطرحوا قضايا جديدة من الفكر األديب العريب كقضية الذاتية، وقضية الفكر والفن، اىتماماً كب
وقضية اإلبداع واالتباع، وقضية الفن للفن، أـ الفن للمجتمع؟ وقضية االلتزاـ،... وما إىل ذلك 
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من  من قضايا أدبية طرحها شعراء الرومانتيكية جبرأة، ودافعوا عنها، وراحوا ينتقدوف من خالفها
 الشعراء.

ولعلنا نقف بداية عند مدرسة الديواف اليت كاف ذلا أثرىا الكبًن يف إحداث ىزة عنيفة يف 
 اجملتمع العريب دبا أتت بو من رؤية وأساليب جديدة مل تعهدىا الثقافة العربية قبل ىذه ادلدرسة.

 الخيال الشعري والرومانتيكية:
ية عند شعراء مدرسة الديواف إذ كاف الطبلع ظهر أثر الرومانتيكية يف األدب العريب بدا

القادر  الرمحن شكري، عباس زلمود العقاد، وإبراىيم عبد شعراء الديواف وعلى رأسهم: عبد
ادلازٍل، على الرتاث العريب القدَل والتمكن منو، وعلى الرتاث الغريب احلديث، وإتقاهنم للغة 

صلليزية واالستفادة منو والتأثر بو، أثره الواضح يف اإلصلليزية، واطبلعهم على كثًن شلا ترجم إىل اإل
 تكوين مفهوماهتم اجلديدة يف األدب والنقد عامة ويف الشعر ومكوناتو خاصة.

وقد ظهر لدى شعراء ىذه ادلدرسة مفهومات ذبديدية تناولت الذاتية وادلوضوعية، واألدب 
ياؿ الشعري واإلبداع يف الصور الشعرية، والفكر والوجداف، واالنفعاالت الذاتية وقوة العاطفة، واخل

والوحدة العضوية يف القصيدة، وكانت ذلم نظرهتم اخلاصة يف مجيع تلك القضايا اليت ترمجوىا من 
الشعر حقيقة احلقائق ولب اللباب واجلوىر الصميم »خبلؿ رؤيتهم اجلديدة للشعر، يقوؿ العقاد: 

وىو ترمجاف النفس والناقل األمٌن على لساهنا، من كل ما لو ظاىر يف متناوؿ احلواس والعقوؿ، 
 .(ٓٙ)«والشعر إذا عرب عن الوجداف ال ينطق عن اذلوى

ويربط الديوانيوف بٌن الشعر والنفس ربطًا قوياً، فكأنو صورة النفس، أو انعكاس النفس 
لعاطفة يف ، فقد عربوا عن انفعاالهتم الذاتية، ودعوا إىل تقوية ا(ٔٙ)على األلفاظ والرتاكيب والصور

 الشعر احلدسي أو الشعر االستبطاٍل، وعدوا ذلك من أولوياهتم يف رؤيتهم اجلديدة.
كاف لشعراء ىذه ادلدرسة نظرهتم اخلاصة يف اخلياؿ الشعري ػػ موضوع ىذا البحث ػػ فهم 
يروف أف اخلياؿ ضروري للعاطفة، ومبلـز ذلا، وبوساطتو يستطيع الشاعر أف يؤثر يف مستمعيو أو 
قارئيو، وفرقوا بٌن اخلياؿ اجلزئي )اجملاز( واخلياؿ الكلي الذي يتسع ليشمل روح القصيدة 

، إذ إف اخلياؿ عندىم (ٕٙ)وموضوعها وخواطرىا، وىو ما يلّحوف عليو وحيبذونو لقصيدهتم اجلديدة
كل ما يتخيلو الشاعر من جوانب احلياة وعواطف النفس وحاالهتا، والفكر وتقلباتو، »ىو 
، (ٖٙ)«ضوعات الشعرية وتباينها... وبو يفهم الشاعر ما وراء الواقع ويدرؾ التفاصيل ادلميزة لووادلو 

 (ٗٙ)وىذا ادلفهـو للخياؿ الشعري عند الديوانيٌن كاف صدى آلراء النقاد اإلصلليز،
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وفّرؽ الديوانيوف بٌن اخلياؿ والتوىم فقد أشار شكري إىل ضرورة التمييز يف معاٍل الشعر 
التخيل الذي ىو إظهار الشاعر للصبلت اليت بٌن األشياء واحلقائق، وىذا ما كاف  وصوره بٌن

 يعرب عن حق، والتوىم الذي ىو صلة ال وجود ذلا بٌن شيئٌن.
وقد عربوا عن تلك اآلراء من خبلؿ نتاجهم الشعري الذي جنحوا فيو إىل اإلعبلء من 

 الرمحن شكري: ذلك يف مثل قوؿ عبد شأف العاطفة اليت ىي نتاج اخلياؿ الشعري العميق، صلد
 لُ ــــُر من تلحاِظها وأطيــــوُأكثِ        رةٍ ـــوٍه كثيـــي وجـي فــقّلُب طرفأُ               
 لُ ـوىيهات، مالي من ىواِك بدي      يـاُح لـــالً من ىواِك يتــي بديـوأبغ             
 زولُ ــــاُد يــم حتى ما يكـــتجسّ     دي من خياِلك حارسٌ ــوكيف! وعن             

 ولُ ــــدو بو وأقــُع ما أشـويسم    فيهمس في ُأذني، ويسري بخاِطري
 ّولُ ــــُو فـَُيحـــدى دونَ ـسلواً تص         واه، فإن ُأرِدــــــي عما سِ ــــويشغلنُ              
 (٘ٙ)فما لي إلى طعم الخالِص سبيلُ          نِ ــــي السجــــو فــٌر وىــكأني أسي             

 ومثلو قوؿ العقاد:
 امـويغمُض ناِظري ليُل الحم       اً ـــستغرُب شمُس ىذا العمر يوم              
ني         الٌ ــــــــفهل يسرْي إلى قبري خي                امِ ـــــاِء األنـــا بأنبـــمن الدُّ
 امِ ـويؤنُس وحشتي ترجيُع ى       أىوى سميريويمسي طيُف من               
 امِ ـــوِر والغمــــوبالزىِر المن             رِاتـــــِر دائــــُم بالزواىـــــوأحلُ               

 امِ ـــــالِم النيــــالٍم كأحــــبأح          ىـــاَم ىناك تحظــــت النيـــأّل لي              
 يِ ــــفتعبُق في نواِفحو عظام           يـوليَت الورَد يورُق فوَق رمس              
 (ٙٙ)امِ ــــوق الَغمــــها فــــــلوجهِ          لُدنيا عبستوأبسُم في زواىرِه               

وقد تأثر شعراء ادلهجر بالرومانتيكية أيضاً حيث بدا تأثرىم هبذا ادلنهج اجلديد واضحاً يف 
وظهر  (ٚٙ)«قسمًا كبًنًا من أشعارىم حيمل صبغة رومانسية»ائهم النقدية، ذلك أف أشعارىم وآر 

ـ(، وعلى رأسهم جرباف خليل ٕٜٓٔتأثر ادلهجريٌن ػػ شعراء الرابطة القلمية يف أمريكا الشمالية )
جرباف، ومن أعضائها ميخائيل نعيمة، وإيليا أبو ماضي، ونسيب عريضة، وغًنىم، والعصبة 

ـ( يف أمريكا اجلنوبية برئاسة ميشاؿ معلوؼ وعضوية داود شكور، وفوزي ٕٖٜٔاألندلسية )
ػػ بادلناىج األدبية والنقدية يف بلداف ادلهاجر األورويب واألمريكي،  معلوؼ، وأنطوف سليم، وغًنىم
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فركزوا على قضاياىم االجتماعية وربدثوا عن ادلشاعر بصدؽ، وركزوا على اخلياؿ، والصدؽ 
 .(ٛٙ)النفسي والشعوري، ووحدة القصيدة، واالنطبلؽ يف التعبًن دوف قيود لغوية، أو موسيقية

 ومن أمثلة ذلك، قوؿ جرباف خليل جرباف وىو من شعراء الرابطة القلمية سلاطباً الليل، دبا ديثلو لو:
 يا ليُل العشَّاِق والشعراِء والمنشدين   

 يا ليُل األشباِح واألرواِح واألخيلة
 يا ليُل الشوِق والصبابِة والتذكار                                
 واقُف بين أقزاِم غيوِم البحر وعرائِس الفجر،أيُّها الجباُر ال

 والمتقلد سيَف الرىبِة المتموِج بالقمر، المتشِح بثوِب السكوت،
 الناظر بألف عيٍن إلى أعماِل الحياة، المصغي بأف أذٍن إلى أنو
 الموت والعدم، أنا مثُلك وإن لم يتوجني المساء بغيومو الذىبية

 طرب، وليس لظلمتي بدء،أنا ليٌل مسترسٌل منبسٌط ىادئ مض
 وليس ألعماقي نهاية، فإذا ما انتصبْت األرواُح متباىيةً 

 بنور أفراحها تتعالى روحي متجمدة بظالِم كآبَتها
 (ٜٙ)«أنا مثُلك أيُّها الليُل، لن يأتي صباحي حتى ينَتهي أَجَلي

ادلألوفة أدبياً جنح جرباف إىل اخلياؿ والتشخيص، وذىب بادلتلقي بعيدًا عن التعبًنات 
وحياتياً، ليجسد ذبربة جديدة، يرى الرومانتيكيوف أهنا وظيفة الشعر حيث يعرب عن الذات من 

 خبلؿ الغوص يف مظاىر الطبيعة.
 ومثل ذلك قوؿ فوزي ادلعلوؼ وىو من شعراء العصبة األندلسية:

 فتألْبَن حوَل ِجسمي جماعات
 وإذا بي أعي ُىناِلَك أشياءً 

 م نشوان صاحفكأّني في الحل
 ما ِلعيني والنُّوُر شعَّ بُقربي

 

 مألَن الجوَّ الفسيَح دويا 
 ولّما حّدقت لم أَر شيًئا
 تـََتوالى رؤى الخياِل عليَّا

 (ٓٚ)لم تمّيز إّل فراغاً خليا؟   
 

ويظهر تأثر ادلدرسة الثالثة بآراء الرومانتيكية جلياً، حيث هنج شعراء مدرسة أبوّلو النهج 
 ختطو الديوانيوف وخاصة ما يتعلق باخلياؿ الشعري.نفسو الذي ا



 العدد الخامس والثالثون                                                                           الجزء األول 

 

11  

 
 

ـ( أمحد زكي أبو شادي وأبو ٕٖٜٔكاف من أبرز رّواد ىذه ادلدرسة اليت تكونت عاـ )
القاسم الشايب وعلي زلمود طو، وغًنىم، وأصدر ىؤالء الّرواد رللة خاصة للشعر مُسيت باسم 

مانتيكي واضحاً، وىو ما عرؼ بو شعراء مدرستهم الشعرية اجلديدة، وكاف تأثرىا بادلنهج الرو 
الديواف الذين غرقوا يف الذاتية واالرسباء يف أحضاف الطبيعة، وذبّلى يف شعرىم احلزف والتشاـؤ 

 والقلق.
ورغم أف مدرسة أبوّلو كانت امتداداً للمدرسة الرومانسية وتشاركها يف كثًن من اخلصائص 

صائص وضوحًا وعمقًا وربققت ذلا كل مبلمح احلركة الفنية وادلوضوعية، إال أهنا زادت تلك اخل
، فقد كاف شعراؤىا أشد جرأة يف طرح آرائهم وطريقتهم اجلديدة يف تناوؿ (ٔٚ)الشعرية اجلديدة

 قضايا اجملتمع، وبناء القصيدة وفق نظرهتم اجلديدة.
 فقد أطلق شعراء أبوّلو لوجداهنم العناف وربولت األفكار لديهم إىل أحاسيس يصبغها

لذلك عاش الشاعر الوجداٍل، يف »خياذلم بألواف سلتلفة من مشاىد الطبيعة وعواطف احلب، 
تشبثو دبثلو العليا وحنينو إىل عادلو الروحي، أزمة مزدوجة، يتصل جانب منها باجملتمع، ويتصل 

« الطٌن»جانب بوجوده الباطين، وما يدور فيو من صراع بٌن اجلسد والروح والشر واخلًن، أو بٌن 
يغذيو الطابع »، لقد ماؿ الشعراء إىل التيار العاطفي (ٕٚ)«كما يعرب الشعراء الوجدانيوف« النور»و

الذايت والوجداٍل، وادلشاعر الرقيقة احلادلة، ىو الشعر الذي ىاـ بالطبيعة، وعاش يف أحضاف 
الذي التـز الريف، وترًل جبمالو احلر ادلنطلق من قيود احلضارة، وىو الشعر الغنائي العاطفي، 

، ومن أمثلة (ٖٚ)«البساطة يف كل شيء، وترؾ النفس على سجيتها، وعانق الفطرة والطبع اخلالص
 ذلك قوؿ رائد مدرسة أبوّلو الشاعر أمحد زكي أبو شادي:

 أيشعُل نيراَن التطاحِن غاشمٌ 
 ىلمَّ يراعي! ولتكن أنَت ُشعلةٌ 
 لقد كثُر العمي الذين تهافتوا

 اَء تعثرواولو أنهم ُأعطوا الضي
 وما حظهم من ثروٍة حين حالهم
 وكم من أجيٍر سّك ماّلً مجدداً 
 تقدَّم يراعي! وانظر الحقَّ ناِصعاً 
 تنادوا بو والكلُّ يهتُف باسِموِ 

 ِة عالُم؟ويغفُل عن نشِر الحقيق 
 تضيُء سبيَل الرُّشد فالرشُد ناقمُ 
 على أن يشّقوا النهَج والنهُج قاتمُ 
 فما تنفُع األضواُء واللحظُّ نائمُ 
 كحاِل فقيٍر في يديو الدراىُم؟
 فال ىو ذو بأٍس وّل ىو غانمُ 

 فلم أَر مثل الحِق يؤذي المخاصمُ 
 وُكّل خصوٍم َحْوَلو ومغارمُ 
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 لقد صغروا حتى كأن لم تكْن َلُهم
 وقد َجِهلوا فهم الحياة فلم تعد

 حوا وصاحوا والّصدى ُيضحُك الصدىوصا

 ُم!عقوٌل وكادت تشمئُز الجماج
 تَبين ُلغى األحداِث وىي التراجمُ 
 (ٗٚ)وما ىكذا ُتشجي الليوُث الضراغمُ 

 
 وقوؿ أبو القاسم الشايب:

 إن جاَش فيو ُشُعوري    يـــشعري نفاثُة قلب
 رِ ـــــغيُم الحياِة الخطي   لوّلُه ما انجاَب عني

 روريـــوّل وجدُت سُ     يــوّل وجدُت اكتئاب
 زيرِ ــــٍع غــــأبكي بدم       ي حزيناً ــــــبو تران

 (٘ٚ)وِريــــرُّ ذيَل حبـــأج     روحاً ـــــبو تراني ف
 ومنو قولو:

 المــزفرُة األح       نــــِل الحزيـــرفرفْت في ِدّجِة اللي                      
 ُؤىا اآلّلمـــمل     ونِ ـفوَق سرٍب من غماماِت الشج                      
 زانـــأنثُر األح     ونـــــكنت إذ ذاك على ثوِب السك                      
 انـــفي فؤاٍد ف       ونـــــوالهوى يسكُب أصداَء المن                      
 انـــرَاكَد األلح       ات..ــــــع الكائنــــاً مثل جميـساكن                      
 رانــاً حيــتائِه          اةــــــاِق الحيــي بأعمــاً قلبــىائم                      
 تقصُف األعمار          داً ــــــاِس يــى النـــّب علــــإن للحُ                       
 وارــساطُع األن         َدىـــــوِل المــــى طــجٌر علــولو ف                      
 ورـــوجماُل الن         المــــالُم الســ، وأحالشعــــرثورُة                       
 (ٙٚ)العيوِن الُحور     الظالم فيوابتساُم الفجِر في ُحزِن                       

يظهر يف قصيدة الشايب التجديد يف األوزاف الشعرية واجلنوح إىل اخلياؿ للتعبًن عن واقع 
إهنا صورة خيالية ذىب فيها الشاعر بعيدًا عن عادلو، أو لعّلو اكتشف عادلو اكتشافاً  يعيشو،

جديدًا يناسب نظرة مدرستو اجلديدة للكوف واحلياة، ومزج مرارة احلياة ومتاعبها وآالمها، بآماؿ 
مهية بالغة لقاء زلبوب تعلق بو، ومل يأِت بعد، ويعود إغراؽ الشايب يف اخلياؿ دلا ديثلو يف نظره من أ

اخلياؿ ضروري لئلنساف البد منو »يف العمل اإلبداعي ومدركات النفس اإلنسانية يقوؿ يف ذلك: 
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وال ُغنية عنو، ضروري لو كالنور واذلواء وادلاء والسماء، ضروري لروح اإلنساف ولقلبو، ولعقلو 
 .(ٚٚ)«وشعوره، ما دامت احلياة حياة واإلنساف إنسانا

إمنا يصدر فيو عن مدرستو )أبوّلو( حيث إف شعراء ىذه ادلدرسة وجدوا والشايب برأيو ىذا 
يف ىذا العنصر ملمحًا ذبديديًا ركزوا عليو وبثوه يف أشعارىم، ألنو من وجهة نظرىم ينقلهم من 
عامل الواقع إىل البلواقع ىربًا من آالـ ومتاعب احلياة، وبالتايل كانوا يستعذبوف اآلالـ وينتقلوف 

 امل خيايل ظهر يف إنتاجهم اإلبداعي بشكل واسع.منها إىل ع
 الخيال في الشعر الحر:

ظهرت يف النصف الثاٍل من القرف العشرين زلاوالت فنية تدعو إىل اخلروج على قيود 
الوزف والقافية، وترى األصوات ادلنادية هبذا أف التزاـ الشعر بقيدي الوزف الواحد والقافية ادلوحدة 

لو عن اللحاؽ بقضايا العصر والتعبًن عن مهـو الشاعر العريب ادلعاصر الذاتية قد أعاؽ حركتو وكبّ 
، ومن أبرز رّواد ىذا الشكل من الكتابة الشعرية (ٛٚ)واالجتماعية، وعن قضاياه الفكرية والثقافية، 

اجلديدة: نازؾ ادلبلئكة، بدر شاكر السّياب، صبلح عبدالصبور، وغًنىم من الشعراء الذين ارتأوا 
 ا النهج اجلديد يف كتابة قصائدىم.ىذ

وتتكّوف قصيدة الشعر احلر من أربعة عناصر ىي: ادلوضوع، اذليكل، التفاصيل، 
، و يرى رّواد ىذه ادلدرسة الشعرية أف مكّونات اخلياؿ من فنوف الببلغة )تشبيو، (ٜٚ)الوزف،

قصيدة، "ال أف استعارة، كناية ...( تظهر يف التفاصيل، وجيب أف تكوف واضحة يف حدود ال
تكوف قيمتها ذاتية حبيث تأيت أمهيتها من رلرد تعلق ادلعىن الكامل للقصيدة على القصيدة نفسها 

، وىي هبذا تفصل بٌن مبدع النص، وما لو قيمة ذاتية، وبٌن (ٓٛ)ال على شيء يف نفس الشاعر" 
ة يف ىذه موضوع القصيدة الذي جيب أف تكوف عناصر اخلياؿ مرتبطة بو، وىذه نظرة جديد

القضية، وإف كاف القدماء ربطوىا بآذلة الشعر، وتربرىا بأف القصيدة ذلا عادلها اخلاص ادلنفصل عن 
الشاعر، وأف الشاعر جيب أف يكف عن اعتبار ذباربو كافية يف ذاهتا إلبداع القصائد، فالشعر كما 

ف يتغىّن دبكاف حيبو أو ترى ال يعرتؼ بأية قيم عاطفية أو مجالية يف خارجو " والبد دلن يريد أ
شخص يعزه أف جيعل ىذا الشخص وذلك ادلكاف حبيبا يف داخل القصيدة نفسها دبختلف 

  (ٔٛ)وسائل الفن ادلشروعة" 
وإذا أخذنا يف االعتبار أف اخلياؿ يعرّب عن قدرة األديب على ادلزج بٌن العناصر ادلتباعدة 

، ومن خبللو تتفاوت (ٕٛ)لفة منسجمة، يف أصلها وادلختلفة كل االختبلؼ لتصبح رلموعة متآ
مقدرة األدباء على التأثًن يف اآلخرين، فإف الفصل بٌن ىذه القدرة اإلبداعية وادللكة الفنية 
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ومنشئها ىو فصل بٌن النص وصاحبو، فبل ديكن أف يبىن النص دبجرد إمساؾ ادلبدع بقلمو دوف 
شخصية، وزليط اجتماعي، وبيئي،  حضور أدواتو اإلبداعية ادلنطلقة يف أساسها من مكّونات

وخلفية معرفية وثقافية، وردبا معاناة نفسية، وهبذا فإف الفصل بٌن عنصر اخلياؿ وادلبدع هبذه 
الصورة عند رّواد الشعر احلر بدعوى أف النص ىو الذي يستدعي عناصر تكوينو فيو ربييد لدور 

م من أف الشعر احلر يرد فيو اخلياؿ  ادلبدع وتوظيف أدواتو الفنية يف العمل اإلبداعي، وبالرغ
كمشاىد أو لقطات موحية ومتتالية أشبو ما تكوف بأفبلـ السينما، فإف تلك الصور ادلكّونة 
للمشهد ادلتخيل تعكس قدرة الشاعر على التأليف بينها، ونقل ادلتلقي إىل عامل النص والرسالة 

 ادلرادة منو.
 الصبور:  ومن مناذج ذلك قوؿ صبلح عبد

 يهمي مطر
 ورعود وعاصفة

 قطة تصرخ من ىول المطر
 وكالب تتعاوى

 مطر يهمي وبرد وضباب
 وأتينا بوعاء حجري

 ومألناه ترابا
 نأكل الخبز المقّدد
 وضحكنا لفكاىة

 قالها جدي العجوز
 وتسّلل

 من ضياء الشمس موعد
 فتفاءلنا وحيينا الصباح
 وبأقدام تجر األحذية

 وتدق األرض من وقع المنفر
 (ٖٛ)طرقوا الباب علينا 
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واضح من خبلؿ النص تعدد الصور وتبلحقها، وقد مجع الشاعر بينها لينقل ىذا التصور 
الشعوري إىل صور رلسدة للمعىن الذي أراده، ليأخذ ادلتلقي معو إىل جّوه اخلاص هبذا ادلشهد 

 اخليايل، وجيعلو يعيش التجربة الشعورية اليت أرادىا. 
بالصورة اليت ىي جوىر الشعرية، ومصدر اخلياؿ الشعري حّت وقد حفل الشعر احلر 

غدت ثقافة العٌن ىي ادلهيمنة على تقنيات التعبًن الفين يف الشعر، وبقدر ما أثرت بذلك مصادر 
اخلياؿ الداليل، ووفرت لو موارد خصبة ال تعرؼ النفاد، فإهنا جرت على الشعر احلر آفة 

لرتابة ادلملة، وحّولت مهمتو من كشف ادلعىن واإلبانة عن الغموض، والتفكك، وىشاشة اجلمل، وا
 .(ٗٛ)النفس إىل اللعب الزخريف بالصور ادلكّونة للخياؿ الشعري، 

 الخيال الشعري في األدب الرقمي: 
ظهرت آثار الثورة التقنية والتكنولوجية على مجيع رلريات احلياة، وأمناطها ادلعيشية، دبا 
صاحبها من تطور يف كافة رلاالت ادلعرفة اإلنسانية، وأعماذلا اإلبداعية، ومنتجها الفين، فكاف 

مد على التقنية اجملاؿ األديب واحدا من ادلكّونات الثقافية اليت ناذلا التطور، آخذا بروح العصر ادلعت
يف كافة التعامبلت، وكانت مظاىر التطور يف النصوص األدبية مجيعا نتاجا طبيعيا دلراحلها 
التارخيية اليت ظهرت فيها، وىو ما رأيناه عند ظهور الوسيط الورقي يف ادلرحلة )الصناعية(، لكنها 

وىي )ادلتعة الفنية(، وإف  مل زبرج عن وظيفة األدب اليت يرى النقاد أهنا األساس يف كل عمل أديب
اختلفت الرؤى النقدية ذلذه الوظيفة ادلهمة بٌن الرؤية اجلمالية البحتة والرؤية اجلمالية والنفعية، 

 لكنها تتفق مجيعا على مجالية األدب. 
ونتيجة لذلك ظهر شكل جديد من أشكاؿ الكتابة األدبية وخاصة النصوص الشعرية، 

أو التفاعلي، ادلرتبط بالوسيط اإللكرتوٍل، وادلعتمد على التقنيات وىو ما يسمى باألدب الرقمي 
، ورغم حداثة التجربة فإف ىناؾ مناذج متعددة ذلذا الشكل اجلديد من (٘ٛ)التكنولوجية احلديثة،

ـ، ٕٕٓٓالكتابة اإلبداعية منها: قصيدة )عواء( للشاعر ادلغريب منعم األزرؽ، وقد نشرىا عاـ 
واية ادلكاف( للشاعر السعودي الدكتور زلمد حبييب، وقد عرضها يف نادي واجملموعة الشعرية )غ

ـ، وقصيدة )تباريح رقمية لسًنة بعضها أزرؽ( للشاعر العراقي الدكتور ٕٙٓٓجازاف األديب عاـ 
ـ على موقع )النخلة واجلًناف( على شبكة اإلنرتنت، ٕٚٓٓمشتاؽ عباس معن واليت نشرىا عاـ 

 ت( و)صقيع( للروائي زلمد سناجلة.، ومن النماذج النثرية روايتا )شاوطبعها يف أقراص مدرلة
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ويعتمد النص الرقمي أو القصيدة الرقمية على عناصر متعددة تكّوف يف رلملها النص 
الرقمي، تبدأ بالوسيط اإللكرتوٍل، سواء جهاز احلاسوب أو األجهزة اللوحية ادلدرلة، وارتباطها 

 صر النص األديب اليت تظهر على الشاشة.بالشبكة اإللكرتونية، مث عنا
ويرى رّواد األدب الرقمي أف قصيدة )تباريح رقمية لسًنة بعضها أزرؽ( للشاعر مشتاؽ 
معن سبثل منوذجا ذلذا الشكل اجلديد من الكتابة اإلبداعية، وقد جاءت يف ست لوحات، محلت 

س أيقونات ربمل كل أيقونة كلمة األوىل صورة متشظية لتمثاؿ وكأنو يصرخ عاليا، وإىل جانبها مخ
، وكل نص يرتبط باآلخر تشعبا، باإلضافة أليقونتٌن محلتا عنواف: (ٙٛ)يتفرع عنها نص داخلي، 

)اضغط فوؽ ضلوع البوح( يف إشارة الستخداـ التقنية بتمرير )ادلاوس( على األيقونة، وأشار 
نوع بٌن النص ادلوزوف والنثري بضلوع البوح إىل ماتتضمنو األيقونات ادلتعددة من بوح شعري ت

 على النحو التايل: 
 
 

 من 
 
 
 
 
 
 
 

الصورة السابقة تظهر مخس أيقونات محلت األوىل منها لفظ )أيقنت( وجاء ربتها النص 
 التايل:

أيقنت / حٌن قرأت )كتاب الدنيا( أف الناس توابيت / وأحبلـ برأس ادلوتى / كػػ )طراز القرب / 
والعطر ادلنثور على أبواب اللحد / وخبور األعواد الثكلى / تنزؼ عنرب / ادلنقوش بأحلى مرمر / 

 ... ... أيقنت / أف ادلولودين ضحايا / ونعيش / لكن ..... كي نقرب (
 واحلاؿ ذاتو مع األيقونة اليت محلت لفظ )أف(:

 "أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوىا
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 وأرضي تنّث ملوكا
 لموت"كان آخر من أورق فيها ، ملك ا

 ويتبدل النص التشعبي مع لفظة )الحنظل(:
 "الحنظل أدمن شرب بوح المنصاعين لبوح الحزن

 ....... فتحنظل"
 وتتكرر العملية مع لفظة )موت(:

 "موت يعدو .....
 ماذا يبغي ىذا العّداء المسكين"

 وكذلك لفظة )يتخمر(:
 "يتخّمر  ظّلي في الغرفة
 وأنا عار في طرقات الروح

 أتلمسني
 لعل الغربال المتلفع جلدي

 يوقظ ظّلي
 الموغل في التوحيد بدوني

 (ٚٛ)كي يشرك بي.  
وقد جاءت تلك النصوص التشعبية يف لوحات إلكرتونية متفرعة عن األيقونات الرئيسة اليت 

 محلتها اللوحة األوىل كالتايل: 
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وتتشعب النصوص بتقنية سبرير ادلاوس إىل أيقونات غًن نافذة، وتتكرر تلك األيقونات مع 
بقية الكلمات اخلمس على اللوحة األوىل، تصاحبها مقطوعات موسيقية تناسب األبيات 

 الشعرية، أو األلفاظ النثرية الواردة يف النص الرقمي. 
العناصر أمهها: اللغة ادلقروءة على وواضح شلا سبق أف النص الرقمي يتكّوف من عدد من 

الشاشة، ادلوسيقى ادلسموعة، الصورة ادلرئية، ألواف وخلفيات النصوص، تقنيات إلكرتونية متنوعة، 
وإذا أخذنا رلموع الصور اليت ربتويها اللوحات ادلكّونة للنص، صلدىا سبثل جزءا رئيسا فيو، وسبتلك 

الصورة البصرية زبفف عمق اخلياؿ الذي ترمسو ، ورغم أف (ٛٛ)بذلك التأثًن على ادلشاىد، 
الكلمات، والنص التفاعلي يف أساسو يعتمد على اللغة ادلكتوبة، إىل جانب اللوحة التشكيلية 
ادلختارة، فإف النص الرقمي يتداخل فيو ادلتخيل الذي سبثلو الكلمات، والبصري الذي سبثلو 

ادلشهد ادلختار يف خلفية النص ترمجة دلتخيل  الصورة، وقد تكوف اللوحة التشكيلية )الصورة( أو
األلفاظ، وقد ال تقدـ  تفسًنا يقرب النص إىل ادلتلقي، بل تزيده تعقيدا، إذ ذبمع ادلتخيل 

 بالكلمات، مع ادلتخيل يف مشهد الصورة، فيكوف ادلتخيل مركبا، بٌن نص شعري، وصورة فنية .
ونلحظ أف ىذا الشكل اجلديد من أشكاؿ الكتابة اإلبداعية يعتمد توظيف الفن التشكيلي كجزء 

اليت ىي مركز التواصل اإلنساٍل "وإنتاج ادلعىن  Pictureمن عناصره ادلتعددة، ويعمد إىل الصورة 
تاجها يف الثقافة ادلعاصرة حيث يتم توجيو ادلشاىدين، وادلناورة واإليهاـ هبا، والتحكم يف إن

 .(ٜٛ)والرتويج ذلا عرب وسائط وقنوات الصور ادلرئية ادلتعددة" 
وإذا أخذنا يف االعتبار أف الصورة التشكيلية ىي صورة خيالية يف أساسها فإف مبدع النص 
األديب بتوظيفو ذلذه الصورة ادلتخيلة جيعل ادلتلقي أماـ عمل مرّكب حيتاج يف قراءتو إىل إعماؿ 

الرسالة ادلرادة، فالصورة ادلرئية ذلا دالالهتا الفنية من جهة، وتوظيفها يف  الذىن وصوال إىل فهم
النص الرقمي لو دالالتو من جهة ثانية، وقد تشًن الصورة إىل ادلتخّيل بالكلمات، يف حٌن قد 
تزيد النص تعقيدا خاصة أف بعض الصور أو اللوحات التشكيلية ادلختارة يف خلفية النصوص 

من أعماؿ الشاعر، وهبذا يكوف ذلا مدلوذلا عند الفناف التشكيلي، وذلا مدلوؿ  الرقمية ال تكوف
آخر عند الشاعر، وردبا مدلوؿ ثالث عند ادلتلقي، وىذا الشكل من الكتابة ادلرتبطة بوسائل التقنية 
احلديثة بقدر اجتذابو للمتلقي وتفاعلو معو، فهو ال خيلو من مشكلة الغموض الفين الذي وقع فيو 

 شعر احلر. ال
شلا سبق يتضح تطور النظرة النقدية ألمهية اخلياؿ، بدءا بادلدرسة الرومانتيكية، اليت أعلت 
من شأف اخلياؿ وسبثلها مدرسة الديواف الشعرية، وكذلك تركيز مدرسة ادلهجر على اخلياؿ، 
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صبغة والصدؽ النفسي والشعوري، وأيضا ظهور األفكار واألحاسيس لدى شعراء مدرسة أبوّلو ب
خيالية وألواف سلتلفة من مشاىد الطبيعة وعواطف احلب، كما برز تركيز رّواد مدرسة الشعر احلر 
على اخلياؿ وربطو دبوضوع القصيدة بعيدا عن التجربة الذاتية للشاعر، ويف األدب الرقمي ظهر 

فن التشكيلي جليا عناية رّواد ىذا الشكل اجلديد من أشكاؿ الكتابة اإلبداعية باالعتماد على ال
الذي ىو يف أساسو صورة خيالية، شلا جيعل عنصر اخلياؿ مركبا يف العمل األديب، وىذا كلو يؤكد 

 .أمهية ملكة اخلياؿ لدى ادلبدع، وأثر ذلك على ادلتلقي، وصوال إىل فهم الرسالة اليت حيملها النص
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 خاتمــــة
س العمل الشعري، ويعد وسيلة اخلياؿ الشعري مكّوف مهم يف العملية اإلبداعية، بل ىو أ

حيتاؿ هبا الشاعر إليصاؿ ما يريده ػػ كما يرى النقاد القدماء ػػ وىو فن توّسع فيو ادثوف ومحّلوه 
آالمهم وآماذلم، ووجدوا فيو مطّية سبرير آراٍء ردبا مل يكونوا يستطيعوف البوح هبا لوال أهنم جلأوا 

وألبسها حلة سلتلفة، عاشوا من خبلذلا تفاصيل  للخياؿ الشعري الذي محل أفكارىم اجلديدة
النفس اإلنسانية، وشّخصوا ما جيوؿ يف خواطرىم ويدور يف أذىاهنم، فقد جعلوه ضرورًة للتعبًن 
عن عواطفهم وترمجة ذلا، وجسرًا يعربوف من خبللو للوصوؿ إىل ادلتلقي والتأثًن فيو، وسبيزوا بفهم 

القاىر يف تفريقو بٌن التخييل  كلي منو، وىو ملمح أشار لو عبددقيق للخياؿ وفرقوا بٌن اجلزئي وال
واالستعارة، فاخلياؿ اجلزئي يتمثل يف فنوف البياف الببلغية )تشبيو، استعارة، كناية...( وىو ما يعرب 
عنو باجملاز، وكلي يتسع ليشمل خطرات النفس وجوانب احلياة، والفكر وتقلباتو، ولعل ىذا الفهم 

ات حياة ادلدنية احلديثة اليت تسعى ألف تفسر مصاعب احلياة ومتاعبها اليومية ناتج عن تعقيد
وتوجد احللوؿ ادلناسبة ذلا، وقد أعلى الشعر احلر من شأف اخلياؿ حّت غدت الصورة البصرية 
مهيمنة على تقنيات التعبًن الفين يف الشعر، وأثرت مصادر اخلياؿ الداليل ووفرت لو مواد خصبة 

فاد، كما توسع األدب الرقمي يف توظيف اخلياؿ وجعلو مركبا يف النص التفاعلي من ال تعرؼ الن
خبلؿ توظيف الفن التشكيلي يف ىذا الشكل اجلديد من أشكاؿ الكتابة اإلبداعية، إذ دير 
توظيف اخلياؿ دبرحلتٌن لكل منهما مجالياتو، فالصورة التشكيلية عند مبدعها ذلا رمزيتها، 

 النص الرقمي ذلا رمزية أخرى، وردبا رمزية ثالثة متخيلة يف نفس ادلتلقي.  وتوظيفها عند مبدع
شلا سبق تتضح أمهية اخلياؿ الشعري كقضية نقدية ذلا امتدادىا الزمين منذ البدايات األوىل للنقد 
األديب، إىل التوسع يف توظيف اخلياؿ عند ادثٌن، وبالتايل تعدد اآلراء النقدية حوذلا، وحوؿ 

 ة ىذا العنصر وكيفية توظيفو يف العمل اإلبداعي. أمهي
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 الهوامش: 
                                                           

 اللسان: مادة َخَيل.  (ٔ)
( المعجــــم الفلســــفي، جميــــل صــــليبا، الشــــركة العالميــــة للكتــــاب، بيــــروت، دار الكتــــاب العــــالمي ٕ)

 .ٙٗ٘ص( ٔم )جٜٜٔٔ
 (، سورة طو.ٙٙ( اآلية )ٖ)
( الخيــال فــي الشــعر العربــي، محمــد الخضــر حســين التونســي، المكتبــة العربيــة، دمشــق، المطبعــة ٗ)

 .٘م صٕٕٜٔىـ ٖٓٗٔالرحمانية 
(، منشورات محمد علي بيضـون، دار ٕ( ديوان ابن الرومي، شرح األستاذ أحمد حسن بسج، )ج٘)

 .ٕٓٚالكتب العلمية، بيروت ص
شياطين الشعراء دراسـة تاريخيـة نقديـة مقارنـة، د. عبـد الـرزاق حميـدة، مكتبـة األنجلـو المصـرية ( ٙ)

 .ٓٔ)بدون ط، ت( ص
( التفكيــر النقــدي عنــد العــرب، عيســى علــي العــاكوب، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت، دار الفكــر، ٚ)

 .ٖٔص ٜٜٚٔ( ٔدمشق، )ط
م ٜٗٛٔ( ٗإبـراىيم، دار المعـارف ـــ مصـر )ط( ديوان امـرئ القـيس، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل ٛ)

 .ٖٖص
ــاره، جمــع وتحقيــق وشــرح علــي ذو الفقــار شــاكر، دار الغــرب اإلســالمي   (ٜ) ــأبط شــرًا وأخب ديــوان ت

 .ٕٕٚ -ٕٕٕم صٜٗٛٔ -ىـٗٓٗٔ( ٔ)ط
 .ٕٚ( ديوان الخنساء، اعتنى بو وشرحو حمدو طّماس، دار المعرفة، بيروت صٓٔ)
ــــ مصـــر)ط(  ديـــوان النابغـــة الـــذبيانئٔ) (، ٕ، تحقيـــق: محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراىيم، دار المعـــارف ـ

 .ٖٛم صٜٕٓٓ
بـن أبـي سـلمى، شـرحو وقـدم لـو األسـتاذ علـي حسـن فـاعور، دار الكتـب العلميـة،  (  ديوان زىيـرٕٔ)

 .ٔٔٔم صٜٛٛٔ -ىـٛٓٗٔ( ٔبيروت )ط
ر )بــدون ط، ( الخيــال الشــعري عنــد العــرب، أبــو القاســم الشــابي، كلمــات عربيــة للترجمــة والنشــٖٔ)

 .ٜٕت( ص
(عمود الشعر العربي النشأة والمفهوم، د. محمد بن مريسي الحارثي، نادي مكة الثقافي األدبي ٗٔ)

 .ٕٖ٘م صٜٜٙٔ -ىـ ٚٔٗٔ( ٔ)ط
ـــق محمـــود محمـــد شـــاكر، مصـــر  ( طبقـــات فحـــول الشـــعراء، محمـــد٘ٔ) ـــن ســـالم الجمحـــي، تحقي ب

 .ٖٙ( صٔم )جٜٗٚٔ
 .ٚ٘يس، تحقيق محمد حسن )بدون ط، ت( صبن ق ( ديوان األعشى الكبير، ميمونٙٔ)
 -ىــٜٖٔٔ( ديوان كثّير عّزة، جمعو وشرحو د. إحسان عباس، نشر وتوزيع دار الثقافة، بيروت ٚٔ)

 .ٖٓٗ -ٜٕٗم صٜٔٚٔ
 .ٕٖ( الخيال الشعري عند العرب صٛٔ)
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(، دار ٖ( ديـــوان البحتـــري، عنـــي بتحقيقـــو وشـــرحو والتعليـــق عليـــو: حســـن كامـــل الصـــيرفي، )طٜٔ)
 .ٜٕٔٓ -ٜٕٓٓ( صٗارف، القاىرة )جالمع

 .ٖٛ( الخيال الشعري عند العرب صٕٓ)
( ديوان ابن خفاجة، شرحو وضـبط نصوصـو وقـدم لـو د. عمـر فـاروق الطبـاع، دار القلـم للطباعـة ٕٔ)

 .ٖٔ -ٕٔوالنشر والتوزيع، بيروت ص
م ٜٙ٘ٔ( أفالطـــون: أيـــون، ترجمـــة: د. محمـــد صـــقر خفاجـــة، ود.ة ســـهير القلمـــاوي، القـــاىرة ٕٕ)

 .ٓٔٙص
 .ٜٔم صٜٜٙٔ( أفالطون، جمهورية أفالطون، نقلو إلى العربية حنا خباز، بيروت ٖٕ)
( األســـس الجماليـــة فـــي النقـــد العربـــي، د. عـــز الـــدين إســـماعيل، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة، ٕٗ)

 .ٖ٘م صٜٙٛٔ( ٖالقاىرة )ط
 .٘ٗم صٜٔٛٔيل، حلب ــ سوريا ( انظر: أصول النقد العربي القديم، د. عصام قصبجي، مطابع األصٕ٘)
 .ٜٛم صٜٔٛٔ( ٔ( انظر: نظريات الشعر عند العرب، د. مصطفى الجوزو، دار الطليعة، بيروت )طٕٙ)
( الخيــال والتخييــل عنــد حــازم القرطــاجني بــين النظريــة والتطبيــق، رشــيدة كــالع، جامعــة منتــوري ٕٚ)

 .٘م صٕٗٓٓقسنطينة، 
العربية أحمد فؤاد األىواني، دار إحياء الكتـب العربيـة  ( كتاب النفس، أرسطو طاليس، نقلو إلىٕٛ)

 .ٚٓٔم صٕٜٙٔ( ٕ)ط
 .ٔٙ -ٜ٘( النقد األدبي الحديث، د. محمد غنيمي ىالل، صٜٕ)
الهـادي  بن إسحاق الكنـدي، تحقيـق محمـد عبـد ( رسائل الكندي الفلسفية، أبو يوسف يعقوبٖٓ)

 .ٚٙٔص( ٔم )جٜٓ٘ٔأبي ريدة، دار الفكر العربي، القاىرة 
بـــن أحمـــد ابـــن طباطبـــا، تحقيـــق طـــو الحـــاجري، ومحمـــد زغلـــول ســـاّلم،  ( عيـــار الشـــعر، محمـــدٖٔ)

 .ٚٔ -ٙٔم صٜٙ٘ٔالمكتبة التجارية، القاىرة 
 .٘ٔ( الخيال والتخييل عند حازم القرطاجني بين النظرية والتطبيق صٕٖ)
 .ٜٕٖ( عمود الشعر العربي، صٖٖ)
تأليف أبي علي أحمد بن محمد بـن الحسـن المرزوقـي، عّلـق ( شرح ديوان الحماسة ألبي تمام، ٖٗ)

عليو وكتـب حواشـيو غريـد الشـيض، وضـع فهارسـو العامـة إبـراىيم شـمس الـدين، منشـورات محمـد 
 .ٔٔعلي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ص

 .ٕٔ( السابق صٖ٘)
بن سينا، مطبعـة  اهلل بدبن ع ( النجاة في المحكمة المنطقية والطبيعة واإللهية، أبو علي الحسنٖٙ)

 .ٖٙٔم صٖٜٛٔالسعادة، القاىرة 
( حــازم القرطــاجني ونظريــة المحاكــاة والتخييــل فــي الشــعر، ســعد مصــلوح، مطبعــة دار التــأليف، ٖٚ)

 .ٕٕٔ، ٕٔٔم صٜٓٛٔالقاىرة 
 ( الشفاء، ابن سينا، الفصل التاسع: في الشعر وأصناف الصيغ الشعرية، واألشعار اليونانية.ٖٛ)
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 .٘ٚ: أصول النقد العربي القديم ص( انظرٜٖ)
ــين قوســين )...( عــن طيــف الخيــال ٖ٘ٙ -ٖٗٙ( انظــر: عمــود الشــعر العربــي صٓٗ) ، ومــا ورد ب

م ٕٜٙٔبــن الحســين الموســوي، تحقيــق حســن كامــل الصــيرفي، مصــر  للشــريف المرتضــى، علــي
 .ٜٖٔص

دار المعــارف،  ( شــرح ديــوان أبــي تمــام، بشــرح الخطيــب التبريــزي، تحقيــق: محمــد عبــده عــزام،ٔٗ)
 .ٚٚ( صٗم )جٜٕٓٓ( ٖمصر )ط

 .ٛ( انظر: الخيال في الشعر العربي صٕٗ)
القاىر الجرجاني، قرأه وعلـق عليـو: أبـو فهـر محمـود محمـد شـاكر،  ( أسرار البالغة، اإلمام عبدٖٗ)

 .ٕ٘ٚم صٜٜٔٔ -ىـٕٔٗٔ( ٔمطبعة المدني بالقاىرة، دار المدني بجدة )ط
 .ٕ٘ٚ( انظر: أسرار البالغة صٗٗ)
 .ٖٔٙ( انظر: عمود الشعر العربي النشأة والمفهوم ص٘ٗ)
 .ٕٖٖ( السابق صٙٗ)
الـرحمن بـدوي، دار الثقافـة،  ( تلخيص كتاب أرسطو طاليس، فن الشعر، ابـن رشـد، ترجمـة عبـدٚٗ)

 .ٕٔٓم صٖٜٚٔبيروت 
ــدين نصــر اهللٛٗ) ــن محمــد ( المثــل الســائر، أبــو الفــتح ضــياء ال ــن األثيــر، تحقيــق محمــد محيــي  ب ب

 .ٜٚ -ٛٚم، صٜٜٓٔ( المكتبة العصرية ــ بيروت ٔالحميد )ج الدين عبد
بن حسن أبو الحسن القرطاجني، تحقيق محمد  بن محمد ( منهاج البلغاء وسراج األدباء، حازمٜٗ)

 .ٔٚم صٜٙٙٔبن الخوجة، تونس  الحبيب
مختلفــة ظهــرت اآلراء النقديـة لقضــية الخيــال فـي النقــد العربــي الحـديث ىــي لشــعراء مـن مــدارس  )*(

مع مطلع النهضة األدبية الحديثة، ولذلك اكتفيت بها عن إفراد عنوان خاص لقضـية الخيـال فـي 
 الشعر العربي الحديث.

ــار وترجمــة وتقــديم: جــابر عصــفور، المركــز القــومي للترجمــة ٓ٘) ــة، اختي ( الخيــال األســلوب الحداث
 .ٜم صٜٕٓٓ

 La Bruyere: Les، عن ٖٛٛىالل ص( انظر: النقد األدبي الحديث، د. محمد غنيمي ٔ٘)
Canacteres. 

 .ٓٛ -ٜٚم صٜٛ٘ٔ( انظر كوليردج، محمد مصطفى بدوي، دار المعارف، القاىرة ٕ٘)
 عن: ٖٛٛ( النقد األدبي الحديث صٖ٘)

Martin Heidegger: Kant et Le Probleme de La Metaphysique, 
p.185- 196 

 .ٕ٘ٛالنقد األدبي الحديث ص( ٗ٘)
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ـــال٘٘) ـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب  ( الخي ـــو ووظائفـــو، عـــاطف جـــودة نصـــر، الهيئ م ٜٗٛٔمفهومات
 .ٕٗ -ٖٕص

 .ٜٖٓ( انظر: النقد األدبي الحديث صٙ٘)
 .ٛ٘ٔ( كوليردج صٚ٘)
ــــاس، دار صــــادر، بيــــروت، دار الشــــروق، عمــــان )طٛ٘) م ٜٜٙٔ( ٔ( فــــن الشــــعر، د. إحســــان عب

 .ٕٓص
الحديث )مدرسة الديوان أنموذجًا( أ. د. محمد  ( دور المثاقفة في تجديد الفكر األدبي العربيٜ٘)

ــــ المغـــرب   ٕٔٔٓخرمـــاش، مـــؤتمر األدب العربـــي واآلداب العالميـــة بـــين التـــأثير والتـــأثر، فـــاس ـ
 .ٛ٘ص

 -ٖٖٗ( مطالعــــات فــــي الكتــــب والحيــــاة، عبــــاس محمــــود العقــــاد، بيــــروت )بــــدون ط، ت( صٓٙ)
ٗٗٗ. 

. حلمي محمد القاعود، دار النشر الدولي للنشر ( النقد األدبي الحديث بداياتو وتطوراتو، أ. دٔٙ)
 .ٜٚم صٕٙٓٓ -ىـٕٚٗٔ( ٔوالتوزيع، )ط

 .ٖٛ( انظر: النقد األدبي الحديث بداياتو وتطوراتو صٕٙ)
 .ٖٛ( السابق صٖٙ)
(، ٗالقـادر المــازني )ط الـديوان فــي األدب والنقـد، عبــاس محمـود العقــاد، إبـراىيم عبــد( انظـر: ٗٙ)

 .ٗوالطباعة والنشر ــ القاىرة ص مؤسسة دار الشعب للصحافة
ـــرحمن شـــكري، جمعـــو وحققـــو: نقـــوّل يوســـف، شـــارك فـــي جمعـــو محمـــد رجـــب  ( ديـــوان عبـــد٘ٙ) ال

 .ٔٗٗم، صٕٓٓٓالبيومي، مراجعة وتقديم فاروق شوشة، المجلس األعلى للثقافة 
 .ٚٔ( ديوان من دواوين، عباس محمود العقاد، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع صٙٙ)
الكريم، مجلة كلية التربية  الخيال في الشعر العربي ــ الشعر المهجري أنموذجًا، د. زينب عبد (ٚٙ)

 .ٛٚٔم صٕٙٔٓاألساسية للعلوم التربوية واإلنسانية، جامعة بابل 
 .ٕٜ( النقد األدبي الحديث بداياتو وتطوراتو صٛٙ)
 .ٖٖٛعيمة ص( العواصف، )المجموعة الكاملة لمؤلفات جيران( تقديم ميخائيل نٜٙ)
 .ٖٗٔ -ٖٖٔ( على بساط الريح، فوزي عيسى المعلوف، دار صادر ــ بيروت صٓٚ)
القادر القـط، دار النهضـة العربيـة  ( انظر: اّلتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، د. عبدٔٚ)

 .ٕٓٚم صٜٔٛٔىـ ــ ٔٓٗٔ( ٕللطباعة والنشر ــ بيروت )ط
 .ٕٗٛي المعاصر ص( اّلتجاه الوجداني في الشعر العربٕٚ)
المـنعم خفـاجي، مطبوعـات نـادي المدينـة  اهلل القرشي شاعر من أبوّلو، محمـد عبـد ( حسن عبدٖٚ)

 .ٔٗٔ -ٓٗٔم صٕٓٓٓ -ىـٕٔٗٔ( ٔالمنورة األدبي )ط
م ٖٕٔٓ( ديـــوان الشـــعلة، أحمـــد زكـــي أبـــو شـــادي، مؤسســـة ىنـــداوي للتعلـــيم والثقافـــة ـــــ مصـــر ٗٚ)

 .ٛٔ -ٚٔص
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وشــعره، أبــو القاســم محمــد كــرو، منشــورات المكتبــة العلميــة ومطبعتهــا، بيــروت ( الشــابي حياتــو ٘ٚ)
 .ٚٔٔم، من ديوان أغاني الرعاة صٜٗ٘ٔ( ٕ)ط

 .ٕٗٔ( الشابي حياتو وشعره صٙٚ)
 .ٔٔ( انظر: الخيال الشعري عند العرب صٚٚ)
 .ٕ٘م صٜ٘ٙٔ( انظر: ثورة األدب، محمد حسين ىيكل، النهضة العربية المصرية ٛٚ)
م ٕٗٓٓ( ٖٔانظر: قضايا الشـعر المعاصـر، نـازك المالئكـة، دار العلـم للماليـين، بيـروت )ط( ٜٚ)

 ٖٕٗص
 .ٖٕٚ( انظر: السابق صٓٛ)
 .ٖٕٛ( قضايا الشعر المعاصر صٔٛ)
( انظر: عبدالرحمن شكري ناقدا وشاعرا، تأليف د. عبدالفتاح عبدالمحسـن، القـاىرة، دار قبـاء ٕٛ)

 .ٖٖٛتاريض( صللطباعة والنشر، )بدون طبعة وّل 
 .ٕٗ( ديوان الناس في بالدي، صالح عبدالصبور، دار العودة، بيروت صٖٛ)
( انظــر: طبيعــة الخيــال الشــعري وضــوابطو بــين التــراث والحداثــة، د. بتــول أحمــد جنديــة، مجلــة  ٗٛ)

 .ٕ،ٖم صٕٓٔٓ( ٕٖكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حلب، العدد )
( ٔاعلي، د. فاطمة البريكي، المركز الثقافي العربـي، المغـرب )ط( انظر: مدخل إلى األدب التف٘ٛ)

 .ٚٚم صٕٙٓٓ
( انظر: األدب التفاعلي الرقمي الـوّلدة وتغيـر الوسـط، إيـاد إبـراىيم البـاوي، أ.د. حـافظ محمـد ٙٛ)

 .ٚ٘م صٕٔٔٓ( ٔالشمري، دار الكتب والوثائق، بغداد، )ط
 .ٔٙالوسط ص( انظر: األدب التفاعلي الرقمي الوّلدة وتغير ٚٛ)
ـــة ٛٛ) ـــي )فصـــول(، الهيئ ـــة النقـــد األدب ـــدين المناصـــرة، مجل ـــوتي، عزال ـــنص العنكب ( انظـــر: شـــعرية ال

 .ٚٓٔم صٕٔٔٓ( ٜٚالمصرية العامة للكتاب، العدد )
( قراءة الصورة التشكيلية بين الحقيقة واإليحاء، إبراىيم طـارق عابـدين، مجلـة العلـوم اإلنسـانية ٜٛ)

 .٘ٓٔم صٕٕٔٓ، العدد األول، يوليو ان للعلوم والتكنولوجياواّلقتصادية، جامعة السود
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 المراجع
القادر القط، دار النهضة العربية  االذباه الوجداٍل يف الشعر العريب ادلعاصر، د. عبد (ٔ

 ـ.ٜٔٛٔىػ ػػ ٔٓٗٔ( ٕللطباعة والنشر ػػ بًنوت )ط
أبو فهر زلمود زلمد القاىر اجلرجاٍل، قرأه وعلق عليو:  أسرار الببلغة، اإلماـ عبد (ٕ

 ـ.ٜٜٔٔ -ىػٕٔٗٔ( ٔشاكر، مطبعة ادلدٍل بالقاىرة، دار ادلدٍل جبدة )ط
 ،األسس اجلمالية يف النقد العريب، د. عز الدين إمساعيل، دار الشؤوف الثقافية العامة (ٖ

 .ٜٙٛٔ( ٖالقاىرة )ط
حافظ زلمد األدب التفاعلي الرقمي الوالدة وتغًن الوسط، إياد إبراىيم الباوي، أ.د.  (ٗ

 ـ.ٕٔٔٓ( ٔالشمري، دار الكتب والوثائق، بغداد، )ط
أصوؿ النقد العريب القدَل، د. عصاـ قصبجي، مطابع األصيل، حلب ػػ سوريا  (٘

 ـ.ٜٔٛٔ
 ـ.ٜٙ٘ٔأفبلطوف: أيوف، ترمجة: د. زلمد صقر خفاجة ود.ة سهًن القلماوي، القاىرة  (ٙ
 ـ.ٜٜٙٔاز، بًنوت أفبلطوف، مجهورية أفبلطوف، نقلو إىل العربية حنا خب (ٚ
لبناف،  ،التفكًن النقدي عند العرب، عيسى علي العاكوب، دار الفكر ادلعاصر، بًنوت (ٛ

 .ٜٜٚٔ( ٔسورية )ط ،دمشق ر،دار الفك
الرمحن بدوي، دار  تلخيص كتاب أرسطو طاليس، فن الشعر، ابن رشد، ترمجة عبد (ٜ

 ـ.ٖٜٚٔبًنوت  ،الثقافة
 ـ. ٜ٘ٙٔلعربية ادلصرية ثورة األدب، زلمد حسٌن ىيكل، النهضة ا (ٓٔ
حاـز القرطاجين ونظرية ااكاة والتخييل يف الشعر، سعد مصلوح، مطبعة دار التأليف،  (ٔٔ

 ـ.ٜٓٛٔالقاىرة 
ادلنعم خفاجي، مطبوعات نادي  ا القرشي شاعر من أبوّلو، زلمد عبد حسن عبد (ٕٔ

 ـ.ٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔ( ٔادلدينة ادلنورة األديب )ط
اختيار وترمجة وتقدَل: جابر عصفور، ادلركز القومي للرتمجة  اخلياؿ األسلوب احلداثة، (ٖٔ

 ـ.ٜٕٓٓ
اخلياؿ الشعري عند العرب، أبو القاسم الشايب، كلمات عربية للرتمجة والنشر )بدوف   (ٗٔ

 ت(. ،ط
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الكرَل، رللة كلية الرتبية  اخلياؿ يف الشعر العريب ػػ الشعر ادلهجري أمنوذجاً، د. زينب عبد (٘ٔ
 ـ.ٕٙٔٓبوية واإلنسانية، جامعة بابل األساسية للعلـو الرت 

اخلياؿ يف الشعر العريب، زلمد اخلضر حسٌن التونسي، ادلكتبة العربية ػػ دمشق، ادلطبعة   (ٙٔ
 ـ.ٕٕٜٔىػ ٖٓٗٔالرمحانية 

 ـ.ٜٗٛٔاخلياؿ مفهوماتو ووظائفو، عاطف جودة نصر، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب  (ٚٔ
ٌن النظرية والتطبيق، رشيدة كبلع، جامعة اخلياؿ والتخييل عند حاـز القرطاجين ب  (ٛٔ

 ـ.ٕٗٓٓمنتوري قسنطينة، 
دور ادلثاقفة يف ذبديد الفكر األديب العريب احلديث )مدرسة الديواف أمنوذجاً( أ. د.  (ٜٔ

زلمد خرماش، مؤسبر األدب العريب واآلداب العادلية بٌن التأثًن والتأثر، فاس ػػ ادلغرب 
ٕٓٔٔ. 

(، منشورات زلمد علي ٕستاذ أمحد حسن بسج، )جديواف ابن الرومي، شرح األ (ٕٓ
 بيضوف، دار الكتب العلمية، بًنوت ػػ لبناف.

ديواف ابن خفاجة، شرحو وضبط نصوصو وقدـ لو د. عمر فاروؽ الطباع، دار القلم  (ٕٔ
 للطباعة والنشر والتوزيع، بًنوت ػػ لبناف.

 ت(. بن قيس، ربقيق زلمد حسن، )بدوف ط، ديواف األعشى الكبًن، ميموف (ٕٕ
(، دار ٖديواف البحرتي، ُعين بتحقيقو وشرحو والتعليق عليو: حسن كامل الصًنيف، )ط (ٖٕ

 (.ٗالقاىرة )ج ،ادلعارؼ
 ديواف اخلنساء، اعتىن بو وشرحو محدو طّماس، دار ادلعرفة، بًنوت ػػ لبناف. (ٕٗ
 ـ.ٖٕٔٓديواف الشعلة، أمحد زكي أبو شادي، مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة ػػ مصر  (ٕ٘
( ٕديواف النابغة الذبياٍل، ربقيق: زلمد أبو الفضل إبراىيم، دار ادلعارؼ ػػ مصر )ط (ٕٙ

 ـ.ٜٕٓٓ
 ديواف الناس يف ببلدي، صبلح عبدالصبور، دار العودة ، بًنوت . (ٕٚ
( ٗديواف امرئ القيس، ربقيق: زلمد أبو الفضل إبراىيم، دار ادلعارؼ ػػ مصر )ط (ٕٛ

 ـ.ٜٗٛٔ
قيق وشرح علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب ديواف تأبط شرًا وأخباره، مجع ورب (ٜٕ

 ـ.ٜٗٛٔ -ىػٗٓٗٔ( ٔاإلسبلمي )ط
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بن أيب سلمى، شرحو وقدـ لو األستاذ علي حسن فاعور، دار الكتب  ديواف زىًن (ٖٓ
 ـ.ٜٛٛٔ -ىػٛٓٗٔ( ٔلبناف، )ط، العلمية، بًنوت 

الرمحن شكري، مجعو وحققو: نقوال يوسف، شارؾ يف مجعو زلمد رجب  ديواف عبد (ٖٔ
 ـ.ٕٓٓٓومي، مراجعة وتقدَل فاروؽ شوشة، اجمللس األعلى للثقافة البي

(، ٗالقادر ادلازٍل )ط الديواف يف األدب والنقد، عباس زلمود العقاد، إبراىيم عبد (ٕٖ
 مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ػػ القاىرة.

 ،بًنوت ديواف كثًّن عزّة، مجعو وشرحو د. إحساف عباس، نشر وتوزيع دار الثقافة، (ٖٖ
 ـ.ٜٔٚٔ ف،لبنا

 ديواف من دواوين، عباس زلمود العقاد، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. (ٖٗ
بن إسحاؽ الكندي، ربقيق زلمد  رسائل الكندي الفلسفية، أبو يوسف يعقوب (ٖ٘

 .ٜٓ٘ٔاذلادي أيب ريدة، دار الفكر العريب، القاىرة  عبد
 ،ورات ادلكتبة العلمية ومطبعتهاالشايب حياتو وشعره، أبو القاسم زلمد كرو، منش  (ٖٙ

 ـ.ٜٗ٘ٔ( ٕبًنوت )ط
 ،شرح ديواف أيب سباـ، بشرح اخلطيب التربيزي، ربقيق: زلمد عبده عزاـ، دار ادلعارؼ (ٖٚ

 ـ.ٜٕٓٓ( ٖمصر )ط
شرح ديواف احلماسة أليب سباـ، تأليف أيب علي أمحد بن زلمد بن احلسن ادلرزوقي، عّلق  (ٖٛ

فهارسو العامة إبراىيم مشس الدين، منشورات عليو وكتب حواشيو غريد الشيخ، وضع 
 زلمد علي بيضوف، دار الكتب العلمية، بًنوت ػػ لبناف.

شعرية النص العنكبويت، عزالدين ادلناصرة، رللة النقد األديب )فصوؿ(، اذليئة ادلصرية  (ٜٖ
 ـ .ٕٔٔٓ( ٜٚالعامة للكتاب، العدد )

لصيغ الشعرية، واألشعار الشفاء، ابن سينا، الفصل التاسع: يف الشعر وأصناؼ ا (ٓٗ
 اليونانية.

شياطٌن الشعراء دراسة تارخيية نقدية مقارنة، د. عبد الرزاؽ محيدة، مكتبة األصللو  (ٔٗ
 ادلصرية )بدوف ط، ت(.

بن سبلـ اجلمحي، ربقيق زلمود زلمد شاكر ػػ مصر  طبقات فحوؿ الشعراء، زلمد (ٕٗ
 ـ.ٜٗٚٔ
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ة، د. بتوؿ أمحد جندية، رللة كلية طبيعة اخلياؿ الشعري وضوابطو بٌن الرتاث واحلداث (ٖٗ
 ـ .ٕٓٔٓ( ٕٖاآلداب والعلـو اإلنسانية، جامعة حلب، العدد )

بن احلسٌن ادلوسوي، ربقيق حسن كامل الصًنيف،  طيف اخلياؿ للشريف ادلرتضى، علي (ٗٗ
 ـ.ٕٜٙٔمصر 

عبدالرمحن شكري ناقدا وشاعرا، تأليف د. عبدالفتاح عبداسن، القاىرة، دار قباء  (٘ٗ
 عة والنشر، )بدوف طبعة وال تاريخ( .للطبا

 على بساط الريح، فوزي عيسى ادلعلوؼ، دار صادر ػػ بًنوت. (ٙٗ
، د. زلمد (ٚٗ بن مريسي احلارثي، نادي مكة الثقايف  عمود الشعر العريب النشأة وادلفهـو

 ـ.ٜٜٙٔ -ىػٚٔٗٔ( ٔاألديب )ط
 العواصف، )اجملموعة الكاملة دلؤلفات جرباف( تقدَل ميخائيل نعيمة. (ٛٗ
بن أمحد ابن طباطبا، ربقيق طو احلاجري، وزلمد زغلوؿ سبّلـ،  عيار الشعر، زلمد  (ٜٗ

 ـ.ٜٙ٘ٔادلكتبة التجارية، القاىرة 
( ٔفن الشعر، د. إحساف عباس، دار صادر، بًنوت، دار الشروؽ، عماف )ط (ٓ٘

 ـ.ٜٜٙٔ
ـ قراءة الصورة التشكيلية بٌن احلقيقة واإلحياء، إبراىيم طارؽ عابدين، رللة العلو  (ٔ٘

اإلنسانية واالقتصادية، جامعة السوداف للعلـو والتكنولوجيا، العدد األوؿ، يوليو 
 ـ .ٕٕٔٓ

 ـ .ٕٗٓٓ( ٖٔقضايا الشعر ادلعاصر، نازؾ ادلبلئكة، دار العلم للمبليٌن، بًنوت )ط (ٕ٘
كتاب النفس، أرسطو طاليس، نقلو إىل العربية أمحد فؤاد األىواٍل، دار إحياء الكتب  (ٖ٘

 ـ.ٕٜٙٔ( ٕالعربية )ط
 ـ.ٜٛ٘ٔكولًندج، زلمد مصطفى بدوي، دار ادلعارؼ دبصر ػػ القاىرة    (ٗ٘
بن األثًن، ربقيق زلمد زليي  بن زلمد ادلثل السائر، أبو الفتح ضياء الدين نصر ا (٘٘

 ـ.ٜٜٓٔاحلميد ادلكتبة العصرية ػػ بًنوت  الدين عبد
( ٔلعريب، ادلغرب )طمدخل إىل األدب التفاعلي، د. فاطمة الربيكي، ادلركز الثقايف ا (ٙ٘

 ـ .ٕٙٓٓ
 مطالعات يف الكتب واحلياة، عباس زلمود العقاد، بًنوت )بدوف ط، ت(.  (ٚ٘
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ادلعجم الفلسفي، مجيل صليبا، الشركة العادلية للكتاب، بًنوت ػػ لبناف، دار الكتاب   (ٛ٘
 ـ.ٜٜٔٔالعادلي 

ربقيق  بن حسن أبو احلسن القرطاجين، بن زلمد منهاج البلغاء وسراج األدباء، حاـز (ٜ٘
 ـ.ٜٙٙٔبن اخلوجة ػػ تونس  زلمد احلبيب

بن سينا،  ا بن عبد النجاة يف اكمة ادلنطقية والطبيعة واإلذلية، أبو علي احلسن (ٓٙ
 ـ.ٖٜٛٔمطبعة السعادة، القاىرة 

 ـ.ٜٔٛٔ( ٔنظريات الشعر عند العرب، د. مصطفى اجلوزو، دار الطليعة، بًنوت )ط (ٔٙ
وتطوراتو، أ. د. حلمي زلمد القاعود، دار النشر الدويل النقد األديب احلديث بداياتو   (ٕٙ

 ـ.ٕٙٓٓ -ىػٕٚٗٔ( ٔللنشر والتوزيع، )ط
 النقد األديب احلديث، د. زلمد غنيمي ىبلؿ. (ٖٙ

 
 

 

 

 


