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مْفهوو اخَليال عْند أبي الَقاسه الشاب ِّي (2)
 (اخلَيال الش ِّعري عْند الَعرب  )يف كَتابه 

 صفاء امحمد فنيخرة. د
 أدب ونقد/ أستاذ مساعد

 - ليبيا–كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بالجامعة األسمرية 
Safa8.1474@gmail.com 

: ملخص البحث 
الخياؿ الشعري عند العرب للشاعر التونسي أبي القاسم الشابي وثيقة نقدية تعكس تصوره النقدي )    يعد كتاب 

م فهو رؤية تتسم بالموضوعية  وواعراً للخياؿ في الشعر العربي القديمم وتبيي مووفو النقدي لو بوصفو ناوداً 
م فقد حصر مفهـو الخياؿ وحدده بدوةم وسماه الغريزة الشاعرةم أي فطرة اإلنساف  والحس الشعري والوضوح

الخياؿ اللفظي وىو غير مقصود كالتشبيو : السليمة التي تشعر بالجوىر اإلنسانيم وود وسمو إلى وسميي
. وىو ذو سمات فلسفية وإنسانية أعمق وأكثر سعة - المقصود في كتابو-والمجازم والخياؿ الشعري أو الفني

 .التراث م الرومانسية م الشعرية مالخياؿ : الكلمات المفتاحية
Summary of the Research: 
The book (poetic imagination for the Arab) by Tunisian poet 
(AbulgasimAlshabi) is an ancient critical documentary reflects his 
critical reviews for the ancient Arab poetry and declared his critical 
position as a critic . It is a viewing distinguished by objectivity and 
clarity . He limited accuracy understood imagination and called it: 
the poetic instinct which is the right human primitive feels with 
human essence and divided it into two parts ; Literal imagination = It 
is not intended as assimilation and metaphor .  Poetic imagination is 
intended with human philosophical. He limited different human 

functions . 
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The key words; 
Imagination – Poetry – Romance – Heritage 

: مدخل 
وثيقة نقدية تنم عي *  التونسي أبي القاسم الشابي العربيللشاعر( (1)الخياؿ الشعري عند العرب)  يعدُّ كتاب 

الرؤية الجمالية الفلسفية للشاعرم والمذىب النقدي لوم حيث أسس مفهوماً متفرداً للخياؿم تميز بو عمي سبقو 
ممي تابعوا مقوالت التراث البالغي كمحمد الخضر حسييم حيث يرى النقاد أنو تأثَّر بالتجربة الشعرية الغربية في 
أوعار الرومانسيييم مي خالؿ اطالعو على الكتب المترجمةم ومما الوك فيو أفَّ ىذا الكتاب اصطبغ بشاعريتو 
الفذة وإحساسو المرىفم فثمة حوارية تناصية بيي الكتاب النقدي والديواف الشعريم ذلك أنَّػو اتخذ منو منهاجاً 

يسير عليو فيما أنتج مي الشعرم ويرى خليفة التليسي أّف ىذا الكتاب مفتاح تجربتػػػػػو الشعريةم وتحديد واضح 
( . 2)لمعالمها

التعريف  باعتباره مصطلحاً نقدياً يبيي حدود- في ىذا الكتاب–وتهدؼ ىذه الوروة البحثية إلى بياف مفهـو الخياؿ 
والخصائص واألنواع والوظائف المختلفةم والوصوؿ للعناصر المشتركة مي خالؿ ما طرحو الناود مي رؤى نظرية 
م وود مهدت لذلك  ومواوف نقدية تحليلية لشواىد وعرية مختارةم للخروج بصورة ذىنية واملة عي ىذا المفهـو
بتقديم لُػَمح عابرة عي دالالت الخياؿ في المعجم اللغويم والمعجم النفسيم وداللتو االصطالحية عند النقاد 

. العرب القدامي والمعاصريي وعند الغربييي 
 : الداللة اللغوية للخياؿ

                                                           
حيي كاف الوووؼ ىذه الووفة على المنبر للتحدث عي "ـ 1929ألقاىا بقاعة الخلدونية في تونس عاـ  (مسامرة)محاضرة أو  الكتاب في األصل (1

أبو : دراسات عي الشابي م إعداد: الخياؿ الشعري عند العرب للشابي لشووي أبي وقرا م ينظر: مي مقالة بعنواف" الشعر العربي فروسية وجرأة نادرتيي
ـم ثم 1930م وود طبع الكتاب عدة طبعات الطبعة األولى دار العرب تونس في 209ـ م ص 1984القاسم كرو م الدار العربية للكتاب م تونس م 

ـم وتولت دار المعارؼ للطباعة والنشرم 1985ـ وتلتها بأخرى في 1975ـم ثم الدار التونسية للنشر في 1961طبعة الشركة القومية للتوزيع تونس في 
ـم وىي الطبعة الوروية التي يحيل إليها ىذا البحثم وثمة إصدارات ألكترونية حيث تولت دار ىنداوي نشره ألكترونيا في 1998سوسة إعادة طبعو في 

. الشبكة المعلومات الدولية   
 إلى يتجو جعلتو المتمردة نروحو أصيلةمولك عربية بثقافة نفسو ثقف ـموود1909في بلدة الشابية سنة  ولد تونسي واعر الشابي أبوالقاسم*

 )ديواف  ـملو1934في  العلماءمتوفي بالطلبة اليليق اللهو مي نوعاً  األدب يرى الذي الزيتونة مجتمع على تمرد حداثتومحيث منذ بجرأتو التجديدمعرؼ
   .16ـمص 1997 م 1الحياةمبيروتمط كروممكتبة ووعرهمأبوالقاسم حياتو الشابي: ينظر مللمزيد(الحياة  أغاني

  .18ـ م ص 1978ىػػ م 1398الشابي وجبراف م خليفة محمد التليسي م الدار العربية للكتاب م تونس م ليبيا م : ينظر (2
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َلة وخاالً وِخَيالً  جاء في المعاجم اللغوية أفَّ الخياؿ وريي الظي والوىم واالوتباهم فخاؿ الشَئ يخاؿ َخْيالً وَخيػْ
ماتشبو لك في : م والخياؿ والخيالة(3)مي يسمع َيَخْل أي يظي: ظنَّوم وفي المثل: وَخَيالناً ومخالة ومخيلة وخيلولة

كساء أسود ينصب على خشبة أو عود ُيَخيَّل بو للبهائم : أخيلةم والخياؿ أيضا: اليقظة والحلم مي صورةم وجمعو
م فالخياؿ في االستعماؿ اللغوي ينصب على إنشاء الصور التخيلية القائمة على الظي (4)والطير فتظنو إنساناً 

. والتوىم في اليقظة أو المناـم والوك أّف لها صلة بالواوع والحقيقة ولو بشكل ال واع 
: الداللة النفسية للخياؿ 

 يرى علماء النفس أف الخياؿ أو التخيل ىو تلك القدرة على تأليف صور ذىنية تحاكي ظواىر الطبيعة أو تختلف 
عنهام ثم التصرؼ بها بالتركيب والتحليل والزيادة والنقصم ولو عدة وظائفم منها التخيل التكويني واإلنشائي وىو 
يهدؼ إلى البناء ويفسِّر الحقائق بطريقة تدعو إلى تحسيي الحياة كتخيل المخترعيي والروائيييم أما التخيل الهداـ 
فهو يحّل المشكالتم ولكي على نحو يلحق الضرر بالفرد أو بالمجتمعم أويبعد الفرد عي عالم الحقائق إلى عالم 

مع النشاط  األوىاـ كتخيل العفاريت واألوباحم وينشأ التخيل اإليهامي مع الطفلم ويظهر في لعبو وأحالمو وينمو
( .  5)الفني والتوجيو المتعمَّد حتى يصير خياالً إبداعياً 

 : Imaginationالخياؿ في االصطالح النقدي
 ال تبعد الداللة النقدية للخياؿ عي األصل اللغوي والداللة النفسيةم فالخياؿ باعتباره مصطلحاً أدبياً ونقدياًيعّد 

 م وىو ملكة تستعيد الصور الذىنية بناء على معطى حسي أو معنويم وتتجاوز االستعادة Realنقيضاً للحقيقة 
ووة تحفظ مايدركو الحس المشترؾ مي صور "ىو: إلى التركيب واإلنتاج والخلقم يقوؿ الشريف الجرجاني

لوم ونجد  (6)"المحسوسات بعد غيبوبة المادة بحيث يشاىدىا الحس المشترؾ كلما التفت إليهام فهي خزانة
انفعاؿ مي غير روية إلى جهة مي "مصطلح الخياؿ في التراث النقدي لدى حاـز القرطاجني الذي يرى أنو 

م فهو يشير إلى دوره في خلق االنفعاؿ وتوجيو المشاعرم أما عبد القاىر الجرجاني فقد (7)"االنبساط أو االنقباض
درس الخياؿ باعتباره عدوالً وخرواً للصدؽ الواوعي الحرفيم وىذا عادة مايكوف في الشعرم والمقصود بالخياؿ ىنا 

أف يجعل الشاعر أو الخطيب اجتماع ويئيي في وصف علة الحكم الذي يريدم وإف "ىو الصورة البالغيةم فالتخيل 
                                                           

   .226 م ص 11خيل م مج : ت م  مادة.لساف العرب م ابي منظور م دار صادر م د (3
   .236-235م ص1ـ م ج1991 م 1عبدالسالـ ىاروف م دار الجيل بيروت م ط: معجم مقاييس اللغة م أحمد بي فارس بي زكريا م تحقيق  (4
 .  46ت م ص . م د1علم النفس م مصطفى فهمي م دار المعارؼم القاىرة م ط: ينظر  (5
 . 107ـ م ص 1985التعريفات م السيد الشريف علي بي محمد بي علي الجرجاني م مكتبة لبناف م بيروت م  (6
 . 89ـ م  ص 1979القرطاجنيم دار الثقافة م  منهاج البلغاء وسراج األدباء م حاـز (7
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م وود فطي النقاد العرب في المرحلة اإلحيائية الكالسيكية بدور (8)"لم يكي في المعقوؿم وال مقتضيات العقوؿ
الخياؿ الشعري في تحديد ىوية الشعرم حيث يرى أحدىم أنو روح الشعرم ولكنو يحصره في التشابيو 

واالستعارات واألمثاؿ وغيرىا مما يدخل في باب التخييلم ويرى أف الخياؿ معنى يرده العقل لمناوضتو الواوع؛ 
م أما جماعة الديواف الذيي تأثروا بالتيار الرومانسي فقد (9)ولهذا يجب أال يفارؽ الواوع بل ينطلق منو ليوسع دائرتو

ملكة تعيي على "أولوا أىمية كبرى للخياؿم فهذا العقاد يبيي البعد الفني الجمالي لوظيفة الخياؿ الذي يراه أيضا 
استحضار الصور واألحاسيس واإلحاطة بالواوع مي جميع نواحيوم توسعة آلفاؽ الحياة حتى نستطيع أف نعيش في 

أكثر مي مكاف أو أكثر مي لحظة واحدةم بما نستحضره مي األماكي البعيدة والقريبةم ومانستحييو مي الصور 
( . 10)"الحاضرة والماضية

م ووسيلة إيجابية (11) وود أعلى النقاد الرومانسيوف في الغرب مي وأف الخياؿم وعّدوه أكبر نشاط حيوي للعقل
مهارة عقلية موازية للتفكيرم وأساسها الفطري ىو "كولردج بأنو  وفّعالة للوصوؿ إلى الحقيقةمويعرفو تايلور صموئيل

الخياؿ الرئيسي أو األوَّليم : م وود وسمو إلى نوعيي(12)"الربط بيي المدركات بتخليصها مي ويد الزماف والمكاف
وىو القوة األزلية التي يتم اإلدراؾ اإلنساني بواسطتهام وىذا النوع يوجد لدى جميع الناسم والخياؿ الثانوي أو 

اإلبداعي الذي يتجاوز اإلدراؾ إلى الخلقم وىو يحتاج إلى الحدس واإلرادة الواعية المنظمة التي تجمع بيي 
المتناوضات وتوفق بينهام وتوجد الوحدة واأللفة بينهام وتنشط ىذه الملكة تحت تأثير الشعور الوجداني 

( . 13)والعواطف
: مفهـو الخياؿ في كتاب الخياؿ الشعري عند العرب 

يتميز الشابي باتجاه رومانسي حاد م وحس وعوري مرىف م األمر الذي جعلو يطرح مفهوماً متقدماً   
للخياؿ يتجاوز المفهـو الكالسيكي م ألنو يصدر عي رؤية رومانسية متمردة على رؤى التراثييي تمرداً إيجابياً؛ فهو 
ينتقدىا ويضع البديل م وفي تحديده لمفهـو الخياؿ يتبع الشابي طريقة الشارح الذي ينشئ كالًما انطباعيِّا مضمًنا 

الشيء الكثير مي الرؤى الشعرية الرومانسية العميقةم ويمزجها بمفاىيم تقارب رؤية الناود الذي يطرح المفاىيم 

                                                           
  .248مص 1991بجدةم  المدني واكرمدار محمد محمود: عليو وعلق البالغةم عبد القاىر الجرجانيمورأه أسرار (8
   .7على الرضا التونسي م  ص : الخياؿ في الشعر العربي ودراسات أدبية م محمد الخضر حسيي م جمعو وحققو: ينظر (9

 . 116ـ م  ص 1993 م سلسلة عالم المعرفة م الكويت م عياذالمذاىب األدبية والنقدية عند العرب والغربييي م وكري محمد  (10
 .  7ـ م ص 1977إبراىيم الصيرفي م الهيئة المصرية العامة للكتاب م : الخياؿ الرومانسي م سير موريس بورا م ترجمة (11
 . 117المذاىب األدبية والنقدية عند العرب والغربييي م وكري محمد عياد م ص  (12
.  240ـم ص1971عبد الحكيم حسافم دار المعارؼم مصرم : النظرية الرومانتيكية في الشعرم سيرة أدبية لكولردجم ترجمة: ينظر (13
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العلمية ويستدؿ لها مي حقوؿ متنوعة كتاريخ األدب وفقو اللغةم وىو يعترض على المنجز التخييلي للشعرية 
العربيةم في عالوة الخياؿ باألغراض الشعرية كالغزؿ ووصف الطبيعة أو في القصة واألساطير في التراث العربيم 

ليس لو مي الخياؿ الشعري حظ والنصيبموأف الروح السائدة في (...)كل ما أنتجو الذىي العربي"وىو يرى أفَّ 
فهي التتحدث عي الطبيعة إال بألوانها وأوكالهام واليهمها مي المرأة إال (...)ذلكم ىي النظرة القصيرة الساذجة

الجسد الباديم وىي في القصة التتعرؼ إلى طبائع اإلنساف وآالـ البشرم وفي األساطير التعبرعي فكر ساـ وخياؿ 
م ويبدو الشابي في ىذا النص وىو يبحث عي الفكرة الفلسفية العميقةم والغوص في أكثر المعاني (14)"فياض

إنسانيةم ورؤيتو ىذه بكل مزاياىا وعيوبها تعّد حلقة متقدمة وسابقة لزمنها في مراحل تجديد الشعرية العربيةم 
ويكمي التجديد في الرؤية لألدب بشكل وموليم وفي المووف النقدي مي التراث العربيم كما كاف لدى مي سبقو 

م ويتميز الشابي بشاعرية مفرطة وحساسية بالغة في التصور النقدي (ـ1964-1889)كعباس محمود العقاد 
اليمكي  (إنساف)لخياؿ الشاعرم فعنواف كتابو يحيل إلى الصورة الخيالية الشعرية لمخياؿ الشاعرم ولهذا فمفردة 

إال أف تنصرؼ إلى الشاعر أو على األول ذي الحس الشاعري المرىفم ولهذا انطلق الشابي في مفهومو للخياؿ 
ضروري "مي نقطة جوىرية تنبئ عي ذاتيتو ووموليتو في الووت نفسوم حيث يربطو بماىيتو وطبيعة تكوينوم فالخياؿ 

لإلنساف البد منو م وال غنية عنو م ضروري لو كالنور والهواء والماء والسماء م ضروري لروح اإلنساف ولقلبو م 
م فهو ىنا يحلق بالخياؿ في آفاوو النفسية واألدبية (15)"ولعقلو ولشعوره م مادامت الحياة حياة واإلنساف إنساناً 

والعلمية م وىذه حقيقة وررىا علماء النفس مي وبُلم فالخياؿ ينشأ مع الطفل م وتتحدد حاجتو لو وفق مرحلتو 
لتشبع رغباتوم وتحل أزماتو النفسية المبكرة م وتكمي أىمية الخياؿ في أنو مصدر كل ابتكار أدبي أو  العمرية

في النفس اإلنسانية بحكم ىذا العالم الذي عاش فيو اإلنسافم وبدافع الغريزة "مخترع علميم فقد نشأ الخياؿ 
( . 16)"اإلنسانية الكامنة وراء الميوؿ والرغبات

 ومي ىذا الجانب النفسي يتسم الخياؿ بالذاتية م ومي ثم يكوف مختلًفا مي إنساف إلى آخر اختالفًا نسبيِّا 
م ويشّكل أداة للتعبير الذاتي عي مشاعر اإلنساف وأفكاره م فيرتبط الخياؿ لديو بالشعور والعاطفة م أي أنو يعبر 

حتماً عي العالم الداخلي لألديب م ومي ثم تنساب ألواف ىذا العالم لكي تلوِّف واجهات العالم الخػػػػارجيم وتتبعثر 
أوياؤه لكي تغمر الكوف مي حولو م ولكي تفجر في الطرؼ اآلخر ينابيع الشعور المماثل لشعور الشاعر م ولهذا 
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موضوع " فػ (اآلخر)فالشابي ال يحصر الخياؿ في ذاتية محضةم بل يعطيو جانباً موضوعياً يتمثل في الخارجي 
( .  17)"الجماؿ في الخارج أوال م وفي الداخل ثانيا: الخياؿ 

فاإلنساف مضطر إلى "ويمزج الشابي فاعلية الخياؿ في الذات بيي حاجات روحية وعاطفية ولغوية أيضاًم     
م كما يتعرؼ مي خاللو على  (18)"الخياؿ بطبعو م محتاج إليو بغريزتو ألف منو غذاء روحو وولبو ولسانو وعقلو

م وىذا (19)"أعمق مي الموتم وأود سعة مي الحياة"حقائق الكوف الكبرىم  وتندمج فيو الفلسفة بالشعرم وىو 
يدؿ على تناغم أفكاره مع مقوالت الحركة الشعرية اإلنجليزية الرومانسيةم إذ أنها تربط الخياؿ بالروح والحدس 

فيتجاوز عالم الحس إلى عوالم مجردة " واإللهاـ م حيث يحلق الشاعر الرومانسي مي خالؿ الخياؿ 
وروحانيةموتقترب ىذه الرؤية مي جوىر الفنوف عموماً والشعر خاصة وىو البحث عي روح األوياء وجوىرىام وىذا     

إنما أريد أف أبحث في الخياؿ مي ذلك الجانب الذي يتكشف :"ما بحث عنو الشابي في التراث الشعريم يقوؿ 
م إنو الخياؿ الذي (20)"عي نهر اإلنسانية الجميل الذي أولو ال نهاية اإلنسافم وىي الروح وآخره ال نهاية الحياة

يتضمي مالمح الفكر العميق والفلسفة وحقائق الوجودم فهو يبحث عي أدب نضاخ بالعواطف العنيفة التي تهز 
مما العالوػػػػػة لو بالروح والرحم بينو وبيي  (...)المجازات الزائفة والكنايات المتكلفة"أسس الحياة ىػػػػزاً م بعيد عي 

م وبمقاربة وواىده الشعرية التي استدؿَّ بها في طرحو التنظيري ىذام نرى صوراً لهذا الخياؿ (21)"خياؿ الحياة
تتمحور حوؿ معاني الحب واألمل واألمومة واألحالـ المستحيلة وصراع العواطف اإلنسانيةم ويرى الشابي أّف 

النظرة الطويلة المتدبرةم "العبرة فيها أف يصورىا األديب بعمق فلسفي وإنسانيم ويصل إلى أبعد غورفيهام حيث 
( . 22)"واإلحاطة الشاملة المتقصية
: الخياؿ غريػػػػزة واعػػػػرة 

الطبع والسليقة والعفوية الصافية المضادة لمذىب : سمى الشابي الخياؿ بالغريزة الشاعرة ويقصد بها
ىبط اإلنساف ىذه األرض مزوداً بتلك الغريزة الشاعرة م فكانت ىي األمل الجميل الذي "الصنعة والتكلفم فقد 
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ألف :" م ويقوؿ معلال تلك الحتمية التي يضفيها على الخياؿ (23)"ينير لو مسالك العيش م ويمهد لو سبل الحياة
الخياؿ نشأ في النفس اإلنسانية م بحكم ىذا العالم الذي عاش فيو اإلنساف وبدافع الطبع والغريزة اإلنسانية 

الكامنة وراء الميوؿ والرغبات م وما كاف منشؤه الغريزة م ومصدره الطبع م فهو حي خالد ال ولي يمكي أف يزوؿ إال 
اإلنساف )م وذلك ألف الصنعة تكبت الخياؿ بدليل أفَّ (24)"إذا اضمحل العالم وتناثرت األياـ في أودية العدـ

خصب الخياؿم لم يعرؼ إلجاموم أو حتى تسميتو بمصطلحات بالغية أو غير - كما يعبر الشابي -(الفطري األوؿ
الغريزة األولية  والطبع الفطري : بالغيةم وكاف الخياؿ عنده في ووة الحقيقةم واليعني الشابي بألفاظ الطبع والغريزة

البدائيم بل الطبع األدبي والموىبة الشعرية التخييلية التي يرى أّف اإلنساف يمتلكها فطريِّام وىذا ما يفسره الحديث 
في التراث النقدي العربي م فسؤاؿ الخياؿ في التراث النقدي يثيره الحديث عي الطبع الذي يتضمي  (الطبع)عي 

فيما يتضمي تلك القوة التخييلية التي تستثار بالحوافز أو بالطواؼ في الرباع المخلية والرياض المعشبة م أو 
وووة الخياؿ ىي ووة الغريزة نفسهام وىي ووة متفاوتة بمقدار .. بالوووؼ على الماء الجاري والمكاف الخضر 

اختالؼ المؤثرات فيهام وىي بحاجة إلى دربة عي طريق الثقافة م والغريزة لفظ يقابل الطبع عند الجاحظ م كما ترد 
إنو ود ينشأ مي عارض يعترض على الغريزة م أي يؤثر في : عند ابي وتيبة أيضام إذ يقوؿ في تعليلو عسر ووؿ الشعر

م ويؤكد الشابي مفهومو للطبع (25)الطبع م فالطبع كلمة تتعدد داللتهامفقد تعني ووة الشاعرية م أو الطاوة الشعرية
إف اإلنساف واعر بطبعو في جبلتو يكمي الشعر م وفي روحو يترنم البيافم إذ أي إنساف ال يهتاجو : "والغريزة بقولو

المنظر الشاعرم والمشهد الخالبم وأي امرئ ال يستخفو الجماؿ في أي مظهر مي مظاىرهم وفي أي فتنة مي 
ودرجة عمقهام ( الغريزة الشاعرة)م ويرى أّف الناس ينقسموف إلى وسميي بحسب نوع الخياؿ أو (26)"فتنو؟

وسم ضعفت فيهم النشغالهم بغرائز أخرىم ووسم : وبالتالي يختلفوف في درجة إدراؾ الجماؿ واإلحساس بو فهم
وبقوة ىاتو الغريزة أو ضعفها "ثاف وويت فيهم حدَّ التمردم فطغت على ماعداىا مي الغرائز البشرية المتطاحنةم 

يتفاوت اإلحساس والشعورم فينفجر الشعر الخالد مي بعض األفئدة البشريةم على حيي أف األخرى التروح بغير 
الصديدم وتنكشف بعض النفوس عي عبقريات جبارة عاصفةم على حيي أف البعض اآلخر اليلد غير الغباوة 

فرب "مويعلل لهذا التفاوت بوجود مرجعية إنسانية تمثل الدافع االنفعالي إلثارة الخياؿ (27)"المستخذية النائمة
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ورب مشهد رائع أحيا عبقرية ... دمعة يائسة أيقظت ألف عاطفة نائمةم ورّب ابتسامة حالمة أىاجت سواكي الوجود
( .  28)"ورب فكرة واحدة صدعت أركاف ولب كبير. خالدة

: أنواع الخياؿ 
 يحدد الشابي في بداية كتابو الوجهة التي سيتبعهام ونوع الخياؿ الذي سيكوف محور بحثو م فقسم   

:  الخياؿ إلى نوعيي 
:  الخياؿ اللفظي أو الصناعي : النوع األوؿ 

اتخذه اإلنساف أوال ليعبر "      ويتمثل لدى الشابي في الصور البالغية كالتشبيو واالستعارة والمجازم ويرى أنو ود 
بو عي ذات نفسو حيي ال يجد لها مساغاً في الحقيقة العاريةم ثم تطور ىذا النوع مع الزماف فكاف منو ىذا النوع 

م فيلجأ األديب مي خاللو إلى الوسائل المجازية (29)"الذي نعرفوم والذي ألفت فيو كتب البالغة على اختالفها
في الوصف والتصويرم وىذا التعبير ينقل ما في أعماؽ األديب مي مشاعر وتصوراتم وتتووف ووة التعبير على 
مقدار صدووم ويرى الشابي أف الخياؿ المجازي وديم ودـ اإلنساف ولكي لم يكي يستعملو بوصفو مجازًا وإنما 

فكاف يتخذ مي الخياؿ مطايا ألغراضو م وأجساداً لمعانيومدوف أف يخطر "حقيقةم وود كاف طريقاً لظهور األساطير
ألنو واثق أنها مستعملػػػػػة _كما يقوؿ علماء البالغة_ببالو أنو استعمل تلك الجملة أو الكلمة في غير ما وضعت لو

أسبق "التي ىي (ابنة الجبل)موود استدؿ بتسمية العرب الصدى (30)"في وضعها الطبيعي الذي ال تمجز فيو
وجوًدا في العربية مي الصدى م ألف المعاني الخيالية أورب إلى ذىي اإلنساف األوؿ مي المعاني الحقيقية موأعتقد 

أيضا أف واضع ىذه الكلمة كاف يحسب أّف الصوت الذي أجابو صوت جنية مي بنات الجباؿ فسماه بهذا 
والتكلفم فهو ود  م ومي خالؿ تسميتو بالخياؿ الصناعي نلحظ أف الشابي أضفى عليو سمة القصدية(31)"االسم

اُتخذ أوال للتعبير عي المعاني التي ال يفصح عنها الكالـ المألوؼم ولكي مع مرور الزمي أصبح ال يراد منو إال 
حدود العقل "تجميل العبارة وتزويقها ليس غيرم ويشير إلى رفض بعض النقاد القدامى أف يتعدى الخياؿ المجازي 

وما يقتضيو مي أحكاـ منطقيةم فالتشبيو لم يكي عندىم أداة مي أدوات رسم الصورة الشعرية م بل كانت أداة مي 
م وىنا يلّوح الشابي لما فعلو النقاد القدامى المحافظوف مي تجميد الخياؿ (32)"أدوات تقريب المعنى وإيضاحو
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كانت "الشعري وإساءة الظي بوم بتقييده بشروط عمود الشعرم والحرص على المالءمة بيي عناصر الصورةم فػ
الوثبات الخيالية التي تلغي الفواصل والحدود بيي األوياء أمراً غير مرغوب فيوم مما ترتب عليو تفضيل التشبيو 

مولكي ىذا الينطبق على كل المواوف النقدية في (33)"على المجاز؛ ألنو يجمع بيي حقيقتيي حسيتيي في الغالب
التراثم فقد استطاع عبد القاىر الجرجاني أف يتجاوز ما ووف عنده القدماء مي المتشبثيي بعمود الشعرم فأعلى 

مي وأف الخياؿ وآمي بقدرتو على صنع الصور التشبيهية المفاروة للصدؽ الواوعيم فذىب إلى أّف مي يرى أعذب 
الصنعة إنما َتُمد باعها وتنشر وعاعهام ويتسع ميدانهام "الشعر أكذبوم فقد اختار الخياؿ والتجوز والمبالغةم فإّف 

وىناؾ يجد الشاعر سبيالً إلى أف (...)وتتفرع أفنانها حيث يعتمد االتساع والتخييلم وحيث يُقَصد التلطف والتأويل
م (34)"يبدع ويزيدم ويبدي في اختراع الصور ويعيدم ويصادؼ مضطرباً كيف واء واسعاًم وَمَدداً مي المعاني متتابعاً 

ولعل الشابي يشير إلى فترات الضعف التي مر بها األدب العربي حيث سيطر التكلف وطغت الصناعة والزخرؼ 
ألف مثل ىذه المباحث ال يمكننا أف "البالغي م وىو لهذا سماه الخياؿ الصناعي م وود تبرأ مي ىؤالء المتكلفيي 

نستشف مي ورائها خوالج األمةم وال مشاعر الشعبم وال نستطيع أف نلمس في جوانبها ذلك النبض الحي 
الخفوؽ المترنم بأنباء النفس اإلنسانية وأىوائهام وال أف نعرؼ مقدار وعورىا بتيار الحياة كعضو حي في ىذا 

م ويعّد ىذا المووف النقدي رؤية جّد حديثة للخياؿم وبالتالي للصورة الشعريةم ألّف الصورة ثمرة (35)"الوجود
الخياؿ فهو الرحم الذي تتخّلق فيو الصورةم فال تكمي ويمتها في سمتها البالغيةم بل ينبع جمالها مي مدى دوتها 

. التصويرية وعمقها وصدوها في نقل الشعور المتصل بالداللة والمووف 
: النوع الثاني الخياؿ الشعري أو الفني 

وىو أوسع دائرة وأكثر أىمية مي النوع األوؿ؛ ألنو يسبغ عليو أبعاداً فلسفية ويجعلو لصيًقا بالنفس 
ليتفهم مي ورائو سرائر النفس وخفايا الوجودم "وفلسفتها مذ تفتحت على الحياة واألوياءم حيث يتخذه اإلنساف 

وىذا ىو الخياؿ الذي نلمح مي خلفو مالمح الفلسفة وأسرة الفكر ونسمع مي ورائو ىدير الحياة الكبرى يدوي 
م ويرى أنو في يزدوج فيو الفكر بالخياؿ والفلسفة بالشعرم وود ذىب الشابي في ىذا (36)"بكل عنف وودة

الذي يرى أف الشاعر يتميز عي سواه بقوة الشعور وتيقظو وعمقو  مذىب اإلغريقم كما ذىب عباس محمود العقاد
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إف :"م كما ذىب إلى ىذا الرومانسيوف الغربيوفم يقوؿ وردزورت (37)واتساع مداه ونفاذه إلى صميم األوياء
والخياؿ عندىم ملكة عبقرية تتسم بالجموح والطموحم فهو "الشعر ىو األكثر فلسفة بيي أنواع الكتابة جميعاً 

يتطلب مثاالً لػػو أينما وجده في غيره زمانو ومكانو ال يستوجب أوال وآخراًم إال مي ذات نفسوم واليتاح لو فهم ما 
( . 38)"تجيش بو عواطفو وآمالو إال بالصورة واألخيلة التي يضفيها على الحقائق

ويرى الشابي أف الخياؿ الشعري أودـ نشوًءا في النفس فقد ارتبط بها غريزياً ووعورياًم ولهذا خلقت تلك النظرة 
ألنو يضرب بجذوره  (خياؿ وعري)وىو  (خياالً فنياً )الفنية التي يلقيها اإلنساف على ىذا العالم الكبير ولهذا كاف 

. إلى أبعد غور في صميم الشعور 
: وظيفة الخياؿ الشعري  

فهو خياؿ اليهدؼ إلى : الوعي بحقائق الكوف وبالجوانب الغامضة مي الحياة النفسية واالجتماعية: أوال
وخفيةم وىذه الوظيفة  التجسيم والتجسيد والتخييل البالغي فحسب؛ بل يرنو إلى ما وراء ذلك مي دالالت عميقة

باإلنساف األوؿم الذي اليزاؿ على صفاء الفطرة ولم تفسده الحضارة – الشابي  في تصور–المعرفية ارتبطت 
فهو دائماً ظامئ إلى منبع الحياة األوؿم الذي "الحديثةم فقد اعتمد على الخياؿ لصفاء وريحتو وطبعو المتدييم

حتى إذا ظَِفر بروفٍة منو اطمأنت .. مابيي صفو وعكر كرعت منو اإلنسانية على كّر العصورممشاربها المختلفة
موود دفعو ىذا التديي الفطري إلى مقاربة الوعي بظواىر الكوف ومحاولة فهمها (39)"نفسوم ووّر ضميره

مي مشاىد الكوف ومظاىر الطبيعة ألغازاً "وتعليلهاعي طريق الخياؿم فقد جاء اإلنساف في ىذه الحياةم وكاف لو 
غامضةم ومعاف مستترةم تبدو لو ملتفة في ثوب مي ضبابم كما تبدو الذكريات القصية في زوايا القلوب حتى إذا 

وما كاف اإلنساف بخامد النفس وال ىامد الحس حتى  (...)ماحاوؿ أف يمسكها توارت عنو كما تتوارى األوباح
يغضي على ماحولو زاىداً فيوم ويقنع بالجهل األخرس والصمت الكئيبم بل كاف ووي المشاعر متحفز الخياؿم 

فذىب يعلل مظاىر الكوف بما واء لو الشعر أف يذىبم وأخذ يفّسر تعابير الطبيعة الداوية بما يملي عليو الخياؿ 
المرح والشعور النشيطم دوف أف يعلق بوىمو وط أنو سادر في الخياؿ بعيد عي جدد الحقيقةم وإنما كاف على ثقة 

ومي ىنا كانت بذور األساطير الدينية األولى تثمر في ... ويقيي مي أّف ما وصل إليو ىو في الصميم مي الحق 
م وود (40)"وىذا ىو منشأ الخياؿ في الفكر البشري القديم وبل أف تصقلو الحضارة وتشذبو المدنية (...)النفوس

                                                           
 . 16 م ص 1ـ م ج1921القادر المازني م القاىرة م  الديػػػواف م عباس محمود العقادم باالوتراؾ مع إبراىيم عبد: ينظر  (37
 . 95ت م ص .فايز إسكندرم د: عيسى العاكوب م مراجعة: فرستم ترجمة. الرومانسية الغربية بأوالـ أعالمها م للياف ؼ (38
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استدعت فاعلية الخياؿ في تفسير حقائق الكوف إلى تخصيب وإغناء الجانب الروحي في اإلنسافم إنو خياؿ 
الميالد والموت م الخلود : ملتهب بنيراف الشك يعمل على فك ألغاز الوجود بثنائياتو المحفزة للتأمل والتفكر

. والفناءم السعادة والشقاء 
: الغوص في أعماؽ النفس اإلنسانية وكشف أسرارىا: ثانيا

فالخياؿ الشعري لدى الشابي ىو النبّي المنقذ والملهم الروحي للسعادة األبديةم فهو يشبهو بفانوس   
م وىذا يقودنا إلى األنماط (41)الحياة السحري الذي يضئ ظلمات الحياةم ويطلعنا على مافي خفايا النفوس

. اإلبداعية التي تعتمد الغوص في الظواىر النفسية للشخصيات  
   إف تعطش الشابي لتلك الرؤي الشعرية العميقة التي راح ينقب عنها في آداب أمتو وآداب األمم األخرى م يعللو 

ما كاف في تلك الفترة مي فراغ ثقافي وتوؽ إلى أصوات ثائرة تفجر روحانية اإلنساف وتعزز ىويتوم وتقتل ما طرأ 
عليها مي مادية وجمود م ولهذا تأثر الشابي بالمهجرييي وبخاصة جبراف خليل جبراف الذي كاف متمرًدا يهدؼ إلى 

تحرير اإلنساف مي ويود المادة م ويفسر ذلك التعطش أيضا تلك الغربة الروحية التي كانت تفيض مي أوعار 
:  الشابي م يقوؿ 

إني أنا الروُح الذي سيظلُّ في الدنيا غريْب 
( 42)مضطلعاً بأحزاِف الشبيبِة والمشيبْ  ويعيشُ 

: وأنسنة األوياء  تعزيز الشعور اإلنساني: ثالثا
ىبط اإلنساف األرض ال يملك غير "إف الطاوة اإلبداعية األولى التي يمتلكها اإلنساف ىي الشعورم فقد   

م ومع تطور الحياةم ونمو الجوانب (43)"حسو ونفسوم وغير ولبو ووعورهم أما عقلو فمازاؿ يحلم في مهد الحياة
رغم كل ذلك لم "العقلية فيوم لم يتجاىل تلك المشاعر التي توثق الصلة العاطفية بينو وبيي الحياة واألحياءم فهو

يزؿ بحاجة إلى الخياؿم ألنو وإف أصبح يحتكم إلى العقل ويستطيع التعبير عي خوالج نفسوم فهو لم يحتكم إلى 
الشعورم وسيظل كذلك؛ ألف الشعور ىو العنصر األوؿ مي عناصر النفسم واحتكامو إلى الشعور يدفعو والبد إلى 

ألف اللغة "م وترجع الحاجة إليو لما فيو مي ودرة تعبيرية خاصة تعجز عنها اللغة المعيارية (44)"استعماؿ الخياؿ
                                                           

 .  147 – 146نفسػػػػو م ص  (41
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 . 29الشابيمص  العربمأبوالقاسم عند الشعري الخياؿ (43
 . 33نفسػػػػػػومص  (44



 حمّكمة جمّلة علميَّة":عل َّمه البيان"                  مْفهوو اخَليال عْند أبي الَقاسه الشاب ِّي يف كَتابه( 2)

 صفاء احمند  فنيخرة                                       . د(اخلَيال الش ِّعري عْند الَعرب  ) 
 

 

   

 (49) الصفحة م2020يوليو/هـ1441ذي القعدة :/العدد األو َّل/اجملّلد األوَّل

 

بهذا العبء الكبير الذي يرىقها بو اإلنسافم _ مي دوف الخياؿ_فال ولي تستطيع أف تنهض...مهما بلغت مي القوة
ىذا العبء الذي يشمل خلجات النفوس اإلنسانية وأفكارىام وأحالـ القلوب البشرية وآالمهام وكل ما في الحياة 
مي فكر وعاطفة ووعورم بل إنها ال تقتدر على االضطالع بهذا الحمل الثقيل حتى بالخياؿم وإنما الخياؿ يمدىا 

(. 45)"بالقوة ماكانت لتجدىا لواله
 ويعّد ارتباط الخياؿ بالتعبير عي الشعور مي أحد أىم ثوابت الرومانسيةم وبحسب ووة الشعور تكوف ووة الخياؿ 

في تحقيق ىدفوم وحيي يصل الخياؿ إلى مرحلة يعبر فيها عي الشعور الجماعي مي خالؿ التعبير عي الذاتم فهذا 
يعني أنو نجح في التأثير ويكوف الفرد منضماً إلى الجماعة في غناء جماعيم وعندئذ مي الممكي الكشف عي 

الحقيقة اإلنسانية الكبرى التي ىي غاية اآلداب عامةم فالخياؿ وسيلة للتعبير والتوصيل وتوحيد المشاعرم فكما أف 
الشعور المرتبط بالموضوع يزيد الخياؿ ووة ويولد مزيًدا مي الرؤى التعبيريةم فالخياؿ متصل اتصاالً مباوراً بحياتنا 
الشعورية والعاطفيةم وإذا كاف األدب والفنوف بشكل عاـ تحيي ىذه العواطف اإلنسانيةم فإف للخياؿ الدور األكبر 

في إثارتهام وبالتالي تساىم تلك القوة في ووة النص األدبيم ومدى تحقق الوحدة العضوية فيو وتنوع الصورم 
م "  يفتح أماـ الخياؿ طروًا ولما يبصرىا مي يحمل نفسو على الشعر لمجرد الطمع أو الخوؼ أو الرجاء "فالشعور

ونحي نتساءؿ ىل يعنى ذلك استبعاد العقل مي وبل المذىب الرومانسي وإعطاء السيادة للعواطف؟ والتساؤؿ عي 
مفهـو الشابي للخياؿ وارتباطو بالشعورم حيث يعتبره األصل للخياؿ الشعري استمع إليو يقوؿ بلغة يغمس ريشتها 

الشعور أيها السادة ىو ذلك النهر الجميل المتدفق في صدر اإلنسانية منذ القدـ م مترنماً : "دائماً في بحر الخياؿ
بأفراحها وأتراحهام متغنياً بميولو ورغباتهام جائشاً بكل مالها مي فكر وعاطفةم ومي ضجة وسكوفم ومي ىذا النهر 

( . 46)"الجميل تتولد خرائد الفكر وبنات الخياؿ
أما اإلجابة عي التساؤؿ السابق فبالنفي م فإف الخياؿ عند كولردج مثالً لو دور في تنظيم العاطفة وتوحيدىا   

لي نجد تجاىالً للعقل وال تهويًنا لدوره يفسر في صالح ... مع الصور العقلية في بناء واحد ىو الصورة الفنية
بل سنجد تصوراً جديداً لمعنى العقل ذاتوم وأنو  (رومانسية)الخياؿ أو العاطفة كما يقاؿ عادة حيي تسطع كلمة 

م إذاً فالشعور يؤدي إلى الترابط العضوي والنفسي (47)ليس ملكة مجردةم ولكنو مجموع ووى اإلدراؾ اإلنساني
في النص ولهذا اعتبره الشابي مصدر الخياؿ اإلحساس الملتهب والشعور العميق م وىذا الشعور ال يخلو بالطبع 

مي عنصر فكريم فالشعور والفكر يعمالف معا على توليد الخياؿ الشعريم ويتابع الشابي أرسطو في ذلك حيي 
                                                           

 . 34نفسػػػػػو م ص  (45
 . 31 – 30نفسومص  (46
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التخيل متميز عي اإلحساسم ولكنو ال يمكي أف يوجد بدوف إحساسم وبدوف التخيل ال يحصل "إف : يقوؿ
( . 48)"االعتقاد

أف نتخذ أدباً وويماً فيو ما في الحياة "كما اعتبر الشعور عنصًرا مي عناصر األدب كالخياؿ والفكرم فيجب 
وىذه الدوة تساعد الخياؿ على لمِّ  (49)"الحاضرة مي عمق في الفكر م وسعة في الخياؿ م ودوة في الشعور

وتات األفكار والصور والرؤى ليصبها في لوحة مترابطة ومنسجمة يلفها وواح وعوري وفاؼ ال ينفصل فيو 
. الشكل عي المحتوى أو األلفاظ عي دالالتهام وال ينظر إليها إال ككل واحد 

    وود اتخذ الشابي مي غياب ىذا العنصر مأخًذا على بعض النماذج في األدب العربي الفتقارىا إلى الشعور 
والشاعر العربي إذا ما أراد أف يبسط فكرة مي أفكاره ألقاىا :"العميق الموحدم وبالتالي انعداـ الوحدة العضوية يقوؿ

في بيت فردمأو في جملة واحدة إذا استطاعم ثم انهل بوابل مي األفكار المتتابعة بحيث تكوف القصيدة كحدائق 
الحيواف فيها مي كل لوف ووصفم أو كاألرض المقدسة التي يحشر فيها الناس مي كل حدب وصوبم ومي كل فئة 

أما الشاعر ...ووبيلم وتكوف األفكار منبثة في صعيد واحدم متماسكة بعضها مي الرؤوس وبعضها مي األذناب
الغربي فإنو يعرض أماـ النفس الصورة واألسباب والعوامل التي حركت في نفسو ذلك الرأي بصورة وعرية تحليليةم 

م ولعّل ذلك ما (50)"ثم ال يلقيها كما يلقي األساتذة تعاليمهمم ولكنو يلقيها في حلة صافية مي الشعر والخياؿ
دفعو لالستشهاد بالمقطوعة ومجموعة األبيات ال البيت الواحد والبيتييم وىو فارؽ منهجي بينو وبيي مي تناوؿ 

(  . 51)دراسة الخياؿ في عصره كمحمد الخضر حسيي الذي تابع البالغييي في االستشهاد بالشاىد الواحد
لديو أنسنة األوياءم وبخاصة في وصف الطبيعةم فاألنسنة وسيلة الخياؿ في بث حرارة :  ومي وظائف الخياؿ

م ولهذا راح (52)"حلة مي وعورهم أو عبقاً مي عواطفو"الحياة فيهام بأف يضمخها بروح اإلنسافم ويخلع عليها
في وصف ابي زيدوف للطبيعةم ويرى أنو وصف جيدم ولكنو يفتقر للخياؿ (53)يبحث عي النػََّفس اإلنساني

ديباجة غضة ناعمة وتعابير عذبة ناصعة ووصف دويق جميلم ولكي ليس وراء ذلك عاطفة حادة أو "الشعريم فهو
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م وود اعتمد الشابي في تقعيده لمفهـو الخياؿ على المعجم العاطفي الشعوريم فما أكثر ما (54)"إحساس عميق
  . (العاطفة الحادة) (اإلحساس الملتهب) (الشعور العميق)يرنو في مقاربتو للشعر العربي إلى 

: خلق لغة وعرية موحية: رابعا 
يرى الشابي أف لغة اإلنساف األوؿ ود امتزجت فيها الحقيقة بالخياؿم ألف التخيل غريزي فيوم يظهر أثره   

في معتقداتو وجملو وتراكيبوم ولكنو لم يكي يفهم منو ىذه المعاني الثانوية التي اتفق على تسميتها بالمجازم فهو 
ويدلل على ...فهو إنما يقوؿ كالماً حقيقياً "أوبل الليل"و"ماتت الريح :"الحقيقة م بل إنو حيي يقوؿ (يتجاوز)لم 

األووياءم  ذلك بأف ىذه المعتقدات وردت في أساطير األودميي م فقد كانوا يعّدوف الريح والليل إلهيي مي اآللهة
ألف "كما يرى أف توظيف اإلنساف القديم للخياؿ المتلبس بالحقيقة في التعبير ىي أودـ محاولة الستعماؿ الخياؿ

اإلنساف أخذ يتعرؼ على ما حولو أوالم حتى إذا ما جاوت بقلبو المعاني أخذ يعبر عنها باأللفاظ 
(. 55)"والتراكيب

 وحتى بعد ارتقاء مدارؾ اإلنساف وتطور اللغة ونمو العقلم فإنو اليزاؿ بحاجة إلى الخياؿم فمهما بلغت اللغة مي 
القوة والحياة لي تستطيع أف تنهض مي دوف الخياؿ بهذا العبء الكبير الذي يرىقها بو اإلنسافم الذي يشمل 

خلجات النفوس اإلنسانية وأفكارىا وأحالـ القلوب البشرية وآالمها وكل مافي الحياة مي عاطفة وفكر ووعورم بل 
إنها التقتدر على االضطالع بهذا الحمل الثقيل حتى بالخياؿم وإنما الخياؿ يمدىا بقوة ماكانت لتجدىا 

م والشابي ىنا اليتحدث عي اللغة المعياريةم أو تلك األداة التواصلية التي تهدؼ للتعبير واإلفهاـم بل (56)"لواله
لغة الخلق واإلبداعم والشعور واالنفعاؿم لغة القلق والتوترم اللغة التي تحمل أعمق المعاني اإلنسانية وأودىا تركيزاً 

وكيف يتصور "وتكثيفاًم ولهذا فهو ينشئ مفاروة بيي بروداللغة وصمتها وعجزىام وحرارة الخياؿ وحيويتو وودراتوم 
مي ىذه اللغة الخامدة التي منشؤىا ىاتو المادة الباردةم أف تحمل بيي جنبيها ذلك اللهيب المقدس المتدفق مي 
أبعد ورار في النفس اإلنسانيةم الخالدة بكل مافيو مي توىج وتألق وضياء؟ فهل تريدوف أف تسمعوا مي الصخرة 

الصماء أناويد المالئكةم أـ ىل تريدوف أف تووعوا على ناي مي القصب أنغاـ الفلك؟ إف ىذه اللغة البشرية ألصغر 
وأعجز مي أف تحمل مثل ىذه األمانة السماويةم مهما بلغت مي الروي والتقدـم ألنها ضيقة محدودة فانيةم والنفس 

اإلنسانية فسيحة النهائية باويةم وستظل اللغة في حاجة إلى الخياؿم ألنو ىو الكنز األبدي الذي يمدىا بالحياة 
والقوة والشبابم ولكنو مهما أمدىا بالقوة والشبابم فستبقى عاجزة عي استيفاء مافي النفس اإلنسانية مي عمق 

                                                           
  .92الشابيمص  العربمأبوالقاسم عند الشعري الخياؿ (54
  .27نفسػػػو م ص   (55
  .31نفسو م ص  (56
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م فالخياؿ طاوة خالوة يتجاوز بها الشاعر المحسوس للمجردم والمحدود إلى الالمحدودم (57)"وسعة وضياء
فالشابي بشعريتو المتدفقة يرنو لهذه اللغة القادرة على استيعاب ىذا الخياؿ االنزياحي المتجاوزم ونجد تصوراً 

أّف األلفاظ واصرة عي العبارة عما في النفسم واإلحاطة بجميع مايختلج في "مماثاًل لدى المازني الذي يرى 
فإف األلفاظ ليست إال . الصدر ويدور في الذىي مي المعانيم ىذا مااليجهلو عاول واليكاد يخفى عي أحد

م وود طرح المازني تساؤؿ الشابي نفسوم وودـ التصور (58)"كإوارات الخرسم نتخيل فيها أغراض صاحبها
وحسبك دلياًل على أّف العقل ليكتفي "الذي مي خاللو تشكل الصور والرؤى الفسيحة مي خالؿ لغة ضيقةم 

باإلوارة ويجتزئ بيسير اإلبانةم أّف النظرة ود تقـو مقاـ اللفظة في نقل المعنى مي ذىي إلى ذىيم وأف التلميح ود 
مفليست العبرة باللغة في ذاتهام وكأّف المازني يحيلنا إلى سيميائية اإلوارة (59)"يكوف أبلغ في العبارة مي التصريح

والنظرة والتلميح في الداللة على المعنىم األمر الذي يرجعنا إلى مفهـو الخياؿ الشعرىم وبمعنى أدؽ مفهـو 
الصورة الشعرية فهي التي تخلق سيمياء اللغةم وتمدىا بالزخم اإليحائي واإليجاز والعمق وتختصر آفاواً داللية 

وجمالية النهاية لهام فتشكيل صورة الليل واوترانو بموج البحر لدى امرئ القيس يعطيو تصوراً المحدوداً بالظلمة 
والغموضم وإحساساً بالتتابع والالنهائيةم وود ينقل الخياؿ الصورة مي الذات إلى الوجود كلوم وتكوف رؤية العالم 
: الخارجي مي خالؿ األنا رؤية الحدود لهامحيث يصبح الدىر ليالً مخيماً على ولب الشاعر العباسي بشار بي برد 

خليلي ماباؿ الدجى التزحزح  وماباؿ ضوء الصبح اليتوضح 
أضل الصباح المستنير طريقو أـ الدىر ليل كلو ليس يبرح 

. فقد وحَّد الخياؿ ىنا بيي الذات والموضوعم وخلق لغة تتماىي مع الوجود كلو 
ويقودنا الحديث عي عالوة الخياؿ باللغة إلى وضية نشأة المجاز باعتباره نوعاً مي الخياؿ التصويريم فالشابي 

أف معظم األلفاظ لها تاريخ مجازيم فخيِّل "يشير إلى النشأة المجازية لأللفاظم وود وافق علماء اللغة الذيي يروف 
( . 60)"إليهم أّف كل األلفاظ تبدأ مجازية الداللةم وأنّو الحقيقة فيها

: الخػػاتمػػة 
طرؽ الشابي وضايا اإلبداع بقلم ناودم وصاغ رؤيتو للخياؿ الشعري بفكر ناود وروح واعرم كما تناولو مي 

منسالً مي فيلق الشعراء وال اصطنع االنسالخ "خالؿ تاريخ األدب وعالوتو بالبيئة والحضارةم ولم يكي في ذلك 
                                                           

  .32 – 31نفسػو م ص  (57
  .15ت م ص . للتعليم والثقافة م مصرم دنداويالشعر غاياتو ووسائطو م إبراىيم عبد القادر المازني م مؤسسة  (58
 .نفسو  (59
  .122ـ م  ص 1984 م 4 المصرية م القاىرة م طألنجلوداللة األلفاظ م إبراىيم أنيسم مكتبة  (60
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المنهجي ليتحدث خارج مراسم االنتماء إلى ووؿ الشعرم وإنما كتب ما كتب وىو متقمص للحالة الشعرية كما لو 
كاف ينفث كلمات الشعروىو يتحدث عي الشعرم حتى لكأّف خطاب النقد ىو إلى وعرية الخطابات أورب منو إلى 

وود زاوج بيي الخياؿ والشعرم وجعل صلة الشعر باإلنساف بمقدار ووة خيالو وحساسيتو  (61)"نثرية األداء
يراىي على إنسانية اإلنساف مقترنة "وفكر وتدبرم والشابي بهذا  الشعريةم فالخياؿ استلهاـ روحيم وحياة ووعور

المووف الرومانسي - لدى الشابي-م ويمثل مفهـو الخياؿ (62)"بهذا الخياؿ الذي يسووو في أوسع مفاىيمو
للشعر ولرسالة الشاعر التي تقدس العاطفةم ولهذا كاف ردة فعل ضد النظرة الكالسيكية التي يدور الخياؿ فيها في 

وسلطة العقلم ويرى النقاد أنو متأثر بالمدرسة المهجريةم وبنقد العقاد وميخائيل نعيمة لالتجاه  فلك المجاز
( . 63)التقليدي المحافظ

 وود يرفض بعض النقاد تحاملو وثورتو على التراث األدبيم فقد وصف الخياؿ في الشعر العربي بالسطحية 
أّف التعلق باألوياء ال يلغي حقنا في نقد األوياءم وأّف اإليماف بالتراث إلى حّد "والمادية الحسيةم  ولكنو يعلمنا 

إما : الوجد اليتناوض مع النظر فيو بعيي فاحصة كاوفةم وأّف الوعي النقدي يبدأ ساعة نكسر طوؽ الثنائية المتدافعة
وعرية الخياؿ في : م فمفهـو الخياؿ الشعري عند العربم أو بتعبير آخر(64)"التعلق فالوفاء وإما النقد فالعقوؽ

. التراث رؤية مبدعة خاّلوة وتقّدميةم ألنو يجسد رؤيتو ويقّدـ البديل والمثاؿ الحلم في نظره 
: المصادر والمراجع 

أبو القاسم الشابي في ميزاف النقد الحديثم عبدالسالـ المسديم مؤسسات عبدالكريم بي عبداهللم  .1
 .ـ  1996تونسم 

محمود محمد واكر م دار المدني بجدة م مطبعة : أسرار البالغة م عبد القاىر الجرجاني م ورأه وعّلق عليو .2
 .ـ  1991المدني بالقاىرة م 

 .ـ   1992 م 4تاريخ النقد األدبي عند العربم إحساف عباس م دار الثقافةم بيروتم ط .3
 .ـ 1980م 1التصوير الشعري م عدناف واسم م المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واإلعالفم ليبيام ط .4
 .ـ  1985التعريفات م السيد الشريف علي بي محمد بي علي الجرجاني م مكتبة لبناف م بيروت م  .5

                                                           
   .48ـمص1996متونسم  عبدا هللبي الكريم عبدة المسديممؤسسعبد السالـ الحديثم النقد ميزاف في الشابي أبوالقاسم (61
  .37نفسػػػػو م ص (62
  .20 م ص التكليسيالشابي وجبراف م خليفة محمد : ينظر (63
  34السالـ المسدي م ص  أبو القاسم الشابي في الميزاف الحديث م عبد (64
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إبراىيم الصيرفي م الهيئة المصرية العامة للكتاب م : الخياؿ الرومانسي م سير موريس بورا م ترجمة .6
 .     ـ   1977

 م 1الخياؿ الشعري عند العرب م أبو القاسم الشابي م دار المعارؼ للطباعة والنشر م سوسة تونس م ط .7
.  ـ 1998

دراسات عي الشابيم أبو : الخياؿ الشعري عند العرب للشابي م وووي أبو وقرا م مقاؿ ضمي كتاب .8
ـ 1984القاسم كروم الدار العربية للكتابم تونسم 

الخياؿ في الشعر العربي م محمد الخضر حسيي التونسي م المكتبة العربية في دمشقم المطبعة الرحمانيةم  .9
 .ـ  1922

 .ـ 1984م 4داللة األلفاظم إبراىيم أنيسم مكتبة األنجلو المصرية م القاىرة م ط .10
أحمد حسي بسبحم منشورات محمد بيضوفم دار : ديواف أبي القاسم الشابيم ودـ لو وورحو .11

 .ـ 2005م 4الكتب العلميةم بيروت لبنافم ط
 .ـ 1921الديػػػواف م عباس محمود العقادم باالوتراؾ مع إبراىيم عبد القادر المازني م القاىرة م  .12
فايز : العاكوب م مراجعة عيسى: فرستم ترجمة. الرومانسية الغربية بأوالـ أعالمها م للياف ؼ .13

 .ت  .إسكندرم د
 .ـ1997م 1الشابي حياتو ووعرهم أبو القاسم كروم مكتبة الحياةم بيروتم ط .14
ـ  1978ىػػ م 1398الشابي وجبرافم خليفة محمد التليسيم الدار العربية للكتابم تونسم ليبيا م  .15

. 
الشعر غاياتو ووسائطو م إبراىيم عبد القادر المازني م مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة م مصرم  .16

 .ت  .د
الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورىام علي البطلم  .17

 .ـ 1981م 2دار األندلسم ط
الخياؿ الشعري بيي الشابي : العرب مجلة تعنى بتاريخ العرب وآدابهم وتراثهم الفكريم مقالة .18

-ىػم إبريل1439م رجب ووعبافم 54م السنة2و1ومحمد الخضر حسييم إبراىيم عبدالفتاح رمضافم ج
 ـ 2018مايوم 

 .ت. م د1علم النفس م مصطفى فهمي م دار المعارؼم القاىرة م ط .19
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 .ت .لساف العرب م ابي منظور م دار صادر م بيروت م د .20
المذاىب األدبية والنقدية عند العرب والغربييي م وكري محمد عياد م سلسلة عالم المعرفة م  .21

 .ـ   1993الكويت م 
معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب م مجدي وىبو وكامل المهندس م مكتبة لبناف م  .22

 . ـ 1979
عبدالسالـ ىاروف م دار الجيل بيروت : معجم مقاييس اللغة م أحمد بي فارس بي زكريا م تحقيق  .23

 .ـ  1991 م 1م ط
 .ـ  1979منهاج البلغاء وسراج األدباء م حاـز القرطاجني م دار الثقافة م  .24
عبد الحكيم حسافم دار المعارؼم : النظرية الرومانتيكية في الشعرم سيرة أدبية لكولردجم ترجمة .25

 .ـ    1971مصرم 
 

 


