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 الرؤية الشعرية مقاربة تأصيلية  

 

 وسن عبدالغني مال هللا المختار فاطمة صباح منصور  
 قسم اللغة العربية   -كلية التربية للبنات  -جامعة الموصل 
 ( 4/2022/ 13قبل للنشر في   3/2022/ 14)قدم للنشر في  

 الملخص 
الضوء على مفهوم الرؤية الشعرية لما لها من أهمية كبيرة في يهدف هذا البحث إلى تسليط      

وهللي عمليللة معتللدة تفيللافر فيهللا كللا م و للا  اللل    ،العمللا ابي للي فهللي تعللد مللن أ للر  مرت  اتلل 
 ،لذا عمد ا إللى المتارةلة الفيلليلية ،وموقف  تجاه العالم وال ون  ،الشعري للفعبير عن رؤية الشاعر

لرؤيا والرؤية( و حن تب ي ا مفهوم الرؤية الفي بالفاء، لشمولية المحفوى إذ كثر الخلط  ين مفهوم )ا
إذ فالرؤيللة تع للي الفللدرل فللي المسللفويا  مللن الب للر إلللى التلللن وا يرا   للم  ،وحسللن  يريللة  ليلل 

 الرؤيفين )الرؤيا والرؤية( في الوقت ذات  . ي تشما جميع المعا ي المخف ة ب لفاالخيال، فه
 وقسم البحث إلى المحاور اآلتية :

 .والفرق  ي ها وةين الرؤيامفهوم الرؤية في اللغة وااللطالح  .1
 مفهوم الرؤية في الف ر الفلسفي . .2
 مفهوم الرؤية في الف ر ال تدي العرةي . .3
 مفهوم الرؤية في الف ر ال تدي الغرةي . .4
 ،والخيلال ،اال  يلاح)رسين عللى   اًء على اتفاق الدا الرؤية الشعرية الفي  دورها تتسم  ع الر .5

 .والذاكرة( ،وال ورة

 الذاكرة -الخيال  –االنزياح  –بليك  –الكلمات المفتاحية: الرؤية 
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The Poetic Vision: An Inductive Approach 

Wasan Abdulghani Al-Mukhtar  Fatima Sabah Mansoor  

University of Mosul-College of Education for Girls- Department of 

Arabic Language 

Abstract: 

    This research aims to shed light on the concept of the poetic vision, being a 

cornerstone for any poetic work. It is, in fact, a complex concept in which all the 

components of the poetic text are interrelated to show the poet's vision and attitudes 

towards the world. The current research adopts the inductive method as far as the 

concept of the poetic vision is concerned to be the most appropriate method to 

comprehensively tackle this concept. According to Blake's theory, 'vision' refers to the 

sequence of levels, starting from sight, heart, cognition, and then imagination. This 

sequence includes all the meanings concerned with 'vision' and 'imagination' at the 

same time. Hence, the present research deals with the following axes: 

1. The concept of vision in language and terminology and the difference between 

them. 

2.  The concept of 'vision' in the philosophical thinking. 

3. The concept of 'vision' in the Arabic literary critical thinking. 

4. The concept of 'vision' in the Western literary-critical thinking 

5. Elements of poetic vision which are divided based according to the scholars' 

agreement on displacement, imagination, image, and memory. 

Keywords: vision - Blake - displacement - imagination - memory 
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 :  الرؤيابين والفرق بينها و االصطالح  و  مفهوم الرؤية في اللغة اواًل :
هي عملية  و   ،   ات  ر  مرتمن أ  تعد فهي    ابي ي  في العما    لمفهوم الرؤية أهمية كبيرةإن         

عن   للفعبير  الشعري  ال    م و ا   كا  فيها  تفيافر  العالم  و الشاعر    ف رمعتدة  تجاه  موقف  
سواء أكا ت حاللة  وعي أم يون وعي يعبر في ذهن كا مبدع    أيضاً   قائمة  هيو   ،(1)  وال ون 

العالم  ة تعما على الفوحيد  ين العالم والشاعر فيفحول  ، إذ إن الرؤي(2) ع ها في أعمال  ا  داعية  
والحضارية، إلى ق يدة شعر تت  ل ا     فجاعيده السياسية، واالقف ايية، والثتافية، واالجفماعية،

ال الوجوي  أوجاع  وعبثية  ابشياءذا   ماوفوضى  توليد  على  تعما  الرؤية  هذه  مثا  يسمي     ، 
   ية أساسية من   يا  العما ا  داعي الشعري.  نفهي إذ  ،(3) الحدا يين بالت يدة ال لية

مفهوم الرؤية في لسان العرب  وقد وري ، (  لمة لغويًا إلى الجذر الثال ي )رأىيرجع ألا الو       
 يدًا  رأى    :ةمع ى العلم تفعدى إلى مفعولين يتالو   ،تفعدى إلى مفعول واحد الرؤية بالعين    "  بين 

يفضح    ،(4)التلن"يدة الرؤية ال ير بالعين و ا ن س  قال:ة و راءًة مثا راععالمًا ورأى رأيًا و رؤية و 
؛ هي من الفعا رأىو   ،رؤية تع ي ال ير بالعينلاو   ،ة تفعدى بكثر من مفعوليمن ذل  أن الرؤ 

ه ا ال    التلن لفية  و   ، اها كذل  إلى الرؤية بالتلن يفعدى معأ ها تخف  بالرؤية الب رية، و أي  
 العتا . ا أ ها تدل على الف ر و حقيتي لها تشير إلى المع ى ال

ف       الرؤية  أما  مفهوم  وري  فتد  االلطالح  "   فلسفياً ي  ي و   بي ها  بما  اليتية  مخف ة  في  ن 
بالخيال بالعين  ،فالرؤيا  "و   ،والرؤية  بالتلن  بالب ربالفاء  فالرؤية  ،    (5)الرأي  ت ون   والرؤيا   ،إذا 

ف  ت ون   بابلف الخيال  وحي  االيرا من  في  ت ون  ال  الخيال    وهو  ،هي  من  ا  سان  ا  وعي 
وتيويا  الذي  الباطا تفسير  إلى  ال فسية  و   ،يحفال  الرائي  الشخ   بيحوال  معرفة  أيضًا  يفطلن 

 ، للرؤية ... يرجا  مففاوتة " نإ :يتول () رغسون  ، فهذال ي يم ن تفسيرها وتحليلها واالجفماعية
على المشاهدة بال فس   إذا ُأطلتت الرؤيةو   ،ي ون الفعتيد في   يفها واحداً فحيث ت ون قوتها واحدة  

 

 –الر  املللة ال اق لللة-مسلللفويا  الرؤيلللة الشلللعرية فلللي شلللعر أحملللد بخيلللت ق للليدة وطلللن بحجلللم عيو  لللا ي يلللر: (1)
 .1: بحث متبول لل شر في مجلة كلية الفرةية للعلوم ا  سا ية، جامعة المولا ،أ موذجًا، غا م لالح سلطان

موقلللع ابسلللاتذة المبلللر ين والبلللاحثين فلللي اللغلللة العرةيلللة بلللالمغرب،  ،البشلللير سلللرات  ،ي يلللر : الرؤيلللة الشلللعرية (2)
www.arabeagreg3.voila.net :5 . 

للللول الم لللاهل ال تديلللة المعاللللرة وال يريلللا  الشلللعرية يراسلللة فلللي اب ءي يلللر: الحقيتلللة الشلللعرية عللللى ضلللو   (3)
 . 444بشير تاوريت : ، والمفاهيم

 . ماية رأى . 291/  14محمد  ن م رم  ن م يور ابفريتي الم ري :  ،لسان العرب  (4)

 . 604جميا لليبا :  ،المعجم الفلسفي  (5)

http://www.arabeagreg3.voila.net/
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ا لهية أو على المشاهدة بالوحي، أو على    ، وقد تطلق الرؤية على مشاهدة الحتائقسميت حدساً 
بالخيال" المشاهدة  أو  بالوهم،  أن   ،(1) ا يرا   فلسفيًا    فالخاللة  إذ أالرؤية   " إلى   ها  أضيفت  ا 

والرؤية بالفف ير    ،ا لها الرؤية بالوهم والفخياتت، و  ت بالب ر، وتسمى الرؤية بالحاسةابعيان كا
ولذل  تب ي ا الرؤية    ،(2)لرؤية مع ا حاطة تسمى إيراكًا "او   ،مجا اً العتا يراي  ها العلم  الرؤية بو 

المرةوطة   تع ي  الرؤية  إن  إذ بالفاء  المعا ي    ع د ا  جميع  يشما  الذي  ب ال    المخف ةالفدرل 
  . ( في الوقت ذات الرؤيةالرؤيا و الرؤيفين )

أي أ ها   ،(3)"  بي ها تمثا " وجهة ال ير    الرؤية  وري مفهومأما في االلطالح ابي ي فتد         
بي ها "  وع من المعرفة الفي وتعرف أيضًا    ،ة ال ير لدى الشخ  تجاه شيء معينتمثا وجه

المحسوس بالياهر  المحدوي  العلم  الفلسفة  ،تفخطى  يام  مجال    ،وت افس  في  عليها  وتفغلن 
ه ا  عدة تسميا  تطلق على الرؤية  و   ،   (4) وهي سمة الشاعر ابليا "  ،الخلق والب اءال شف و 

ن الرؤية تع ي الفدرل  بمع ى أ  ،  (5)المعرفةو   ،الوعيو   ،ا يرا و   ،الفمثاو   ،الشعرية م ها الف ور
الب ر من  المسفويا   إو   التلن   لىإ  في  الخيال  ا يرا   الرؤية لى  ل ا  لفش ا  جميعا  وامف اجها 

 .(6)  ال لية حسن  يرية  لي 
،  خالة  ، والشعرفي ابيب ب ورة عامة اً مهم  اً للرؤية الشعرية يور أن    ل ا  ما تتدم يفضحفم      
  تعفمد الفي  الرؤية الب رية الماييةب ا فداء ،عدة رؤى   مرحقيتة ابتفضمن ق يدة معي ة هي في فل

من خالل  (العتلية)الرؤية التلبية ومرورا ب ،ظاهرة مفعاما معها مايياً  أوعلى تجسيد واقع ملموس 
عن  ، فسمة الشاعر ابليا  نإذ   فهي  ،(7) وجويه  كي و ف  و مواقف  إ اء  و   طرح الشاعر لف ورات   

أ  يسفطيع  شفىطريتها  بيشياء  يخبر ا  كانن  أشياء  ياخل   ،  في  خاص  وقع  من    ،لها  فهي  وع 
 .وظفوها في شعرهمو شعراء المحد ين من ال ولذل  لجي إليها كثيرً  ،المعرفة
  الفي تدل على   المرةوطة   " الرؤية " بالفاءالرؤيا بابلف و  مفهومي   ين   فرق واضحفثمة         

كما جاء  مية  ؤيا الحلمية أو الم ا ففعطي مع ى الر   ،" بابلف الطويلة  الرؤيا   أما "  ،مع ى ا ب ار
 

 .  605: جميا لليبا ،المعجم الفلسفي  (1)
 .  368:  معجم الشاما لم طلحا  الفلسفة، عبد الم عم الحف يال (2)
 .  106 :عجم الم طلحا  ابي ية المعالرة، سعيد علوش م (3)
  . 277 :جهاي فاضا  ،قضايا الشعر الحديث (4)
 . 116: عبدهللا العشي   ير : أسئلة الشعرية،ي  (5)

 .  392  -391مدخا إلى فهم الشعر، عبدالع ي  موافي: ي ير: الرؤية والعبارة  (6)

 . 4الرؤية الشعرية :  ي ير : (7)
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فالرؤيا ه ا م در رأى الدالة    ،(1)   چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی   ی   ی       ېئ  ېئ چ    :في قول  تعالى
  . (2) على ما يتع في ال وم 

هذ و       الرغم من  و)  اعلى  )الرؤية(  ذكره  الرؤيا(  الفميي   ين  وري  إال  الذي  بعض أ"    ا  جد 
السيما أن الرؤية في  ط في اسفعمال هذين الم طلحين ؛ و لديهم خلالمشفغلين في الحتا ابي ي  

  فتد ت ون ب رية   ،في ابيب رؤى   فالرؤية "  ،(3)فدعي كا مسفويا  الرؤية "  ال   ابي ي تس
لواقع   قلبية  و   وحديثًا عن ظواهر،ولفًا  بحديث عن مو رؤية  تفرافق  ت ورات  المبدع و قف  حين 
  في   -ال   ابي ي   -تسهم في  تجاو  الواقع إلى المفخيا و   " فع يف  أما الرؤيا   ،(4)   "  إ اء مواقف 

ال ورة الفي ي بغي أن تسوي  ع حيث تفضمن إيرا  عالقا  الواقع، و للمبد   لموقف الف ري تتديم ا
المسفتبا  في  العالقا   أو  ،تل   ت وير  مجري  ليس  الشعر  لموقف   بن  ا فعالي  فيجة  تعبير 

ات  إلى ف رة أللية عن ا  سان  إ ما هو "  يم شاعري للواقع الملموس ي ا بمتارةو   ،(5) "معين
و  الرائيةل  ظهر م طلح  لذ و   ،(6)"ال ون  والعالم  ال و   الفي  *الت يدة  لغفها  "  واسطة  عية  تعما 

الرؤية كشف  على  و   ،الم فتاة  الم ان،  ال من  وكشف  بطاقة    افدواله  ،المحيط  هاكشف  محملة 
  . (7) الفوق إلى اآلتي التايم في فضاء الفخييا " و ا ضاءة و على ال شف جديدة 
يسفطيع أن    الفلسفة وابيب لغة و من خالل الفيليا المعجمي ل  في الو   نإذ   مفهوم الرؤيةف    

الدالال   جميع  جميع  يسفوعن  يشما  الذي  بالفدرل  تفمي   فالرؤية  المخ،  بالرؤيا  المعا ي  ف ة 
: " من  يتولل مفهوم الرؤية الشعرية إذ  حو (  ات )البشير سر هذا ما أكده  و   ،والرؤية في أن واحد 

 

 . 43يوسف من اآلية سورة   (1)

 . 447/  2ي ير : ال شاف عن حتائق الف  يا وعيون ابقاويا في وجوه الفيويا، ال مخشري :  (2)

 . 4مسفويا  الرؤية الشعرية في شعر أحمد بخيت  :  (3)

التلديم، سلمير اللديوب، مجللة جامعلة البعلث، سلوريا، الم املا  فلي ابيب العرةلي الرؤيا في خطلاب ابحلالم و   (4)
 . 99م : 2014، لس ة 7، ع36مل
 .18الرؤية وابياة، عبدالمحسن ط   در:  (5)

 . 172معجم الم طلحا  ابي ية المعالرة :  (6)
هلي ق ليدة مفحوللة تتا لهلا الت ليدة المرئيلة عللى هلذا ال حلو  وللفها ق ليدة  ا فلة، فلالفحول   * الت يدة الرائية :

الللذي تفميلل  بلل  الت لليدة الرائيللة يلليتي مللن طموحهللا المت للوي فللي الفجللاو  واالجفللراح والسللير فللي طريللق ب للر غيللر 
م  لة   جلا  الرؤيلة . ي يلر: ميهولة، وهو ما يفيح لها اسف فار ع الرها وم و اتهلا وييمهلا للعملا بليعلى كفلاءة م

 . 11الت يدة الرائية قراءة في شعرية رعد فاضا، محمد لا ر عبيد : 
 . 12الت يدة الرائية قراءة في شعرية رعد فاضا :  (7)
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جميع الرؤية  تسفوعن  أن  اخفالفها  المم ن  من  الرغم  على  الشعرية ،  الدالال   الرؤية  أن  ذل  
ابمرلت ي حقيتة  في  تفضمن  معي ة  عدة رؤى   دة  إلى  الدراسة  الفج يئي ق د  الم هل   ،اعفماي 

ا كون  في  تفجلى  المايية  الب رية  و فالرؤية  تجسيد  على  تعما  الشعرية  أو  لت يدة  ملموس  اقع 
كما قد ي ون   ،وهذا الفجسيد قد ي ون ولفًا لهذا الواقع أو شرحًا ل   ،ظاهرة مفعاما معها مايياً 

و  لتضاياه  للذا   ف وي   الرؤياأما    ،(1) ظواهره"  تعدايًا  المعايش  الواقع  من  فف طلق  الثتافي  "  ها 
 . (2)لفجاور مع المجفمع أو الرفض ل  "اوال فسي واالجفماعي وخبراتها الجمالية في الخلق و 

، ف ون بمع ى الموقفف  ،(3) الرؤيا الشعرية    اش ا م هالفي تف  المرجع ابول  تعد   نالرؤية إذ ف      
ذا فهو كشف ا  سان عن  ، لخرين في وقت وم ان محديينةاآلعالقة ال ائن الحي  بيئف  و   وهي

طريق   الموجويا   تعفرض  عوائق  الموجويا   ومخلوقا   ولف  أشياء  من  حول   تلفف  الفي 
لدي  الحاضرة ها  الفعبير  يحاول  و ،  الحرية  حالف   شفافية  ،  عن  وتيهر  المشروع  تحديد  يفم  إذ 
 :  (5) قسمين ففتسم الرؤية على ،(4) خالل تل  العواماالحرية من 

إلى أمر من ابمور في     تلذي ي طلق م   ابيين لفتديم  ير الرؤية العامة : وهو الموقف ا  –  1
 .تومية وغيرها والط ية و الة و ي سياسالوم ها الرؤية  ،أيب  عامة

فابيب تعبير    ، الموقف الذي ي طلق م   ابيين   داع     ابي ي  الرؤية الخالة : أي  –  2
لواقع    ابيين  رؤية  عن  الواقع    اً معيد    ولف بال لمة  في  لفش يا  رغبف   مع  يفالءم  ما  يخفار 

 . (6) تش يا هذه الرؤية 
ه التوى الفي تعيق  وذكائ  في كشف هذ   ،والمهم مما تتدم هو موقف ا  سان من العوائق      

 -المرةوطة  بالفاء –فالرؤية    ،والفتر ...إلخ  ، ، والذلتتهر إ سا ية ا  سان كالمرض حركة الواقع و 
عتلي، والوجوي   ب ها  فعا  الحياة  من  ا  سان  موقف  الرؤي  ،تمثا  أ سن    -بابلف –  اأما  فهي 

 ومفجدي حسن الحالة ال فسية .   ،للفعبير عن الفعا أو الفن ب   فعا خيالي مفغير
 

 .  5 – 4 :الرؤية الشعرية  (1)
، بإشللراف:  وشلليبة ماجسللفيرلة عبللد الع يلل ، رسللا لخوجللة  ية فللي  يا للا  عبللدالوهاب البيللاتي،الرؤيللا الشللعر   (2)

 . 13 : 2015السا يا، لس ة  – جامعة أحمد  ن  ل  وهران ،الج ائر، الطين
، 453ع  ،السلورية مجللة المعرفلة ،ياسلر عبلد اللرحيم ،ي ير : الرؤيا الجماليلة وعالقفهلا بالثتافلة االجفماعيلة  (3)

 . 71 :م  2001لس ة 
 . 232 :محمد غ يمي هالل  ي ير: ابيب المتارن،  (4)
 . https://www.rqiim.com  تابع الرؤية والرؤيا، رييم، محمد الع فبلي، :ري ي  (5)
 . 16 – 15 :الرؤية وابياة  :ي ير  (6)

https://www.rqiim.com/
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لف  إلى توحيد الداللة اللفيية لمفهوم الرؤية الشعرية بإ با  الفاء يون اب  فإ  ا  دعوولذل       
 . (الرؤيةالرؤيا و ) هاء الجدل العقيم  ين إ، و ابشماب ها ابعم و لبيان مع اها  

  : الفلسفة الرؤية في مفهوم – ثانياً 
وذل     ، سواء   على حد   العرب والغربفمام ال ثير من الفالسفة  حيي مفهوم الرؤية باه لتد       

إذ يعد من الموضوعا  ابساسية في العملية ا  داعية    ،لما يفمفع ب  هذا المفهوم من أهمية كبيرة
 والسيما الشعرية م ها . 

فالرؤية   ،مفهوم الرؤية في الف ر الفلسفي اليو ا ي فهي قائمة على المحاكاة  إلى  فإذا ما عد ا     
أفالطون  على    ق.م(347)    ع د  قائمة  ع ده  الف ون  ف ا  للشعر،  العامة  من  يرت   ت بع  مثاًل 

، وأن أعضاء الحس ال  ظائف للعتا ال الحسو   إيرا  المحسوسا  و   ،والفذكر  ،فالفخيا  ،المحاكاة
المشفركة  ين موضوعا  الحس و تدر  الخ  العتا،  ائ   يدركها  ع ده يرسم في    والفخياإ ما 

ابشياء  ال أشباه  بالحس فس  الفف ير،  و ،  المدركة  ماية  ت بح  الفي  موضوعات   الحس  من  ييخذ 
ال ور  اسفعمال  و ا يهما،  المحسوسا   لور  اسفعاية  أولهما،  وظيففين:  الفخيا  يؤيي  وه ذا 

 .(1) الحسية في الفف ير
      ( أرسطو  ما  فتد   (مق.    322  أما  أن  إلى  الدارسون  ع ده  ذهن  الشعر  هو غري ة    يولد 

و  و المحاكاة  الوحي  وليس  الو ن  فيها  حن  لآللهة  يخا  ال  إ سا ية  ظاهرة  فالشعر    ، (2)ا لهام، 
ال اتجة عن المدركا  الحسية  ن و مع ى هذا أن الخيال ع ده  وع من الحركة الحاللة في الذهو 

مباشراً  ات ااًل  الب رية  بالرؤية  تف ا  الحركةفالفخيا    ،الفي   " ا حساس    ع ده  عن  المفولدة 
سم  من  ا  Phantasiaلما كان الب ر هو الحاسة الرئيسة فتد اشفق الفخيا )ف طاسيا(  و   ؛بالفعا

فالرؤية ع د أرسطو ب رية    نإذ   ،(3) إذ  دون ال ور ال يم ن أن  رى "    ، Phaosال ور )فاوس(
ذل   و   ،فماي الفخيا عليهااع إيرا  المحسوسا  أكثر من غيرها و يرك  على حاسة الب ر في    فهو

 ب   ال يم ن الولول إلى الفخيا إال عن طريق الرؤية . 

 

 . 23 :الحسن الحايا  ،الخيال أياة لإل داع ي ير: (1)
 .  14ي ير : الخيال والفخييا ع د حا م الترطاج ي :   (2)
 .  107 :طاليس، تر: أحمد فؤاي ابهوا ي أرسطو  كفاب ال فس،  (3)
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الرؤية  أما عن        الفلسفيمفهوم  الف ر  اسفعمالف العرةي    في  الفخييا     لحظ  وجعل   م طلح 
في أساسيا  الشعرية  ع  رًا  الرؤية  مفهوم  فتحديد  المحاكا،  على  يعفمد  ع دهم  ة  ولفها  الشعر 

 . الفخييا في الفلسفة العرةية مفهوم  الرؤية يتا ل مفهوم  أن: أي ،(1) ع  رًا ألياًل في الشعر
ابقاويا الشعرية هي الفي من شي ها أن  " يرى بين الشعر و   فهو  هل (   339)   الفارا ي  أما     

"    إذ يعد   ،ساس الشعر ع دهفالمحاكاة هي أ  ،(2)تؤلف في أشياء محاكية لألمر الذي في  التول "  
 . (3)  داع الشعري ل اعة أساسها الرؤية و ليس الطبع أو ا لهام " عملية ا 

      
  

 

 . 386 : عبد التاير ه ي   داع في ال تد العرةي التديم،ي ير :  يرية ا  (1)
 .  71 : لفت كمال الروةيأُ  سلمين من ال  دي حفى ا ن رشد، يرية الشعر ع د الفالسفة الم  (2)
العلمي بإشراف ، رسالة ماجسفير ،رشيدة كالع ،الخيال والفخييا ع د حا م الترطاج ي  ين ال يرية والفطبيق  (3)

 .  7 :م 2005لس ة  ، سا ية، جامعة م فوري قس طي ةكلية اآلياب والعلوم ا  ،لراوي 
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يرى أن " الشعر كالم مخيا مؤلف من أقوال    أيضاً   هل ( فهو  428أما ا ن سي ا )    
، فذل  كما يحاكي  وليس هو  الشيء  مثا  هي إيراي يرى أن " المحاكاة  ، و (1) مو و ة مفساوية "  

فا ن سي ا يرى أن المحاكاة في الشعر ال ت ون في اللفظ أو  ،(2) يحاكون غيرهم " بعضهم بعضًا و 
ورةما    ،الو ن و   ،واللحن  ، ة أشياء هي ال المإ ما ت ون في  الو   -كما رأى الفارا ي   -اللغة فتط  في

وةهذا يدر   ،  ، أو على ا يتاع ال الم والو ن ورةما تتف ر على اللحن  :شيئين فتط هما  ت ون من
أن  ا سي ا  الجوهر ن  في  اتفاقها  من  الرغم  على  تفباين  باخفالف    السيما و   ،الف ون  المحاكاة 

 . (3) لهاوسائ
  ، في حديث  عن الرؤية الشعريةيففق مع ا ن سي ا   ه( و520   م ييتي بعد ذل  ا ن رشد )      

        .(4)المخيلة"هي ابقاويا " ابقاويا الشعرية إذ يتول أن : ،خالية الفخييا يعد الشعريةإذ 
 : العربي الرؤية في الفكر النقديمفهوم :  ثالثاً 
مفهوم  ل        وري  ال تديتد  الفراث  في  التاهر  ال ا  مع  العرةي  الرؤية  عبد  الجرجا ي  قدين 
الترطا(هل471)   وحا م   ،  ( يعدان  ،(هل  684  ج ي  التدماء    اللذان  العرب  ال تاي  أكثر  من 

في    وهرةط طلح الفخييا اسفعمااًل واعيًا و إذ اسفعمال م   ،وضوحًا في الفعاما مع مفهوم الرؤية
هو أول من أشار إشارة لريحة لم طلح الرؤية، والواقع أن الجرجا ي  ،يتاً رةطًا يي  مفهوم الرؤية

بما    ن  ع  ولم يُ   ،اُ ت  فحضر الع  ول ن ما يس"    إذ يتول:  ،عن المبدعوقد جاء ذل  في سياق حديث   
  ،قسمين : قسم عتلي  قسم المعا ي على    الجرجا يو   ،(5)   "بالرؤية ...تعلق  بما    ،  ارؤيةت ال ال

تخ الفخي  ،يليي وقسم  عن  الحديث  في  أمعن  تحتت وقد  كيفية  مبي ًا  الشعر  في  ال ور  يا   في 
لت د ، ورةط كا ذل  بعمق الفي ير في المفلتي " فا(6) في كا جيا وأمة    ، والح م بموجب واعفمايه

السامع الفعجن لرؤية    أن يخرل  يرهُ إلى  لم  ب و   ،قط  ما  العاية  تجِر  للفعجن  ولم    ،لم  مع اه  يفم 

 

 حللا م الترطللاج ي وي يللر:. 161 ،تللح: وشللرح محمللد سللليم سللالم ،فللن الشللعر مللن كفللاب الشللفاء : ا للن سللي ا  (1)
 .100و يرية المحاكاة والفخييا في الشعر، سعد م لوح : 

 .  51 داع في ال تد العرةي التديم :  يرية ا   (2)
 .  72المسلمين من ال  دي حفى ا ن رشد : ير :  يرية الشعر ع د الفالسفة و ي   (3)
 . 30يرية الشعر ع د الفالسفة ا سالميين، ابخضر جمعي :   (4)
 . 107أسرار البالغة، تح: محموي محمد شاكر :  (5)
 .193 – 192:  الم در  فس  ي ير:  (6)
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من ال يفوقف   ة  أ ر يجفرئ على الدعوى جُ ال تيهر لورت  على ولفها الخاص حفى  و   ،ع اهالذي  
 . (1) ، وال يحفا  ف ذين الياهر ل  " وال يخشى إ  ار م  ر

ل ا أن مفهوم الفخ        ، وكذا يا هو أساس الرؤية الشعرية لدي يفمن حديث الجرجا ي يفضح 
كالم مو ون متفى من شي   أن    فهو يذهن إلى أن الشعر "  ،الحال ع د ال اقد حا م الترطاج ي

طلب  أو    ىعلي ره إليها ما ق د ت ريه  لفحما  ذل   ، و ن إلى ال فس ما ق د تحبيب  إليهايحب
من حسن   يفضمن  بما  م    مسفتلة  ،ل   تخيياالهرب  هيية     فسها  ومحاكاة  بحسن  مف ورة    أو 

أو تخيا تل  ال ور   يحر  السامع و يثيره بمجري ت ور  الذي  وه  يايفالفخ  ،(2)"    ال الم  تيليف
 .  فعا المحاكاةو  ركبها الشاعر عن طريق الرؤية الشعريةالفي خلتها و 

)الملاء(  إال أ هم اسلفعملوا لفيلة ،الرؤية  طلحم   تاي العرب التدامى لم يسفعملواكان الوإذا        
سللياق حديثلل  عللن  يفلل ه(255وقللد وري  لفيللة المللاء ع للد الجللاحظ ) ،(3)وجعلوهللا  للؤرة ابي يللة 

وي  " بتوللل  ، يريللة المعللا ي المعللا ي مطروحللة  فللي الطريللق يعرفهللا العجملليا والعرةلليا والبللدويا والتللر 
 قلد احفلارو  ،(4)"  وإ َّما الشيُن في إقامِة اللو ن وتخيلار اللفلظ وسلهولة المخلرل وكثلرة الملاء  ،والمد ي  
ياللللة لفيللة المللاء هللا هللو ع  للر مللن ع الللر الشلل ا أم ع  للر مللن ع الللر  فللي العللرب  ال تللاي 

، وهذا ما في يراساتهمالمتا لة  ين م طلح الماء والشعرية وهذا يع ي أن ال تاي اعفمدوا ؟  المع ى  
هلن إليل  عبلدهللا العشلي ، وقريبًا من هذا الفيليا أيضًا ملا ذ  لمح  في كفابا  عبدالمال  مرتاض 

ن ، إذ ذهلللن إللللى أوملللا يثيلللره ملللن يالال   ،مشلللفعًا كالمللل  بييللللة مسلللفوحاة ملللن الف لللر ابسلللطوري 
والمللاء  ،وجللويا  المللاء أول الميللة، إذ ؤ الر مفهللوم م للطلح المللاء فللي اعفتاي للا العرةللي يحيللا علللى 

ف بحلث  ،ول   لا ال  دركل  تملام ا يرا   ،ماء  ذل  ي لبح مسلاويًا للجملال، فالرم  الحياة والخ ن 
 عثلر عليل   جلده وحلين  ،، ول   لا ال  عثلر عليل ووراء المعا ي أحيا ًا أخلرى   ،اللغة أحيا اً ع   وراء  

 . (5)مسفتاًل عن اللغة والمعا ي
ها عد   ( فتد ال اقد )غالي ش ري   يةعن مفهوم الرؤ   واتحد   من ال تاي العرب المحد ين الذينو        

موقف من ال ون  "  السيما الحديث م   ما هو إال  بن الشعر و ،(6)أحد الع الر الحديثة في الشعر
 

 .  226:  الم در  فس   (1)
 . 71:  تح: محمد الحبين ا ن الخوجةم هال البلغاء وسرال ابيباء،   (2)
 . 486ي ير: الحقيتة الشعرية على ضوء الم اهل ال تدية المعالرة وال يريا  الشعرية :  (3)

 . 131/  3الحيوان :  (4)

 .  487ي ير : الحقيتة الشعرية على ضوء الم اهل ال تدية المعالرة وال يريا  الشعرية وم ايره :  (5)

 . 25ي ير : شعر ا الحديث إلى أين :  (6)
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لهذا كا ت أيات  الوحيدة هي  و   ،ع ا  سان في هذا ال ون هو وض لهذا كان موضوع  الوحيد    ،كل 
لياغة   تعيد  الفي  "  الرؤية  جديد  على  حو  ال  ،(1)العالم  بطبيعفها  وتيرة  تسر   فالحياة  على  ي 

فيها عبر ليرورت  ال امية ل  وف من العالقا  تسير ب  تارة  حو  ا  سان    عإ ما يخض   ،واحدة
اليسار    ،اليمين الوجوتارة  حو  الخفيار  بالفدخا  ل   يسمح  أن  إشراقة يون  فيها  يجد  الفي  هة 

 ،بالعالقا  الم وه ع هاأن ي طدم  و   ،أن يبحث عن هذا المسفتبا  هُ الذي اضطر ، ابمر  مسفتبل 
وال الدائمة  الحركة  الشاعر  دائبةهذه  ع د  الرؤية  أيضاً   ،هي م در  موضوعها  فالشاعر  وهي   ،

و  رائيًا  على  باعفباره  ابشياءقايرًا  وسط  ال ام ة  العالئق  و كشف  الغوص  على  أقدر  في ،  ال فاذ 
المجفمع و  ل  إعاية  ستها  ، و ال ون ب ورة عامةحركة  تفيح  لتراءتها قراءة  ذل  في محاولة م   

 .(2)  وفتًا لرؤاه ال ابعة من موقف  تجاهها
 الغربي : النقدي مفهوم الرؤية في الفكر: رابعاً 
كب       بالرؤية  الع اية  كا ت  فتد  الغرةي  ال تد  في  و أما  الذين  يرة  الغرةيين  ال تاي  أهم  من  لعا 

فراي)ال اقد  اهفموا  ها   موسع  ( و روب  بمع ى  اسفعملها  ذات   ،الذي  لأليب  مرايفة  جعلها  ، إذ 
استاط  و   ،،  ا هو حلم ا  سانيشير إلى الحقيتة الواقعيةال  ابيب ع ده ليس محاكاة للطبيعة و ف
ا  سان  ت لرغبا   فإ   ،مخاوف و خيلي  علي   معًا  وة اًء  ُأخذ   إذا  ابي ية  ابعمال  تؤلف  ن جميع 

إجمالية االجفماعيلرؤية    هي  رؤية  ال راع  عالم    رؤيةو   ، هاية  في  المشبعة  ،  ريءالرغبا  
  . (3)المجفمع ا  سا ي الحر  رؤيةو 

  أيضًا قد ت اولها   فهو  ،(اسف باطًا ع د ال اقد )رامبوفغراقًا و تفخذ أبعايًا أكثر اسهذه الرؤية  و         
سارق ال ار الحقيتي في رأي رامبو    يعد  ويلير  إذ  ،ل    ليس الرائي ابوحد  ا جعا  فس  رائيًا و 

  البيت   في  سره  الشعر ال ي مناكفشفوا أن    فتد ،  ًا للشعر و ماالرمي   المع  وهما يش الن    ، فس 
أو   لحمف     حسن   الطرافةالغ ائية  إشراق  في  و  ا  الف ر  وراء  واسفف ا   الساعيين  الحساسية 

 . (4)المطلق

 

 . 114الم در  فس  :  (1)
 . 180 – 179ي ير : قضايا ا  داع في ق يدة ال ثر، يوسف حامد جا ر :  (2)
 . 22ي ير : الرؤيا في شعر البياتي، محي الدين لبيحي :  (3)
 ،المفملللللللللدنر الحلللللللللوا، رضلللللللللا شلللللللللياع محملللللللللد، ا الشلللللللللعرية سلللللللللفر عللللللللللى أج حلللللللللة الخيلللللللللالالرؤيللللللللل ي يلللللللللر: (4)
 https://www.ahewar.org . 

https://www.ahewar.org/
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حالة  وفرامب       إلى  للولول  يسعى  كان  الباط ي"  الوعي  لوفية  و   ،من  إشرايية  لفة  هي 
عبر   الرؤيا  شعر  ابشياءيف ف  ها  حقيتة  وراء  للوقوف  أو  ال شف  ش اًل  يعد  لم  فالشعر   ،

الطريق إلى ذل  حسن رامبو أن الشاعر يجعا من  و   ،(1) ت ويرًا لغويًا فخمًا حفى ي ون وحيًا "  
الحواس  ل ا  وم هجي  هائا  طويا  رائيًا  فشويش  و ،   فس   الواقع  من  بالخرول  يفم  الوعي وذل  

، (2) ، لفيهر ابمور على غير حقيتفها  فجاو  المياهر الطبيعية لألشياء  والدخول إلى عالم آخر
 رسطو.ي أفي رأكما جاء  الرؤية الب رية رؤيا ال شف م طلتًا من عن طريق ال يفم ذل  إالو 

ال تاي       ال تاي    يعد   فهو  ،( لي   ماولي)ال اقد    تطرقوا لمفهوم الرؤية أيضاً   الذين  ومن  من أ ر  
إذ اخفلالذين   لديهم،  الشعرية  الرؤية  مفهوم  الشعرية  ط  الرؤية  مسفويا   ، ةالب ري)  يجمع  ين 

فالرؤية الشعرية ع ده رةاعية    ،(، ويم حها أبعايًا أخرى أقرب إلى الحتا ابي ييةلمالحُ و ،  ةالتلبيو 
الرؤية ا  داعية بش ا   إلى الذروة الفي تمثا  كافة  بعايهاي ب  بعاي من خالل تدرل خاص لف ااب
، وهي ما  درك  من خالل  هي ما يخ  حيات ا اليومية  رؤية ذا  البعد الواحد ن اليرى أ  ، إذ عام

  -فهي تعفمد على الخيال بش ا كبير   ؛البعدين، أما الرؤية ذا   حساسات ا في مواجهة ابشياءإ
الرؤية    ن، في حين أ الرؤية الشعرية  ع الرفهو يعد أحد أهم    -الحتاً  لى الحديث ع  س فطرق إو 

اب الثال ة  ذا   السابتفين  كثراب تعد  بعاي  الرؤيفين  من  رم ًا  ي  إذ ،  تطورًا  يتدم    ؛راها  الرم   بن 
السامية الذي  فهو  ،الحقيتة  للحقيتةت  الوسط  الرؤية   ،اللهوو   ،)الرم المفمثلة في    رى من خالل  

أب(  والحلم الثال يةعا ولفها  الرؤية  ذا    ،ي  الرؤية  بعيدة  أما  رؤية  فهي  ابرةعة  ب ها  ؛  اببعاي 
ابسطورة رؤية  الفو   ال بوءةو   *تشما  المتدسة    :أي  ،ر يالفطه و    عرؤية  الرؤية  الرؤية  أو  أ ها 

 . (3)  ا  داعية
 الرؤية الشعرية :  عناصر – خامساً 
للفعبير عن ف رة ال     يف ون م ها ال   الشعري  عدة ع الرإن لمفهوم الرؤية الشعرية        

يم ن و   ،مخفلفة للفعبير عن رؤيف  تجاه محيط   ع الريعفمد  فالشاعر    ،وشرف مع اهومضمو    
 بما ييتي : لها من خالل رلد ا  لع الرجمال هذه اإ

 

 . 11الرؤيا الشعرية في  يا ا  عبد الوهاب البياتي :   (1)
، كلا ون 339،ع 30، إسلماعيا ي لدي، مجللة المعرفلة السورية،السل ةالعرةلي الحلديث والشلعر ةالرؤيل :ي يلر  (2)

 . 146:  م 1991ابول ييسمبر، لس ة 
  ولفها م و ا مهما من م و ا  الرؤية.  *

 . 5، وي ير : مسفويا  الرؤية الشعرية في شعر أحمد بخيت : 392 -391: ي ير : الرؤية والعبارة (3)
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 1  –    : أ  اال  ياح  يعد االنزياح  عما  ل ا  أساسيًا  من    ،ي يم و ا  لرؤية ا  ع الر ولف  
الشعري   يعد  ؤرة  فهو  ،الشعرية لل    اللغوي  ال مط  و   ،الفش يا  كسر   " بي    والطرائق  يعرف 

طرائق جديدة  عي ال   الشعري إلى تمثا أش ال و من خالل ستليدية في   اء التول الشعري  الف
ال الم  حراف  ا  "  ويعرف أيضًا بي      ،(1)ياللة "  و   ،وخياالً   ،لغةو   ،سياقاً   ،الشعري   في   اء المشهد 

يم ن  وساطف  الفعرف  و   ،حدث لغوي ييهر في تش يا ال الم ولياغف هو  ، و عن  ست  الميلوف
 بغة  ب   كلمات  تفمي فإن    ،ولما كان الشاعر هو العراف  ،(2) على طبيعة ابسلوب ابي ي ذات "

اللغة   عن  لخروجها  تل   ،  ةاالعفياييسحرية  فيجة  ال السي ي وظلت  بالشعر  مرتبطة  السمة 
عن قا ون اللغة   م هما ا  ياحاان تمثا كا  ياتان  الغيفوهما أ  ، على االسفعارة أو ال  ايةالعفمايه 
  (4) اللغوي على  وعين :     ياحالا ف ، وعلي (3) المعيارية

 ( . ك ائيو  ، ييتي من خارل ال   )اسفعاري   ، الغي : ا  ياح ابول
 ( .)إعاية شحن الدال  داللة جديدة أي: ييتي من ياخا ال    ،يالئليالثا ي: ا  ياح 

جمالية ال   ت من  ن  إذ إ   ،وظفوه في شعرهمو   لجيوا إلي   قد ًا من الشعراء  كثير   لذل   جد و      
" الخ ي ة الجوهرية الفي تم ن اللغة من  يعد كسر ال مطية فاال  ياح عن الميلوف و  ،  ياحات اب

)رؤيوية أي ية شعرية  لغة  إلى  االعفيايي  الفواللي  الحالة الخرول  هذه  في  اللغة  ت ففح  بحيث   )
، (5) لففريي ع د ابياء الممي  للغة "عبر ظاهرة اال  ياح على عدة خ ائ  أسلوةية تعد المالذ ا

فمن خالل  يسفطيع الشاعر أن يتدم    ،ةذل  يم ن أن يعد اال  ياح السمة الجوهرية لل   ابي يو 
 .  ؤى عدة ر 
الشعر ع ده ا  ياح عن  ف  ،(ني ن كوهجا)    من أ ر  ال تاي الذين تعاملوا مع مفهوم اال  ياحو       
اعفباره خرقًا لل يام ب  ،لولول إلى الرؤية الشعريةل  ساسالشرط اب  وهو،  (6)قا ون اللغة    معيار

 المهمة في ت وي ها .  ع الرومن ال ،(7)اللغوي المعفاي 
الرؤية    ع الرهو يعد من  و   ،التدرة على خلق ال ور  ا  سانالخيال ع د  يع ي    :  الخيال  –  2

يعرف   هوو   ، عما جمالي ت ياي أهميف  بمتدار الرؤية الفخيلية المفوهجة في   إذ إن أي  ،الشعرية
 

 .  5 :في الخطاب الشعري الحديث، ياسر عثمان   ميائيةقراءا  سي ،مآال  المع ىاال فها  و   (1)
 . 198/ 1: د  ور الدين الس ابسلوةية وتحليا الخطاب،  (2)
 . 262ي ير: الرؤية والعبارة :  (3)

 .  262ي ير : الم در  فس  :  (4)

 .  13 :توتاي سيف هللا هاشم    ياح في   ية الت يدة العرةية،شعرية اال  (5)
 . 6  ية اللغة الشعرية، تر: محمد الولي ومحمد العمري:  ي ير : (6)
 .  https://www.anfasse.orgي ير :  تد مفهوم اال  ياح، إسماعيا ش ري،  (7)

https://www.anfasse.org/
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هو قوة تحفظ  و   ،...بي   " التدرة الفي يسفطيع العتا  ها أن يش ا لورًا لألشياء أو ابشخاص  
 شاط  فسي    ن فهو إذ   ،(1) "    بعد غيبوةة الماية  ما يدرك  الحس المشفر  من لور المحسوسا  

ال الشاعرإ  ،شاعرلدى  يفم ن  فعليًا    ذ بفضل  ال  ما  حفى  حسن  ا و من ت ور ما هو موجوي 
مباشرًا لما ل  من لذل  فهو يف ا بالرؤية الشعرية ات ااًل و  ،(2) الواقع يسفحيا وجويه على أرض 

أن تفواجد بمع ل ال يم ن    ،الوظائف العتلية الفي يتوم  ها ا  سان  كا   فل "  ،أهمية في تحقيتها
 . (3) " عن وظيفة الخيال

بمفو       اهفم  ال تاي من  ال ثير من  الخياله ا   ال تاي ، و هوم  (  م1834كولريل )     من هؤالء 
، إحساس واحد أن يهيمن على عدة لور" التوة الفي  واسطفها تسفطيع لور معي ة أو  فهو يعده

هي    الفي  لتوةهذه او ،  ...فيحتق الوحدة فيما  ي ها بطريتة أشب  بال هر  ،أو أحاسيس في الت يدة
 ، (4) "وم ها الهايئ الساكن  مخفلفة، م ها العاطفي الع يف،  أش االً   تفخذ   أسمى المل ا  ا  سا ية 

، فف بح هذه  خالل رؤية الشاعر في ال   ابي يلهذا كان للخيال قدرة هامة على ال هر من  و 
 .فهم من إيرا  العالم الخارجي و  يرجة مفطورةالعملية 
الخيالو        من  يمي   ين  وعين  أيتول:إذ    ،كولريل  إما  الخيال  أعفبر  إ  ي  أو  ا وياً "  ، وليًا 

الحيوية أو ابولية ال  يفالخيال ابولي هو في رأي  هو  ، و في تجعا ا يرا  ا  سا ي مم  اً التوة 
لعمل المف اهي  العتا  في  الخالدةية  ت رار  المطلق"الخلق  اب ا  الثا وي  (5)،  الخيال  أما  في ف   ، 

هو يشب  الخيال  و ،  غير أ   يوجد مع ا راية الواعيةهو في عرفي لدى للخيال ابولي  "  بالتول:
،  يذين تة  شاط  إ    في طريل    يخفلف ع   في الدرجة و و   ،ابولي في  وع الوظيفة الفي يؤييها

 ا يفجاو ه إلى    العايي  ، فالشاعر ال ي ففي بالخيال(6) يحطم ل ي يخلق من جديد "  ويالشي، و 
إلى الوقوف   الخيال ابولي يسعى "  ا  داعية، فل  ده في رؤيف  الشعرية  الخيال الشعري الذي يساع

الخيال  ل ن  عماق ... و ال فاذ إلى أ غوار الشيء و ، ويحفال إلى سبر أ إيراكها على ماهية ابشياء و 
إي  ليس  و الثا وي  ال فا   اسفت اء  على  يتوم  يفراكًا  الفي  الشيء  الج يئا   مجموعها  في  ركن 

 

 . 163معجم الم طلحا  العرةية في اللغة وابيب، مجدي وهبة، وكاما المه دس :  (1)

 .  214 :المعجم الفلسفي، م طفى حسيبة ي ير:   (2)
 . 371 الرؤية والعبارة : (3)

 . 158 :كولريل، م طفى  دوي   (4)
 . 374وي ير: الرؤية والعبارة : .  87:  الم در  فس   (5)
 .  87: الم در  فس    (6)
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 ، (1) الشيء المدر "إ ما هو إيرا  يتف ر في  الشاعر على ال فا  الفي تهم  فتط في  المدر ، و 
لحسية ماية الرةط  ين الطبيعة والعما الف ي باعفماي الرؤية اعلى وةذل  يتوم الخيال ع د الشاعر 

 ل  تساعده على   اء عمل  الشعري .  
ا طلق في تحديد    فتد   ،()وري ورث   شاعريال أيضًا الن الذين تطرقوا لمفهوم الخي الغرةي  ومن      

لل    ا  داعية  الرؤية  في  يؤيي   الذي  الدور  من  الخيال  اال سجام  ين  و   ،مفهوم  بخلت   ذل  
 ها تمف ل الع الر المفباعدة في تل  التدرة ال يمياوية الفي  فالخيال ع ده هو"    ،ء المف افرةابشيا

ل  ي ف الخيال كذ ، و (2) المخفلفة كا االخفالف كي ت ير مجموعًا مفآلفًا م سجمًا "  للها و أ
بي   " ذو سلطان  ا ت الدعائم، ال يهفدي المرء إلي ، ب   يعج  عن الموقف على عيمف ، إال 

حي ئذ ال تسفطيع قوة أخرى من قوى العتا أن تضعف  أو تفسده أو  و   ،إذا عرف  عن طريق الشعور 
 . (3)   " ق م ف ت 

لعيمف  ال يهفدي المرء م ا ة تفوق قوى العتا ابخرى و   ذو  الخيالف  وفي ضوء ما تتدم       
ياء  الذي يفم من خالل رؤية الشاعر الب رية لألشإال إذا عرف  عن طريق الشعور    ،إلي  مباشرةً 

، إذ إن وري ورث ي ف الخيال  ا ها للمفلتي من خالل     الشعري  ر إ، و الفي يريد الولول إليها
موضوعا   "  بي   الشاعر  يرى  خاللها  من  الفي  الذهبية  أليلةالعدسة  يلحي   ش لها   ما  في 

 . (4) "ولو ها
إذ  ،الشاعر يعبر في  عن رؤيف  الشعرية بطريتلة غيلر تتليديلةالشعر    إ داعي و   الصورة :  -3

 تتللع فللي  تطللة ال للورة ذ إ ،هللاالمجللا  وغير و  ،االسللفعارةو ، بسللالين مجا يللة مفعللدية كالفشللبي  يلجللي
، فالشللاعر ال يفيسللر للل  أن ي تللا الفجرةللة يون اللجللوء إلللى وال تللاي  المركلل  مللن اهفمامللا  الشللعراء

عفملاي عللى يراسلة ال لورة وال اقلد كلذل  ال يسلفطيع إطلالق ح لم حقيتلي إال باال  ،ال ور الشلعرية
 . (5) الجرجا ي على حد تعبير ، ها أساس الشعر  ا هي الشعر  فس ، بلشعريةا

، أملا (6)بي ها " ال فة الفي ي لون عليهلا الشليء "   في االلطالح الفلسفيوتعرف ال ورة         
هلي  لذل  ملا ... وإ فلال للخيلال المحلض، و  ها " تمثيا ب ري لموضلوع في االلطالح ابي ي فإ

 

 .  163 – 162 :محمد  كي العشماوي  ،يراسا  في ال تد ابي ي المعالر  (1)
 .  389 :ال تد ابي ي الحديث، محمد غ يمي هالل   (2)
 .  390:  الم در  فس   (3)
 .  389: ال تد ابي ي الحديث، محمد غ يمي هالل (4)
 . 13 – 12عباس إ راهيم :  ،ي ير :  يام الشعر يراسة في الشعر العرةي الحديث (5)

 .  742 – 741 المعجم الفلسفي، جميا لليبا : (6)
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مل  هلي " رسلم قواو  ،(1)" يخرل اللغة علن يورهلا االسلفعمالي الذي ال ،تعارض المجا و   ،اللغةتبدع  
فتللد ، تشلل يا اللل   الشللعري  وبهميللة ال للورة فللي، (2)العواطللف" ال لمللا  المشللحو ة بابحاسلليس و 

( اللذي ه255)   الجلاحظ ملن هلؤالء ال تلاي رب التلدماء، و وري ذكرها على ألس ة بعلض ال تلاي العل
ئاًل: " فإ ملا الشلعر لل اعة فلي معلرض تعريفل  للشلعر قلا فعما ملاية ال لورة فلي مجلال ابيب  اس

العمليلللة الذه يلللة الفلللي كي للل  أراي بالف لللوير ه لللا و  ،(3) "جللل س ملللن الف لللويروضلللرب ملللن ال سللليل و 
  في الل   يطرح شعرية ي ور ل ا ما يدور في ذه   ، فالشاعر من خالل رؤيف  الت  ع الشعر

" الومضلة الفلتائيلة   وللف ال لورة ، إلي لا مجسدة للحدث الذي يريلد إي لال  ابي ي ب ور ف ية  
 .(4)"من كفعبير عن حالة  فسية وشعوريةالفي تفرض  فسها على المبدع في لحية من ال  

تلد تطلور الم لطلح فلي ال  فتلد  ،اً ال تلاي المحلد ين أيضل باهفملامال ورة الشلعرية  حييت قد  و       
إذ تففلق أراء البلاحثين عللى أن ال لورة أياة  ،فلسفية وف يلةالحديث لييخذ أبعايًا  فسية واجفماعية و 

 .(5) ما  ي هما من وشائل تجعا الف ا  ي هما مسفحيالً المضمون و سفيعاب أبعاي الش ا و ف ية ال
 : (6)من يرى أن لل ورة مع يين ه ا و     

 .العبارةو ييهر في الخيال و  ابي ية: ما يتا ا الماية ابول
 . وم على ال مال والفيليف والف اسن وهي تت ،يفحتق بالوحدةو  الثا ي: ما يتا ا ابسلوب و 

ًا مللن علي للا  وعلل طريتللة الفللي تفللرض مللن خللالل الة فللي الرؤيللة الشللعرية تفمثللا أهميللة ال للور و      
 فللي ر و ال للورة فللي الطريتلة الفللي تجعل للا  ففاعللا ملع ذللل  المع للى اللذي تعرضلل  ، و اال فبلاه للمع للى

 الفتائل  هلا تبطلإ إيتلاع ، إذ إوعلًا ملن اال فبلاه واليتيلةعلى المفلتي    تفرض   ال ورة الشعريةف  ،  ب 
، ال يم لن غيلر مباشلرة بل  إللى إشلارا  فرعيلة  ت حلرف، و لمع ى الذي يت ده الشلاعر فلي الل   با

 . (7) الولول إلى المع ى يو ها
فتلد أسلهن فلي الحلديث  (غاسلفون باشلالر)أيضلًا  ن أولوا مفهلوم ال لورة أهميلةومن ال تاي الذي    

ا تحللدث فللي خبللرة ، كمللال للورة الشللعرية باحثللًا عللن أللللها " اتجلل  مباشللرة لولللف ماهيللةع هللا و
 

 . 136معجم الم طلحا  ابي ية المعالرة :   (1)

 . 23آخرون : لويس، تر: أحمد   يف الج ا ي و  ييسيسا  ،ال ورة الشعرية (2)

 .  132/   3 الجاحظ :الحيوان  (3)
 .https://www.diwanalarab.com ،ييوان العرب ،عبد الحميد قاوي  ال ورة الشعرية قديمًا وحديثًا،  (4)

 . 37 ي ير : ال ورة الف ية في المثا الترآ ي : محمد حسين ال غير :  (5)
 . 259:  ، أحمد الشايني ير : ألول ال تد ابي ي  (6)

 . 328 -327جا ر ع فور:  ،ي ير : ال ورة الف ية في الفراث ال تدي والبالغي ع د العرب  (7)

https://www.diwanalarab.com/
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خياليلًا، ف لان   ورة الشعرية من خالل ما تمثل  يحاول فهم هذه ال، الذي ()التارئ الوعي أو الذا  
، وكيلف ال ورة فلي خبرت لا ، ليبين ل ا كيف تحدث تل ي  ن على الخبرة بال ورة الشعريةبحث   

 .(1)ؤ ر خبرت ا في فهم هذه ال ورة " ت
فلالمفهوم الشلاما  ملع علالم ال ائ لا ،  ويففاعلا  الوجوي ال فسي  يفداخا  ففي ال ورة الشعرية       

الذي اسفتر علي  ال تد العرةي لل ورة الشعرية هو " الففاعا المفبايل  ين الف رة والرؤيلة والحلواس 
ا  سلا ية ابخلرى مللن خلالل قلدرة الشللاعر فلي الفعبيلر عللن ذلل  الففاعلا  لغللة شلعرية مسلف دة إلللى 

تشلللبيهاتها فلللي خللللق االسلللفجابة وا حسلللاس  لللذل  و   فعاليلللة بمجا اتهلللا واسلللفعاراتهاطاقلللة اللغلللة اال
 . (2)الففاعا ع د المفلتي سواء أكا ت االسفجابة حسية أم مع وية تجريدية " 

 ،تجارةل اعر لوره وا طباعات  و تعد الذاكرة المسفويع الذي يويع في  الف ان أو الش  الذاكرة :  –  4
ا  لداع ال يحلده فالخيلال يعلد " ج لاح  ،(3)لعا أهميفهلا ت بثلق ملن ارتباطهلا بع  لر المخيللة لديل  و 

إذا  اي الخيللال أ للدع و ، لمللا ت وعللت خبللرا  الفللري  اي خياللل ، ف لللذاكرة هللي وقللويهام للان أو  مللان و 
اتهللا سللاعة ج ئيتها و إذ تعللد المخيلللة " الشاشللة الفللي تع للس تجرةللة الشللاعر ب للا تف لليال ،(4)الفللري"

لللذا تعللرف  ،(5)مللا كللان اياؤه الف للي  للرًا غ يللًا"كلمللا كا للت تجرةللة الف للان تجرةللة  للرة غ يللة كلا  للداع، و 
 ،والمففرضللةالللذاكرة بي هللا رحللم المخيلللة البشللرية الللذي تخفلل ن فيلل  مجموعللة مللن ال للور الحقيقيللة 

ئرة، ب هلا تخفل ن الواهن للفذكر، فهلي تعلد بمثابلة ال ل دوق ابسلوي فلي الطلاهي التلن ال ابض و و 
فلى أشلبهت إيجا يلة تملر  هلا اللذا  حوعواملا   ائيلة لسليرورا  سللبية و   مسلببا  مجموعة أسلباب و 

 . (6) كاتمة أسرار ذواتها أ ها دوق فيذل  ال  
دركلل  الللوهم مللن المعللا ي وتعللرف الللذاكرة فللي المفهللوم الفلسللفي بي هللا " التللوة الفللي تحفللظ مللا ي      

، وهي أيضًا " وظيفلة  فسلية قوامهلا معلاوية إ فلال حاللة وعلي سلابتة ملع هلذه (7)تذكرها "  الج يئة و 
 

  .  155ليا  ال ورة، تر: غاية ا مام :جما  (1)

كليللة  ،لللالح مفتللوية .بإشللراف أ.ي ،رسللالة ماجسللفير ،سللعدون محمللد ،الشللعرية فللي ييللوان  للدر شللاكر السللياب (2)
 . 110الم در  فس  :  . 110م : 2009لس ة  -بس رة –جامعة محمد خضير  ،اآلياب واللغا 

ال تد الحديث : ي ي و يراسا  في ا  داع الف ي في الشعر، رؤى ال تاي العرب في ضوء علم ال فس اب  ي ير :  (3)
 .  83 ،جهاي شاهر المجالي

 .http://fozancom.blogspot.com  رة : فو ان عبد الرحمن الفو ان،ا  داع والذاك  (4)

 .  83: الشعرسا  في ا  داع الف ي في اير   (5)
 . 7 أسطرة الواقع وسحر الخيال، إيمان العبيدي : فاعلية الذاكرة في تليبا ي  يني ير:   (6)

 . 366عبدالم عم الحف ي :  ،المعجم الشاما لم طلحا  الفلسفة (7)

http://fozancom.blogspot.com/
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: العللم تلذكر والجهلا  أن أفالطلون  وري عن، وقد (1)السمة الفي يعفرف  ها الفاعا ب ففها هذه " 
ملع ملا ي لاحبها ملن ظلروف  قلوة اسلفرجاع اللذكريا   أرسطو فاللذاكرة ع لده أو الفلذكرأما    ، سيان

السلليما ع للد اللللذا  و  ، للر ال بيللر فللي اسللفرجاع الللذكريا  فلل مللان والم للان اب ،(2)الم للان ال مللان و 
إذ يعلللرف االسلللفرجاع أو االسلللفدعاء بي للل  " ملللا ت فتلللا بللل  عمليلللة الفلللذكر ملللن الملللدركا   ،الشلللاعرة

دعاء ابف للار وتسلسلللها حسللن ، فعللن طريتلل  يللفم اسللف(3)الخارجيللة إلللى عللالم الف للورا  الذه يللة " 
، فللالف رة تسللفدعي ارطبيعللة االسللفدعاء " فثمللة مللا يسللمى فللي فعللا الللذاكرة بللالفرابط أو تللداعي ابف لل

الواقللع أن تلداعي المعللا ي فلي ألللل  يعفملد علللى مللا وتلرتبط  هللا ملن قريللن أو بعيلد، و  ،ف لرة أخللرى 
 . (4)سبق للمرء معرفف  أو الوقوف علي  من أف ار " 

ال اقللللد ال بيللللر حللللا م  فتللللد وقللللف ،ت للللوين الرؤيللللة الشللللعريةللللللذاكرة مللللن يور كبيللللر فللللي لمللللا و       
فهلو يؤكلد  ،( في معرض حديث  علن الشلعر وعالقفل  باللذاكرة وقفلة مفي يلةه  684الترطاج ي )   

وقللوة مللائ ة، وقللوة  ،لللوب إال إذا امفللل  قللوة حافيللةأ لل  ال يللفم لشللاعر قللول الشللعر علللى الوجلل  المط
فويع اللذي يشلبهها بالمسلكرة هلي جلوهر عمليلة ا  لداع الف لي، و إللى أن اللذا  ن يذهكما  ،  (5)ةلا ع

، فحي ما تحين لحيلة ا لهلام أو اب لداع الف لي سلرعان يحفظ للشاعر كا لوره وأف اره وا طباعات 
 .  (6)تعا يرفطلب  الم اسبة من لوٍر ومعاٍن و ما تمده ذاكرت  بما ت

ال يم لن بي ، و مهلم  لهلام الشلعراء تفجلى أهمية الذاكرة في الرؤية الشلعرية  بي هلا "م لدرو      
يوجلد ق ليدة  ، فلالابساس في   اء ال ثير ملن ال  لوص فهي تش ا الفاعا   ،شاعر أن يفجاو ها

ةللال ة الفللي  للال ذاكللرة ت للون  للال  للبض و ، فالت لليد (7)لهللا مللاٍض فللي  فسلل  " أ للدعها الشللاعر إال و 
ة فالشللاعر حي مللا ي فللن الت لليد  ،إذ إن ال ثيللر مللن جماليللا  الشللعر ت للون مرجعيفلل  الللذاكرة ،حيللاة

 

 . 783/  2إشراف أحمد عويدا  :  ،تر : خليا أحمد خليا الفلسفية، أ درية الال د، موسوعة الال د  (1)

 . 177مراي وهبة :  ،ي ير : المعجم الفلسفي  (2)

 . 55: الم در  فس   (3)

 . 234يوسف ميخائيا :  ،سي ولوجية ا  داع في الفن و ابيب  (4)

 . 93ي ير : يراسا  في ا  داع الف ي في الشعر :   (5)

 . 93:  الم در  فس ي ير :   (6)

، وسلللن عبلللد الغ لللي ملللال هللا أ موذجلللاً  2اللللذاكرة وأ رهلللا فلللي شلللعر  لللدر شلللاكر السلللياب ق للليدة شلللبا  وفيتلللة   (7)
 .246م : 2021لس ة  ،16الس ة  ،66ع ،17مل  ،، مجلة ُسر من رأى للدراسا  ا  سا يةالمخفار
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، فهللي " تجهلل  الشللاعر  للبعض ابحللداث (1)فللي طليعفهللا الللذاكرة تسللف فر فللي ياخللل  أيوا  هائلللة و 
 .(2)عبر إعاية خلتها من جديد بطريتة تفالءم وموضوع  وحالف  ال فسية " 

الشلعراء، فهلي  ع لد  لمرحلة الطفولة يور هام في تش ا مفهوم اللذاكرة ب لورة عاملة والسليماو      
للليت تبتللى ما لللة و     الُب للى ابساسللية لهللا بيشلل الب هللا تعلل؛تللدخا فللي ت للوين رؤيللفهم الشللعرية 

وفاعللللة فلللي عملللق هلللذا المفهلللوم مهملللا ح لللا ملللن تعلللديا أو تسلللوية أو إعلللاية ت يللليم فلللي المراحلللا 
 إذ " تعلد طفوللة الشلاعر ،(3)فما يحدث بالطفولة هو ملا   لايف  طلوال الحيلاة  ،الالحتة من العمر

الشلعرية، ب هلا تع لي  ملن الطهلر والبلراءة ال بع ابكثر  راًء لمل اتل  ال    المل ي للحياة الباط ية و 
 ،حياة الالمباالة، فالطفولة هي ج ء ال يفج أ من الذاكرة الفي يجد فيهلا الشلاعر  وعلًا ملن البدائيلةو 

الشاعر ي ون م فجًا لألساطير بش ا يائم ب هم يسفعملون الطفا مثا عتا الرجا البدائي، و  فعتا
فالطفولة كما يراها )سيجمو د فرويلد( ملن  ،(4)ي تفسير اليواهر المسفع ية على الفهم " خيالهم ف

 . (5)الم اير الفي تسفعملها ابحالم  ولفها مايتها ابساس لفعيد لياغفها من جديد 
ف لملللا " كا لللت اال طباعلللا  ابوللللى الفلللي  ،(6)واللللذاكرة تعفملللد فلللي عملهلللا عللللى قلللوة الحلللدث       

كلما كا ت لور اللذاكرة الفلي يخ  هلا  ،خ ولًا عتا الطفاو  ،طبيعة على العتا أقوى  مها التب
الشلاعر يبتلى ملن واجلن  سلان عللى احفملال حياتل  وفهمهلا، و  اي  قدرة ا كثر  باتًا وقوة و العتا أ

 . (7)ضمان حضورها الدائم " اسف شاف مع ى هذه ال ور و 
عليهملا اللذاكرة ويعفملد عليهملا الشلاعر كثيلرًا فلي ت لوين رؤيفل   مة علامالن أساسليان تتلوم  و       

هللو تخلل ين المعلومللا  ب للورة مؤقفللة أو مللا يطلللق  ،العامللا ابول :الشللعرية ياخللا اللل   الشللعري 
تخللل ين المعلوملللا  عللللى الملللدى البعيلللد  ،، والثلللا يخللل ين المعلوملللا  عللللى الملللدى الت للليرعليللل  ت

 ،(8)تفلر  أ لرًا فلي اللدماي ال يمحلىالمسؤول علن اللذكريا  الفلي تلدوم و ابخير هو  و   ،ب ورة يائمة
لهذين العاملين الدور ال بير فلي تشل ا اللذاكرة ا  داعيلة للدى الشلاعر، فهلو علاية ملا يلجلي علي  فو 

 

 . https://www.alkhaleej.ae ،للحيفة الخلي الذاكرة رحم الت يدة، ي ير :  (1)
 . 246أ رها في شعر  در شاكر السياب : الذاكرة و   (2)
 .17الفجرةة الشعرية ع د الرواي، فاتن عبدالجبار جواي: في الشعر العراقي الحديث ت  ي  الذاكرة: ي ير  (3)
 . 247 – 246:  وم ايرها أ رها في شعر  در شاكر السيابالذاكرة و   (4)

 . 4تر : عبدالم عم الحف ي :  ،ي ير : تفسير ابحالم  (5)

 . 247أ رها في شعر  در شاكر السياب : ي ير : الذاكرة و   (6)

 . 136تر: فالح رحيم :  ،الذاكرة في الفلسفة وابيب، ميري ور و   (7)

 .  177 فيرست، تر: ي. محموي سيد ر : تشارل ي ير : الدماي والف ر،   (8)

https://www.alkhaleej.ae/
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ح ي للي  إلللى العامللا ذي المللدى البعيللد، فمللن خالللل  يسللفطيع أن ي لليت رؤيفلل  الشللعرية، فهللو تللذكر
لهذا  جد أن كثيرًا من الشلعراء يلجئلون الشباب، والسيما تذكر مرحلة الطفولة، و يعوي بيام ال با و 

ممللا للل  بللالت اب للر فللي  ،إلللى هللذا ال للوع مللن الفللذكر، إذ ال يخلللو شللعر مللن وجللوي أ للر الللذاكرة فيلل 
 تش يا رؤية الذا  الشاعرة .

 الخاتمة  
 خرج ا بجملة من ال فائل  سطرها على ال حو اآلتي . البحثية هذهوفي خفام رحلف ا    
فهلي تعلد ملن أ لر   ،كشف البحلث أن لمفهلوم الرؤيلة الشلعرية أهميلة كبيلرة فلي العملا ابي لي  -

فهوم لللا ل لللن فلللي م ،وقلللد فلللرق علملللاء اللغلللة  لللين الرؤيلللة الباللللرة والرؤيلللة الم اميلللة ،مرت  اتللل 
المحفلللوى شلللمولية  تع لللي الشلللمولية أي: (رةوطلللةالم الفلللاء ) لللل الرؤيلللةالفلسلللفي للرؤيلللة وجلللد ا أن 

حسلللن  يريلللة  ليللل ، فالرؤيلللة الشلللعرية ع لللده رةاعيلللة اببعلللاي ملللن خلللالل تلللدرل خلللاص لف لللا 
ب هلا تمفلد ملن الب لر إللى مثلا الرؤيلة ا  داعيلة بشل ا علام ؛بيبعايها كافة إلى الذروة الفلي ت

 وهذا هو م من السر في جمال الشعر . ،التلن إلى الخيال
فلللي االللللطالح الفلسلللفي ت لللون مخف لللة بملللا ي لللون فلللي  -بالفلللاء- البحلللث أن الرؤيلللة كشلللف  -

الرؤيلة تع لي ففلي االللطالح ابي لي و  ،فف ون مخف ة بالخيال -بابلف–  أما الرؤيا  ،اليتية
وهللللي أيضللللًا  للللوع مللللن المعرفللللة الفللللي تفخطللللى  يللللام العلللللم المحللللدوي باليللللاهر  ،وجهللللة ال يللللر

 وهي سمة الشاعر ابليا . ،المحسوس
 ،كشلللف البحلللث علللن أن الرؤيلللة فلللي الف لللر الفلسلللفي اليو لللا ي والعرةلللي قائملللة عللللى المحاكلللاة  -

وقد أسفعما العرب كذل  م طلح الفخييا وجعل  ع  رًا  ، ولفها ع  رًا ألياًل في الشعر
 ساسيًا في تحديد مفهوم الرؤية .أ

الجرجلللا ي وال سللليما يلللد مفهلللوم الرؤيلللة، د كشلللف البحلللث أيضلللًا علللن يور ال تلللاي العلللرب فلللي تح -
ومللن  ،ورةطللوه مللع مفهللوم الرؤيللة واعيللًا، إذ اسللفعمال م للطلح الفخيللا اسللفعماالً  ،والترطللاج ي

أحللد الع الللر  دهاال تللاي المحللد ين الللذين تحللد وا عللن مفهللوم الرؤيللة ال اقللد غللالي شلل ري إذ علل
  ابساسية في الشعر .

وقلد  ،إذ جعلوهلا مرايفلة للأليب  ،الغلرب فلي تحديلد مفهلوم الرؤيلةيور ال تاي   البحث أيضاً  ين    -
جلع  لين مسلفويا  وعلى رأسهم ال اقد وليام  ليل  اللذي  ،اتضح مفهومها لدى العديد من ال تاي 

 (.والحلمية ،والتلبية ،الب ريةالرؤية الشعرية )
 ،يف لللون م هلللا لللل   الشلللعري  لمفهلللوم الرؤيلللة الشلللعرية علللدة ع اللللر كشلللف البحلللث أيضلللًا أن -

عللى :  يفل  تجلاه محيطل  وتتسلم هلذه الع اللرمخفلفة للفعبير عن رؤ   فالشاعر يعفمد ع الر
إذ إن أي عملا  ،الخيلال :و ا يلاً  ،اال  ياح الذي يعد  لؤرة الفشل يا اللغلوي للل   الشلعري :أواًل  
، فالشلاعر ال يفيسلر ال لورة :و الثلاً  ،لي ت ياي أهميف  بمتدار الرؤية الفخيلية المفوهجة في جما
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وال اقلللد كلللذل  ال يسلللفطيع إطلللالق ح لللم  ،ال لللور الشلللعرية إال ملللن خلللالل لللل  أن ي تلللا تجرةفللل 
تعللد رحللم المخيلللة  الفللي ،: الللذاكرةورابعللاً  ،حقيتللي إال باالعفمللاي علللى يراسللة ال للورة الشللعرية

، وهلللي التللللن ال لللابض فيللل  مجموعلللة ملللن ال لللور الحقيقيلللة والمففرضلللة ة اللللذي تخفللل ن البشلللري
 والواهن للفذكر . 

 


