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جماليات التصوير الفني عند الشعراء اللصوص في صدر الإسلام 

 والعصر الأموي
 د . سمر الديوب 

 

ًتً وً قددددًو ً وتسددددقبل ون تددددبش والًدددداو جوتقددددالجوتسددددقبل و نبددددش و  شةبددددش و وتدددد تعددددلصورة ددددال
ًي. شةعالر اورةتيو ته تو يوتقالبجونتش هورةسع ورةسشعً واًل

ًرءورةل الصوت ً وةلىورةسع حلبلر وع داوسدشٌ؛ لوة دشوبحتالبدهوالةعاورةًحثو يورة ال
ًؤبدةواش دة و هذرورةسعًو جو لت ة وال قً والتأ ا والتحلباو سقلتورةالرالعوعلىواَلْ ِ؛و

. ً ًر ةو يوتقلبمورة ق وال 

ً والقنشبة.و ال ةو جوتسًبهوالرتتعش ً وعلىورألنالرعورةًلغبةورة ع والالوتقت ًورة ال

رةًحددثو جوبتتق دديوإنهددشوتتعددلرهشوإةددىوعنش ددًورمبحددشءورة اتل ددة.والتددبحشالاوهددذرو
ًً وًدبجو ًهمو عت دلر وعلدىورةد ًرءو سعش ًرءو جوالاورتتق ً وةلىوهؤالءورةسع  الرنبورة ال
ًرتورةن تدبةو ًً وًدبجورةسدعًوالرة دؤس ًمنو دجو هدة والرةد رةسعًوالرةالرالعورال ت دشعيورةدذيو  د
ً  و ًى.والةدجوبل داورةندالرحيورة  شةبدةورةنشت دةو دجوتسدقباورة دال رةتيوسقلتهو جو هةو اد

ًرء.ق شوةجوبل  ًتش واش ش وةلىوهؤالءورةسع ً و  ورمبقشعورةنل يو يوإع شءورة ال واولاًل

و
و

                                                 
  ًتددةوو دديوقلبددةور لربوالو و–ح ددصوو– ش عددةورةًعددثوو–رةعلددالمورمنتددشنبةول.تدد ًورةددلبالبووورو ل

ًبة. وتال
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و
ًرسبدةواللب دةووووو ًًدي.وإجوةدهو  دالال وت ًر و لبدلر وعلدىورةنقدلورةع ً و  د ةبسورةًحثو ديورة دال

ًبو ددجورةنتدد وال ددنسو ددجو تعدداللوإةددىورة ددشح ورةددذيوعددًأنورةسددعًوًأنددهونو ددنشعةوالسدد
ًبددنوحقددموعلددىو(1)رةت ددالبًونو ًي وو  دديوهددذرورةتع ً و دديوع لبددةورةًنددشءورةسددع ورة ددال لاًل

ًبة. و شوةقيوبقتتبو  ةورةسع ًيأ ورة عنىوس جونتب وسع والعلىو ه بةو جوُبَ بَّ

الدش و ديوإنتش دهورةنقدليوة دجوتدًقه وال دجو تدىوًعدلنووووو ًًيورةذيوسقَّاوا ورةنشاللورةع الةعاأ
ً ىو  ً .وال ً شني.و قلوتقلموعلىورةن موالرة بشغة والال لورة ال جو  دمرءوعًلورةقشهًورة 

ًتًدش ورةسدشنيو نهدشوًدشألالاوالدشٌل رونوالرعلدمو جوةدبسورةدن مو رةقلموب بو جوتتحل والبستلور
إالأو جوتسددعوقل ددوورةالسددعورةددذيوبقتسددبهوعلددمورةنحددال والتع دداوعلددىوالالرنبنددهوال  ددالةه و
ًتد توةدوو دلوتاداو ًتدالمورةتديو ًنو نشه هورةتيوُنِهَ ْتو لوتمبغوعنهدش والتح د ورة التع

و.و(1)ًسيٍءو نهشو...ونو
ً و ً والشل ًرٌعش وحبجوال لو جورة ال ً والحلَّلهشوتحلبل و ً شنيو يو ع ش؛ورة ال ةقلوغشصورة 
ً ورة ع الةددةو بهددشو ًرت وال  ددعورة تًشعددلرتنو رنددووت ددلورة ددال علددىوت البددعو عنددش؛ورة تنددش 
قل شوقشنتو  مرؤهشو سلأوراتل ش و يورةسقاوالرةهبٌة وسموقدشجورةدتلؤموًبنهدشو دعوذةدوو تدمأ و

ًهشو ال بو.ونوالرالٌتلنو  وو(3)ًبج وقشجوسأنهشو ع ب والرةحذ؛وة  ال
ً شنيوً بشغشتو اتل ة.و- ًونقشلنشورة حلسالجو شوتً؛وال تىوًهورة  ًً شوقًأ و(4)ال
ً هدددشو ت سلدددةو ددديورةتسدددًبهووووو ً .و  دددنهمو دددجو ً ورةنقدددشلوإةدددىورة دددال  وو(5)ةقدددلوراتل دددتون ددد

ً و ً هددشو ت سلددةو دديورالتددتعش ً هددشوتسددًب(6)ال ددنهمو ددجو  وال ددجو(7)هش وال  ددشمر و وال ددنهمو ددجو
ًي و لالىو عنش؛ورةن الصورأللًبةو رةنقشلو جو ًأ؛وعلبهشو نه ش و عبنش وقشة نه ورألت ال

ً وإسدش ةوإةدىو(8)حبجوح َّلهشو شوةبسو بهشو ً موالرألت ال ً و يورة .وال نهمو جوال لورة ال
ال ةو و.(و9)رألن ش ورةًلغبةورة ع

ً و ددوووو ًرتددةورة ددال ن ددشوب ددبو جوال دديورةحقبقددةوروب ددبو الوتن لدد؛ول والرحددل والر  جو ن دداًل
ً  والهدديورةت سبدداوالرمبحددشء.ووووو و تقش ددا.و هدديورةتسددًبهوالرالتددتعش بن ددًوإةبهددشوعلددىو نهددشوقدداف

والرةابدشا والقأنه دشو دجوعدشة بجو ًبدعو ديورة داًل ةقلو تعبورةنقشلو ن تهمو يورةتقتدبموالرةت 
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ً و ً وةتلددوو اتل ددبج.والرةحقبقددةو نه ددشو ددجو ددن موالرحددل.و شةابددشاوع لبددةوذهنبددة والرة ددال س دد
ورةع لبةو.

ً ورندل ش ووووو ًرتةورةسعً.و شة دال ً وةتقالجو لال وةل علىواَلْ ِ؛وهذرورةقلموت لحورة ال
ًتدددهو دددجوو ًرتدددةورمبحدددشءو دددسل و ددديورةسدددعًو رنندددشونل ًلندددشول ةلدددذرتيوًشة السدددالعي.و دددرذرو ش 
ًنوقلهدشو ًيوًعنش د ًتًش دهوًدشةنصورةسدع ًي وال دجوادلاور الاوت شعلهو عورةتدبش؛ورةسدع

ًرعدد ًيوًنددشءوةلدداليو ت شتددووالب قددجو ددعو  وعن ددًو دديور اددً.و ددشةنصورةسددع ش و سددًوقدداأ
ًرتةوعن ًوً عماوعجور اًو. ًن و الول و  اوعنش 

ً و يونتش وسعًورةل الصوتحلبلر و؟ ًرتةورة ال وتشٌاوبتتشءاروة شذرول ًبَّ وال
وإجوتت بةورةل الصو تتو جوال هةون ًوإتل بةوًحتةو يوهذرورةع ًو.

ً؛والر الةو ددشال عالرو بددلبه شو...و والددشاوتعددشةىرولوالرةتددش الة ددالصورمتددلموعلددىوو(11)ةتددش
ًرء.و ً؛و جورة علالووقشجوبالمعو لشن هوعلىورة قد علالةوالسبقةوً عشةبوورة شهلبةو عو ش
ًً شورت هورة دعلالوو ًلن وال ً؛وً     أشورةلصو قلورحت  وً شو لقتوبلرن.والرةلصوقشجوبت

ً والرةتلبوالرةنهبو.و ًنو يورمغش ًقةوغب وإةىو سش
ًر ددددةورة ال ددددالل و دددديوالالددددوووو ًً ددددشوةل  ًر .و ًًدددديوًشةل ددددالصورهت ش ددددش وقًبدددد لورهددددتمو لًنددددشورةع

ًً شوةتلوورةتأ لتورة لت بةورةع بقةو يورةحبش  والرةتيوالب قجو جوت لًوإالو ًهم وال  سعش
ًلهمو ً تهم والت دد ًً ددشوة دد عددجوإنتددشجو  ددًأبو هددمورةحبددش و ه ددش وع بقددش  والقسددنوقنههددش وال

ًتوًددشأل  ًً ددشلوألنهددموةددموعلددىورةتددل ةورةتدديورتددتأس ًعبددةو شٌعددة وال الراوةن تددهش وال ًقددتورة
ًتو ٌدةو ددنهمورنته دتو نه ددش وتبشتدبش و عبنددش .و بقالندالروة ال ددش وعدشلببجو حتددبوإن دشو هدد

ًلوًسدعًورةل دالص ًًيواللوت د ًر وعلىورةحقم.والبقشاوروإجو لًنشورةع .و(11) قشجوًعسهموسشٌ
ًًددي.و قددلوُعددًِنورةسددع ًبددبوعلددىو لًنددشورةع ًب والةددبسوهددذرورأل ددًوًشةل ًوًأنددهولبددالرجورةعدد

ًر و درذروتد اورةسدعًو ًر  والرةلدصوسدشع ًر  والرأل بدًوسدشع الت اوحبشتهم.و قشجورةالب ةوسدشع
وحبدددش وهدددذنورة ٌدددةورةتددديوح لدددتول هدددشوعلدددىوق هدددش و ًبو قبدددنوالوب ددداًل لالدددشٌ؛وحبدددش ورةعددد
ًً دشو ًلوعلدىون دشمو دش.وال الرت هتوإةىورةل ال بةوةقتدبوةق دةورةعدبأ و الومعدلجورةت د

ً .وو سأدداوسددعًورةل ددالص ًًدديو دديوتلددوورة تدد حبددش وتلددوورة ٌددةورة تددحالالةو ددجورة  ت ددعورةع
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ًعيورالهت دشمو ًًيوةموبهتموإالوً ًقةورةحقشم.والةعاو سدلأو دشوبتدت الةالالنوةقلنشروإجو لًنشورةع
ً ددد و ًم وال ًهموتلدددوورة ددد شتورةن تدددبةورةتددديورت ددد الروًهدددشو دددجوعدددمأ ون دددس والقددد  ددديو سدددعش

ًح والرةتأ لتورة لت بةورة الحورة  ًهم.وال هدمو دجوةلسبمو...وال تديوًدلتوالرسدحةو ديو دال
المو ًهموً ًمو شوب بموسع ًهم.و أً ًرٌعورةذيورتت توًهو سعش هذروالذروورةت البًورة نيورة
ًبقدةورة نبدةو ًً شوألنهدموعدشنالرورةق دعوالرالسد هشل و دشت هالروإةدىوهدذنورة  عن ًورمبحشء.و

و يورةتعًبًو.
 الصورة البيانية في شعر اللصوص :

ً ورةًبوووووو ً ورةتسددًبهبةونق ددلوًشة ددال ً  والرةقنشبددة.والتقددالمورة ددال شنبددةورةتسددًبه والرالتددتعش
ًروو ً وإل ً دددشجوحتدددبشجو الوغبدددًوحتدددببج.والرة هدددمو ددديوهدددذنورة دددال علدددىوسنشٌبدددةوالالر هدددشو 
ً وتح داو سد النش و ً .و شة دال ًرءورةعلالةورةتسًبهبةورة دشه رةعلالةورة عنالبةورةتيوتات يوال

ًبقةوحتبةو. جوالل توً  ًبش  والر  و ق
ًىورةسشعًوووو ً و جورةت جووب ًميورةُعْقليو جورةاش الرةت جو سلوو–رةلصو حلًورةُ ح

ًع ً و جورةنشًو.وو–رةلصووب شوب و(11)ق جوبا
وتشقَنهشو جوالعًِهشو ًلر و  قأجَّ

 

ًِو  الِ وقُ ْنَتشٍأو جورةنَّش   ةلىورةا

 
ًبجورةدذبجووووو وإةدىو شندبورةتد نشءور اد ً  والُلسَّ ةقلوُحدًسوهدذرورةسدشعًوًًبسدشءورةً د

ًىو جوالو ً وعلددىو جوبدد ًنددشوإةددىوهددذنورة ددال ذرون  ًبمو ددعورةددذةبا.والر   دداللنو عهددموقال دداللورةقدد
ًو و الوال ددهوسددًهوهددالورةعددذربورةددذيو رةسددشعًوبسددًهورةتدد جوًشةنددشًو ددعوال دداللوالشتددمو سددت
ً .و أالتددىو بلالبددهورةتدد بجو دديورةتدد جوة ددشوتال ددلنشوإةددىورةا ب ددةورة  شةبددةو دديورة ددال

ًًةورةتد جلوألندهوالتدبلةوة ًًةوعشنشهشورةلصوهيوت  ًىورةلدصوت  و– عشالًدةورةلدص.والالوبد
 تددالأغش وةتدد نهولوألجوةددهو الال ددش واش ددش  والتددلالقش واش ددش و دديوو–حتددبو لتدد تهورةاش ددةو

رةحبش .والرةت جورةدذيوحدًسو بدهوهدذرورةلدصوحش داوًدأنالرعورةتعدذبب.و درذروًدشةلصوبعدشنيو
ًبة والعذرًش ونش  ش وعجورة لمورةذيوب جو نهوةح؛وًده والو هدالوعذرًبجروعذرًش ونشت ش و جورةح

ًوو عندىورة قشًلدةوًدبجو ًبدةوًأًعشلهدش.و دجوهندشوندل عذربون تيوع بموةساصوعشأورةح



 15 

ًنوالالدلو رةت جوالرةنشً.والةنشو جونتاباو شوت علهورةنشًو ب جوبتل ىوًهش والقبنوبقالجوسعال
ً و نهش والرًتعلوعجوةهًهش.و هاوهنشوو سدلوإبل دش و دجورةدلاالاو ديوةهبدبورةندشً؟وال دشو ا

و ً ورتدددتالرمو حدددلًو لر و  ددبًو دددجوبدددلااو بهدددشو؟والةعددداأ ًىوةهدددذنورة دددال رة  شةبدددةورألاددد
وً ددشوتح لددهو ددجو عددشنيورة ددج.و قأنددهوهبددأورة تلقدديوةلددلاالاو دديوعددشةمو ددجو رةتسددًبهوقددأجَّ
و ديوذهندده و ًنوًدشة لمول د ورأل داًل رةتادبلت.وإجورةعدذربورةدذيوالالدشنو ديورةتد ج والسدعال

ًر وعلىورةحقمورةبقبنيوعلىورألسبشءو. و لموبعلوالشل

ًل ًنو يورةت جوالشٌل ورووالبعًأًوُع ش و(13)ًجواُلًَّرجوعجوسعال
 قأنيو الرل وس َّهورةقبُلوًعل ش

 

ًهشج  ًىوتشًقش و يوحلًٍةوال   

 
و الال ش و اتل دش وعدجورةندشسورةعدشلببج.و هدالووووو ةدموب عداو دشوو–حتدبوالنشعشتدهوو–إجوةلصأ

الة. ًب؛ورةت وبتتال بوعلبهورةحًس.و شة شاوةله والالعببوإجو اذن والةتقجورة 
ًتسدي و الورةقشسديورةدذيوبأقداو  دالراووالاللب ش و و حتدجوحدشال و دجورةحدشقمورة  الشةالررونورةلصأ

و(14)رةبتش ىو.ونو
وعجورةاالنورةذيوبنتشبورةسشعًورةلصوالشٌل و ًيأ ورو(15)البعًًوُعًَْبلوًجو بأالبورةعنً

ًبسددددددددددة و وًددددددددددلَلورةلددددددددددهوالهدددددددددديوع وقددددددددددأجَّ
 
 

اللوِق َّدددددُةوحشًددددداِو   علدددددىورةادددددشٌنورة  ددددد

 
وسنبَّددددددددددددددددددةٍو  وُبددددددددددددددددددَؤتَّىوإةبددددددددددددددددددهو جوقدددددددددددددددددداَّ

 
 

ً دددددددددددددددديوإةبددددددددددددددددهوًق  شِتدددددددددددددددداِوَتب َّ هددددددددددددددددشوت  

 
ًرء.و قشنددتووووو  لو دديورة بددش ي والعشسددًوحبددالرجورة ددح الحددهوعلددىوق دده والتسددًأ ةقددلوح دداو

ً وعلبه.و حبشتهوحش لةوًأنالرعورةعذرب والاللوتعشبأو عوهذرورةاالنوةقنهوةموبتت عورةتب 
ً والدش ً وعلدىورةتعًبدًو رذروًًللورةلهورةالرتعةوتًلالوةلادشٌنوق دةوحشًدا.والةعداوهدذنورة دال ل

وعجوتأ اون تيوع ب؛ و شةحوةقاوم شجوال قشجو.
ً ورة سددًهوًدده.و ددرذروًددهوبتتسددعًووووو ًمو  شةبددةوهددذرورةتسددًبهو دديورةت  ددباو دديو ددال التًدد

رة التو يوقاوسنبةوتالر هه.و لو التىو جورةحبدش و دعورةادالن.وإندهوبنسدلورأل دشجو ب دلنو
ًروو دديورة دد ةوًددبجورتتددشعورةددًللوعلددى رةاددشٌنوالق ددةورةحشًدداوالالددعو دديووًعبددلر .وإجورالسددت
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و ً دشنيوو–حقموةهدشوال قتسدى  ًًورة   دًللورةلدهوعلدىورتتدشعهشوسدبقةو ديوو–و(16)ق دشوبقد
ًقدهورةادالنو ديون دسو ً بجوهدالورألسدًورةدذيوبت عبجورةاشٌن.والرةعلالدةورة عنالبدةوًدبجورة د

ورةسشعًورةلصو.و
ًيوًجوًِْسًورةعُو ً ورةتسًبهبةو يوالالاورةسشعًورةتَّ ه وروالةنتأ اوهذنورة ال ْقليأ

و(17)
ًبدددل ٍو بسدددشَءو وِ ْقتدددشٍاو وةعدددالٍبو وا واًل

 
 

شةذبددددددٍذو وةددددددلىوةبددددددِاورةتأَ ددددددشِمو وِسدددددد شُ ه   
 
بنهدددددش  ً؛و وًبنددددديواًل وال دددددبَ ورةًددددد وقدددددأجَّ

 
 

هشإذروحشَج  جوالِنورةح دشِب ورًتتدش    

 
ً ووووو  ًٍ؛.وبًلالوال هورةسًهو يوهذنورة ال إجوًت ةوحًبًتهو جوالنورةح شبوال ب وً

ً بجوًعبددلبج وا بددش .و  ددشورةعل ً؛؟وةقددلو  ددعورةسددشعًو دد الددةوًددبجورالًتتددش ةوالال ددب ورةًدد
ً دددشنيوو–الرةتسدددًبهشتو ًًورة  ًقدددلًو دددشوتتًشعدددلوًدددبجورةسدددبٌبجوتقدددالجوإةدددىوو–و(18)ق دددشوبقددد

ًٍ؛ و ًب.وةقدددلورتدددتحشةتورًتتدددش ةورةحًبًدددةوال سدددةوًددد رةن دددالسو ع دددب والرةن دددالسوةهدددشو  ددد
ةوالرةابًوالرة ً؛و يو قًورةسشعًورةًلاليو تعل؛وًشةا اًل وع شءو.الرةً

ً و ديوحبدش ورمنتدشجووووو ً وًشة  ًورةذيوبحتاو قشندةوقًبد ًتً ورةتسًبهو يوهذنورة ال الب
ًٍ؛و لهدذنورالًتتدش ةو رةًلاليلوةحش تهورة شتةوإةبه.و رذروقشنتورًتتش ةورةحًبًدةوقال سدةوًد
ً و دديو ددةو قشندةوقًبدد ً و ديون تددهوتعددشلاوالب دةورة ددشءو دديوحبشتده.وإجوةهددذنورة حًاًل الب دةوقًبدد

ً؛ورةدذيوب لدبورةابدًوالرةع دشء.ون سورةسدشعً و ةدذةووتدشالىوًدبجورًتتدش تهشوالال سدةورةًد
ً؛و قله دشوال دهوةع لدةوالرحدل .و ً  والرةً ًنشورةالةهشجوًبجورة  ً؛وةلىوسشع ال يورةنهشبةوالو 
ًل وًعبددلوعددجوحبددش و ً  و دديوحبشتددهلوألنددهوةددصو تسدد ورةحش ددةوإةددىوال دداللورة دد إنددهو دديو  ددسأ

ورةًسًورةعشلببجو.
ً  وهيورة عشلاوالرةعلالةوًبجورالًتتشوووو ًً شوقشنتولةبل وعلىو جورة  ً؛و  ةوالال سةورةً

الحو؟! الحه.والقبنوبحبشوًلو وً شو بهش.وإنهشو ًيأ ورة السالعيوةحبش ورةت ه
ورةَ ْع دديورةسددشًٌورةتبشتدديورةددذيو ةحدد؛وًشة ددعشةبولوألنددهووووو بقددالاوعًبددلورةلددهوًددجورةحددًأ

ورو(19)ًغبو يو جوبنسئولالةةورة عشةبوو
و
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دددددددددددددَةو نندددددددددددددي و ةدددددددددددددموتعل ددددددددددددديوبدددددددددددددش مَّوتاًل
 
 

ًُسورةحدددددش ي  َ دددددْذح وحقدددددشٌ؛َوو ندددددشورة دددددش  
ِِو  

و  ِِ النددددددِ؛ ال ندددددديو ددددددًحُتورةتدددددد َجو دددددديو
وسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحى

 

 

وُ ددددددددَل َّ   وحددددددددش يورةددددددددذ  شًِ  ًقدددددددداو تددددددددى 
ِِو  

 
ْحندددددشورةتددددد َجوحتدددددىوًدددددلروةندددددش ًَ و  دددددشوإجوًَ

 
 

وُ َسددددد  ًُ ددددد ِسوغبددددد ًِجورةسَّ وققددددد نَّ  ًدددددبجو   
ِِو  

ًًوووو   وًددبجوتدد العورة ًددبج وةبتددتورةعلالددةورةالحبددل ورة ق ددالل و دديوهددذرورةتسددًبهوهدديورةدد
ًبنشو ذرورتدتق ًبةو الغلةو يورةقلم.والر  ً  والرةس سوعلالةو ت ال ًر؛ورةس س.وإجوًبجورة  س الر 
ًً دشوقدشجورةنشًلدةو ً داوًدشةق ً وال ًً توًشةسد س والرة ً  واللو ورة شهلبةون لو جورة  رة اًل
هالورالتتسنشءورةالحبلوحبجوسًهورةنع شجوًشةس س.و شةس سو جو قلتشتورألالل بج والهيو

ً  وًهشوإعلءوقًبًوةسأنهشوةلىورةسشعًورةعشس؛.و ؤنسة ًً ورة  و.وال

ًنورةدذهجوإةدىورة سدًهوًده وألجو ًبدة و بن د الةعاو   او دشو ديورةتسدًبهو ندهوب بدلورةلب
و بهو شوبسبًورالهت شمو.

ً ورةتسًبهبةوً قدًورةسدشعًورةلدص والتدلالقهو ديورةحبدش  وال الال دهو دجو ةقلوعًَّ تنشورة ال
ً و جورةقال ة والةح؛وًهورةنشسوعقدلورةعدمموورةتل ة.و عًبلورةلهوًجورةحًأو رة ع يوحبجوا

ً  والقتبوإةىو  عبوًجورةًمبًوهذنورألًبشتورو و(11)علىورةلش

ً  و ًددددددددددي و ددددددددددلوقال ددددددددددة و  دددددددددديوالالً دددددددددد
 
 

ًحلددددددِةورةقتدددددد  اْوالالو نددددددشوبسنبندددددديوعددددددجورة  

 
بددددددًوقنددددددشعسٍو  و ددددددلوتحتددددددًَن يورًددددددجورةًم

 
 

ًتحددددددا  و غ ددددددىو الوُبقددددددشاوةددددددهور  إذروَحدددددداَّ
 
ًليوعالرًتدددددش و  َوورةابدددددَاوتددددد و دددددرجوةدددددمو مًْ

 
 

ًتدددددددشنهشوحدددددددالةي     دددددددشو ندددددددشوًشةً ددددددداْووً 

 
ًر والأ تددهووووو  ًقددتو سدد ً وتسددًبهبةوت ًهددبوا دد هورةتبشتددي و ددأتىوً ددال ًرلورة ع دديو جوب  

بحدشءوً عددشٍجو ًهدشبوةلا ددم والر  ً ديورةتسددًبه.و  ديوهدذرورةتسددًبهوإ رةعلالدةورة عنالبدةوًددبجو 
ً شجوإةىونلأبجو تقش ٌ وبجو.و اتل ة.و قلوتحالاوهذرجورة 
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ًنورةددذهجوإةددىووووو ًبددة والباله نددشو جورة اتل ددشتو تلة ددةورن دد اًل ددشو جورةتسددًبهوب بددلورةلب
ورة سًهوًه.و رذروًشة ع يوإنتشجو تبق  و تأهبوةلقتشاو.

ًتو عشندددش ورةسدددشعًووووو ً وعلدددىورالات دددشً.و قدددلورات ددد ً ورةتسدددًبهبةوالدددشل الةعددداورة دددال
ًبقدددةوت قبدددً والةبتدددتوحلبدددةوة  بددد ً وةلبدددهو  ًًوعلدددىو ةتدددنةورةلدددص.وإجورة دددال ة.و قدددلوتقددد

ًىو وبد ًيأ ًرء.والهشهالوعًبدلوًدجو بدالبورةعنًد ًرءورةل الصوال نو عشنشتهمو يورة ح رةسع
ورم شءورو ًرءوقتناًل و(11)بال هو يورة ح

َنهُو ورم دددددددددددددشِءوَتدددددددددددددَ ًْ والبدددددددددددددالٍموَقَتنأددددددددددددداًل
 
 

  شال ةقدددددددبَجو بدددددددهورةَ دددددددْمَاوحتدددددددىوتسدددددددًَّو 
 
وب وَتدددددددِ ال هً بدددددددُتوًن تددددددديو ددددددديو  ددددددد 

 
 

و نِتدددددُ هشول  دددددشةَعْنسوحتدددددىوَ دددددبَّ   دددددشاًل

 
ً ورة دشء.وال دعوذةدوووووو  ًب والندل ً و شوبلاليورةسشعًو دجو هدالراورةحد تات ًوهذنورة ال

ًرء.وإنهشوسنشٌبةورةحبش و/ورة التورةتيوحق توسعًورةل الصو بلقيوًن تهو يوهذنورة ح
ًىورةحبش و يورة الت والبتتسعًو يورةحبدش ورة دالت.و  والتحقموحبش ورةًسًو  بعش .و هالوب

ًلوالةقيوبحش  وعلىوح ًرءورةاشةبةو جو الر بشتهوالب لوتًبل وإالو جوبم وًن تهو يورة ح
ورةابًو)ورة التو(و.و

ًً دددشوقشندددتوهدددذنورة ًشةلدددةو قًالةدددةلوألجوحبدددش ورةل دددالصوحش لدددةوًدددأنالرعوسدددتىو دددجووووو ال
وًشأل دشج.و ًرء والرةالحالأ والرة الع والرةع أ والر تقشلورةسعاًل ً .و س ةو هالراورة ح رة لش 

ًنشوًشةحبددش ًىو دديوال بتددهوحبددثورسدد ًوإةددىو حشة ددةوإنهددشوحبددش وتددذق  ورةتدديوال دد هشورةسددن 
ً ح.و ورةالحأ وال  شحًةورةتبنوالرة

ًً ش وًبجورة عناليوالرةحتيو يووووو الةعاو يوة الءورةسشعًورةلصوإةىورةتسًبهورةس نيو
ًر .و ًتبجو تًشعلتبجوسقل  و ت قتبجو س وإ شًورةعلالةورةتسًبهبةو لتق بجو شه

ً يول ددعو حددلورةل دددالص والقددشجوال ش دددش و و نددهورة دددب ًن و قدددنأ ًرهددموإةددىوًعددد ورة ددبش  ول
و(11)سبٌش  و قشاورو

وع بًدددددددة و دددددددجوذٌدددددددِبوُتدددددددالءٍو ُِ وع ًدددددددُت
 
 

ًبتدددددددددة و دددددددددجوةبدددددددددِثوغدددددددددشبِو     دددددددددشَبو 
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جوُ ْاددددددددددددَلعو قددددددددددددلوُباددددددددددددلْعوالُبؤاددددددددددددذْو  الر 

 
 

ورةتددددددددحشبِو   عتددددددددشُ؛ورة بددددددددًو ددددددددجو ددددددددال 

 
وًق  دددددددددددددددددهوتدددددددددددددددددًعبجو نهدددددددددددددددددش   َ َقدددددددددددددددددنَّ

 

ددددددددددلب    ددددددددددجورةًددددددددددبِ ورة َنقََّسددددددددددِةورة  
 

ًىووووو ًرٌسوب ًبتةو جو  ًر  وقشةذٌبوب ببو  الش وقًب ً؛وتش ًر وبت الش و لب رةسشعًو جوتش
و ديورةتد شء.وإجو ً؛ والالع دبو قدلوت د شلورة بداًل ً يورةتدش رألتل.وةقلوالعوهذرورة دب
ً وًدلةباوحتدي.و  يوهذرورةتسًبهورةس نيو دشو بدهو دجوتح بدموة قدًورة تلقدي والتأقبدلوةل قد

ًتبجو تقشًلتبجوًبجورةتش ً بجو قلو تدىوً ال ال؛ والرةدذٌبوالرألتدلو   دعوًدبجو د ً؛والرة تد
ً و ً؛ وال ددال ً يوةلتددش ً واددلرعورة ددب ًً ورة ن قدديوًددبجو ددال  تًشعددلبجو عت ددلر وعلددىورةدد

و يورةت شء. ور  بشلورة باًل

ًن.وبقددالاورةقتددشاووووو ً ورةتسددًبهبةو نالأعددش و دديو ددال الالددلوبل ددأورةسددشعًورةلددصوإةددىورالتددتلر
و(13)رةقلًيورو

و  دددددددالل  و السدددددددة وًدددددددشةَحْمِجواَلَ دددددددً  وال دددددددشو
 
 

ًبحشُنهددددددشوال ددددددًبًُهشو)14(  ورةنددددددلىو  ب دددددد ص
 
ً؛ٍو  وًأ بدددددددَبوًعدددددددَلورةندددددددالمو دددددددجو م و دددددددش

 
 

بًُهدددددددددددددش  وًم  الال عدددددددددددددُموُعنقدددددددددددددالٍلوعقدددددددددددددشًٍ
 
ًبدد؛ورةحًبًدةو ع ددش وبسددًهو عددموعنقدداللورةعنددب.ووووو  ًنددشورةسددشعًوعلددىو جونتابدداوة ةقدلو  ً

ًبة.و دددرذروًشةحًبًدددةوالدددلو  دددًحتو عدددشل ً ورةذالالبدددةو دددعورةً ددد السدددةو تتدددلرااورة دددال ال وة
ًبجو دعوعدلموت سدباو ًندةوًدبجو  د ًرءو قش ً ورةتسًبهبةوإةدىوإ د ا ًة.وتهلنوهذنورالتتلر

ًب؛ورةحًبًةو تتشالبشورةقب ةو يون ًورةسشعً. السة وال و حله شوعلىور اً.و شة
ةورة ال دداللوةددلىو السددةورةتدديوب دد هشورةسددشعًوا ددًةو ددشوبسددبًوإةددىو عنددىورةا دداًل الرة

ًبشتهدش السدة وعلدىو ل ً  .والهذنورة ًبد؛ورةحًبًدةوًعدلوورة  قلهدش وةبتدتوًأ بدبو دذرالش و دجو
ًرلو جو ًبدد؛وبقددالجو دديو تددال وحشالتدده.وةقددلو  ً ورةم نبددةلوألجورة وهددذنورة تدد رةنددالم.والالددلواددصأ
ً ددشجو تًشعددلبجوسددقل و ت قددبجو هددذروبقددالجورة  بقددالاروإنددهو بددبوحتددىو دديوهددذرورةالالددت.واًل
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السةوغنأشء؟والةموالوبًشلاوًدبجورة ًر .و لَموالوتتتحباورةحًبًةو حدالرسو شة دشو جورةحًبًدةو س
و ت شهبةو عورة ًبعة؟

ًغًددةو نددهو دديورةال ددالاوإةددىورة سددًهوًددهووووو ًً ددشوبحددذنورةسددشعًورةلددصو لر ورةتسددًبهلو ال
ً يورةتسًبه. ًعةو نبةو يورة  عوًبجو  ًعة و بحق؛وت وًت

ًلرلورو و(15)بقالاورةقتشاورةقلًيوبه الوالال هوة شوتالالروعنهو يوحشلسةو
 الةقن شوالال يوال شسُةوحش بٍو

 

و والرةلباُوو  لُمو)16(   ُب   عهشوًشةقن 
 

ًعورةسدشعًورةال دالاوإةدىورة سدًهووووو ًذراورةندشسو سداو تدشتورألسدبشء.وتد إجوالال هو دجو 
ً ونق تهوعلىوالال ه.و ًعةوإةىورة سًهوًه والةبال او ق وًهوًحذنو لر ورةتسًبهوةب اوًت

ً ورةتسددًبهبةو قددًورةسددشعًورةلددصوال لتدد ته.و قبددنوت لددىور ة  ددشمو دديوةقددلوح لددتورة ددال
ًن؟ وسع

 الصورة المجازية : -
وحش لةووو ًر  وال ًلعو ال ورةعلالشتورة  شمبة  وإةى ورةل الء ورةلصو ي ورةسشعً ًع وً ةقل

ًبةوةلبه. ًًةورةسعال ًتًش هشورةسلبلوًشةت  وًشمًلرعوالرةابشاورةا بلوال
ًبةو  ددشم والةددبسووووو ً ورتددتعش ًعو ندده.و قدداو ددال ً ورة  ددشم وةقنهددشو دد الالددلوتلتقدديورالتددتعش

ورة ع دديورةعقددسو دد ًرءورةددذبجوقددشجوو–حبحش .وبقددالاوعًبددلورةلددهوًددجورةحددًأ الهددالو ددجورةسددع
و(17)روو-ة ذهًهمورةتبشتيو لةوًقالنهموة ال ش و

وعبنددددددددديوحمبندددددددددة و و أالتددددددددد ُتوالوتن دددددددددوص
و
 
 

وتدددددددددد الُ هش   العبنددددددددديوتًقدددددددددديوالب ددددددددددنص

 
وبًبدددددددددُتورةنَّسدددددددددشالىو دددددددددجو  بَّدددددددددَةوُنالَّ دددددددددش و 

 
 

والتلدددددددددددىوالبندددددددددددشُموح بُ هدددددددددددش  دددددددددددشة ن   اًل
 
ًجوًددبجوحددشاورأل ددالببج والحددشاوةقددلوتلللددوووو  اورةحددمجو دديو ع ددش؛وهددذرورةسددشعًوحددبجوالددش

التلدددىورة دددنأ و شعت دددًورألةدددمواللًددده.و دددرذروًعبندددهوحمبندددة.وةقدددلو تدددنلورةحدددمجوإةدددىورةعدددبج و
ً  والاللنشروإنهوبسدًهورةعدبجو ً وعلىوتًباورالتتعش ًنشوهذنورة ال الرةحمجو يورةقلب.والةالو ت

ً .و قددلو ع شهددشورة  ددشموًرنتددشجوحددمبجوة ددشوال ددلنشوإةددىورةا ب ددةورة  شةبدد ةو دديورة ددال
وًعلر وع بقش  و رذروًشةعبجوتق ًوحمنش  والول عش و ق .وال يوهذرورتتشعو يورة عنى.



 11 

ًنو قددد .وإن دددشووووو ةقدددلوًدددلتورةعدددبجوذرتو سدددشعًوإنتدددشنبة.و دددلوبتدددتهلنورةحدددمجو سدددشع
ً وهذرورةتدأسبًوةدالالورة  دشمورةدذي و مءو بهوحتىوعبنه.وال جو بجوةهذنورة ال وبتتهلنوقاأ

ًىورًجو نأيو–هلنوإةىورالتتشعو يورة عنىو و(18)و-ق شوب
وو(19)بقالاوعًبلورةلهو يو الالعو اًورووووو

ًرءونًعدددددددددة و ًندددددددديوحشة دددددددددُتو دددددددد  و ةددددددددموت
 
 

وةدددددددددموتُدددددددددَسلَّْمو عشًِلُدددددددددهْوو)31(  ًدددددددددِذيف  ةهدددددددددشوًَ
 
والرنت دددددددى  و ادددددددالو لدددددددالرٍتوحدددددددشةَنورة دددددددجَّ

 
 

دددتوالتدددش  ٌُِلهْو دددجورمندددِسوحتدددىوالدددلوَتَقسَّ  

 
ً ورةحلددنوووو  ًرءووإجو قدد  ه ددةو ددلر و دديو قددًورةسددشعًورةلددص.و قددلوعددشأو دديو ددح

ً ورةحلددنو ًنددشو جونتابدداو قدد الشحلددةو الحسددة و شسدد ًوإةددىو حشة ددةورةقددالس.والالددلو  ً
ًرًو ددجواددلاو حشة تددهورةقددالس.و  ددشوهددالو ًددبجورةقًشٌدداوح ش ددش وعلددىورأل ددجوالرالتددتق
 حل دهو دجوندالعو ادً وال ددجوحدشة هموةبتدالرو دجوًنديو نتدده.وال ديوهدذرورةت دالبًو ددشو

 دددجوع ددد؛ورةلالةدددةوعلدددىورةق دددعوالرالسددد هشلورةلدددذبجوعشنشه دددش.والالوبا دددىو دددشوو بددده
ًبدوو سدشعًورة تلقددي.و ةل  دشموهندشو دجوالب ددةو نبدةوعشةبدةو ديو اشة ددةورة دأةالنوالتح
ًنشوًتلدددوورة عشندددش ورةع بقدددةورةتددديو الةدددالالوإتدددنشلورةحلدددنوإةدددىورةقدددالسوالرة دددجوة دددشوسدددع

تددهو دديورةتدد جوعشنشهددشورةسددشعًورةلددص.والهددشهالو حددلًوبعًددًوعددجو ددمءو ددجو عشنش
و(31)الشٌل ورو

ًووًشُبورةت ِجوالشَموةه  إذروتح

 

ًر   الالم وب لالجو عنشالش وال ً ش
 

 تنلورةسدشعًورة عداوإةدىوغبدًورة شعداورةحقبقديو دجوادلاو  دشمورمتدنشل.و  دلأورألعندش؛و
  ًو ًبعي و  أشو لأورألً شًو لهو سًوإبحشٌيوال  شةي و أً شًورةت نشءوتتت باوقل دشو

ًووًشبورةت جوت ًبة.تح والالش وإةىورةح
ًتد الوالدلب ش وواالستعارةال يو  شاووووو ً ىو  ًر واشةدل .و قدلو ًرءورةل الصو ال  ًلعورةسع

ً و ع ددمورألتددشةببو ً دديو(31) جورالتددتعش ًبةوبنت دديورةت ددشبموًددبجو  ً ورالتددتعش .و  دديورة ددال
ورةتسًبه و ب ًحشجوقل والرحلر .و
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ًربورةنشٌموالووووو ًوورةت ْبثوًجوعنأشبورة شٌيوبح ًبد؛والهذروُحًَ ًنو ديو  رةبق دشجوادلاوتدب
و(33)رةل ال بةوالشٌل ورو

ًبٍو ًٍ؛وال ل ًنشوًبجوس  إذرونحجوِت

 

ًرِبوالنشٌُ ه   تحًَّووبق شُجورةت
 

ًربوحدبجوبتدبًوعلبده ووووو ً شالدهو درذروًدهوبسبدًورةتد ًبثوعجوسل ورعتلرلنوًن تهوال بعًًوح
ًرب وال ع ددشنوا ب ددةوحبددة.والرةتسددابصو  دد ًووبق شنددهوالنشٌ دده.وةقددلوسدداصورةتدد ؛و بحدد

إًدلرعيو ت بددموبح ددمورةعلالددشتورةعشلبددةوًددبجورألسدبشء والبًعددثورةحبددش و دديورة الر ددل.و ددرذرو
ًً والب نديو دجورةل دجورةالرحدلو نالرعدش و ً و جورة ل ةورةالرحل وعدل و دجورةدل ًشةسشعًوبا

و(34) جورةس ًو.
الةلتسددابصو شٌددل و عنالبددةو ددأيوًددأسوبت تددعوًددهوذةددوورةسددشعًورةلددصوةقدديوبتددت بعووووو

ًربورةب ًبددوورةتدد ًربورةبق ددشجوالرةنددشٌموهددالورة ددؤسً.وإجورة ددؤسًوتح ق ددشجوالرةنددشٌم.و لددبسورةتدد
ً وةسلتهش.و ًقةورةتيوتالال ورةلش يو يورأل ًرب وتلوورةح ًقةورةسشعًو ال؛ورةت وح

ًتددشةةو ددجورةسددشعً وتعًددًوعددجو ًتددالال وبال دداو ًربورةبق ددشجوالرةنددشٌمو العلددىوهددذروبقددالجورةتدد
و لًته والالالته والت تقهوً ًلٌِه.

ًىو شةووًجوروووو ًبو نهوالبعاأ وبقالاروالب ًببو يورة التو نهل وبس و(35)ة
ًَجْو ًَّ ًرَموتقدددددددددددد و الو بصهددددددددددددشورةًددددددددددددشغيورةًدددددددددددد

 
 

ددددًش)36(    تددددشالبَووًددددشة عِجورةلددددلرَنورة َقسَّ
 
ًب الرة ددددالُتوتددددبًه  و دددديورةح و تددددى  و ددددأيص

 
 

ًًبه و شتدددددقنيو ندددددهوالرسددددد  ًًشعلدددددىوسدددددش  

 
ًُعهدددددددددددشاللالنَقهددددددددددشون ددددددددددلَءوب  ونسددددددددددُحو 

 
 

 ن بعددش ول ددش و ددجولرادداورة ددالِنو سَلًددش)37( 
 
ُلوقأُتددددددددده  ًَّ وحًدددددددددشَووًهدددددددددشو دددددددددجوالُبَ ددددددددد

 
 

ًددددددش   إذرو شتددددددقشهشوَ ددددددْجوإةددددددىورة ددددددالِتوسالَّ
 
الَُّعو أُسدددددددددددده  ًرٍتوالوُبدددددددددددد و اددددددددددددالوغ دددددددددددد

 
 

ًتدددددلىوالتع دددددً  شإذرورة دددددالتوًدددددشة الِتور  
 
ً وتحدلأوةقدديوبتدقبهورة ددالتورألتدالل.وةقددلو عدداووووو  ًرموًنًدد بدلعالورةسددشعًوا د هوإةددىورةًد

ًرًش وُبتقى والرةل دتو ًقةو ديورة التوس رتدتع شةهورة عداو تدشالبوورةدذيوبح داو عندىورة سدش
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رةحددلثوًددلال و ددجورة عدداو تددقبو.و شةتددقبشوتددتقالجو ددجورة ددشنًبج.وال دديوهددذرورأل ددًوإ هددشًو
هدذروبقددالجوةت ددال؛ورةسدشعًوعلددىوا د هوةددذ و قًددً.والهدذرورةددلمورة تتددشالىو ةقدال ورةا ددم واًل

بح داورةحقدلوالرةعدلرءووةبسول ش وعشلبدش .وإندهولمو تد الم والهدذروقلدهو ديو  دشاورةتابدا ولم
والرةلسبورةذيوسقاورةلر عوةتتشاليورةل شء.

ًعووووو ًبول شءوعدلالنوقشةتدشاليورةدذيوبتد ًقهو يورتت تشعهوًس  عاورةسشعًورة تلقيوبسش
ًًبجو دعو ندهوةدموب دًأحوًدذةووت ش دش .وةقدجورألسدًورةدذيو ًهشوعلىورةسدش ًر  والبلب رةقؤالسوا 

ًًبهشوبسدددًهورألسدددًورةدددذيوب ًقدددهوهدددذنورةقدددأسو ددديوسدددش ًقدددهوتدددقبشولمورألعدددلرءو ددديون دددسوتت ت
ًرب! ًتاليو جوتتشاليوهذرورةس ورةسشعً.والهبهشتو جوب

ووووو ًرءوعدددجوة حدددشتهمورةتأ لبدددةو ددديورةحبدددش و دددجوادددلاو ددداًل ًً دددشوعًدددًوهدددؤالءورةسدددع ال
قباورةُعَقْبليورو ًبةو  بلة.وبقالاوبمبلوًجورة أ و(38)رتتعش

 شلَ تْوإذرو شورة نشبشو ا أتَووال 

 

 َحِ ْبَ وو شعَلْمو نأهشوتتعاللُو 

 

ًىورةسشعًو نهوإذرون شو جورة الت وال  دشبو قدتل و دجو دشحًهو درجورة دالتوعشٌدلووووو ب
الةبدل وو–علدىونمعدةورةتقلبدلورةالرسدحةو بهدشوو-إةبهوال حشةدة.وإجوهدذنورةتدأ لتورة لتد بةوو

جو ً ىورةسددشعًو جورة ددالتوهددالونهشبددةورةحبددش والر  ًًددةو دديورةحبددش  والع دد؛و هددموةهددش.و قددلو ت 
ًنو ال ًبو عورة نشبش.و قدلو شةت.و قشجوسع ًرنو يوحشاوح ًبوإةىورةقل؛ورةال الليلوةذةوون

و ً نبدةولوالةقداو  دةو  دا  ًن.والةعداورةسدشعًوالدلورتدتالحىور بدةورةق ت بًه والاللوت دببوغبد
الجوتددشعة والالبتددتقل الجو و  لددجوبتددت بعوتحددليورة نبددةلوو(39) ددرذرو ددشءو  لهددموالبتددتأا

ً وعلبه. وألنهشو قل
ورةتساب بةوووو العورة اًل ًمتو يو  شاورةحنبجوإةىورةال جورةذيووالةعاو  تلوورةتيوً

وو(41)  ًحوًعبلر وعجورةسشعً.وبقالاورألحب ًورةتأعليورو
ًرٌحش و ِموالمرَاو   بشونالِتورةَقًْ

 

ًُو  ورةَل شِموَ ِ ْب و نهاص  علبقجَّ
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ًمو نمةدددةورمنتدددشج و سا دددش وإبشهدددش ووووو إندددهوبدددلعالوًشةتدددقبشوةال نددده و دددأنماونادددلتورةقددد
ًر ورة تل قيوعلدىو جوبتابداو جوةهدشوعقدل وبعديو لًده وال ذندش وتتد عوتدؤرةه.وال دجو بدجوال  ً

ًم. البقةورةحمبنةوةنالتورةق ً وهذرورةتأسبًو يورةال لرجوةالالوتلوورة اش ًةورة وةل ال
ًغًدةو دجورةسدشعًو ديوعدالل و بدشمورةهندشءو ديوال ندهوال دعو هلده.ووووو ً و ت ساوهذنورالتدتعش

ًبًددش وتعًددًوعددجو الالددنورةسددشعًورةلددوالكنايةةةالةعدداو ًر و  ددبل لوألجو بهددشو عنبددبجروال وتعًبدد صأ
ًبددلورة عنددىورةًعبددل.والهددشوهددالورألحب ددًورةتددعليو عبددلر .وال  ددشوالوسددوو بددهو جورةسددشعًوب اًل
ًلوعلىورةتل ةوالالالرنبنهش.وبقالاو ًلنوعلىوالرالعورة قً و  يوإعلنهوة ال بتهوت  بعلجوت 

وو(41)ر
ندددددددديوألتددددددددتحبيو ددددددددجورةلددددددددهو و جوُ ًَىالر 

 
 

ًُو  وحدددددددددددًل وةدددددددددددبسو بدددددددددددهوًعبددددددددددد ًُ  ً    ددددددددددد
 
ًَءورةلٌددددددددددددبَموًعبددددددددددددًَن  وال جو تددددددددددددأَاورة دددددددددددد

 
 

ًُو  ًًدددددددددديو دددددددددديورةددددددددددًلِلوقسبدددددددددد ًرُجو عدددددددددد  اًل

 
الة.والبعاللوهذرورأل ًوإةدىو جوةلدصو الال دش والتدلالقش ووووو  إنهوبتتحيو جورة قًوالو جورةت

و اتل بجوعجورمنتشجورةعشلي.وق شو جوةهو ه ش واش ش وة تأةتيورةح؛والرة الرب.
ً  والهددالوبًددبحوةو ًرجوقسبدد ن تددهو جوبأاددذو نهددشو ددشوبسددشء وال دديوهددذرورةقددلموإبحددشءو ددشةًع

وةهشوهالورةل ال بة. وًحشةةورةًؤسورالالت شليورة ال الل  والالسعوحاأ
ووووو ًرٌعددةوت دداًل ً و ً و ددعورةقنشبددةو دديو ددال ًرءورةل ددالصورالتددتعش الالددلو  ددعو حددلورةسددع

ح ش هوالشٌل رو و(41)إاللرمورةلصوالر 
 رةاالِنوالرأل ِجواش ً وتح أىو قشَجو

 

وإةىو  ًُوبسبًُ رمح شِموالرة الُتو شغ  

 
ًر والدلوالدشمو ديووووو ًر وإةدىو جوادش  ًرحةوإن شوقنأىوعنهو سدب ةموبسًورةسشعًوإةىورةقلبو 

ًر وًبجو جوبقلم و الوبح م.والرة التو شتحو شنو. ًللوقسب ون ته.و قلوت
ًبةووووو ً والرةقنشبددةومب ددشاوهددذنورةحشةددةورةسددعال العو ددجوهددذرورةددل  وًددبجورالتددتعش الةددبسو 

ورةتيورنتشًته.
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ًرعديورةلدنمورةدذٌب.ووووو   شورةقتشاورةقلًيو بعلجو نهوةجوب شةحوعلالنوحتدىوب دشةحو
ًبة.و ً و دديو  لددةو قس ددة.والرةتقسبددنوتدد ةوسددع ال دديوهددذنورةقنشبددةورات ددشًوة عددشجوقسبدد

ور(43)بقالا
و ًبهْموال  ِشةُحهم نيوةع ًُ  الر 

 

ًرعيورةسَّلأةورةذببُو   حتىوب شةَحو

 
ًهش   قسدددال ش وعدددجوال ههدددش والةقدددجو دددلةالال وعلبهدددشوو شة ددد ةونوإذروةدددموتأتدددوو  دددًأحش وًدددذق

ًهش وقشجوذةوو  اموةسأنهش وال ة دنوة قشنهدش وقدذةووإسًشتدوورة د ةوةلسديء والتسًبتهدشو ًلب
ً ددمو ًب والرةقنشبددة والرة ًبحش  وال ٌدتوإةبددهو دجو شنددبورةتعد ةدهوإذروةددموتلقدهوإةددىورةتدش عو دد

الند؛ و دشالوبقداأو ً  وقشجوةهو جورة ساوالرة مبدة وال دجورةحتدجوالرة اللبلده والالب هداووالرمسش
و(44) السعورة سبلةو به.نو

ًرعديووووو ةقلوقنىورةسشعًوعجو دالاو دل وعلرٌدهوألعلرٌده.و لدجوب دشةحوحتدىوب دشةحورة
الرو نددهو ةالنددش وسددتىو رةددذٌب.والهددذنو ع ددم .وال عنددىوهددذنورةقنشبددةو جوعلددىو علرٌددهو جوبنت دد

و جورالنتقشمو.
 الصورة السردية : -
ً وو ًلوعجو لتد تهورةاش دةو ديووةقلوعًًورةسشعًورةلصو جوالاو ال بللبوعلبهشورةت

ًر و سددحقة و ًتو بهددشوسنشٌبددةورة ددل/رةهماو أتددتو دديوقسبددًو ددجورألحبددشجو ددال رةحبددش .و هدد
وةقنهورةسحوورةذيوبنًعثو جورألةم.

ًرًيوالقشجوة ش رو و(45)الشاو ع
وتشًٌددددددددش و وسددددددددلُثواددددددددلٍاوةتددددددددُتوعددددددددنهجَّ

و
 
 

والبددددددددددددداِو  وُقددددددددددددداص جوال نددددددددددددديو دددددددددددددبهجَّ  الر 

 
و ندددددددددددددددددددديوال مرُاو عشنقددددددددددددددددددددش و     ددددددددددددددددددددنهجَّ

 
 

دددددددد ًو  اِوتبجوَ ددددددددقبح شٌددددددددَاو شسدددددددديورةسَّ  

 
وتدددالُ؛ورةنَّْهدددِبو ددديوةبلدددةورةدددلص ى  وال دددنهجَّ

 
 

ولةبددددددددددداِو  ًهددددددددددشو ددددددددددديورةلبددددددددددِاوقددددددددددداص  بحشًُ
 
ًبددددددددددددُلورةقعدددددددددددشِبوسبشًَهددددددددددددش  وال دددددددددددنهجوت 

 
 

وَ  بددددددداِو   الالدددددددلو دددددددشَاو دددددددنُحورةلبددددددداوقددددددداَّ
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ًي.و دلوبقت داورة عندىووووو ً وعلدىورتدتقلةبةورةًبدتورةسدع  دجولالجوالوتعت لوهذنورة دال
جوالالدعو ديورة ل دة وإندهو ً وقش لة.وإنهوةجوبتالبوعجوسلثو د شت والر  ًقشجورة ال ذقًو 
تددبعشن؛وتددب ه والتبتددال؛و ددشونهًددهو ددجورمًدداو دديورةلبدداورة  لددم والتددبلش ًو ددعورةنتددال .و

ًبًةو ً ةوًجورةعًلو يورةحبش .و– يوًع و الرنًهشوو–الةعاوهذنورة لت ةوال و جو لت ةو 
ً و ووو ً .والقشجو التهورة التورةالحبدلواللمورةسشعًوهذنورة ال ًل والرالتتعش جوالاورةت

ًموتحلبددلوةلم ددشج والهددالورةلبدداوحشةددوورة ل ددة.و  دديورةلبدداو رةددذيو هددًو دديورةددنص.والالددلوًدد
ً وتقتسدديوتقسب ددش وةلالبددش و ًقددةورةسا ددبةوسدد جوهددذنورة ددال تددتشًوبح دديورةلددص.والةعدداوح

ًبةوسلسدة و قدلو ديورةًبدت ًرلو دجوادلاو ًبدشتوسدع ًر .و قلو ال مو شو  ًنووقًب ًر رةسدشنيورتدت 
ًب؛ورةل ال بة.و ًمالهوعجو   يورتتع شاوتب هو يو  شاورةل شعوعجون ته والتح باو
ًرًددعوتقلددموعلددىو ًبدد؛ورةل ال ددبة وال دديورةًبددتورة ًنو دديو  ًر ال قددلو دديورةًبددتورةسشةددثورتددت 
ً   و هيوتسقاوعشةمورةلذ وًشةنتًةوإةبه.وةقلوتقلمورةسشعًوعلىو دشوب تعدهو ديورةحبدش  و رة 

ًرءهشورألةم.ةقنهشورة تعةو ً ورةتيوتا يوال ورة شه
ًن و قشاورو و(46)ةقلوُحًسورةسشعًو ًالورة بلتشج والحًسو عهوح ش

النددددددددددددددددي و بدددددددددددددددشو هددددددددددددددددَاورة لبنددددددددددددددددِةواًأ
 
 

ًُو  ًٍ وُحدددددددددددددددًَسورةح دددددددددددددددش ًبددددددددددددددد و   ًدددددددددددددددأي 
 
و  ددددددددددددشوًددددددددددددشةَعْبًو ددددددددددددجو لددددددددددددٍموإةددددددددددددبقم 

 
 

ًُو   ال ددددددددددددشوًددددددددددددشةعبًوإجوُ ِلددددددددددددَمورنت ددددددددددددش

 
ً و ه تدددبجرو ه دددةوإ تشوووو  ً ورةتدددشا عبدددةو سدددحقة وال ه دددةورنتقشلبدددةوتدددؤليوهدددذنورة دددال

ًحالجوً لمورةح شً.والهذرورةحالرًو جو شندبوالرحدلوبعًدًوعدجو أل حشبورةتل ةورةذبجوب 
ًرءو ًبة.والقشنددتوهددذنوحددشاو غلددبورةسددع سا ددبةورة ًددلعوورةتدديوت بدداوإةددىورةددتهقموالرةتددا
ًتقًهددشو  ددشو ً ور ًبدد ًنوالرمسددحشو.و ددرجوحددًسورةسددشعًوة  رةل ددالص.و قددلو ددشةالروإةددىورة دد

وذنبورةح شً؟!و
ًبدبو ديووووو ًلهدشو شةدووًدجورة ًقشجوقتلوورةتيو ال ًهموال ةو تقش لةورأل ًلو يو سعش الاللوت

ًلرنوالتدبل و ال ةوالتلهورةعًلو  لح والقشجواللوله دهو ديورةلبداو دشنت  و دلر عش وعدجون تدهو دأ
و(47)ًتب ه.وبقالاورو
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ًىو حدددلر و و دددشوإْجو  ٍِ وَ لة دددُتو ددديوَ ْهَ دددٍه
 
 

وة دددددددجوندددددددمال  ًبس   حتدددددددىوإذروحدددددددشَجوتعددددددد

 
والسدددعُتو نًدددْيوالاللدددُتورورةلدددهوبقلدددؤني 

 
 

نْموعندددوو دددجوعدددبٍجو  دددشوغ دددل ه دددشوتددد   

 
ٌِمر و  و شن دددددددددددددُتوإالواللدددددددددددددبل ون تُدددددددددددددُهوَسددددددددددددد

 
 

 حتددددددىوال ددددددلُتوعلددددددىو س ددددددشنيورةددددددسقل 

 
وة ددددددددشوسنددددددددىورةلددددددددهوعددددددددجوسددددددددًوعلالتدددددددده 

 
 

ًر والالًعددددددلو)48(  ًتوالُ تدددددٌبش وذعددددد  ال ن ددددد

 

ًيوإذروةًددددددددددل ًيوال ددددددددددشو ل و ل عددددددددددُتوسددددددددددش
 
 

ً دوبلسيورة ه هد وعد ورةتدبن  ل ال  

 
ًهش  ًبوب دددلهشوالبتدددع و دددجوبسدددهلورةحددد

 
 

ًرنو  ددددددددددشوقتددددددددددتهوسددددددددددشحًش وال ددددددددددل   تدددددددددد
 
ًربوإذروراتل دددددددددت  وادددددددددذهشو دددددددددرجوةسددددددددد

 
 

ًبوباتلددديورةً  ً دددشاوًسدد ْ دددل بددليورة  

 
 
 

بت شعلورةحلثو يوهذنورةق ةوسدبٌش و سدبٌش و عت دلر وعلدىوعن دًورةتسدالب؛وإةدىو جووووو
ًر وًالصورةسشعًو جورةعًلو  لح. وب اوإةىورالن 

هذنورةق ةوسا بتشج.و س ةوسا بةورةسشعً والسا بةورةعًلو  لدحوالب هدًووال يوووو
ًتددمورةسا ددبة.وال بهددشوتحلبددلو  بهددشو ددالتورةسددشعًورةددذيو تددهمو دديوت ددعبلورةحددلث وال
ًلبةو ةلم دددشجوالرة قدددشج.وإجو تدددلالبورةقدددصوهدددذروبًتعدددلوًشةق دددةوعدددجورةا شًبدددةوإةدددىورةتددد

ًبة.والتنتهيورةق ةوًشنت شًورةسشعً والح الةهوعلىو شو ًب ًرل.رةتق و 
و
 الصورة اإليحائية : -

ًبةو ه ةوبت لىو يورةسعًو يو سقشاوعل .والالب هًورمبحشءووووو بعلأورمبحشءوت ةوسع
ًنشوهدذرورةقدلمو ًتًش هشوً دشوتدًقهش وال دشوتلهدش.والبدذق ًبةوإالو جوالاور ًل ورةسع  يورة  

ً شني.و ًبةورةن موةلىورة  وو(49)ًن 
َسددةورة ددشمنيورةت وووو ب دديأ والقددشجوالددلو لًددهوالرةدديورةب ش ددة و ل ددأوإةددىوالددشاو تددعاللوًددجوَاًَ

و(51) السعو بهو شءوالال ب.و
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و
وةبلددددددددة و ًيوهدددددددداو ًبددددددددَتجَّ و الوةبددددددددَتوسددددددددع

 
 

 ًالعسددددددددددددشَءو بهدددددددددددددشوةل ًدددددددددددددشِءو قدددددددددددددشنس 
 
والهددداو نُ ددداَلْجو دددجوذيوةًبدددلوًدددجو دددشًً 

 
 

 قدددددددأجو ندددددددشِتورة دددددددشِءو بدددددددهورةُ  دددددددشِةُسو 
 
وتنددلُبورةق ددشوالهدداو تددَ َعْجو ددالَتورةق ددش 

 
 

ًرًدددددددددع والادددددددددالر س   إةدددددددددىورة دددددددددشِءو ندددددددددهو
 
ً وتددأاليوإةبهددشورة ًددشء؟والهدداووووو  ً والعدد ًنو دديو  بتددأاورةسددشعًون تددهوهدداوبعدداللوإةددىولبددش

بن الو جوهذنورةًللوذرتورة تتنقعشتورةتيوالب دلو بهدشو نبتدش  والال لبتدش وغبدًورةسد شلعو
ًًددعو الو ًلوإةددىورة ددشءوًعددلو  الرألتدد شو؟والهدداوبتدد عو  ددالرتورةق ددشوتنددلبورةق ددشلوةقدديوتدد

وا سوةبشا؟و
هدددلنووووو ًتً دددةوًتدددبش؛ورةدددنص واًل اللورةق دددشوإةدددىورة دددشءوبح ددداولالةدددةوإبحشٌبدددةو  إجوال

رةسشعً.و ع أورةق شوإةىورة شءوهالوع أورةسشعًوإةىو هلهلوةذةووت تلدئون تدهوحمندش و
ةًعلنوعنهم.والنلح ورتتالرمورةسدشعًوة د وتندلبوًدلال و دجوتندشليو دعو لح دةورةحدمجو

ً و ًو ًتً وًشة عدداونددلب.و شةنددلبو ددال تً ددةوًشة قددل.و ددجوهنددشوغددلتورةق ددشو عددشلال ورةددذيوبدد
و السالعبش وةلسشعً.و قلو سقلتهوه المورةلنبشو والت نىورةعالل وإةىوًللن.

ًً شوقشجورةتلمورةذيوب قدلنورةسدشعًو ديوحبشتده.ووووو النلح و جوةل ًشءولالةةوتل بةو.و
مجوالعلىوهذروتالحيورة ًدشءوًشةتدلمورةدذيوبت ندشن والتدالحيورةق دشوالهديوتندلبورةق دشوًدشةح

ورةذيوب ألون ته.
الةألةددالرجولالالتوإبحشٌبددةو تعددلل .والالددلوبقتتددبورةلددالجورةالرحددلوعددل ولالالتوتاتلددنووووو

ًنو ًىو جوت جورةًبسشءواللو عاونهدش ًميوب ًي.و هشوهالو حلًورة ح حتبورةتبش؛ورةسع
و(51) تالل.

ددددْحبو دددديورةًبسددددشءولالَنقددددم و الددددالُاوةل َّ
 
 

ًي  َلْتوًبسدددددددددددشَءو ال دددددددددددش   حلدددددددددددة وتدددددددددددالَّ
 
و ددددددددأالىورة تددددددددالِ وةألنددددددددذرِاوُ ددددددددذوُالقددددددددتْو 

 
 

ًرمِو  ًِووعندددددددددَلورةقددددددددد والرةعدددددددددش ورةدددددددددذا    حددددددددداص
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ًبة.والالددلورتددتلاورتددمورةتدد جووووو ً ورةسددع تسددشلورألةددالرجوهددذروبع دديوالب ددةوإبحشٌبددةوةل ددال
 نبش  و ت جورةًبسشءو عاوبال دهو تدالل.والتتدلرااوهندشولالالتورألةدالرج.و تد جورةًبسدشءو

 نشال وة عنىورةلالجورألًب لوةذةووالبح او جو عشنيورةًبش وإالورت ه وال شوبحتالبهو
ًنو تدددالل.والرةتدددالرلوهندددشوبع ددديولالالتوإبحشٌبدددةو تعدددلل .و  بدددهورةعدددذرب وال بدددهو  عددداونهدددش
ًبددد؛ورةلدددالجو حشق دددةو رةحدددمج وال بدددهورألةدددمورةن تددديوالرة تدددلي.وال ددديوهدددذرورة ًدددش؛وعدددجو 
ًنشو عقلبة والرتتنتش وةل عنىوعلىواَلْ ِ؛والبدشسوعقلدي.والةدالالوال داللورةلدالجورألًدب وة دشوسدع

وةًعلورةقاليوةلالجورألتالل.ًش
ًتونالالدهو ديورة دًشحوًعدلو جوال عدتورةلبدا ووووو ًرًوًجوتعبلورة قعتي والاللوتش الشاورة 

ً وًل شٌهش والتقتًورةح شرو و(51)ال الته والهيوتاسبورةح ش
وحددددددددددددددلَّورةسددددددددددددددحىوًعددددددددددددددل ش وتتددددددددددددددشالًُ

 
 

ًلرء ددددددددددالتوةبَلهددددددددددشو  ورةدددددددددد   سدددددددددداو ددددددددددي 
 
وً ددددددددددددددهشتعددددددددددددددشليونددددددددددددددالرحَيو ددددددددددددددجوال 

 
 

اًِلوتاسدددددددددًُهوًشةدددددددددل شء)53(   عدددددددددجورة ددددددددد

 
ًقندددددددددددددددهُو  ورةح دددددددددددددددشوحدددددددددددددددبَجوبت وقدددددددددددددددأجَّ

 
 

ددلءو)54(  وندلىورةقتددِبوًدبجورة أ ُُ ًسدب  

 
ًً دشوقدشجوةلدالجورألح دًووووو  تتاسبو نشتموهذنورةنال؛وًشةل شء والرةلموذالوةالجو ح دً.وال

الةوالتبلةوةلعبأ.و ًنوإةىور تهشجورةت ً هورةعبأوًتلم والبس  ًبةوعلىو جوبح لالةةوسال
ًً دددشو الحدددىوتدددبًورةندددال؛و ددديوهدددذنورة  ًبددد؛وال ًبددد؛ورة دددعًةوًتدددبًورةلدددصورةسدددشعًو ددديو 

ً والرةنسدددشاوةلال دددالاوإةدددىورةهدددلن.وق دددشو جو ًلوبدددالحيوًدددشةسال ً .و دددشةت  رةل ال دددبةوالرةسدددال
رةح شورةذيوبتقتًوتحتو نشت هشوالبالحيوًشةقال والرة دلًةورة ال داللبجو ديوهدذنورةنشالدةو

ًهشو الالده.و ًرًهشورةن تيورةذيو علهشوتقتًورةح شو يو سنشءوتب ال دشوًقلًو شبالحيوًشس 
ًربو شحًهش والرن عشةه. ً وعجورس  ًربو يورةتبًوإالو ال وهذرورالس 

ًجوًدبجوحشةدهو ديورةقبدل ووووو   شورةح شمو قلو قسدًورةسدشعًورةلدصو دجورةحدلبثوعنده والالدش
ًميرو .وبقالاو حلًورة ح و(55)الحشاورةح شمورةحًأ

دددددددددددددشوهدددددددددددددش نيو دددددددددددددشمللُتوسدددددددددددددالالش و وال  أ
 
 

ددددددددددددددددددددددشج   ًقددددددددددددددددددددددشُءوح ددددددددددددددددددددددش تبجوت شاًل
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تددددددددددددددددددددددددشوًلحددددددددددددددددددددددددٍجو ع  ددددددددددددددددددددددددي و وت شاًل
 
 

بٍو  ددددددددشجِووعلددددددددىوُغ ددددددددنبجو ددددددددجوَغددددددددًَ  اًل

 
و أتدددددددددددددًلُتورةدددددددددددددل الَعوًدددددددددددددلورحتسدددددددددددددشم 

 ٍِو

 

 الةددددددددددددددددددددمو ُووًددددددددددددددددددددشةلٌبِموالالورة ًددددددددددددددددددددشجِو 

 
ورولعددددددددددشوَ ل ددددددددددي  والاللددددددددددتوة ددددددددددشحًيَّ

 
 

ًرني   الق َّددددددددددددددشورةلددددددددددددددالَموعندددددددددددددديوالرعددددددددددددددذ
 
و قددددددددددددشجورةًددددددددددددشُجو جوًشنددددددددددددْتوُتددددددددددددَلب ى 

 
 

ولرندددددددي  ًُ وغبددددددد ًرب  ًِبورغتددددددد  ال ددددددديورةَلددددددد
 
ً ورمبحشٌبدةوًشةت ًووووو  ًتً ورة دال ً ورة قدل.وت ًتً دةوً دال ً ورةح دشمو  ًبة.و  دال ًدةورةسدعال

ًنش والسللته.و درذروًدهوب دلو ديوندالحورةح دشمو عدشلال وةلحدمجو ًًةورةت جوسشع ةقلو تعًتوت 
رةدددذيوتدددقنه.وق دددشو ندددهورتدددتالمورألتدددلالبورةعقلدددي و شسدددت؛و دددجورةًدددشجورةدددذيوتقدددنوعلبدددهو

ًرًددددش .و تسددددشءمو ددددجوهددددذبجورةل ددددنبج ًبورغت  وال الحددددتورةح ش ددددةوًبنددددش  وال ددددجوغ ددددجورةلدددد
ورةح ش تشجوًحمجوع ب؛.

ً بهو يورةت لووالشٌل رووووو ً ورمبحشٌبةوعجو و(56)الةعاو حلًواللوعًًو جوالاورة ال
ًرءن وال ً  وبلددددددددددددددددلالوالَحْ ددددددددددددددددً  جور دددددددددددددددد والر 

 
 

و والالبلماله ددددددددددددددددشوَةسددددددددددددددددعبنُو   الَ ددددددددددددددددالف

 
وإذروُحلَّدددددددددددددة و ًلبُتهدددددددددددددشورًتعدددددددددددددُتوُحلَّدددددددددددددة و 

 
 

 قتددددددددشنيوًهددددددددشو ددددددددالعورةقبددددددددشِلوعلبددددددددنُو 
 

ًلَّنُو ًيوسددددددددددددددددمو وتددددددددددددددددعىورةعًددددددددددددددددُلوإسدددددددددددددددد
 
 

وةددددددددددددددددددهوالًو  غبددددددددددددددددددنتددددددددددددددددددذقصًوتنددددددددددددددددددالًٍ  

 
ًتًو  رةلدصوً لقبددةواش دةلوألنهدشوتقبددلن.و هدالوب ادًوًل ال ددبته والبتداًو ددجوو الوبد

ًبدل.وإنهدموبادش الجوعلدىو ن تدهموال  تلقدشتهم.و ًىلوألندهوبح داو دنهموعلدىو شب تقشجورةقد
ًتدل ًغبدنو ب والرة ًرءنوبتذقًورةتنداًل .و  شوهالو لب لوو شباشنوعلبه.والرةعًلورةذيوبتعىوال

ً و ًسوعلبددنوبأقدداو  ددشوتؤ نددهوةددهوغددش ًتددهو سلددهو دد   ددشوهددالو ددلوتقبددلنو لقبددةواش ددة وال 
و شحًه.
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ًلرتو ددعورةتددبش؛ووووو الوتتالةددلوهددذنورةددلالالتورمبحشٌبددةوإالو ددجواددلاوت شعدداوهددذنورة  دد
ًرء والعمةتهو بهشو بالحيوً شو ًي.و  شوت البًورةسشعًورةلصو حشة تهوالحالأورة ح رةسع

ًلوال  شحًةورةحبالرجورةالحسي. يوحبشتهورال ت شعبةو جوت والءول عهوإةىورة قًوالرةتس
و(57)الشاورألحب ًورةتعليرو

وإة ددددددددبجوًعددددددددل ش ًِ ًرندددددددديوالذٌددددددددَبورةق دددددددد وُ 
 
 

ًُو  والُبدددددددددددددْذَع  تدددددددددددددلرنىوقلندددددددددددددشوَبْسددددددددددددد ٌمص
 
وتددددددددددددددددددددأة نيوة ددددددددددددددددددددشولنددددددددددددددددددددشوال ةْ تُدددددددددددددددددددده 

 
 

ًُو  ً دددددددديوةددددددددالوقنددددددددُتو ِغددددددددل  ال  قنندددددددديوةل

 
و دددددددددددددشحب والةقننددددددددددددديوةدددددددددددددموبدددددددددددددأت ن يو 

 
 

ًُو  ًتدددددددددددشَبوًددددددددددديو و دددددددددددشلرَموالوبتلبددددددددددد   ب
 
ةددموبتددت عو حشة ددةوًندديو نتددهو ددجورةًسددً و ل ددأوإةددىو حشة ددةورةالحددالأ.وتددالحيوهددذنووووو 

ًتددهوعلددىو حشة ددةوًندديو نتدده وق ددشوتددالحيو ً وًددشةحمجورةع بدد؛ورةددذيوت لَّقددهوةعددلموالل رة ددال
ًتددهوعلددىو ً تدده والالل ًلورةتدديوعشنشهددش والت هددًوعقددسو ددشتً ج.وإنهددشوت هددًو  ًحددشاورةتسدد

ًنورةددلرالي والتسددعنشو دديو ددالوإبحددشٌيو حشة ددةورةالحددالأ والتددالحيوًحمنددهورة ع بدد؛ والرنقتددش
ورة قشًلةوًبجورةسشعًوالرةذٌب.و قلوتأة هوة شولنش وال ة ه.والهنشوب داورةسدشعًو  اًوهالو الأ

وإةىوال ةورةحمج.و قبنورتت شعو جوبأةنورةذٌب والالبأةنوًنيو نته؟!!
ًبة وال ات ددوالَمَثةة الة ددأورةسددشعًورةلددصوإةددىو شبسددًهووووو ًر وقل ددش و قس ددش ورةحشةددةورةسددعال

ًبقةوتعًبًوسلبلورمبحشءلوألنهوبع يو عدشنيو ً .و شةتعًبًوًهذنورة  ًر و يو  لةو لب قسب
ً؛وإةدددىورة عدددشنيو ًيو دددش.و شأل سدددشاوهددديونورة ددد ً و ددديو ة دددش واللبلدددةوسددد جوتدددبش؛وسدددع قسبددد

ًهشوةأل هشم.نو ًمهش والتقسنوعنهش والت ال  حبجوه شوو(58)رة حت ًةو يورألسعشًوحتىوتً
ًبوورألت و(59)ليو اورةًمبًوالشار سشةةوًجوس

 ةقلو ت عتوةالونشلبتوحبش و

 

 الةقجوالحبشَ وة جوتنشلي 

 
ًىورة سا وال بهشوإبدلموةل ه دال والتقلبداو دجوسدأنه.ووووو ًيو   ً وب قجو جوت  الهذنورةعًش

ًً ددشو ًعددلورة سددُاورةسددشعًوعددجورةاددال و دديو  لددالوُعددلَّو ددجورألحبددشءوة هددمو لددبورةسددشعً.وال
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ً ونوالحبش وة جوتنشليونو يو  شاورةه شءورةت ش با والرة حأو يورةقالا.و شت تع شةهوعًش
ً و. ً و يو  لةوال ب و  شلنو يوإب شاو عشٍجوقسب

ًل ووللرمز      ً موتعًبًو نيوسلبلورمبحدشءلوألجورة  د ن ببو يوسعًورةل الص.والرة
ًووإالوًشةتأالبددا.و قددلو رةتدديوتالسددعوسدد جوتددبش؛وةلدداليوتن ددتحوعلددىولالالتو تعددلل والتددل

ًلورة سدددهلورة للدددي ًرءلوألنهدددموةدددموبحبدددالروحبدددش وعشلبدددةووال ًسدددقاوسدددٌباوةدددلىوهدددؤالءورةسدددع
ً ورة لداو ًهم.وإجو دال ًرء.و للًتورة ق العدشتوعلدىو سدعش ًهمو جورةسع ًر وقلب ةبنت الروسع

ً  ورةتيوبحب والرألها.وبقالاوو حلًر و(61)ً مورةحنبجوإةىورةال جوحبثوقشنتورة 
وًددددددددددددددددبجوًُمرَاددددددددددددددددٍةو و قسبًهددددددددددددددددشبددددددددددددددددشلرًُ

 
 

  لدددددددددددددالىوُغًبدددددددددددددًوَتدددددددددددددْهِلهشو الوةالًِهدددددددددددددش 
 
ِعددددددَووُ ْلددددددِلالش و  ًْ ددددددًشو  ددددددلَاوًَ وَتددددددَقِتورة َّ

 
 

ًِْسوُ بالًِوهدددددددش)61(  ًُسدددددددهشوًَلددددددد وعش  َبْنَهددددددداص
 
دددددًش  ًعدددددىورةِعدددددبَجو ددددديوَمَهدددددًورة   و بدددددشَمو 

 
 

و نددددددددددددشتورةنتددددددددددددشءوال بًِهددددددددددددش   الس دددددددددددشًَ

 
ًىوحبددثووووو  ًحوةلددذق باش ددبورةسددشعًولبددشًورةحًبًددة والبعددللورأل ددشقجورةتدديو  ددًحتو تددش

ًغدبو ديوعدالل وتلدوورألبدشمو دجو لبدل.وقشجوبنعموًشأل شجو ًنوًشةتقبش والب ًبجو هله و بلعالوةلبش
ًؤبددش.و شةسددشعًو دديوالالعبددهوبت نددىوةددالوتعدداللو ًتًش ددش والالبددش وًشة ًتً ددةور ً مبددةو  ً ورة الةعدداورة ددال
ًرءو ًؤبددشورةسددع تلددوورألبددشمورة  بلددةوذرتورةدداللأوالرة دد شء.والةعلنددشوالنعددلالورةحقبقددةوإذرواللنددشروإجو

ً ورةل ددالصوالددلورنق ددأتوإةددىو ًتًددش ورة ددال ًرء و ت نددىورةسددشعًوعددالل ورألبددشمورة شسددبة.و ش رةددال
ًرءوبع بهدشو د ةوسدلبل ورمبحدشء والبالتدعو  قهدش.والهندشوبلدلالو ًؤبدشوةدلىوهدؤالءورةسدع ًر م وًشة رة
و ً مورةت هبًورةن تدي.و دشة  ًوتبلتداوقداأ ًبلنورةسشعًلوةبتقيو للهو رة شءورة لل؛ورةذيوب

ًًة.والرة ًبحون دسورةسدشعًورة سد  ً ي وسيء والتب ًرعولرالدي والادش ًرعورةدذيوبعشنبدهو د  د
ًيو الرةت هبددًوت هبددًون تددي.و ددلوب قددجو جونن ددًوإةددىورة قل ددةورة للبددةوعلددىو نهددشوتقلبددلوسددع
ًنورةاش ددة.والةددالوقشنددتوتقلبددلر و ًيو  قدش  حتدب.وةقددلوالددلمورةسددشعًو دجواددلاوهددذرورةتقلبددلورةسددع

ًي وال ندي.والو ًغش و دجو يو حتدالىو قد ًر و ش ًبش و ق وةللتون  ش و قً وتلبدلورةسدًأيوإةدىوسع بحدجأ
و(61) بشمورةل ال بةوالشٌل رو
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دددددددددةٍو وبدددددددددشوتلبدددددددددُلوًتاًل وبقالةدددددددددالجورو دددددددددشهًْ
 
 

شال دددددديورةددددددنَّْ ِسو ندددددديوعددددددشل  وتددددددأعالُله   

 
وُع دددًة و  ًيوروهددداو الددداللجَّ و الوةبدددَتوسدددع

 
 

ورةعدددددددددددشة بجوتددددددددددد الُلهش  ًب   اللدددددددددددبل وةددددددددددد
 
و(63)البقالارو 

دحىوتًلةُتو جوَتاْل؛ِو و ديورةسص ورألًدشعًِ
 
 

ش لِوال دددددجواَلدددددَنِصورةِلدددددمالِجوًَْندددددَيورة تددددد   

 
ددددددددة و  و أ ددددددددًحُتوالددددددددلو حددددددددلستوةلددددددددهوتاًل

 
 

وعشًدددددددددلِو  وعًدددددددددشِلورةلدددددددددهو ددددددددديومي  ًُ  الابددددددددد

 
ًددة و  و دديون تدديوإةددىورةًددبِ وِ ًْ وعلددىو جَّ

 
 

ًلِو)64(  ًقدددددددالَبورة دددددددالر  ال ني الدددددددلو هدددددددالىو

 
تهوحبجوقدشجوبقداللوع دًةووووو  ًغًةو يورةعالل وإةىوحبش ورةل ال بةوًعلوتاًل إجوةلبهو

ً دموة دشو ديوحبشتدهورةقلب دةو دجو جورةل دالص.وةقدلو حدبورة عدالل وإةدىوسدأنهورةقدلبم و 
ًقدالبورة ادش ًوالرألهدالرا.وإجورًتعدشلنوعدجورةًدب و ه ةوًشةًب  والرستش؛وإةىو ةذ واًل
ً دموةلعدالل و ًغًتدهو ديورةعدالل وإةدبهجو ً موة دشو ديوحبشتدهو دجوًدؤسوالحدمج وال رةحتشجو

ًقالبورألهالراورةحبدش والو ًبة.والعلىوهذروتح اورةًب ورةحتشج وال رة دالتو عدش .وإةىورةح
ً  ورةالرالدع والبحلدمو ً مورةالرالع والبن ًوإةىورة تتقًاو شوبعنيو نهوب هذروبتا ىورة اًل

وًتا بهو.
ً  و ًرء.و دلوتقدالجور د ًًو ديوسدعًوهدؤالءورةسدع ً موًسا بةونتشٌبةوتتقد الاللوبتعل؛ورة

ًيوًجوًسًرو ً مر وإةىوسيءو ش.وبقالاورةت ه و(65)حقبقبة وإن شوتقالجو
وة شُ هددددددددددش وةبلددددددددددىو وإذو ةددددددددددموَّ و الوحددددددددددي 

 
 

 القدددشجو دددعورةقدددالِمورألعدددشلي ووقلُ هدددش)66( 

 
وتعلَّدددددددددْاوًلبلدددددددددىو وإن دددددددددشو ندددددددددَتوهش دددددددددة و 

 
 

وبدددددالٍموِح شُ هدددددش    دددددجورةلدددددِلو وبدددددلنالوقددددداَّ
 
ْقدددددددِبو وإنهدددددددم  دددددددَةورةًَّ وًلبلدددددددىو اًل دددددددشلًْ واًل

 
 

ْموعلبددددددووِة شُ هدددددد  ًُ ً عددددددالروَبْحدددددد ش تددددددىوب  

 
بهددددددشو و   الالددددددلوِحْبددددددَاولالنهددددددشالقبددددددنوُتًَ  

 

واَلتدددددددددش هش)67(   ال الَتدددددددددَمو الدددددددددالرم وَ ادددددددددالن 
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ًبدلورةسدشعًو جوبحبشهدش.و رندهو ً دمر وةحبدش ورةلدذ  والرةلهدالورةتديوب ً و تللالوةبلىو يوهذنورة ال
ًرحددة.والقبددنو ًغًددةو نددهو دديورةال ددالاوإةددىورةلددذ والرة ًعوإةبهددشو غددلر و بددتوال حشةددةلوةددذةووبتددش

ً دم و ًؤبدش.ورةتًباوإةىوةبلى والاللوتًشعلتورة تش ةوًبنه ش؟والهنشو بسش ون دلوعلالدةوًدبجورة الرة
ًعددب.و لبعددلوإةددىو ًنو عددتم وحش دداوًشة إذوبت نددىورةعددالل وإةددىورة شسدديلوألجورة تددتقًاو دديون دد
ً ددمورةلددذ  والرةتددعشل  والرةع ددشء.وةقددلوغددلتوةبلددىو تن تددش وةحبددش ورةسددشعًورةقشتددبةوةقنهددشو ةبلددى و
ً وةبلدىو ًغمو دجو لدبورةسدشعًو جوبتعلداوًهدش.و  دشوالوسدوو بدهو جو دال تًلالو ت نعةوعلىورة

ًر  ً و ً  وًبسدشء و ال ًهشور د ذروتتًعنشوتشًٌورةق دبل ون دلنوب دال ً وحقبقبة.والر  م  والةبتتو ال
ًبددةو سدداو ًبددل  و تددشنو ب هددشوالهددالو دديوالبددلن و ت نددىو جوبعددبأو عهددشوًلً ددة.وإنهددشو ل ددش  وا ةعاًل
ً مبددة.و رةحبددش  وةقنهددشو ددعًةورة نددشاو سدداوقدداوسدديءوت نددشنو دديوهددذنورةحبددش .وإجوةل ددجو ًبعددةو

ًًوةددلىورةسددع ً ددموبتقدد ًرحددة والةقنهددشوالةبلددىو ًرءو  ددلًو ً  و دديوسددعًوهددؤالءورةسددع ًرء.و ددشة 
ً دمر و وًرةحشحوقتقلبم والت سبداوعلدىورةتدالرءو رنهدشوتلدلالو ً ونوإذروعشاللتورة هاًل ًعبل .والرة ال

ووو(68)ن.
ًؤبدددشنوبًدددلالو تدددبًورة شسدددي والرةحشسدددً.و  دددشورة تدددتقًاو بًدددلالووووو الةعددداورةسدددشعًو ددديو

ًىورةسددشعًو  ش ددهوتددالىورة ددالتلوةددذة ووب سدداورةعددالل وإةددىورة شسدديوةبنسددلو عت ددش  والبدد
ًن. ًرحةورةتيوب تقلهشو يوحشس ورة

 عالقة الصورة باإليقاع النغمي لدى الشعراء اللصوص : -
ًر ون تدبش  وبسد يوعلدىووو ًقةوالرةحبش لوةذةووبح اوتأسب ًتً ةوًشةح ًقةوم شنبةو  رمبقشعوح

ً والب دددش ون تدددبةوال  شةبدددةواش دددة.والةضبقدددشعوعلالدددةوًشة سددد الجو دددعو نددد هوندددشت و دددجورة دددال
ً ةورألالةى. ورةسقا.و هالوتسقباون تيوًشةل

ًبج والسنشٌبددةوالرسددحةوت هددًووالطبةةا   دديووووو علددىوتددًباورة سددشاوعلالددةوسددلبةوًددبجو  دد
ًرءو جو ًيواللمورةسع رة عشنش ورةتيوعشنشهشورةل الصو يو  ت عهم.والبقالموعلىو تشسو ق

وإالوحبجوت ًجوًأسلرلهش.الةهو الال همورةاشصو جورةحبش .و لوبستلوتأسبًورأل اًل وق
ورة ع يرو و(69)الشاوعًبلورةلهوًجورةحًأ
ًهنٍو  إذرو اَذْتوق أيوًقشٌِمو 

 

ًر وعشَلوالهالو الباُو   القشجوال ب
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عًأًورةسشعًوعجوال ًورةتبالن وال لأورألبليوًهشوًشة  عوًبجونقبسبج.وال جوسأجووووو
ًرلورة ع ديو ج ً .و قدلو  ب ادًوورة  عوًبجورة تنشالسشتو جوبالةدلوإبقشعدش واش دش و ديورة دال

ً وًشة  عوًبجورةنقبسبج.و ًتهوعلىورةنباو جوعلالن و عًًوعجوهذنورة ق وًحتجوالتشةه والالل
ً .وبقددددالاورألحب ددددًووالتقسةةةةي ال دددديووووو ًرعددددش والرسددددحةوةل شنددددبورمبقددددشعيو دددديورة ددددال  

ر و(71)رةتعليأ
ًرنَيورةلباوحقُ هُو   ِللَّْباوإجوالر

 

ونذالًُو   الةلس ِسوإجوغشًْتوعليَّ

ً ونسدددب ةوإبقشعبدددش .و تتسدددشًهوحبدددش ورةلدددصوإجور ت دددشعورة ًدددش؛والووووو  رةتقتدددبمو عددداورة دددال
ً ورنعقدشسومبقدشعورةحبدش .والرةتقتدبمو ديو ًن.و ربقدشعورة دال ًقةو دعوإبقدشعو دال رةحش لةوًشةح
ًيورةًبدددت.و دددشو ع دددىو ًرجوسددد  ً ورمبقدددشعوالتدددب شو جورة ت دددشًقبجوبت دددل ً دددعوالتبددد رةًبدددتو

ورةًبتونالعش و جورةتنش ً.
ًرءورةل دوووو ًيورتت شعوًع ورةسع الصو جوبال دلالروالحدل وإبقشعبدةوسد جورةدنصورةسدع

ً وعلدددىورةتعًبدددً.والهدددشوهدددالوه دددالرجورةُعقبلددديوبدددأ ًو ًقبدددبورة ت شتدددو والرةقدددل  دددجوادددلاورةت
ًقه شورة لب و بقالارو ًروةٌلوبل و(71) شحًبهو الوبتأا

دددددددددددددش و)71( دددددددددددددشوًَتأ  التاًدددددددددددددمرواًدددددددددددددمر والًُتَّ

 

 
ددددددددددىوَ ْلتددددددددددشو)73(  َ ْلتددددددددددش وًددددددددددَذاْللورةُحَ تَّ
 

 
 نال دددددددددُتوعدددددددددنهجَّووُغل دددددددددش وِ ًْتدددددددددشو)74(
 

 
  سدددددددددددددددعَنوسددددددددددددددديٍءوُ نَّدددددددددددددددة والَنْ تدددددددددددددددش
 

 
ال  والِحْلتددددددددددددشو)75(  الالددددددددددددلوَتَل َّددددددددددددىو دددددددددددد

 

 
ورةسَّْ تددددددددددش   دددددددددجوُغددددددددددلالٍ وحتددددددددددىوقددددددددددأجَّ
 

 
ًتدددددددددددددش وُت لدددددددددددددىوال ًًددددددددددددديأ  ًدددددددددددددشأل ِ؛ورةل
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دددددددددددددددددددش دددددددددددددددددددشوًَتأ ًر والًُتأ  الُتالالدددددددددددددددددددلروندددددددددددددددددددش

 

 
  ددددددددددديوال دددددددددددعٍةوالالت تدددددددددددشوُعتدددددددددددشو)76(
 

 
ًتدددددددددددددددددددشو)77( وُت  الرتادددددددددددددددددددذرهشوةلعدددددددددددددددددددلالأ

 

 
ال عندددددددددددددش وَلْعَتدددددددددددددشوُ اشةتدددددددددددددش وُغتدددددددددددددش و  

 

 
ًقةورمبقشعبةووووو ًقةون تبةولرالبة.وتنتشبورةح ً وتقاللهشوح ًنورةتبجو شه إجوهلبًوح

ًرًوًعد ورةقل دشتو سداو ً ورةقلبة والتت لدىو دعوتقد ًنورةتبجو يورة ال ًُتأدشو عوهلبًوح
ًنووًَتأش ًًورةقل دةو الو دشوبسدشًههشو دعورةقش بدةورةتديوتدأتيو دعوحد  عوال اللورة نشس.و تتق

ً شالدهو جورةتبجور ًيون سوهدذرورةسدشعً.وإندهوبال ديو ة  لقةوةتقسنوعجورةقل؛ورةذيوبعت
ًرتد ش وهنلتدةوإبقشعبدةوتقدالموعلدىو ًرًورةتدبجو ًًورة نشسو دعوتقد الر.والبتق بنتًهالر والالبتأا
ً  و الو قسدً و تسدقاوهدذنورألًبدشتوالحدل وإبقشعبدةو ً و يوقداوسد ًو د   بًورةتبجورة قً

ً وةلهت ً ورة سبد ً و تنشغ ة.والةعاورة شه ًرءو دشه .والتقةدي  والتةيرير دشموةدلىوهدؤالءورةسدع
ًًة.و ًتً ةوًن تبةورةلصورة سد  ً .والةعلهشو  ً والتًلالو بهشوهذنورة شه و جون لو ال  قاأ

و قلوالل الرو ش جوحقهورةتقلبمو يون التهملوةتا ب ه والمبشل ورالهت شموًه.
و(78)بقالاو ًَُّ وًجو حقشجرو

وحًبًةوو–والةتتُو جوقشنتوإةيَّ  -الر 

 

 ًًشووعلىورةلنبشوإذرو شوتالةَّتِو 
 

ًًددةوعددجو  ت عددهووووو  ددلوسدديءوبددلعالنوإةددىورةتعلدد؛وًهددذنورةددلنبش.وإجوع دد؛وإحتشتددهوًشةل
ً بةوو ًهدشوًشة  لدةورةسد ً  ورةت تووًهش.والاللو  اورةسشعًوًدبجورتدموةدبس والاً  علهوب
ًقبًبددددةوةل  لددددةوالددددلوالةددددلتوالالددددةوعلددددىورة تددددتالىو ًسددددة.والةعدددداوهددددذنورةالالددددةورةت رة عت

ًرٌعدةورمبقشعي.و ًبةو ً ةورألالةى.ونوإجوس ةوةذ وسع  شةتسقباورمبقشعيوتسقباون تيوًشةل
ال ةوًقدالجوهددذنو ًقدةورةن تدبةورمبقشعبددةوةلقل دشتوال قش عهدش.وةقدجوهددذنورةلدذ و سد  ديورةح
ًلو  النون.و ًنبجو نعيوًش الوتحالةتوإةىو ًرتورألع ش؛.والر  ًقةو تبةو يو ل و جوت   رةح

و(79)
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ًل و دديوووو ً ورةددالر وعلبددهورةتددبش؛.ووإجو  لددةورةسدد رةًبددتورألالاو تددىو الرًهددشو حددذال ش  ولاأ
ًت دعو ًقببوبسلأورة تلقي والب علدهو تله دش وةتد شعورة دالرب.وال دجوسدموب ً يوت ًقببورةس الرةت
ً  والبهً و عورة الرب.و شأل او جوبقالاروةتتوًشقبدش وعلدىورةدلنبشو رمبقشعو عو عاورةس

جوقشنتوإةيوحًبًة.وةقجوالالةورةنت؛ورةللاليو علتنشون ً بةو تتوالر  سعًو جورة  لةورةس
ًرسدددبة وال حدددلستورنق شعدددش و ددديورمبقدددشعوًدددبجو شتدددًقهشوال شتلهدددش.وال ددديورةالالدددتون تدددهو رعت
ً و يوسلورة تلقيوةت شعو ًستورة تلقيوعلىوتالالعورة الرب و أحلستوإبقشعش وعشةيورةنً ح
ًسددةو ددجو هددةوسشنبددة وال دديو رة ددالربو ددجو هددة وال دديوتالادداورة ددالربو دديورة  لددةورة عت

ةبس والمبشل وتلهنورة تلقيوةت شعه.وال جوسمومبشل وحل ورمبقشعوحتىوب اوتأابًواًًو
وإةىورةاًًو جو هةوسشةسة.

ًقةوًتب ة ووووو ًيوتقالجورةح ًي.و  يورمبقشعورةاً البتنشغمورمبقشعوهنشو عورمبقشعورةاً
ًت ددعو ًسدة.و ب  تتلتدلة.وةقدجو دديوهدذرورةًبددتو  دشًهشوًعد ورالنق ددشعو ديورة  لددةورة عت

ًي والن دديورةحددلثوعددجورةددن سو)ةتددُت(و ددشوبح ددمورنتًددشنورمبقددشعو ددعوً لربددةورةسدد ًورةسددع
ًر وح ددداو ًر .وةقدددجوهدددذرورالعتددد رة تلقددديوةتلقددديورةاًدددً و ب دددبًهورالنق دددشعو دددعورالعتددد
ًت عش لوألجو همو الرًهو تالالنوعلىو قيو  ً  واًل ًت شعش وإبقشعبش و جونالعو اًوًل و عورةس ر

ًت ددعورمبقددشعو قسددًو ددعورة  لددةورةا ًبددةلوةبتددتقًو دديونهشبددةورةًبددت و شقت دداورةتددبش؛.وسددمور ً
ً وال الرًددهورة تالالددنو ه ددهوعلددىو ًهددشو ددجو هددة والو عدداورةسدد رة عنددىوًددبجورتددموةددبسوالاً

ًى. ورةتبش؛و جو هةو ا
ًبةو ددجواددلاوح لددهووللتنكيةةر      ً ورةسددع ًتً وًشة ددال ًهم.وإنددهوبدد إبقددشعو  بددمو دديو سددعش

ًبةوالرتعة والحش ل ةوًشةل ال .و  شورةتندالبجوإبحشءرتوعل .و بن ل؛ورة تلقيوإةىو  ش؛وسع
ًًورةتندددالبجو ددديو ًر ددد؛ورةتنقبدددًو بع ددديوإبقشعدددش ونل بدددش والالبدددش وا ال دددش وعندددل شوبتقددد رةدددذيوب

ًيورةالرحل.وبقالاولالبًوًجولؤرةةورةعقبليوب نوحشاورةلصرو و(81)رةس ًورةسع
ً  و ًرًش والُعْت   ت نش والالبلر والرغت

 

وذروةع بمُو  ًىوحًبٍبو؟وإجَّ  الذق

 
ًرًورةتنالبجو ديورةًو ًربورةن تديورةدذيوإجوتق بدتوالةدلوإبقشعدش وغنبدش وعقدسوسدل ورالسد 

ًم وًتددًبوة ال ددبته و ددجوقدداوسدديء.و ددرذروًددهوبعددشنيو بعددبأو بددهوهددذرورةسددشعً.و قددلوحدد
ًىوحًبًتدهلوةت عداو ً .وال دال؛وذةدووقلدهوتدأتيوذقد ًًدةورةن تدبة والرةحتد رةت ج والرةقبل والرةل

هدذرورة شندبوهدالوو جو عشنشتهو عشنش والحلاللوةهش.والس ةو شنبوإبقشعيو اًوبسدشنوإةدى
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ً و ً دعو دجوالتبد ً وًلغدي و  ً ورالتدت هشموإةدىوغد رمبقشعورة شلًوعجورمنسدشء.و قدلواد
شجورألم دةورةن تدبةو رمبقشعو جوًلربةورةًبدتوإةدىونهشبدةورالتدت هشم.والبعقدسوهدذرجورألتدلاًل
ًت ددشعو ًر قدده.و شمبقددشعو دديوهددذرورةًبددتو تنددالعوًددبجور ةلسددشعً والرة سددشعًورة اتل ددةورةتدديوت

والهًال .
ً  والقنشبددةون ددلو نهددشوتن دداليوعلددىووووو ورةًبشنبددةو ددجوتسددًبه والرتددتعش عددالل وإةددىورة دداًل اًل

ًبجو يو  ةو ش. ًنةوًبجو   و الرنبوإبقشعبةلوإذوبقالمورةتسًبهوعلىو تشسورة قش
  ددجواددلاورة الرمنددةو الورةتنددش ًوًددبجورة سددًهوالرة سددًهوًددهوتتددالر ًوعنش ددًوإبقشعبددةووووو

ًر و جوب دديءو دديورةهبٌددشتورةتدديوتقددعووعلبهددشون  ددشوبددملرلوًددهورةتسددًبهولالددةوالو  عبنددة.و  تددح
ًقشت.ونو ً ديورةتسدًبهوو(81)رةح ًندةوًدبجو  ًقدةورمبقشعبدةو حدلالل لوألجورة قش ةقجوهذنورةح

ًر وإةدىو ًبةوًدجوُمَندْبمورةدلؤةيو عتدذ ًقدةورمبقشعبدةو وال دجو  قهدش.والدشاوتدش ًبدةورةح تحلأو دجوح
و(81) تالعلن.والقشجوًللهو نهوه شن و- لىورةلهوعلبهوالتلموو-رةنًيو ح لو

و
والددددددددددددشلً و ًتددددددددددددالاورةلدددددددددددِهو نددددددددددددوَّ وتعلَّدددددددددددْمو

 
 

و ددددددجوِتهددددددشموالُ ْنِ ددددددلِو  وحددددددي   علددددددىوقددددددا 

 
ًقي  ًتدددددددددالَاورةلددددددددددِهو نَّدددددددددوو ددددددددددل وتعلَّدددددددددْمو

 
 

والعبدددددددددددلر و ندددددددددددووقشألادددددددددددِذوًشةبدددددددددددلِو   ال جَّ

 
ًقةووووو  ً شج والس ةوح ًر .و س ةو  ً بجو اتل بج و ت قبجو س إجوس ةوعلالةوتسًبهبةوًبجو 

ًقددةو حددلالل .والال دداللوإبقشعبددةونش  ددةوعددجورةتنددش ً بج.وةقددجوهددذنورةح  ًوًددبجوهددذبجورة دد
ً ورةتسًبهبةوالتع يو  شال وةلتابدالوألنهدشو ًقةورمبقشعبة.وق شو جورة ال رأللر وبً أئورةح
ً و تقالموعلىوت  بدًو شالدشتورةللدة.و درذروًهدذبجو ً بج.و  شورالتتعش ً و يو  تح ًورة ال

ًرج والبًلالرجوقل والرحلر .و عو جوهذر ً بجوبن ه رةتالر ؛واله ي.وبقالاوعًبلوًجو بالبوورة 
ًيرو و(83)رةعنً

  ذالنيو عَمورأل ِجو الوَتْاوحقبقة و

 

اوًنشن  و و رجوالش ْتو     بشعليَّ  

 

ً و شو حلثو ً شجو يوهذنورالتتعش ً ورةعنش ً والتالحلهش.و قلورنل  ورة  تل  ورالتتعش
ًقددددةورةلالةبددددة.و شة ًقددددةوإبقشعبددددةو تنشغ ددددةو ددددعورةح ًقددددةولالةبددددةو عبنددددة والح ًقددددةو دددديوح ح

ً وهددذرو ً ددشجوالالو لر وتسددًبه.والةعدداوالتبدد ًقددةو دديورةتسددًبهلو ددلو  ً و نسدد و ددجورةح رالتددتعش
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ًي.و قدلوًدل ورةًبدتوً عداو ًتًش هوًشةتبش؛ورةسدع رمبقشعوتملرلوحبجونن ًوإةبهو جوالاور
ً و ًقدةورمبقشعبدة.والتلتدهورالتددتعش رأل دًورةدذيوبهديءورة تلقدديوة عداو لدبو دش و تتنسدد ورةح

ربقشعهددشورةنل دديورةنسددب  وتددلنوإبقددشعورة  دداو) الوتدداوحقبقددة(وال دديوهددذرو) عددمورأل ددج(وً
ًر و رة  دداورنق ددشعو دديورمبقددشع.وةقنددهوبنهدديورةسدد ًورألالاوًتنددالبجون ددبوبتدد حوةددهوًددر 
سددحنتهورةعش  بددةورةتدديوتتنددشغمو ددعورةتنددالبجو.و ددرذروًهددذرورةتنددالبجوبتددشعلورةسددشعًوعلددىو جو

ً و عشنشتددهوال ة دده.و قددلوالالدددنوعنددلورةتنددالبجو ددعو  جورة  لدددةوةددموبقت دداو عنشهددش.وةقنهدددشوب دد
ًبحهو جوادلاو دلىورةتندالبجورة تندشغمو دعورة دلىورةن تديوةلبده.وإندهوب لدبو  ح ةوت
ًب دددة والر  دددشو جوبع دددىوعنددده و ًرٌ ددده.و ر دددشو جوبعشاَلدددبوإذروسًتدددتوعلبدددهورة  رةتحقبددد؛و ددديو 
ً و) ددرجوالش ددتو   دداو..(ورنق ددشعوإبقددشعيوعددجو  بددذال؛و عددمورأل ددج.وال دديورة  لددةورألابدد

ًرلورة  دداوًددبجورةحددشةبجوحددبجوبددتمورةتًددبجو ددجوحقبقددةورةتددؤرا.ورة  لدد ةورةتددشًقة.والقأنددهو 
ً وتحلثورنق شعش وإبقشعبش .وةقنهوتالةلو يون تهور جوإبقشعدش واش دش وًهدش.وإذو الرة  لةورألاب
ً  والبهً و دعو الرًدهوةن داوإةدىو تدتالىوإبقدشعيو حدللو ديو ًت عورمبقشعو عو عاورةس ب

ًت عو  ً و.نهشبةورةًبتوًعلو جور وعو عاورةس
ً و بددةوةقنهددشوتنددل ورة ٌم ًيو قددالجو ددجو   العددةو ددجورة دداًل  ددحبحو جورةددنصورةسددع
ًبةوالرحدددل و ددديورةدددنصو ًًدددةورةسدددعال ً ورةسدددش لةلوألجورةت  ً والرحدددل وهددديورة دددال تحدددتو دددال
ً و ًي.و تتدددلرااورةعلالدددشتورمبقشعبدددةو دددعورةحشةدددةورةن تدددبةوةلسدددشعً والت هدددًورة دددال رةسدددع

ً ورة بدةوالحدلهش وإجورةع داورةقش داورةدذيوبت دنورةسش لةو يورةق بل  والةبتدتورة دال  ٌم
ً ورةقلبددةو ب ددشوًبنهددشوًعلالددشتوعسددالبةوحبددةو ًً و  ددمرءورة ددال ًشةحبالبددةوالرةن ددالنوبقددالجوًدد

ًًةورةال لرنبة.نو ورة تب ًوعلىورةت  و(84)نشًعةو جوالحل ورةسعاًل
 راتمة : -

ًبددةوالرسددحة والعًددًوعددجو ًقددةو تددحالالةو دديو ةقددلوح دداوسددعًورةل ددالصو الرنددبو ق
ًً ددش ًهموال ه هددمورةاددشصوورة  ت ددعو ًرء.و ح لددتو ددال ًهمو ددجورةسددع ةددموبلت ددتوإةبهددشوغبدد

ًر و لدتوتسدلنشو ًرٌ؛ورةتعًبًو أًلعالرو ال ةلحبش  والة تأةةورةح؛والرة الرب وال للالرو يو 
ًهموعلددىورةسنشٌبددةورةسددلبةورةتدديوعقتددتوتنشالسددشتو إةددىوبال نددشوهددذر.والالددلورعت ددلتو ددال

ًتوعلدىوتدًباورة سدشا وسنش الر ورةالرالعورةدذيوعشسدالرو بده.و  هد ٌبدةورة دلو/ورةهدماو قدلوتدا
الحورة قشهبة.وحتىو يورة الرالنورة لبة. الرورة وال  ه



 41 

ًبجوعلددىو الرو ددجورتددتالرمو لر ورةتسددًبهو)قددأج(لوألجو عشنددشتهمو علددتهموغبددًوالددشل ال قسدد
وًسقاوبقبني. ورةحقموعلىورأل اًل

ًعددالرو دديو  ددشاورةتسددابصلوألنددهوبعت ددلو ًرٌعددة واًل ًرتو ً و ًددلعالرورتددتعش ال دديورالتددتعش
ًً شوقشجورمنتشجو سلو شورهت الروًه.علىو ن وتنةورة الر ل.وال

ًجورةت ددددالبًورةحتدددديوةددددلبهموًشةت ددددالبًورةن تددددي و لددددموب دددد الروسددددبٌش وال دددد ش و الالددددلورالتدددد
ً بش .وةقلوالعالروعلبهو سشعًوإنتشنبة. واش

ًيورةحشسددًو ًرءلوألنهددمو لددالرو تددب ً م والرنق ددأتوإةددىورةددال ًتً ددتوًددشة ًؤبددشو قددلور   ددشورة
ًته ًنتون  وموإةىورة تتقًاوًشةتاللرالبة.الرة شسي.والاللورالت

و يو ًت وغنبةوعقتتوغنىورألحلرثورةتيو  وً الرنبوإبقشعبة ًهم ورتت تو ال الالل
وحبشتهم.
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ووالهوامش
الوًدددجوًحدددًروو-1 ًحهوعًدددلورةتدددلموو–و3 و– ورةحبدددالرجوو1969رة دددشح  وع ددد حققدددهوالسددد

الجو ًًيورمتل يوو–هش التوو–رة   عورةعل يورةع و3/131 و–ًب
ً شني وعًلورةقدشهًو-1 ً دةوو– ولالٌداورمع دشمو ديوعلدمورة عدشنيوو1978رورة  و–لرًورة ع

التو و.و64صو–ًب
ً دددشني وعًدددلورةقدددشهًروو-3 ًرًورةًلغدددةو ددديوعلدددمورةًبدددشجوو1978رة  ً دددةوو– و تددد و–لرًورة ع

التو و.وو117صو–ًب
ً ورأللًبدددددةوو1981بن ددددًرونش دددددن ول.  ددددد  ىروو-4 و–لرًورألندددددلةسوو–و1 و– ورة دددددال

التو و.و141صو–ًب
ًؤبددددشوو1996هوروعتددددشن ول.عًلرةلددددد ً ورة نبدددددةو دددديوال دددددبل ورة لرًول لدددددةوو–و1 و– ورة ددددال

و.و43صو–رةقش سليو
ًتروو-5 ًح ج ول.ن د ً ورة نبدةو ديورةسدعًورة دشهليو ديوسدالءورةنقدلوو1976عًلورةد  ورة دال

و(و.186-197ص)و–ع شجوو– قتًةورألال ىوو–رةحلبثو
ً ورأللًبةو وصو-6 و.ووو5نش ن ول.    ىرورة ال
ًيوعًددلورةلدده ول. ح ددلوحتددجو–7 ً والرةًنددشءورةسددع ًنوو–رول.تو ورة ددال  قتًددةوو–لرًورة عددش

ًرتشتورأللًبةو و.و49 وصو-رةل
ًيوو–و1981رةً ا ول.عليروو–8 ًجورةسدشنيورةه د ًًيوحتدىو ادًورةقد ً و يورةسعًورةع رة ال
التوو– و.و31صو–لرًورألنلةسوًب
ً ددددشنيو) نه ددددش وو1986له ددددشج ول. ح ددددلروو–9 ً ورةًلغبددددةوعنددددلوعًددددلورةقددددشهًورة   ورة ددددال
و.و199-311/وو1 و–لرًو لسوو–و1 و–ت ًبقش (والو

ًبوو–و1 و–رةبش ي ول.ونعبمرو الهش ورةحلرسدةو ًرتورتحدشلورةقتدشبورةعد صوو–ل سد؛وو– نسدال
و.و38رة شٌل وروو-11.وو171
ًهموو1993رة لالحي وعًلورة عبجروو-11 ً وو–و1 و– و سعشًورةل الصوال اًدش لرًورةحسدش

التوو–رة لبل و و.و6/719 و–ًب
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ًهمو سددددددددددعشًورةلو-11 ً ورة لبددددددددددل وو-1 و– ددددددددددالصوال اًددددددددددش التوو–لرًورةحسددددددددددش و–ًبدددددددددد
ن تدددددددددهوروو-13.البق دددددددددلورةسدددددددددشعًوًتدددددددددشقنهشوتدددددددددشقجورةتددددددددد جو.و  و3/188/ب1 
و.و1/5/116 

ًرتورةسددددعًوالورةًللددددشءوو-14 ًرتورأللًددددشءوال حددددشال ًرغددددبرول.تو و حشسدددد و–رأل ددددًهشني ورة
ًرتولرًو قتًةورةحبش و التوو– نسال و.و3/191 و–ًب

ًرًورةًلغةو وصوو-16.  و1/11/31ًهمرو  سعشًورةل الصوال اًشو-15 و.و119 ت
ًهمر و-17 ًرًورةًلغةو وصو-18.  7/44-1/6 سعشًورةل الصوال اًش و.و119 ت
ًهمر و-19 و.و3/181-1/1ن تهورو و-11.  3/159-1/1 سعشًورةل الصوال اًش
و.و1/657-5/1ن تهورو و-11.  و133-133-/و3و–و1-1/1ن تهورو و-11
و.و9/497-3/8ن تهورو و-13
ًعىو ورة ًببوروس ًوباتسبوًه.وو-14 ًًالعو والهيو  ببورةًشلبةو  ورةحمجروًللوب
ًهمورو و-15 و.و4/9/531 سعشًورةل الصوال اًش
ًذرةةورةنشسو.و  و-16 و.و4/183 1/1ن تهورو و-17ال شسةرو تشتورألسبشءوب ل؛وعلىو
لرًورةهددلىوو–رًددجو نددي وعس ددشجرول.تو ورةا ددشٌصو وحققددهورو ح ددلوعلدديورةن ددشًوو-18

التوو– و.و1/441 و–ًب
ًهمورو و-19 و.و115/و14‘وو1/11 سعشًورةل الصوال اًش
ًقةورةالتًو.ورة عشًاورورةن شاو.و-31 ًًذيورو ح ًرءونًعةورورةقالسو.ورة و  
و.و1/4/184ن تهورو و-31
ًت الو شةبسروو-31 ًيوعبدشلوو– و ديورةسدعًوو1967  ً  دةوحلبسدةول.سدق ً  دهوت حققدهوالت

ًًيوو– ً وو–لرًورةقشتبورةع و.و118صو–رةقشه
ًهمرو و-33 ًرًورةًلغةوروصو-34.و  و1/5/151 سعشًورةل الصوال اًش و.و33 ت
ًهمرو و-35 و.و199-5/198-1/1 سعشًورةل الصوال اًش
ورة سلبورورةقسبًو.و-37رةللرنورة قسبرورة التورألتاللوًشةتم.و  وو-36
ًرنوروو-39.و  وو1/3/11ن تهورو و-38 و.و1/8/97ن تهورو و-41.و  وو34رألع
و.ووو5/1/659ن تهورو و-41.و  وو5/97-1/4رو ون تهو-41
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و.و137-136لالٌاورمع شموروصوو-44.و  وو4/1/497ن تهورو و-43
ًهمر و-45 و.و1/651-5/1ن تهر و-46.  5/641 4 1-5/1 سعشًورةل الصوال اًش
ًهمورو و-47 و.و311و–و311/و14-11 4 1-1/1 سعشًورةل الصوال اًش
ًرلو تبٌش و قلمورةه م وو-48 و.و36لالٌاورمع شموروصو-49.و   تٌبش ورو 
ًهمر و-51 و.ووو188/و1-1/1ن تهر وو-51.  و61/وو3-1/وو1 سعشًورةل الصوال اًش
ًبو جورةتبًو.و-53.و  وو343/و11-3/17ن تهورو و-51 ورةقًصوروس
دلءرو  دعو دلبةوال دلء والهديوو-54 ًسبُرورة نقتدًو ورةقتدبرورةت دًورةبدشًسو.ورة َّ رة

ًب وبل؛وعلبهوع ًو  والوهًبلو.قاوح ًوع
و.و191و-و3/189-1/1ن تهورو و-56.  و195/و11-19 وو6-1/14ن تهورو و-55
و.و3/96-1/1ن تهوروو و-57
ًي و ح ددددلوًددددجوع ددددًروو-58  ورةقسددددشنوعددددجوحقددددشٌ؛ورةتنمبدددداو والعبددددالجوو1953رةم اسدددد

  ًعدةو-سً هوال ححهرو    ىوحتدبجو ح دلو–و1رألالشالباو يوال النورةتأالباو و 
ً وو–رالتتقش ةو و.و1/497 و–رةقشه

ًهمرو و-59 و.و3/179-1/1ن تهورو و-61.و  و4/11/581 سعشًورةل الصوال اًش
ًهشو.  و-61 هشربعمو ال ش ًر وه شال .وةًسو باًل و.و1/111-1/1ن تهورو و-61 للالش رو  
و.و111-3/111-1/1ن تهورو و-63
ًقددددالبوو-64 ًلرو حددددبورةعددددالل وإةددددىوسددددأنيورةقددددلبمو دددديو ًقددددالبورة ددددالر ًًددددةروسددددالالش  و هددددالىو  

ً و دددددددديوو-66.و  و4/43-1/1ن تددددددددهرو و-65هددددددددالرا.  ورة اددددددددش ًوالرأل رةل شمررةمبددددددددش
ورألحشببجو.و

ورةقتشمو جورةقتموروالرةقتشمورورةب بجو.و-67
ًبددةورأللبوو-68 ًبددج و التددتجرول.تو ون  ًبنبددهوالالر ً  ددةو حبدديورةددلبجو ددًحيوو–البلبددو و ت

ًعشبةورة نالجوالر لربوالرةعلالمورةعش ةوو– و.197صو–رة  لسورألعلىوة
ًهمورو  سعشًورةلو-69 و.و1/1/177 الصوال اًش
و.و631-631/و11-4/1ن تهورو و-71.و  وو1/3/97ن تهورو و-71
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ًروحتددىوباًددمرورةاًددمو وال جوب ددنعشورةًتبتددةوالهدديوالددب و ددجوو-71 بددأ ًو ددشحًبهو الوبتددأا
ورة حبجوالرةت جو.

ًبع ورةح تيرو نتالبوإةىوح بسوًجو لو.و-73 ًبو جورةتبًورةت ورة لسروس
ورةحلسروقتشءوعلىو هًورةًعبًو.و-75لجورةنؤالمو.و  ورة ًسرورةللمورةقتو-74
ًًش و.و-77رةعسررمنشءورةقًبً.  -76 ًتش و جورةعلالوإذروةقبشوح ًه شو جوب علورمًاوت وبأ 
و.و1/5/114ن تهورو و-78
ًًددددددديوو1983 لالندددددددبسروو-79 التوو–لرًورةعدددددددالل وو–و4 و– و قل دددددددةوةلسدددددددعًورةع ووووو–ًبددددددد

و.و137/و1/وو1همورو  سعشًورةل الصوال اًشًوو-81.و  وو94ص
ًرةًلغةوصوو-81 ًر ًهمر و-81.  و164 ت و.و56/و1-1/وو1 سعشًورةل الصوال اًش
و.و1/1/134ن تهورو و-83
 ورألتددسورة  شةبددةوةضبقددشعورةًلغدديو دديورةع ددًورةعًشتدديوو1997ح ددلرج ول.رًتتددشمرو-84

ًًيوو–و1 و– و.و161صو–حلبوو–لرًورةقلمورةع
 المصادر والمراجع : -
ً جورةقو-1 وًبمو.رةق
ًًيوو1983 لالنبسروو-1 التو.و–لرًورةعالل وو-1 و– و قل ةوةلسعًورةع وًب
ًت الو شةبسروو-3 ًيوعبدشلوو– و ديورةسدعًوو1967  ً  دهول.وسدق لرًورةقتدشبوو–حققدهوالت

ًًيو ً و.و–رةع ورةقشه
ًرءوالورةًللددددشءوو-4 ًرتورةسددددع ًرتورأللًددددشءوال حددددشال ًرغددددبرول.تو و حشسدددد و-رأل ددددًهشني ورة

ًرتولرًو قتًةورةحب التو.و–ش و نسال وًب
ًيوو–و1981رةً ا ول.عليروو-5 ًجورةسدشنيورةه د ًًيوحتدىو ادًورةقد ً و يورةسعًورةع رة ال
التو.و–لرًورألنلةسوو– وًب
الوًددددجوًحددددًروو-6 ًحهوعًددددلورةتددددلموو-3 و– ورةحبددددالرجوو1969رة ددددشح  وع دددد حققددددهوالسدددد

الجو ًًيورمتل يوو–هش التو.و–رة   عورةعل يورةع وًب
ً شني عًلورةقشهًرو-7 ًرًورةًلغةو يوعلمورةًبشج و1978رة  ً ة– ت التوو–لرًورة ع وًب
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ً شني وعًلورةقدشهًروو-.8 ً دةوو– ولالٌداورمع دشمو ديوعلدمورة عدشنيو1978رة  و–لرًورة ع
التو. وًب

التو.و–لرًورةهلىو–رًجو ني عس شجرول.تررةا شٌص.حققهو ح لوعليورةن شًو-9 وًب
ًلغدديو دديورةع ددًورةعًشتدديو ورألتددسورة  شةبددةوةضبقددشعورةو1997ح ددلرج ول.رًتتددشمرو-11
ًًيوو–و1 و– وحلبو.و–لرًورةقلمورةع

ً دددشنيو) نه دددش وو1986له دددشج ول. ح دددلروو-11 ً ورةًلغبدددةوعندددلوعًدددلورةقدددشهًورة   ورة دددال
ولرًو لسو..و–و1 و–الت ًبقش (و

ًي و ح لوًجوع ًروو-11  ورةقسشنوعجوحقشٌ؛ورةتنمبداو والعبدالجورةقشالبداوو1953رةم اس
و–  ًعدةورالتدتقش ةو-ً هوال دححهرو  د  ىوحتدبجو ح دلسدو–و1 يوال النورةتأالبداو و 

ً و. ورةقشه
ًتروو-13 ًح ج ول.ن  ً ورة نبةو يورةسعًورة شهليو يوسدالءورةنقدلوو1976عًلورة  ورة ال

وع شجو.و– قتًةورألال ىوو–رةحلبثو
ًيووو-14 ً والرةًندددشءورةسدددع ًنوو–عًلرةلددده و ح دددلوحتدددجرول.تو ورة دددال  قتًدددةوو–لرًورة عدددش

ًرتشتورأللًبةو ً و.رةو–رةل وقشه
ًؤبددشوو–و1969عتددشن ول.عًلرةلددهروو-15 ً ورة نبددةو دديوال ددبل ورة لرًول لددةوو-1 و–رة ددال
ورةقش سليو.و–

ًهموو1993رة لالحي وعًلورة عبجروو-16 ً وو–و1 و– و سعشًورةل الصوال اًدش لرًورةحسدش
التو.و–رة لبل و وًب

ً ورأللًبةوو1981نش ن ول.    ىروو-17 التو.و–لرًورألنلةسوو-1 و– ورة ال وًب
ًبددةورأللبوو-18 ًبددج و التددتجرول.تو ون  ًبنبددهوالالر ً  ددةو حبدديورةددلبجو ددًحيوو–البلبددو و ت
ًعشبةورة نالجوالر لربوالرةعلالمورةعش ةو.و– ورة  لسورألعلىوة

ًبوو–و1 و–رةبدددش ي ول.نعدددبمرول.ت و الهدددش ورةحلرسدددةوو-19 ًرتورتحدددشلورةقتدددشبورةعددد و– نسدددال
ول س؛و.

وووو


