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 ٔ�يم الكرمية رمحها هللا تعاىل

  .وٕاىل وا�ي الكرمي حفظه هللا تعاىل، ؤ�طال هللا يف معره

وٕاىل زو� الكرمي ٔ�م مؤ�س، اليت حضت وصربت �ىل ما ٔ��ذته من حقها 

.  

  .وٕاىل سا�ر أ�رسة من صغريها ٕاىل �بريها

 

 إداء

ٔ�يم الكرمية رمحها هللا تعاىل ىلهذا اجلهد إ  ٔ�هدي مثرة

وٕاىل وا�ي الكرمي حفظه هللا تعاىل، ؤ�طال هللا يف معره

وٕاىل زو� الكرمي ٔ�م مؤ�س، اليت حضت وصربت �ىل ما ٔ��ذته من حقها 

.يف العمل �ىل هذا البحث

وٕاىل سا�ر أ�رسة من صغريها ٕاىل �بريها

  

  

 

 

  

ٔ�هدي مثرة

وٕاىل وا�ي الكرمي حفظه هللا تعاىل، ؤ�طال هللا يف معره

وٕاىل زو� الكرمي ٔ�م مؤ�س، اليت حضت وصربت �ىل ما ٔ��ذته من حقها 



 

 

 قول النيب صىل هللا �لیه وسمل�مجلیل، ومصداقا لعرفا� مين      

نه ال �شكر هللا من ال �شكر الناس، فٕاين ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل لصاحب �ٕ  

الفضل أ�س�تاذ ا�كتور حشاليف خلرض، ا�ي مل یب�ل �لینا بتوجهياته ونصاحئه 

  .القمية يف ٕارشافه �ىل هذا العمل

 قریب ٔ�و من بعید ٔ�ساتذة وزمالء كام ال ن�ىس لك من قدم لنا ید العون من

ؤ�خص ���ر الس�ید معید لكیة ا�ٓداب وا�لغات والف�ون أ�س�تاذ ا�كتور 

  املسعود عبد الوهاب

 



  

  

  

                                                  

  

  

                                     

 
 

 



 مقدمــــة   
 

 أ 
 

زداد  و د وم إ درا ار ا، واف   ن         

  وو د  ن ووه و و ، راتظ

داوأ رو ر ف دت اظروء ا ،  ل 

 ا ر راجل إ ترذه ا ن - دونروي أو اا ا - 

 رو   وازي ،د  تو دار ون ؛ا رن دا

ا رر ان ا تا وث اا.  

        ز را ر ال ان  ار فا  إ  م

 داو و رو ،را ا طدى ارو ،ّطده وو

، ودم رة ر ول دم، ورد وع ار ار ن 

 ا، ود ذا ار  ر ورو  ؤر  ر اّس 

 ،ر داث وو وهوك، ون ا  ب أن  نم، ورو

أل وذرت ذات ر د  ة ا، ود ن أم اول ا و

ّم اد ر ام وارز اد، وذتأ د اف  فا إ 

، ول  م اراد، وو اور  وا  م اد

ون اوس دئ ا ب ب م م، ور  م، 

أن روا  د، و ار م ا ب أن زوا ، وواد 

 ل  اوك وال ا ب أن و، وزم  ال واّط،

  دز م، وم و تإ  دز رك؛ م  ون سا

ّمادد وؤم، و كّن وا. 

  



 مقدمــــة   
 

 ب 
 

أ وأدت دا اول  ل ار ا ازاري رت راو    

  رظم ا ن م ن واوأ م اوا ط ،دة  

  واوار ،ووا ا  واور ،ا و وو

ر  ن رب م و ن ر ا  رج ،م ا

  .وأم، ووم وم

ظ وار ن ا  ار ا ا  اروة ام ظ    

ظرت  ض ض ادات    ادرات ا ، ء إرات

طرت ؤت دة، ول أن م وت ذا اط اد، ادرات 

 را ك وذو ، صو  ن   سو ،ري اا

 روك زواوي  ار ا ازاري اورة ا  "ووع 

وذروك زواو" أ دى ء ات او  ذا   ري ، وآ

  ريا  ت ع انطف اريوزاا ر اوان اد.  

وو ذا ا  طر ط ، ود وردت  دل        

و  كل ذ ق، وو  و ول   

وي ر  وم اورة ا، و دو ا ادل      

واط ،د ارب وارب، د ود، و ادل د ن 

  .ا ا  ن ا وال واورة

        وو ريزاا ر اوان ا ء ولل اوا

و ا، ود اط  ووت ار ا ازاري 

م ا ،رار وأذ ا  لا ا ص ان ا ثد 



 مقدمــــة   
 

 ج 
 

  ا ، وام واوى ار، واور ا ل م

ده ظرات اورة ا ون ال ا ل ب ادرا، إذ       

ل اأ  طره، وا رءروك زواوي، وا ر  ،ور ا

رورة اوا رة واوا .  

ت اورة ا دى روك زواوي،  أ ال اث ء وان    

ث و  ذا ال أن رز  ط ل اورة ا ،ء 

طر  إ د ن ارؤ ار ودور  ل اورة ا ،م 

 اورة ا ،م  ن أ ازح  إطء دور اواس  ء 

ور  ودوره  اب اورة ا دت ، و ال 

طر إ ت اوة اد وف ادرا اذن ز  ر 

  روك زواوي

      ا و ر اا  ر  ،ل إوا ا ا

  ر   لن أ  و ، ا م اري، وأزاا

در اداع، و  ن طوح ار روك زواوي ودى   ظم 

 ر ق و ،ده اوا ر، واا  ر اول ا

    .اذي ذ اط اور ارا  ال ا ده

 ق أفار  د روك زواوي ، و را وا ا ر

  .ان زم ار وا واداع

  



 مقدمــــة   
 

 د 
 

 ظ ا رد ام اق أا  م ادر روك زواوي، وا

 ،ل أس درا ت ن  ن  د دة  و  ،ر

  ءات  .  

  ،طظري وان ا وزع   و  ذا وو

  تط ن را  ذي اوا ،وا ا ا  رض

؛ إذ   ظرات اورة ا  ر روك زواوي ، اثذا 

ا ا  ن و.  

      ن  ن وإن رت او ن  إ  درا دى ث

ظ ارا ، و ن أن د ر وا  دأب ، وذه 

را ي درا درار ا ط ن م تول و زت إ

ال، ذر   ادرات ا وت اورة  ار ا، وف 

  .إ دم طرق ان ن ل ر روك زواوي

          ن  ،صا ر ري ل ول، ود ا و رذ 

ن ا و واب ن و   وري ن وات ن  ن و ،

 ذي أء ا ل دل و  دوا ،طر  زي نري، و

  . إم ذا اث، وأ أن ل  ذا  و ارم

،  أدم ص رومن ن اواب أن ذر أل ال  نإ      

رف اذ اا  ر إ ذورادا ر   ءهأ 

  توود وص ا   ،دةد.  



 مقدمــــة   
 

 ه 
 

       ن إء وار وادم اظر ول از دمذة  وأأ  

زن ور  ، وص   وات واون  اداب ال

وار دري  ود ار روك زواوي  ر ووده، 

واوة ارام اذن م وا  رد   ادء  إوول 

ووا. 

       وم ا إ ،طل وازران ا ل ات وأد و ونل أن أوآ

   .وم ار
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1 - وط 

  إذ ف  ؛دوت ار ا ار ار ن اطرح      

ا ر ات او  ت وو م   ا

وأطره  ا وا واوا واوو  ، او و

ا، و  ن وت ن   أذ  اظرة ار، ول 

 ا راظ دد تظ ا را را ف د  ت

، ث ل ار ا  ون  ون دت   رة

 دوأو ،رري وا   تو إ را ر 

ص؛ا رن ا ا "  أو ت ادا  زر ما

از أو لمجاظر أو ات اد ت واق ل   م ا

ا دراو و دم ب إ رةظا داوف  اءة واا 

اق  ل اوت اظر أو ادا  ن ات وادت  أو

  تدواب اأ و رن أ ق ورو  ادأ   ث

را"1،  ن در طقذا ان رج در رؤ ر اا 

 ا وااو ا ء ا ق ب ا  وت ادر ا ا

را ا.  

        ت ان ا د سصو ا رؤء ا ا   دا

ا ،و ،ر ان ا  را ت ان ر ط ن

                                                           
س اوط  واون واداب لمج، ا212أد د اوق ا او  م ار ، ادد  -  1

 .132، ص1997اوت، 
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  را ر دوروواص ل دة  ري اا  إذ ،

  وذا وا و ا ا رق اوود، وث ن اق اود،

ار ا ن اورة  قوإذا  دد اث    إ   ذا،

 ،ر ادن ا  نذ تد  وفوا طنا )ورةا، ا( 

 طوار اا  ر اوا  ادراك إ د طر  ، 

  .ازاري،  و دى ر روك زواوي

2 - ورة اف ار  

  ورة ارف اوي - أ

، ث د ات واس ا ار  رف ود ورة        

ر تل د رس ندى ا ويو ا و  و  

ق  أن ذا اب س و ا ل ن رس .) ص ، و، ر (ن ادة 

 وا وع وال واق واا  قط...رة رىن آل  .1وو

أ »وق، وا ل ورة ورة؛ك ان ذ   ور، و«2 .

  . أن د اق وا ن ا ا و  ظ اورة

وا ور وور  » ...  ان ظور  ن ارب رو

ورر ٫ وو رهو دو ... ور  ورة ه ارون ... ول ا

اورة رد  م ارب  ظر و   اء و  ار

                                                           
د ام رون، دار ار، ور، د ط،  ، س ا ، زر ن أد ان أو ظر ان رس -  1

 . 319، ص3، ج1979
 .3/320 اق، جار -  2
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  ل٫ و ذا، أيذا و لورة ا  ذا ٫ رورة او

  . «1وذا، أي

 –م  - اورة « أورد ازدي  اورة  ج اروس ل

وا ،وا ،ل، واّج. ا  رو -   م - ب رول . و

  م رهذا ذ ،ل وو ...وع واا  ورةل ا2»و.  

٫ وار٫ وورَ ب٫ ُة  وراور »وء  اوس اط

 س ٫َِع واوا  ورةا لر، ووَ هرو د 3»و.  

أن ا  ق  نا و ظ"ورةا " ما رد  ا

 تا    ل  ّداع أق وال واّوا ا.  

  ارف اوي  -ب

      "ن " ا "نا " دن(و( ن وا  رضو ،

إ راا د نو ،وم اا  ا  ل.  

« رادي    ان ل ن أد ا" ان " وردت ظ و 

ْقَ  ن د  وارل َن ام، أي... اروب  ال، واُون اَن ن

نَ«1.  

                                                           
 .473ص  .4ج٫ ٫1414 3ط روت٫ در دار ن ارب، ،د ن رم ن ظور -1

2  - رد ا ددي ازروس ،اج ا، وا 220ص ،  2008 ،2ط ،ا. 

ؤ ار ط و ار و ٫ ق ارو و آرون٫ اوس اط ،د ادناروز أدي  -3

وزن٫ ا 427ص ٫ 1ج٫ ٫2005 8ط٫. 
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        ن وا ظ  طقوا ر  لظور اط نن ا 

 رى أ إذ ،ف او» ن نا  نواع، واا ون، ود اوا

ر  ل. ارب ن اء، وا أن وون، وو اون وان. ال

  ون ات، وأ ون اوال؛ وأد

 ن أ ردت ا د ***ر  م ن ل  

ن، وا د ن  ق م أين ا لركوا ن. ن لور  

 رأةب، وا .ن ن لور  من ا ون راض وذون وا ذو

  .2»وان ارل  د و ط إذا ء ن... 

اء واون أن ن، دل ) ن(« ول ان رس  اس

 ول.  اء  أد  ، وار  رب ن اروب

وار .  ، إذا أطرد و ل. ان، وو ا واطراد ادد

 و ان، وو ان، و أن، ول. أس اء وطر ان

  . «3ن دره ء رة واء، ل أو د

  ظرّا إن ث ن نا  وعن ا رج  د م 

 ّا  ن كذو ،و ر ن داعون إ  ،نز  داع؛ إذوا

  .س رد و؛ در  و و  دة

  

                                                                                                                                                                                     
، 8دي ازو وإرام ارا، دار و ال، ن، د ت، د ط، ج ان،  ال ن أد -  1

  .372ص
 .326ص /13جن ارب،  ان ظور -2

 .435ص/4ج، ا س ان رس -  3
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  د ارب ا ف اط ورةار/ ج

 ذا   ) اورة، ا )  د دو ن ارب أن  ن اطن           

    اط واو ، وا ذا         ارف،  آر أن ل ذك 

  ن  و  ادرات اد  ال  د   اض 

ظن ن دال اص اد  رز       ا، إذ أن اط اوري و

  طا دا  ا.  

          ورة اد ازةتذا ر  ،دص اء ا   رت أ

  ن أ       دى ارب وارب ، ،د ودل ر ام اد 

 طوا رن  ن وت ظر ، ون زوا ددة،      ، م ار، 

د  ل    ر ا،      "اورة  ط م ن رى أن

ل "و ار   و، 1"وطق أ راد ل اري ت

 راءه أو إ  طو ر"2 ورة ،  درة رز ذيل ا دان

       ،ا ن ا  دىو ،طن اروا ج اا   را

        ،ق ذار رارذا ا ون ،رع واول ام اا  دف وا

  ا  و دورة اس  "واوا ا  دا  وىأ

،...        س ا ذور ان ا ودر ال ا  ك وأذ قوأ

                                                           
 .3، ص2 ،1983ط ف، اورة اد، دار ادس، روت ن ط - 1
 .242، ص1964، 7أد اب، أول اد اد ، ا ار، ط - 2
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  ان  أد اطرق ا     ، و "1ر ن اوا ا اوس

        ونود وون ا رزاء وص أ ث ر د نا إ

  .ت  اط اذي رط ادة 

         ورة اوا  ل طو   ور وي بر

ن ن ن ور ب دة، ن طرق ا أو اد أو   

اص، ر دم أ ن ار ال ول أره وواط ن 

     ر ل ،روق ان طر  ءل ا  ا طو را  

،داره او وا     ،ا ت در  ورةس او أ لوا

 ر ق ادج ن اور واور وق اواق ن اودة          

أداة    ن،        "واوع وو اذي ق ال ا، وال       

ط   و  ور  وادثء واور ا أن و و 2"إ ،    وه

و زب ا  رر اد ا »   ،ربرق وان ا در ا

، 3»ور اداد ، و ة واوت ون، واء وار ن

دام ا ل إ ا ره وذ ن  ذك ر  ار اط  ا

و اظ   ،ط وره ذا  وو زا، إ ن       

                                                           
1 -  ذا وي ، اا د ز)   ردة ا درا   روت،    )ا را دار ا ،

  .290، ص 1980دط، 

2 - د ر      داد، ط ،ا ؤون ادار ا ،ردي اب اطا  را ن، ا1 ،1993 ،

 .165ص
 ،5ط ارة، ا  ،ر، د ود  وق رأةد ار ار، دل از،   - 3

  .166ص2004



:                                             ا  رة ا 
 

11 
 

وى اطرق ا، واو  طرق او رواح وار  ز    

 را.  

وإذا  ر ض ارت اورة ا  اون واد،         

 د  ن دا رةا ا ط ب ظمق ا  ر د

ر ن ذه ارت   وة ار ا ا ول  داري، 

 ص اأن ب اواس اري.  

ادرن ا وادي ادن م و م ط اورة  إن      

ا ،ل ظرت إرات  ول أن رر اط ا ل اور 

ط ف، ادارن ادن أل  ك نوا، و  ار، 

م ارور و رطل، وا و   دا ف ان ا طوا

ورة ا .  

 ان ادا و ور  ر؛ إذ رط  طاظ ف        

وا طرو  اطرق ر ا وار " ، واور

دروي، واوا دويوا . إ  نا ّوإ وظ، ور اوزن، وا

 ،ّن ا ربو ، را  ،كودة او طا  رج، وا

س ن  ، د ل ار  و ل إ1»وس ن اور

أن اور س ن أس ار، وزء ن أزاء اور ادي اوس، و

                                                           
 ا ا ط، وط  ر  رون، ام د  ،  اوان،أو ن ر ر اظ 1

  .67، ص3ج ،1948 ارة، واوده،
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 ر، وّك اذ ورةر، واون ا لظ أد ا رر وا

  .زء ن أزاء أرى ون  ار اّري  رار ودة اك

          رر ا  ل ن ويا طن طد ا  ورةوا

ج اذق اذي وف "رات   و ن طرف ار، و 

و ن اوف ود وره، و ل   ، وش ارق 

 ل    ف اذي  اغ  أن م ، و

 ق، وران اوا  سن ا فؤ ذير اوظم ان، وا  

ن ود ن وت ن وار  ظ و، وذك ار إذا أس 

 د، وإذا أوري اا  ط م دوي ام اا   أن  ره

واأ أ ر ة . 1»ظد ن قط روظم ا ش أوّج أو اّ

 ل  ون   ظم  ر  ز ن ، وذك 

ال  ار طق ن ا ره أداة اورة ده،  ظ 

 ب؛رظم واّوزن واورةواا  ل.  

          ورا ط ع أنطا دا ا ظر  رر اد ا

ام أن و  "  رب ن  اد ارة وم اورة ، ول

، إ و ل وس   و  اذي راه ر ، "اورة"

 اورة، ن ن إن ن أن رأ او ن آد اس ون ن 

ورس ن رس، و ون  ورة ذا  ون  ورة ذاك، وذك 

                                                           
 اب دار زرزور، م را ار، د س ق ار، ر، أد ن د اوي طط ان -  1

،روت، ا ،ن 8ص .2005 ،2ط. 
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، ودث دا ر ان  ن اظ وا"1 ،ن ار  اوت

وذك أم  وا ن اورة، ووا م أ، ووا  دة « ل

وا  د ن ب إذاك، وذ ن إذا ث وإ ظ، ووا ا س إ إ

ل  اظم اظ ل اورة ن . 2»ان   ون ر

وا. 

         ر أ وره  رد ا طقو  ر إ  ر ز 

 هو ظ ظما ،ت وط ار ت ا ك و ظما ن ،

وام أ وإن ت اورة  اذي أد وأدأ  ن أ  »  ل  ذا

 ظم ر و  او  ن ام، د ت  اووح واظور 

ا أ ف إ3»وا رر اد او ، ب ا ط ذا

وا    اورة ا ،ون اّظم ارم  او واظم 

، واورة 4اظ  اس، و ورة ون   از واّظم

 .ل   و ل  ق 

ذه ض ارات ا ن ق ا ار اد ،ث ل         

أ  إطء ور  ر، ودوا  ظرم ل  دق، إذ 

  د ار ن ل   ارب ار ازة، وإذا ن 

اظرات ا ورة ا ،ن أن ر  ن او ن 

                                                           
1  - رر اد ا زل ا508ص، د. 
  .481ار ، ص -  2
 .362ار ، ص 3
 .283م، ص 1، 1982اد اد ادث، دار اودة، روت، ط د  ل 4
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رة اوا دت ادراا تظر وا  تود وأك ا ت

  . م

ط ف رة اورة اد وأن ن را، و      درس        

ال اوي  وأب ، ون دور  إء ا ا ا ف 

  " و .  1"ال اس   ارات واظ "  ظره . اوف

 ال اذي وز اط"2 . وق اطق ن ا واء 

       أو ط رةل ا  لدن ا ق؛ل ادا ه إطت   "و نو

 ادم ، ل  ا وروب از وً     اورة وا ا

ارة ،  ات أد ذ ردة و رز ون  أطور ، و 

ُا  أن رر ن رورة إراد طرن  أو رط  ، وذك     

  ورة و ن ً ًدا ً  ز     .3 "بأ ورةا د

ع واو  ،ط ار اط ن ا  ،ض ن      

 دودا . 

اظم دى د ار  ارأ رة ند ادر ار ود         

،ررة ا رجد ورة ان ا " رت ا ر  

،   ال ا".4 ذن ، رط أن ون ذه ا رة وو  آن 

ظ وارات ، وذا د أن ظ ار،  ق  ر ن ب 
                                                           

 .3ط ف اورة اد ، ص -  1
2  - رق، ص  ا80ا 
 254ار  ص  -  3
ص  1984اورة ا  د ار درا  اظر واطق دار اوم ارض  ار د ادر  -  4

85 
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رب ار ار ا ، ادة د طت ا،  اد وا

واع، وا واز وارادف، واد وا واس ،ن ول 

   ذيا، ور ادة ا ، راتظ واأن ا  ،ر اا

روره ا  ت أو، ل اا ، أ ر "وا  ر رظ

أو ان دوا ر بوا "1 .            

        را طلا  أ"  تط ن، نل ا و وي ل 

د  وسم اف ا ددة"2.  مرذا ا    د ر

 و ، " طوا ،ا  ظ وان ا ون ، وي ل ل3"وا. 

  درة ز رذا ا ،رةن ا دو رق آ  درة ز أ

  ،طر دل وادة، أو ا دةو رة طوا رن ا،  ق

 دةوا ر.  

ن اورة ا"   ر اورة ا  ل ر وررط        

ات وادام  ار، د ر م ار وظر ر   اور

ظرو ورة ام ا«4 .ول ،ر د تر ود و » إن

 ر أ ،دا ن أو ر، أو ون طرق ا  ورة طرا

و ور، ون أ ت ذه  د   ن ا ن 

  ّإ ،ذا  ا ن ط ر ن ورةن ا ر؛أو ذاك ا وا
                                                           

 14ص  1 1989د ادر ار اورة ا  ر أ م دار اوم ط ارض ط  -  1
درا  أو وطور دار ادس،   ار ار  آر ارن اث ري  اطل اورة  -  2

 .30،ص1981روت،  
 .30ص ، ظر   اطل اورة ا  ار ار  آر ارن ا اري  -  3
  .07، ص1994اورة ا  اراث ا وادي، دار ا ،ر، د ط،  ر ور 4
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د و ر ن طر ر إ«1  درةا  ورة ذا و ،

ر  درةا  م ا  را.  

       رأ   ردا  ،ورة ا نظرن ا رأها  ل وو

وول  اورة ، س ر ان  ر رط ن اص اوي

و ال ان، ون ل ذك د إت  أرار ا و اون 

 ،دود  ار، ورو اددة ا ،وس    د اط

 ود 2و.  

   اورة ا د ارن - د

         ورة اا   رت اور ان ا  طأ 

ور و اور اري، ،  أن ا  أس ا3"رم وا ات"

 ره وودة، و ن زوا  نر ونرق اطا  نول ، و

و   اورة  رن ار  ق ر اص« رورت وز

،ورة ان ا ن أوا  ورةأن ا ا  م  وز اا

،رزت ارا  ول  ق ا ظم ق  را ت ا و إذا

ذك ن  ،ذا اق دد    ء اورة ،اون اروس

                                                           
 .392ار ، ص 1
 .05ص  ،ارة ،ء اب اردار إ ،   اورة اد ودظر  -  2
 81ص 1984ؤ ا ول ل دي اورة ار ر أد ف ا وآرن   -  3
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 وصء، ا ل ل قا  ر   ندر أي اط ب أن و

 ل«1. ذء اا  ورةا  ظم دة يراا.  

        واأرا  رى ورو » دارس  ب ظ ان ا ورة ظ

د دب أنا،ط ذر و  و  ظ ، ر د  

،رف وب دا و م ووا م و  م أن   ن قر د و

  ددل اا  دا2.»ا  ورة ار ا  ظ

 ا داواا ل اا ط قا .  

          و وارا سأورد  ورة و  » رورة ورت ا

  وإ ّد ون أ  ،أو  ء ء آر ،ادال ء ء آر

ووص  ل رح أو و  د ا اواس 

إن ددا ن ذا ال   س اوى ظوار و،   ردة

  .اورة  ظر و  ام اول .3»وذك وء إ اور

 ار ض اوت اد ول وم ذا ارض  لن         

 ورة اأا  تد أ را ظ مر  ورة امن ا ، 

 م ،ظ وان ا رجد دون، ول وان ا زارت ا

                                                           
، 1اء و اول، ر د ا، اؤ ار وز اطوت، روت، ط رورت وز -1

  .83، ص 1944

 .20، ص 1995اورة اد ،ر  ب إرام، دار ا ر، دق،  راو ورو -  2

ل درا اورة ا ،ر د او و رر، إر ارق، ادار ا اد راو ورو 3

 .17-16،  ص2003اء، 
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دا ت ن سظم واور ال ا  درةا ورة اك اذ ون ،

  . وظم د، ن ل  ط ل وااد ارك ّس  ظ ن 

 ود وو ،ن ا ر د رورة ا ن وم دد

و ورةا ط فر د ود و  و رى ت » ت

دا اورة اّر اطرا ً ادد ادق ط ًرًا  دت د

 ر ن٫اردن ا ر م ن ً ًو وض ر د 1»وو ،

و  د ءطإ   تو » لّزاج ان ا ا وّا را

ون  ق  ص أو  وِح و ف و ر ن ب ن 

رّا رب اوا«2 .  

 أداة و ن رج م ورة ندن ادارد اأن ا د رأ

، أي أم رو  ادرس ا ،رم وو ن اظ 

ذا ن اوم ادم د ر اورة  ا » وا ،ول  اطل

أ  رة٫ وادوم ان ارإط و ورة ٫ دد ا م

 - ا  ود اودة ط ل د و اورة 

و  ذك  ل ٫ ن از أ ون رات  ال -ادث

، و ورة ا  ج ل اظ «3ورة دا  ل ب

  لر واوا وا را  درةور واظم وال واوا وا

                                                           

 1 و رى ثدا رد اا  رورة ا19ص٫ ا. 

 .20ار ، ص  2

3  طلا رر اا  ورة200ص  ٫ا. 
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وت ا و ط  ،ذ ار ط  ر وره 

وو.  

3-   ن ا لورةواوا  

  ور اظم،  ار، وارطت ا ث أم ل م        

 د ر إ ل اورة اذ رة أو ات ن ل رس      وذا

 ًوظ  ت اطوظف ا أي أ ،رردات وا رو   ،ً

ر ا " رق وا "1،   وا"  طر ا داد إا

     ا   دة ظ ر دة ل و ،رارود   2"وأون ا ،

      و ا روص اا  ر اا.       ورةد ا و

ا.  

،  ً  ا دال ا و ا ا ار  اورةود        

  تطار  ق ر أنا   و رو       وف إق ان ا

اددة، وك أن ا وي ت       اور  ق وي ء ءات 

 د أو وا وا  ورةا  ح ا م  

           ل و ن م إ  رورة اا  لح ان ا ،زا

اردة  اق اري  ون  درات ود  ادء ردات          

  ور ان ا داد او وردات ان ا دال ا نرى، وأ

ر ذت اا  ا.  

                                                           
1 - رر اوان اس، دد ط ،. أدو ،ور دى15، ص1،ج1996دار ا.  
  .  15ار اق، ص - 2
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  ن ل ارا  اورة أن ا ال  د ن           

      ن اذ م إ نر، ون اذ  و ءرات وأل إ أن

       طر ارت أ   وو د ورةزداد اددة، و بوأ 

ض روح اطء إن م ل  ء    و ن دة أن "ط واور 

        ك ا ز  ر طا وا  راءة ن   وا

س ذوره ل ك ا دل إ  ر  ،ر  اورَة    

ف ادة  ن ط وز  اّ إ ورة ض ة  ل رو

   ء ً ً   ً  و  واذور ا س

  در ط  رورة اا رذ  در ،ر وا و  ن

ر أر و وأر ً ووً ووً، إذ  س اون وادف  

 ر  ودات واون ا ِلواِق ا َروا َا را د

ّ1"ا       تو ن ل  إذن ،رورة ا ،    ل واا

وازه         وا تدر أ وى وإا  ر إا   ل ،

  .رياا ّق و ن ال 

       ورة ال او           ر ل ن وادة وان ا د 

رض  ظ د ال اري ،ث درك م اد ار رم       

          ذا  ل و طر ا   ل ن و

زن ا ظ  را   كذ ، ن"   رن اا  وردد ا

   ورس ات، واظ واراء ادم ا ث ،ا وو

                                                           
إرام د ا ح، أد ار وار اد ، ال، ر اط ار اود ، ارض    - 1

  .56ص 1980، 38ع
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         راو ،ا طر ورواا  تط ر ،ددةن اون ا

ك ن ادام اظ    ، وذ 1"ا، وورو ا، واد  ض ان 

واو و دل  ،د ن رورات ال اورة ا  ادة،  

دام اب او ا  ن ًت و ا ا .  

ودو أن ل ورة ر  و ن ود  اوت اذي        

 عو  إ ظ نره، و طر إ نر وآ إ ري ط ن 

  ّ دةد ا  ّ  ورٌة ،نط  رورَة اا ك أنذ ،وا

     ُت طوو ُا ت ّ  دوا ر روو ،  ن 

 ،إورة ا دة م    ،ررور ان ا ر ورة د 

ا  سو ظ راء ر ام، اد   مَزواوام  ورد

اذي ون ، وذا ار   ر ن ل ذوام  ر اط 

  .وار ط ا  اء رون  إ  وا

  

                                                           
  . 54، ص 1985 اص اري ادث ، ار، اردن دط د اح  ، و او - 1
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  ال اول   

  يار ا ازار

 وو و ا  
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1 - وط  

ال وان؛ ان طر و ز  ن ره ن اوت ن    

ج، وإرث ا او و  ا وإدا ا ب إرث و

، وار ا أد رواد ذا ارث ا اذي ر  ار اوي

 ،وا ل ا ن و ول ،و ن ر ز كذ ر نو

ت « ان رق -ره وروث ا  -  ذه از ار ر 

ت ار أ   رب إذان ا ا وا ،طت او ، ل

  دان؛ول وارر اراس، وا  ون  ،رزا ن ءا

ووا   . رام، وذب ن أم، ود رم، وإدة ذرم

 . 1»أو ر  م، أو رس  ون إ م ود،

ن ار وار  ا ار ذا ط إ ب ط م  د    

ن ار  ا دم " » ان وان"ول ب . ا وارة

  ولم، و مم ور م د ذير اا م إ رط ،بطا

ووف ن رة ددم، وم ر  دوم ون زام، وب ن رم

  .«2رم راب رم

إذا ن ل ار وار  ا ذا،    ّذا ازن اذي 

رت  ا واوع، ووت وورت م اش وطت اة، د 

را، وذك د ار ا  ر زا  د اة اد أن ون ار

                                                           
1 رواق ان را  ،ر وآدان ا  دة1/65ا.  
  .203، ص1ه، ج1423ان وان، دار و ال، ن، د ط،  أو ن اظ 2
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 ن أل ار، وو ن أواع اداع، وطرق إ وم ار 

ري وزاا ر اا  م ،ا.  

ار وا، و  روف أن ط ار اّ ف ن ظن    

 أن ر ان ا ثدل ا د دبو او ر ار أوم آ ن ثد

دره أ ن درا ور، ون ا مر أذا ا ر ،ا .  

2 - دب اا   

ف ادب ا ن وع اج اد  ا، و ن ار 

 واص ا أدب ا أدب ، واء ا أدب ، وا

وت  1، وو ذك   ا ا أدب، ون م رت

 ،رادات اص، واوا ،ء، وار، واا ، دب اا

واد، ور ن ر اراث،  أ وم ادب ا م 

ال ا، وا، واّت، وات  او ،لو ن اون 

 دب اا رى أنو ،ر اون اذه ا رأس  لو ،ا

  زات ذو ،ب أو ا دة  ت اطا  دب اا

 و ،دب اا  أ و ،ا  أو ا  .

د لر وا وإ  ب ذيء اوره ا دب ان ا  ،ا

 زأ  زء و. 

  

  

                                                           
 .196، ص 1 ،1989ن اراث ا ،ظرة د ، دار ارا ،ن، طّ م رت 1



ا و  ياا ا ول             اا ا 
 

26 
 

  

  اط وإ  ار اوم  - 3

  وم ار ا - أ

       و ر اا ط ور  إنن ا ر  س ر ما

 وأ ، رنذي اا ا طو" دب اا  نن أن ا مر

 ،ت اطر ا وند  تداا  دب اا  ونط

ر ان ا ثدد ا ون  م ،تد ت أو ،1"ا ،

 دث  ذاو  إ طا.  

د  إذ ،وم ار ا وردت رت رة وت و د       

  ور واد، وو ار ار   ض اظر ن و أو 

 ،  رف  " و ا   ر ان ا فر اك اذ

رو أو رواو أوزا و ، دو أو "2 فذي ار او ا  ،

 ،ر ان ا ظوا رات اظو ط  ون فوطن او

 ا وزانوا.  

ول رف د ارم ذ ن أر وو ن رأى أن ار         

 م"ا ل و    ظوم را و ت   

،ب وأدان ان و  د و ق ان طر ل ن  وارث

                                                           
1  - ورة  اا  ريزاا ر ادور ا ،ن ا)1830 - 1954( ،وزر وا وطا را ،

 .366، ص1983ازار، 
دوان ) 1945 - 1962ط اوراس ( ار دو، ار ا ودوره  اورة ارر ارى  -  2

 .141، ص1986اطوت ا، ازار، 
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ون أ، ورة أو  ون دو أ ل ا رى"1 ، ذا و

و ، واة ارف أن ار ا أ ا ا ل  و ن ظر

  ،رره وون وق ا  د ا ا ا ا 

ر ا روط ا اوا اش، وا   ظرة س 

ا ،  زو ا ردوى ا ا ،  واه؛ إو وأ

 ،ر راتو ،ر ة،وا ،س  ول أو ،و

،ا واو ،ّوا دره ان و؛  ا   ل 

  .وظ د ون  ود ون أإ ّأ ر ا وإ ل، 

        ا  ت ا  دي أنل ررون أرى آره و ّ ر

ودام، وق  ا   اب، وو ل وي م ورم

وا ا د اك ا ؛ة، اّر  اّل ان أ ل و

 اب ارو واّ  ا، وذات واب ددة، و زء ن

 ّا واوو ،ا  س  طرةا وو و ،و

اق، وق اّف واّوازن وا   اّذات وار؛ دف إ دد

و، أو ، أو ؤدي وظ  ب اة وق  أ، أو

وة ذ أو ، أو ق  دو ب ار. در ل ادات واّد

 ن اوق ار   ذ ؤد و، وز درا  ن

                                                           
1  -   ريزاا ر اول ا ن ،ذ مرد ا ) راءا ا ط ونر اا وطوا

 .13، ص2، ط ،2007ورات ارك، ا، ازار، )ارواد
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واّ و أ  اد ّا  طرق إ اك، أو ر وم رد

  .1و  ال ّا ّ  ات واد، وّا م

  ار ا تإ  -ب

   دت ادراوا ،دب ال ا  ثا  طدم  رأ

ا و إ اط، ون رى أن ذه ا دأت زول رار 

 ،إ روم ادة او  را  ن  ف حطا   د إ

ّر أ  دت ادرا  ت طا إ أن ر إ ب أن

دارس اا   إ  ل ،ر ب دون ا  وا ر

را ا.  

         ،ومدة ات و ح واطا ن أز را ة ا

ا ل  رت ت أدرا ،دأو ا ،دأو ا ،وواء ا ،تدرا

او   ن أز وإت ط ،ث  زال ادال 

 روفت ا ب ف طن  !ا  زال  دت ادراوا

ز وار تط   ط م  !أز زال  دت ادراوا

 !ل   طت  أوا اد ارى

وس ار ا ى ن ذه ات اط، ود ددت ات 

، "2ت ط ن ر  إ ون إ زل إ ر "، ود 

 ،رور، و ف إف"وا  ا  ع ا ذيق اطا

                                                           
 .54، ص1966 ارة، ار، دار ا، أد، ادب  ردي، -  1
  .27، د ت، ص1ا ،ورات اف، ازار، ط م اص او أد وف 2
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أو ذاك٫ ا طذا ا رهث واد اب ا ر 1"أو دد دو ،

ن ادارن وان  م دة ت ر ا ، ازل، 

ار  . 3ا... ، وازان، واّ، اول، 2واووب، وا، ارض

 " ا د ت ادرات ا  ن ث و ام اوزون اذي 

 - أي ار د  -وو ر. "4ن ض وري  ب وي و م

ام أن ن ارب وم  » ذك ام اوزون ا ،ّول ان دون

ام اوزون اّ، وه اذي ون أوزا وو   ار اظوم ن

 ورى .5»وو ام ر اوزون   روي واد وو ا؛ و ار

 ر اا  روط ر أرّو ندارن ا ض     

 روطوا ،دب اب ا  

 .و اؤف  - 

 - ا . 

 - وا رواا. 

  .اوارث  ن ل - 

     ،ر ك إ أن إ   دو د ج ان ا را إذ إن

، روط اا  رّو فؤا و رط  ل ٫  ذاو

  رضرى، وت أط إ ر اا ط ن رض م

                                                           
1ن ا ن ٫ ا ورةا  ريزار ا1830(دور ا  ٫ )1945إوزر وا وطا رر٫ ازا٫ ا

 .365ص ٫ 1983
 . 47ادة ازل  ارب، ط ا، ارب، د ط، د ت، ص س اراري ظر 2
3 ن ا ا ورة، صا  232دور ا.  
 .10، ص2003، 1ار وار، دار ارف، ر، ط أن ادي 4
  .393، ص2، ج1 ،2004د ا ادروش، دار ا ،ور، ط اد ، ان دون 5
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 دد وا س اأ ر إل، وو أ  رج إط و 

  وم ود  نو ا طا"ا" طا را ن م ،

، وم ن 1ال ر، و  و ل  ن    ارد

 ا ط ورة را   و ا و ،راا طب دون ا

رط اوأو ا 2ا ط دت اوا  وضذا او ،

"رى " ات أط قإط  م ذيو ا ن؛دارض ا د

   .3وددة

 ورا  

أو ار   ذب ط ن ادارن إ ار  ط وور     

 ر اوا دب اا ر ر ن ول ،و » دبا

وا روا ل د  وارثا ا ف اؤول اذه 4»او ،

ار ار   وام ط اوور د ارن، ول  ذا 

 إذا ار ذا ام ار؛  ّم ر ا أو و دال أ »ّان

 را ن ا هرا وم، وإا"FOLKLORE ورو"«5 ون ا ،

وlore ( (و وم أو ب؛ وور))folk وك  ون ن ن

ا اط إ ا ار ن اور ا أو ا ا، وال ذ

                                                           
د اوري ون ا، دار ارف،  وس طت اوو واور،  وراس ظر 1

 .2، ص2 ،1973ر، ط
2 LE PETIT ROBERT, 5 éme EDITION, TRIMESTRE, 1970, P1347.  
ار ا وإ اط ، ار،  دي رح، ور ، أد طون زادة أر ظر 3

  .163، ص ،2007ي 6ازار، ادد
 .11، ص1980، 2ار ا ار ،ورات ارأ، ر، ط ر ن 4
 .11ار اق، ص 5



ا و  ياا ا ول             اا ا 
 

31 
 

ارات ا ا ودت ن ارب، و زال د ادد ن اب 

 داوو طر اا أدى إ  ،رحوا ،ذاوا ،ا رب وا

روطن اا 1 .  

ؤا وو ،وا رواو ا ورس ان أ ز ن د كذف، و

ا اور » زا CRABE VERI ط اور وا ،ول 

م را واوارث ، و را  ون و اؤف،  ن أن 

ا ا  ا ري  ال ام، ود ون درة ن أل 

، وأ ا«2   ر، ود ون ذا واط ر د أد ف

، ول    ن  ب؛ در   ا ن رم اب

د طق رة ادب ا، أو اراث ا  ، و م « ارام

  . 3»ه  ج   وس اب ر

ون إذ ل إ أ   ّن ارة ا أو اون ن    

 و ،رت ادراا"ا " رت ان ا ر اا 

 طا  وما رد  دهف وؤا و راطون او ،روا

.  

 ونر اا  

ون ذب إ ذا اط واره و د ا ار، ود        

إن ار اون اذي رد أن دث  اوم، و « ارزو ،ث ول

أم ن ار ا؛ إذ ل ل ر ظوم  ،واء روف اؤف أو 

                                                           
  .71، ص) 1945- 1830( دور ار ا  اورة  ا ن ا ظر 1
2  دىد رن أ  ر، ط ،را ا  ،دب ا14، ص1971، 3ا. 
  .3، ص1981ل ار  ادب ا، دار رب ط وار، ر، د ط، أ  ارام 3
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 أو ،   بة ا  لء دول، و واص، ور ا ن ن

وف ار ون أو ن و ، و ن ن ن  ، أي 

رو ر   أو  م طق ّ1»أ .  

إن زاو اظر ا رز  ارزو ده وأس اط   ار، 

 ف؛ؤا و دى ن د ن وإن  ون   دو ّر أ

ل ار ا و  ا ا ر ان واروج ن 

ا ن اوا .  

  ول ث ،حطا  ذا ا جا إ ر د ا ود 

رب ار ا ت    ع  ا اد » ب ار

وا أن » ... و" ا"، ون  ر ط«2 درا ذا ار

 ا  ادب رف إ   را ودم، وإ  ر ن روح 

 ، ث  ذا ار را ن ودان اب ، ون 

 مه دون ادهص وا  م اب ا ل؛ إذ«3 .  

 لزا 

        ث اا طذا ا رن ا  ول ،راريس ا ر

 ل إطق ازل  ل أواع ار ا ار» ، ذك

ودو إ ذه ا د ن أ  أرى طق   ت ن 

 .وو رى ذك ن ظور ا وا ا اة .4»اذوع وار

 
                                                           

1 رزود ا س، طو ،ر ودار اا ،دب ا51م، ص1967، 5ا.  
2 را د ا ر، طزاا ،وزر وا وطا رث، ادري ازاا در ا363، ص1981، 1ا.  
3  - را د ا ث ، صدري ازاا در ا363ا. 
  .54ادة ازل  ارب، ص س اراري 4
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 ر اا 

، ود ذ إ ذا 2وا ن ا1 ن ار ذا اط ار دو        

 وأر ،دا  وص ؤدي إ ل، وم وأأ ا ط ر

ف  اب ا ن ا–  ل ن و ر  رذ –  دد إ

 ظ ما"ا" ،و ر اف ار وو» م ل  قط

    ن ظوم ب ٫دان ان و را و ت

٫ وأر، وق ان طر ل ن  وار  ون دو ،ون أ د

أ ل ا رى ورة أو "3.  

رورة  إن ر اا  وم ا روط اا  ظردة اإ

و ذا ورم ن ٫   ،دا ض إ  رط  اب

 أن" ت را  واد أط نراء اد اا ل إ  ،

ن  ار ا طق  وم اطت ا ذا اون ن ار 

و ن  ،4"أر ن ره ن اطت ارى ل اون وا وازل

  فر وددم و  ولدار ا ،ر اا  وم ا  وإن

 ّرى أ ار او إ  اب ف وم وم ده 

 أو رود ا ن ول إو ويا .  

  

                                                           
، 1962إ  1954ار ا ودوره  اورة ارر ارى ط ااوراس ن  ار دو ظر 1

 .دو  29، ص1989اؤ اوط ب، ازار، د ط، 
2 ن ا ا ورة، صا  ر ا223دور ا. 
3  ر395ص ٫ ا.  
4  - ن ا ا ،ورةا  ر ا386ص دور ا.  
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  ة ار ا ازاري - 3

   دن أ  أن د ،دةدة وووا  رارن ا ردئ ا د 

ن درات   اطت  واطت اوول إ؛ م ل  ة 

ار ا ازاري، ذك أن ل  ادرات ت ودة رت وت 

 و  دث ن   داتوا أن  ،ون ارون وارا

 ا ا ، وا وب ادون  ن  ار اظم  ذه 

  . او ا  ادارون ة ار ا ازاري

   أو  ن و ريزاا ب اوا ت ادرا ما إن

، وذا  ،م ط ارد ازاري، وط - أداف وو ن 

ره، وذك د ان ارن م أول ان راث ا ازاري، 

 وطد و رزا رل ال ا مذا ا ن دو .  

   ن ثدل ا ن ريزاا ر اوا   طوره؛و 

اول أ ّم إ رن اط ن اب ار ورووو اة، 

ا ل ا ر اك او ،ا د ا ر اك ا .  

  ن  أرن أ ودهو ق واا ّ ا د ا ر اا

   ان

ار اري، وو او اد، و دس و او ن  - 

إج  وأد ن  ار  وود ار ا  د ارب 

 رزاوا ،و را . ون أن  وط  ور أد سد

 . اج ا ازاري
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ار ادوي، وو ار واد اذي ء  ادوم ا وال  - 

را دوا . 

ر وو ص را ددذا ا قد ا وحزر  لو » ر اا إن

وو وع ن  ار ادوي اذي در إ ن را ان م إ ون

وو وع ن اوت  ار ا  ، و؛ وار اري

زاو  كذ ل، وز1»وا دا وا  طد او ،

 طر ا ندارض اstrophique دويا ر اا و ،

 طظر اisométrique2.  

وف رى  إن ذا ام ار ة ار  أم ون       

وود ار ا ل ا ا، وآر رى اس، وذك  أم 

 ا ردة اا رون أن نرن ادارب ا ،ددة ر رات

ا ل ا ودةو ت ر دادا و ،رر  را ك وأن ،

 و ل إ نوال، وراء واا  ود را  ل ،را روا

ار ار  ، وار ازاري « وزف در، اذي ول

رر رن أ دةا ود أ وص إا و  لل او ،

" ، ود ززوا رأم وص ر رر ت ذك، م 3»ارون زار

ن إ وصذه ا ون نو ، ر  و طو4»أ ،

 رأيذا ا ود ل نراض وارد ا أن  .  

                                                           
 .19درات  ار اون ازاري، دار ارب ر واوز، د ط، د ت، ص د اق ور 1
  .51، ص2007ا ازاري، دار ا ر، ازار، د ط، ادب  د اد وراو 2
 .32ار ا ودوره  اورة ارر ارى ط اوراس، ص ار دو 3
 .53- 49، ص1 ،1964ر ادب ار، ط  ا ا ورؤه، ر، ط د دوز 4
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  و ن ا وا را د ا رى رزا دو ر اا م أنر

ن ا ول ا ،نر اا  وزاد ،ا ن ا طا » ن

 و ورة رم ا ،ا ا  ء ربر ا را ن ولا

إ460/1047 ( (وا د ء ان  ارة ادة  ن 

وا او ،ط اوا  وا ث ،ددةم ا م ن رزا

 رب ازار ورة ، ارف  ر ن ادارن ث أ ادب 

را ر ا ن رة توك اذ ذ 1»ا د ا  رأيذا او ،

ر ا اد أن ار ا ن ار اذي ر  درا ول ا

دة اا     ردم واء ا  وداو2.  

       ود اوج ا د  ر اا و أن ر إب ا ذيوا

ادث، وأن وود ر   و اد وو ار  ن ن 

  مو و ن و ود اووا ا ا ن رارا إ 

وروث ان ا رج   رن أ ن  وأن و ،ور.  

  ازاري اووت ار  - 4

ددت ووت ار ا ازاري وأرا ،ظم راء ازار        

، أروا ن  ن اواد واوا واراح   د 

، وإذا   ظم  ب اراض راا ارم واس  واراح

ء وارزل وادح واا  وزع د وب ال أو ،وا 

دون آر، أل ط ن رام ان ت م زة ارد رض  اراء

                                                           
1-  ن ا ا ورة، صدور اا  ريزار ا39. 
2  - را د ا ط ،رب اث، دار ادري ازاا در ا366، ص1، ج2009، 1ا.  
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ن   ارء، و د راذي رع  ازل، ون طون اذي ت دا 

  وفوا رك آذو ،وا داا رأ و ا دا وف

 ر اراء ا ن طرف ور ورودا وا رراض اض ا

ريازا.  

  ادح - أ

ح   ار ا ازاري، ف اراء  ب ر اد   

إ  م وأوردودودل ت ر ،رة ر ت د ا ء 

 ا دت ادادوح، ور ا ن ر ار ازان  يا تر

واع   ا  وم ارول رم اطرق او ا ل ب

، وأوم واراف، د وا أب أذواق  و   وم

رم  ب اوف د رادا   م اداع اري، ودارت ن و

ق اا  رم اور اء وود او .  

دم ون  دوموا  ول ن ؤء اراء اردن اذن      

، ول د ادر دم د وال او ارب  ال وازد

راوا  

 د و دا ذا ا د         ا  واو روا ون 

 دة أ  و  و     نوازب ا ص ون ا ك 

 ن ك و وام و أ      رد اذن ا لن 

 دد أ ن وس و اد ا      د اندح ا  
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دد ا  وا       أ  وانذ  ف  

 رواا  ة د ط      وم انو ا س و ا 

 را   وت ف      ل انوورت ا م و 

اازون ر وا م       ةد ا ند ا  

و أ دد ا  واد       دوا و او ن 1  

           دىو راور ات ا ن رب را طوذه ا

 ال د ،ن ل اد واء  او ز  وو ،و ادع

ن ر ذا ول د ،  م ال إ وو وو اد اوي، و

او واو ،م ل أ ارى رل ارد و و  ل 

  .اة  ا  ا  وم

         روات وا را دح ا ن   دة   

   ،ولار ا واود ، أرارأل ارم  دحر و  ون 

 تد م ا    ظم        رارا را  دة ظم 

داو را ول ط م          ن رر أرض  وح 

ذ ا    موا ر  رار      رة م ذات ا  و 

و وا  دة ذا    م       دار  مزور ت1إذا ر  

                                                           
اري د ، ر اون  ط ارب ازاري، درا ،  ذرة  ل دة  -  1

 .125، ص 2005/  2004ار، 
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 ظ  ا ات أ دا رز  ال اذي ب      

اع ، ور  ل ن ول و  اد  ،م و  د إ دح 

ر أود " ذا وه  ،و أود ل م    ب ار أود ل؛ 

م و ذود م ره و دى ل ن ول م    ارا م" ل 

  . 2و وزة ورف ر  رو  ن رم

ول ادا او ن  ظ وار ن ار ا ازاري،         

 را اّ إّ وذر  دا ودت  د دي ر وف 

  ف  وو ال. وفا دي ر ن 

          ض ب وزرْ د   ُطوفْا د ن   

  3 داتُ  وف     اطَ          دح د اد َط

      وف ر دي رإن ا  م وو  ا  دح ا

  وظل ،را وو در إره، و ا  و ،و

  .د، و ورا ن وراء ذك ار ام

آر ت اوول وارب،  « اق  اد او و  إن          

،َرو رفر ا   و وق ق و و روف و رف  

 ٍم وت ر لد  ذيا ،رفا ضات اذو ا قده، واق وا إ

                                                                                                                                                                                      
1  -    ر ،ودب اود ا )ودرا (  ،ر ش، رر  نراف روزاا ،

 .60، ص2004/2005اداب وات  ن وف ن دة ، ازار، 
 .60ظر ار اق، ص -  2
 واوز ر ارب دار ورات وده،  وف، ن ر دي أق م، ورات  -  3

 .126، ص1ج،  وران
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فو و ت…  وقا ء  قا ذأ ،سطوا قا قذا ا

وا م ما   زال  ،قوا ق و   ات؛ذا م ف

وق ،ذ ظر اق ورن، و ف ن،  ِق 

ظر طو  ، ول دي ر ن وف ت  1»و وِق

  نو  وَومو  ا    و ،  ول  

 َم ارول ا  ت طِرق       رب ارش ز ِر اِْوق 

قِرْا قَ ن  و ْ        ََأيادز لَ ن  

  ْ ن ت دات        ور ليدَ ه   

ت وند ر ضَأر ابر مَْي        َأد ولر يد    

 َْا ج دتُا ي          دد ولر يد 2  

       با وا  ،  وقّران ا تا  ولو  ٍق رو 

وك  ت ارن ن او، وادا اّ أن وره  ،ه، ز

او دت  رض ار ن اراء ازارن اذي روا  ار 

 رواري ام ا ل  ذا كذ  دواوو ،ا .      

      ر اا  نن ا را  ا  ة دة ددأ ا

 ا  وم ودم ار ا  ط د اء  ارول 

                                                           

1 -  ،لوار و اواا ر  لن اا ،م ارد ا  ن د ن ح نرد ا وأ

  .85م، ص 1 ،1997ن، ط -و، دار اب ا ،روت

 .232ص / 1، ج وده  وف، ن ر ديورات  آق م،  - 2
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د ار ن ب أد ن أم ر اد ا  ا  وم، 

 دن ا و ظم ،ريزاا  د ر مة واا   لو

 رو ا ن ر ام وم ازم،  د . طب او وارة

ر ، وو ل و ول  ر ا "ارم  رول ا"اورة 

 طدي اا إ بز ن ول ، و وات ر 

 رمار ب ا  رما ول ا  

 ت رما دي و د دك ب ا 

 ارم ت دك د  ب ا اد

 ز ود ا وفووم ا در 

 ك ريهو  مر ا د  

  ب اواء و ام ري ك  م

ا  ش درت  دم أ  1را  

          ث ؛د ط ز ت ا را دار اإن أ

ار ل ار ووع ال ادة ا ط دوح، و  ب 

 و،با   راء كذ  ل روون ا س ا رات ا

ار ا أن أ ووا  رز  ذه  مطول 

                                                           
اروق ط واّر  ار ن ور، د ر ر ا و وطل او، وزارة ا، دار - 1

 .120، ص2008واوز، ازار، 



ا و  ياا ا ول             اا ا 
 

42 
 

و ا  ن ره وغ  ف ر د ر ،وراتا 

  اد ارو ورة أود د ا ،ول ار د ر 

 ا م و َا        ب ل حْار   

 ل ن ك     برا ك    ونْا ن نِو َاو 

 نب        ِوَْو مََا َ وررْ َطورد او دْا 

     بَطَْأ  ا سَا راو يذ   ِود د مََْأ  1ن  

       د  ر د ر ال ا دو و داة 

 دء ادي، واك ا و ور،  رّط ار ّ

 ز إر ا دت او طار  دة دا   وظو

ول اظر ارو ا ررََ  ار اّ ازاِري، ،  واف

،  م ادن ا رود ر  دى ا وا دًا و 

ع أو ار وازم، ن و  ا، وواه م ارأي واداد و

ص اراا و طء واوا  ث ا دطرة ان ا .  

        ر  ا د رورا تذه ا ل نا  ،رووظ 

وظ زر ل رداتض ا ل ن "بو ما " وض ا

ِون  "واوا واوم، وار  دل ادة" ك ارب " و ،ذك

 مظأ "ر أا  د ذيوا ا. 

                                                           
 .137ار اق، ص -1
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ز، اّر ل ا ا ار"ل  رم اورة  و أن         

اّر ا د  ل اّر  ط اء ول  وذك ن طرق

ظر اورة اّر رة ن ر ، 1"ا ادة   وص وراء

 ولوا د ن ،دة  رة ا  د و"بو ما " و

ك "م ا ّو، واّء  ّ رة ا ء أر  ن ال

 بروى" اأ  ا  ،وادة واّت اط  ا  ن

 ن اروز ا ار اّر ا ّر  ن" اطب"  ، وواوم

  .يود روال   و دار اد اوا  ، ول أن ون 

       ن درو  ن نرا ر ات اء ات اطو

،دوا وطث "إذ أن  ا ،لط ر ا نؤ و ّر اا

ط و  رون ا    مو ، دان او سك اوذ ،

 طوور  اا ر  لا وار ا ّدب ا2"ا .  ن را

 ،"و ش ادو وا روش" وا دة ا ودح ود 

دو طد رز  ور ذيا وا طا  ن دو ،دب اذ

 ول  رز  ار، وادة وارة اذة ا   ادوح

وشر واُ ودا ش و 

ءوَا ن ددْ َطل واُر  

                                                           
، 2002م ن اود، دار رب ّط واّر واوز، ارة، د ا اطوي، اورة ا  ّر  -  1

 .47ص
ط د، ط اؤ اوط. د زروال، اة ارو  اورة ازار ،ورات اف او -  2

 .39،  ص1994ل وار وار رو، ازار، 
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ا دْو هودُْوَأ وشو ر 

نِرْ او مُْظا دَ دْوا ا1َأ   

ار ار ن را اط اد ا ات  و، وت      

 د د ا روا دان ا وع ط ،حة واا  دود 

دو اد، ور أو اده ا  ،نا ء ان أو و وو ،

 ده م د،  وطل ل ودد دد ا وا، ارب اذي 

 وش ادو ادر، و ظ  اطو أ ات ردات 

ا  طا ا  تو ،دا ا ظم اذي از ارت، وا

را طو .ظ رّل اا  "ءاو" و رد"ودة " اا 

اذي ز ّطرة ووة ان و  ر ؛ او  د  ارل

وادع ن اس وال  ،ّ و ا  ارض، ن  ا د اّظم

نّظ  رظ رك م   وا  أن د رة  ن أنو،

دوا داوا دارو دار راء إدرج او ،ا ّل اا . 

وار  وم  اطب  ري و ن أداث وواف          

ره  ر  ك طذ   ر  ل ن ر ورة ط

   ل ن رم  اط ا  دا ، و دث  ورات ن

، دح ل دى ار ا دة رز  2واف  ل اداث

 .ر ادرم د إس  ن روح ا ون ا

  
                                                           

  .22، ص1999 ازار، ادة، اب، ر اون، اّر  اور زا ود، را ن  -  1
 .09ص اون، ار  ازار او اوي، وأران س ول ظر،  -  2
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  ازل -ب

 ري "رض ازل واب    دى اراء، ن         

 د و  سوى ا ول  وع  رن  ا را إ

اط و ده  ب، وف   ذره ن ء   ،و 

  وا…  را، و و ردةا طول ا  ذا  روا

، "1رب إ ور او واواد ا ا ن ر  اة

 نا ط  ن    رك داوواه ا رى ل

م ورام   و، وذا ل اراء ل م أر ا طت اس 

  .او ون واب وارام

زل إدا ر ،ل دة ازل  ار ا ازاري        

   وت   اف واوع، و ، ورات 

 دو وا ا و ثو ،زري اج اذا ا طث أ وإذا ر

 ل ان واظ ات ارا طب داو  زل ادة ا

ب وا دت ار ا ص ؤول سؤ م، ورام وا

إرات  وؤرة و ط   ون د أ واق 

 را ر  وغ تذه ا د ر اد ظل ا ،

، وراد رض اب وورة اورة ار ا رد إ ق ا اد

  اري و د ارن ادوب، ول ار ا از

اْطوا ن ومْ     حََ ك ءَا ب  

                                                           
 .148ب د ا ،ر ار ار  آر ارن اث اري، دار ار  ا، ص  -  1
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َ وت وهُْ نو   حر وت وه ن1  

ر ازل  ازار، اوى و اق وارام،  د ارن ادوب     

وظر  ر  ر اء، و وت رة  ذك، و ان 

ك ( ان رب ن ف ارل رأة و رأة ن ر  ارل 

و ر ط  أن ارأة ل اطر ازا اذي   ان و (ح

 طراو.  

ن ط ار ا اذي ظم زل د أن   ن اب        

 ،زندة وان ا ،نف واق ون أ دارأة ان ا ف

 راق وأا و ن دثو مول و ،وىد وارةا ن  

 ا نِز َ ولُ ***م كَو ن يد اهر  

ُو  رَ َ  *** هداز ومَْ َْ ن 

َْ  اودْ ُط  ***ْْاامد ُ امر 

   ر ن شِّإ  ***و اموْا ت 2  

        وو ،و را د أوا ،وو وا أ رة ن را

 ت رو دور اك ا ر مذه ا ن داو بط  ،زنم واا

و .  

ر ن ب اون اذي  ط ن إرامو س اق د ار  

و اذي  إراد أ ب ا  ،ران اوق د، و اض 

                                                           
 .103، ص3 ،2011د ارن ار ،ل ادوب، دار ازار ب، ازار، ط -  1
 .97، ص 2015اّب ور ،ط رو، اواط،  دوان ر  ن رة ا ، وق -  2
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 و ،رورازر اذ ،رذ ث ، و ا ر ا ء ا

 ول ،ن، و ار ، وو وط ا اار  ور

 و  ل و    

  ل كدا أو ذ  لزل ا 

ا  ق لوة ا شن و 

 دز با شط  ق ول ا 

ز رزل ادا ارة ا ء 

ا دور ر دودا  ن ل 

 وي ل  رة ل و وء وة

 لأ  و د ودا و 

ودر ا روق ل رت  ن1  

      و ر ن واه ديو ،و و مران إ ط ظ أن

 ،  ن ربوأ ،دان و ن طو ،ن ذاوا را وت و

ور ط ن إرام زل  ف ن ور اراء ان  .ووى

و دم س اوب، دا د ا ن دا ن اب،  . رأة

  .ود ذك ان إ واق   ذك  ب ري ل

        ؤ درا ت  ، نراء ان ا ررأة ان ا دث

وم ذاك اران، و رج ل  دور  دوال رم، وا 

 ر ارام و زوات اس، وم ن و أت ذات ت وا ب 

                                                           
 ،  1122زار، وم ارد ،2 ط اورا، ال وداح ر  ر رام ن زة، ط ادر د - 1

 .20 ص
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 .ظ اب ر دل  ذك   و،  ووظ ري  دة 

  ول

    ت رم           ط اب ن ار  د 

  ر راه ازاوط  اط         ري ن ن ورو  د 

 ك راكر  ن  د            د  وداس و ن  

 أر  د  ل           ور ن ذ ب  ل  

   د  ارل  رات           ط ن وق ر ن د

  ن ذات دا            أت ان ورو ت د 

  طول ز ظو را          ظت ا ت  اذن رد 

  وطم  وق ال          ن و طت اد د 

 رة  درا ن را          د ذاتا   ر 1و  

ذه ادة ا ت ار ن ادارن، ظ وظ ري  وت       

 دتا ز  وظل ،را دم ا ون ا دا وما 

وط  ن ل  ،رع إ را ولء  ار ول رد 

  .  اوق وارام

ر ازل دى اراء ان ال ء اري اودي  ار        

                                                           
  2014أطس   .04ري وظ - 1

ar.facebook.com/belkheirmahfoud/posts/478275098974015:0 ،-https://ar  

 .00.12 ا12/02/2019   اط  وم 
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دوا  ات ار واور ار ن ان، إذ دم د ا

ار  د دى او واو واق وارام ادم ن طرف اب 

   وازي أم و اا   ن ل ور ند ا  ،و

ب وروح ا  واتن ا ر ،دوا ا راؤ ردرة ا

  ول ،ر بو  رةء و  رة دن أ ا ا

  ر ال د اورة 

  ل      ل  وب  ل ط ل 

 هوا  ول تظ ظ      كو ش 

 ر واه     و طو وب ا ك و دد 

  تزا   ر كرا وم     ظ ره 

ر ان ظ ك  نو     ن ر ه تد 

 كود ط        حوا ا  

ر ش ر ن دون ا بف ات اذ     

را ط  ا  ت      ط م دىز و 

ز  را رو      ن انوا توم وا 

ر داش انوك ار      ول ن ض د 

   ك ت     ن و و  زال ق 

ذا ا ت تا م  تو    ر و 1  

  

                                                           
، 110 ص ، 2004، اواط ،  2إرام ب ، ر اق  ، ط   ، ادوان ، ویر ن ا د -  1

111. 
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، در ادم ن رو ام او اذي ل  ادور ز        

   م ،ورر اوس ا د ،وس ف ن وت  ت ل

  وتذا ا و ن رر وا ز و  وت زم ا

 وق ا ا ا وا وت ا د طم ذير ام اوا

  .وارام

  ر ان - ج

ون ن اووت ا آر أن     ر، إذ  اب د 

 ،ن ا را  م طردح، ور ازل وان ا زو ند ا

 ل اب واد اد ء إم ا ،وقد وا ن وا رذ

ر، وا وق إ ور ا طويدر اد  ا ر راءت ادة ا

  دى  ر و ارب  ق ار و ق ارم، ول

 ا  راس دى اوه*** اوت أود ل ذا اطرة 

 هول ن  ظم ا*** ري ل ر واق ارة 

 و ذوك ارام راه*** ار ا  طب ارة 

 ذك ادة زد طر زاه***  دات  ات ارا 

 هو اون رواق ن  ط  ***رون ر ن ظرة 

 ورزة  اطس ه ه*** وطراق وق د ز ظرة 

 ورك  ه اه*** و  ات طك رة 

 زم ودات  واه*** ن  وت وازة رة 

 ش  م  رة ***ه ذ ن د ل دي 
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 ده وم رب ت اه*** ود وف طر رة 

  د  دارم  ار ذاه*** أل ارة وزد  م رة 

 م و ات وه م ذا  ***را واطل و أوا رة 

 وس ذا اد زز وه***  طت ب  اظرة 

 ور وف ر واه*** ر ات و ار دوره 

 وار اون ب ره***  ك ر  ارة

 ر   ارب طه*** ان ارا ور  را 

 ن دي زن  ادة ه*** دي رب اواد  ذرى 

 ت ر ل ء  راه*** دي ل ع ل ورا 

زأب ا  ة م رة ***ول ار د ا1  

       ا ا  دل  دأو ،ا  أ ن إا ر د

، ور وت ووت  د ،ر  "اوت أود ل"وق 

اوال ودد رم ورم وم ادة ا ظل ذرة م،  م أل 

 د م ،لود واوا ا رة وان ا   ترة و

ا ، أ  ردة ن ارم إ وأ  ذه ادة اء، 

وك ات ادو ن دم اول دي ل اذي رف  وازارة 

 اود واطء، وم د ة وام  ا ارم وارول 

ماو  ا  ظم.  

                                                           
-http://feitasahmed.blogspot.com/2014/05/blogد ادر اطوي، دة ات اراء،    -  1

post.html  
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وك ر آر  ن رم إ أ، وو إ اول، ورط       

  ،د ل رم، وا و م وىد واا ط  ،مرر اأوا

 ول ل دت أوو دة  

  ام ا طُ ط           ذ ارس ون ك ول

 ول  ل  ووط          ن دي و ن دي ذا اول

 ذي دة ن دم ن            وت أود ل وارول

 ت و  وزا           ذ ارس واه  ز اول

 رت  واك            ن ان طق  د اول

 ر ارح ت ن رك         را دوم ورة وول

 ل دوارم             ت   اراء ول

 ن   لد ول          دا هر ر  ر  

  وردو رو ز          ر ر اء و ول

  1ورات و أت ارا         وو  ا واول

س ار رب، ادة طو ،ل   وق ورب ن ول دد     

وا إ روع إ ال وا وإ ادال ا ت ل واطره، وظل 

 ن ود ربو ،ر  ت رض ا و   ضوو ز

                                                           
1  -  ،ا  ،ل دت أوو ،د لhttps://www.djelfa.info/ar/mag_cult/7830.html 
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  رذ  رل اروا ،رار  مده و ر نو ، ن د إ

  .إ ذاك ان

ن إرام د ان د را  ار ن ط ن رأ ر      

  رك بن وان ا دوا ر ،وطنق ا  د  ،ده

  "ر وطن " ر  دل إ وم ورم، ول  دة 

 ن و اوط ر  *** را  ش لو  

  شو ل  *** بر رو  ه و   

  س و  س *** لو ول ذا ون ا ر  

 و  ر  *** و ر و رح ا ور  

   زز ت  د ن و *** و س    

   ت طا  *** وى ش ن ور ا و  

  تّودي ا دا ***ن ا ك و اعر  

 تاول زط د  *** و درت  مظ ما  

 وم را   و ا *** ن لا داوه   

ب م اار ن د  ***و ا  طو ا رج  

 برج م ا رود  ***ط ن وما  1  

ر ذر ام ا ا ر ن ا ن رل إ ارب،      

و إ ار ا ر  أ، واود ا ر ر ،رب 

 ،و ن أ ، بو وط ا رار اذ ، م   رد 

و  را ن إن ا لوا.  

                                                           
 .23 ص ، 2012 اورا، ال وداح ر  ر رام ن زة،  ط ادر د -  1
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  ارء - د

         ط ا  ظرا إ راضم ان أ أ  ءرد ا

واس ار اذي رز ورض  د أن ذا ان اري وه أدق 

و ا  " ار ا دان إن ف أر  ن زن و أم

ازن  را، و ور ارة ا ت ن ده، و ل  ات واداء

رة ار او و ،را  زنذي  ار ال ا ده، و ن ت

وة إدو ا طن ا دة   وز ة ، وانا   لا

ذ اد ا راخ ، وواح و اا إ ك أن  راءد را زا إ وتا

أن وروا أزام  واطم ، ر اول  دا ارب ن ار واطوا

م زاء   ، دن أن روا م  ض  طم ل دك ون

  .، و ارء ة وراخ ودا دق 1"

       ن ريزاا ر اإن ا ا  ن رء، ورن ا رظوا ر

ز  د  ز ود ادة ا  دة ز ،ذه ن طون

 ول ،ل ري ل  كوذ  

  ت ت اود ري د * زو  ح  راس ت 

   رر ا   *ز را  ر   

   وار اطل و ا  *راه  ل   ول 

  رات دي ازال د    *ن أدل  ظل ال 

                                                           
ر  وو، دار ن، ن،  ار ا، د ا  -ط د ا اوري، ر ارء  -  1

 . 1، ص 1 ،1955روت، ط
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  ى ال راق أ * وإذا  أل ب ال 

 روا حوط ط تح  ط *ر نو حوق ا ب1  

         ،ريزاا ر اا  ءرا  قزت ا ز دة

ر  ووا، و را  ذى   اول ا، إذ س 

ا ق، ورب واد ا د نا ل إ   ورا  دة

 ا ك ا راردار ا ت إر د ، تأ ا  زاء داء

ر  ع اوم رع ا ،ن ر  ر اراق ددا ر 

 ، وعورو ا و  ن رن أ ة إد ت ا 

 ز .  

  اورة/ ا ر  - د

        وطت اوظ ا  نرزان اراء ارص ا ل

ور او وادي وت ار   ط ن  ور وي 

دوت ار ا ازاري و أء اوت ا، ول اورة 

ل وا  ارن ارن، ث أت رف ذا اون "ارر، ود 

ار زو أ طر ن دف و طس وت ا ار ن  اوطن 

و ن ود د2و ز وي ت ا وطا ن ا م  ،

 ك أذ  مو ، حدي وار ا وض راءء اؤ ر

دو إ اد  ل ا وادع ن ام، واذود ن اوطن وار "

                                                           
 .37ص ،)ت.د( ط،.ان، ازار، د رج اح، دار ،)ازار ا )ز  ان، أد -  1
2  -  دى ،ريدد ا را رث، ادا ط ل، داررب،  ا77 ص ، 2013ا. 
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واطت او مأ ط اروان 1"ارو  مد تر ،

وطوا دا.  

      رضذا ا ب  ،دا رر و ريزاا ر ان ا

طو ونرزاراء اا ن، و ر م وام، وووار وا ت و

وإن اذي  دوان  ن ر  زاري إ و م  ذا ارض،

وا اص اري ا ل " ادة ا ازار ذ ادم رف

اب ازاري وورا و و او ل م و ودة  ات

و أن ر  2"إ آرا د ورا وو ا ؤر  ره

و ق ار ار ا ا ت  رة أرا ذا ارض 

ادوو ا ا ك دا ن اطرة  س  ا واوور

وار أد وزن  دة ردة  . اوا، وك اطوح ا ادي

 وا وطوا ورا  و  و وو"رافا را "

 را  ش ا وو ،ول

 وك اوان    ف ا ارا ر

و دطر ا     ند ا ن ل 

ط  وطنن     و اوطرة ا  

 وي أز ر   ر ك را ز

 مق ا   نر أزرش ا ن 

                                                           
1  - ن ا ،ت ا د ار  دبا ،ا ؤا وطب، ا  ،رزا70 ، ص1989ا. 
2  -  
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ش ا   نم ا و 

 دوى  ال    ك و وال

  ون   رن    ام ره داول

 ن ارة و اودة  ك ده  دى

  ج  ارن   ام و  وت ادة

  1د را  ازان       ون  وزوه ادى

        وة إدر واا و  نراء اد ا ،وطدة اوا

ار ا واذي  ذك ار "أد دي أن  و ذا اق رى

 ت او ن م أوو ،رة اذان ا م زء ونا

 ث أن ط م ا درآة اظل ا ،وطا  ل ل ذير اد ا

 ل رد و  ذ أن  ر  لب وذا ا تو  دات أوط

اراء زداد   ور طوم   رصو، 2"أرض ازار ادة

 واأ ر ا وا ك ا م ؤو ،ون اد،  دي

  ار اد د رة ورة ودم ام، ار أو اد، ول

 ت     ور ن  ترأل و   

  أرت  ن أر   ن رم راه ر ل

دت اوا   واو ت أأل  م د  
                                                           

، 1أد ن زن، د ورة واوطن، ورات او ار ج ا وا، ازار، ط -  1

 .104، ص2012
ت،  د د، ازار، اوط اف ورات ا، اورة ر ا، ار دوان دي، أد  -  2

  5،6ص
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  م  و      ذا ار   ل

 ور ن ر ل   أر ا ر ر1  

ظ أن د رة و  دا د ان واد ا أت        

ام اذي داس  را ازارن، ردم  ب ازاري ب ادر

م م، در ل  ون وم م، ذا ود ارا  ق ار، 

وظت ك اور ارة طر  ده، ود ذا ادر ار ر 

 نذراء ال ا  كو، وا ط لورة اورة، وارة ا وا

ن م  اراء انودوا  اس واس، و رى أد دي أن 

ورة ودا و  ر وا دور ،و طو روو  ر

  دوإو  ن وت  راتل، اس وال وا

ش ب اورة، و و ز اودان ا، وزرع   ون ار اذي

د ا مظ رن أ   ،دا  موطن وا ب مو .2  

ظل وت اورة و ور  ل زن ون، وت ا ن اراء       

ت  ت ازار رة ان  و ورة ادة ار، و زاا

أ ،دون  ك اطوت ا ت  أرض ط طرة، وظل اس 

 و ،ظا ور داد ر ون ،لوان وارا  را ت ب

 ر ودة ردرى ، وذا ر ر ند ز   رو ا

 ،ورة ول 

 .ن وس طراس زد ارب      وازار ا أول داك
                                                           

 .108ار اق ، ص -  1
 .19ا، ص ار دوان دي، أد ظر، -  2
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 م  ح ن داك    أول ور ر اب      

 و ش ارر ن ادوان اك    وا ك  اء ارب    

  ون رش اك ا   ارب     ان و اد اطل

  1ن أل كش و          ب أرض ن دس ذاك اط

د ن اراض ار اق ن ن ب و اد         

 رت اداوا ر اراء ا  ظم ا  ءت ،ريزاا

  ور ر لو ،و وو ر رة ا  مر

ن ا رك ا لو ،ر ذيل ا طر  ت ت اوو

ا ه ووز ر    ر اول أن ا أن و ،طا 

  رب د ظل   ا و ،دووا وطوا ا 

و  ريزاا ر اا طوأ  رين اء ا  ر.  

  ر ا ازاريا  صا - 5

أن ة ار ا ازاري ض ن إرادة  ، وإداع ري       

 ا واوأ واوأ رو   ر ر  وج تص، ظ

ض م ا ا ،وم ر ازارة ت أ، إذ ل 

وا  ترا ط  دى رذات اا  ت ،ود و 

اراء ازارن اذي ادوا ا إداع  ذا اظم اري ا، وظل 

  .طو ت د  وت ار ا   اودة

                                                           
1  -    ر ،ودب اود ا)ودرا (26، ص. 
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     ن ا نرزاراء ا ن ري اداع اا ر إن

رات اظد او ث ،ا ور   ونن أ ا ر

 ورة واا رورة  اوا ،ا  طرا ظا ا

ار وإ ا ن ور ا، وإذا   ظر ك اظرات 

 ا رت اطا  دت ل ا مم زأ د أ  رزاا

رت اطذه ا ق  رات ان ا.  

  ا ار  ار ا - أ

        را ر"إن اق وا "1   ر أن ا" داد إا

 ظ ر دة ل و ،راروأ طر اا   دة"2 ،

ن اوود ار ا  اوص ار و ا، و ن دة 

 وا داوا وط ، ل ن ا د روو إ ر

 ن واء ريب ارل ان أدوار دا د و ،دوا وظوا  أو

.  

       ُو را رأس ا  ف أن ا و رى " رر او

 وإ ، توو أو  ظوأ ،ن وزن و را   س

   رذه ا بر وس ا  ر ا روا را  و

راد اب ر ن ، ا أو   ط ك ا م  أ

وأوا وواط ا وار ن ة  و ا ور 

ا، ول ذا ه أن ر و د اوم وأن ار  أن د 

                                                           
1 - رر اوان اس، دد ط ،. أدو ،ور دى15، ص1،ج1996دار ا.  
  .  15ار اق، ص - 2
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، ذك "1ف ر  م ره  د إ ذه اون و رف

 د را ر  وذجا ا ط ن ررةا ا .  

       ل  كن ذ درة،وورة اء ا  رزا رأ و

و " ر  ، دة و ص ا را  رزات ا

ف اؤ ص أوا ر  ن مق  وأأو  رر اا  ر

    ءن إ روة ا    د رك أن اث؛ وذدا

اور ا  و  ار  ار وان ا ا، و د 

   ذك ن اده  دت اران، و ن أن  ذه ادت

طرق و ار، وو، وزر  وأر ذك   اور، ن 

، و ا ن ا ار  ازم ال ن اد 2"اور

  .واروح

طءا او ا ،واء ن ل  ا ازاريإن دوان ار       

اردة، أو ن  ا اظ ار أو اط ،و  وى ا أو 

 رد   وءه اوي، وإذا و أن س  ط ن ذا 

اض اظم  وف  أم ر وي ل اط ار ا ل 

ري ام او او وي، أا ط  د  رات را ،

 ،ظا ط  ا ا  زر ا ر اا ور  داا

  ط رض وا رث ا ،أ ري اا ا و

ا ردة ا ج اا. 

                                                           
1  - و ف تر دراا را – – 197 ص    ،198. 
 .386ص ادث، اد اد ل،  د -  2
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  ويم اا  

         رردة اا  ،دةا  زاور اإذ  ص ردة و

  عإ ودرر م ث ،  رادزى ال ا ،وإ وو

إ وا ال ذا  ا ا ص، دة  درة ار 

ود ع دا ،ريد اا  رو وظ  وذ  ر

 دراج م ا ء اص، ذه اردة ن ل ا ر ن ؤ

  م ث ، و إ  ذيا ري ادى اا  وا

واط ا ر ا ل    اوظف ا ار، 

اوي ا ،ن ظ ادر ا ن اوظ  اط، و رق اظم

ا ا  ور اوال  ا، ول ار ار دى راء 

 ط ك إود ذ  دو ،وظا وى ا  وت ر اا

  ،نن واز طرا را ا وع، وطوم اان ا

روح اا  ا رة ا م ريا.  

إن اراء ان ازارن ت م ت   ادام م        

 ووي واا وا  ف  ،وو ر  ف و

 ،ر أل اوفا ن ر دي  ل   ظأك  دوذ

د دوا ،زا روظ اا  مرا ن ط رز اور ،

   ر ده ظ اور، ول ر زة   دى 

  ار دي ر ن وف وظ  اوي، و ل ذك ول 

 ر  ق  مظ  وط  نا و  
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   ذ  رو  أ ل  ق 

ود ذ حو ا  ق ن ورا و ا 

 د ا   روف   نر دف ا   

 را  وم ل   ر  دهو وا  ن  

 ب  رب     ب ا ه 

   أ     ت رر در ن 

 ل در     وا  ون د 

  م أظ مر    اروادث ا كر رب 1  

 أن رأ ا اد اطر  اص اري ا دى ن وف، 

)م ، رظ ،ق ،نا ،وروف، ذ ،   ،ا ،ور، دا ،

ر اص   ظ ذات اط اد، ون ار ..)  رب، ارم

رد أن و اود اري اذي و إ، ور ل د ن وف 

 ول ،دم ان ا ل م  رز  

  ا  رس او واود

و ك ا   دردر  

وم و ل  ص ودز  

  ث ن لودد ره ر 

                                                           
 .123، ص  وده  وف، ن ر دي أق م، ورات  -  1
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ب واذس واوا در ادد 

 1در  ت ارض ن اس ادد

     و ،دم اا وظ   ر   ا   د

وم ظر ار  دن ام، وو ص  ار ن آي ارآن 

   و ور  ،و  ج إ ا  ار و .ارم

 ، أظ   اة اووار ا  أ اط ارة،

 رو روا ة ان ا دد ا ثدر اص ا ن ذاو

 د طر ا  ورا وال وان ا دةا  ،راو ظوأ

  . ار  ا   اوذج اوي

      م مل و ء ن رة صن ا إذا  وت ان ا 

ن اظ ، و م ا ظ إ دال ذه ات رد دول اردة 

 ا  دةد تدي، در واا  ن د رد ريق ا

إذ  ا وم   د ن ا اوط ار ،ظ  ادة 

  ول ط ن رام ت اددة ظ در د او،اد

ن و اوط ر   *** را  ش لو  

 شو ل   *** ه و  بر رو   

 و  س  س *** ول ذا ولو ن ا ر  

و ر    *** ر و رح ا ور و  

   زز ت  د ن و *** و س    

                                                           
 .120ص وده  وف، ن ر دي أق م، ورات  -  1
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  ت طا   *** وى ش ن ور ا و  

  تّو دادي ا ***ن ا ك ور اع  

ط د تا ول ز *** درت  مظ مو ا  

 وم را   و ا *** داوه  ن ل1ا 

د وظف ا ط ن رام اور ا  د أن        

اطع وا م ادات از   وظف، ون ارل ن ل ذه

 د م ن ك م وام  زر دت وا و، از

 راق، ون اواع ا وظ  ت  ا رة وارة أرى،

 وا   دم ر ا ظأم ا ،أو ظ ذه ،

 زر ظأ ،  ردةو  لو ، وظ وق، وظن وا

 ا مإران إ ط ل ذ ذيرم اوق اا  ما.  

 روى اا  

 ف ان ول ط ار ا او ا رق اوذج         

داروى ا زل إ ،وي اذا اوذج، وا ة ان وط فوا 

  أ زة  أن   واز ار او ،ل  ف 

وأم ل وي د  ار ا  اوى ار  اوذج، 

د ول اء اوي إ "ول ارار  ،ارار اويواه ار و 

 و ،دا و  ب ا   دى ر ن رئا رؤ

                                                           
1 - ط ن مرا ر  ر داحل وا ،راود ا درزة، ا م دار ،2 طو ،رزا 1122 ، 

 .23 ص
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 وا  ا 1"ا ، و ر ا ر د ول  

 ن َ   ر دو د ن       َ نْ وَ فوُ نوْْا  

  نوَط فْاو رْا َ ردَْ          اءدَا قَ ن  

     رََْْاو رْاسَْا ن ن َ     بوْْ ْاو  ردَ ِّإ ز 

    ْاردْا م ت ْ       ْةرَ ترْ نْزْا  هْطر  

  ْ تَط رَْْا           اوَْ توْْاو ْْْا  

  ِْإ ترا ن م      تََْ ذْ ْ ْْ مْْا ودر رّْْ2ا 

          صل، از و و رو  وادد و ر د

ط  ارار اوي، ث ظ أن  ات رك  دا ادر 

 ظ )(ا  ول ذيز ارت ا ظذه او ، ث أ ر

  س ار ن  ودو أن ارار ا  ادة سورؤه، 

رد  ط ادا ن أل أن ر وارار  ،ن ودت و ووء

م ظ رار  أر وة و وأر وو   ود اددة،

 ط ورؤه ص   وا ،ق وي  ن ان 

 ل  را و دث ارار أوا ،و  ن ا و 

و د و  ،  ل و و وو  ار ن 

 ز ذيق اوا ل ا دةا.   

                                                           
 ،  125، ص 1992،  1، دار اداب، اىرة، ط)راءة  ر أدوس( أ دروش، ر اوت.  -  1
2  - رن ا ،ور رد أ ر –  .233او، ص وطل و ا ر 
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  ال اري ا اورة  -ب

س ل وذج أد   أواب اود، إ أن ون ز ارق،        

ث ط أن ش  و راء أو س ، أو ط ار 

 ذة و  ذو در من ط  ،  د  ،دهوإ را 

 ، زه ا ا   ون  دار  ون د أن 

و  إ ،ذك د ادء ل ون إ  رق اة، ون 

  د ذيا ب رل أد ،دم وان ط  س مد قرذا ا

اد طوي  و  ذ ،ط أن رك  اوود وظ، وال

 ،س ل ادء ن  رم ادا، إ ط ذك اذاذ اذن 

 ون  اط ن وا و، وإ ون  اء ا ل، 

ون أوو م ال أدا  ون1 ن ر ال او ،

ق اا  تث، ودر اا ط ذ حا  ب ا دس ا

 وا ،وا وطوا ذاوا وك  ا  طوف تداوي إا ا

ا ور ن أط ار ا ، اطع ار ن راء ار 

ب ا، إذ دوا  رم ار ادة ا أن رزوا   اد

ا، وا روا ن   درام ا ارة ا س روح 

  .ار دم

                                                           
 .139و ف،  اد اد، ص-  1
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        و ت ادان ا   د أن ر اع اطا

  ن ا  وار ،ل ا م؛ إذ اب ارت ا

اوت وار ار ا  ار ار ا، ون ل دور 

م  ء أل و ر ا ،ث اك راء ار ا ل 

وا ،و  دوم، و و ق إ ر ذيل ان اب ال أ

 را ذان ا  رم ار ت ،ا راظ ثد 

 روا دا ورو  وزاد ،أ  وطوا وا ا

  .ار ن ور ان

 إن وة ال ادا  ار  وار ا   ن ون       

ن إرء   ن ال واون واوا، وذا  أن   وى

ال اري  ت ن راغ، ود أن م ور ارد ن وت 

د ر و ن  ا أو اذ ور ا، وظر وة اور 

اد ا ده  اواس  ا د ار  دي ف اورة 

 ٌره و ذوقب ا ن، اق ارد وال ان ا دا ا

 رورة اا  مظواء واق ا1 ر ، د رورة اا

 ر ره ا وو طره ش أو ، .  ول رزاقد ا

و  

  و ور .....ر ا ت ر

   ررق .... ون ون أ ار 

  ب طوط .... ون ارل إدر ِزل

                                                           
 .170د ف، اد اد ادث  ارب ار، ص -  1
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  وا  .... ِل َر  وال 

  1ن أود ر    .....رو وزل

         ا را  ل ن  ك رظو دو   ش را

   د رج ن وا  زاوج  ن ا ا وا ول 

و  د   دزا وط ، ذيز ا حر ، ون ا 

ل وار، ود  اراري، وارض ا، ووى ن ذه ارض 

 ل ورل ا)لزوا( رد ز و را را  ل ل 

  نزراري، وا  بوا  واطن د وإ  رو ،

 ة أا  ا رو ر أا طم اذا ا ول ف 

و.  

    ر اوا  ص  أ ،ا رت اذه ا ر رح ذا

 ،را را  و ،م واد ا رد ا  تذه ا 

 ش ا م ار  فو ،واا و ا ط د ،

 د ز ون ا  وانل أده ا ،رقء ا ز ا

ود  ا  ،و ن ر ) ت ر(ا ، ات اول 

ظا ذه ا ف وارا ن، وا ل، ور از وورة، ا

 دا  رح دام رارن ا ث و ،ا   أن طو

ار ر ا  ،درك  ارار دى ان، وو ارار دي 

إداع ذه اورة ون ل ال ، اذي و أداة اورة  وظ أن. ووي

ل و  ، دروواوأ وا رو   ن رظ  ط

                                                           
 86د ا ن  ،د ارزاق و ر اوطن واد، ص -  1
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  ول د ارن ادوب .1ض ة

ا  ت روا  زات  

  2أم ع زت وأ ت ذي

ال از   دل   ار  و زل، وو ب

 و  ن رظ ا وده، وا) ت روا ( وات ا

و ل آ ،ل ن ره ررن  ا وا ن  رب

أ.  

 وول اذوب

  )ور(ارل  ل ور 

دا  او    

 اررْر(ارا ( ف)ل ( ورو ادا)وبا(  

  رء و لو.3  

ظر ار  ذه ات م ر أرار اة، ورف  ،رل     

ار وذ ور، واد ل ادو اوب  د ود و  ط أن 

 ل إ  ر   ن رذ ث  ،ذا وذاك ن و م ،ه

وظ ا ام  .اة، و أره ور  أل ددة ن اس

  ن را رات اؤ  دما ت ارار( اا ( و )

  ). ف(  ء واداة ل ) اور(وو ا ) ادو

                                                           
1  -  وارو ، را ري، ازاا ط ،دةو 63ص. 
 09د ارن ادوب، ادوان ص -  2
 .10د ارن ادوب، ادوان، ص -  3
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ور   ت را ،ن ن  و  رب      

واذا ارو د ت أ وودا ارأة ر اد واطرف ، ورت 

   ار اري، ول

 زر ن ب وم    ا و وت   ل

  1و  طول و وم       ود ج ر و ل

       لوا  ،ولت ادر ا  ن اأر   را 

ذر أو ا ادد، وول ا ن  م ل إ  رل 

ا ن و دد ت اا  أ و ،  رور ال ا لو

 ا ك ا ر إظر ا ب دا زر  وى ا ا

  ). ازرة(أطت  د ر طرف 

إن ار ا ار ن ؤ ول ار، وأ د ادرة  رم        

طك ا ن ططري، ا ظم   ا واء اوا را 

اء ر او ا، وار د ب  ال  در 

اورة ار ذا  إ  اف از وا  ل اورة 

ود ل رواب اورة ا ا  د أن ف إ ن ده ض 

ر اا  رر ازاا راث ا ن   ورةد ا دوان، و

 ورة وول ا  دد  ن رر ا تذه ا ن أي و

ا ر2  

                                                           
1  -    ر ،ودب اودا ،ظر )ودرا (24، ص. 
 .112ز ادن إل، ار ا دب، دار اودة، روت،دط، دت، ص -  2
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       ،ا و ا   رد   ريزاا ر اإن ا

اط اور ن ، إذ  و دة أو طو  وظ اور ا ل

ر ن اور ار ، ول أم اور ارة  ذا اض ارم ن 

ور اك ا د ري اج اا دي ل تر .  

 و ذا اق ك ن رى أن اورة ار  ار  وأن       

اري   ون ذك إ ، و  ار وس ا واطار 

ط أن   وام  را زر ل  1، إ ادع وره رزة

 إ و  ،ا و  ا روا ذاا  دل، و 

و ذا اق ن ن إداع ار  .رد ارت ادة  اد اواد

ا   ا   ا وا اداو  اوط 

درة  ا، واور ا رج ن ق اذت ا ا ف

ر اذا ا م  ا.  

  

                                                           
1  -  وارو ، را ري، ازاا ط ،دةو وانت دوطا ،ر، ازا63ص ،.2010 ا. 



  

  

  

                                                  

  

  

     

                               ما ا 

 

رة اات ا  

    وك زواوي 
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  1- وط  

إ ار ار اذي          ونا ازارون ارف اراء       

روا ، ووا  ل ل ادة اطور ار  وا اددة، 

ا رادي ا ن ا ذواوا     ذ  رام   ،ري اا 

ر دم ورت ل روح اداع اذي  ن ال  ارت اورة او

  م واد واص واا  ومل . وروك زواوي    و ر

ن ن ؤء اذن روا دام ودوا اب، ووا ك اظء ن    

د ط اراء ارب، ل ذا ار اب ا، واطع أن    

 رة دمن، وراا ر ال ا  را     ا ك ا ر

ا.  

           ان     ر ر    ك زواوي وردرة و لد   ة

ا،ر اوا    ف مرا     دد ا ا   ل اأ

دال ،ا          را و ،ا  رف، واوا  ا

 ر ررت  ،1، ور       وظذا ا دن ن وظا رورة اا

 ا    درة أ         ا ّراض اا د ا ف اوظ

     ذيا وره ا س ذاو ،ورا ر مر    ءاتر اد أوا

وا وا طا وا را.  

  "إن  د ر أن اورة ار  ب ار ووره، إذ أن            

  ورة  رو  ن ر أنون  2"ا دةد برا 

                                                           
1  -  ق ،وان ارح د ،رزوظر، ا ر و ،د ار  بن، دار ادس ا مراإ

 .10، ص2003، 1ا ،روت، ط
، 3ط ، دار ار ار "، رض ور ور" اس ا  اد ار  زادن إل  -  2

 .401، ص1974
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أ دظ اا    ن دا وا ،      ،د ر ذاوس اا

ودث ذا  ء  ارات، وات، وات، واروز،   

،وددة ات اراء واروك    ور اوص ا     بو

 وفوا ا طوو ا ور ذيا ر ان ا م ا ،

 أن ري ذك  وث  ل        ك زواوي، وور ر  ز 

 ت ا ور اا  را  د و   ب ،

ر اول اأ  مق وام اا ط.  

2- ورة اا  

، ود ن   ن   ار ار   ا  أ رة          

 ، ل ن رورة ا د  رول اظم ون أذن ا واو

  ،ده ا وادوده، و ر ن دا راه ،"  ن ن و 

، 1"ارا  ات أر ن اراد   د  إ ل اد    

    تل ا ن ا ن طر طب ارورة ا  وم 

  ،م اد ره       "ا و    ءأن ا وور ان ا

   ر ا   م وهوا  ن  ن إذان ا ت إذل ا ن

، ث   ا أر ن و  ن ا     2"ادا ر ان وادًا

 را  راكن ا در رأ  ون   واطوا.  

       ات  روبأن رى د ار ار و      

، و   اء ورة و، و   ، و   ر

،  3وً، و   وً، ور ازت ذه ا  ض          

                                                           
 .122د ار، صدا ن ر، -  1
 . 122، صادر اق -  2
 .69 ،70د ار ار، أرار ا، صظر،  -  3
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 ،دا  را، وادو َن اا  ون ذيك اذ وأ  وأروع

إذا ارت  "وذق ار ور  ا   رم د ث        

ودت اد ن ان  ن أد، ت إ اوس ن أب       ات

،  وم  رزات  اد وارب ن      1"وت اوس إ أطرب

  وا ن      "ار  كن ذ ر دأ  ن إذام أن اا

دأ   ج  ن رأ  ن ون أن     ون ا ر أنل واو إ

 ًرب ن اول ل اول  اء ء ن  اورة         

وا و ا اذي ل رب ن اول  وك  ذه         ...وال 

، إذ ر إ وف ا ل  اف  ا"2        س  اظور

  .واء زداد  و و اول 

           ا   رو  رزوا  دى ا رة ا وم

ووا ن ل ا ن  ان، وذا را إ اط ون ادر؛ ن     

ر ار  ا اط ون ادر، د   ض د اس،     "

وأ        ن و رادن ا رت أا  ران ا ن أو  

 ، وا  ت ا رأ ن ا وبطون ا أن إ ،  ا

 ن اق   ،  "3 ذ دل   و ن اوض واس    

طق ان طر ون ء دروح  اوا وو ،ا  دوا

  .واد ن اد واوض أء ا ن ان

                                                           
 .98ادر اق، ص -  1
 .69 ،70د ار ار، أرار ا، ، ص -  2
 .11ارزو ،رح دوان ا، ص -  3



  تمظھرات الصورة الفنیة في شعر مبروك زواوي:                               الفصل الثاني

77 
 

ا  اء  ر و ،ن "وأ ر ور و رى أن         

   ن  ،رة ت دة أووا "1  ا طس ا د  ،

ن،  د ن د ل ، و ن ن ارط ن        ن ان ا

 ا طر"   تو ،أ ر    طر ا ن ا

، 2"اد أو ل،  أ  دث دال ا وز رط ن د ات 

 .ة وإن ت در اد  ر

         و    "مظ رر   أل او ،ن ا را 

وإع اوس ور وا ورب ام إ اذن واو  ن أرض     

اوا إ ء ال، و درج ارء  ذا ارع ن وره اد أرا  

، وو ظر ن ظر اورة ار ً"3        اس   اب، واد رو  

 طن       "وذا إ ب ار  ،ظر اطول ول ا دة 

ده ً، ون م ل اظ ن ورة إ ورة أرى  او اذي رده 

 و أر   اور، ن أراد ورة   ال وا  اء 

          و أردأ  ،ءا  وا ا  دا ورة وإن أراد ،ً

"4 رؤدة او  ،     ما  ا دأ ا د ل ن ا

  . اول

        وا ا د نا دةإن ت5ث و نداة وث ا ن ، 

ا ون ث اطرن، د أط زم ارط ب م  اورة           

                                                           
1-  رص ،دي واراث اا  ورة اور، ا173 . 
2  -  دي واراث اا  ورة اور، ا ر172، ص . 
  .183، ص1 ،1983زي وت، م أب ان، دار ا ،روت، ط -  3
4  -  ردار ا ،رآل اا  ورة ار، اا  ن د ،داد ،167، ص1981د.  
  .و د93 ظر، زي وت، م أب ان،  -5
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اَ  وأ ات ّ  ق"ا  رط ت اق وال

ت ول وا  َق اّ  ق، وور وا      نا

 ن أن و و ن و   ءا  1..."ون    ون درا كذو ،

         ورة اء ا  ت ا واع ا  بذا ا     د

  .ار ا روك زواوي

ان  ء   وار ر  ار ا، ودم ط و ك ا    

رورة اا،     لن، وون ا  ض     لم ار ا ن  إ ،

ا روره ا ن را  دور ذيز ا    ا طا ووا ،را  

د ا  وءاتره، و تو ن وحر وا  ،     م

     وو و را ن ا  ،    ط و  مو   ريوا

، ون ط ر روك زواوي د  ن        اد ل ت ه   

  واع ا ا طور ذات ان ا رر اري اره ا وع

ا.  

  "ل روب" ن د او ول  أول ت

 دو وْ ري جأر 

  2ْط ار ع اب ن اوب

ر د وده ارج، وره   ء ار ،ذا         

اداد س ل ر ر إ د د  رم  ار، وف 

ا ، د ت ذرة ورت  ات   رو، و ن ذه 

                                                           
 .220زم ارط ،ج اء وراج ادء، ص  -  1
 ".ل روب"، رن، دة وان 15/07/2018وم  ء  ار روك زواوي -  2
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د  راق ورا  ات اي ن د ل روب، ن  ا

""  ٍج ودو  لرزف و وم ِل زو ًود ََ  روس

   ذيطر واذا ا ن زاو ،رو َ تدوا  زداد ا

و  

ودج وا  روس دي  

  1و رت زو وذن اب

  د أن إ  دره إ ن ره رج  را ذا أن ن م إذ

ووي  طب ر وم ره، ل اذي  زوج ا إ د أن د 

 أق ن ذا إذ ن ن ود ذب ار إ٫ ود ول  ور

  زو ت دره إذ ل

  زو وذن اب.......... 

و  م أن ب  اس ره؛ در  أ ر  ارن       

  دى  و إ ،طن ا م ب  ،ر نوا

 أن رر ون اواز  ط أو ز  درار وال اأذن أ  ط

 دش اذن او، وا ور  وذك ن  ار  ور 

و  ،ورا   )بَن اذو( وذن اا  د وا ،

ود ل ذا  ورة ٫ وأ ا وادرة  اه و ار

ا  .  

                                                           
 ".ل روب"ادر اق، دة  -  1
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    ،ن ا و ،ا ا  رزي وازف ا و بوا

، واب ...ازر  وا. ازار واب« د ورد  ن ارب

لَ ب؛َا  ب اَوا ***. ََ ونورو  َِْ ،بَوا 

رز1»ا رون ا را  روك زواوي د ورة ات ا د ،

واد وال وا  دق اوف ور اط واد، وأن 

ودة اد ءت    ول. اروك زواوي  و ا  ت

واا  

وي وا ير ات َظر  

  2ورح  را ت ارب

         )ره (   ، ا ذ ،بر ذيء ا

روب أو ارب، ) ا(،   اي )رت(ر اروب ال 

ط ،طردا  و   ، إذ ون ذات ب ول  ظرا 

دد و ددة، وزن  ا  ت وأطراف ا  و 

  . و  اق رم ان

ن ار رز ر إ ذك او اذي ب ل  وت 

 ،تزن وآ ي أوت ا ،ا  ضر ذيم ان ا ث 

، اذي ب م ال )ا)راء ا، وأ اذي رض و إ اطن 

                                                           
  .( ،1/675ب(ن ارب، دة  ظور ان 1

 ".ل روب"ادر اق، دة  -  2
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ن أر اود ودة ا، وو دول ا ،  د ء  ن 

  . «1ب ن إذا اد وده وزن  وول. اق واج«  ارب

رم او ام اذي  اي إر ا واطن؛ إ أَ رح أن ون و

أداؤه وإ   ذا ار ا رب ظره،  ن ت در ذك 

، واذي طوع ذاك اواد ارج اذي ذره  ط )ارب(ارس ار 

 ( ود رج(  ذا ات ون) ارب(ادة، وا اوودة ن ظ 

ات اول زادت اص راط و، وذا  رف ق واك 

 ث وادر اا  صت ا  وم م اد او أو ،ا

ص وت او ن ر2 دوس واردد اراه ا ن مل و ، 

، وذا ورة  ت  اوب اوي اذي ز  ر، وذك 3اص

ن ل اراط واق ادد ن  اد، إذ  ن ر ادة 

 درا  ذا ا   ذيذا ادة، و  ل   ودرا

، ورة ات ات و  دءا و ر   رذي أا  وو

دن ا.  

إ أن ر  ول) ا(وود ر إ وف   روس      

 ، ر اود ا و ،و ل   رت ط 

                                                           
  .)( ،2/214ن ارب، دة  ان ظور 11

 . 13م، ص1 ،1991ت اص، ارز ا ار ،روت، ن، ط د ط ظر -2

ن اظر واطق، دار ء ط وار واوز، ارة، م ا ا   إرام ا ظر -3

 .93، ص1م، ج1 ،2000ر، ط
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 ظ  - إن ت  -وا د أن ار ذو ادار، ث رى  ن د 

  ك أنذ  دزرا، و أو –  ره   ا و-  و 

 وا وى اؤدن ا م  ،ا ذواا وا ع أذوإ

دا.  

       ، مطوس، وا ا م اظ قز وم روك زواوي إن 

ورس   ودا، ل ارئ  ذا ال، رغ ادوال ن 

دو ا، وؤل د او، و  ات اث،  ون 

  ،نا وق ان ا ر ص، ظق اأ   ا

ؤ ا ا د ر و در اور ا در  أن ت ار

 ورة ا ،ا ود ن ا را ا  ك أن 

 ا ا ل اظذه ا راءى أو ،ظوا ا وز و 

ون ا  ر.  

        أن "  روة ا   موا ت ان ا ك ور اا

ظ ءوا ود ورا رن ا رن ا "1  ك دوا

 واون، وذه اور  ءت رة  ل وازم ن ال 

ا واد ار  ل ،زات وار اا  دامو ا  

 ر لة، ودم واوا درة اإ  لو د ر دار

   روك زواوي ا وره ا ،ق  ارا  ،ول

 ب ور رري وو  

  وا   د اب 

                                                           
 .11، صوأدوات رم اورة رواور اري، ار ا، دن ن م -  1
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   وي ن ل  ار

  1ر ن رة ززة ْب

 ط  د)ق ) اوازان و ن واف أا  ورر او

ووان ور ن اطور ار او ا ب  ، أل أد ن 

 وو ،د  أ ز وو ب،   و أ ن ت 

  اوار ن اور ا ق   ر ف،   ل 

ر، ود ) (اف و ل إ  اطدت  ادة ا طن 

 ،وات اا  ل ا ا و دو و أ ن أ رو ّ

. وي ن ب  و و) ا)ر   وو  و

وم ا ء ا رد . رش ل دراد أودد أ رةو  ر م

وظ . أي ن أل ر  ار وة) ن ل  ار (و ،دل 

) (طل اأ   وزعر وار ا.  

ل ب  ود ول  ب ّ اوة،  و رب  ات      

  اوا  م ول

    ّدي ت وج

  2ور ذري رق ُ و وب

                                                           
 "ل روب"دة   -  1
 دة ل روب -  2
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    ض، وب ا و و ده ن ن د ر عطا   

ود ) دي ( أن رف ور ا   ،را ؤر ظ اد 

  ولا   ء ) (ولل ا ، )  دي (أي ، 

ل ول م ول ، و د ول   إ ن ، و ار 

إ ر، ود رت دة ارب  دم ام  ول ) دي(ل 

و»أ  مم، و مأ  ذيون اد م إ«1 . ددة او

  ز، وز وس و دا  م، إو رون رون و  مأ

) وج(، وذا اظ )ت وج)ر إ ووا م إ وت ال، وذا  أ

 ج اء و)و ن ا ا أ ن ال ج ء  ن ارب 

  ل. 2)أداره د ما  قردوام ا مواأ  ره داذ ر    

  ور ذري رق ُ و وب

) ب٫ رق(وف   را ار  ذره ظ . م اد و أي

س وا أو وا ، ل د  ز ار  ،رق و ء ام 

 دام  ،ن رج  و ب، ر د ده واء دث ذا اد 

  . أو دث  ره

                                                           
1  ،با ،و ن ن رو  مد ا ر، ط ،رةا ،ا  ،رون د3 ،1408 ج ،

 .34، ص 1

 .360، ص 2، ج 1414، 3ان ظور، ن ارب، دار در، روت، ن، ط  2
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ود   ورا  ،ل ر ذري  و  ز ذا ات     

ل اب  م ده، )  أوال ر وأره( ب، ث  ذره 

   ولذر ا وا ، زذا  ل ل ورة  ، و

  َل اروب و وو زج

 صُْ بو ل ل ل  

 ات   و ار ا رام إ ادون و واد 

، 1"ازج"د ن أب، إذ   ذه ل د ط ام ورأ و ن

 "جزص " اذا ا ل إذا ا وف ض صص وإ  ا

 كذ و ا  و دش، ون ا رانا  ن زا 

  طدة ا وطت ات اد ا ن م و ،لا  دل صإ

  ).رو)زوه ص ض و وق  ددة ا اروب 

       ،لر ا ر روك زواوي را را رؤا  ك

ا، و و روف أن وارؤ م ر رك ز ار اذة 

واور او ازة أن ري ذه ار ،د د رار ك اورة 

اط ،ده د ام اورة اد ا ول ذه ارت إ ل دد 

  .ا  ال

                                                           
1 طا  ذيوا ،زو ا ظل اظر. أ ظور نا  دة ،ربن ا)زز( ،5/319 .  

 ا    ب د ورتو و ا   ر وزج، و ض و.  
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ر د ل  أ  أ  ي ظ  ار روك زواو      

داا در ة ور ريق ال ادا وظردات وذ ا ث ،

 دت ددة وز  ادرة ذن، و ر رز إع 

 ود او، ون م  ن رئ ل وط إء  دت د

وز اوم ادر او ،وز ل   ووز اظر واص وراء

ل او د ورةا  ا ر ،أو صق اوز ا.  ذهو

ري اول ان ا با  ر . ول   

دد نُ كَو ت  

تْْ كْوزرَطاِري و ن 

د وحءو ومَ وانَا ن  

 تو ُْا َ لد و  

وَ ب ويْ د ط ريْط 

ت ْْْا ق ك و  

د  وا د  

   ت وُ ّطَ  و1         

      ا رذا او رورة اء ا  وي ور ق ث ر

 رك اا واا را ر ق اورة وان ا ظل ا

اذي  أن   اورة ، وذا    د ر روك 

زواوي،   ض  واور  ورة ر   إ  ن 

                                                           
 .ا اذ ، وان ادة02 /11 /2019ء  ار روك زواوي، وم  -  1
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ور د ذه ذه ا وب ، د اض واءة واف  دو

دم  ذا ارس، و ره ا وان زرش ذا اوب،  ث 

، ر أ س ي ون، و ب اب )وم( ورة ) وح(ءت اوان رة 

  .تاد  ب و اطل  أ ود  اذي د راه

رد أن ول ا  وى ط أن ب ا دا اطر أي اطر اوب      

) ذيء اا ( طرا دا او)مك ) او ذ كل ذ ق   ن

   د  ط ب ان   ن ذيطر اراخ و ال ا ما

وطن رم ل اة، وواب أرا  أ   طء ذا ا

و دا  ن د را ذك، ون  ت ن ار  ب 

  .ازار

رة ن  ذه ات أ ءت اورة ا  اد  ات ن      

 وود  ءو  ،"   ر دة ر دةت،ووا 

 ..."اوا وال، ا وار، اس واع، ادال وارج، وا وام

1 ، توا  وإ ود   ل روك زواوي د إذ ا ،

  . إذ ل  د رؤ ار وإ اق ب وال

ت  رروك زواواوه و وة  ي و ط سر أ ز دي ن

زادة راح طول أم ل ال و  و و و اذي ث ارب طن 

  ل دره اوي اذي  ار  زم ارد اذي ق اطر ول

                                                           
1  -  ،داج اأو ،م اورات دب ادط،  ا ،ور ،قرب، د174ص، 1993ا. 
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 وات دي ز د ل ال 

ر دام  ڨدازت ا1  

٫ ازا  د  أم ازن أي ا اظ ا را ارد وارق

وازاز ذا ادي ) زو(وود  ات اذي   س اوف اذ ف 

    ل ال ا بوة أ مأ در دو  ه اد  ر

وود وف رة أرى وره  . ك ظم ور دا ادي ار

د آر،    أ ،ن ار ل ظم ده ذا اد 

، ث  د )ر)ره وط ون   ذك ر رة 

رو م أذ لدى ا رره و ل أنا. ت، وا ودة إ

  طو وو راأ ورة و را  رو د رد ا 

 وإذ  رام اذا ا ن زه و.  

      ،ا ا   ا ور ن ل  رت" اأ "

ا   ل ل اطب و دي از ار، ذر ا  و

 .  

       ا   وج  د روك زواوي د ورة ال ا

ا   ا ود إ ق ار ا اذي   ادت واروز 

ده اري  الاورة طف  ا ار ا اظ، ور 

ره،  ت وأدت از  أوان ازرت  أر إ وإرة 

، دت  اط ا ا و ق  ً ر و

را.  

                                                           
 "  ط ال "، دة 13 /01 /2020وم ء ث  ار روك زواوي   -  1
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3 - رورة اا  

       ا  ا زا ور ان ا رةد ا  د دون وا

     وا  ود أون، وم ا ث ن تو  ،رو ر دو

 ر ،نر"    ن و ، بر أا   سو ،دواب اأول أ

  و تزو ،و تم إذا ون ا"1     ، تر ورو ،

ا  أل     ل ارة ن و    "اري  أ  را أو ل

ود ض   ن ار واور، وإذا ت          رض  2"ا إ ره  

ارة ق ارة  ر  وت   أل ا   ال        "

"3 ن ا ،" رن ل رة طر  دم       ره دل أو

ن ا س4"أ  ا  وم ز ورة أ " ل  ورة

       ا ا   رىردة أ ل ردة "5     رز

  . ووح  ال وادال واذف ن اطرن ان

       و را رو  " در أن  دع أن ء ءا 

أن ذر  "  ، 6... "ا  ر ا    وظره، وء إ ام

  ، س ا  ول اد ًد رطرف اا  درو ا د طرأ

                                                           
  .368، ص1، جان رق، ادة -1
 .275 اري،  ان، صأو ل  -2
د  ن ث رل  إز ارآن، ق ار أو ان  ن ، ات  إز ارآن -  3

 .79ر، دط، دت، ص ق ا و د زول م، دار ارف، 
 .22ر ور، اورة ا  اراث ادي وا ص  -  4
و ر ووو إوس، ظر ا اد ،ر د أو أد، دار رب ط وار، ارة،  -  5

 .25، ص 1992، 1ط
 ، 5 ،2004ود د ر،  ا، ارة، ط ق رأة و از، ار ار، دل د -6

 .67ص
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 ص ا   ت كذ  ً1"دا ،  سإ  و م ء

  إ ا دا و ن تل اا  ذاح، وطل واأ  

  .أرى  إ ل د آرول 

ورى د ار ار أن أل ارة و ا، وو اذر اذي         

 تر "أ د ا ت  رةم أن ا2"داا   زء 

" وره ن رة ورة أو  رع رة وا  ل د   3"واو

أر ا ار إ  ال  ارة، ون  ا  ده  

"  ،ر ن  ت رةت ال، ون ا رم ا  ا 

ر و      ، ظزاج اوا ، ر  را و ب ا

، ون   "4 ود  رة، و ن  أد إراض ن ار 

       ن، ون اطرن ا دو  ل ا دعول ا 

ور ار إ أ   ذك  ون در  ادود  ،ل

  .ا  ن 

 ً ًرز  ال اظ  اوول إ         ارةل       

  كذ ،ت ا"         ن كذ   ،را  وم و 

ال ن ادت ا     ا  ،ز   د  ادال او

  ت ا"5  ا  دع ،     واط  وصوا ل اا  ر 

وا ور ط ا  ط أن ل ا  م      ورك 

                                                           
1-  قو ط ،ومح ا ،ر ن أ فو وب أ ا  ،ب ام زرزور، دار ا

  .477، ص2 ،1987روت، ن، ط
 .45ا، ص دار ار، أرار -  2
 .26ادر اق، ص  -  3
 .43ا ار، اوط ن ا وو، ص  -  4
  .201ر ور، اورة ا  اراث ادي وا د ارب، ص  -  5
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   إ دري، ودث اا         ،  و ،ر  ر

" را      ويط د ًراا ظ بر  ن ه رن 

رض أو دم ام ط وود  رورة ر د ر دى    

  راوا د اور ن        1"ا ، ز ر  طا وو ،

وادء ف ا ن طر      ا ث ن اود در واول 

درة اا  . 

ن طرق ال    "2س ا  دول ا"ارة  وإذا ت       

  ن؛ نن د ن دالور      "واراع اا  ول اون ا

   و   ر تز ن دارع      وا رل ا نو ،ر

،  ج ر    3"ات ، ود ر رط وق وإم دق

راوح ن اظر وا، إذ دى وب وق ط ادل و ،ذك 

   ون ا اروك  وً   "رط ا ل واوم، ث 

، و وم ارة  دم ات ور إ"4        ق  إ  رد اوم

  ال وا  از ر ال  واو  ام     "

، م  اج اورة ار ن اع  اد ،و"5       ارة

ر دى  او ار، و ط و أد ظ ص ن

    رةم أن ا ذاو ،رر اظل ا ن فو"   ًظ ر أن

                                                           
1  -  دص اا  ،وح د)إ وأ درا( ،وا وث ات وادرا ن ط ،

رم، اس ا187، ص 1993، 1رة، طا. 
 . ،369ح اوم، ص ا -  2
 .  169، اء ا ورة اد  ار، ص  -  3
 .373ا ،ح اوم، ص  -  4
ل ازي،   د ام اري ا، ازع اد  س اب اد  ،ق -5

رب، طاط، ار235، ص1980، 1رف، ا.  
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          إ  رر اذ رد م موا  در    دا

  ًر1"و ا   ودرة اوا ، طرف اط اا  م

 كوا.  

          رةون ا   ؛ا  عر واذروة ا ل إ 

ظر  أ ّور ا ورًا ق رض     "ن ذك و ر  ن 

ط أو  ال   و، ور  س ا  ارة  دون ا         

، رن ارة  او دأ د ا رق ارات اد           2"إطب

  و ،ددو د إدرا وراء ا ث وا راء اوإ ،ا

أن ون  "ن إل ور اث وودا  ا  ر ،ذك د      

 ن را رةا  ن وط ور  رج ،واطرهل وور ا

         و  راو ر  درو ، أ  دل ، و

ار دل اري، وء ا رن اس ال واو ق      

دق وأ3"ا   ن أن د رورة ا ، مرؤى ا 

و اط وطو ار اط ل، وأن ون  دت     

  .واءات اؤرة  اَطب

                رؤ  ،ا رت اوا   وة رةت  ا

 ر اا  ن وز ،ن ادئ ا رس ل  ويدي  اا 

رفو   ،ء وا إ واز ر اا  رةت ا رتظ

 أطر ا ا و ن از، ول ر روك زواوي دت       

                                                           
1  -  داوي، ا دد ا ق ،زق ا ومو رار ا طرازا ،زة ا ن  ويا

 .120، ص1،  ج2002، 1ار ،دا، روت، ط
  .273م أب ان، ص زي وت، -2
3  -  ء اا ،  ر، صا  دورة ا167. 
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   ا وطا ا و  ن قو ،دا ا واأ أ  ده

 ب ول أن نراء ان ا رف ا ن . ول  

وك ا رو شون اوا  

  ْ1دي ن   َْطب

 و رو ن ،ب  س ذيوق اا   را  رو ث

 رن ا ور اد ا ،به ا ن ث و )رو( ،

  . ل أن ون ارة ) ار(وذف ا  وو 

 ،وت اث ا ن دأ رىأ  رة رةذه ا زز دو

واد اطب، وذف ا ، ) اوع(  ،)دي(ود   ظ 

، وذا زاد  اور ا( دي(ف و ر ار ادا  ذك اذو

را ور اا  طرال ا ن.  

م ول  ق ا إذ أذ ذه او إ طوس اطة وام 

، ث رد ) طب(واد اطب إدا  راد ط، ور ذا  ُظ 

اق  وف  اق  ك ادرة ا  إن ب  أن ول

رق ر اوف ا طت  و ،وى ر، وطب  ك 

  أ ول.ار

  واوم ع ار   رج

  1و م ا ب
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ور  ول أن ول   ورا  م وارح ا رج

وو وأر وأن ذره ق  د، وا م رق د ه اروح، د 

 ر ،مو او  ذف ات، ون أ ما  م دا رن ا ل

  .ر اوم دل  ، ارة  زادت ا وو و وإرازا

اذي أدر ار ) وم(ظ  أن ف  ذا اطر  ظن ان ورد

  وق د ،ن ن  أن ول إ رأ أو ذر ا  ار أو 

د اق واروخ وات،  ب ) اوم(  ، وإ وظف 

زول و  موا نو ، ن أن ءدا  م وز وأد و إ  

  . دء

٫ ودر ارة  إ  ورا ار ا  اء اظ واور

 ا ظا   روا  راذه ا)جر( وسن ا  ،

ر  اق وام م ا و د  اوس ا ا، ود أد

 إ  م أر ظذه ا ،دةا  ت ا ا وس اا 

 دد اا أن  ،م اطا طأو أ أ را  أن

واوى ا ر ظر   ال ا ،و ن اراء 

وودة إ ا ٫ ال دا ن ل ا را  رأان 

  اور ام ذا ) رج(ا اد ر ده وظف اظ 
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ات  ط ازن ن اراء ادن ن ارب اذن ون اظ 

   ول . اوب إرل ام و ا إ) رج(

ز كم و ن و  

  1وط وب ازف ن اْب

 ون زو ن زو  ون ت أند أن ا أ  دو  ره 

 وب ز طو ،ر زا  و ل ت أ إذ ، ره إ

رة اراق، و ر ن ول وزال وذول رة، ور ون، ن ام، و

وب وو.  

وم (ود  ذا اطر اول ارة  ،ث  ار  م اوش 

دل ( ، ز(س وط اش، وذف ا ، ر ال ) اوق

 زا طرذات ا  د ل ون، إذ  ر )كم و ن( ،

وو د اطر اذي ون د ام وس ام، وذا ادال وا ن 

ر اوا  درو را  طر دس ا  زرة واا.  

ر د  ز ات  اوب ذك ش، ث ذف ذا او     

 ر ركْط(وَ ( هرذي ذد اوز ازت وا و  رةون ا

  ول    

  دو ع ر  زوج

  1و  ر ك آب
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وذا ن دة  إ اد،رك    ك  أي  وإن زوت      

او وارم اذي ن   ل روك زواوي، ودى أن زو ن 

وال  ت ن  ،ون روه ون ذوه  ون ، و وا

 ظ و ،و و د أنر ا ا در"ا"  أ  رىو

، )اس(، أي2)رة(رأة ا  ن ازواج وم زوج ا أن وا ا

 ة ا م زوج وظت  ارة "ء  م ا ار ارة

"3.   إ و ،ن ا داول وظ ل وظف ر أن 

ا ن ا ر . رد ز ذهون أ را  روك زواوي .  

 اذي  ) ارة(درة اوف دى ار  ص ذه ا إن      

د  ال ) اب(ذارا ازء ٫  أز  وإن زّت إ ره

ن  ز رل  از، وذره ب دون ره ن اوارح؛  ) ام(

اب ل اب ور اب، اذي رم د اوم إ أ  ر ن     

 ورو، وس ذك  اداء ز ادال  ارب  و د ل          

، وؤد د  ادد    ذك ادد  ا        )أب)ذا

  ولو.  )ب(

ف اط د وا ب و  

                                                                                                                                                                                     
 ادر اق -  1
أد ر ر، م ا ار ارة، م  اظر.  ة ا م زوج وظت  ارة 2

 .262، ص 1، ج 1429، 1ط  اب،

 .262، ص 1، ج 1429، 1أد ر ر، م ا ار ارة، م اب، ط  اظر 3
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  1وار ري و  ن ب

د  ذا اطر ارا ن ارة واز ارل، د ورد از ر 

ود اص  ل وا وأ، ) اب(إراد ازء ود ال، ذر 

  . ل اطوافأن وم  - وو -  س ب 

وأ ارة ا ظر   و  ر ل اطواف دل 

 ردا   دور ن راق، إذوا  رد أن ذ تذا ا ء دو ،

  ر را أر دأ د  ،دوق وان ا طرا وب

ث ا   ، طواف، وذا  ال  ذا ات ث دأ، ودأ ن 

 )فط( ن ون ا ده د واه ب دون طوافل ا و ،

وا ررى واذل ا ن إ   ر ،راقم ا وارحل ٫ ا

 ل  ،واهو  ر  كذ  

   2وا د طف اب و

ول  ارة  أرى د  ج، ورك ر د اذف ت 

إن د اذي  ،  إ ور آر ل اطر،  ول)) ال 

  داا ودا دور   نر ل  و  طوف بذا ا ل

 اب، ورا ل ذك ك ا أء اطواف، م  إ رز ت 

  ز ات ن ذات اك،  ره ة ن ادي ول

                                                           
 روك زواوي دة ل روب -  1
 "روك زواوي دة ل روب -  2
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  1وار ري و  ن ب

ذ ا  اة،  ل أن ون ارة ، وص ن ن 

 د  ن  را ر  ،ذا اظ ض اذي ) ار(ادم 

  دررف و أ ر، وو اك و  زأ داأ أ  ،

ر وره و أدى، إذ     و ، وذك  ار ره 

 ر ر  نو ، ن) (أ  نرى.  

 دوه اط ره  نراء ارأ ان أ د تذا ا را لو

ر . ر ذه، م د وم د ب  اط  د  ل ذا

  ذال ا م إن ،طب ا زال ن و  ريزاا ا

اراء ون اس  م  طر  ض ان،  ل

 ر اا  أن إ ،دوه اطن ا ر  تد مراوو

   ،رهوو  ن قا إ طا   داوا

و ر اطوه ل  در  أذ ارئ إ ده وا ا ر

دى ا َ رك س، أوددش ا ن دون أن. ول  

   ض وب  د ارج

  2د ري  زق دن راب

                                                           
 .ادر اق -  1
 روك زواوي دة ل روب -  2
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  ركك وذف ذب، و  رعذوات ا تذا ا    و

 نر)وب (و)ض(د ، فا  )وب( ل ٫م اوا

إ  اء واض واط واطف ) وب(، و ظ )ض(

اذي و  ب ار اه او   درارا ول د ل ن 

دا  بدر ا  ذيب ارة ا  )ض  ( د د

 رةدة وازو ا  ل  را وب أنذا ا رجض واا 

 - ، و و وم أن  اض )زَق)ر ، ودل  ذك ظ 

رج أء ازو   - و ول اب د أن رك رة روب إ ن

ر أراد أن ن ره  أ ء  ، ن ا1)ار او زدة(

 ، وو ذا ر اق اداول  ول ارب)ازدة(ن  اض وو

دو  م، أيدة از.  

  و و د أن ن ره د  ات اذي   ر ،ول

ط ر ر رك وا  

  2إذا ب و ك آب

وذف ا  ر   دل ٫ و اد زز) ر(إذ  ره     

وو ذا ول ٫ ،  ل أن ون ارة (ر طك( وو ظ 

ود  طم  -إن ت و ( م اراء ر(أك  ري   ه

                                                           
 .04 مق اض وازو ر ظر 1

 روك زواوي دة ل روب -  2
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 دا   رزاا  روفو او)ل أو  - )ا  

، واذي د  إ ات اق  )ادن(ون   ب ان وادام 

 وز  دض وا   ر )إدام.(  

وذا اظ  اط -   رق اراء  -ر  دل  ذا وو

 م(اطر إدام) ا ن ٫د إدا ل إ  غ، و ر و٫ و

 و ون و كل ذ ردفو)ر )رره ذ  ن م ذا إن ل ،

  رح  وب .  

 بو و  ر اوا  درر وا را  وفوا 

د و واد وي، إذ أ    ن اظ ن را ن 

وو ا-  رق اراء –  ن اطم ار ٫ ا اددة

أو رض و واق ا م ن اط ) ام(وار  ،ا ن ادام

داوي  ،ل    در إ أل ار وارة  اة٫ أو اروي

ود د أل اط،  ون دام) ار)د أل اد ب ن ام 

 طل وان ان ا  رب أو اوع ا ونو من د(أ

ر  را ل ره  ن اطم ار ٫ ، و طر( ر

٫  آن واد، وذك إذا م ن ذا ار  و (م(ور ) دوم ادام(

، )ار(أي أ أ وود ادواء وو ادن ن ذا ان وأود اداء 

ل ذا إن ب و  ٫ دم ا ل اطم   غ ورا 

وود  ز ذا ات إ اق  ا ن ٫ ره  دره وزه
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، وان واو ن  أرى، ول د أن دم واب ارط اذي و 

 ول ذيت، واز ا  رط اا   تدر ا   

  1و ك آب إذا ب

 ؤل إ إذا ) ا(اوم د أل اط أن أ اطم ن       

) او(ورت اراف واد  ل ارق  ،)او( ن أو رق 

 إذا ط ذا إذ دا و ون  رقوا ،د ا نا  دم.  

ر  ل ذه ا  ذا از دا أ  ل ذر                 

  ذيم او ا أ رل ذ و  ،غ  مط وإدا  و

  .إ ) او(طب و ون ذا ودة ارق 

، د اد   ءت أر روك زواوي  أ   ارة        

       أو  فردة ووور ان ا كذو ت ادرن ا ا 

           ل ا ن ل ن   د د إو ، راقراب واا

ارال ا د، واذي ول  إ ا ن ن         او ا ل 

ا    ر وم   او ن اراتن 

  ران او ، ا دا ن طر دالز وازال واا

      ن ربو    راح  ،درةا دا ا را

   ول ، أرا اودا ار رث اد اذي أر  و زو ، ور

  ر ن رة ززة ْب                            

  2درج" ود ل" و اول 

                                                           
 روك زواوي دة ل روب -  1
 .روك زواوي دة ل روب -  2
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ار  ذا ات ر ، و  ا إ ود ل     

  ،رمود وال ارار، أا دا، و را رورة ا كذ 

 أ  ل ث ر رةء(اا ( ن)ر (  رح

ذف ارة و .  ذهروط توا رورة اا اذ ا ،

 ك أن و را داوا وروة اا ل إا  راا  ت 

ر ق  ر، وو ور ذه ارة اد  رب ار 

 وره ا نوق، و ر ق   فوا زان اا  ت

دا ا.   

ذا ا د  روك زواوي ول   

 كار  ِري ذدا ذ  

 تَْْا ن وْ كَْ ِويْ1و  

         رةود اظ و ،ا د ن أو ،وط  را

ث  ره  ا دم ر وم د ا ،و " ذ ري"

 را ره دم  ذف ا دش ا ره  ،لد ا 

 و ر  وأ"ذ "  لواو ، رةل ا ل  ذاو

 و ك وي ،نا رى راأ رورة ا  دمو طر اا

 و لو أ  واءه( ووأ وذ) طم ال ا ذف ،وي ي

  دل   م واا  وي" ا " و ،رة ات ا

                                                           
 ا اذروك زواوي ، دة  -  1
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دا ءا رة   ورة بر رت أن ان ا ظ. 

ول أ ،دي وي د ل ن  

ْ  او د د 

تْ و ّطَ ْ و1  

و رى أن اوطن  دة، وأن  دوان   ب ذا      

 ت ذف ) اب أو اراس ( اوطن،  أ ل اب دوان

 دل ي  وان وادا  ا  "ت " ، رةت ا

 دام اا  تو  ر ،دي ديد ا ر و

  ول. رة

اهو !..د وقُ َ د د !!! 

 تر ا وند ْرْاوت...!!!2  

ا ا ال  ذا ات م  دى ق ا وارة        

ل ا ر ار، و و ارداءة ن اودة وار ن اظم 

  . ار) د(وظ ظ 

رب   ود  ات ارن دان، ث  ار رس اذي          

  ظ ا  رل واا)وب ) ارا ر ر  ذف او

  رذات ا  ول  ذف ا رسر اظ حطر اذات ا  

ورة اا.  

                                                           
1

 قصیدة البلح الذبیح -  
2

 المرجع السابق  -  
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  وول  د ء اد

  دب ري ن دود ارف دب

ر دظ رّدوا د 1  

ر ن ول ا ر ره رء ذا ادق ازز، إذ  دة 

ور   ،ره ص اذي  و، و رو ذوات ادود، 

وور اص ار رأة أو اص اذي دب وطم و ن اء ن 

 وك دذ  ،درك ا ب ادر أو اا  ر اظذوات ا

  راتل ا ن  ذار، وا  دا  وو دو

أداة ر  ن ارات وود   وراط، وذا رت ارة

  راتذه ا ن دةوا ا ن ا  لذا ا ،ل

اد اذي   ارة ث  ن أن ل ء   ول 

وم  اور ازدوج اذي ز، وو اوع وا" ح ل 

ن ذاا  مل وإ  ، داع ا2"وا  دا  ذاو ،

ره اري اص  واب  ذات وت ر، وول ان دم  و

ن ا را ا ر  ل  ر.  

4- ورة اا  

       وظ  ت ادراا    ا ورة ا

ون اأدق ا د او ،وا ا و ،وا ، روأ 

  ر نو" وا ،د و ك اط رة ور  أ

                                                           
 دة ء اد13 /01 /2020، ء ث  ار روك زواوي وم  -  1
   145ح ل ،  اطب ،  -  2
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ر ط 1"و ، ،  ءا   ر رر اد ا" أن

رد ام ات  ن ا  ذره ظ اووع   ا، ون 

، 2"إ  و  ورد  اوود و  إ و د  ًء

  زوب اطد ا ذ" وا ه إرادة  ه زم دظ أر"3 ،

ن طر درك ، رح ر   ون ا .  

رداف واوا وا ظل وم ا و  طت ا       

  ،ضروا "وا  ب  رح و  رضء وا  أن

ا أ ن اح وارض أو "، وون "..4ن واور ن اء

،رن ا .. لس ا نط   ا  ًو ن ك وإنأن ذ إ

ام      ن ل ار  ل زواه وذك  ل  طب 

ون و طول اد وم ارد أ ك وأل ن أن دع ا ورح 

"5 ا ا ا را ن ا دولق ان طر ون ا  ،

ظو دا وو  د از ذيوا.  

ض ر وال   ، وار ن اد وا ال       

  ،دوي وا بر  ن ا زاوا  د  رف ن ء

واور ا       ، ووي وزع ن ال

ن اد ا ا" وي  اَطب، ن از واف، و أر 

                                                           
اد أد ا ،وار ا  ا وان واد، دار اء اراث ار،روت، دط، دت،  -  1

  .354ص
  . 66د ار ار، دل از، ص  -2
 .330اطب ازو، اح  وم ا، ص  -  3
4  - ن دا ،رد ا ،179ر . 
 .70د ار ار، دل از، ص -  5
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 د او قن طر ا  ا   رواو ا د ا

اراد رره   زم  ون  دل  ظر اظ، ودو ذا اد 

ا طر ا ا  ء رورة أ أو ا إذ أن ا  رداف

ارداف د  ال ن ا اذي دل  ظر اظ إ ا اذي 

رده ام زم  ، ار أن وت ا اظري زم وت 

 ًز   دو  د اا 1"ا،  ا  

ام  ً و ًن واه اد وا  ،  ا ور

  . أم ا ر  اد ار ا ق ا ن ا اب

و أن رد ار د   ن ا   "وا  ار       

 دالظ ا  ذا دل ، و و رد   دل ظ ل ،ك اذ

و ، .  ار ر إ ن أر "2 ا أن  اوع

ظرًا ن ظر از  ار ن اء   ن أوف "ل 

 وضء ا"3  ض ار   ذات ووراءات و  

ذا ارب ن ا ور  ادف  رز ك إ أن " ، ن  

 ذن  ك ور  بز از4"و ا ُطا و ،

 و وع اول ن  ري وص طوف  دارة اق 

  .ده وث  إ أق احظر ن ك و

                                                           
1  -  ، دد ا دص ،را ب ا س ا234ا . 
 .178د ار، صدا ن ر،  -  2
  .106، ص2004، 1ط ح دي ازدي،  ادة ار ، اري أوذً، دار اورة، ن،  -  3
 .107د ار ار، أرار ا، ص  -  4
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     راء ادي اأ   ن، وووان ان أ ت ان إذ ،

 دا ط وي بر ر ،دم ا د ورةذه ا واا

 ور مد ءت ،رم ان ا ت ادا  ت ا 

  ، وذه اور م ن ددًا   ار ادم، ل ت 

 س وزور و ن   دةدرة ام ا ن ةو دةد ورا

ورف، وذه اور دت اراء إ اداع  اظم، وت أو  ق 

ل ان ا دًاد ًو و  ذيل اوا   .  

ار روك  دىد ا را رزا ن ر اور اري       

زواوي،    اط او ا اد ن ر اد رار اة 

ذه ا ن م، واوا   ترأد او ،واف أ  ورة

 د أ وا  مل، ورا داا وط ا ا 

  زا ،ول

   ر ن طك  رت اْرج

  1و  ن ك رت اب

    ، ز ت ال ا رو و  داء ردي ا تا 

ك ون ذ و ،ر  )ر (  رأة اا طل اأ  

  .ذ زة

رد ر إراد ا اذي ده أ إن ن ذَ ر . َأْرج ول ذر

و ن أرار ال و ون را-    ر ( زة(ور

                                                           
 روك زواوي ، دة ل روب -  1
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، س  ، إ  ا أر )أرج(د ر   و  -ن ام 

  ه ذيوع اوا)طو)ا  مواأ  سا  ن رت د ، 

  .طح  و

 ات ورة  ، ور     و وو ددا أو       

، )( ازاري إذا ُرن رف ار  ا) طح( أن ظ ٫ ورط دة

 ،با  وعوا   ا د  ؛ دل ءا ح (وط

 ( داد را  رمأ .  

م ود إ اداء رة أرى  اطر اوا  رب رب، د أن      

 و  زاتود او  دى أ ر)ا(  داريوا ،

، وود ال درك أن ر ازات ظر ون أر أء اك وام

داء رة  ن دة ان، ف ر  ود   آن واد، إذ 

 د ن ،در ذا دةطوة و در دا ر )طوة  (ل و

وم أن ). (، و  ن ذك ارب وإن ال ارف ))رف اداء 

، ر أ د زل ارب ز اد ت 1 ل د) )رف اداء 

، و ه ار ن ذه ات ا واراض  ذا ات رض2 ددة

                                                           
د ارن اد، ود اون، دار ر ط وار واوز  ،رح ال، ت ان ك ظر 1

 .386، ص3م، ج1 ،1990ر، ط

، 1وس زواوي، دار اب ا ،روت، ن، ط ا وان، ت  ا ا ،رح  ظر 2

 .142م، ص2019
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﴿ ود ل  . رب و،   و وارص وظم ن اد

  ]. 186 ارة[ ﴾رب

  ذيا رارة وا ود م–  و ول -أي ،لدة ا  

َ رْطوة وا و ..َ  

  1 و رة وار ل راب 

 ددة ا ن  ذا و  وظف  ، م ا دو و

و  طر طا  طوة#  . ور ،ووو ا و  زاد 

داد  داءا رى إرة أ فو ،ن ان ورف و و

   .ر، ف  ن دة  دن رب ا(رة(  ادى

وم أن اذي ق رة ود، ودث  ارة وذب  و    

 إ  ،و  رد رؤ  بذ ا ر أن إ ،ط

و  رى، ودأ  ن  ا ا  وإ ، ن  دة 

د أن در  و ،و ذا ل ا إ أن و(، ر ل راب(

ا م ن ن طرف واد، ل ت د اب و أم اراق ورة 

  ارض ن أ ،ول

َ ك جذروف اد ن2  

                                                           
 دة ل روب -  1
 دة ل روب -  2
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ء، وا   د ون اا  ،ن  ل  نوا  دل ذا

، وأ ان ا ود  ان ادا 1اذي  ادق ار (دج(ظ 

ن ن اود  .ذرف اد ، وو ن)ذروف(ار وذا دل  ظ 

 د  زالب وا د تزا  أ   د أراد ون او ا

، وإن ن د ا و ان ار    ن ن ا

  . أم اراق ود ادن

  ول ر  ؛ زم وإم طب و روك زواوي ول      

ن م اة    وى ال ادرج اذي زم أل ادر ن ظوا 

ذا ا لدر أ )ا(  و ذا و زز و ،  

  ل ا ر ن دي ذل

او ن ر دك رور2و  

) دي( ت ظرة ار ارة ذا ا  أذه را ز 

ه  ف آر ن ور اة وأذه ر ام أم ال  و ان را

رف رة  دا اراره ووه أم ر   رار ن د 

 أن  ذل ذرا ن أن ر ره رف اذي  ( د(

  .ردارق ور 

                                                           
  .2/263ن ارب،  ان ظور ظر. دج، دج،  أرع 1

 دة  ط ال -  2
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  ران أ ون أن وأ ،ر  ز ا ن ا  تا  

، ون دة  ورأ أن ل  ل اب أو اورود ذل ول 

  وردت أ  نس، و دادن ا  ح، ورذروه ا دار

  .و وي  ن اد اديورة 

ارء واء م دد  ار اطر از ذه ا ا ت ب 

  ول

ب ڨ و ر د وةا  

  أودو  اوا  د ڨد

  ر  ورب، ول اء ور أطراف اا ل إدث ور ا

و)وةق ا( رةذه ا ز دة طا  نأ  رت دو ،

د ) اق(ن ر ن دول اب  اددة ن اء وا و

 ق اء ذ،  وك  اء، ء ذا اظ  ذا اص 

 دد از  ززا ،قد  د  نأ ا زرة اك ا دد

و)ب و( ظ لب، وا دا أي ،)ق اوة ( ف ا

ا ر د  ر ن ق  ، أو اور ق وازن، 

  . أن ارض ت   رت وذك ازن

، وال ) ( م ود ر ف    ذه ا ول    

 د طل اد أود، واون اا    واو وان أن م

، أ ظ أل طق )أدم(أو ) أود(ار وارء ن اء اذي  م 
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، )ن دار ق ا(دا  اء اذي ره اس أو ره، وم

    ،و دل ات و(ت  (ووم

  اب   رت طح 

  1 راو  وط أود

      م أر ،رارو دة ا تذا ا  رو وداء(إذ أ (

 ارأس اذي ) اب(إ أن  أت  ن وم د ر أزت اض 

وذا ). وط)ن ل ذه ا أود اون  اوم  ر إ ظ 

 و ن س ا} دانول ا و{  ]لزا 17[ دل ذاو ،

  . ا اد ر روك زواوي

  زت اود اد د أن ،  د ذيت اون ا رود ا م

ا د و ،مت اودد ا و  ذه ا ،طرد ا مأ   دث

واوم أن أواء اد  أواء رح واج، ون ظر ارح  راء 

، وازن ء، و اوت وز اطم )وة اد(اواب اددة 

، إ أن ار  ان اوان ن ف ات ظر ارح )اس(

ر إ ظر ازن وا ،دل وة اد ا اد ان، ودل وارو

رب ) اس(اء ت  دء ادث، ودل ز اطم 

  ذان، و ل ن ؤوا ذين از ز  د ر ءدوا

و  

                                                           
 دة ء اد -  1
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  ات أد ن ن ب

ن ادوت اّ  دم ا  

  واه ود أد د وب

  وطم ار ود زا ن د

 د ن اذي ز د، د ن   أواب ارح  ود      

ن ذا ام ا  ازن وا ،ن اد د س ن ن اد، 

ن د ده بّو.  

     را د موظف ا رد ا  ،ه آرذي ذذا ا دو

وظ د، ول ن ذك در  أن رج  ن أل  ( ري(

ام اري و ام   ارئ ارم  ار ا ،ذا ول) اري(

ا ط  داول ذه  د ر ر، وواا ر إ  ون، ور

  .اط ،م أل ح ور واطر

5 - ورة اا  

        ل ،ط روا ا ر اا  ت ورة اا إن

 او  اص  او  وت    ات  ذك ال اذي  وع  

ك، وا و   اوي  او         ظور ن  وأق

ث رم ار      ، ا  طوط وأوا ل إ د اورة   

 د ا ورة اا  رو و دة   ،تزد اث  ر

رة ا، وإ ء ن ار وادال       َل اور ار ُء او    "

      إ  برط وان ا أي ،لزاء وان ا وا ذدل اوا
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     ،داءة ام واق واوان ا ً ًورُة درا   و

 ك و مأ ّو  ر ا   ن ردوال ا ودوال اا 

      رن ا دة ّور واظن ا ب ر  ،زرا ود ل

، وذك ون ورة رى رع إ ور ر دا        1"واِل

    تذات د ف اطوان واا دةد  ل  دةا 

و.  

           رو دا ل وا داو زور ام ا" إن

اورة اوادة رم ووّطد ت ا   و ن أو ذن أو    

   و س   ،ر رىورة أ م و ،سن ا ي س

 دةواورة اا  ،ً نوع ا  و ورة اا  و و 

، "2ل و   ، ن  ا و  اواد ر        

       دةوا و  ض إ  ع دوا زور ام ا

  .اورة ا   ا ور ارد

 و ن اور رط ل وادة "اورة ا ن وي ود       

 رى  و  وف ن ا ل وري أو وأل وأر       

و "3 ،    تطرل ا ن وره رط  ردرة ا رز و

راوا    ق ا ون     ا زاوو و و 

     ت ودزب اذ دت إ  م ن وا ت اوا

 ورا .  

                                                           

1  - و ،  حد ا ث، صدري اص اا  و59ا. 

 واوز ر ا اة، وأدوات رم اورة رواور اري، ار ا، دن ن م -  2

  .77ص ،1980 ،1ط، طراس،، وان

 .226د ادر ار، اورة ا  ر أ م، ص -  3
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 *ورة اا   

اورة اد  اورة ا ن إد " رح ول رور ن      

دورة اإن ا ،واا  د وت وورات واا  ن 

 وال وان ا ر دإ  زى  زرا إ وز ارر ا

sense  رو  لاRef er ence"1 ذيو ا روزى ا ،

 ر ا ا طا  ذا فول، ووت ا ن را 

اورة ا  س ا ، إ ادراك اذ اذي   ذا 

ار  ل إ م  اورة ار ،ن ل و ر ذا 

وال وان ا لل اا.  

           داور ان ا وع  ا   ورة اض ا ن

 و ،رو رات د  ورذا او ، تآ" ط ما

    راوا د اور دى ا ر د ر رورة  دو2"و ،

ذك ر دال ل طت اواس  ل وره ورال دم   

وا واا ودو  رظواك   ا  ورة ان ا لق او ،

            ورةا   ًد ً رم ا ل ورة اا

ادت ا ا رج ن وان ال وار وذك در وى ن     

ن   و وار ات ا ور،  ار أ     "ال واودان 

إ ول   ا اودا  ،وى  ار   ار      

إء ء ن اوض وام  اورة ار ث دد   ،ن ذك

                                                           
دة د،  واذ، ادي اد ا ،دة ا ار   اروط ،ر ول رور، -  1

 .49، ص2002، 22اود، ع

2  -  دص اا  ،وح د)إوأ 187، ص )درا. 
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  ، ض و رى ظم أ"1   ا  ورة ا ،

  .   ادت ارة

     ط ورة " ًون إ أن وان ا دة  ن  

 ن إدار  اور اري،روك زواوي  رن ا،  ً"2ن اذات 

اطع أن ذ إ  اء، ول  او ا  ن ام 

ن ا را طراف ا ونوا ر  وره ءت ،را 

واوت، ون ط ده د ر ر ، إذ  و ت ري 

ن أل اور از واور ا، ا ل  و ورا 

    ،ول

 أ ري ْو ود رج

  ار ع اب ن اوبْط 

  وا دي روس  ودج

  و رت زو وذن اب

وي وا ير ات َظر  

  ورح  را ت ارب

  وار    وج

 ديب وا   راه  

وك ا رو شون اوا  

                                                           
 . 418 ،419ل، اد اد ادث، ص  -  1
2  -  ، ا رز زه، ط ،دار ا ،دوا ،ر، دار اا طر اا  دة1ت ا ،

 124، ص 1996
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  ْ1دي ن   َْطب

    ت اذه ا رئا ،روا ا ط طدم ا ر ن س

اوي، او ن أن ط دت ا ا ر إ ار روك زو

اورة ا ا ون راءة   ن أن   ل اواب، 

ول ر ان و  د ا  أ ن ول اراء اذن روا 

وا ار وظ ،ر ر ا اوى  و أت  ل 

  دا رو ت اؤاو د ا ظ ا  ،ري أ

ذه ا  رط ات ود اد، ول ا ا ول أن 

ط ر  رج ن ارؤ ا ا ور روك زواوي ره 

  .و ورة او ا ول اري

      دث را ووع او لو  ،د ربد ار ا ده

ووا أن دوا اوت ا ا ل ار إ أن ر   ظم 

ن ر م وف  ذا ا ادي ادم ط ل زاد   ار، 

ة وان د" ل"أرا وو أر  در او، إذ وظف ار ظ 

و   ن دت ال، وارة واو، وادة، وط اء، 

 د اط إ ل ز ) اش( وا ا، وال و اذر ن ام

وو  ل؛ل واداد اا زاو ن راد .  ت ورة اوا

 د أنر رأن ا ز ا دة ادة وارا  ر.  

      د ور ال ا ن ،ذه ا د د  ر لرا

  ءتو ، رف ا را وب ا  ب ر

                                                           
 دة ل روب -  1
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ا  ظ أوا ،وا  دةو د رات اوا ر أ

  ام اط، وذا أ د وا  اطرة ا ا وى 

ر .  دة  ول"ذا ا"  

دا ذ كار  ِري ذ 

تَْْا ن وْ كَْ ِويْو 

دْ  او د  

تْ و ّطَ ْ و 

دِز ك  ن راز  

ْا بْ ِريْط َْ تْ 

دوِر كْرُ نرْا وحذ 

تْطَ ودْ ا اذِإذ رطْا و  

                     دا ك د ََْ ك 

                      تْ  كطاو كد ن 

                     دِر حِري ط احر ْظَ 

                      تاوا بَْ   ْادو  

ار ا د  اوان  إدى ارات ا د ول اور 

رؤ ور  أس "ار   ل زه اري، ن اون ل 
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داوا  رواه ول وا  طر ر  د 1"أ ،

وررع  أن  ر تا"اوان وم ن وت اورة ار ،ن 

 رئ  ال واوان واء أت ظورة أم رة  اذن، وو

، ون ء ري 2"و ر ذه ال واوان  ق ص

ءات، وف  و وء دال اس واذن، ت وااورة ا د

زدا ررز أوداور ان ا ب وراءو  ر     .  

   ر  ك ريول ال اأ      ر اوا  روك زواوي دى 

ا ر    طوح ورؤ إدا د رس دئ اورة  اوذج     

رك   ان ذو ،ط ن روجإن، وا     دا رورة اا  ا  ر

    ااري   ر  وز ورض از ادا   ا د 

وان أ را     و أو وت ا دراك او ا طو ك أذ ،

أ ذ اط اور ارا و  د ط رك ر     

 و تر ا اا را دم ا.  

                                                           
، ص 1983م ا ،طور اورة ا  ار ار ادث، ورات اد اب ارب، دق،  -  1

179. 
 .67 ،68دب، ص ا ریاس ، لیإعن یاد ز  -  2



  

  

  

                                                  

  

  

                             

                              ا ا  

  

 رة ات ا  

    وك زواوي
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وط  

   ً ارار د ا د  ال  اتإن      

و رورة ، ون ا ز   رد ال ا م إذ

 روا وا ا ، دوا   ددا را ا

 ا  ر ت ك ،وا دو  ،رًا را  ت

  د ،را طز اراا ت ودد  زب وا

دء ،ار، وا ط ن دا  تف  وات اظ

  .ارئن اص اري ول اري ت إ اد اذي   و

 ا وو ،ر ادا ل ول  أ دود اورة إن       

م اووف  ظرا    م  ا ار ظل  ن ل

و ا ا و  .و   ل ر طن 

ل ري ن  ا  وره ل و، وون اداع اري

 ،دو و د او ،  م لا ر ا  ن

ا وا، وذا  ول   إ رؤ ال  ال اط

ر ا او  ا ا ت ء ال اري 

دى روك زواوي، و اطع أن ل دا ورا وا  راءه، 

و.  

 ن ا و ا ف  ن ض دودت اول   

   تري اا ، رو و ل روك زواوي 

ف  ارؤ ار ودور  اب اورة ذة، ذك ول أن 
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و ،ا ا رواس وأاا  ز وا  و   تا

 ود اط ار ا وز ا ا ،م ول أن ن 

 روك زواوي، و دى ا را رن ا  حزا أ

ود روا طف او ا طو  ب ن ا روا

دراف اوا دا ا ر د .  

1 - ورة اء ا  رك زواوي ودور دى را رؤا  

إن ارؤ ار  ك ا اذ اط ا وب ازت       

ارب ا ا  و، اد ا ن ار ن م ت 

دى ا  درا ذه أو ر و دلذوق وق واا  ا 

 و ،ا رب اا" دة وا أ  رد ا مإ

وودا وا، و وز اوا دون اخ ال ، و وع ن 

ار او  ،د ار ا اد ا رج ار ا  ر

ر ... ا ،لم ا وة إم ا ن دةل ا داة اا إ

   دء وب ا  ووا داص ا1"ا رؤ ،

 ا زرن ا رر لد ر ،بطدد ا ري ء دةإ 

 ا اا طل ا.  

       ر ا ط اذا ا  ز ا را رؤل او

اوود   اظ وو إ ءات ن ات، رق ان 

                                                           
         1994، 1إرام ر، اوض  ار ار ادث، دوان اطوت ا ازار، ط ظر -  1

 .107ص  
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 ،ررادة اا  وم ا ا   ندا  را و

ؤوده و إدراك   ؤ . دهف واوا ا ك رؤو

وارؤ ا، وارؤ و وس ا  ،و أّ ًوذج 

وروا ،وا ،دا . رة  _ووا زا ا  ا

طب ً  _وارز ور ذك ن ول ر ن ا  اق 

طو اق ا ر  درج ر و  .1رات   اول

ا وود دام ف  وو، واث اق ن اواب 

 .اور ب اؤال اق  اذات ارة

       ا رؤا و ا رود ال ا نف و  ا 

ول اوود ن ور وا إ ور  ة وا ا ، زر 

- د و  اورة "ول  اطل س ا وال اب ، 

ن از أ ون رات  ال و ذك  - ادث 

 ل ل ورة دا ل ب"2،   ورة لا  وو

ووف  ار اول  ،ل ا ا  ارنأوا دون إ

أ  ندن ادارت ارت ون ا را  وارد  ل أ

دل اا  ل ، دةد رة ظرة قس ا وان ا ورا ،

ون ... ، ن ل رؤ ر  إ إدة ال  واد ال 

، و أ ّطم ور در ارص ال اري ال 

                                                           
  .21 ص 1987، 1طظر  ادن  ، ارؤ  ر ا، دار اّؤون ا ،داد،  -  1
، 1981 اطل، اورة  ار ار  ار ارن ا اري، دار ادس، روت، دط،  -  2

 .25ص
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أ ن ل ذن  ن او وا  ر  ون ل ء د

   .1، و و ن ل ء    د وأدد

        صا ر ورة الو ّ؛  ا را

وأد إ ار   اورة أل وأو  وس اراء وان،"ن

  اص ط   ا ادة . 2"ودام  واءأرم و

وة ا أو ا ا رد  " ا ودواورة وا ا؛ 

   دس ووا واا د  ور ا ردة اوص اا

 دع وان ا ظ واا  و ن رب ورات واا

درال اوان ا را"3  ذار و وذاب وار اورذي  ،اوا

ظر رة ورة  وا د ذ ار أ  ددة، م 

د ب  ار  ورة ارؤ ار ن ل اورة ا، و

 زف اا  إ  ذا رورة ادر ا ن لا

رواب اورة ا ا  د  وا  ل اورة ود ل

أن ف إ ن ده ض اوان، ود د اورة   ن راث 

ا ازار ار  ار و أي ن ذه ات ر ار 

ا ر ورة وول ا  دد  ن4.  

                                                           
، 3ر ور، اورة ا  اراث ادي وا د ارب ارز ا، ط 1

 18،ص1992ارب،
  . ،55 ال ، صإرام د ا ح، أد ار وار اد - 2
3  -  را ش، اا د ا– ط   ،تدر دوا1 ،2004 163، ص. 
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        ا  ورةل ا و ، وو  رئم ا إ ر ا

  ظه وان ا و ا  رض رورة ان ا كوذ

عر رة ر ر راتإ إ  رفو ، ء اع اإ .

إ  وذا ل ا ن ظر از إ ، ون ظر ارة

أ . إ  را ون ان او ا إ  ن او

 ا ارد، وم ذك ل وع ن ادل اذي ط  ذن 

ا ور إزاءه وع ن اول اذي د إ ل ت ا أو 

ع ، وذا  اورة ار و  1اب اذي وم  اورة

 ل أنن ا  كوز وذر ر دون اا  ر ك ون

را رؤ  ورة اا أ  ،ره او واأو . ا

دة ،  ول أن  ن ارؤ واورة ا  ون  وا ن أن

را  وة اا   ل ن أن.  

      ا ر ارك ا  ل ا ا ظم ا ريإنزا  ن

 واا      روك زواوي؛ لدر أ أن طن ا

 را ف أذات، وول ا ور ذيا   ،ر وا

 د إ و ،ن ا رإزاء ا ا و س  تر

 ن او ا واذي دد  اذات  ن  وم 

ار ن  أرى، ب  اري ا وص  أن 

ا رؤءات ا ت ءاتدا وأ ري وأص اا  ددة

                                                           
ارة ،دار ا ط وار ، 1ور ،اورة ا  اراث ادي وا ،ط ر-  1

 328،ص1983،
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د و أدت إ دث ارؤ واورة ارن ، وذا ارؤى 

  ا روب. ا ل دة  ول  

 أ ري ْو ود رج

 ْط ار ع اب ن اوب

   ودج وا دي روس

  1و رت زو وذن اب

ل اء ا رز اورة ار  ذن ان ط رب      

  ظ إذ ،  ريا ودرض و ا ا وت ا ،ويو

 اء اد   طق اورة ار ا رت ن ارة 

 دت اورة ل  د  ،  ات ا وات اول 

ر اا  وق ر ار دىا ط ا راوك ا ظ ،

دل  وة ار ا    ذن انار  ت 

، ورط ارس  ارؤ ار   و ا إ ادف 

 ذيا ري اول اا و وو ، إ.  

       رؤرك زواويوا دى ا رق ا ن  ذيا طق ا

ا دود رف  و ،قطا  ر ا  ن م نو ،

وق ذا اور رت  ارا او د ر  واء اوز

  دره إ ن ره رج  را ذا أن ن م وق، إذز واا

                                                           
 دة ل روب -  1
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  ذيل ا ،هم رر و بط   ،ويو  د أن إ 

 ر إب اد ذر، وو  لو ود د د أن إ زوج ا

  .ذا إذ ن ن زو ت درهأق ن 

؛ ود ون اورة اؤرة  ك ا ن رؤ ار ووره        

 ن "   موا ت ان ا ك ور اا   روة ا

 ظ ءوا ود ورا رن ا رن ا"1 ،   د

ر ط اا زاو  زر أو  زالف واد ادع وا

  ول رك زواوي

 را ف اب ر رج

  ورا ل زب ن اداب

  واوم ع ار   رج

  و م ا ب

  وك ز و ن م

  2وط وب ازف ن اْب

إن اورة ار   س أ  ل   دٍق     

ع، ٍض ر  ،د ز طر ِرّ وض د، وذك 

                                                           
وأدوات رم اورة ، اة ا ر  روار ا. اور اري   دن ن م -  1

 11ص م1/1980ط –  –واوز وان 
 .روك زواوي ، دة ل روب -  2
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طر دي  ّ اظر إ ذه ا ار ا ظرة  و

ر ا ادا، ول  ات دت رؤ ر طوس اب 

   وروك زواوي، و دىءا    طرام، وم واا

اود  أل ، ون طم اب م  ف را رأ اظ، ذا 

  ب ل ) رارج ر بف ا (  ا وا

 رء ا ،طل او ا ن دا رؤا ن زاو د ط

 رع  نذ ل  ورةذه ا.  

     وا  ط ا داوا طق ا رد  ر لوا )

اس ا ل ن ذه اورة ) ورا ل زب ن اداب

   را و ،ا درك ط ذا  د  رؤ لو

 ا ا رؤل او ،ور ون ا لواب اورة ا ل

  روك زواوي  ن در ا د ن وا  رواغ

 و  رة ار ا ، )ن را(  را و

ن اراف  )ان(وار   )ان(وا و ن ار 

اورة ار ق  ذه ل ا واظرف ل اوي 

 ورات  سؤ  در  س  دى رف  ذاو ،د

ن وم ار وز  .1ان رام ا   د اري

  .ادة، ور ون ارورة ار ط  ادف

                                                           
 .123د اري، اوازت ا، ص -  1
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      رؤإن ا  راد  را روك زواوي دى  ز  ذا

اط ا و إ ءات ن ات، رق ان اوود 

،ررادة اا  وم ا ا ظا   )موع وا را 

  رج /م و ب ا(    تا

  د اور ا ار ا  اوض ل ار ل 

ار اص وم ن ن اوم  اد ار ام واه، ون 

رر اوال ا اذي ر    و، إذ ت ار 

  و م ن رن ا ودوت ال ا رل، اواذا ا 

طل اا  ودوب اا.  

         ،وو  ف مود داو و ا ر درج و

 ور ب اؤال اق  ذات رواث اق ن اواب ا

ا ا دم ط ده روك زواوي ، ر ر رؤ رة

 ط  رين اوا ا  وم ل ؤل ل ره وو

 ،رل،و   ول ر إا   وحود واوا وك ا  

  "ا اذ"ول  دة 

 ذ كار  ِري ذدا 

تَْْا ن وْ كَْ ِويْو 

دْ  او د  

تْ و ّطَ ْ و 

  ن راز دِز ك 
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تْْا بْ ِريْط َْ  

دوِر كْرُ نرْا وحذ 

تْطَ ودْ ا اذِإذ رطْا و  

 ََْ كدا ك د 

 تْ  كطاو كد ن 

 دِر حِري ط احر ْظَ 

تاوا بَْ   ْاد1و  

        إن ا را ا ون ون د ريدث اا  رد

ؤرا  لظ ط لو ،داو  ور ،أو د ،ر أو  

ر روك زواوي دأب   ز"  نو ،ردة وط ، تر

ا وأز را ت ا رو ص واع و ن . دا إذ

ردا   ال ازة واط، ا وق د از واض 

، واص اري ذا اظور ون ا وا "2  و دق ول

 ق ان طر ءوا ت ا ررد وز ا ن  

  .   وارة

      د اروك  دإ ط  ارؤرات ا د ط ا 

ا را  ،د ذيا ردث اا  ن د ع أنطد ا

 ا ا طا را ا وا را داو ضو  م

                                                           
1  -  ذا دة ا. 
 .117ص ار،  ار وادا ادا ، ا طراد -  2
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 ،ج ار إا د ضط و ل وأووى ا  

 ررات ات اط وظف و ،نة را" ز  ف 

ا وري ازى وواط ار واع راوح  اظ ذا أوع 

ذا ادر ار  ،1"ا ووم ار ذا  ون  وادة

ا  لا  ن لورة واا  وا زظ اء ا

  روره ا ءت ،روا دة اا و  را

ا   أ إ ، را.  

      و ور دظل ا  ، ور روك زواويم وا و

 ول أنوغ أ  م  عدوا رت وط )ذ ِري 

 كار ذ دِوي/ اْو كَْ وْ ن تَْْا /

 د او  دْ /و ْ ّطَ و 

تْ( رؤد ا را   ورا   و ،ورا

ا د وو، إذ    وو اري، ول ن وره

 ذف اد، وش ا ره  ،ول وات اا  رةءت ا

وأ ، دةو وط  روره ا تا   لو ،ر  

 .   

ورة ول ظل اق ا ،ر   أ ار ارؤو      

، وو د ا ر و  د ر وا روك زواوي

ورك اا رن وادا  رري وازان ، ا و" درا

                                                           
 .332 ص ، واطورة ار  د،  رء -  1
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وف ...اج ا رت ا وث ات ن ك ارت 

رت  ادات وارب ا ،م  ن وط إ آر رز 

ت ادود  ل  ن ال  م د ك، وف طط

ن ارت ا ا ر أ ، ون ال ارى ذات 

1.."ا، رو ك أدو  وا ن ا زاوا  روك زواوي

ا رل رؤاه ا ن.  

ت ددة د ادة  ول ارؤ ار  اف ن       

 وءب ار ووا ووا ،  ر دةد موا ق

د ره را ر  ريص اا و ، و؛ و "و

 ذا  قص ان أن ا  رة؛وا ،ل واو لص اا

دود ا وز  ذيص او ا قص ارح،أواأو ا ر ا 

وادت  ء اد ت رص اراق  و ات  اح،

  ول روك زواوي  ، 2"ووز اوب أر ورًا و. اروء

 دة ء اد

  دب ري ن دود ارف دب

  واّر ظر د د د

ب ڨ و ر د وةا  

  أودو  اوا  د ڨد

                                                           
 .253ص .م2003م ار، اوت، . اروج ن ا، درا  ط اص. د ازز ودة -  1

  .86ص2009اح اد  راءة اص اد ،دن زز د، دود  -  2
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     رت طح اب

   راو  وط أود

  ات أد ن ن ب

  ون ادم اّ  ت اد

  واه ود أد د وب

  زا ن د وطم ار ود

      ر دنن د صا  ق وزو دراء اروك  إن إ

ون  وداو ذا اس ا إدا إ ال  اق ا ،زواوي

، ا ا أت ود ون ذك را  ن  د ًن ارض ازاف،

 دا ت ارارات  رة ذا ظا   ،وال ا 

 وعر اق ، ا إ وو ،ا ق ات اأزا  ور

وظت اد أ،  ب وابان ن ظت  ط  ارؤ وودي

  .ب واب

ا؛  ق  وز  ل اورة ار وز طق       

  و تدر إ ذور ال او  ردرة ا لو ،وا

وص  أق ار ا، و ل ور ر إج دد ت 

وار ادع ن ل    و ددة طر ددة  ار،

 أن د ورك  رات ل ار   ر "اورة 

ن راء اء،  أن ر  ر اء و، ود  دت 
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ارا  طت ات ا و ارق،  أن طر  ل 

وارم وال واو  واد  ر ا  ون ام 

 دةوا ة در ا رز  صرادى ار ان  1"وا ن ،

   ل إذا أ ،ا ر إر ظ طو  و  ل

ور و ن وو  ل ارئ ل را  ور 

  .ورو ون وو و ن  و ر ن  ار

       ر ول ظ ولت اا ) دب ري ن دود رفا 

اورة ا وا (   د د د ظر واّر/  دب

ارن اطرن، ت ارة ظ ن اطرن، وادش  ل 

أ ن طق ارة،   اطر ا ر ظر د د 

 دن ا ،ن ديد ا را راوع أظد ل ،د

وان،  ارة ، ون أن ون ارة اوءة أر ، إذ 

ن ا ا  دو ر وظن ار و ردة اا   وة

 رؤا  ن أن م ،رأداة ا   مدة ا ن ،دشا إ

  ت  رى رك دو أن او ر أور آ  را

ورة،   أ ار روك زواوي ن  ل واب اورة 

 مرا ا ا رؤى اك ا داا د ط .  

رى و ارؤ ار  اف اوء واوت  ،ذك       

ن أن او ن را  ت إ" لواوا  ر  د

                                                           
 14م ، ص2003راءة اورة،  ارة، ارة،   ح ل  - -  1
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ارز، ور ن اء إ إدا  اوي رض ن ن

أس م ص ن . ات، وا ك اروز ور ن ات إ اء

 ت إن ا رت أي اوراء ا   ن ن رة وصا

 أن رأ  آرا ده ب ط ار ا ذك ، 1"اء

 و د ر اوة ڨ )زو ارؤ ار ا، اط ا

 ظ  أن ار روك ) د  اوا  أودو ڨد/ ب

زواوي  در ات ك ف د وف وري، ل ازن 

 ق ) اوة( ق ور وض وب، ذا ازن و وت اء 

  .ل ء دي س اق أو اطرق أو   ذك  اق

د ل ن اء ) ا( و  اوي دي، ر        

را و ن  ، وة ز  ر  ،و رارة  دي ء

 س، وددام اظر  اف ا ر ا د  ر 

  ت ارض أن  وازن، ق اور أو   ،ق ن

 تك رذن وزد .ار وا  طرا ا ف إرارة و ذا 

 ب رض ل اذي ار رل) ار  )ل ن وذك اور،

 ،ر كوذ و) دو ڨدأو(، دن وا لل ا )ر .(  

       طر اوا)ده دقأو(،  ن زنذي ان ا روا  ب 

 ا وول وادة طوة ن أر ا  ج دة،  و ار،

زي اراد ان ا ،ما و)دو ڨددل) أو  ب ،ما 

                                                           
ن ون،  ا ار ،ر د او ود اري، دار ول ر ادار اء ارب،  -  1

 .33، ص1986، 1، ط
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  دل واوث ارار ذا واوث، ارار  دل ام وب

ار ر  د ، و ودره ار ب  ار اور ذا ارار

 فا را   دةا  ا را  ت ، تد

ل اري واوي اء ان ا ء ، ضا  زر و صا

و ور ا د  ون د، ه ذاتو ط د زاءهوأ أ

 ت ن  أن ف ن  دوو ا ا أت ، و

  .  ات ارة س اق اوري د ري رادي

  ت از   اواس دى روك زواوي - 3

وت ن ج ا ا ن  ا اورة  را  د أن

اذى وا،  ار دسواط  إ  اواس دل "ار ام، 

وذا  ل ، واس ادر س  اطع ار ه اء

زور ام  ار أورة اا د ور اذه ا ، ا

داودا   اا ن ا  ر اون ا ددط اذا او ،

أرز " ، وادر اورة ار ن از واواس، ر ن

  س راتؤ ن  ق و ،ذوا ا و وال واا

د زازج ا ورة وا ...   راتذه ا ر أنس اوا

طراق  اورة ورا ار  اء وو وإء  ردة 

وم  ار و، و"1د  و ص د  ال واون و

د ات ن ك ال وا ث دم  و ن اواطف 

                                                           
1  -  ، و رىث صدد اا  رورة ا29ا. 
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، و  ن ذا ال اري ا ا ل

ا ررت اا وا ر ر  رجوس، وا ووا 

  .  آن واد

 واا وا ن تر ا ظ را د ا ورةإن ا

 وظا ط ل ،ديوا ا   ،دآن وا  واوا

ر رد رك   اوف واظ اور، ورى ل أودب 

  ورةأن ا " دوى اوا وى اا  ،ن ا نو

وا وظوا ا وظد 1"أو ا  درا  ورةك اذ ،

 ، ر و ا  ت إا س وان وأواطف ا

وا طا ا  ف .د أن كذ ررو اد  ك زواوي

اور ا ارو رة وا ن  و   رز

 ،ل وارن ازوا ا   ر  ذاو ،ا 

دال  ل واواتا او و و ذه ارز 

   ارد اص اري، ول  دة

  ر م ن وك ود

  ر  وطري ل وادر

   دك وال دام دود

  ل ري  راك ر

                                                           
 .02ل أو دب، د اء وا، ص -  1
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  ر  و ان اود

    ن و ر 

  ب  ت وك وود 

   رد ك ن ار

  ق راق   ود

  رت ر ت اب ار

    و ري رود

  1دي واد  زو ر

 إ زا طق  روك زواوي وزا اذي  را ن ت        

  اط د ر،   و ًور رأ   طق اس،

 ر، ا  ن  راع ن ره ف) رآه( ون  وارًا

و وا طن ، ا ءب، ار اد اوا ) دك 

إ اظ ا اا ( ر راك  ري ل/ دود دام وال

ل ودا و   ر اف ال ود ن ادال، طع 

  رد ازي، وا م ار أن را رورة ال ا ن

ذك اد ا اودا، وان ن اوا ادا ا ط  ن 

ك ارد،  اق اطا  ش ند، ووا ودة ا ن زداد  ذا

                                                           
 .رد  رن،وان ادة12/12 /2017ء  روك زواوي ، وم  -  1
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و داه دودا إ رمض اا )ر  و نود اا/  

 ن و ر ( ،رورة ان ا رورة ال ا ،

  را ز ذ ظر، واا  مرا أ زا و

) ر ،و، ان، و(ارب، ورواح ا ام  اور، 

ر رورة ال ا ا   ظن ا . 

     روك زواوي و بظلرد واا  ل ذيري اا   

ا ول ا نت او ، ط ن ةوا دة  اا 

راده ا  قو  رف م اب( ،ا  ت كو 

 رت/ ود   راق ق/ ار ن ك رد /  وود

ر ت بر اا(  ،ورة اون ا وطن ا زا 

 ور ا ورا ظا   ،ر اداع اق ا سو

 ظك ا  ورا ط ،وا و ،  ر ،ا

ت  ر ،ود اورة  د ارؤ ا ن ا وف

  إ د در  ره  ب رت ورك(ا.(   

      و  روأ ردة ادة او ما طوز ا  و

  طرا طرا ون با  ردة ان ا ،ورة اا

  رف دو ،ووا دة  ادة ان "و ون أن

وار ّق ذه اودة  ..... وو ام  اط اطرة 

  ث ،ّطردا وا  وم ًر وو بر ن د 

 ود إو ،ً ًو وءًا  ن دث أو ،طرس ا 
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  ،زيرا طرة، واا ط و  دةزاء ال أ

 رًاو ،ط  ًودرج د دة ازددا رأ والصورة . 1"إذا

الفنیة تأخذ شكلھا النھائي من التصور الكلي لموضوع القصیدة، وإذا تتبعنا الكثیر من 

  :ئد مبروك زواوي ألفیناھا تخضع لمنطق وحدة القصیدة، یقول قصا

ر ط زارع ت ا   

  رف وادع  ا ودد

ز رد ورد ا ر   

  وارد ش اب  ت ادد

 ز ت ر بت ا  

  وار و  د ردد

 ن  رات د  

  2ر دوا ن م 

ون ادة ام واذي دي   ا د روك زواوي رز      

اة ا واس اق، طف   ورك  ل ن، ورر 

 دو و  رل د ن ر اول ن  أ اق

ك ا روك زواوي ر ،ووب وم ار داوا ورا 

                                                           
1-    2/436 . 
 " د رات"، رن، دة وان 15/07/2018وم  ء  ار روك زواوي -  2
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 ذي طب اودع ذاك ا  ن روفا  ق ر دا 

وآ أ  مره وأو  صر .  

      ت مو دا وسل ا  ر  ك ر

د  دي اد  ر، إذ ل رو دم ط وع واره،

 ط  رع )ز رد ورد ا ر  /  بش ا دوار

د ال اذي د ك اروف ل وط (   ت ادد

  رن ارام، وا  نطرن ان ا فوا م اأ

 درا وارا تك ا إ وا ل إ و ،رو نو 

رو  روا  رارة ن رج ا را و  ب لو ،

 نداإ س ، تأو  ددت ريا ط  ورة اوا

  د اا ر دةظ إ و ،را طب ا ن 

ت ا ت ،داا رار س و رةون "ا ذا ا

  ودو دة، وا ا   ن  ،را دوا ،  رةا

و ر دي أو ر دا با  1"إ،  طا ا  تو

داوا.  

     طق ا  هدو راءة أ ق وإذا وا ن ا

در ت إو ا زورة ا ترواس، وا ط ل ن

ار ا دت ز ، و ازن واس ار ورت 

  مؤا طت ا ا) ت ر بت اب ) زن او

                                                           
 .93ول رور، ظر اول أو ض ا، ص -  1
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وا ،ز د ل اا إ   مرةو و   إذو 

زر  با   داو و إ)ز(،   را ن وتوا

 ه  وي ار ود  أ ياذ ءا من ل د  اب،

  .ن

ن ؛ إذ ر   ع ن  طرحروك زواوي إن ار        

  با و د د ب ،رس ات أق ود  وة

ن اط ذا اض وأت اة م، وت ذرت واو وادع، 

وا / ن  د رات )طو روف اد ، ورو ان 

 ن ب اواس ا رس دور اط ،ن ) ن م ر د

 ام ادام  م ت اس ن ك ا وا ا ت  ا

و  ب طل ادظ أن ا ،ر رارج زواه وا و

  را ا   ورة اك ا  ،نطرا

ا  ومري، وتاا   ودو طت ا طا . 

ر ب  اواس  د  ، رزة أ  و د 

 .ا ا، و  ذك ارده، وآ    ء ز

  اورة ا دى روك زواوي زحا - 4

        إ ط ظرة ءا ظر إا  وز روك زواوي د

 رؤو ، و ر ن ق ددة، وإد ارطت ن 

اء، وذا   ارر ن ود اوف وادي رط ق اس 

وإذا  . ادا ودا ارب، وف اء و وودًا را
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ظر واطن ا ار ن  ا واور دى روك 

ا ءاط ر د  ل ، وزواوي ن  ورةرض ا

  ر ، وا   ادادات وره  ارب اددة ا ر

 ررؤاه ا  داوا ول، أوون ا وفن ا دًا  ن ررا

ًر إر أن ا ًداة وإد رور أت ا  ب؛راا ، 

   .اور و ألوع ال  اطور 

ام از در  ازح، وارد "ار و و رف أن        

ذا  راد  اري ذاك ال اوي  1..."وق  ن اور

  ن إن ،ودم ان ا ف راوو ق از و  ذيا

وز دل  أن ار و أ   ا ن إت ادا ودرة 

زح أو ، رة ا2ر ن اك ا وارا ن اط اوف

او  ل ر   ار ،  د ر رة ا ط اراف

، إذ إن ار  در ا ن ر ا اوس  أ أرى

إ داوى أ  ء د  ،  لا  وم ذيا ك ا ب

ذا اء اذي س  3ا ،دث  إدة  أرى  ظم دد

اري در او ا ود ون م ر  ر  اق 

 رد ذياوا داا ط   ، . 

                                                           
 1ط. إرام د ا د اواد، ات او  اد ار ادث، وزارة ا ،ن، اردن  -1

  .102، ص1997، 
2   - Kamal Abo Deeb, al-jurjani’s theory of poetic imagery, aris and phillips LTD 

Warminister,Wilts 1979, p 11. 
اس اوط   ، اوت،164 اطب وم اص،  م ار، ادد  ح ل ، -  3

 .58، ص 1992واون واداب، 
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       ،ر ادر ا ن در حز و ب ا ذيو ا

 ر     ز وا روو  را

)رة ) ا وط و تن د   كوذ ا دو

  رف اك وذ" زم اا  قرد وح، وازا  در

ء اص وء و ازح  أق ارد واور ن و، 1ن اور

ر  "اراغ واث  ء ات ا ا أح ذه اودات أن 

واط ذه  ود أو طت  دود ، ون م  دوى ن و دود أو

  ل  تا  صل ارك دا ت، إن اطا

  .ون ازح أس ا ار ودد ا "2 دا 

 ل ال از  ا اورةد ر  ط  أن        

 ل، ووا ط ورى- اأ ًل  - أ" وي ل ل

، و أن رف اورة  "3ل ّن طت اواس واْس وال

رن " ا دا ز ا قن ا ز وع دراك  و

و، و ا ا  اورة دع ر اف  إدرا أو

ا رن ا  بوا رف إ4"وا و  وي ل و ،

 طا زم اء اأ رزأ ،تط ن ًطر ال ا ذا ،

                                                           
 1ط. إرام د ا د اواد، ات او  اد ار ادث، وزارة ا ،ن، اردن  -1

 .102، ص1997، 
   .17، ص 1 ،2007د اري ، م  اص ،  زراء ارق، ط -2
، 1.، دار ادس ط وار، ط اطل، اورة  ار ار  آر ارن ا اري -  3

  .30، ص1980
، 3ر ور، اورة ا  اراث ادي وا د ارب، ارز ا ار ،روت، ط -4

 . 383، ص1992
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اري  ات ،  اع  ار ر ا  اول

وب و، و وازات و  رق  اد وار اوي 

 ا و ن ربو ،  ر  مر أن   

ا .  

       را رو ذيح ازوا دول  ا  تك اط ذ س

،روا ن وظ ءا  ،داوا ن ا روج أو  و أ ل ل

ازت ا ل ر اذات ارة ن س أء ام دوات 

، زح ال  زح اون واذي دوره رب ن ق ار

 ر وذات اادا ور تران ا . 

       ورة ان ا دى روك زواوي  دت ازن ا ددا

ا ء اد وارة، وإن ذا اوب ا ل  را اورة 

اورة  ود ت، ها ا ارز  ل ر ر، وو 

، و د دوده ا1 ل  ً ً ًة ا ار د

ا رب از، ول ذا ادق  ن ذا ادق وذه اط وت

زاوذه ا ن و ذ ريص اد ا  دا.  

          ظوأولو ورة اح ازب ا    أنور اا  

 وا رم وا رظ ل وطن ا ب ن داعا  م

 وة اب ان أ ذاو ،ً رأ ون وم اد وإ ،

                                                           
وأدوات رم اورة ، اة ا ر  رواور اري  ار ا، دن ن م -  1

  .7م، ص1/1980واوز وان،  ط
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وة ار   اور ا ك ن " أن ، م  د روك زواوي

م   ن ار ن ار اور ود ات ا وا

ظ ءك  ،1"وا،ونل وان ا زمد اوور  اذه او

و ل  رة ءت   ل ،زات وار اا  داما

 لو د ر داو ر  ا واد ار  درة اإ 

  ول روك زواوي . وادم واة

 أ ري ْو ود رج

  ْط ار ع اب ن اوب

  وا دي روس  ودج

  و رت زو وذن اب

وي وا ير ات َظر  

  ورح  را ت ارب

  وار    وج

  وادي  راه   ب

وك ا رو شون اوا  

  ْ2دي ن   َْطب

                                                           
 .11ار اق، ص -  1
 .روك زواوي ، دة ل روب -  2
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  در ادا ،ث ر د ل  أإن روك زواوي       

 و دت وأ ا وظ دال اق اريوذ اردات 

ورت ك اظ   ل ق وز  ادرة ذن، 

 ،ر اوءو اإ ع وطز إر ،وا دود دت   

اراد واوت د  ا وارب، ت اول ل وده ودة 

 ،و و  رو واد    ره  د)ود ( د

 ن رذا ا  ل و ر د روضري، وول ان ا

 نء، ا ء و أ وور رو ره(و( دا )رج( أي ،

دا  فأراده و  تو ط ز  ا ن ا ده، وا

ازح اورة ا أن ار ن ن ل ار رك  أق اداع 

  اط ات ن ظر ان، و  ن دت اطء 

ر واوا ورة طا  ن ل ذا ،واداد واوا 

 واز    ار ن وة ر ؤ وض   أف 

  .ددة ن ار

         ر لوار  ون اط رانوا  دار دا أ  و

 ل  ،د ما زو ،ن ن ،نر ذات   

واوء ، ) ار و ب(و . واوء اذي ) ار وار(

 طره ا   رةورد ا)بوا ن بر ع اْط ا(  ،

   ا ذ ، ر ذيل ار اوا ط ر أو با

 ر رط(و ( نر ا زو)را ( ا ز با 

 دل   ار  ر وو وو ور ) ار  ارض(
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 ،ر  ود  ور دد طب(واوا ن( ن ٌو و أي أ ،

   .اوب ل  ه

وك  ورة ازح ا  ور ا وارة، ث        

إن  اوز "د اوز  أ وره اذي ار ازم داع 

 إدى ات ارز رؤ ار دون اوز واط ،ن 

ذا ا وزره، وار ون ا فا  ون رطق ا و 

ر  أ وز ط ار وار اد إ ط آر  ذا 

 أن ر رد ر  ،1"اوز ل    ا ز

اط ا ا  ف  ل اورة ا   ا ط، ل 

. ي ث ار  إ ل ري ر أ  وا اود

ت اا  ولو 

  وا دي روس  ودج

  2و رت زو وذن اب

ت   ظ  ل اص اري دى روك زواوي و      

    دل  ذاو ، ورة   ل  د تأن أ

ظم ار، و ات ر ات اول ود   ،دع  ك 

 ،ره  نطو دره إ ن ره رج    د أن إ

ووي  طب ر وم ره، ل اذي  زوج ا إ د أن د 

                                                           

 . 121د ا ا، أ ار، ص  1-
 دة ل روب -  2
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ود ذب ار إ أق ن ذا إذ ن ن ٫ ود ول  ور

  .زو ت دره

ارة ا ا ا اد ار ن اوا أن ل ا ود       

 زف وأن زو زة ترا، وأ رت ت ري وول اا 

إ  ، ن أن  ذا ارة و  ك دال،  ق وع 

ن اطراب ا ، و ط أن م رة ار إ د 

رو ورات ارك ا أن و  وو ، طراف او 

  . ا واواء،  ل ان  وي  ادة

     رو رات ا ر رس  ر ن ا وو  

  ؤن ر ار ا طت اوف، وات ر ات،

،ر وا ن ده   ن ربو ل و دوزات اظل ا ذا

، وا طوي  ؤر إ روك زواويأ    وص 

 واو ط مرار و زا و ،ا  و

م واظل واف وادة وار ا ا ول .ا  

  وي وا رت َظر اي

  ورح  را ت ارب

  وار    وج

  1وادي  راه   ب

                                                           
 روك زواوي،  دة ل روب -  1
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ا ام اورة ار  طن  اوز واط ررا      

اورة ط رب ووي، ل ن    اء  اذي ز

،را  ا  د و لوا إذ دن ا ر و

 ، ل م و ل وي ريا وو ،رو ا رن ط

 إذ ،   و  طردا ،ط راظ  ل ون ذات

ت وأطراف ا  ا  نزددة، و دد و ب  و

 . وع  اي

ار رز ر إ ذك او اذي ب ل  وت و

  ضر ذيم ان ا ث  ،تزن وآ ي أوت ا ،ا

، اذي ب م ال )ا)رض و إ اطن راء ا، وأ اذي 

دة اد وور ان أ  ول اد وو ، وات اا و ،

د أن ول إن أذ ا او  ذك ادي اذي  ا  ارأ

ن أن إ ك، إذن ذ قأ ب إذو ،د سا  زن وزون 

و  وذا وره ار ر طق، . 1ب اذي رع ارز

ا دود رف ا رذا ا قوز وا  ن م نو ،

  وول .اور رت  ارا او د ر  از واوق

ك ا رو شون اواو  

  ْ2دي ن   َْطب 

                                                           
  .269م، ص7 ،1995ر ارز،   اك ود، اد د ال ظر 1

 .روك زواوي ، دة ل روب -  2
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        زر   را و د،  رةزارة اذاا  

د ات ن ك ال وا ووم  ،ا وال واوات

 ل راه ،واطف ا ا لث دم  و ن ا

، و ورة ره و وو وا را دأ  او ر

 ،  ر ث د تو دا ظا  را ظوة ا

 طاورة ال ا م دت ارات واز ورة. 

 رو ن ،ب  س ذيوق اا   را  رو ث

 و  رن ا ور اد ا ،به ا ن ث و

)رو( وو  ذف او ،)را ( رةون ا ل أن . 

 دأ رىأ  رة رةذه ا زز دد وو ،وت اث ا ن

واد اطب، وذف ا ، ) اوع(  ،)دي(  ظ 

 ذوف وك اذ  داا را ر)دي( ر اوا  ذا زادو ،

را ور اا  طرال ا ن.  ذإذ أ ق ا  لو م

وذه ا ،راد ط  داطب إواد ا مة واطوس اط إ 

إن ب اق  ،  ث رد  أن ول) طب(ور ذا  ُظ 

  تط وف ار ا رق درة اك ا  قا  وف

  و ،وى ر، وطب  ك ار

 اط  ل اور  رام اور دال ات ا ا

اواد،  د   ورن، وذا رب ن ازح ا ن ار 

 ل ا و ط رد ا زذه ا ن مو ،ري اا
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ا ل ن وذ .ار ر، وت وم دور ار واظ ل

و ار  وض  ض ان، ن ر ن رك 

 ،  ك أن ا ط  د كذ  مد را

 ال ده، وو  ن ن ل اف ن اد  اورة 

ل اور ر ن ت   إن ار  "ار ؛ ث 

وذك  ."1طع و رة أون أل أن ل اد ا  ده ار

 ، إ ا  ار ل طُ  اورة ار ا  أن

د، ور   ن ث ذيءه ال و أ  ء او  وم

ف وو  أ طا  رةن ظ م تد .  كو

  ردا ط    ق ريح ازا  ر 

  ار واور، ول

دا ذ كار  ِري ذ 

َ ِويْوتَْْا ن وْ كْ 

دْ  او د  

تْ و ّطَ ْ و 

دِز ك  ن راز  

تْْا بْ ِريْط َْ  

دوِر كْرُ نرْا وحذ 

تْطَ ودْ ا اذِإذ رطْا و 

                                                           
 217اورة اد ، ، ص ط ف  -  1
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ا ك د ََْ كد 

تْ  كطاو كد ن1  

 د ا وره ار ن س أ د روك زواوين ل       

و ر ار ر ار ار ا .   در ددة

ادا، وط ون ا واط وأ ،ذك ون دا رؤه  أن

ف او ا لا      ،دم رادة ودبع أدق ا 

،ا داع ا  راء تإ  مورة اذار  ازا ت و

وا ر دةذه ا ب ،لدار ازاد ا ءون و.  

      ل وروك زواوي، و دى رم ا رح م ورة ال ا

  اذارة ازار ،م  ر ارل  ،ل ل ن ذ 

ادر رادا ر و ن وا إ وى ال، و دق رؤي 

 و ظر"اون ا سو ن ا ربو  را 2إ ،

   لق اط ،راو ده ارا و دده ا  ر

را  . د  ولت ال ان وأر و ذيا وودة، وح ا

ا ا ار، إذ  د وا ن ا ار، وو اء 

    راو تذا ا ل دم، وظر ازاد ا   

           ا ذ كار  ِري ذد   

                                                           
1  - ذا روك زواوي ، ا. 
2  -  ،وانر، ا ن رو ن وظ أا   ،رون مد ا ر ا ،ط طو 

 .131، ص 3، ج1948ارة،  ا واوده،
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          تَْْا ن وْ كَْ ِويْو  

إذ ل ره  ذا ات ؛ ورة ارة ا وا وردت        

د، و   داء ش لورة ا رةن وارم اد د

واء و  و ار ط ام ا  ال واراح، و

 و ء واءذا ا ر، إ ا  ره  د أن وى ا

اورة اذت ظ ن ان و  ران ا وار  و اوطن،

وض  ،ن ر س  وطن ا ن ل اواء رز 

ا دى وو ر وار، و ات أت ن ازن ود  أن 

ادن اذي  ك ادا ن ل وط ص  ر ن ورة اطل، 

اد، ش ( اورة ازات  ون، اول  د اوي دي 

  م  ، أ ا)ار، ش اد( ، طق ادي دي)اداء

 أن  )ا ت ار و(ادي وي  ودي) اواء( ارح 

اذة وام و ون  وادة، ط ن ذا اراف اد ورة 

  .ود ال و رز ن  ارح و ام

  

        وات اا  ول  وطن ءط ظل طك ام ذر أ

ص أن ارة ا ارة د رات ط أن ، ود أ  ك

 ذن ار وت ل ودا، اداد  وا واص 

و   ْ د واْ  دو(اداب ادام 

تْ و ّطَ(   دادا توطن، وا  رت د
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 ، ذا ا ل ،وطن ءوا   دون  أ و

 وره إ ر ،دا   ور ر  ر وطنا  فوا

ر در ك طا  نز ف   ن ا  دا 

ان ا  و  اطر اول، وإذا  دا د  اداء 

)د  ( رذ  ،دود واب ان أ كرى ذال و  دم

 رل ا ل در، وزا مظ ر ت  ر   را

، زاح ور إ زاو ا  اك ا )ا) ام 

  .اراد

          ر  ل وأ    رةا طر اا و

، وار  م د ا ار ط، ون أراد )ت(ال 

؛ راد أن ون    و وطن ازح اد ادا أرا، 

    ذهو ،ره وأ  ءب، ووطن اذ ا ت

 دم "ن ار ان  ل ورا، إذ  ل ر و؛ 

،  "1ن أن ون ات ل و د ،راء وم رون 

ط اري، ن وذا  ط  رك ام ا، وزاح  إ ا

 و ا، وارع ،  ار، ل ا دال   را

 ل دد داوإ.  

 إ اد ارة اط أوبدم ار روك زواوي         

و    ا ورا ن  روذ د ،ا اذارة ردات

                                                           
  .7، ص ،1961ر ادور د  ل، ارة،  ادب؟ ن ول رر - -  1
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  ززوطن اذا ا و ،ر ل  ن نو ،ذازة ارن ا

 و ،رةا و  ن  ،دن ا ف ر ودا و 

ذا اد ا و ر  ارت ا  ا م  ل وم 

ت ط. ول  

دِز ك  ن راز  

تْْا بْ ِريْط َْ  

 نرْا وحذدوِر كْرُ 

تْطَ ودْ ا اذِإذ رطْا 1و  

ل ات ا ل رة  ،ن در  د  ورا أو     

 ود واا  ن ن را  ا رن ا ،نذ  ا

  ر ، اورة  ل دا راد طر وو رع 

اوت، ن را ط ذك ال   طت، وذا دل  دة 

ام، ورة ام ازات دو ا د روك زواوي وأت ل 

 وو  ق وطن ن ،را و  دورن ا وذ ،ت أوط

وذا  .إ اورد، اورة ل   د ط ن ال اوري

ار ل ل ء ل " ؤده ز ادن إل ول ار  أن

راو ردا  ا  ص"2 را ون ا ، رةوو و

ودرة  ارة، و ق ن ت اة او، وإ در ن 

                                                           
1  - ذا دة ا ،روك زواوي. 
اوث وادرات ار ، ادول ارؤ وان، د  ز ادن إل، ار ار  ان  -  2

 .241، ص1972ار، ارة، 
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 ورو  تذات د ظزم أ دانون ا رق، وا دانو

  درة  رئ أو أنس ا  را ر، وس اور إ

 دث إ ل او ، را ر إ.  روك ول

  زواوي

 دب ري ن دود ارف دب

  واّر ظر د د د

ب ڨ و ر د وةا  

  أودو  اوا  د ڨد

     رت طح اب

  1 راو  وط أود

ا ور ار دى روك زواوي   ن أل  ا ل      

 ريل ا وانوأ ،و   رض ذيا ون ان ا

 ،زوا را ،ا را ل طفو رظ  أ 

ا ط ذيا   تذه ا  رر، واو  ،ء 

، ون ام د ل   ار ا أ  اد، وزز أر، 

  زي   كن ذ ر ،داا  ذي اا.  

                                                           
 .روك زواوي،  دة ء اد -  1
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 ره ص اذي  و، و رو ذوات ادود، وور       

دب وطم و ن اء ن اد،  اص ار رأة أو اص اذي

 دو رك ب ادر أو اا  ر اظذوات ا وك دذ 

طراو  راتل ا ن  ذار، وا  دا  وو. 

 وانن أ ل روك زواوي رأن ا    زاوجو  

 ده ا ن را  ه دد  حزذا او ،را .  

      ،را رؤق ا روك زواوي ن أنوان اا  ظو

 ا  رف ،وا دد اذات ا وا ا ط ده 

،ط ڨد( ا واا  دوأو  /   /بح ارت ط  /

) ار( و اور، رارة وف )د راو  وط أو

 ،)أودو ڨد) و وذك ر  ،ب رض ل اذي ار رل

 وار ن اذي ازن ن  أوده، ودق .(ر )ل ال ن واد

 ب ،را و  ،دة ج  ر ان أ طوة دةوا 

  دل) أودو ڨد)و ام، ن اراد ازي ا ا وول

 ارار ذا واوث، ارار  دل ام وب ام، ب

م وف  .ودره ار ب  ار اور ذا ارار  دل واوث

 أت  أن إ ) (وداء   ،و  ن أر   ا دة

 ن وم د ر تزض أب( اا ( رأسذي ان ا ل ذه 

ود اون أا  وما  ر ظ إ )وط.(  
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        رو ،   ت  ما وز  وم

 ،واا  ر ،دات وا را ظ ،رون ا 

و  ل ار ل ار د ط ر، وب  ورز أوده 

 م ن إ   دورض، اا  ما ن ردة، ود أرض 

 ف د. دت  ت ، ورت ط   اق

 ر د ا  رادا ا ،وا ن اورا ن ط

  ر دنذا دو ، ن  تا  دو ،ا را

  .و ا ام اور ن أل

ًط ن اور  روك زواوي ار د ن  أب وص        

   دا ر ور ع إر رى ورة   را

  .ادة  ل  ددة اوان واطف ا، ذات دت ؤرة 

        إن اا ر  ا  و ن ت روك زواوي

 ر ري ر ا رى ن؛ إذراء ارب ا ن ز

ت   ًراوت ن وا ا د، و ا وراو

،دو  داوسواور واق ا و كو ، را ا 

وا ص « ا ل  ل  ا ا  ن ف  دو

دد ت ، وإ ،   در ن اور وا ا ن 

أن ل إ أ  و ،ث ق و  ن ات ز ن 

 طدي ام ا1»ا ،رف إ طور   ذير ار اا 

                                                           
  .25ص.1995. 1ط. روت. دار اداب. أب ار ارة ح ل -  1
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ر اا  ددةا وا   ن روره ا حزوا ،

ام و ول، و ا از ار ذات اد " وت 

اواد؛ و د ات ار  ام، و ودا ل 

ددا  ظورا  ددوا دا "1،  ورن ا مرا ن

ار دال ات اواد وب راب ار دون أن س ور 

 .اري

       حزوب ا    ن أ ، ورة اء ا  د إذ

وة ار ا دى ل ازح دو ا واو ، ود د

روك زواوي، ا وضز وارل وا    ورا دمو

  .ال

5 -  دراف اوا دورة اا  

وز  اظر إ اء ظرة ط إ روك زواوي د       

  ن تطد اردة، وإد ق ن ر و ، ورؤ

اء، وذا   ارر ن ود اوف وادي رط ق اس 

وإذا  . ادا ودا ارب، وف اء و وودًا را

ا  ن را واطن ا رظ د  رووا 

ءاط ر،  ر ورةزج او ،رؤ را ظا  زاوج

 در او وم ،و ر اوت اإ  رظو ،دا

                                                           
 .42ول  اد اد، ص  -ل - ل أو دب، ادا اط اص،  -  1



 جمالیات الصورة الفنیة في شعر مبروك زواوي:                         الفصل الثالث
 

161 
 

  فوا ا ط و ك ر)ا ( ءا  قو

 واوره ا    قو ر دة.  

إذا ظر إ اورة ا أ  و در او ،ن روك       

ورت ، 1"إداع وي ض  إدة اظر  اظم اوي" زواوي 

ري ا دو رط  ود أ ات س اوفاورة ده 

واو، ا ز و طر أرةرة وآ ورو  . دىإ  ول

   ده 

  ر م ن وك ود

  ر  وطري ل ادر

   دك وال دام دود

  ل ري  راك ر

  ر  و ان اود

    ن و ر

   ت وك وودب 

   رد ك ن ار 

  ق راق   ود

                                                           
1  -  ،ط د  ،وم1985ا س طو ،ر راس ،را رر اا  125، ص. 
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  رت ر ت اب ار

    ن و ري رود

  دي واد  زو ر

    د ا ن و ود

   ط ران  اوف ار

  رق و  و دود

  اطرر ن ون واب 

   دري را  ل اود

  دي و ن و ور

  و ل ان  ود

  1ن زر ددوف  ر

          د زتا ود"ار "دراا  دا روا ،

ا  رز ول أن ده إذ ،ر او ت ر ا 

. ر ر درات ا اود، واد، واور، ورت ، و

اطع أن و ده ا ا رق ، 2ورا ك اوت

                                                           
 "رد"، ا ،وان ادة 12/12 /2017ء  ار روك زواوي وم  -  1
 .، و د176ار، ص اوت،  م . س، إن، ات ار ار ار -  2
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ق ة، وم م ل، واد  اوود، وك  ل ر و

رد أن  ، ودر ل ،ال  در ر  از زدري  ل 

  .د رب و ا رم   ن ول ووس ود

         ، را ر ل  وا نر اوي وا ور ق و

 د لل داوى ا وودل اد ا را ر 

ا ر ار ارك ا ظل ا ن اورة واق «و

دراا   أن  ذيا .  رووا ن ا دا ذه ا و

ورة ر  ل  اورة إ  ن اض واءة واف 

 دود «1 ،ن ا در  صذا ا را ا  دراا 

 و  ق ا .ا ون ا نرظ  رل اود ،

رب اراض ا  وا زد اا وا.  

رف اورة اد  ور ق، وا  ن أن و      

، طر مراور ول ا ن ذاره وأ  رد  را

و ر رؤ  دوره وم د ،وه  ا دعك ا

 ت اول ا قن طر ددة رات دور اء ا

وار واذو وا ور، ود ادع  ذك اوف 

إطء ت  ار، أو طرق ا  طرق دل ادرت، أو

 .ادت وت، أو ت اوت دت، د أو ارد

 ، درورة وو أداة ا ذيل ، ال ا ون ورةذه ا داعوإ

                                                           
  .45ص. 3ط. روت. دار ام ن. درات و  ار. د اء وا ل أو دب -  1
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واوأ وا رو   ن رظل و   ط

د اور ا رد روك ، وإذا اظر  ا1ض ة

  ظر ،  واأ  ق ده  ا د  زواوي

و  

  ر م ن وك ود

  ر  وطري ل ادر

   دك وال دام دود

  2ل ري  راك ر

ب، ور ق م طرا يق د ر روك زواوي د     

ان اذي ك  ودا  ،رة ا أذت  وو ،م 

 ر روا د ل با ،ذو  فو  لر ،ن

 دروا ن  ت اا ن ا فدام واا زع إ

؛ ، ن اوا وات ن اء  ارار ا وارؤ

وطأو ا رل ا مل ا إذ)ر ) آول ا ،ب ر

 ق ا از ورة اد م م در اة 

د اب و ر  ن رة، وا  ار اراط ( ود(

ا )ر( طرل ا م ،)ا و ( نل ا

                                                           
1  -  ،وارو را ري، ازاا ط ،دةو 63ص. 
 "رد"دة  روك زواوي،  -  2
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مشھد درامي ُكتبت تفاصیلھ بأسلوب  اكأنھ ورة ا ور، 

   .سردي

طب  اذات  ،اطب اذي ذ دًا وو ًر ددنو     

ذا ر رآة ا  اور وظ ،ذه   ا ن ات 

رورة اوط ا   را دا ا دا  را و ،

  كرذ رو ث ن ر و ،ثول ، وا و 

  .ةز و  أد ره إب

ق طر، ون ن  ظت ار روك زواوير إن        

 ًرا ر ء دزارة، و ورط ا،   دق

  بء ر و ط ر قد و ل، و م 

 د  را وو م  ع أنط؛ ا دود نا

د واا وا دتو ،ا ل اراد.  
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        د ريزاا ر اد ا   وار  نأنا ط ، 

،ا وا ط  و  و رح دا رأ م ، و و

 ر اراء ا د ا وطا رادة اق ا ودف ا

ا د ريزان  ا دو ،وو ف أط ا دوطن، ووا

 ري، ودرازاا ر ات ا ض م أن ث اذا ا  

درا أد ر ن و، و ن دد  أد   و ض 

.  

ه دف ن اطء،  ول  نوب  مزان ار ا ازاري       

ور ن   واط واوطن وادح وارء ووت  ،برب 

وى وراوح ن وص رة وأرى طو د د إ  اووت،

، ود  ار ا ر ري" ط اب  د"اراز ل دة 

 دوا روا وا و وىوا  ،ا وى ا ريزاا

 و رر ل ا واوا ر اظم ا  روا د راءد او ،

و أد  نم ار م ات أ مط.  

      م اظ ل ا ون، ا ن ز ريزاا ري اول ا

 وطن اذا ا طق ن ط ل ث ،ا طذات ا ا را

 ظ ،روا وا ط زمو ،ا و رد ر  د

 و ن ا وا أ  ورا ن اوال ان وأا

  ضا  ل دو ا إ وت ارذه ا من ر ،

اطء ا اذي ن أن ا اري ا م رك ن أطف ات 

وو وو ل ذاو ،ا رزاا.  
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     ا ا أ ا ط  ل رآ  ل ن هدر   

ده ار  د أس ا ازاري ارا ا ،د 

ا  و ظ روو وا لو ،واا  ن  

 ن ذوا ،ر  ءاتوإ  توإ واوأ و 

و ول  ق أدا ،ذا ر طت ا ا ا ن 

  ر ر طذه ا رو ،ر رور ود ووو ،د

 واا را آ إ  قط د روا ،داإ وره و مر

 ء إ  دو  دةد واأ  ن و ر ط 

. 

دى روك زواوي   ا  ر أل اول اريول       

 ر اود اوط،  داإ ورؤ ن رس دئ ا رو

  ا ط  وازي ذيا ،اارر ا ك إن ان ذو ،

 داا  ر  د ر اا  دا رورة اا

طو و ادراك ا  ن  ار ن أوا، ذك أار اري 

  و راا روا طذ ا أ و أو وت ا

 ا رت و دم ا د ط رك ر ا

ا را.  

       ،ور اف ا را و  ن روك زواوي ن

 رة واوا   وان ا را و ء
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 دارةرة ات ا ،ورة اوا وة ال  واا 

رة ارا اواورودا و روأ ،ا.  

ن ام ل روب ا، وأ د زواويار روك  دم و        

 ،دوا ا واط  داا ر   ن او

 رر ق اط رة وا، وإن دت ذه ا  ء 

 ،ر ا ةر اظ  واعول أو ًو ف ووو

و ،ًا  دور ن ،ر ان ا ء  راور، واط اا

 ،ن ا ظرواا ء او ا ،ر اوا  طوظف أ

اور ا ص واد واوف وارد، وم اورة 

روا   رت او وا.  

م ت ر أن ادة ن ل ال اور ا، و ت       

 ،طري س ن  و  ل وره و ء  دا  تو

 ن ا و ،رو رؤاه ا  رتوظ ،ا ك ا

 رد أاو ،ا ا  را  مد   ر ق

 روا وا وا را  ر ظون اا   ر

دوا.  

  طق  نء  ر روك زواويا دذا ظت و      

ًا دزو، وا طره ادة، وروا واا  رظ ور ،

ر     إ إ ل رة ن اة او ات د

 .ال
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قا 1  

  روك زواوي  ارف ر

و روك ن ر زواوي، ن واد اس  ن  س ون 

 ال ار و ا ازار ،درج   وأف، د ارن

ادا، واوط،   ره ا ،درس ط رأ اطوار اث

   .م2006وم ذا ار و  دة اور   . واوي

 رج   د دب دة   دة اس  ا -

  ردب ام2010وا.  

رج   زن ور    دة ار  ادب  -

  كده، وذم ودم2018ا.  

- را ا  وطا روزارة ا ذب أ  ل.   

 6.1.2 أ   

 رذ ،د ط م طوط دةد لأ   

   . ار ا "د ار"دوان ري وان  -

  . ار ا  "د ان"دوان ري وان  -

   . ار ا "رت و"دوان ري آر وان  -

 6.1.3 ر  

ر روك زواوي رت ددة دال اوطن ور ن ت 

 ،ترو  

-   ا و وا داا دا ا  ر1999م.  
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-  دوا وا ر ان ار  ا ن و  ر

  ت و2003م.  

-   ن وم ان ار  ا ن و  ر

 2010م.  

-   دةا و طا ول ا رر اا ظ2010م.  

-  ر ا راا وطا ظم  –ا نرد ا–  د 

"د "  رة و2013م.   

-   وف وادي و ورطأم ا  ونر ا ا ظم2014ا.  

-   ،أدرار و ما ،ر ا راءا  2014م.  

-   دة و دوا وا ر ا وطا م2015ا.  

-    راا ط  دب ا را م2015ا.  

م و ور ، ارن ا ا ون وات ا، ا -

  .م2015

-  وطن ارد"ات ا " و وا ط  دب ا

  رفطم2015ا.  

-   را ا  ط راتظ  ر2016م.  

-   سو  و  ر ا را م2017ا.  

-   سو را و  ر ا رن ارم2017ا.  

-   رب ا داعوا   2018م. 
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 6.1.3   لز اواا   

دة واز د ن ر اد، وذر   ر روك زواوي

   ، وا س و ك واه اد وا، ون ن  اواز

ل  ازة او  ار ا ن ر  ت  -

  ا و  مذي أوا ، روم ان ار2007م.  

-  ،طط ان أو رل ا  دداع ا وزة اا  ل

  ،دةا و  رت أ ذيم2009وا.  

-    وط وا را  ل"د "  ،ريداع ا

  ،رة م2013و.  

ا اوط ر   ار، وذك  "روس اداب"وج زة  -

  ،ا و ما م2014ا.  

-   ر  ، نن أر لراء ا وزة اا  ل

 ،دوا وا ر ا وطن ارو رفطا  2015م.  
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ق اا درا رة دة.  

  دة ل اروب -1

 أ ري ْو ود رج

وا ن بر ع اْط اب  

  روس دي واودج  

ن اذو ورت ز وب  

وي وا ير ات َظر  

 رحو رت ا راب  

  وار    وج

  وادي  راه   ب

وك ا رو شون اوا  

  ْدي ن   َْطب

   ر ن طك  رت اْرج

 ن  بوت ار ك  

َ رْطوة وا و ..َ  

  و رة وار ل راب

  ك  ،،َن ذروف ادج

  وب اك و ب وب
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  را ف اب ر رج

  ب ن ادابورا ل ز

  واوم ع ار   رج

  و م ا ب

ز كم و ن و  

  وط وب ازف ن اْب

  دو ع ر  زوج

  بوك آ ر  

 د وا ب وف اط  

  وار ري و  ن ب

   ض وب  د ارج

  د ري  زق دن راب

رك واط ر ر   

  ب و ك آبإذا 

    ّدي ت وج

  ور ذري رق ُ و وب

  َل اروب و وو زج

  وُْ ص ل ل ل ب
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 بطو  مر جد  

  و و   ْرب

 ب ور رري وو  

  وا   د اب

 را  ل ن وي  

  ر ن رة ززة ْب

  درج" ود ل" اول و

  اودي ر ب"و..د

  و..دن  ن وج

  و ذل طك  ّطب

   ادة

و ر أد ر  ادة، وءت  ر ر  ورد  نإ

ّ دف أنا وا دى ز دراوات ا  ق  ف ،كذ  ت

ن  أ ن ازار ا ل ر و أم ر طب اب ل ال،

وم ن ا  ت وم أو ٫ او وا  لارو و ل

ب ط ،ل دات ط وات ، و زوة ار و إ ،أوع أو ر
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 ،د ص وء وإو  توات، و د دتوا ،را ا

  .1أرادا أن ل زواج، و ر ن ل اح

إ أن ادات واد واد ا وارا ت دون ذك، د أراد 

و  -أ وس ض وم؛ اطدم رض واد  ار أن ر ول

ر أن زو إ ك ا  ق ازار؛  زدري و - ت ال 

 طك ا أ )ا(  ن  نرد واواا ر  وو ،

 س م، ور ا  رد ر، ور ا  م را  ،سرار ا م

ن ل ذا اواد دن ازار و ووار ا در  ر ،و 

  .دوار و ا وس  ان د ن أر ن د ان دارة 

زوأ  ضرز اأن إ ،دوا  تت ا  را  د د م ر

 دم، و وأ  زة روا ، ووأد ن رأ رةل اد أ ،ؤهر دش

  وطو .  

 ،إن وا ار  ط وت وررت  ل ل ن  ون اذن ده

 راع اب وادات وراع اب وارا ،ط ت ك ارات 

 )وب –ل ( ر وب ف 

  

                                                           

 ا  ا ظر. »اِح لْ ِنم ر»  إرة و  ا  وم1

 .923، ص2، ج)5200(ار وزد، اب ا ،ور ،دث رم 
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ذا دة ا  

دا ذ كار  ِري ذ 

تَْْا ن وْ كَْ ِويْو 

دْ  او د  

تْ و ّطَ ْ و 

دِز ك  ن راز  

تْْا بْ ِريْط َْ  

ْرُ نرْا وحذدوِر ك 

تْطَ ودْ ا اذِإذ رطْا و 

دا ك د ََْ ك 

تْ  كطاو كد ن 

 احر ْظَدِر حِري ط 

تاوا بَْ   ْادو 

دو رْا ْة عرْ  َْاو 

تْ تد  ؟..... !!!ار 

ْط اود ِْْوْط تَ  كْو 

تَ او ار ترد وا 

اهو !..د وقُ َ د د !!! 

ت تر ا وند ْرْاو...!!! 
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ر دِر رد َ  َْْا 

تذْا دْو مْ َْا وم 

د  تَّ ن َْ  

توَْ بْا سر ر  

ود توذ  ن سر  

ترَ كْور و ك ز 

دد نُ كَو ت  

تْْ كْوزرَطاِري و ن 

د وحءو ومَ وانَا ن  

تو ُْا َ لد و 

د ط ريْط وَ ب ويْ 

ت ْْْا ق ك و 

وا د  د  

 وت وُ ّطَ   

   ادة

د ا  رزار  5ل اا د وإ رى أذذه ا دة 

ء ذا اص ول   ر ا أ ل    د 

وز دم اواة  ر ا ول  د ال رى أ م 

ل وان ا راتوطنن ا وبا.  
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  دة  ط ال

  

 _ن ل  _ي ط  ل 

 !  _ ا _راد  دو 

  ت ك   ل 

  ربوا   ر 

 وات دي ز د ل ال 

ر دام ڨت د ازا 

  رل دو وب ، رونڨدار 

 و د اڨ اوا ... 

 و ب ر ي ل 

 دا ن ر شدر ،  

 طل  . روا طت اوذن

  ن وز د لل ط 

 ب ظم اراس ط ل 

  و حّ ن ردا 

  لڨ اذا. ن ري زن 

  ل ، روظ صرا ر 
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 ووڨا _   _   وف_ لڨ  

 ن وه ا _ رب اب

 ل ا ر ن دي ذل 

 او ن ر دك رورو 

  ل كر ز وهر )م ارأ (     

 ذاك ارف ا واه 

  

    ادة

ادة ظت  رض اء، ود ظ ار  ء دم، د طول 

 ظم ،رره و  وا ،   راذه وإ  دةا

رو. 
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  دة ء اد

  دب ري ن دود ارف دب

  واّر ظر د د د

ب ڨ و ر د وةا  

  أودو  اوا  د ڨد

     رت طح اب

   وط أود  راو

  ات أد ن ن ب

  ون ادم اّ  ت اد

  واه ود أد د وب

  وطم ار ود زا ن د

  ري دوك  و د طب

  وات رت آري واطر اد

  ر  ربو م واد

ب أ ندڨور دة اب  

  و ذر ا  طش ب

 رڨڨوو و ن شدڨ  

  ك   ام رب

   ر  راح زود
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    زم ا واطب

  وو د م وم 

  ربڨ _و زت  ا د 

  و  داري وود _و 

  ااااا م ر ارار  ب

  ر و  ك رد

   ادة

 ن، ار رامودة وا  رب قد ر ن د)ري طا( ،

 أ ات إر دث رور أم، راح   أص  وء ا أن وه

رق ادذا ا م)ري طن )ار وا وزو.  

  ر أيا  ؤوموم اذا ا ن ربل ا را  رل او

  .اد ا  را م وازن ب ده د ام

  رة أ ن صأ  نردت ا دةوا أ   ن دث

 .ل ار ت  ن اد وار ء ذا اص ود ذا او ازن

  .رن 12/12 / 2017ء  روك زواوي ، وم 

   رد  وان ادة

  ر م ن وك ود

   وطري ل وادر ر

   دك وال دام دود
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ر كرا  ري ل  

  ر  و ان اود

  ر و ن   

  ب  ت وك وود 

ر رن ا ك د  

   قق راود  

 ر ترب ات ار  

    و ري رود

            ز  دي وادر و   

  د ن ا و ود  

 ط ران  وفر اا  

  دود و  و رق

  اطر واب نو ن ر

 دري را  ل ودا  

  ور و ن و دي

و ل نأ  ود  

 ر  ددوف زر ن



  

  

  

                                                  

  

  

 

  ادر 

اوا  
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2 -    ر ،ودب اود ا )ودرا (  نراف روزاا ،

رش، ر ر،  اداب وات  ن وف ن دة ، ازار، 

2004/2005.  

  

تا ا  

   ،2007ي 6ادد ار،  دي رح، ور، ازار،  -1

، 4، ادد 16 اد اد، ا ار ا ب، ارة، اد  -2

 1998ر  

   22 ،2002واذ، ادي اد ا ،دة ا ار اود، ع -3

4-  دا دا  )داا  دب اد ،1ج) واا ،راا ث دداا 

 .(، 1984و و، أرل،(

  38 ،1980 ال، ر اط ار اود ، ارض ع -5
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 ا ءات  

، ا ،وان ادة 12/12 /2017ء  ار روك زواوي وم  -1

 "رد"

دة وان  ، رن،15/07/2018وم  ء  ار روك زواوي -2

  ".ل روب"

، رن، دة وان 15/07/2018وم  ء  ار روك زواوي -3

  "د رات"

 وان ادةارن، ، 02 /11 /2019ء  ار روك زواوي، وم  -4

ذا ا. 

 ط" دة  ا13 /01 /2020، ،ء  ار روك زواوي وم  -5

 " ال 
 دة ء اد ا13 /01 /2020،،ء  ار روك زواوي وم   -6

  

اروا وا  
  2014أطس   .04ري وظ - 1

facebook.com/belkheirmahfoud/posts/478275098974015:0ar. ،-https://ar  
2-    ،ا  ،ل دت أوو ،د ل

https://www.djelfa.info/ar/mag_cult/7830.html   

د ادر اطوي، دة ات اراء،  -3

http://feitasahmed.blogspot.com/2014/05/blog-post.html  

  

https://ar-/
http://feitasahmed.blogspot.com/2014/05/blog-post.html


  

  

  

                                                  

  

  

  اس                                  
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  ..........................................26وم ار ا -أ
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