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الملخص
ئىّ جلطحيش ٗلًد دٍسجً ذحسصجً ْٖ جلح٘حٓ جالرتوحي٘ٔ يحهٔ ٍْٖ جلح٘حٓ جألدذ٘ٔ خحغٔٚ ،وح ٗإحش
يلٖ جلٌحس ذطًشُ ٍخ٘حلِ جلشحدٍ .ذحلكرى ئىّ رل ٙجلتأح٘ش هي ٖرل جلطحيش ال ٗتحٕٗ ْيٖ
يحلن جلحٗ٘ٗٔ ْحسد ،ذل ٗتحٕٗ ْٖ يحلن جلخ٘حل؛ ح٘ج ٌٗإٔ جلطحيش يي جلسٕ٘ جلوألَْٔ
ٍٗتحذث ذػَت أيوٕ ٍأَشخ هي جلًحدٕٗ ٖٚ ،وٌح جلوتلٗيٖ غيَس حسي٘ٔ رجت ْحيل٘ئ
ٍحشٍ .ٔٚهي جألدٍجت جلتٖ ٗستخذهْح جلطحيش ٗ ٖٚػذس ئًتحرحً أدذ٘حً رجت ْحيل٘ئ ٍأيأح٘ش،
ّٖ "أشجسل جلحَجس" أٍ "جالضترح٘ جلحَجسٖ" أٍ "جلحس جلوتضجهي"ْ٘ .زذس جلَٗل ذيأىّ
ّزُ جلتٌّٗ٘ٔ ئحذٕ جلتٌّٗ٘حت جلوْؤّ جلتٖ نْشت ٚوػكلح ًٗذٕ ْٖ جأليَجم جألخ٘شٓ يٌذ
ًّٗحد جألدخ .جلتٌّٗ٘ٔ ّزُ ٍئى ٚحًت حذٗخٔ جلهَْس ْٖ جلٌٗذ جألدخ جلًشذٖ ،لٛييّ أَنْ٘ٓيح
ْٖ جلٌػَظ جألدذّ٘ٔ ٚحى هَرَدجً ،ذذءً ذحلًػش جلزحّلٖ ٍ هشٍسجً ذحلًػش جلوًحغشٍ .يلٖ ؾَء
أّوّ٘ٔ جلوسألٔ أتًحقٖ ّزُ جلوٗحلٔ أشجسل جلحَجسيل لُئ ٍجغيكالححً هيى جلحيذٗج ييي
ًطأأِ ذ٘ي جلشهضٗ٘ي ٍنَْسُ ْٖ جألدخ جلًشذٖ ،حن أأخز أًحلذ أضٛحل ّيزُ جلتٌّٗ٘ئ ْيٖ
ضًش جلطحيش جلوػشٕ أهل دًٗل .هي جلوستٌرف أىّ جلطحيش جّتنّ ئلٖ حذ ٚخ٘ش ذْيزج جلٓيي
جرتٌحذحً يي جستًوحل جلٗشٗد جلوألَِ لللٓم ٍئٚخحسجً هي أدذّ٘ٔ جلٌع هى ه٘لِ جلطذٗذ ْيٖ
جإلًضٗحح أزحُ هحَس جلوزحٍسٓ.
الکلمات الذليلية :جلشهضٗٔ ،أشجسل جلحَجس ،أهل دًٗل ،جلػَسٓ ،هحَس جلوزحٍسٓ ،جإلًضٗحح،
جألدذّ٘ٔ.
 %أستحر هطحس٘ ْٖ جللُٔ جلًشذ٘ٔ ٍآدجذْح ذزحهًٔ ٚحضحى.
 %%أستحر هسحيذ ْٖ جللُٔ جلًشذ٘ٔ ٍآدجذْح ذزحهًٔ ٚحضحى.
 %%%هحرست٘ش ْٖ جللُٔ جلًشذ٘ٔ ٍآدجذْح ذزحهًٔ ٚحضحى.
جلٛحأد جلوسإٍل :يلٖ ًزٖٓ جَٖٗٚ
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المقذمة
«ٚل ححسٔ هي حَجس جلزسن ئًوح أتٗرل هح ٗتػل ذْح هوح قرًيت ليِ ئى ٚيحى ٍسٍدُ
يلٌ٘ح ٍسٍدجً لك٘ٓحً ذحيتذجل ال رَس ٍِْ٘ ،ذوَجْٗئ ال هؿيحدٓ هًْيحْ ،يحلً٘ي أيألّ جلويشإٓ
جلحسيٍ ،أٗزٕ ذحلوشإٓ جلٗر٘ح جلٛشٍِٗ ،جألًيّ ٗٗريل جلوطين جلكّ٘يدٍٗ ،تيأرٕ ذيحلوٌتي
جلخر٘جٍ ،جلٓن ٗلتزّ ذحلوزجٔ جلحلَ ٍٗويذ جلرطيى جلويشٍّ ،جألرى أتطئَ للػيَت جلخٓي٘ؽ
جلسحٚي ٍأتأرٕ ذحلزْ٘ش جلْحتيلٍ ،جل٘يذ أيًٌن ذيحلولوس جللي٘ي جلٌيحين ٍأتيأرٕ ذحلخطيي
جلوَرٕ»$جلػحٍٗ3009 ،م« .#669 :ئى جلزٍٔ ٍجلشجتحٔ ٍجللَى ّيٖ أهيَس ئدسج٘ٚئ ،ل٘سيت
خحسد جلزجت ْارج صجلت جألح٘حء صجلت هًْح ّزُ جلػٓحت ٍّزج ًٌٖٗ ئى جلٌهش رٍ يالٖئ هيى
جلؿَء»ٗ$حٖ٘ ًػشٕ3005 ،مْٛ .#33 :ل ضٖء ْٖ ّزج جإلقحس ٗختع ذححسٔ جلرػشٍٚ ،يل
جلوسوَيحت جلتٖ ٗسوًْح جالًسحى أَٛى ْٖ نل ححسٔ جلسوىٍٚ ،زل ٙذحلٌسيرٔ للحيَجس
جلوترٗ٘ٔ هي جللوس ٍجلطن ٍجلزٍٔ.
ْٖ ح٘ي ٖذ أوتضد جلحَجس هًحً ألَشجؼهح ،جلوسوٖ ذي "أشجسل جلحَجس"؛ َْْ ذوًٌيٖ
جهتضجد جلحَجس لُٔ ٍٚزلًٗ ٙذ ٚؿشخ هي جلوزحص جغكالححًٍٗ ،زيذس جلٗيَل ذأًيِ ًٗيحدل
"حس آه٘ضٕ" ْٖ جللُٔ جلٓحسس٘ٔ ٍ" ْٖ "Synesthesiaجللُٔ جلُشذّ٘ئ$دجد6963 ،م#631 :؛
«ْاًِ نحّشٓ أدذ٘ٔ أذل يلٖ ٍغّ هذسٚحت ححسٔ هي جلحَجس جلخوس ذويذسٚحت ححسئ
أخشٕ؛ ْحألدٗد َٗٗل ْٖ ٍغّ جلوسوَوًُ :ن ٍؾيٖء ،أٍ لحيي سجٖيع ،أٍ لحيي ذيح٘ أٍ
َ٘شّح هي هذسٚحت جلحَجس جلخوسٍ .هي جلوًشٍِ أى جستخذجم جلطحيش لتشجسيل جلحيَجس
ٗٓ٘ذُ ْٖ أَل٘ذ دالالت رذٗذٓ ،يي قشٕٗ ٍغّ أأح٘ش ّزُ جألض٘حء يليٖ جليٌٓسًٍٍْٖ ،يح
يلْ٘ح هوح ٗذيَ ئلٖ جلتأهل ٍجلتٓ٘ٛش لوًشْٔ جلًالٖٔ جلتٖ أشذف رضت٘حت جلًول جلٌٖٓ ٍذي٘ي
جلذاللٔ جإلٗححت٘ٔ جلٌحأزٔ يي ّزج جلرٌحء»$جلط٘خ3060 ،م.#693 :
«ٍهح هي ض ْٖ ٙأى أرحدل جلحَجس لوَجؾًْح ،لِ دالالت ئٗححت٘ئ َٖٗئ أٌرًيج هيي
جلسيي٘حٔ جلطييًشٕ ٍسذوييح ٗسييتخوش أشجسييل جلحييَجس ٚييٖ ٗإٚييذ جلػييَسٓ ٍٗؿييّ٘ ئلْ٘ييح
رذٗذجً»$جلػحٍٗ3009 ،مّ .#649 :زج ٍئىّ أَنّ٘ ّزُ جلهحّشٓ ٗٛطّ جلسيتحس ييي خ٘يحل
جلطحيش جلشحد؛ ْٛل ضحيش ٗستك٘ى أى ٗػَس للوتلٖٗ غَسجً سجتًٔ هوي ٗوذحِ ،أٍ حر٘يد
ًٗطِٗ ،أٍ ٗحأٖ ذزذٗذ ْٖ ٚل جلوزحالت جلتٖ أك٘ش هل ٔٛخ٘حلٍِّٛ ،يزج ٗيإحش ْيٖ ًٓيس
جلٗحسب أأح٘شج ذحلُحً ح٘ج أوتضد جلححستحى جلوختلٓتحىٍ ،هي هزشٕ رل ٙذوٗيذٍسًح جلتو٘يض
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ذ٘ي جلطًشجء ٍضًشّن سأرٔ ٍ دسرٍٔ .لن أّٗ جلٛلؤ يٌذ ّزج جلوًٌٖ ،ذل جلطحيش َّ جليزٕ
َٗٗم ذحالضترح٘ جلحَجسٖ ْٖ أحشُ ٗ ٖٚزًلِ هإحشج ْٖ رّي جلوتلٖٗ ٍسٍحِ ٍٖلرِ.
«جلحٕ أىّ أشجسل جلحَجس أٍ أرحدلْح هي جلو٘ضجت جلريحسصٓ للوذسسئ جلشهضٗئ جلتيٖ ٖيحم
ضًشجءّح ذحستخذجهِ ٍّزج هح ًْٓوِ هي جلذسجسحت جلتيٖ ٚتريت حيَل جلشهضٗئ؛ ئر أى ّيزج
جلتشجسل هي ضأًِ أى ٗستخوش هًك٘حت أٚخش هيي ححسئ ذُ٘ئ جالسيتٓحدٓ هيي ئٗححءجأْيح،
ٍلزلْ ٙاى جلشهضٗ٘ي ٗكلرَى هي ٍسجء ّزج جلتشجسل أَٗٗئ جإلٗحيحء جلشهيضْٕ ،لْين يٌحٗئ
خحغٔ ذوَؾَو ّزج جلٓي ،ئر ًهشٍج ئلٖ قرً٘ٔ ّزج جلتوحصد ْٖ جلحيَجس جليزٕ هيي ضيأًِ
ئٌَحء جلشهض ذذٗالً يي جلوؿوَى جلطًشٍٕ .سذوح َٗٛى أشجسل جلحَجس ذسرد هي أى حيَجس
جلطحيش ٖذ جختلكت ذ٘ي أحسس جلطًَس ْٖ جلٌٓس ٍئدسج ْٖ ِٚجلزّي ْأغرح جلطحيش ٗشٕ
جلْذٗل ٚوح ٗسوًِ»$جلوػذس ًٓسِ.#661 :
ٍجلوالحم ْٖ جأليوحل جلطًشٗٔ ٍجلٌخشٗٔ لٛرحس هي أدذيحء ّيزُ جلوذسسئ ٗزيذ يٌيذّن
جختالـ جلحَجس جلخوس جيتٗحدجً ذأىّ «جلًحلن جلشهضٕ َّ يحلن هختلف جلحسٗ ،حتؿي ْ٘يِ
جلخ٘حلُ جلوًحًحٓ جلػوحء ٍٗستخشد هٌْح جلهاللُ جلسلر٘ٔ جلوَّئ»$جلحيحٍٕ6369 ،م.#664 :
ٍهي ٌّح ٗزد ًهشٓ يحذشٓ ئلٖ هرذيٖ جلوذسسٔ ّزُ ٍٚزل ٙآسجءّن ْٖ جلحيَجس ٍ٘ٓ٘ٚئ
حَ٘ٗتْح ْٖ جألدخٍ .لٛي ٖرل ّزُ جلوًحلزٔ يلٌ٘ح جإلضحسٓ ذأى «جلطحيش جلشهضٕ ٚيحى ٖيحدسجً
ْٖ يوٕ هًحًحأِ أى ٗطحّذ ألَجًح لألحَجل جلٌٓس٘ٔ جلتٖ ال لَى لْيحٍ .حوئ هشجسيالت ذي٘ي
جلحَجس ٚوح ذ٘ي يحلوٖ جلخحسد ٍجلذجخل ٍجلطحيش ال َٕٗٗ يلٖ جلتًر٘ش هي خيالل جلححسئ
جلشهضٗٔ ئال ْٖ جلححلٔ جلًل٘ح جلتٖ َْٖٗ ئلْ٘ح ح٘ي ٗسٗف يحلن جلوحدٓ هٌِ»$جلوػيذس ًٓسيِ:
.#665
ٍجلوتترى ْٖ جلطًش جلًشذٖ جلحذٗج ٗزذ أى ّزج جلوْٓيَم جسيتخذهِ جلشهضٗيَى؛ ح٘يج
ٍغَٓج جألض٘حء جلتٖ أذسْٚح ذححسٔ جلرػش ذػٓحت جألض٘حء جلوذس ٔٚذححسئ جلسيوىٍٍ ،غيَٓج
جألض٘حء جلتٖ ًذسْٚح ذححسئ جليزٍٔ ذػيٓحت جألضي٘حء جلتيٖ ًيذسْٚح ذححسئ جلطن$جلطي٘خ،
3060م .#656 :لزلٗ ٙوٌٌٛح جالستٌتحد ذأىّ جلشهضٗ٘ي ّن جليزٗي ٚيحًَج هٛتطيٖٓ أشجسيل
جلحَجس ٚتٌّٗ٘ٔ أدذّ٘ٔ ْٖ جألدخ جلحذٗج ْٖ أًححء جلًحلن.
ى جلٌٗيحد جلًيشخ ليألدخ جلحيذٗج ٖيذ جيتريشٍج أشجسيل
ٍجلذسجسٔ أذيًَح ذحاليتٗحد ئلٖ أ ّ
جلحَجس ْٖ ئقحس جلوذسسئ جلشهضٗئ ٍ«ذيشأْٗن ئى ّيزج جلتشجسيل هيي ضيأًِ أى ٗسيتخوش
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هًك٘حت أٚخش هي ححسٔ ذُ٘ٔ جالستٓحدٓ هي ئٗححءجأْحٍ ،لزلْ ٙاى جلشهضٗ٘ي ٗكلريَى هيي
ٍسجء ّزج جلتشجسل أَٗٗٔ جإلٗححء جلشهضْٕ ،لْن يٌحٗٔ خحغئ ذوَؾيَو أشجسيل جلحيَجس ،ئر
ًهشٍج ئلٖ قرً٘ٔ ّزج جلتوحصد ْٖ جلحَجس جلزٕ هي ضأًِ ئٌَحء جلشهض ذذٗالً ييي جلوؿيوَى
جلطًشٕ»$جلػحٍٗ3009 ،مّ ٍْٖ .#661 :زج جإلقحس ال ذذ هي جإلضحسٓ ئليٖ جألدٗيد ٍجلطيحيش
جلوػشٕ ذطش ْحسس جلزٕ ٖذ جحتذ ْٖ أدذِ ذحلشهض ٍجستخذهِ ألٍل هشٍٖٓ ،رل جٙخشٗي هي
جلطًشجء جلزذد ْٖ هػشٍ .جلكشّٗ أًِ ٖذ خشد يلٖ جلٛالسٍٍ٘ ٔ٘ٛنّيّ جلشهيض ْيٖ أيوحليِ
جألدذ٘ٔ ،حتٖ ٖ٘ل ِْ٘ «ئى ذطش ْحسس ٍّٖ يلٖ حٗ٘ٗٔ جالأزحّحت جلتٖ أزلٖ يٌْح جألدخ
جلشهضٕ»َ$كحس ٚشم3005 ،مٍ« .#660 :ئرج ٚحًت جلشهضٗٔ نْشت ْيٖ لرٌيحى ذ٘يذ سيً٘ذ
يٗل ٍأٖشجًِْْ ،زُ جلشٗحدٓ أًَد ْٖ هػش ئلٖ ذطش ْحسس»ْ$تَح أحوذ.#43-49 :6363 ،
بيان المسألة
ئىّ أَنّ٘ أشجسل جلحَجس أٍ جلحس جلوتضجهي ال َٗٛى لًرٔ ذس٘كٔ يٌذ جلطحيش جلوز٘ذ
ذل ئًِ أْؿل قشٔ هو ٌٔٛللتًر٘ش يي ضٖء ال َٗرذ لِ هًحدل لٓهيّٖ؛ ئر أًّيِ ذيذٗل هيي
ضٖءٍ ٗػًد أٌحٍلِ ْٖ رجأِ$هَسٖ6360 ،مْ ،#34 :يارج هيحل جلطيحيش ئليٖ جالهتيضجد ذي٘ي
جلحَجس جلخوس ْْزج ًٌٖٗ أًِّ سَد يي جلتٛشجس ئلٖ جالسيتًوحل جلوزيحصٕ لأللٓيحل ٗٗيَم
يلٖ جلتٓحيل جلذاللٖ ذ٘ي جللٓم ٍجٙخش .لزلٗ ٙوٌٌٛح أى ًًترش ّزج جلٓي ًَيحً هي جإلًضٗيحح
جألدذٖ.
ى جلطحيش ذوٗيذٍسُ أى ٗٗيذم أريحدل جلتشجسيل ْيٖ غيَسأ٘ي؛ جلتشجسيل جلحسيٖ
ّزج ٍئ ّ
$جلوحسَس -جلوحسَسٍ #جلتشجسل جلذاللٖ$جلوحسَس -جالًتضجيٖ#؛ ٍجلٗػذ هيي جلتشجسيل
جلحسٖ َّ أى أزتوى ححسٔ ذححسٔ أخشٕ ٍٗطتول يلٖ يطشٓ أٖسحم ٚوح ٗلٖ.6 :جلوشتٖ-
جلسوًّٖ .3جلوشتٖ -جلزجتٖٗ .9جلوشتٖ -جللوسيٖ .5جلوشتيٖ -جلطيوّٖ .4جلسيوًٖ -جللوسيٖ
.1جلسييوًٖ -جلييزجتٖٗ .1جلسييوًٖ -جلطييوّٖ .6جلطييوّٖ -جللوسييٖ  .3جلطييوّٖ -جلييزجتٖٗ
.60جلزجتٖٗ -جللوسٍٖ .جلوٗػَد هي جلتشجسل جلذاللٖ َّ أى أزتوى ححسٔ ذوْٓيَم هزيشد
ٍيٗلٍٖ ،هح ٌٗرًج هي ّزُ جلوضجٍرٔ ٗأأٖ يليٖ خوسئ أٖسيحم ٚيي.6جالًتضجييٖ -جلوشتيٖ
.3جالًتضجيٖ -جلسوًٖ .9جالًتضجيٖ -جلطوّٖ .5جالًتضجيٖ -جلزجتٖٗ .4جالًتضجيٖ -جللوسٖ.
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ٍجلزٕ ْٗوٌّح ٌّح َّ دسجسٔ ضًش أهل دًٗل هي ّزج جلوٌهَس ذٌيحءً يليٖ ّيزُ جألٖسيحم.
ْحألسثلٔ جلوكشٍحٔ ْٖ ّزُ جلذسجسٔ ّٖ إٔ ًَو هي أًَجو أشجسل جلحَجس لِ حؿَس ٚخّ٘
ْٖ ضًش أهل دًٗل ؟ ٍهح َّ جلحس جلزٕ سَيد جلطيحيش ييي جالهتيضجد ذٌ٘يِ ٍذي٘ي ححسئ
أخشٕ؟ هح َّ أأح٘ش ّزُ جلتٌٗ٘ٔ يلٖ ضًش جلطحيش؟ ٍ...
ّ
خلفية البحث
ْ٘وح ٗتًلٕ ذخلّٓ٘ٔ جلرحج ٗوٛي جلَٗل ئىّ أٍّل ٚتحخ يحلذ هَؾَو أشجسل جلحَجس ْٖ
جألدخ جلًشذٖ َّ «أشجسل جلحَجس ْيٖ جلطيًش جلًشذيٖ جلٗيذٗن» هيي يريذجلشحوي هحويذ
جلَغٖ٘ٓ؛ ح٘ج ٖحم جلرححج ذتٗذٗن جلٌوحرد جلطًشّٗٔ هي جلًػش جلزحّلٖ حتٖ ًْحٗٔ جلًػيش
جلًرحسٖ ٍٍغل ئلٖ ّزُ جلٌت٘زٔ أىّ جلطحيش جلًشذٖ جلٗذٗن جسيتًول أشجسيل جلحيَجس ْيٖ
ضًشُ دٍى أى ًٗشِْ ٚتٌّٗ٘ٔ أدذّ٘ٔ .حن أحذّث يي ّزج جلٓي ذًؽ جلٌّٗحد جلزيذد ْيٖ أحٌيحء
دسجسحأْن للطًش جلًشذٖ جلوًحغش ذػَسٓ يحذشٓ دٍى جلتش٘ٚض يليٖ ضيحيش خيحظّ ٚييٍريذجى
جلػحٍٗ ْٖ ٚتحذِ جلوًٌَى ذي«جلػَس جالستًحسّٗٔ ْٖ جلطيًش جلًشذيٖ جلحيذٗج»$غيع -646
ٍ ،#649حوذٕ جلط٘خ ْٖ ٚتحذِ «جلحذجحٔ ْٖ جألدخ»$غع.#654-650
ٍأخ٘شجً نْش ٚتحخ «ًهشٗٔ أشجسل جلحَجس جألغَل ،جألًويحـ ،جإلريشجء» للرححيج أهزيذ
حو٘ذ يرذجهلل جلوكرَو سٌٔ 3060؛ ح٘ج يحلذ جلرححج ْحيل٘ٔ ّزج جلٓي ْٖ جألدخ ٍجلٌٗيذ
هى أٗذٗن أًوحـ جلتشجسل ذحيترحس جلحَجس ٍجلًٌحغش جذتذجءً هي ًػَظ جألدخ جلزحّلٖ حتٖ
ًػَظ جألدخ جلًشذٖ جلوًحغش دٍى أى ٗٗذّم ًوَررحً ٍجحذجً هي ضحيشًح جلوًٌّٖ أهل دًٗيل.
حن ال ٗوٛي جإلَوحؼ يي جلوٗحلٔ جلتٖ ٚترت ْٖ ذلذًح جلؤًًٌَ ذي«نحّشٓ أشجسل جلحيَجس
ْٖ ضًش أذٖ جلٗحسن جلطحذٖ ٍسْشجخ سرْشٕ» ذ٘ذ صٌٗيت يشْيت ويَس ٍجهٌ٘يِ سيل٘وحًٖ،
جلوكرَئ ْٖ هزلٔ ئؾحءجت ًٗذّٗٔ يذد  ،64ح٘ج جٚتٓت جلرححختحى ذذسجسٔ حالحٔ أًَجو هي
جلتشجسل دٍى جلحذٗج يي جحٌٖ يطش أشجسالً آخشٍ .جلوٗحلٔ جألخشٕ ّيٖ «أشجسيل جلحيَجس
ْٖ ٖػحتذ س٘و٘ي ذْرْحًٖ ٍْشٌٍ ْشخضجد؛ دسجسٔ  ٔ٘ٓ٘ٚجلتش٘ٚد ًٍسرٔ جستخذجم جلحَجس
لذْٗوح» جلوكرَئ ْٖ هزلٔ ئؾحءجت ًٗذّٗٔ يذد  ،39ح٘ج يحلزت هٗحلٔ سيتٔ أًيَجو هيي
جلتشجسل جلحسيٖ -جلحسيٖ ٍخوسئ أًيَجو هيي جلتشجسيل جالًتضجييٖ -جلحسيٖ ْيٖ ضيًش
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جلطحيشٗت٘ي جلوزَٚسأ٘ي ذػَسٓ هٗحسًٔ .لزل ٙهح يخشًح يلٖ دسجسٔ يحلزت ضًش أهل دًٗيل
هي ّزج جلوٌهَس.
ضزورة البحث
جلٌهشٓ جلًحذشٓ ئلٖ ٖػحتذ أهل دًٗل جلطًشٗٔ أذيًَح ذحاليتٗحد ئلٖ أىّ جلطحيش جستٓحد ئلٖ
حذ ٚخ٘ش هي أشجسل جلحَجس؛ ح٘ج ٌٗنّ ضًشُ يي حؿيَس ٚخ٘يّ لْيزُ جلتٌّٗ٘ئ جألدذّ٘ئ،
ٍأغرحت جالستٓحدٓ هي ئهٛحًّ٘حت ّزج جلٓي رضءً ال ٗتزضّأ هي هْؤ جلطحيش ٍٖحهت ذيذٍسٍ ال
ٗستْحى ذِ ْٖ أضًحسٍُٗ ،زد يلٖ جلٗحسب أى ٗتخز ّزُ جلوسألٔ ذً٘ي جاليترحسٍ ،ئال أرٖٗ
هٓحّ٘ن ضًشُ ذ٘ي هالهح جإلذْحم ٍناللِ .لزلً ٙححٍل رْيذ جسيتكحيتٌح أى ًٗيَم ذذسجسئ
ّزُ جلتٌّٗ٘ٔ ْٖ ضًش ّزج جلطحيش جلوز٘ذ ْٖ جلوزيحل جلوًٌيّٖ جليزٕ أٚخيش هيي جسيتخذجم
أشجسل جلحَجس ٍأحذّث ٌّْ٘حً ْٖ دٍجٌٍِٗ جلطًشٗٔ.
أشکال التزاسل بيه الحواس
.1التزاسل الحسی
أ.التزاسل بيه المزئی والسمعی
أالحم جألض٘حء ذحلً٘ي ٍأسوى جلوسوَيحت هى جألرى ٚحألًُحم ٍجألٌَ٘حت ٍأُحسٗذ جلكَ٘س
ٍهح ٗطرِ ئلٖ رلٍ .ٙلٛي جلطحيش حٌ٘وح أسجد أى ٗوٌح جلح٘حٓ ٍجلحشٚئ ئليٖ ًػيِ جألدذيٖ
ٍٗضدجد يلٖ ْحيلّ٘تٌِٗ ،ذهذ يول جلً٘ي ذحألرى ٍيول جألرى ذحلً٘ي ٍَٗٗم ذترحدل حَجسْوح
ٍئدسجٚحأْوحٍ .يلٖ ؾَء ّزج جالأزحُ ٗأأٖ لوتلِٗ٘ ذْزُ جلػَسٓ جلكشٗٓٔ قلرحً جلتيأح٘ش ْيْ٘ن،
يرش أذجخل لَجصم ححسٔ جلرػش ذلَجصم ححسٔ جلسوىّ ْٖٓ .زج جإلقحس ال ذذ هي جإلضيحسٓ ئليٖ
حذٗج جلًَ٘ى أٍ ئخرحسّح أٍ ئيالًْح يحدٓ ،ئر أخرش يَ٘ى جلًحضٕ ييي ٖلريِ جلوًٓين ذحيد
جلحر٘د ،أٍ أهْش جلً٘ي يوح ال ٌٗكٕ جإلًسحى ذِ؛ ْحإلنْحس ئهيح ييي جلتطيحتن ئليٖ أَجغيل
جلح٘حٍٓ ،ئهح يي ذإسْح ٍضذأْحٍّٛ ،زج ٗٗذس جلطحيش يلٖ هٌح جلح٘يحٓ ٍجلحشٚئ ئليٖ ضيًشُ
حتٖ ًٗكِ٘ هي غٓحت جلحٖ جلوتحشٍ٘ٛٗ .طّ جلستحس يي هالحهتِ جلذٖ٘ٗٔ ْيٖ جلٌٗيل
يي جلزٕ ٗػَس أػَٗشجً قشٗٓحًّ .زج ٍئىّ جلتٗػّٖ ْٖ ضًش جلطحيش جلوػشٕ أهل دًٗل ٗيذيٌح
أى ًًتشِ ذأًِ غححد أًوحـ أشجسل٘ٔ يذٗذٓ ْٖ ذٌّ٘ٔ ًػَغِ جلطًشّْٗٔ .حلترحدل ذ٘ي جلً٘ي
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ٍجألرى ضٛل هي أضٛحل أشجسل جلحَجس ْٖ ٖػحتذُ جلًذٗذٍٓ .ئرج أهًٌح جلٌهش ْيٖ أضيًحسُ
ًًخش يلٖ ّزُ جلهحّشٓ ذطٛل ٚخّ٘ َْْ .جلٗحتل ْٖ ٖػ٘ذٓ «جلًطحء جألخ٘ش»:
ْأسٕ جلػّوت ًٚ ..ػَٓسٍ غُ٘ش
ٌٗٗش جلًٌ٘٘ي ٍجلٗلد ًٍَٕٗ ..
ْٖ حٌحٗح ٚلّ ْن!
$دًٗل3060 ،م#641-641 :
ْحلًحدٓ أى جلػّوت ٗذس٘ ذححسٔ جلسوى ألًِ ؾذّ جلػَتْ ،حلطيحيش ال ٗسيوًِ ٌّيح ذيل
ٗشجُ ذًٌِ٘! لزل ٙأغرح جلػَت هشتّ٘حً يلٖ جلٌٗ٘ؽ هي جلًيحدٓ ٍجلويألَِ .يليٖ ؾيَء ّيزج
جلتٓس٘ش ْحلوتلّٖٗ أهحم أش٘ٚد خشٔ جلًشِ ٍصجد يليٖ ضيًشّٗٔ جليٌعٍ .جلطيحيش هيحل ئليٖ
أَنّ٘ ّزج جلٌَو هي جلتٌّٗ٘ٔ جألدذّ٘ٔ ْٖ ٖػ٘ذأِ «ضتحء يحغّ» ٖحتالً:
ٍٚحًت جألحزحسُ ْٖ سًَْٛح جلٌحغى
هُسَلًٔ ذحلوكش جلزٕ أَّٖٓح
ٍٚحى ْٖ جلوزٗحو أٌٌَّ٘ٔ حضٌُٗٔ جإلٗٗحو
ًٓ$س جلوػذس#631 :
ٚوح ٗرذٍ هي جلٌع ئىّ جلطحيش رًل للسَٛى جلزٕ َّ هي هذسٚحت ححسٔ جلسيوى لًَيحً
ٗذس٘ يي قشٕٗ ححسٔ جلرػش ٍأخشرِ هي حٗلِ جلوألَِ ٍحول يلِ٘ جإلٗححءجت جلزذٗيذٓ
ل٘ضدجد يلٖ ٖ٘ؤ ًػِ جلطًشّٕ؛ لزلً ٙحي أهحم أًر٘ش جًضٗححّٖ أَّٛى ئحش هضجٍرٔ هزحصّٗئ.
ًٍشٕ جلطحيش ْٖ ٖػ٘ذأِ جلؤًًٌَ ذي«جلْزشٓ ئلٖ جلذجخل» ٗزًيل جلػيَت هٌ٘يشجً ٍهطيشٖحً
يلٖ جلٌٗ٘ؽ هوح ٗستًول يحدٓ ذ٘ي جلٌ حس حتيٖ ٗيضدجد ذْيزج جلتًر٘يش يليٖ أدذّ٘ئ ًػيِ
جلطًشٕ:
أى أٓطٖ جلشهحلُ غَأٖ جلوؿٖءَ
غَأٖ جلوٛرَت!
أذ ٖٛئلٖ أى ٗستذٗش جلذهىُ ْٖ جلحٓشٓ
أذ ٖٛئلٖ أى أْذأ جلخَسٓ
ًٓ$س جلوػذس#335 :
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ٍجلتحٕٗ٘ ٗر٘ي لٌح أىّ أهل دًٗل ٍنّّ ّزج جلٌَو هي جلتشجسل يطش هشجت ْيٖ دٍجٌٍٗيِ
جلطًشّٗٔ جلَجسد ْيٖ غيٓححت 965 ،906 ،314 ،335 ،364 ،631 ،641 ،653 ،634 ،66
هؿحْحً ئلٖ رل ٙئىّ ّزج جلٌَو هي جلتشجسل أٚخش حؿَسجً ٍجستًوحالً هي جألًَجو جألخيشٕ ْيٖ
ٖػحتذ ّزج جلطحيش.
.2التزاسل بيه المزئی والذائقی
«جلحٕ أىّ ئدسج٘ جلتزٍٔ ذحلً٘ي هي جألًوحـ جلٗل٘لٔ ٍسذوح ًَٗد رل ٙئلٖ قرً٘ئ ّيزج
جلٌَو هي جلتشجسلْ ،تحَل جلً٘ي ئلٖ ْن ٗتزٍٔ -أهش َحٗئ ْيٖ جلخ٘يحلٍ -لين ٗلزيأ ئل٘يِ
جلطًشجء جلزٗي قُٖ جلخ٘يحل ليذْٗن ٍٚيحى هػيحَذحً ذًحقٓئ ر٘حضئ»$هحويذ جلَغيٖ٘ٓ،
3006مٍ #661 :ذ٘ي أٗذٌٗح هح ٗذل يلٖ أَنّ٘ ّزج جلٌَو يٌذ جلطحيش أهيل دًٗيل ح٘يج
ٌٗطذ ْٖ ٖػ٘ذأِ «جلؿح ْٖ ٙدٖ٘ٗٔ جلحذجد»:
أٗػذ جلٌ٘لَ  ..لٗ ٖٛوٌحْح رشئ هحء
ْسٗحّح َٚ ..وَذَُ!
ٍسأٌٗح ْٖ هشجٗح هحتِِ أٍرٌَْح
ٌّٚح يُشجًٓ أًسحء
$دًٗل3060 ،م#353-356 :
جلٓٗييشٓ جلطييًشٗٔ جلسييحذٗٔ أطييْذ يلييٖ أىّ جلطييحيش ٖييحم ذحإلًضٗييحح جألدذييٖ ذيي٘ي جلًٓييل
ٍجلوًَٓل ذِ؛ ئر أى "جلٛوَذ" َّ أُّ٘ش جللَى ٍرّحخ غٓحتِ هى نَْس ًيَو هيي جلسيَجد ْيٖ
جلزسن ٍَّ هي هذسٚحت جلرػش ٍال ٗوٛي أى ُٗسٖٗ؛ أهح جلطحيش أػشِ ْٖ هحَس جلوزيحٍسٓ
لأللٓحل ٍرًلِ ض٘ثحً ٗذس٘ ذحلتزٍّٔ يلٖ ؾَء أٌّٗ٘ٔ أشجسل جلحَجس ٍأأيٖ ذتًر٘يش رذٗيذ
ٗسحيذُ يلٖ سهضٗٔ جلٌع جلطًشٕ ٍٗذْى جلوتلّٖٗ ئلٖ جلتٓ٘ٛشٍ .هخل ّزج جلتًر٘ش ٍجسد ْيٖ
ٖػ٘ذٓ «جلَسٖٔ جألخ٘شٓ ،جلزٌَذٖ»:
أُحذّٔ لٛيّ أل ٙجلوالهحَ رجت جلًزٍذِٔ
ال أٌتوٖ جٙىَ لٖ
ٍجلًَ٘ى جلتٖ أتشٖشٔ ذحلك٘رٔ
ًٓ$س جلوػذس#911:
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جلوالهح لًُٔ َّ هح ذذج هي هححسي جلَرِ أٍ هسحٍِٗ ٍجلححل أىّ جلًزٍذئ هيح ّيَ ق٘يد
غحلح للطّشخ ح٘ج ٗذس٘ ذححسٔ جلزٍٔ؛ ليزل ٙجرتوحيْويح ًيَو هيي جالًحيشجِ جألدذيٖ
ٍؾشخ هي جلخشٍد يلٖ جلوألٍَِ ،يلٖ ؾَء ّزج جالأزحُ ٗأأٖ جلطحيش لوتلِٗ٘ ذْزُ جلػيَسٓ
جلكشٗٓٔ قلرحً جلتأح٘ش ْْ٘ن يرش أذجخل لَجصم ححسٔ جلرػش ذلَجصم ححسٔ جلزٍٍٔ .جلكشٗيّ أى
جلطحيش جستٓحد هخل ّزج جلتًر٘ش$جلطٓٔ جلًزذٖٔ ْٖ #ػ٘ذٓ «سذحخ» ٖحتالً:
رلستٌُح جألٍلٍٖ :يٌ٘حِ٘ جلول٘ثتحى ذحلٓؿَل
أٓتطحى يي ذذجٗٔ جلحذٗج
ٍجذتسحهٌٔ خزَل
ْٖ ضٓت٘ ِٙجلًزذت٘يِ ٍ ..جسأرحٌٚح ٗكَل
ًٓ$س جلوػذس#363 :
ٍجلتَؾ٘ح أىّ أهل دًٗل ٍنّّ ّزج جلٌَو هي جلتشجسل سرى هشجت ْيٖ دَٗجًيِ جلطيًشٕ
جلَجسد ْٖ غٓححت .966 ،911 ،356 ،363 ،669 ،61 ،19
.3التزاسل بيه المزئی واللمسی
ذحلٌسرٔ ئلٖ ححسٔ جللوس ٗوٛي جلَٗل ذأىّ «ّزُ جلححسئ ّيٖ أضيذ جلحيَجس هحدٗئ
ٍألػْٗح ذحلوحدٓ .رل ٙألًَِّ ال ذذ لْح أى أتوحس هرحضشٓ هى جألض٘حء جلوحدٗٔ ٘ٚويح أسيتك٘ى
أى أٛطّ يي هختلّ خػحتػْح جلوحدٗٔ$حشجسٓ ،ذشٍدٓ ،خطًًًََٔ ،هئ ،سقَذئ ،لضٍرئ...
جلخ$»#يرحس6336 ،مٍٚ ،#96 :وح َّ هستٌرف هي جلًٌيَجى ْيحالهتضجد جلحسيٖ ٗٗيى ذي٘ي
ححسٔ جلرػش ٍجللوس ٍذَجسكٔ ّزج جالهتضجد ٗٗى جلوتلّٖٗ ْٖ هوحسسٔ رٌّّّ٘ٔ .زج ٍئىّ أهل
دًٗل جستٓحد هي ّزج جلٌَو ْٖ ذٌّ٘ٔ ٖػ٘ذأِ «َٗه٘حت ْٚل غُ٘ش جلسيّ» ٖحتالً:
ٗتذْٕ هي ٖرؿتٖ جلوزشٍحٔ خ٘فُ جلذم
ٗتشٖشُٔ يزذحً هٌسحذحً
ٗتسحًذ ْٖ جلوٌح٘حت
أُتسل جلشتتحى جلوتًَرتحى
هي جللَى جلذجْة
$جلوػذس ًٓسِ#664 :
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ٍجلوسألٔ جلتٖ ال ضْْ٘ ٙح أىّ جللَى أٗحً ٚحى ،هي جألهَس جلوشتّ٘ٔ؛ ْيٖ حي٘ي أىّ جليذجْة
ٍَّ ذ٘ي جلحشجسٓ ٍجلرشٍدٓ هي هذسٚحت ححسٔ جللوسٍ ،ئرج أغرح جلليَى دجْثيحً ٍّيزج ًٌٗيٖ
جلخشٍد يي ئقحس جلًحم ٍجلوًتحد حن جلخشٍد يي أَّٖى جلوتلّٖٗ هوح ٗزًل جلٌع أٚخيش أدذ٘ئً
ٍيوٗحً .هؿحْحً ئلٖ رلٍ ٙنّّ جلطحيش ّزج جلٌَو هي جلتشجسل يٌذهح روى ذ٘ي ٚلوئ جلٗرلئ
جلوذس ٔٚذححسٔ جلرػش ٍٚلؤ جلذجْثٔ جلوذس ٔٚذححسٔ جللوس ٖحتالً:
صّشٓ هي ٌَحء
أتَسد َْٔ ٚوٌزحتِ رٚشِ٘
ح٘ت أٓحرث ِٙجلٗرلُٔ جلذجْثُٔ
صّشٌٓ هي ٌَحء
ًٓ$س جلوػذس#361 :
ٍجلوالحم ْٖ جلٓٗشٓ جلطًشّٗٔ جلسحذٗٔ ٗٛطّ يي جًضٗيححٍ ٍٖيى ْيٖ جليٌع ذي٘ي جلػيٓٔ
ٍجلوَغَِ؛ ئر أىّ جلٗرلٔ ٗوٛي ئدسجْٚح ذحلً٘ي ٍّٖ أهش هشتٖ ذٌ٘وح أىّ جلذِء جهيش لوسيٖ
ٚوح سرٕ رٚشٍُ .هي جلؿشٍسٕ جلَٗل ذأىّ أهيل دًٗيل هيح ٍنّيّ ّيزج جلٌيَو هيي جلحيس
جلوتضجهي ئال هشأ٘ي هزَٚسأ٘ي.
ّ
والشمی
.4التزاسل بيه المزئی
ْٖ ّزج جلٌَو هي جلتشجسل ٗػرح جلوطوَم ٚيحلوشتٖ ٍجلوشتيٖ ٚحلوطيوَمّ ،يزج ًٌٗيٖ
جستًحؾٔ جلطوٖ ذذالً يي جلوشتٖ ٍيٛسْوح هي ٖرل جلطيحيش جليزٕ ٗػيد أْٛيحسُ ٍخ٘حليِ
جلشحد ْٖ دجتشٓ أشجسلّ٘ٔ .زج ٍئىّ دًٗل جستخذم ّزج جلٌَو هي جلتشجسل ْٖ ٖػ٘ذأِ «هيي
هزٚشجت جلوتٌرٖ» ٚوح ٗلٖ:
ٗٓتشّ ذحلطَٔ ٍجلًتحخ حُشُّح جلًرَس
أضنّ ٍرَْْح جلػرَحح
أؾنّ غذسّح جلزوَحح!
ًٓ$س جلوػذس#615 :
هي جلوًلَم أىّ "جلَرِ" هي جلوشتّ٘حت ٍٗوٛي سؤٗتِ ذحلً٘يٍ ،لٛيّ جلطيحيش ٖيحم ذخيشٔ
جلًشِ ٍرًلِ هطوَهحً ذَجسكٔ جلوضد ذ٘ي جلوشتٖ ٍجلطيوٍّٖ .جليٌع جلطيًشٕ ّيزج ٗيذيًَح
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ذحاليتٗحد ئلٖ أىّ جلتضجٍد جللٓهٖ ِْ٘ ًَو هي جإلذذجو جلزٕ ٌٗتْٖ ئلٖ روحلّ٘ٔ جلٌع .حن أىّ
جلطحيش ٖل٘ل جلشَرٔ ئلٖ ّزج جلٌَو هي جلتشجسل ح٘ج ٍنِّٓ هشٓ ٍجحذٓ ْٗيف ْيٖ ًػَغيِ
جلطًشّٗٔ.
.5التزاسل بيه السمعی واللمسی
أًُذّ جألغَجت هي هذسٚحت ححسٔ جلسوىٍ ٍّٖ ،س٘لٔ جالأػحل ذ٘ي جلٌحس ٍييي قشٗيٕ
جلٛالم ٗتنّ جلتخحقد ٍجلتٓحّن ٍجلحَجس .لٛيّ لُٔ جلطًش لُٔ خحغٔ أَٛى جأللٓحل ْْ٘يح أٚخيش
ٚخحْٔ ْٖ جلذاللٔ ،ئر أحول هذلَالت هزحصّٗٔ ٍأػَٗشّٗٔ أخشد يي جلٌكحٔ جلوألَِ لْح ْيٖ
َ٘ش جلطًش$هحوذ جلَغٖ٘ٓ3006،مٍٖ ،#61:ذ خشرت جألغَجت يي ًكحٔ هيذسٚحت ححسئ
جلسوى ئلٖ َ٘شّح ٚوح ٍنّ أهل دًٗل ْٖ جلًرحسٓ جلتحل٘ٔ هي ٖػ٘ذٓ «قٓلتْح» ح٘ج رًل
للٌرشٓ ٍّٖ ًَو هي جلػَت ٍسًّٔ خحغٔ دِْثحً ٍسخًَٔ ٍحشجسٓ جلٗحتل ذأىّ غَت حر٘رتيِ رٍ
ًرشجت هذْثٔ:
غَأ ِٙهَسٖ٘ٗ حٛت غَأْح رج جلٌرشجت جلوذْثٔ
ئح ِٙلٖ أحز٘رًٔ
لن ٗرٕ ْٖ رًرتٖ
َ٘ش جلحٛحٗح جلس٘ثٔ
$دًٗل#66 :3060،
ٍال ٌٗٛش أحذ ذأىّ جلػَت ٗذس٘ ذححسٔ جلسوى ٍجلذِء ٗذس٘ ذححسٔ جللويسٍ ،جلحيحل
أىّ ضحيش جهتضد ذ٘ي سوًّ٘ٔ جلػَت ٍلوسّ٘ٔ جليذِء ل٘إّٚيذ أَْ٘ٗيِ ْيٖ جذتٛيحس هضجٍريحت
رذٗذٓ ٍْٖ ،أَِٖٓ جلوذّص يٌذ جخت٘حس جلػٓٔ للوَغَِ ٍهٌحسرتْح لِ ْيٖ حيَخ رذٗيذ
ٚل جلزذّّٓ .زج ٍئىّ جلطحيش جستٓحدُ هي ّزج جلٌَو جلتشجسيلٖ ْيٖ ٖػي٘ذٓ «َٗه٘يحت ْٚيل
غُ٘ش جلسيّ» جلٗحتل:
ٍْٖ جلسوحء ْٖ ،ؾز٘ذ جلشٖع ٍجلتًحًٕ
أٌضلٗ٘ي هي رسجوٍ لزسجو!
أتٌٗل٘ي ْٖ جلًَ٘ى  ْٖ ..جلذخحى جلًػرٖ  ْٖ ..سخًَٔ جإلٗٗحو
ًٓ$س جلوػذس#663:
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ى جلطحيش ٖيذ أوّٛيي ْيٖ جًيذهحد ححسيت٘ي هيي جلحيَجس
جلٓٗشٓ جلطًشٗٔ أطْذ يلٖ أ ّ
جلخوس ذُ٘ٔ أؿحيّ ئٗححء خ٘حلِ ْٖ جلتًر٘ش يي ٚل هح ٗخكش ذرحلِ هي ضذٓ َشجهيِ ئليٖ
جلحر٘رٔ أٍ ألرل أى َٗجرِ جلوتلٖٗ ذتش٘ٚد َ٘ش هألَِ؛ ْاًِ جستكحو أى ٗضٗل جلترحٗي ذ٘ي
جلَجٖى جلوٌَٗل ٍجلخ٘حل ٍأى ٗضدجد يلٖ أأح٘ش غَسأِ جلطًشّٗٔ يٌذهح رًل للسخًَٔ ٍّ -يٖ
جلحشجسٓ -ئٗٗحيحً ٍغَأحً ُٗسوى! ٍذوح أىّ جلوًَٓلذِ ال ٗتػححد هًزو٘حً هى جلًٓيل ،ئرجً ًحيي
أهحم أش٘ٚد َ٘ش هإألًٍّ .شٕ هخل ّزج جالهتضجد ْٖ ٖػ٘ذأِ «سذحخ» ح٘ج رًل للػيَت
دْثحً ْٖ ٍغّ حر٘رتِ ٖحتالً:
يحسًٗٔ -ئال هي جلحدّ -أأأٖ ٍأزٖء
ٗأأٖ ٌَحتْح ذػَأْح جلذجْٖء
ٍّٖ أششّ جلوحء ْٖ جلحوحم
ًٓ$س جلوػذس#363:
يلٖ أٗٔ ححل هحلت جأللٓحل يي جلًالٖٔ جلوً٘حسّٗئ جلٌسيّٗ٘ٔ ئليٖ يالٖئ أتٌيتذ دالالت
رذٗذٓ ٍذذًٍٗٔ ،هخل ّزج جلٌوَرد جلطًشٕ ٗخ٘د إْٔ جًتهحس جلٗحسبٍ .ال َٗٓأٌح جلَٗل ذأىّ
جلطحيش ٍنّّ ّزج جلٌَو هي جلتشجسل أسذى هشجت ْٖ دَٗجًِ جلطًشٕ جلَجسد ْٖ غيٓححت ،66
.363 ،663 ،99
.6التزاسل بيه السمعی والذائقی
ٖذ نْش جلطحيش أهل دًٗل ْٖ ٖػ٘ذأِ «ٗح ٍرْْيح» هُشهيح لحر٘رتيِ ٍغيَأْح جلٓشٗيذٓ
ْ٘خكش ذرحلِ ٚل ًهشٓ ٌٗهش ئلْ٘حٍٚ ،ل ٚالم ٗشدد ذٌِ٘ ٍذ٘ي جلوحرَذئ ًٍٗرّيش ييي ّيزُ
جلححلٔ ذحلتًر٘ش جإلٗححٖٗ جلٗحتل:
ًح،ٖٛ
ْأسضّ ّوس ِٙجلشخَ
ٍْٗضًٖ غحَٕ ْ ..حْتٗذ٘
لٛي ذال رذٍٕ
ذال رذٍٕ!
ًٓ$س جلوػذس#99:
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ئىّ جلزٕ ْٗوٌح هي جلوٗكَئ جلسحذٗٔ َّ جلتش٘ٚد جإلًضٗححٖ ْٖ يرحسٓ "أسضّ جلْويس
جلشخَ" ؛ ْحلشضّ لُ ًٔ ًٌٖٗ جالهتػحظ ٍّيَ هيي هيذسٚحت ححسئ جلتيزٍْٔ ،يٖ حي٘ي أى
جلْوس ًَو هي جلػَت ٍهي هذسٚحت ححسٔ جلسوى؛ لزلْ ٙشضّ جلْوس ًٗذّ خشٍرحً ييي
جلوًَْد هي ح٘ج جلوػححرٔ جلوًزوّ٘ٔ ٍجلطحيش ذوخل ّزج جلتش٘ٚيد جإلًضٗيححٖ هيحل ييي
جلٌهحم جلكرًٖ٘ للتش٘ٚد ئلٖ ًهحم ٗحول ضًشٗٔ خحغٍٔ .ال َٗٓأٌح أى ًَٗل ئىّ جلطحيش ْٖ
أًر٘شُ "جلْوس جلشخَ" ٖحم ذحالهتضجد ٍجلتذجخل جلحسٖ ذ٘ي ٚلؤ جلْوس جلتٖ أيذلّ يليٖ
غَت خٖٓ ٍخحْت ٗذس٘ ذححسٔ جلسوى ٍٚلؤ جلشخَ جلتٖ أيذلّ يليٖ لي٘ي ٍَ٘يش غيلد
ٍهطذٍد ٗذس٘ ذحللوس؛ ْارج ٚحى جلطٖء سخَجً ْْزج ًٌٖٗ أًِ لّ٘ي ٍقشّٕ ٗوٛي ئحسحسيِ
يي قشٕٗ ححسٔ جللوس .ئرجً ًحي أهحم جلتش٘ٚيد جإلًضٗيححٖ ٗيذخل ْيٖ ٖسين جلسيوًٖ-
جللوسٖ جلزٕ سرٕ رٚشُ ٍْٖ .هخحل آخش ٖذ جرتْذ جلطحيش ْٖ ئذذجو جلوًٌيٖ ييي قشٗيٕ
خلٕ هضجٍرحت هزحصّٗٔ أس٘ش جلػٓٔ ْْ٘ح ْٖ جأّزحُ هخحلّ للوَغَِ ذحلٌسيرٔ ئليٖ جلٛيالم
جلًحدٕ ٖحتالَ:
ًٗشجتُ جلوكشِ جلًزذُٔ ْٖ جلٌحْزٓ جلر٘ؿحء
دُْٕ جلذِءِ هي أوتؤ جلٗكِٔ
هَسٖ٘ٗ جلسَٛىِ جلوَحطٔ
ًٓ$س جلوػذس#631:
جلوالحم ْٖ جلٌوَرد جلطًشٕ جلسحذٕ أهحم أش٘ٚد ٍغٖٓ ئًضٗيححٖ هيشدُّ جلويضد ذي٘ي
ححسٔ جلسوى ٍجلتزٍّٔ؛ ألىّ جلٌٗشٓ لًُٔ غَت ٗذس٘ ذحلسوى ٍجلححل جلًزخ لًُٔ رحء ذوًٌيٖ
ق٘د ٍَ٘ش هحلح ٍغحلح لطشخ ٗذس٘ ذححسئ جلتيزٍّٔ؛ ئر ًج ٖيذ جرتْيذ جلطيحيش ْيٖ ئذيذجو
جلوًٌٖ يي قشٕٗ خلٕ هضجٍرحت هزحصّٗٔ أس٘ش جلػٓٔ ْْ٘ح ْٖ جأّزحُ هؿحد للوَغَِ .يلٖ
ؾَء ّزج جلتٓس٘ش ًحي أهحم أش٘ٚد ٍغٖٓ جًضٗححٖ هشدُّ جلوضد ذ٘ي جلسيوى ٍجلتيزٍّٔ .حين
ْٖ ٖػ٘ذأِ «هحسٗح» ًشجُ ٖحتالً:
«هح أحلٖ جلٌُؤ
لتٛحد أتشرن هًٌحّح ٚلؤ ٚ ..لوِ
ٌَّْ٘ح ححًً٘ٔ»ٌَّٖ ..
ًٓ$س جلوػذس#51:
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جألهش جلزٕ َٗٛى َ٘ش يحدّٕ ْٖ جلوٗكَئ جلسحذٗٔ َّ أىّ غححد جلٌع ٗشٕ أىّ جلٌُوئ
لْح حالٍٓ؛ ٍجلححل أى جلٌُؤ غَت ٍال أتػححد هًزو٘حً هى جلحالٍٓ جلتيٖ أيذس٘ ذححسئ
جلزٍٔ؛ ئرجً ئىّ أش٘ٚد ًْل جلتًزد هى جلوًَٓلذِ ٖذ حّٕٗ ٌّح ٖيذسجً ٚخ٘يشجً هيي جلطيًشٗٔ
ٍصجد يلٖ جلٌعّ حَ٘ٗٔ ٍأًذّدٍٗٔ .ال َٗٓأٌح أى ًَٗل ئىّ جلطحيش جستٓحد هي ّزج جلٌَو حيالث
هشّجت ٍٖذ أأٌ٘ح ذزوًِ٘ ٌّح.
ّ
والشمی
.7التزاسل بيه السمعی
هح ٍنّّ جلطحيش ّزج جلٌَو هي جلحس جلوتضجهي ئال هشٓ ٍجحيذٓ ٍّيَ ٍجسد ْيٖ ٖػي٘ذأِ
«جلؿح ْٖ ٙدٖ٘ٗٔ جلحذجد» جلٗحتل:
ٍأٌَسَّوٌح غذٕ جلذيََِٓ ،شذلٌح جلَْجء
لن ٗٛي ئال  ..جلَذحء
رَشَذحً أحتَ جلزلَد:
جلهَٓشُ ال ٗزذٕ
ٍال ٗزذٕ جلذٍجء
ًٓ$س جلوػذس#356:
ٍجلتَؾ٘ح أى لٓهٔ "أٌسّينَ" ريحءت ْيٖ جللُئ ذوًٌيٖ "أٌطّيَٕ" ٍ"ضينَّ" ،ليزل ٙل
جأٌسزن هي ح٘ج جلتػححد جلوًزوٖ هى لٓهٔ "جلػذٕ" جلتٖ أذلّ يلٖ جلػَت ٍسرًتِ.
ئرجً لزأ جلطحيش ئلٖ جإلسٌحد َ٘ش جلوألَِ جلزٕ ٗيإدٕ ئليٖ هٓحريأٓ جلوتلّٗيٖ ٍٗرًيذ جليٌع
جلطًشٕ يي دسرٔ جلػٓش ْٖ جلٛتحذٔ.
ْرحلٌسرٔ ئلٖ جلتشجسل ذ٘ي جلطوّٖ ٍجلزجتٍٖٗ ،جلتشجسل ذ٘ي جلطوّٖ ٍجللوسيٍٖ ،جلتشجسيل
ذ٘ي جلزجتٖٗ ٍجللوسٖ هح حػلٌح يلٖ ًوَرد ٍجحذ هي ّزُ جألًَجو.
ب.التزاسل الذاللی
«ّزج جلٌَو هي جلتشجسل ال َٗٗم يلٖ أرحدل جلوذسٚحت جلحَجسٍ ،ئًوح َٗٗم يلٖ ئحيالل
ححسٔ هحل رضء هي جلزسذ ،ل٘س هي جلحَجس أٍ جلًٛيس ٍّيَ هيي جلٌحح٘ئ جلتٌه٘شٗئ
جلذٖ٘ٗٔ ٗخشد يي ًكحٔ أرحدل هذسٚحت جلحَجس ،لٌٛيِ ْيٖ جلَٖيت ًٓسيِ ًٗكيٖ دالالت
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جلتشجسل ٍسذوح ْحْٖحٍّ ،زج جلٌَو ٚخش يٌذ ذطحس ذيي ذيشدْْ ،يَ سجتيذ ّيزج جليٌوف»$هحويذ
جلَغٖ٘ٓ3006 ،مّ ْٖ .#694 :زج جلٗسن ًحي أهحم هٓحّ٘ن جًتضجي٘ئ ال أخيتع ذيحلحَجس
ٍئًوح أٌضل ْٖ جلسححٔ جلٓٛشٗٔ للرطش أٍ أخيتع ذٗلريِ ييحدٓ ،حين ًالحيم جخيتالـ ّيزُ
جلوٓحّ٘ن هى ئحذٕ هًك٘حت جلحَجسٍٗ .حذث أرًح لِ أػشِ جألدٗد ٍجًيذهحد جلوؿيحه٘ي
جالًتضجي٘ٔ هى ّزُ جلوذسٚحتٍ .هي جلَجؾيح أى لْيزج جلٌيَو هيي جلتشجسيل خوسئ أٖسيحم:
.6جالًتضجيٖ -جلوشتٖ .3جالًتضجييٖ -جلسيوًٖ .9جالًتضجييٖ -جلطيوّٖ .5جالًتضجييٖ -جليزجتٖٗ
.4جالًتضجيٖ -جللوسٍٖ .جلزٕ ْٗوٌّح ٌّح َّ دسجسٔ ضًش دًٗل هي ّزج جلوٌهَس.
.1التزاسل بيه االوتزاعی والمزئی
لٗذ أٚخش أهل دًٗل هي أَنّ٘ ّزج جلٌَو ًَّ٘ٔ جإلذذجو ْيٖ جلتًر٘يش ٍجلتش٘ٚيد جلطيًشٕ
ٍٚسش جلرٌّ٘ٔ جلتًَٖحت ح٘ج ًشجُ ٖحتالً ْٖ ٖػ٘ذأِ «ذكحٖٔ ٚحًت ٌّح»:
جلَحطٔ جلسَدجء ْٖ جأليػحخ أٌُشس
ٗذٕ يلٖ جلزشس
سُذًٕ ..سُذًٕ!!
$دًٗل#695 :3060 ،
هي َ٘ش ض ٙأىّ جلَحطٔ أهش يٗلّٖ ٍجًتضجيّٖ ٍَ٘ش هذس٘ ذحلحَجس جلخويسّ ،يزج ٍئىّ
جللَى جألسَد هي هذسٚحت ححسٔ جلرػش ٍهشتٍّٖ ،لٛيّ جلطحيش ٖحم ذحلوضد ذي٘ي جألهيشٗي ٍصجد
يلٖ أدذّ٘ٔ ًػِ جلطًشّٕ ل٘شدّ سدّ ًْل ٌّْٖ يلٖ جلوألَِ ٍجلوٛشٍس هي جلػَس جلطًشٍّّٗٔ .يَ
جلٗحتل ْٖ ٖػ٘ذأِ «حٛحٗٔ جلوذٌٗٔ جلٓؿّ٘ٔ»:
ٍسسوٌح ٍرْ ِٙجلوًرَدَ َْٔ جلوٌضل
ٍيلٖ غذس جلشذ٘ى جلوٗرلِ
ٍأًطٌٗح٘ حضًحً أسرَجً٘حً أه٘شج
ًٓ$س جلوػذس#396 :
ٍجلطحّذ َّ أىّ جلطحيش ٖحل "جلحضى جألسريَجًٖ" ح٘يج ٖيحم ذحلوضجٍرئ ذي٘ي جلوْٓيَم
جلًٗلٖ ٍجللَىٍ ،ذوخل ّزُ جلوضجٍرٔ هحل يي جلٌهحم جلكرًٖ٘ للتش٘ٚد ئليٖ ًهيحم ٗحويل
ضًشّٗٔ خحغًٍٔ .شٕ ْٖ ٖػ٘ذٓ "ؾذّ هي؟" ٗزًل للحٗ٘ٗٔ لًَحً:
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ٍأسٕ ْٖ جلًَ٘ى جلًو٘ٗٔ
لَى جلحٗ٘ٗٔ
لَى جلتشجخ جلَقي!
ًٓ$س جلوػذس#915:
ٍجلذسجسٔ أذيًَح ذحاليتٗحد ئلٖ أىّ جلطحيش جستٓحد هي ّزج ًَو سيتّ يطيشٓ هيشٓ ٍٍصّييِ
ذ٘ي غٓححت ،396 ،361 ،366 ،666 ،619 ،640 ،654 ،695 ،605 ،603 ،11 ،95 ،66
.915 ،960 ،905
.2التزاسل بيه االوتزاعی والذائقی
جلطحيش أهل دًٗل هضد ْٖ دَٗجًِ جلطًشٕ ذ٘ي جلوَْٓم جلًٗلٖ ٍجالًتضجييٖ ٍهيح ٗيذس٘
ذححسٔ جلزٌٍْٔ ،شجُ هٌطذجً ْٖ ٖػ٘ذأِ «قٓلتْح»:
سحٌٖٖ حُوٖٗ
ٍْٖ حلٖٗ هشجسٓ جلطَٔ
ٍأهحى غذتٔ
ًٓ$س جلوػذس#66:
ٍجلوالحم ْٖ جلٓٗشٓ جلطًشّٗٔ جلسحذٗٔ ٗشٕ أى جلوؿحِ ال ٗتػححد هًزوّ٘حً هى جلوؿحِ
ئلِ٘؛ ٍأٓػ٘ل رل ٙأىّ "جلوشجسٓ" أذس٘ ذححسٔ جلتزٍٔ ،إٔ ًزٍّٔ جلوشجسٓ َ٘ش أىّ "جلطَٔ"
أهش جًتضجيٖ ٍيٗلٖ ال ٗذس٘ ذحلحَجسٍ ،لٛيّ جلطحيش ححٍل أى ٗتحشّس هيي سيلكٔ جلوًزين
جلٗذٗنٍٖ ،حم ذاذذجو أش٘ٚد ئؾحّْٖ هي ٚلوت٘ي َ٘ش هإألٓت٘ي ٍْٖ .هخيحل آخيش ًٗيشأ هيي
جلطحيش:
ٍجٙىّ ..ح أًح
أنلّ قَل جلل٘ل ال ٗزٍُٔ رٌٖٓ ٍَسٌَح
أًهشُ ْٖ سحيتٖ جلولٗحٓ ْٖ رَجسٕ
ًٓ$س جلوػذس#66:
ْحلَسي لًُٔ ذوًٌٖ جلًٌحس ٍال ٗوٛي ّزج جلوَْٓم جالًتضجيٖ أى ٗذس٘ ذححسٔ جلتيزٍّٔ؛
ٍلٛيّ جلطحيش هحل ئلٖ جستًوحل يرحسٓ أوأل جلً٘يٍ .أَنّ٘ هخل ّزُ جلًريحسجت ٗيذلّ يليٖ
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ضحيشٗٔ أهل دًٗل هي رٍْٔ ،أّوّ٘ٔ ّزُ جلتٌّٗ٘ٔ يٌذُ هي رْٔ أخيشٍّٕ .يَ جلٗحتيل ْيٖ
ٖػ٘ذأِ «ال ٍٖت للرٛحء»:
جلًَلَنُ جلوٌسَدُ هي حالٍِٓ جلٌػش ٍهي هشجسِٓ جلٌٛرٔ
خ٘كحً هي جلحدّ ٍ ..خ٘ك٘يِ هي جلذهحء
جلًَلَنُ جلوٌسَد هي خ٘حم جللزث٘ي للًشجء
ًٓ$س جلوػذس#340:
ٖ خحلّ جلًيحدٓ ٍجلوٛيشٍس ،ح٘يج ٗيشٕ جلطيحيش هيحل ييي
ْحلوتلّٖٗ أهحم أًر٘ش ئًضٗحح ّ
جستًوحل جلٗشٗد جلوألَِ لللٓم ئلٖ هزحالت أخشٕ ذً٘ذٓ ،هرتٛشٓ يي قشٕٗ ًيَو رذٗيذ
هي جلوزحص أٍ جالًضٗحح جلوًتوذ يلٖ أشجسل جلحَجس؛ ئر أىّ جلٌػش ٍجلٌٛرٔ هْٓيَم يٗليٖ ال
ٗذس٘ ذحلحَجس جلخوس ٍلٛيّ جلطحيش خحلّ جلًشِ ٍجلٌهحم جلوًَْدٍ .جلكشٗيّ أىّ جلطيحيش
ٍنّّ ّزج جلٌَو هي جلتشجسل سرى يطشٓ هشٓ ْيٖ دَٗجًيِ جلطًشٕ$غيٓححت ،54 ،66 ،65
.#961 ،905 ،340 ،395 ،330 ،693 ،663 ،666 ،31 ،36 ،65 ،66 ،41 ،51
ّ
والشمی
.3التزاسل بيه االوتزاعی
جلوضد ذ٘ي جلوَْٓم جالًتضجيٖ ٍجألهش جلطوّٖ حذث أسذى هشجت ْٖ دَٗجى جلطحيش جلوتَصو
ذ٘ي غٓححت  .651 ،639 ،11 ،46يلٖ سر٘ل جلوخيحل ًٗيشأ هٌيِ ْيٖ ٖػي٘ذأِ «جلًٌ٘يحى
جلخؿشجٍجى»:
أٌَ٘تحى هسحْشأحى
أذحشأح هي ًحٗحت جلشي٘حى
ذًر٘ش جلحٌحى
ًٓ$س جلوػذس#11:
جلٓٗشٓ جلطًشّٗٔ جلسحذٗٔ أتشجءٕ لٌح أىّ جلطحيش رًل للحٌحى رج ير٘ش ٍسجتحٔ جرتٌحذيحً هيي
جلشأحذٔ جلطًشّٗٔ؛ ذٌ٘وح َّ هَْٓم يٗلٖ َ٘ش هذس٘ ذحلحَجس جلخويس ْيٖ جلًيشِ ٍجلًيحدٓ.
ٍهخل ّزُ جلتًحذ٘ش ٗتٌحسد ٍأزشذٔ جلطحيش جلطًشّٗٔ ٍَّ .جلٗحتل ْيٖ ٖػي٘ذٓ «ئريحصٓ ْئَ
ضحقة جلرحش»:
ٍأسدّدُٗ :ح ضوسُ  ..أيك٘ ِٙسٌّتَِ جللإلإّٗٔ ..
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ل٘س ذْح هي َرحس  ..سَٕ ً ِْٔٛجلزَو!!
ًٓ$س جلوػذس#639 :
ن إٔ هيي
ْ٘وح ٗتًلّٕ ذي"جلٌٗ "ْٔٛوٛي جلٗيَل ذأًّْيح أيذس٘ ييي قشٗيٕ ححسئ جلطي ّ
هذسٚحت ححسٔ جلطنّ ْْٖ ،هطوَهٔ ،أهح "جلزَو" َْْ جًتضجيٖ ال ٗذخل ْٖ دجتشٓ جلحَجس،
َ٘ش أىّ جلطحيش جًذهذ ئحذٕ هي هًك٘حت ححسٔ جلطنّ ذي"جلزَو" جلزٕ ل٘س ليِ إٔ حيس
هي جلحَجس جلخوسٍ .جلطحيش جستًول ّزج جلٌَو هي جلحس جلوتضجهي ْٖ ٖػ٘ذأِ «ذٛحتّ٘ئ
جلل٘ل ٍجلهْ٘شٓ» ٖحتالً:
أستلٖٗ رَجسٕ ْٖ جلهالم  ..أؿٖء ذطشأُْح
ذشجتحٔ جلتََل ْٖ جلحَٗل
ًٓ$س جلوػذس#651:
ئىّ أًر٘ش "سجتحٔ جلتََل" أًر٘ش جًضٗححّٖ أسحسِ أشجسل جلحَجس؛ ئر أىّ جلتََيل هْٓيَم
هزشد يي جلوحسَس ٍ ال ٗخع ذوًك٘حت ححسٔ جلطينّ أٍ حيَجس أخيشٕ ،ذٌ٘ويح ًيذس٘
جلشجتحٔ يي قشٕٗ ححسٔ جلطنّ .يلٖ أّٗٔ ححل ٖحم جلطحيش ذحلوضد ذ٘ي هَْٓم يٗلّٖ ٍهيذس٘
حسّٖ ٍصجد يلٖ سهضٗٔ ًػِ جلطًشّٕ.
.4التزاسل بيه االوتزاعی واللمسی
«جلحٕ أىّ ححسٔ جللوس ّٖ أضذّ جلحَجس هحدّٗٔ ٍألػْٗح ذحلوحدٓ؛ رل ٙألًيِ ال ذيذ لْيح
أى أتوحس هرحضشٓ هى جألض٘حء جلوحدّٗٔ ٘ٚوح أستك٘ى أى أٛطيّ ييي هختليّ خػحتػيْح
جلوحدّٗٔ ٚيحلحشجسٓ ،جلرشٍدٓ ،جلخطًَٔ ،جلًٌَهٔ ،جلشقَذٔ ،جللضٍرٔ ٍ $»...يرحس6336 ،م.#96 :
ْٗذ ٗتزِ جلطحيش ئلٖ أزس٘ذ جلوٓحّ٘ن جالًتضجيّ٘ٔ هستًحًحً ذححسٔ جللوس ٍهي هزشٕ رلٙ
َٗٗم ذخلٕ يالٖحت رذٗذٓ ذ٘ي هٓشدجت جللُٔ لن أٛي هي ٖرلٍ .جلطحيش جسيتٓحد هيي ّيزج
جلٌَو ْٖ غٓححت ْْ ،361 ،665 ،619 ،649زج ّيَ جلٗحتيل ْيٖ ٖػي٘ذٓ «هيي هيزٚشجت
جلوتٌرٖ»:
ٖحلت :سثوتُ هي هػش ٍ ..هي سخحٍٓ جلشَٚد
ْٗلتُٖ :ذ سثوتُ  -هخل - ٙجلٗ٘حم ٍجلًَٗد
$دًٗل#619 :3060،
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ئىّ جلشخَٓ أٍ جلشخحٍٓ ذوٓشدّح ححغلٔ ذححسٔ جللوس ،ذٌ٘وح ًشٕ جلطحيش رًلْيح للشٚيَد
جلزٕ هح لِ رسن حتٖ ٗذس٘ ذحلحَجس جلخوس؛ ٍّزج ًٌٖٗ أىّ جلطحيش خشٔ جلًيحدٓ ٍأأيٖ
ذتًر٘ش رذٗذ ال يْذ لٌح ذِ ْٖ جلًشِ ٍٖيذّم لٌيح جلتًر٘يش جلتشجسيلٖ هًَّٛيِ هْٓيَم يٗليٖ
ٍلوسٖٖ ٍْٖ .ػ٘ذٓ «ْٖ جًتهحس جلسّ٘» ًشجُ هٌطذجً:
جًهشٕ
حتٖ أَِٗ٘ثٖ هح ذأحطحتٙ
هي دِء جألهَهٔ
ًٓ$س جلوػذس#665 :
هح ْٗوٌّح هي جلوٗكَئ جلسحذٗٔ َّ جلًالٖٔ ذ٘ي جلوؿحِ ٍجلوؿحِ ئلِ٘؛ ٍأٓػي٘ل رليٙ
أىّ جألهَهٔ هح لْح رسن حتٖ ٗوٛي جلحػَل يلٖ دْثْح! ٍلٛي جلطحيش هيحل ئليٖ جإلًضٗيحح
جلتش٘ٚرٖ ٍجلوتُّ٘ش ال ئلٖ جلوألَِ هوح صجد ْٖ ضيًشٗٔ جليٌع جلطيًشٕ ٍجٚتويحل جلوًٌيٖ.
ٍهخل ّزج جلٌَو هي جلتشجسل هتَجرذ ْٖ ٖػ٘ذٓ جلطحيش «سذحخ»:
ٍٚل ضٖء حَلٌح ُٗولٖ يلٌ٘ح أى ًخحِ؟!
ل ٌٌٖٛأًضو ٖلرٖ هي ًًَهٔ جلرذءِ
ٍهي لًَ٘ٔ جلذِء
ًٓ$س جلوػذس#361 :
ٍهح ذ٘ي أٗذٌٗح هي جلٌع ٗذلّ أى جلطحيش رًل للرذء ًًَهٔ ،ذٌ٘وح جلًحدٓ ّٖ أى جلًٌَهٔ
أذس٘ ذححسٔ جللوسٍ ،ال ٗلوس جإلًسحى جلرذء ل ًَِٛأهشجً جًتضجيّ٘حً ٍيٗلّ٘يحً .يليٖ أّٗئ حيحل
ْحلوؿحِ ئلِ٘ ْٖ َٖل جلطحيش ال ٗتٌحسد هى جلوؿحِ هًزوّ٘حًٍ ،جلطحيش ٖحم ذْيزُ جلًولّ٘ئ
ذُ٘ٔ ئذًحد ّزج جلتش٘ٚد يي جلوً٘حس ٍجلوألَِ.
.5التزاسل بيه االوتزاعی والسمعی
ٍْٗحً لذسجسٔ ضًش جلطحيش هي ّزج جلوٌهَس سأٌٗح أًِّ جستٓحد هي ّزج جلتشجسل هشأ٘يَْْ ،
جلٗحتل ْٖ ٖػ٘ذٓ «أٗلَل»:
لَٖٓتُ يلٖ أذَجخ
«جلوضّٓ» ٍلتحذًتُ
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ٗخُّّٓ غَتُ جلحّٕ
ًٓ$س جلوػذس#605:
ْحلحّٕ أهش جًتضجيٖ َ٘ش حسٖ ال ٗذس٘ ذحلحَجسٍ ،جلححل ٍنّٓيِ جلطيحيش ٚيأهش حسّيٖ
ٍرًلِ غححد غَت ٗذس٘ ذححسٔ جلسوى .هؿحْحً ئلٖ ّزج ،جأزيِ دًٗيل هيشٓ أخيشٕ ئليٖ
أَنّ٘ ّزج جلٌَو هي جلتشجسل ْٖ ٖػ٘ذأِ «ذٛحتّ٘ٔ جلل٘ل ٍجلهْ٘شٓ» ٖحتالً:
ٚحى جلكشٕٗ ٗذٗش لحيَ جلوَت ٚ-حى رٌّْوَٖ جلػَت-
َْٔ ضشجتف جلتسز٘ل
ًٓ$س جلوػذس#653 :
ذوح أىّ "جلوَت" هَْٓم يٗلٖ جًتضجيٖ ْحرتوحيِ هى جللحيي ٍجلػيَت أهيش خيحسد ييي
جلٌهحم جلًحدٍّٕ ،جلًشِ ال ٗٗرل أى َٗٛى جلوَت غححد غَت ٍلحيي؛ ئرجً يالٖئ جلوؿيحِ
ٍجلوؿحِ ئلِ٘ يالٖٔ أدذ٘ٔ ٌّْ٘ٔ أٌرًج هي خ٘حل جلطحيش جلشحدّ .زج ٍئىّ ّزج جلتًر٘ش هيي
هٌهَس يلن جلرالَٔ جستًحسٓ ه.ٌّٔ٘ٛ
وتيجة البحث
ٗتؿح هي ٚل هح أسلٌٓح أىّ أشجسل جلحَجس ؾشخ هيي جالسيتًوحل جلوزيحصٕ لأللٓيحل
َٗٗم يلٖ جلتٓحيل جلذاللٖ ذ٘ي جللٓم ٍجٙخش هى جلتػشِ ْٖ هحَس جلوزحٍسٓ لأللٓحل ،ح٘ج
ٌٗتضو جلطحيش جلٛلؤ هي س٘حْٖح جلذاللٖ ٍٗؿّ٘ ئلٖ ضٖء آخش ل٘ضدجد يلٖ ضيًشّٗٔ جليٌع.
ٍذَجسكٔ ّزُ جلتٌّٗ٘ٔ جألدذّ٘ٔ ٗو٘ل يي جسيتًوحل جلٗشٗيد جلويألَِ لللٓيم ئليٖ هزيحالت
أخشٕ ذً٘ذٓ هرتٛشٓ يي قشٕٗ ًَو رذٗذ هي جلوزحص أٍ جالًضٗححْ .حالهتضجد ذي٘ي جلحيَجس
ٗإدٕ ئلٖ خلٕ يالٖحت رذٗذٓ ذ٘ي هٓشدجت جللُٔ لن أٛي لْيح هيي ٖريلٍ ،جلػيَسٓ جلتيٖ
أًتوذ يلٖ أشجسل جلحَجس رجت ْحيلّ٘ٔ ٌّْ٘ٔ يلٖ جلوتلّٖٗ ٍأٌوَ أحشّح ح٘ج ٗوٛي جيترحسُ
سد ًْل ٌّْٖ يلٖ جلوألَِ ٍجلوٛشٍس هي جلػَس جلطًشّٗٔ.
ّزج ٍئىّ أهل دًٗل ٚطحيش ٌّْٖ جأّزِ ئلٖ ّزُ جلتٌّٗ٘ٔ ٍسّٚض يلْ٘ح أش٘ٚيضجً خحغيحً ٍذيشو
ى لْزُ جلتٌّٗ٘ئ هسيححٔ ٍجسئً ٍهْوّئ ْيٖ هًَّٛيحت ضيًشُْ ،حلٌػيَظ
ْٖ أَنْ٘ٓحٍ ،ئ ّ
جلطًشٗٔ جلوذسٍسٔ ْٖ ّزج جلوٗحل أطّّ يي هْحسأِ جلطًشّٗٔ جلولحَنٔ؛ ئر ٖذّم يي قشٗيٕ
جلتشج٘ٚد جلتشجسلّ٘ٔ أزحسذِ جلطًشّٗٔ ْٖ غَسٓ ٌّّْ٘ئ سهضّٗئٍ .جلتشجسيل جلوَنّيّ ْيٖ ذٌ٘ئ
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ًػَغِ سحيذُ يلٖ أَل٘ذ جلذالالت جإلٗححتّ٘ٔ جلَّٗٗٔ ٍدْى جلوتلّٗيٖ ئليٖ جلتأهيل ٍْيتح ليِ
أذَجخ جلووحسسٔ جلزٌّّ٘ٔ ،ئر ٗٛسش إْٔ جلتَٖى لِ ٍٗذًِْ ئلٖ جلٗشجءٓ جلٓححػٔ لطًش جلطيحيش
ٍجلََِٖ جلوتأًّٖ يٌذ ئًتحرِ جألدذٖ.
ٍجلتّٗػّٖ ْٖ ضًش دًٗل ٗذيًَح ذحاليتٗحد ئلٖ أىّ أشجسل جلحيَجس جلوَنيّ ْيٖ ضيًشُ
ٗتيشجٍح ْييٖ جلٛخ٘ييش جألٚخييش ذيي٘ي جلوؿييحِ ٍجلوؿييحِ ئل٘ييٍِ ،جلػييٓٔ ٍجلوَغييٍَِ ،جلًٓييل
ٍجلوًَٓل ذِ ٍأًِ جسحس هت٘ي لٌػِّ جلطًشّٕ .هي ًحح٘ٔ أخشْٕ ،حلذسجسٔ جإلحػيحت٘ٔ أإّٚيذ
يلٖ أىّ جلطحيش ٖلّوح ٍنّّ جلتشجسل جلزٕ أحذ ه ًَِّ٘ٛححسٔ جلطنٍّ ،جلححل أًِ ٖذ أٚخش هيي
جستًوحل جلتشجسل جلزٕ أحيذ هًَّ٘ٛيِ ححسئ جلرػيشٍ .أخ٘يشجً ئلي٘ٛن جلزيذٍل٘ي أَؾي٘ححً
ٍألخ٘ػحً للٌتحتذ جلوزَٚسٓ:
جلزذٍل جألٍل :جلتشجسل جلحسّٖ

وًع التراسل

عدد التًظيف

وسبة الحضًر

جلوشتٖ -جلسوًٖ

60

"96

جلوشتٖ -جلزجتٖٗ

1

"34

جلوشتٖ – جللوسٖ

3

"1

جلوشتٖ -جلطوّٖ

6

"9

جلسوًٖ -جللوسٖ

5

"65

جلسوًٖ -جلزجتٖٗ

9

"60

جلسوًٖ -جلطوّٖ

6

"9

جلطوّٖ -جللوسٖ

0

"0

جلطوّٖ -جلزجتٖٗ

0

"0

جلزجتٖٗ -جللوسٖ

0

"0
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وًع التراسل

عدد التًظيف

وسبة الحضًر

جالًتضجيٖ -جلوشتٖ

61

"91.3

جالًتضجيٖ -جلزجتٖٗ

61

"93.4

جالًتضجيٖ -جلطوّٖ

5

"3.9

جالًتضجيٖ -جللوسٖ

5

"3.9

جالًتضجيٖ -جلسوًٖ

3

"5.1
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المصادر والمزاجع
الکتب الفارسية
دجد ،س٘وح6963 .ش ،فرهىگ اصطالحات ادبی ،أْشجى :گلطي.

الکتب العزبية

ّ
العزبية المعاصزة ،ذ٘شٍت :دجس جلطشٍٔ.
روحئ هي جلوإلٓ٘ي3006 .م ،المىجد فی اللغة
جلححٍٕ ،ئٗل٘ح6369 .م ،الزمزية والسزيالية فی الشعر الغربی يالعربی ،ذ٘شٍت :دجس جلخٗحْٔ.
دًٗل ،أهل6364 .م ،الدیًان ،ذ٘شٍت :دجس جلًَدٓ.
ض٘خ ،حوذٕ3060 .م ،الحذاثة فی األدب ،هػش :جلوٛتد جلزحهًٖ جلحذٗج.
جلػحٍٍٗ ،رذجى3009 .م ،الصًر االستعارية فی الشعر العربيی الحيدی  ،ذ٘يشٍت :جلوإسسئ جلًشذ٘ئ
للذسجسحت ٍجلٌطش.

ّ
العزبية يمعاويها ،دهطٕ :جأححد جلٛتحخ جلًشخ.
يرحس ،حسي6336 .م ،خصائص الحريف
َكحس ٚشم ،أًكَجى3005 .م ،الزمزية ياألدب العربی الحدی  ،ذ٘شٍت :دجس جلٌْحس للٌطش.
ْتَح أحوذ ،هحوذ6363 .م ،الحذاثة مه مىظًر رمزيٖ ،حّشُ :دجس جلخٗحْٔ جلًشذ٘ٔ.
هحوذ جلَغٖ٘ٓ ،يريذجلشحوي3006 .م ،تراسل الحًاس فی الشيعر العربيی القيدی  ،دهطيٍٕ :صجسٓ

جلخٗحْٔ.
هَسٖ ،هًَّ٘6360 .م ،الشعر العربی الحدی
ٗحٖ٘ ًػشّٕ ،حًٖ3005 .م ،#مىهج البح

فی لبىان ،ذ٘شٍت :دجس جلًَدُ.

العلمی ،ذ٘شٍت :هزذ.
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