
  د  د مرى د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٧١                                                                        )٢٠١٧ 

  

  م را َ (ما طوى) و (ى)

 رىد م  د.د 

مَ ىزام  

   ردى 

  

  

ر  ارَةى   م اما طَ راى وش ن، َ َ ازو رى     

        دمر  نَو دةطر ان رؤ ىَ و ون، زةوقءن دةردةواز ة

زاراوةما  ذ َررى زونء دموةى اما،  وَو دةر وازةن      

  دةَروو.

َان ك ا رةمةدةموة،  وى زونء مم     ر واوى وازن  م

:َدة  د ،رنوم  

       ا  وإ ،     وق، و وق اا      ))

  ر، و  ا ا  ان اع)).

 ا روة:َا دة     

((ء ادئ ا أول وأ م ...دئ ا وق أولا)))١(  

ةممام زاراوةن َ ازى  و َةى  م ذم م رؤم دةازَء              

َ َوام رن  ذنء  ون  طرى رَو َازى مَ وام ان،      

رم  ا،  وةرةى و        ر ةو و   َت    زمى 

  مر) ىوةر واذةدة  م–    َازَ   ومز ء م(ودةر

.َما دةم ة زامَار  وم  

 وة دةطر ا  نمن زاراوةزةَر ام       نموةرؤم  ى م   ،ن

مَ، دةرة راظو َوامن ى واز ر دَ ،َةوة مء  ان       

  دةَء دة  رةوة  مَان ورة وم رَزةنء زاراوةما.

طر وردوة دة مَ َوام  دة ء زاراوةن م  ارَةى          

            م ة ىاوام زم ندة  اوام وامَ ،وةَةدرَ اَزَر ممم

 ازةم  نواذةزاراوةو دة  ،ط مزةَن    رو دةرَو م و نوةر زؤر

        َم ءََ اممَر انَم  اودا َور ش ،نَ دنءراظ  دة

 ؤ طى وةن دةق دة ،َش رةم مدم دةوَان  مَان     

                                                   
)١(   ،و ،َرم.ةا  ا 



  م را َ (ما طوى) و (ى)
 

  

 ٧٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 دى          َدة م  َور نءنء ودة امَرة تءةَ رة وةمم

           دة  ءط  َم ا  ،امو َ  آم ََ ن دةدة 

  وَ َم زاراوةم م رى.

 َرم ر    وةن ،(......... ،......... ، ،ريازم) ن وةكرو زامم  َزام ،

        ى ام ن م َم وارام  ومز  و م ، ت زاراوةى

َء دةََرةَ وةامَ م دةر ءَر م ءم  وام  ،ةوة(و) ىم 

واو َوام ن مم دةرةوةى م م دةن، ر َة رَزو زاراوةو          

           وم وةووم م و َ ،ن م وم َر َر م مواذةدة

دة َ َ َدمَ ء رمن   م ر          ،َم وةك ن 

  )) َاوى دة بةو َ رةوة ،ن رةوا مزةَر       ،ل اصا  ي  

 ت إم ظأ   و ،ا  إذا ط أ   ك أن١())إ(.  

َةوة دةردةوَ وى زاراوةن را و  مَان واوى رَزةما  رارى         

ما،   وازى  طرام ردا متء م ر ون را وم و          

 ى دا رة َذ وم م  وم:رداوة، وةك  

  زاراوة طن: ط ،ج، دن، كء  ،ت، ط  م ،اج.      -أ

  زاراوة ن: زون، رو وا ،وا.  -ب

و   َء ان، ارادة، ا ، ، ا      ،و زاراوامى   رَزةن:        -ج

. .... ،نؤظ  ،  

طر  دة موةن وام، دة  مَامما م را وش ن  ك ا،   

ةو وةرطء َةوة ى دة َوو را مد دةمَء  دوا دةروا       

  ر د َوة.دة َم ةما

             َ مم ووَ  َ ، ى ىم كوةر م ووىَ

َووةم  دةء   رَء رةن ََ مآ  ةمى مآ دةَء          

ا دةر دةن، ش  مة     روة م  دةبء موةن  م َؤظ

  رَوة درو دةَ وةك (ورى، دا طرى، رؤى، وةرطَان)...

    َدة ،ؤظ ىَوةى ودمدرو  ،نواو دة  نورةط دة)) :َر دة ةكَد

(( ََ  َ ردة)١(.  

        مدة  ك  وةى  ،ندة مدةو  ندة انَم مو را 

تء ر موا ى ومت،  ر ون ةم ك نء رطَ مآ         

                                                   
 .ا اةرمَ، وا،   )١(
)١(   ،ا ،ودار ا  ، ا ءر را  ،رندب اا ،رو  را، ام د٣٨، ل ١٩٨٠ ،

 .٣، ل١٩٧٨روة ز طردى، دة راوردرى، مى رى زامرى رد، اد، 



  د  د مرى د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٧٣                                                                        )٢٠١٧ 

      دة  و وام َدة ،نش دةَ م دة   واوى  ،وةم

رم دة موةن دةرَوة،  را  طو مى ار     

             ام مم و مرم)) :َن دةدرا ،ََرةَ و مورة تءش دةَ

  .)٢(ام))ذن دةدات، م ذن ى 

       مذام ي م ر ،َةدا اوةم دة م  نام ةَ

زى م ةو ر َة  ى دةَ َء رةو وام طزةر دةت، ش           

 َمم  شو را ن دةومز.واى مزم دةرةوةى  اوام  

         م ش ءَدةط  دااوام زم  َ   و ةوةَ

و ردةوةاا دة َ مَان ورةما، واَ ى ة ورةن دةزََء    

 (Interوم ،ش رةك  اوم دةن وا         رامَ  اوة 

text)     وم  موازة دة طان دَودة)) :َدؤرؤف دة ،نوةش دةط  نةوة دةَ ،

  .)٣(ك دةا))

        دة ط ا دواورى م  َدة م رواش دة   نءدا دة م

  ور َوش  واو َموةى مآ دة من.

واوى دةن وةن واَ ن مء َان و دةم دةمَ م َرَ َوى         

     وةىدنء دؤزرو دى راظ ن دةرا دةرة  ،نة  دةَار  نم

طدا. ر   ةمىء من  مَان دة وازةما ادةء دةن           

          ،وةَن دوةَ ى دةاوام َر دةدةنء دة ن وا ر

 ن دة مدةنء، دن دى ر   م         دةن م زموامم   

)) :َدة َ وةتدةى ا ا  (()١(.  

دة م را رةى و ام وةك (رووداوى َوو ،م، دة تء     

 و دة َ ور   (نودةر     ،تدة ط ى ى ي  ÷    ا  

 رام و زؤر  مَامما دة  ،َر ةو  ى واز وَى مرىء          

        دا  َمةى زَو ى مان دةَم  ىةم را و واز دة وةرؤم

.رؤذ م وارى ام  رىد َ   ،ام رىء وارى  ت  

ردةوا دة موا ذَ طرى دة دةما ممووء  طردى      

          اوم ىى راظ ط   ،ةر م وام     دة ردىوا ط ،ندة

دةمن ن مو موزةن وةروة، ش  وةررن و  دةرو زى       

                                                   
 .١٢٤، ص ١٩٨٦، دار اون ا ،اد، ت  ، ادب،    ااوي  )٢(
)٣(   ،مَ ، ىم ،ارد َى م  انَود، دة د  .٢٥، ل ٢٠١٢د. 
)١(   ،د ،وا دار ا ،وا ا ،ا  .د  ،صا ن، ما ا٢١، ص ٢٠١١. 



  م را َ (ما طوى) و (ى)
 

  

 ٧٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

            دةرةوةى   ش ز  ،وىم ى مم  ر نءدة و

 ش ،َوة دةطر وةرةر نوةك رؤ م ماور)٢(.  

  َر َدة رةت م  وامى،  ر دة َ دةر َو     

رن، َةدا رى رةَ  َ وةن دةت  ارَةى َ دااوى       

امةن درةَء مور َةوة طم ى دة دةداتء رى دة          َاوامدا، َةوة ذ

   )) :َدة   موةدم  َ ش .ننء رووداوةرى راَم     كإر  ان

 ..أ ت أد  دس ان ا ،دس اوا ا ا  ام ا (()١(.  

       م ،اامَودة م  انردةوا و  ندة َون دةردة  ةوةَ

دةن او َونء ش رَ طو رم دة ،ََر ش         

)) :َ    دووةوا((دة َوموَ ءمدة  انَودة)٢(.  

        ،مدة وةىمَ ء رووممط َ ومدة رة ىةم انَودة

       دةرة  ،وة دةدةندة كن وا ن دةر   م مَر كر

وك  ارَة طا رَ دواى وةى رن  ى موة ا           

     ن ز دوو دةق و وم  انَودة (َ ار)  ،داو  وازن ىوةن وا

. َةوة ون درة      )٣()) دادةمَء دةَ: ((مامَ  وارى دة ن و   

  ى. –ما طوى  –ومى 

ما طوى  واوى م ا موةرؤ رزو  وة ردةء      

      م  دةرةوةى  ووةمةدا رة  ومز ر انمر  وارى ش ،ودا

دةرة ش ما و ة راوةوةى    دةوذم وةروام زةء زو        

           م اوةىم مى ذوَ ءى رؤدوم َد  َر وةك  ،دا 

           اى م م م روةوة رووَ ،ود    ى َتء را ،راة ورةو

  ما  م دةروو:

ا ا ا      دو ط    

  تء ى      ا ، ا ٤(م(  

           ذة  م   وورك دةزم  ورةاى ط  ام

من،  ورى مةن َةر  ََورو روور  َامى مةن دةت،            

    َت دةم ( و ا ) انَم ذ وة ةداَ     وةش ،نؤظ ى ورى

                                                   
)٢(   ،د ،دار ا ،وا ا ، طا  .د  ،صا ن، ما ا١٣٠، ص ٢٠١١. 
 .١٣٦روةى َو، ل   )١(
)٢(    ، ىم ،وةدمو ثء َر ةَر ،ارد َى م  انَود، دة د  .د

 ،مَ٢١، ل ٢٠١٢. 
 .٤٢ن روةى َو، ل   )٣(
 .١٣، ل ١٣٩١، ث  ،م ، امرات ا ، ان، ن اارط اى،  م ،وند. وز   )٤(



  د  د مرى د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٧٥                                                                        )٢٠١٧ 

      )) :َردا دة رىَ ت، وةكدة  ا  نام   دا م   ء ا 

    م  ا  ام           ط  مدن دةوم ونء نؤظ ةداَ ،..((

   م ةمر ،دا م         داو ر م   نءم مدا دة دى ن

             ،((  ك ) َدة  دا  مموم ى نم ىودارةم

 راموةن ة  ( ،، وا)و   ازةوة دةت، ووى درد زؤر  رزى       

   را دةروو:

  ر   ت رن، د س

  )١( ى َ موآ  س

َةدا ووى رووم ردة ر ذةن رةو ن ةداوة، مَ ى      

    ،نو امرا دةر  نؤظ اوةى وردارو       (دا وا) دا داو م

. مَ رىى روو ى دا   ر نءم ىوا  

:َدة ام      دو نآط  نط  ى )٢(  

َ      م َر  وورن دة م و اةدا  م نود ء

دةََء ام وا ام دة و در دةرماو  دا دة ارَةى         

  َء وة.

             شء ىَ  ى  َم  َر دةروةردط وداى م ةداَ

  ومزوةو دةردم  ةداَار    ، زا م   دة َ شء م ،

          دة َ ء ردارا  ،وةوةَ اردرى م َذ ىموام ةمر ام

         ش ،وورا دةرزى م َ  ؤظ ءموام دما  ةرَ

  مَان داو ؤظما، ما رزى مَى  ممام دة ماوةى          ة

     )   ت ىان روامَم  وورا دةم ش   م  ،دا(ت) آءودةم (

 ما رةمة  دة َة رةمة  ء وم زامم  ما، ر     

            ط  دا ؤزى وىم  موم َتء دةا دة دادا وىى مر  م

  دةروو. رةمةموة

:َرووةوة دة   ى  

   م  وة ن

 و دة رن  و ى لء، دة)١(  

  

                                                   
َ ، م ،رَةرَ ط ثء ودموة، ووى، زوةى ة، مى وةزارة رؤى،   )١(

 .٢، ل٢٠٠٠
 .٢٣و ١٣، لوند. وز   )٢(
)١(    ءدةر رو  ى ،دووة  ،ى امد ،  ،اد ، َ ىل ، ١٩٨٤م

٣٦٧. 



  م را َ (ما طوى) و (ى)
 

  

 ٧٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

رز   َمَى ام  رم رما  ا ر دةَ ،َةدا       

ى و ى   ا  وةروم  ،وذَ َ، طردةو ن  ددا          

م  َةمى  مَان داو مةدا ردةداتء ر وو ر           َر دةتء وةى 

 ةمى  ى روةردطرةوة   ما دةردََء   ى  دوود ى                

       وةمام ونءم ىرة ش تءدة ()  ودةر ر  ش ،ا

        ر ى  ،َودا دةردة(ى  ا ) ىو   مر رزى ىرزى و َاممم

دة دركء  موا دةا دةََوةو ش و طردو ر َ دا دةاوة،         

  ودرم ذة مَ روة    وو ،م رىو ؤكء  ،آةد داو دة

دةواذةى (ر و)  دةى ا ذة رزى مدروى َةوَوة  ممام دا         

 ا ا  ك مو ممام طََ رؤء   مَان روةردطرو ا   وى (  

ا.(  

  

:َى دة رةدوو  

 ام    ،ى م  

  (  ا) و م ن رةوان

  

:َدة دةر رو   

(( موى ات  ،ام  موى دا ،م  و ء م ط ودا س       

((َدة)١(.  

            زا   َ اممم وا ،م دةر  ةداتمم َ ةداَ ى

        تدة ر دا مام كدر  َ ش ،َوةو دةردا راوةروةردط

ام َرزى         َى  امدا م و رة م ر ، َش مم    

واوى ومما، ى  ك  ت دة   وا  ر زامم وا         

ء ت رةَ وامء َام   زاماو   مزاماو، دوورة ى م دا   

ء روةى واوى وممو واوى ن  زا ودا ةَ ،ةدا        (وا اد)  

      ر ى  دا  وةدم وا  ،وةََةوا دةرمر   نمو ط

وةى زمى وةردا دةء وى (       م روةردطر،  طمارو وةن دراون  دةرة

ا) دة  مء دم و ء طمن، م وام دوورن  وةرى ودى،             

 َ و وَ ةطنء رةوام دةن   و وةرة دة طنء  دةم ورىء                

  ،ت ى ،زامم           ىوا  ،وةومردَ وةءدم  نروةر  وةز دة

      ش ء  ،ود  ن ودة  دا م  مومم رة وةرةى

                                                   
 .٣٧٥ – ٣٧٤ن روةى َو، ل  )١(



  د  د مرى د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٧٧                                                                        )٢٠١٧ 

)  وم َواوى    دموة  دةَم َ  دواى دموةو َان  واى (ود  

ومن ودا دةوة، ش دة َى رىء  ى زا ى ون رووى َت، َةدا         

ر ورةى اوامو م طاو ارةمو ش دةَ م ر   دموةدا،             

  ةردان  ش   وةرومَ.ةدا ؤظن  ذ َى  د

      م ،دةردا و ى َذ نةط امرا م  انَوةدا دةَ

          ممرى دةَر نردو ةَ  ، ءواك م نردو ى ندة

  ةىَووا َمك         دة ةىَار  واز مدوو ز  وَدار  رةاو دووَ

   )) :َدة   ،(ا) وردارة َدة  ووراوم ا    ن م  ب

          رة أي ا  دة صم   ن و ،ا     صا  

  .)١())اى

          اا م  ، ءاان مَم امَودة و  ى َص راإ ورة

و ن ةت  دنء دردم  م اوم او رةوة  ماى       

:َدة  

د دراز  را  ى       دة او ا  

     ،َودا دةردة(دة ا ) واذةىدة   وةمواذةدة َم ك دةةدا درَ 

         نرى طةدا رووَ ،س ورة مَم  دن  رووم ذة 

رى  از راة ء ام      ذان دة )) :َوء ما رى مَء د. 

  .)٢(درك م، وء طن م ان دة راة مارد))

            دةدات وةر  موام ذة ام زام  رةزا وم ام

    وةةَ روروةردط  مَوةر     تءرةدة رروةردط ةوم انَم َة

دةء و رَم طن  د وةرداراما دةَء َةوة رةم وم مَ دةرى         

       وةمام ونءر م ،تم داو م  دارانوةر   َر  

ورى  ا، م طر ( ا)  رةى  موى ا  ورة (اص)دا و           م

              و  وةر ةوةَ ا،ء دى  رةروةردط دة واوى وةىدم ىم

م  ادام ش  َدة ر رروةردط م .نؤظ ى  

  

:َوة دةمد ام  

     ر  شراة م       ةشدم ٣(م(  

  

                                                   
 .٥٥ص  م اص،طا ان،   )١(
 .٧٨-٧٧، ن اار، د اول، ل وند. وز   )٢(
 .٧٨، ن اار، د اول، ل وند. وز   )٣(



  م را َ (ما طوى) و (ى)
 

  

 ٧٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

َةدا و زم طوى رو م دةواذةم وةروو،  راظو َن         

َار  ن  َدةو ومووم دذوارةو َر     ةداَ ووو، رامر ء ا ةى

ومو  طء دن  مَم ودى  م  ودانء  د دة، د. وز         

م او را  ام و ممو  اى او ام و و         طو طدة )) :َون

  ((اا ا)١(.  

رامو  مةدَى ا رةو (ش) ررَ روومو ة  داوة    دةرماودا،   

ش م زى َةو ََ دة َى مدة ، مةدَى دووةا (دة) رةو   

دة َواورو   واا دةطرَوة        مش(ش)  ) دة َررَ دةروموى (

. زا  

 ردوو مةدَةدا ما راموةن  ى روةردطردا دةورََوة،  ن ا           

م ر    و  ن دة  من،  وا   روةردطر س           

  مو َةدا ما زاتء م دةوة.

  .)٢( ور دةر دةَ: ((دذا  زاا دة َى دذا  ا))

:َدة وومر ى دةداتء ىر دوا ام  

  )٣(م  دةء د آو    د  مم  آ

       ورة ةوةَ  ،وةدة ا ى ء َذ ادان نءَوةر ةداَ

و و طمون  وةردا رت دةتء  رمدن راك  مَان وةرو طماو          

ََر وةدادم ىءان ذَم  َو ءدا     د() ىو  شمر وةىر  ،

         مر و  رى داردا تء زاتء  رروةردط م و ءَدة ر

  روةى روةردطرةو  رةى ورةوة   دةروو.

دة م دادة   وا َروارو     روو و ومدا دوا نَ نؤظ  

 ) مواذةوة، دةَدة ودا م َدمموم     وا  َدؤ وم (د ام

       ر ءم   رروةردط ةداَ .نؤظ ةىدا  امو وذة ا ك   اوم 

.  ءزة  وةن وة ر  

  

:َدة  ى  

  دة (  ا) َم  طون

  )١(رووةو ا،  دةن وا را وة ل

                                                   
 .٧٨ن روة، ل     )١(
 .١٣٠، ل  ور دةر ،ةى ر  )٢(
 .٨٨-٨٧، د أول، ل اار، ن وند. وز   )٣(
)١(  رو   ل ،دةر٢٠٥. 



  د  د مرى د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٧٩                                                                        )٢٠١٧ 

        َاممء مَك دة دذ ررى ط ن دوورةزووة زو ءام 

زى  مَان نء رةزوودا  ردوو دةواذةى (  ا)و (وة ل) ر دةت.         

َةوة وةرو رةزوو و زةن دوو موةرؤك دذنء  دةَ راء ردوو  ذ َى         

  ا ردةدات.

دذ ك  ر َم دةروو،  (  ا)         ى زةم  دوو دةواذةى    

  رم رء ممام زا روةردطر وةك (وا اد) راظ  مطآء           

        وا رووم َاممم  (ل) واذةىا دةدووة  ،ة ا موةامَ و

             وةامَ وراظ   دادة م  كدوود   رووم  ىم وم ءَ  او

طآ   (وا اد) م َش َ ى دة م  مى  دى      

روومَء رآ لء    ا دةردةو  ،َزا دة )) :َوة ى      

  .)٢(طوط رووى َت))

  ا طوت ء روومو م روةردطر،  دووةا روو ررى دةآ       

        ك وةرؤك دذ دةدوو م  ،وةدة وة دةدةمامَ وداى دننء راظَ 

امموةدا. مامَ وراظ مزام  َ  دوو مةمرة  

ردووة دة رووى وَاموة ممانء  دوو م وازة  َ  ك ا،       

        َ ووىر  ء ض ووىر وة ضدة اووا امَوى دة  نردوو  ازو

       ز  وا م دانءو  ردةوا ندة  َدة  نوة ةوةَ ،وةوةرؤم

((وةدمرز ءان دةرَودة) :َرت دة ،وورمدة)٣(.  

  َ ،وازن َ ازاروةو طاط    ، ا  ردوو دة  انَوةوة دة

مَوموةو اوامدم  روورى ط مما  ك او َازةن دة  منء        

وموة،  وا طاوة  راوردوو رةو َو ش دةَ مو َر  وى     

ز مواز رةروو  نا.دة نء  

  )، ما دة:َه) (وى را َ دةواذةن   (اب 

  طد از    ء     از دل در طد  ءزة

ماَ ةدا امم َرزى مرى ممةدات،   ء اى طورة ،ؤظ          

وة ورو  َك د  َان َ ارى ر م دةوة،        َ دةَ مَ دةر

       م   َا دة ى ورى رةش وةك ةداَ ،ةسدر َورة دةاى ط ةداَ

رى     طا، رووى دووة رووى م م   و دة ممة        

          و ى اى زراوةوةو  ى   َوى دةرام ورى  ، اى ممزام

وزا موا دة ، وا  دةر ورو َ زارا موةن دة ،روةك د.             

                                                   
)٢(   ةى ١٤٠، ل. 
 .٢١د.  د د، دةوَان، ل   )٣(



  م را َ (ما طوى) و (ى)
 

  

 ٨٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

ت را از         آب ءا از دل درو     ء  دةَ: ((ا را م زةو     ون وز 

  .)١(رى  ، از در او از  ةدار  روان د))

َةدا درو اممن وادةردةن زةة  ،ا اممو (ا)ى  ى ا         

  ء   وى دةر.امووة، د م زى دراوة  موةرا

:َوى دةدا طََ   

    ن ز    ة  د ءدا    

 امرء طةدا رؤَ         ةداَ ،وةى ط رادى  وةوؤ م ا وى دواى 

     َم  َودةردة م   َمام    ونءووم ،ا ووةر ،ا ءر ان

  ردا.

:َدة روة  

 راى  ر       ر ى٢(ط(  

          ن ى وةو واموةو دةرت ط وى   وةوةردام ى 

   مَون، م ةردام ىَم   م و       آءدةط   رىزام  ،

  وة تزى رزام  ،مم  ىَ وىا مار.اد دووة مر  

:َت دة وى رةىدةر  ى  

  )ة  و روى (

ط  ،ط ر دةر و ١(در(  

       ر ةدارى ز َ  ءَمى دةطء مامو   ت وى ىم

رة ى دة ،َدة        ةومةةر و مم روا رووط    ىدة مو م

امداَ  رى راوردا رك و رةمام  م دراوى ا ممر ،َى         

درك  موَ     َةدا وةك  مَان وو ا دةروو، درة رووى وة ى    

ر د   ََارَة مدا   دةروو، و  رةمة ى        

دةدا  مى مى  رووم َ وان  ط م، دة مى  ض َا ى          

    ةداَ ؟َد دة ى    وةىمَ رةدوو  ،ََوة دة  و م

       َزرةط  ،ترةدة امو ىما رة  ،ر وم ر  آةط  رراو

            ك مةمرة  رط ،ووةما طَ ى ردى وا ا م  ى  م ى

       ) ن ،دة  ا دوو  او م  وا ة رم ا   آد  

 ش  رما  رةمى راور  دط نء روةردطرداو رو             وآد  اب)  

                                                   
ار، د أول، ل ا . روة ح ن٢٠٦+  ٣٦، ل  ،١٣٩١ان،  ءم ، ،ن اار، ث وند. وز  )١(

 .٧٩٧ – ٧٩٦ – ٧٩٥، ٤٢٩، ل ١٣٩٣م ، ان، ،  ،ث دو  ،ون، روة  د.  وز ٦٣
)٢(    ار، ل  ٥٨ن ا روة٢٤٩. 
 .٣٩دام ى، ل   )١(



  د  د مرى د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٨١                                                                        )٢٠١٧ 

   دة  ،رةوة وم  وةَك دة ىمرة ون، دووةوة      دةوووى مر  و آ

ط  َ ر،  دةآ دون    َؤزى َرى دا،   دى رةطى         

            و م وىَ  ردا اى آدا دة وىدرم َ  ،وة

    وةَ و واوةم موةى           ذر َ ا      َ وةىر دى

مىء ى دى. ر   واا  دى روةى رةو  روورى           

        َدةت دة ،ر  ط  ام دوا  ، وى  وةدة اَر  نوى م

.م  ش  ىوةى مر تء  

  ى دةَوة:

  ق  َوى   وةك 

  )١(و دا َاوة ى  ر مم و

     م روك روو دةداتء دة  رؤ  ةدا وةكَ وَ ىدة ر روَ

دة  َ واا، َةدا رَ دةدوآ  ى ن  ك ردا دةوة،   واوى      

        م .م رىواوى روو امدة َدام ر  ،ةداتما مرا َ  نَر

     َ  ، وى ىووا و و        مَ  ،ووراوة زى م  كةدا در

 دةرماوةى َة دة َو   ط  دا دا   وى         

ا دةَوة،  وا ووم  را َراوة  وى ت   ا وى         

    ادووة    ءَدة ر ء رؤذى دوا  اوةداى مدم امو ىءم  ت

              وى  ىووا ومو ءرو رةدوو ،ى رؤى دموةى مر وة و

        رزى مى م ش ،ار   ءو  اط   وة  نَم

            ا دىو  ؤظ نءو دة  دمر ش  تش دةَ اووا

          ورةداى ط م  دةر     ،ةداتمم رم و

ةو   ادانء مودن رة   ؤظما         و درةن  زا ا مو  

.  ونء  

وى ت ى ردوو   رووى دةوَاموة   رَ دةن ى را          و

ا، دةرة ومموة، وا رةراى رَ دةنء و طاوة  مو اممم     

      مدة ىةم ىر ش اءدة مَر  وازى  ن دةمد وازى

           وةةداا رةمَ ى مو دةامَودة َو دة)) :رت دة .اموةورى م

ان من زؤر طَ  وازى(÷()٢(.  

                                                   
 .٢٩٨وام ل ،  ،روة دةررةى وى تء ٦٣دام ى، ل   )١(
 .٤٣دةوَان، ل    )٢(



  م را َ (ما طوى) و (ى)
 

  

 ٨٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

ش  دةوَان َ ةى وةرطء ََدنء ذةَدما ر دةَء          

  راى   دة َوَى ران  دةَ: ((دةق َ زموام دااو        

((م)١(.  

وم اوةنء ا ووىر ندة وا    ندة ووَ ء رش رة ونء ا

         ردوو ى  ،نوةدم وى راظ َر دةَ  ءزة  ،َا دة ط

   ء دةرم وازنء  ن ا رووى واوة َون.

ن ط ط  ن در   م دل ط  د در)٢(  

ماَ ةدا  م َرزى زموامَ ام ؤظ رةت  مم د َش    

)  روةى ن، ()ةو  طرانء  دة  دموةو َان، َ     ندةت، (

 ،وةو اَر ض  نء        وا  ،ون نءاَ  دة   (دل ) ىو روة

        َ وةى ن دواى وام ،وةدرو م و وم  َ امَ و دواط  ؤظ ومدرو

ا دةطآ،   د)ن دة ردة ن َامم د        مدةَ مو و م درووة (

        دة  اموام   ردة ا دةدة َرز  رز زام َاممم ط 

         دة  ا  اتء ى واا طؤظ ومدرو   ووز َ وةرةو وةك

)) :َدة  اف ورة ر مدةط   يا  ورة  وة ((نا ))    و

ط    نم٣())ا(.  

 ط  دةَ زء راظرى مَم رؤح، َةدا   دما ن       

            ،آوة دةطر وةمؤظ رى  مرة واوى تءدة ء   مم ش

  :َرةوة دة  وةك د ىر  َاممم  

   ى او  ء    اى  او م  )٤(  

ش ممام را    وةرن واوة  (ون، ود)  دوة ى        

 ََد دة ون وَدة            وا ،وةزةوة   ن  رؤ دمش راظ ء

َم دردنء راظى رام م دةم رَزى  ، وا وى واوى          

               آدةم  وام م دادة َدوو  ش  .ا دة  نوم 

          ورةاى ط م  ة َ ش  () (اومدرو) وىدرى مو

       َ ،اوم نءم  وةمراوةَر   ورةاى ط ىةم ىم  ا

                                                   
 .٣٨ن روة، ل   )١(
 .٧٤-٧٣، ح ن اار، د اول، ل وند وز   )٢(
 .٣٤٢و ١٥١رم ؤز، ل   )٣(
 .٧٤د وز ون، ن اار، ل    )٤(



  د  د مرى د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٨٣                                                                        )٢٠١٧ 

ودنء داَم رووداوةم  مورى  دة   )) :َ واى در      

((   ر)١(.  

:َدة   ى  

   ،ض  ورو  و مزة، دة زى ك

  )٢( ء  مزى؟ رة و َو ووةل

  

 وا ،ؤظ وةم َطد اةى مَ ن  دة      نء ،وةن ورد  نؤظ

            امؤظ انَم  زا َمدوام وا  ،ووردة ر ةَ  اونءدرو  

ء روورى ا، وا  ن رؤَ م دةَ وةك ن ى ما ن، ر     

  ىم     مواوى را مو رةوةى رووام ش ،ن وةن

   زمى دةردا، ش َاز َمى وةزة َ ام دةوة رةو         

  ] :َدة ر دا    زا   رز  َماَ      ؟ ِ نما

ء دا  [)٣(.  

      ،وةوة مرةدوو وةامَن طدة دة  َدة  نوة دادوو دة  انَم 

           َم ش ،نةط ن ىم  اممَدوو  نر

 را نء دواو     )) :َدة ت، وةك رةَا رم ننء دةر    وز رئ اا 

  .)٤()) اة

ش رَ ةم دةم  مَان م وازةم دةروة  مى       

،ط  وةم  وةاط وا ،وةم      موامَ دىم  ر

  دةوَاما.

       مط َرا  (ا  أم) دةر  رةت ن ىرا دة  َدة

:َدة او مم  

زم أ  م  ن    زم ا ام  رد   )١(  

َ     ةوة(ا) ىو  روةك تدة دة مى رار زى زىءةدا و

دةردةوَء مى دوورةم دةدات، َ ةدا در م دةروو،  وو رؤذةو روةى      

          ،ار  آدةو  رةشء َ  ق ةر ، شدر  وا َاممم 

        (ا أم) َ اام    و   ،ك زا  ذة وومر  ة زىو ام

                                                   
 .٢٣٨، ل ةى   )١(

 .٢١٠دام ى ، ل   )٢(

 .١٠دا م ى، ل   )٣(

 دةوَام د.   د. ٤٢، روة وام ل ١٥٧، ل م اص  )٤(

 .٨٩ن  اار، ل   )١(



  م را َ (ما طوى) و (ى)
 

  

 ٨٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

         ادام دةرةو ش ،وةدة ور ودا ىام دى  ن و وا  ،اتر

 دةرو مى دةردا ط ى ةطموة، ؤظن            رار روةردطرداو ش 

واوى  و ادةك دادةء رط َزة دةرى َةء َةوة روورى ء امن        

    دم  ا  نورةم وةى وة، وةكمدة ر ةَ امؤظ  ر

  ادةك،  ؤظن  م وو  دان.

 م   ا  ه اد  إ ، دور از      آندةَ: ((ا در  ى  وند. 

   مدة...)).

:َدة   

  دة ى  ت َةى  (ا)  -أ

     دة ق ىرط دو    

  روة دةَوة:

  مر ق مة، ر    -ب    

  )٢(وة مر طر  ن  دارا      

      م     ،انََر دانء م َدة  ى ى (أ)دا دة 

 اوازامم وودوور       ومن دة وةةَ نءاردووة ىزم ومدة َ ،َدة ر

         َامَةوة طَ ،ام ىزم  ة ماَ  اردن وازىء ،دارانِوةر ىزم دةرةوةى

    وا  ،نَ ء انَم  اردن  دة        انَم ةر  دان 

ء َا دةورَوة، َ َن  دةموةو ن دةدةن  رَز َ رَزةما،       

وا َ دة َوَةى  ؤظن  دةن، ش ؤظ وازةن دةوم داوى         

زامء  ادةو ا زة دام  ش دة ،َى َةدا دةر            دم ا  ك 

دوورة  رط َدا دةروو  دةرى   ؤظنء   منء َمدى              

           َ ا رووام در   ى ،ا تء وادةى  ن و   تن دة

مدا وَةى  ت  ك دؤا وَدةتء وةرةى رة ؤظن   ردوو            

َةدا دةوم مَان ردا دوو وة، ش وةر دة َو َة   ر  رةمون      

  وةر دامدوا رة   ،وةدا.دةداتماردنء وة انَم  رةوة  

        مو وةرةى د ،ؤظ مرء دةردةوةى مر ىَ ا(ب) دة 

 دةرةء دةَما،  مَان او راما، ادةى د  َ مَان رمء َةما،    

                ةداَ ،َرج دة ىر ورىم  دان ى ردا  نؤظ 

مَان دة ء دووةا د وةرةى رة ر  دن  ا دةَوةو مام و     

                                                   
ن  ن    ى مما      ١٢٧، ٥٤-٢٨و ١٩، روة ى رةم  ١٨١و ٨٩ دام ى، ل   )٢(

ةط.وةم 



  د  د مرى د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٨٥                                                                        )٢٠١٧ 

   ادوا دةرة  نءَ  وةر رة دة     دانء دم دنء رة و

  طَم مو ن.

روة طََ رؤ مَان روةردطرو د  وةرى موما دةروو،  ش         

       ر َ َون دةداتء دةن مذ و َو دة ىم َوامَ ََ

           ردةوا ر  رةس ى ش ،اواو دةرة انَم  ،ردا ركء انَم 

          َم انَم  َرش روو ،ترة دة امر  ء دواَا دة ر

   َ م اممش م ،َا دةمؤظء ذ    زا   ؤظ نءذ َم ىود ى

دةر ى  ى دةآ رووى       -ؤظ–   ا ق دة ،ش زمك  ةمى ذن  

دةوَاموة ردوو دة دط َاوةى ؤظم ط ََ مس مدرى و  واوى        

ةم            ى َذ ةدةنو ردةوا نرة َر  وةاوة اَر َذ ؤظ م

       ةوةَ ،اممةوى ذَر  م واوى َاورى د ش ،ن رم ةداَ و

 م َر نزة   ىَ ة دوو       ،َم رةو  دةرةوةى  رامَرى دا

م وةرةى رامن  ارَةوى دةردا دةمروو  زمى   رَى َاوةو        

مام َ وام راوردوو ون، ش دةوَان وداى ى وةردةطآ، و دةن ن            

ن ا وادب    َ مء وةى ى وم م  ،رةوة دة        )) :َم

(ص اا  ان    ()١(.  

َةوة دةن ا دةء ورةن دةموةو و ران رن ط ا           

دة رةماموةى ىء  رةوة دةَ: ((دة رَاو َ      ة ،َ دةن  

  .)٢( دموةى ةمى دةم د درووة))

 دةَ را َى وش  مَان ردوو دا،   را دةَ موةمى و     

 رةوةى نءرا:َدة ان، مةَ و  

 و ا  ا   أز       اى  ى و    

           واز ََ ووىر َدمم و وة ووىر  ء ووىر

         زة َر رروةردط  دنم ةداَ ،اؤظ مَ      ادانء  َدة  مؤظ

َام ََ   م درودا   وى ()دا دةآ، دوو  درو مدر  ى            

               رز وا وة و( ء) مو روام  َا دة دا ردوو

دا مةَة دردوو م           امَط دة ر وا  ،نواودة   وا م  راوةم

وا مَان دوو  واو دةت، وى (از  ) در  مََ  مما  واوى        

   ة ادووة    () ،تدة را ؤظ مةم   وومر وةوََةون دةر

                                                   
 .١٨٣، ص م اص  )١(
 .٢٩دةوَان، ل   )٢(



  م را َ (ما طوى) و (ى)
 

  

 ٨٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

   ط دةَ: ((از           ون َة  دة   ا ر دةت، د. زو  

  ط   و  ى از  ط ءر .((  ناى ر ، از  دى  

وط (ا و ) طَام دوو  دذ    وادارداو م زى    

ممةدات  ة  ادةو رةوة دة، وا  ر ن (ء )  و               

ة   ()دا     رة دذ كء وان  ا دةوة ذ َرى دة درو         

        )) :وةَوز دة .ا، د وَ ادةو م  آَر دةطرا و رؤةدا رامَ ،وةَدة

  م ، ا ،  : (( را   ،ا اى   وا  ا )١(.  

 زى مء واوام َم  س مة، وط رزدا    –ا ؤ  ا

دةَء دةر م ى رووم دة ردة   َ  نء ر            

  َ امء سء َ  َو م روةردطردا دةوة.

َرةوة دة  ى:  

   م    (اا) م ز

  )٢(و دةرة َ دةر ى،  دا م ز

           امَ راوىءط َ ءَد دادة  نام ةداَ ، ى م دةر

دة   َ  َو       ا دةوة  ى  مَ َى مو َرة وى   

            م  ز در وو، وارو دةدرم ََ اوداطم   ،َةر دةَر 

ن  ا دةوةو دة َو مس  و َة درة مدروة  روةردطرة،     

ةرى د    داو و دةرة مَ دةرةمَ ودنء  دةرةوةى           دةر  دةدا د

ا درة وان، َةدا روور  َم   مَان ؤظء ذما،  مَان ؤظء ردا          

   ََ ء  ن نؤظ ردةوا و  َدةوةى   وا  وةوا دةم

روورى َمَنء وام ردةوا   رةمون رن، ر روورى رء س        

 رة رةرن ادادانء راموة  و َةى  ر  زةء ا دَزو و         

    مى راء ء رمموة.م ت دةتء و ر

          دةم روة ،آدا دةردوو دة انَم   وا َومَ وةامَوووى دةر

ردوون  ددا ق  مَء و دة  رةو دةرةوةى  ى دةمَآ، ططكء            

 زى َطد         َردا دةروةردط ط نوظ ةوم وا  د انَم  ردارو رة 

ش دوا دةتء وازى َ دة  م رةموسء دةوةداما، ش (ار            

        دة)) :َرةوة دة  تءن دةون مدة ومار  (   دوو و َوم انَو

((رة  َومدة ةىَ داد َدة  َدة م د دةق)١(.  

                                                   
 .١١٣ن اار، ل   )١(
 .١١٦دام ى، ل   )٢(
 .٢ ٤دةوَان، ل  )١(



  د  د مرى د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٨٧                                                                        )٢٠١٧ 

              ش ءَةدا دة وَ انَم  َطواز د ور نءز ةوة دوو دةَ

      ن ىر وا  ،وةَدة اامَور   دةَ  شو  وةوَدا دةدؤزرَ

  دةرة  َرم ى  رن ات.

     ،م انَى م َردا راروةردط ررا  نَ  وانء  دن

:َدة ام  

 ل ازو و  دل ز  

          ل از  و  

.................  

ةامو ط  در  

        ة اام و ف ا   

     از  م  

         أ م  ز  )٢(  

    ) :َدة  وةَدة داودةر و ى دةط م م  ف ا  دا ((

رط  دووردةردةطن، ش رووى  َرمو روة         من وونء  زؤ

      مةمَ ومَ ور َ ومزةردة  م ى دوو دؤ  ذة

.َدةدر  

وى (د) مم رزى وامن ممراوة َ  ةم طو رما اوةروو،    

.ط  وةَرو دةطة() وا ،ر وز َ ش ،ىَ ورة  

 ط طو  ش  م         آوز   دة  )) :َوند. وز 

  )١(را ام)). آنط دط دن دارمو 

رى رة  دةَ  ونء َردن، َةدا س  ا            ة ما دة  

دةى رَوةو وى رةزووةن  دة ا ون دةَء دى  ارَةى وةردا      

.ش م   اى  داروةر م ش ،وةوةَ  

  ى:َدة  

   وة دة  مدات داوةر َو

   رى   ،م رةق ر)٢(  

       َن دةؤظ دةرووم َا وزو  را رزو ردى َمز  ى

َ ما،   َرةن مرى دةنء رو دةرة دة دراو َوى دةرووم ،و    

      َنء دؤة ازارر ء ىزم  ؤظ ا      دة م  وروو دةرةووم

                                                   
 .٤٢، روة رةوة وام (ن اار  امدي  ادي))، ل١١٦ح ن اار، ل   )٢(
 .١١٦ل  ح ن اار ،  )١(
 .١٤دام ى، ل   )٢(



  م را َ (ما طوى) و (ى)
 

  

 ٨٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

دةردةوآ،    ادا دةآ ر  ؤظما دةردةنء رازوم ؤظ  د مة      

رة ،َرة دةَم ودى مت، َء وار دوو  دةَم زةء       

  ،امؤظ      ر  ى رو مَر)) :َدة دةر رو 

  مم دة   ردى زاما)).

َةدا ى رط َادةطرى دة   زةء ى ةوة  وازامء           

         ادة َ  َدة وةدمة،      درم دارةوة   َورةم مَدة

ى   روةى دارو مدم مممَ ،ةدا ى  ى ى       

      ،ةداتمردا م ء دمدنء م انَم  ىى دةم ءزام َوام ام

رة  دنء مدماو واوى مةن  مى درةا  روةى دنء         م اى طورة 

مدم ن دةوة، ش َوام َمو  ور دةر رةوة     

            َ ا، وةزا َ و  رك ء وةىر رةت )) :َدة      دم م

مدم ر ا وا  ،َ داى طورة  دنء مدم و َا رة        

(( دة  رةزووى)١(.  

رووى دةوَاموة ردوو دة  رى دا نء دوورة رَوة ة ر           

ن رن  ى رَزة رموة دة د     َك  مقء زم ى، دة  

        )) :َدة   ،ى ىم ىَم ء يء ر  ر    رة ن ا

         ء م  ص ى أيص ا  (()ء     )٢ دواى ك  َامَوش دة .

ر.ة وةوةر ك   َر وةىدمرةدوو  وةىمَ  

       ةمر    دةق)) :ودووةو و را  زوو در  

  .)٣(وةرطء و دة َ دةَ دةاوة))

   اان (مَم و ى َرا ا وى–      نور  ردوو و(ى

  :َاج دة  رةت اداوة، م    

  د آنروز داج  د    م اج  أ  د  

:َدة ارة مدوو  

  )٤( ك رد       ط  ط او  ك د

و َ رةوى زرة  () طو راوة  طو ،  زاراوةى  اج       

              م دوو ان، مم وت ذوورى  وةرا وط  ة زرة وةىومرز

      و  وةودا ودا  زرةت ،تةرودا د     و م َمط  اواج روو ا

       ،م  لء ،مزةم دةر ،رام   و امط   ورةو دة

                                                   
 .٢٠٠، ل ةى   )١(
 .٥٥، ل م اص   )٢(
 .٣٧دةوَان، ل   )٣(
 .٩٠اار، ل  روة ن، ١٤٩-١٤٧ح ن اار، ل    )٤(



  د  د مرى د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٨٩                                                                        )٢٠١٧ 

وان ر  ون، دار َارة ، َةدا و وا درم و َ ارىء موموة      

  روةردط             ر زرةت رىوى رو رةرؤذ، دوو و دة اا ما  ،وةدة ردا

زةوى دةوَء رؤ دةوة،  مورةى زرةتء درةووة رورى وةرطاوى مورى ى           

وأ ارض ر   [ دا  ،رزو ن روومكء رؤ دةوة ش رووم   ؤزى   

وةى          روما وةك رووما وى  وةى زةوىومو رؤ درو ذة ش [

:َرةوة دة زوط وىو ،ا رؤذى   ورىم  زةو  

   دروة ا ارض

ٍ َءه وة )١(  

   :روة دةَما

   را  ط    و زدة ز ط  و٢(ط(  

ط  در  درةووةء مورام رووى زرةت،  و رؤ ى مورى         

         ،زرةت   َمام ءذة ( ) روة ،ازرة زا  

 وم.َد دة ا ىط   ( ) ا َر  رم م نر  

ح     وى اا مَان داو زرةت  د ذ َوامَ دووروةء و ماو راموةدا ( 

 ح         ء دةروومر د دا وازء م ىرا نء نء    )، وا ءَا دةرزرة

را  رووى وةموة، َ ةدا   امم  َو م ى  و وةدا        

  رةم داوةوة.

       رؤز و م  ،م زىَراوى ر وىطط َرى مو ش

 زةو  اودادا َرروو.م  َذدة اوام َرروو  

دة)) :َ او از ى  و ط  دا  ، راة  دء             وند.  وز 

      او را   طء  د  د)).

:َدة (رة)   رةت ام روة  

 ى او نرة م زم    در زم  ش روان م)٣(  

  )  زرةت وةى ش رة ا    وى وةدا وةَ ة ،ا رؤة ط (

 دمُت   طرى وَرى رةطى  ر رووى و ى دا وتء و رى رو ((         

 ر أ(()ت   )١ ةدا دةمَ ،م ى رؤام اوزةو  وت وس ءا    و ىرةط

       دا  (وا) وزرة  () انَم  وةَةزرةت م ةوةم ،ا درازرة َط

                                                   
 .٤٢٤، ل ١٩٨٨د، ا ،ا  وةو َوموةو دار  ،ور دةر ،ةى  )١(
. م   رةت اج ن،   َردموة  م وم           ٤٢٠-٤١٩ن روةى َو، ل   )٢(

 وازةن ارد.
 ).١٦٨ – ١٥٣ – ١٥٠ – ١٤٥ – ١٤٤ – ٩١ – ٥٣ – ٤٥ – ٣٧، دةررى وى اج وام رةم (١٤٧و ٧٩ن ا ار، ل   )٣(
 .٤١٨، ل ةى   )١(



  م را َ (ما طوى) و (ى)
 

  

 ٩٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

وة دةدر َزرةت،     د ذ َوامَ مَامن دة ،َ ض و و وةدا  ر           

َن  َرزةى مَة، روة دةَ َرانء م  رةدا وةرآء زرؤى      

   زرةت ونء ر و وة  مَى وامَ مووة.

 مز    اظرو را دا  ،     د. وز دةَ: ((در  رازدن، ى دارو او رن  او      

  .)٢(دن))

:َدة  ى  

وا دة ،م  ا وى و  

  ر  ،ةى   ر م رؤذ

  مرى ، مو و و مو، ى 

 ،وة و تم رؤذ مرى ط  

:َدة  وة  

  َة  رة اجء وى درو رات

   ونء، زة  ارام و

:َدة روة  

 ة  ى  م   

رَ  م   ، و ى٣(م(  

      ىمدة  ط رط     ءام مم وَوةى وومرةوا دوو ،وام ى

       ى ىَم وةودم رىؤزن، روو مر مَووى ور نردوو

        دة  ،داام  ون وةزى اوة ومز اا  و م اةَ ءَم

مم اج وة ز مَوةو  رَم دة   دةر زما ى     ى

دةردةت، م ر زم َرم وى ت  ى   ان  رموة ون          

  دة ر ،موازى دةر  ش ،زنةط   مدةر  و  ةتر ن

ا ز  ؤزى وة  ما  دةمى َا مآء ش ء ورى              

  رم وم ء ون.

     م را وى ،ارةوة  اَ مر وزامرة م  م وة  در ةى

م مو ا و زرة  ،وةى زرةت  ودا  دموة، َةوة          

ى وز رة دة َو  ر َى رؤذى َا ومةت، ش مَم و           

  رةت .ا  رىم رزى دةر  َ دة:َى دة رةش  

ةرة  ، ة رة   

  رة  م  )١( 

                                                   
 .٨٠ن اار ، ل   )٢(
 ن. ٤٣٧-٤٣٥روة ى رةم٣٨١ ، -٢٥٩و ١٤١و  ١٤٠ى، ل دام  )٣(



  د  د مرى د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٩١                                                                        )٢٠١٧ 

رة درة َى را روةو ةَ  ة رََراوة ور َزةرت َ ،ةدا           

          نم ،ووررة دة  ى َى وة    ،وةن دةداردا دةمروةردط ى ء

رة وو  و َران، َةدا ممام َزى رز  وء رزى     

زرة  ى روةردطر دةروو، مة  زرةت دةوة َوة، دةم ز م رةو     

   ،وةوةدةرز        ،اء وا انَم  وة َوام َازة ى ذم  نو َ ردا وةك

واَ  رو دادا وة،  ض َ دراوة  زرةت َ ا ة  رةا         

         ورةو م ى ،َى دة ش تءةطَ  ىرةط  ورىوى م   تءا دةردةزرة

  رةمةم زم روةردطرو وَ ر و وَدا ممةدات.

رووى دةوَاموة ردوو دةَ  زموام اوة  رم وم ردوو زن       

 مو دةمر   نردوو وةىر  وورما    دةار ءذة ن دة

م مى رى مرى  وا مموة، م ردوو دة  مد  َذةدةرةوة             

وةرطاون  دوو زةنء  دوو زم وازو   دةَ: ((دةق َ زموام دااو          

((م)٢(.  

ء ررة رة     ت رن دةزة ام اماتء مة اوةرة   ى

      ا رةمَ ىد مو دةامَودة َو دة)) :َرت دة .رةداَدا َمرة 

  .)١(دةوداوة))

      نزة رىَ   دةدام  شو ى و    رامر  ش

   دة دة واز طزارَ اوة،     َ رةم ام امس.

:َدة ام  

ء  م أ  اول     درء م ا  

 : وة  ُز  را م ذاو    آ ز ط ف را)٢(  

ما ردن  و دةطم  َ َن م  روورة ط واا من         

  (ا  در ) ط (أ  اول) وةك َدة  ردوو امَ  وومر ش ،َدةر

ول) دةطرَوةو دارةش  (م)دا ى دةردةت،  طَ         ةدر  َر َةدا )  ا    

)  (ا) ورة    (د.خ) ة(رَ) وىد م ةداَ٦  ) َردة  اوةوإذا )ةوة وةرط

          ل او را  ي   ا ل ار ام ...  ا  ل   ى ا

ورة        )٣()ااى ط  ة ؤز ش ،رة  امدةم م  تةدةر ،

 م واد  اء     ردارى من،  ن ا ذة  رودةك دةت (          

                                                                                                                                                               
 .٣٨١دام  ى، ل   )١(
 .٣٨دةوَان، ل   )٢(
 .٤٣دةوَان، ل   )١(
 .١٢٢و ١٢١ل ن اار،   )٢(
 .٥٥٢ ا، ل ورة رم ؤز،  )٣(



  م را َ (ما طوى) و (ى)
 

  

 ٩٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

وا     .د ، ىرة ر دة زرة  (     :ردة ن دةذة رووةوة  وز

)در         ء م  سء  در د را (ا)  از ،ا    در ا ذ   

  س و  رةا  دةاهآ        (ص) (ا)   ارىط درم (ا) ا 

((ا )٤(.  

 دة :دة  اى م وم   

   نز  ط ا   از اآد  ء  

  

ا  ور اَ     ... ةدا ذة روون  و  دةآ  دةرآ: [      

  ].ون

      ر دةَ  رةت رزو ط َوة ام  اوة،     مةوار مَ  ،وور

.رةزا نرء زامو زام و    

:َوى دةو رةوة روة  

     ة و

  ء    ،دةو

ةى  وة    ة وة  مَةواروة،،  زام زؤر زاموة،  و

  َة ودَى دابء مر م دةد.

)) :َوز دة .دآد                رف ء   وط   مز   ء 

  .دة)) ذ  آن دة  را در   ت زن  ت آدن از زن أر 

و و  را ا      اولوآ ام  ة)١(  

         و و  ن اردوم و  ا را ن ا ،  ىء ونء دو در))

  ى داردو  ء انآ .((ن اإ)٢(  

مماوة،  ش ة    ما و مَ واى مم  دةمدا   

  مر و و موو  م وةو و َمَمام روو..

:َدة   ى  

م ىَ َ  م  

   وىم  ر)٣(  

                                                   
 .٣٦٨-٣٦٧، ل ةى   )٤(
)١(  ن ا ار، ل حا ١٢٢رةوة دة ل    دة  دا.١٢٩ – ١٢٧ – ١٢٦ – ١٢٥ – ١٢٤ – ١٢٣م 
 .١٧٠، ل ،  ١٥٨رم ؤز، رة ااف  )٢(
 .٣٢٥دام ى، ل   )٣(



  د  د مرى د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٩٣                                                                        )٢٠١٧ 

     ا دةة َدة  نمر َو     َن و مَو  ،ردة

       زرة ا  دةدام رو  زم ةداَ ،ام ماوةوةرط

  ى دى، َ ةدا ذة  ن َ و ورة اف.

 رزة  ن  (د.خ) "" واَ ىم     رؤ ذة ش ،دادةدات

            م ،(د.خ) زرةت   رةت دا ىدة ءم    دموم

    مودةتء و دا زرة  م  دة ةو.

 ة را  ى درء ط   

د  وة م د   دةورى  

   رى رة ، مب

زة  د ،نء  د)١(  

      (د.خ) ىرةَ ء   وةاومردةوا انءرط   ن 

 موةو رؤة ىوام       ووةَ  اممن م ن  د ذةى ،دووة 

    وى (ا)دا روةو  مو ا  () م دةا.

       َدة وا  و نوةر ءرؤ مز وردوو دة اامَودة م 

ةى زم ن واز ما ،و وةمن دةن    اونء طر رو 

     م ردوو  ،رةن روونء دوةى وةرطر ندة ن، وا ةداَ ،

       َم و م ى ر دووةو رةى امم  ن ذة وردوو وارا    آم 

  دوو زم واز دة ،َش دةوَان دروةن  م دةَ وةما.

  

:  

               ذ     وا ، وازة نة ز دوو  مى دة ىط  رط

    اةر  ،ن دامم ءرؤ     ،و ى ك ى ردوو دة

             َوامَ ردوو وةو ورداوم ا ؤ   ،ؤ وامَ ك وةم

مو رم دةمروو، َ وام ط  رم  دوو ة دة ورى            

امدا،  و ردنء رَموةى  م   دوو           رةَ  و

      ء دوو دةمَدة امَودة َدؤ  ر ءمَر ونءز نوازدا. دة

  واز  ك ا َش دةن.

 ك مو را َ      وةرؤكم دةرة دوا  ،َدة نَ ردوو

ون َا روو، ردوو رى م ن  ط دةنء زونء           

         َم  ءَد ر داوةر ء انَم   اوة َطد م دةرة

         ََ ةوةَ ،وةومى دة (د.خ) ارةَ روروةردط   ،نر دة رةو دوا ن

                                                   
 رةوة. ٤١١و ١٢ روة وام ل، ٣٧٩دام ى، ل   )١(



  م را َ (ما طوى) و (ى)
 

  

 ٩٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

رةوة  مَان وةرو ما دة  ،َش رن   ارَةى ا  زةم دوورة       

 َم شردوو نءدةن واوةاوة       دا زة َدة ءَد ر انَودة 

 و زةمن َة َ رةمو ى ا َ دةن، ر ش دط اوة     

ماوةى مَان ذنء م ،م رن  م َداء و دط  دة روةى      

َو م ، مَان م وةرو وةرموما، ش دروََ م دةوَام  مَان           

دة وازةما،  ارَةى دةوَاما    َو رمى  وةن ك مو     

     نواوى دة ةداَ م ،وةنامَ     وةمواوى رووة  ودانَ ىرؤ دة

طء م ،   ر  َ و دةَمن داوة  ارَةى        

     نء رؤز ومَ ةوىَر  ردوو دة انَم طد مم  ام

  ازةما  ش ى دةوَامم.و

  

  

  روةن:

  ردى:

١-         ،راند، طَة ىوم  ،ارد َى م  انَود، دة د 

 ،مَ ،وةدمو ثء ط َرةَر ، ىم ،ت٢٠١٢.  

٢-  رو     رو  وةىَ وةةوامَ ،ى امد ،دةر 

  .١٩٨٤دةرء ى  ر ، دووة ،مى  ، َاد، 

، رحء َموةى  ور  ردةر      ،ا ووى، ةى     -٣

وةو داروماَ ،اد ،ا  وم َراو ءَ وةو١٩٨٨.  

٤-                ،آم وَر ر وةمَ دنءدة ،ة ةىوى، زوو ا 

  .  ٢٠٠٠دى ط ،  ،مى وةزارة رؤى، 

  

:ر  

امرات ا ،    م  ١٤، ن اار،  ء امدي از روى    وند. وز    -١

  . ،١٣٨٦ث  ،م ، ان، 

، امرات س، ث    ون ، طة ن اار،  و ح ات، د. وز   وند. وز   -٢

  .١٣٧٩دو ،ث ري، ان، 

  .١٣٨٩، ن اار، د اول، م ب، ث اول، ث ن  ا ،ان، ونوز د.   -٣

، ن اار، د دو ،م، م ب، ث اول، م ن  ا         ،وند. وز   -٤

  .١٣٨٩ان، 

  .١٣٩١امرات ا ، ث  ،م ، ان،   ،ء ن، وند. وز   -٥

  .١٣٩١امرات ا ، ث  ،م ، ان،    ،  ،وند. وز   -٦



  د  د مرى د.
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٩٥                                                                        )٢٠١٧ 

  .١٣٩١امرات ا ، م ، ان،  ، ال م ،ث  ،وند. وز   -٧

  .١٣٩٣امرات ا ، ث دو ،م ، ان،   ،  ،ونز د. و  -٨

  .١٣٧٢د،.  ا زر ب، امرات  ،ث  ،ث رت ان،   -٩

  .١٣٨١ و ددى،  ...........ء  ،ث اول، ان،   ٠-١٠

  

:رة  

  ا. اآن  -١

٢-  اط     ،وا  وا  دار ا ،وا ا ،ا  .د  ،صا ن، ما

 ،٢٠١١د.  

٣-        ،ون ادار ا ،ا  .د ا ،اويا   ،رندب اا ، ت

  .١٩٨٦اد، 

و، ادب ارن،  و  ار رء ا       ، د ا، امر ، ر  -٤

 ،ا ،و١٩٨٠دار ا.  

  

  

  اج

          ام م ، رة ،ا   ا ا  صم ا ا ّ أ 

.وا ا   ن  

  نا         ،ن ا  ة، اوا ة  آم  آ  او ، 

       أ  ا  ت سا  ا ن ا ذ ا  ،مو    ان

.   د ا و   

 ا  اا  صا و.وا م      ا    

         رة ت اان ا  ا ا  ا  ا ا وو

 ن ا وم ا ا  ارا  ا و اة و   ات ب       

اا، ا ر  اات ا وال (ص)، و  ن ا   اة وا           ف 

         از  نو  ا  ن و ا زوا ا  ل

.ز  

  ا م و ،ا ض ا ا     تن ا ،نة واا  زح اار اا

   دا ا  ار  را اع واف   ان و ان.

             م صا  ن ،اوا او   ت اك اان م  ،صا و

  ا ا . رة ا وا  رة اا  

       يوا ،ت اوا اج ار إ ل  ا  ارا  م يا او

  ا ا ص.



  م را َ (ما طوى) و (ى)
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Result 
If we take a look at the written of these potes in all we can find certinely 

the similarity between them according to culture and sociaty even they are 

different in language. Continuouly they have the same elements of writing, 

thinking of the core of religon which is found in mistic writing. If we study all 
the production of these two poets we'll find the same source and spirit of 

writing which is found in religon writing and they have similar writing within 

different sound of writing which they have offered. 
According to the similarity of goal of writing we can conclusion that they have 

the same religon building and experence which is related to shar the same idea 

of the dialogue between sociaty and belive which is unclosed dialogue among 

the cociaty. This lead us that their subject with in God and Profit, it is more 
amore talk about. Here we find different line between their belives and sociaty 

farm for the future which is open among the sociaty. They produce a building 

on endless talking among sociaty for different elements on religon which make 

endless dialogue between life and believe, because their writings and 
productions make the basic problem for sociaty among belivers and unbelivers, 

then this is the truth of different structures of letriture of writing. We mus'nt 

ignore the producing of writing which is writter by those whom they wrote 

texts that have one meaning which is written by those texts that have one 
meaning and explaining, because here all texts which mixed between culture 

and sociaty. This is we tries to gain this according to our writing is the dialogue 

between the both texts which is mixed different languages and cultures that is 
the basic of mixed texts. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


