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زك ا (ا امأ  ) اند  ا  

  

  ط  ا ري

 ررا  

  ا اس

 

  

ا  

 نما  ب اتت أو  ىوأ ، وره وإم   اتل أوإر 

 ىأ  ر ور  ل،ا طق  ط ن ا ا نأ  وا � إءات

 ّ  اءة  ل   نمره اوأ  ل ه ي وه ا سو ا ا 

  ٠ا  ف

   اي )ا ( ام ا ن    ا لا أن   د وه

ناء م إ  ت ف  �ا ب   أو  ن ا لا ا   

،أو و  ن ا  ن  ى ءا.  

 ات  أ ا و ادب أن إ د ادب  و  ام ا   إن

ا ا   نما رإظ. و ن ا انة دزك( ام ا( ا  ) امأ 

ا(  ا٠  

   عإ ا  و   , ول ول اا   ا 

 ات، ي ام ا أ .وا و وا ا و وا وا ا و ا  أس

   إ ا ي اوره وا  تة اما  ا   أ ا  م 

ا.  

ا  

إم اة م   ء  و ء و ،ات أول و و ك و  ا 

  م ا   واات ات وه ادة�  م  أا م وذاك ات

     ادا دا .ا   أم م    ت  

   .ب    ا إن  وأى،   واوح

  اي ن اة،   ا ا  م و ا أ دع و  ا إن

 � اي ا  و    وره وا    ،ال   امن



 ا  اند )  امأ (زك ا ا  
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  رم  م )ا ( ارات    ا� وا او ا  واي

،ت  إن إذ اراا أن أ سا  ا    ٧٪.  

و  أى مت م وز ءا  لا ا ا ،   ا ي اا  

 أن  مة طا ة إ ه ءا ا ،  دو ا  ا   

ا ا ت و ف  ا �ا د تا رة وا  ا   

إر  رأ إ ،ا و     ة نما ط راتإ ّ ن ا  ل نا 

 ل إ ا ا   تا.  

ت أراا ت اا  ا م أ إ درا  ا درا   ،ونو أد 

   ة و، و  ر ا    ء ماء ا نأ  و -  إ 

 م- أ   و.  

 در أا ا ا ا   )نا  ن  درا   ا   ر ي ار( 

 ه ل امن   و ا    و انا(، ل  دوارد -ا ا( و

 إ اح  ا اا   اا و أن   وا و ُ �م أ اي

 زك ا مأا  دان  ا  ) ا وا ا ة  اا وا �ا  آ مع

ا(، ان أا م رة  اي اا   ا و   ،ةم و  را إن  

  إ   ا  أم  اان  ا ا ط إ  ا  ن مزك

 و ا� و و مة  اة   و اا  د      ك

 از اداء ا إن إذ ار،  دا وص ارات  إ  إم  ا ب ط ات

 رء ازع ا  اطا وا ا ، وأ ا  ءر  إ  

�ا    امد ) امأ ا(    ت ا عا ،و و  

 تو  م    ،تا و ا ىأ ت ما ا    

    ار  ةا.  

أ  عا   ل     ا وا  رةا إ  

    اول ا  رت ا و    ا ا ام أن  �  و

دة اا  صا ّأس ا )و   ا وا وا وا وا(� إ إ ا 

وا راع،وا ا وة م ه وأ ا  قا ا ءا ا ا  ه راأي– ا 

    و  ا  اي و ات درا   ام ا أ-. ة  د

  .ا   ا ا  ت  ،ا وا ور  ا ا  

ا  ترات ات واف وس اان واوأ ا وا وا.  

و ا أد  أن ا   ا اب إا و ا ا.  
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ا  

ا وا  

 ءا إ  نأ م نارة م  وحا عا أي وا ت ء،وأ  وح أنا 

    ء  ،ات قو ه اتا ة وان ز �ا ا و را 

 ء أنا  ا او  اءا ا و  ف )ا ( ا م "اتأ    

  ا١("أ(، او  وظ اا  .ا أ  تا إ م )د(  أم 

 وا ا ا أن  ل وا ام   ا ات  م  رة م ان ف

   ظر أ ،امن مء  تظ ا  نأ  م واي وارات. )٢(اء  ء

م  إ أر    ،  ث أنا  ا لأ ات رظ ا دارت و  ل 

)٣(.  

  و ا ذ ار   ا    ا   أن م  اء   و 

 لا أن مى  و ،)٤(ا  اى ار ا ام  م  هو رها

 ت ما  ادا ا م ة دة )*(�  أم  م را  لا وا   ل 

 ا ء  ا بم م  أن مد و(، مج( اا اار أو )جد( ا  اار

  ا امن أن   د وه ، )اي(  و )اي(   ال أن مى

م أ   ا ر و ةا. و  ا إ  اءت" :أ 

) تا(، اتى وو ) اتا( وأ ) اا ا )واو  ءس اا  

ا "ل)٥( صا  ا.  

    ا ه ن ار ،ت ا و من را  ا ا م وإذا

 ا و  ،ا  زا راتا  ا وا   ا     

 ن٦(ا(�   تا مما  اا ءأ ا    متو اا 

                                              
  :  ا  ،٣٣/ ١ا . (١) 

.١٩، د. ش:  رؤ  اا وا ت  ام -ا وااس   (٢) 

   مز-  : :ت ، أ  ،ناوةمط ةم٢٠. (٣) 

 ا و ا-  درا ا ام  :اما  .١٧، د. (٤) 

*  أ  طاا : ة ت ا  ل،يل ا  ،ا ي، واا وا ،ا وا

،ك اوا  وا ،ت اوا ا و .ا رات، وا راا    وا ا

 ،اوا  ث واا م  وا ا ك ا ء رةرة و اا) :  ،-  م  درا

 :ا  .ل، د١١٤و  ١٠٠ا.(  

.١٣٠:  دوارد  ل، ت:  اد اا ا، إ  (٥) 

  ات ان واما -  :د  .د ،و د ٨درا . (٦) 



 ا  اند )  امأ (زك ا ا  
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و   ه  فا رةا اا  ب٧(ا(،  ن  ا  سام ر  

طا  �  ءةأو إ   ن أن د      ا ا  ذ ٨(ا(.  

وا  أن ي اا     نما   اه إ  اننإ إذ ،ا  

 د) (أر عا ا   درا  م، رط   ّ ا واات اامت

 ر  ا ا ا  ر إ د ت  ا  ا ا  د أن

 ا ام  ف ر ودي  إ د  ن ا  ا ا نإ ول �ازر

 إ  ى اه و  ا   إ ها يا  )ا و ،)٩ ل   ء 

  إ. ا و ر و ا  اع ا

 ا  ، متا  و    أ أن    واي   

 فا  اس  ك امت ه أن  زدراءوا وادة، ز،اوا وان، وا، واف،

ا ا ه أن إ تام  رم  ن أو م  م ر١٠(إظ(.  

 لا لات وإرا ا إ ا ى ام  وظ ا  ت,ام ا   

 ا ا و   رات أ  . ه و ظا  دبا   ا 

م   ه تام زو  ا  ت  ردة و ب  إم 

 اءة را ا .  

ام    ا  ءات اتن وإ زكم ا ر " ا ا ا 

  و اا و ا ا  ه ن ا... ا ا ر  رأ    

"١١(ا(� م  را ر إ   ر, داا   أن  ر او   إ 

 ى    مات و وا   م  و ا  ا   مأ

 دا إ م دا ١٢(ا(، ا  وا ه ا دا واة مم ا ى 

 ،زكم و   داءا    كا ار.وا 

  

ول اا  

  ا  

   نأ  نمن ا   ،  رأس و  وا ت واوا….،إ 

و   ه ءا وظ ا   ل أو اإر ا إ ،ا أ ا   ا 

   ا" ن  ، ا   رع� ب ا اة دان  ادة

                                              
.١١. ن:   (٧) 

 ا - ا  وا و و   : ي  ،١٨. (٨) 

  ا  -  :ريق ااد إ ،  ة و ٢أم. (٩) 

 ا  ة -  :ار ن، ت: رر م ،أو إ     حا إ ٥١ . (١٠) 

  :ا  ،زك ا٧١م. (١١) 

.٢٧٣ب ري،   أة ات:  -مزك ا  درات  ا واة  (١٢) 
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 ت ا اء ا   ؤا ا  يا ذا أ   اك  ا 

 تا ط ءو ،)١٣("ا ا ا  را  انة دا  :  

 ،    إرل  م و،  ا اء  إذ ا � اي ا  :اأس -أ

      � وإذا   ف أن ى ا أ      

و ١٤(رأ(،  ء أما ي اي ا ،ا ،ا ،ما ،ا ،ا ا.  ان م 

  - ا  - إ ت م ا  ة ان زا و ف  اأس أن مل

   : دا  اأس و ا، وظ   ا  إ  و وا، ادة

 إن :ا ا  ا ا  أسا،    ة اوا  زأ اع وأرات أما ا 

 تام اطوا ١٥(وا(، أ ةا   ، ح وا اذ    

    ا رع آ دى ا١٦(:ا(  

و   ءا  

  ار  ارى أا ن وق

و  را  

  ن ذا ب وق

                       أو  

  أر                          

 ا و  رط  را  

  وار وا ان نو وال، ار اوده ا اة  ر  ا ه

إ  ق آ ،  أن ا ا  ا  ا   ا و ا  أو 

 ل� ذوأ   ر  رة ان ا  ابت اي واوا  أن    

"ا ت وااوا ا  ح أةو  ا وا موإ  لن ،)١٧("او 

ا ن واو أن   أم  ن  تا ا د أ  ت ةا 

  اام    أي )ار ( أم   رة  ور ت ا ارة

 أم  وا، ا  وي  اء و  ا  أن   .اق ام  ا

ن  ةا   ءا ا ا       ب� أو    ا  

      ا.  

 أن ا مأ  لا وا م ب اا  ١٨(:ا(  

                                              
 ب ا  ا -  ا ؤت اريا أ    :  .٨، د. (١٣) 

  :  م :ت ،وو و ،ا ٦٢. (١٤) 

    ددل واءات ا١٠١إ مة رو- :ور  ،طح اا إ ٧٠د. (١٥) 

  :زك ام ،ا امأ ١١٩. (١٦) 

.٨ام، ظ  : ا  ا و  - اأة اي  (١٧) 

 :ا امأ ٣٣    . (١٨) 



 ا  اند )  امأ (زك ا ا  
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وام ء اا ا  

اب و   ا ا ا  

و أ ا    

ود  ا ر و  

 ا وي ا  ةا    إ -  ا- ،    ه ا 

ا  آ    دا ،ا  ةا    شام يا ا  

و لا إ م  وجا ،  ل أنو ا ه إ ا   ف اوا م 

ا.   أن د ا   و  ا  و ت أدر ا وا   

 إ  وإن  ا، إ ج ة إ ا   اة   و ا، م ط ت

  وه ا  ن �)ا  )،  ذ و اء� إ ل امر   وي

 حا ا  اءا ا  ن ه ن إ  إ ا.  

 ااب   )ا  إ( مرها ل    ا  ان ا مجا إن

 ا ا د  اوح و ود   ا ب  اح، ب إ ه  و

 ا وا ا   ا و م ح إا ل، وا  أن ن ر ا   

  .)*(اح اء ا و ا إءة رل  د ن

- ا:  ا ا ذ ة ن ا و   .ا  طم ،ر  

 ،ت وو م،  ن ي، اا  ا أو١٩(م(، أ  ةى ا أن 

ك ا  ن دة   :)٢٠(  

 ة، أ   

  ة،                 

                         ،  

                                 

  وإن ،-و  ا  - ال   اد اس د    ات ر إن

ا   اع ااد إض اوا   ز داء اا  را  ،  أن 

ارزة اا  م    يا  ا  ،ا  أن ا   ر  

م دة  ةة اوا وا وا ا م   م ح� اوا   ة 

  واوة). وا ا ( ام ه   ت وا ااد  ا اض

                                              
  وان ارة   ا م ن ء اإو ،ن ااج ال وار  ارات ا ن ان اإ* 

م ل   ر ان اا  و   .)١٣٦ ان، د.  دة:(م ، : اب ل  اة

  ال ووا ا  )إ.(ا ا ا أ ما) نا  (   ة إم ض, وا إ م

 نا  وا  : ،ا )ا  انوا ،دب وا  :ا ١١٤د. ز(.  

. ،٣٧ا  وأا ،دا وأظ، د.  ش: - ان  (١٩) 

 :ا امأ ٧٠. (٢٠) 



 ا  ط ري 
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أ ا  ك   ىل أ :)٢١(  

 رأ مه ا ا  

ع وا    ا ورا  

 ا وج اا   ءا ا  

  وزم  إ ي

  أو ات دل اق  وأن ،ذر ا اع إ ورا  ا أن  م اي

 د روا   ا ن �  ز  و ه ا  أن   ،ا اما وي

و  أ  .  

 أن ا  ا  أط ،و او ا  ا     وءا وا  

ه(ا ا ا،(   أن ا  ه     عإ  �ا  نإ 

 ا إر ت ا ا  اع و ا ا  اء إء  ة  ر

ءوإ  ، و  ا  ا ا،  ة ا ر أن  ا موا 

 ء. ا ا و   رةا ا  )ها ،ا ا وا(  ا  

ءا ت تا وا فن واوا.  

ت و ىأ  ءات اا ل ا  عا م٢٢(:وا(  

  و ا  وك

  وم اه ود                        

  ا  رة    و ا �ا  نإ ا وي ع اوا 

 أن ا  ت أن ا را ع وده و ،ا ومو  ءة أنا ا  

 دل  اا إ إ ع، اوا   ةا إ ا م ى  اا 

،وا  أن ا    ود و ةا ، ادل إن و  ء  ل  أن ا  

  عام  �أو ا  زك أرادتأن م    م ا   ؤ اوام 

ا.  

 ا:  ا ا  ءات و  أ   ،ا  ا ا   ا 

وا ،وا ءت و ةا   ا رة   ا ص وى مأ  

رأ  زع  ا م ا ءا  ا.  

 أول   اهم   ا ا و:)٢٣( 

 
 

  

                                              
.١٦٨: .ن.  (٢١) 

  :ا امأ ١٥. (٢٢) 

.٤٣: .ن.   (٢٣) 



 ا  اند )  امأ (زك ا ا  
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  اء ووردة

   د  

                    ،  

                        اءار  

  ا  ءي اا   ب إ تا    ي اس ا  ءا 

 ر اة إن إذ وا� اف م  ن ا وا اف در إ و  واء

  اء  أن  واح، وادة وا ّء ظ  ء  اد   ر  ه ارة

ل ا   تا اي وامح وا  لا وا داووا أ    .  

ل و آ  م نأ ا   وذ ر ءة أ  ،ا    

  )٢٤(:و   أى ة اة

و  ؟ أر  

أ   أ  ؟  

أ و ل ؟أر  

  (و )ور   )   إذ    �كا   ا إن

و ،(  ح ا   ،لا  ل  إن و  ة و اوا أ  

وي قا ت؟وا  ه أن ءةا )و ل )ا إ  مى� إمإذ أ إم  ة  

 ا ود (ما  ول  أم أ ا) إ ء اي و    )رة ا و ن

  .وامر)  ى

  ا� و  ا  اس ار  ة أء  ز  اة اط مرا إن

 أ أى   إ ل   ا، ود اؤل   ا وا و  ا أن

و ،ا  ل نإ ا  لا را   ا    ا  و ا 

ت وا    وا  ء    م.  

ع وا ا  ا وا ل وا:)٢٥(  

ط  ،)*(   

              ،  

                ،  

                

                                              
.١٢٤: . ن  (٢٤) 

 ي وا ا و ء ز   وإ    ث ةإ* ا ر و ،ا اث إا ا 

      ء واة (ا  ء  د(رودا،  وراء ذ  أ  ت اا   ن

.إال   

   :ا ام٣٩أ. (٢٥) 



 ا  ط ري 
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 ا ا م إ  د أن ج ا   ءاتا ا  )ا وا وا 

نوأ )،وا  ا  ءء اى واا م  و �ن ا ِّا  ءو ا ا  

 ءى، واا  نإ  ا ء إا �أ م   اء مرع اوا وا  

،ا  أن م رات ما ا  ءا  ا ا :   

   اءات           اء                              اء

ط ءا                          حا وا  رال م  ءا  

ط ءا                            رةا وا  لا اا .  

ط ءا                            اءار ةوا  ا  

ط ءا                         ضء اوا   رما  

  )٢٦(:د    ا ا أن ومى

  ا  اء   اء  مف

و  لا  هو  

و  ،دا  

      دا  ا ا.  

 قا  ا ا زك أن مأرادت م ا  ء( اا ل ون اا،( 

 ا ه  وات� اة  أو وا اد  اة ذ  اا ا ااع  ى واي

 ن ا    إ )ا ا(  إر م  ا  لوء، اوا  

 ا واع ا، إ )ا ( ا ل وذ ا وامع ات  رة  ا إن

  : ذ  وا ا   ذ و و  ا ا  أن

  .ات ا، ات، ماا ل،ا =ا إطق -١

 ا  ا إمء  ام  �   أو امن   رة  ا إن -٢

  اا . ا و  ا  د ن  أو .(*)وات

 ا:  ءا ا  ا و  ل  ا ءة،وا   لا    لا  - 

 ا  ٢٧(: -و( 

أ  ق ا  

  

  

 وا   

                                              
.       ١٥٨: .ن  (٢٦) 

 

ن  أمن  ور ا ن ارات اة  ا  وا  ا اة   أم  ا� أر *

. ت ا    دور ا   ةا   ا  

   :ا امأ ٦٧. (٢٧) 



 ا  اند )  امأ (زك ا ا  
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 او  رة ،ورد، ا   ذنا  

 اد أ ىم    

 ة راودتا   رأ وأ     ه ،نا  رت ح أن 

   وا واع ءة ا وو )،وا ا  )داا ا   م ال

�مإ  ا ا  �ن وا ءةا  ةا  ،ا  رةء ا  ا 

وا  لا -  ا  و-.   

و اء  رة أن ما   لا إ ا ن ا،  ج ةا إ 

   م ال   نأ أرادت مزك أن  ل وا واء، واض ادة  ى ء

      ن �ا ا    ،دا و  ار  ن ا 

أي ا  ءا ن إا  رزة اا ا � ن نا ا  ن" را ا 

و إ لا وروا و رة ر "وة٢٨(وا(.  

و  آ  را  نا ٢٩(:وا(  

  أظ ارض  إن

 ى غ إ  ا و  

 ى اءا وا   

  و و ،ت، ارض  إن

                       .  

 م ا  ه ا ىم روا  ,ا  وراء  رضا ر را  ءة أ 

 آة م ووظ، ا   رت ارض و آ   اة   اا ا ول

  ا ا ،  أن ا  ا وا )وا ( ادف ءإ :   

   اب امن ن آ � إ وال ا و واوء وا ا  رة -١

و إ     و ا.   

٢- م  نا ي اا   ن �ي اا   مأ و  أ  ا 

ا    نام و و ض وا ار وا  ض، زوالا ة وه ا 

ا ا ل إا  ر عرض و اا   أن ا  و    ا ، 

وا  ذ  ه إر ن ا إذ ا   ةان زرة اا ا ح  و ا 

.ا  

 اوح  إذ ،ة  ا وه رض�  ا  ا ا ط أم م و

 ح سو،  ح أم  رض  :  

  

                                              
و ان مان،  -ا  و و م  درا  :ا ا٧٠إ.  (٢٨) 

  :ا امأ ١٢٨. (٢٩) 



 ا  ط ري 
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  و ت = ت ارض  إن

  وان ا =  ارض  إن

  واح ا =  ارض  إن

  وان امر =  ارض  إن

  وا ا =  ارض  إن

 ا:  ء ك آ   رة أسا و   ان ة رة ء رةداء و أو 

 ن ، أ  ي اا    انأ دة�  نإ ا ا  ن اا 

 ة ا  واد ا ، آت أ أ ا و ا ا ان و "ه، اي

 ا  ا    وظ  ا ا    ا ود وزت

 ا م     اء ا    أن ا  اة أ ,)٣٠("اي

 ء اوا ٣١( :وا(  

  وق ةا    ن  

 ء     

 م ،   

 رضا ا  

  ا و   ذ و ا  ، وا ا   اول ه  ا أ

ر ا  ،   ءء إا  ل  ان�ا  ل ن  ا  ا) إ 

(ا ع ما اء و ة إمن اأي وا أ ة ا     د  ،ا 

  .      وي  ن ا ن ن م  إدا وض

 ر ةا  ةا ء ذات (اا (وا   ءا   ك اوا .  

ل و آ   ةا   ءةإ ا امإ م  ل:)٣٢(  

   ت  ا اي وى

در و  

   ... آن، دون

     ر   

 ت ا ء   

 وو ،ان )اء( ا اة   ا  ما ا اآة نأ ا  م اي إن

    ام اي و ،ااق أ   إذ ، م  م رة�  ا أن

  ن دون  ،ا   ا  ناق اوا �ن وا نا ا)*(  انا 

                                              
   ناد: -ا را  .ي، دا ا   اإ ٢٧. (٣٠) 

  :ا امأ ١٧٢. (٣١) 

 ا امأ  :٩٣-٩٢. (٣٢) 

* ) ا ٦ر.ن اا د إ مأ (  



 ا  اند )  امأ (زك ا ا  
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 واي وا وا ا  ا    ا ه ن  وا ا  ل ا ارة

ا   اقا.   

  دو  ا ا  را �ا   رأ  اق ان وا را 

ا   إ ا ار وا  ن د.   

 ا:  ءي اا   ءا ا  أسي اوا  ل ا  ا  أم  

م ،  ةا  و  د  رك إط  ن ا وط   روا  

  )٣٣(: ل

و  ، الوام  ا  

  داء اول اى ق

  اءا  

 و ا    اان  ما اء ا  اأة ر     إن

 ا ،وا  إم   ،داوا   تة ما داو    )( 

م  ا وو  م ط  ال أنإم ا  ر إل، إما  ل أنإ ا  

 اؤ  ا ا و ال إمع وي وه إما أ أة،   اي  ال

 ،ا  أن  الما  يء  ند. اا  ع أنإم ا  إ  رة  

   .وا ا  وا اع إ ال واما اء وى ا داء اول ود

 ذ و ادة و ح ا  إ ا   ا مزك   ا دا  و

:)٣٤(  

  و  وم أام وق

و م  

ءو اس أط ، ر   

 إ ا ا م  دا  دات ة ظ  ا و  ا 

   : ا

   .اؤ =  = أام ق

   .اؤل =  = م ق

 أن ا ر را مدات ما  ) و ، اناح، اوا ت، اوا ا 

موا،( و  إم ا  دا ة و ل ا ظ )رإ ( يوي وا 

ا اوام ا. م  اب( اا(   ت ا أ   وا   ا 

  اة إر   ا ت أو ا أ ال. و ت (  إر(  وإن وات،

و ا، ذ  أن ا م  ح لوا وا ور رك  ا وا.  

                                              
ا امأ : ٤٢.  (٣٣) 

.١٥٥: .ن  (٣٤) 



 ا  ط ري 
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ١٨٠٩ 

 ا  ل  أو وا اة أدت و ا ،رط   رك اي ا  :ا - ب

    ا  م ال  أد ، اة ت ا ا ا و وال

  )٣٥(:ل

 دوم ،  إ ر لا  

 ل؟ا   

وا  ل وا  

 ا ، ل وا  

مو ا   

  ل أ(*)  لا  

  م  عة را إ   ث أم  ل م  لا إ ، 

ل و حة طا  سا    لا ل إ ) ،ا  ،لا 

ا ،ا  لا(   لا اك إا  ي  ىا )  ل أ  

   أو وات اة ماا  ال امع ن� ات  ل ة ا ن  � )ال

 ء ا، وإم  ا    أن  ةل ا ن إد. اا   

 رة أنا ا  ل  اء إ  اءأ ا   ءا رة م 

  واس، ان

و و  ل ا:)٣٦(  

ماك و ر   

 زور  

  رد واؤى اى وراء

 د  م  ا ، ا  ط  ور ا رة  ا ر إن

  ا  أن  .ا  اورق ( ا )ة و أ ا ن معوا ااق

  ح اقا  )ى وراءؤى اوا رد(، و  و زكم ض ا   

 اي واس ا إ إرة )ا   ) و  اق ه أ م ا� ط اقا

ط  .  

اة وا إ ا ا ء ا ل ا :)٣٧(  

                                              
ا امأ  :١٠٣. (٣٥) 

 ةه ا    * لا  ر  : ل   

 ،  أ  ا 

   

) . ١١٠ :(  أام ا , :وأ  أن أمل اة  

 ا امأ  :١٢. (٣٦) 

 ا امأ  :١٤١. (٣٧) 



 ا  اند )  امأ (زك ا ا  
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اب اوا أ  

  و ب وذا   

   ا

   ا

 ا أن  ا ، و اي  ا ء ا ااب   ا  اق

ا     ا  ةأن أرادت ا  ذ ام أ ز ةما .   

 إن وا ) ا  ،ا وااب، ا( ااب   ار أ      ا إن

 ا إن أي وا، ا در إ و  وااب ا  ربا در  ل  ء  دل

ان وا إ اا  ابا وا.  

  ت  اة و ، إءات و ا ،وظ   اي ا :)*(ا – ج

ا إ ا ٣٨(:وا(  

 ول ود    ر  

  اء  آ :خ

  اء  ر ، اء

  ي رو   ء  

و ا  ا     ء  

  أن إ إ ،)إ )نا  طنوا اوء   ا   ا ا  ا إن

ا   ن د ) ا(  أم   ء�ه او د  أن ا أ و 

 ءا  و ا  ا ا ) ا(  إ ا وا وا وءؤل� واذإ وا 

   ه ةا ار   ا.  

و  ل آ:)٣٩(  

ء وا  

 ،اأ   

                                              
  ءات اإ  *إ:   

ا ا  ا  ا  ول (اأ )   ،أ   ما ا  أ   اتر أ ن ا

ا   :ةل ا  ى ذم رض و  

 أا   

 ر ل ا نا 

 ن و   ااب إن   

و   اب ن   هر 

 ىه ما و ، : ،ا اما  )٤٤.(  

 :ا امأ ٤٥. (٣٨) 

 ا امأ  :٧٣. (٣٩) 



 ا  ط ري 
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  ا أ زكا م مإ  ا  أم  ا  مإ توا ، 

و ذ  ل ارا  اوأ ،ا و ذ  ن ت اا د   نا 

   .   وا رأي  واء

و  ت ةا  إ  رأ   اإ ا ه ءةا ا مأ إ - ءا  رأي 

ن وال - وا ا ن ا �و  أن ا  ه وو إ ت أر ة وأ 

 فه، و و ا م با   ا و أم - ا-  اوا   ، 

و  ا واا ا ا ي واا ط ة واا  تام  ا وا 

  وان. اار إ ل وان

  

ا ما  

  ات

 و، و خ  إذ    ت  ه و ات زا امن  إن 

و   لار أت إ  م     رةإ إ  ،  ن تا  ة 

ا، ي وا  ر   تة اوا  ا  را ا و ٤٠(ا(أ، 

 ت  ا ات أو ا  ا اات ح  ماع أر ت ا مزك

  )٤١( ): ا  و ( ة  ل و وا) وااخ واء ا ) امن،

وم ك ومو  ن ا  

و  ،نا  

         وا  

         وا .ا  

 ات اة ر  اء�   اي ات وراءه  ا  ج اي ات إن

  ا إ   ل ا  د )ء اوا(   وراء ح اا 

 ن ذ�     وا وااق ان وراءه ل اء أ ا ، واا وادة

ي اا  نزرق اي اا  وء إن و اا.   

  إ ال دون  ادات   اة أن  ل وا اء ا ات رو

 اد ه ا م  داا ا إ  و )وا ان،      )ري

ا  داتا ا  ض اي واوا و واد اإوا.....   

و   دة ات  ءو وا وذ  :)٤٢( 

 

  

                                              
  :ا  ة١٧٣. (٤٠) 

 :ا امأ ٢٤.  (٤١) 

 ا امأ   :٣٦. (٤٢) 



 ا  اند )  امأ (زك ا ا  
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ا أ  

  اء   ر ن

  اء  ر أ واات

 ا و  

 روا  ا  

            أن   ك ءا  

 ا  اتأ  )،ءا ،اات اا(  ق أ  تا ا  

 ا  ا ات إن  وا ا، أ واع ع ف   رة أم  �)اء(

)ا ء(و )أل )اا  ا  تد إ مو د   دا   –زو 

اا  ا- ،  ء أنا أ     نف و اا وا ا  دا 

و  نة إا و أ ،ا او  ت إنا ا  ا )ا ء(و )أل )اا 

 ا  تد إ )ع اروا،(   رة أنا رة ا  وا إ - 

ا-   ن داة إو ا و  ا و واا   ا  

.  

و )ع اح واوا وا(   دة  اد ضوا:)٤٣(  

  إ ا ل ذا

  ج، ا ،ق ط  

و ه د  

ه و  

 :  هر  

 أ  ءا  

 ه زةء اا  

ع وا  ءاط داء اا  

 أم ات رعا إ ج ) اع، ا،( ادات  ا  ان ا إن

(ا)و  تى أوأ )ه و( يدل وا ع ات، وامإن إذ ا  دن ا  

ا  ت ن�من ا ع ااخ واات واأ  ج ن إما  تدة، أو أ 

ا  ت  هف وأو ا  ن ا  ري إوا   ره ت  

ءه اإ.   

أ و ا  ى ا ف أم    ف اوا وا م ا 

 ا ل  ا ك أن  اة إ ذ  و ت   اء عام إن أي اد،

                                              
.٤١.ن:   (٤٣) 



 ا  ط ري 
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 و ا  اء ا ل ا واما ا  ا    أو وإ ، واء

،ا وو  إن ا  ك إذ دا  ك  ءا وا وء واوا.  

ة و   ا ا لا  ءاتت إا  ل: )٤٤(  

ي وأ      

وأر  ل وذ  

  و  مء، إر   َّر

  ،نو ا     

ة، (*)و و   

   وزورق

 و ، إر، وذ ،ل  ) وإرا أات  طح  رة ا ا إن

،   ،  ة( وإن  ه اتا  ا   ،ىا  أن  

ا إ  ل دل وذ ا  ررة - اإ د إر وا   -  ه أن ءةا  إ 

 ت أن إ إ ، ا و  ار إطء إ ل  و ا  د اس ي

ا ء ( ال ) ا ا إ وإ   إ ا.  

 ،)ة ( اة  اء ا   ت إ ا  و ا ا إن

 ،)٤٥(“ م  ا ا ارة     إء   إع ا "إع

 أن  ل ا  اتأ      ا و    ا  ءا إ 

ا  ن و ا  ا ا ا.   

  

ا ا  

  ا  امة ات

  وا    ،   و ا  اة ات  ات ه

وا وا ت وااان، وارا" وإن وا انا   يا    ا دان وا 

  عم ي اا م   اناعو اأم ا  اي اا  ٤٦("ا( و 

 ءا ت إا ا  ،وا و ذ ،ا ،وا و ذ   ن أن  

                                              
 ا امأ  :١٩. (٤٤) 

  آ* و ت (اع اار  ا  أ:(  

أ : ا أو  

، ا ن ووا  و 

 و ,: ا امأ ): ١١٣ .(  

 داة اا - ةة اا  ظا ود ا :   .٣٧١، د. (٤٥) 

  مزي رةم- م     ،ؤظ م: ل و  :ت، ت ن١٣٩. (٤٦) 



 ا  اند )  امأ (زك ا ا  
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 ا سا وا ا ا  ب ءوإ ،أو ا   داء اوا ٤٧(ا(، 

و أن م م ن امي اا   ا  ه ،ا ة أا   سا 

  )٤٨():اة اا دن(   وامب

و د ت آا   

وام  

   قا  ر   

 أ … و …  

     ب   

وا  ت ظ ن يأ  

  اي )( ان ا ءا م واؤ اس  وق ن   رق  ا إن

 ض  اة  وا )،وامب اس( إ ا  ول ل ذ  إذ اة,

   نإم     و  ن د   ا  و   نو رو 

زر  �ا ذن ود ا أ  زكم.  

و   ا أ در   ا و ناط �  ور لو  د ا 

  ني اا  لا إ� ن ن ا  وفة ظ ع ،ا واع وا  ا 

ه ا ،ن ا ا  ع  ار ،موا ء  وأن ا    ي و 

 ذ ا ف اوا وا )٤٩( ل، وا  در ا  ند اا  ا 

 ر  ؤا )وا( وا س اا  ن �ؤن و عا أ   

.  

ل و ل آ:)٥٠(  

  اء و ه

و   رق  نء  اوا.  

 اي ان  )ا( ا واه إ ا  إذ دا   ا    ا إن

  نما  �  ة أنءت ا  ان ض رة د أن م ل ا إ 

 ة ذو ،اء وذ ا ءان اا )،ن، اء اا( وا ر   ا 

 مة  واطن، اا   د  ذو ا ان ن   �ن إ اد

ا و    م    ا م   وء ،نواط أ ان( اء اوا( 

 دة    اد اوا ء إر اوا.  

و   )ا( راتإ إ اوة اوا:)٥١(  

                                              
.٣٤:   ا، د. ي أ اردرا -ان  ن  (٤٧) 

  :ا امأ (٤٨)  .٩١ 

    نو ر  ا ا ا  ب١٩٤٥ا   ١٩٨٥إ-  تدرا :رو  ،١٤٥. (٤٩) 

 ا امأ  :٤٩. (٥٠) 



 ا  ط ري 
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 ع وجا ا  

،ط سا أ  ب )  (   

ل وأ ) سا ( أر اا  

   اار أزرع          

 اس  ا ن ا� أ وااوة ا ة ى اك) وزرع ا) س  ا إن

أ رو س  ة ما  أن ل أا إ   زرع ا  ب ،  ل 

 ه ا وإت اة إرل  اك   اس، إ ال ااء   إ و ال

  . او

 ان  أنا  )قا( ب ل  ة رما:)٥٢(  

و  وأ     

      ا ىا   وط  

 م وامر اء وراء  , اب وا وا   ل وران ا نإ

 و  ا ون اك ا اب أن  ، ا ااء  اة اح  اب ق

 ا و م ا ان" م م وا� وان ا  ا  اول وا امر

م  أن  ن   ،  تا ط")٥٣(،  ب إنا ا  ء إ 

  ب وور ااء،  ارو ل اا م ا ن  و امر، طل

 ا ن واي واا .  

ة وا )ا وا(  رة :)٥٤(  

  ن   ا   

ط  ا  ر ور  

   ،ي ون

                  ،وظ  

                      و  

 ا ا  ةا   رة  ء إ ظ )ا وا وا،( 

 ا   ل   ا  أ ا رة ا ات ه ا ل

)اول ط  ر (اول� ور  اول أنا ا أ ط   ا ،ا واو 

  اء ن ا  وا وا اة وي ن ا إ ا أن  ل  ء  دل إن

ة ا  ا.  

اءة وا ما  ىأن م ا   ا و ن  ا ا:  

                                                                                                                                             
 :ا امأ ١٠١.  (٥١) 

.٣٤.ن:   (٥٢) 

 ا - :م  :ت ، آ ،ءال إ  ر اأ أ ١٩١. (٥٣) 

 :ا امأ ١٨.  (٥٤) 



 ا  اند )  امأ (زك ا ا  
 

  

 ١٨١٦                                                                                              راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)  

  .وار واة ا  ا…= ي

  ا  ا أن  وا، واوء اا و إ وال ا ة =ظ…ي

ا ا  .ارو  

  .   وا اى …=  ي

  ار  ا     ،ةوا و أ  ةا ة را إ 

،ا وا إ   ؤلا  ؤي اا ا  طو اأ   ا 

  ما.او

 

  

ا :وا  

 ا  انا م  ا  :  

  تا ) (ا  ل  لت إرا ا إ ا رم  �ا م 

 ق در  و اط إ ات   ارات      واة إرة رل

،  رات أنا ا ا ءأ ا   �أ ن ا  ة و 

ف أ ا ا ا    ج  ا  ا ا   ع، اا 

و  تزك ام ا  راتا و ل ور ،وي ا ا ت و 

   ا م  تام ح اا) ض واا واءوا (اوا 

او   تام ا  فا) ض وااد وااق). واوا  ا  ه أن 

 ا  مط أ م اء  إن أي و ودرت دة ا  و ا ار

ن ورودا، وأ زكم أ ءات أا  ا) (وا � م زان ءاتح ا أو زا 

 ، و ء أة ا   .تص ا اجا أرادت   نا  راتا 

اءة و    ا ا    أ  ؤا اق، واوا  دت و   

ا طر ت ا    صل ا  لا ) ا  (و   

 رة  إ ا   اان،   أى ورات أم ل م ا أ ات.

وا    إ .ا   

 إن در ط ءا و م دات را ت ووظر � ن ا ع ا 

   اب ا ا  را وأ اءات أ  م او ا  ن وا

  م . ء أى اا    ةوا  را دا .ا  

  ا ل صا نأ ت أدة اا م  رةدة اا ا ام  � 

زك نم  ك  ا وذاك و     ،تا ا وام  را .ا 

 واا ( ر ال،  ، (أ ل مع)(ا تد  تإ ا م

 ا) ،( هرة وإ ة إ عما  اأي ا  رةا ا  .ا و 

 م  وا، ا ات  رة أم يأ وات اة  ادات زع أى مص



 ا  ط ري 
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 (ا)   ا  ) (اأو أ   ة توا   ) ول ود 

   ،(ر  أم    ار وظات إه ار) (ن ن  دةا 

  واطن. اوء إ و واح

    تا ةام  ص أن اا ا ا، ص نا ك ا 

م    ةا  ا ة ا) سب اوام وا و ووب اوا وا 

(دات نوأ واا إر  روا  ن، اأو وا   إ رب ا إ اما 

   اوة إ   ا ،رة   ات   رة إم أو )،(ا ات

رو  و اوا و ذ  ض ة اك. وزرع اا و   ةه ا 

  ا. إ إا  ا و ا  ات

 ن إنا أ را    مأ   ءاتا ء داا و إ �ي اوا 

    م  إ  داتا ،ا و ت ذا ما ا ان داا 

 أم ر  ن تا ن ا أ ،و   و أم   اا 

. ودو ت ا ،ة ن ض إ   ة نما و   و  دا 

  ا دة اا و ا  . ا و ا و زكأن م  

ا  دات ان، اوا أ  ا ما  انا    :  ولا 

  تام ا  ر تة اا ة� وا و ذ  ا) (ا 

 إزا    ا) ءا (ا امش    ا اد) ان ا: مالو(ا

   ا  ) (ا ا ان ز    ا أن  اء، ا ان

إ ضا ع.وام أ ا ما    تا ا ومن ا  اء) (و 

�  أ ن ذات اا ا  ا  وء ان اطوا لو ند اا 

   ف و واوء واة اة  (ا) ن ، ف ن إ ا  اد

 أء  ا ءاتا ج أن اص ا  و وات. وء ا اردة اان

 وز مزك أن و ادات،  ا   اة و ام ا ا ل ا

 ن اان  ت و وظ وإظر اء را  ا    اءات

 ،ا و ا أد (ا) ك  تا  ن ت ا   ونا  

ت واوا ا .  

 

 

 

  

  

  



 ا  اند )  امأ (زك ا ا  
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  اا و ادر

  ا: ادر

 وأ  ، ١،ا اإ ان،  و م و  درا-  و م اان )١

  .١٩٨٣ ، اي،

 ا دار ، ، ١ور  اط، اح إ د-روم ة ١٠١  وادد ال إءات )٢

، ١٤٢٩- ٢٠٠٨.  

 -  ١٤٢٨ ن، -وت ا ، دار ، ١ار، أ ي د. ا  ، درا- ن  ان )٣

٢٠٠٧.  

٤(  نام اتوا ا- درا و د، .د  ،داوود دار ،١   

و وا ،زة، ا٢٠٠٦ ا.  

٥( ،ا أ ن ا   )٣٩٢ (، ى دارا  ،وت وا-.ن  

٦(  ا  ب ت -ا ؤا ا   ري، أا .د  ، 

١، ا ا ،ء دار اب، -ا٢٠٠٧ ا.  

٧(  أةا يا- ا  و ا ا،ظ م ، ى دار ،١ا  ،وا 

ر- ،١٩٩٧ د.  

  .٢٠٠٧ -١٤٢٨ اداب،  ،٢ ا ، د. ال، م  درا - ارة و ارة )٨

٩(  داةا ا -  و اد ظا  ةة، اد. ا   ، دار 

  .٢٠٠٧ اردن، -ن از،و  وي

 ، ١ار، ر :ت رن، م إ، أو     حا إ  -ا  ة  )١٠

  .٢٠٠٩-١٤٣٠ ، ا دار

١١(   ،ا و ،وت: و م  ، رات ،٥ ء دار ،٢٠٠٩ا.  

١٢(   ا- ة أم و ، اد قري، إا دار ،١ ،٢٠٠٠ ا.  

١٣(   ا-  أ رأ ا  ل ،ءاإ آ ، :  ،م دار ا 

، رات ق دارة، اوت ا-،ن ١٤١٧ -١٩٩٧.  

١٤(  ا- و  ا وو ا ،  :ادوإ  ي ، ع  و 

،ا ر- ، ٢٠٠٩.  

١٥(  ا ا، إدوارد  ،ل :ت  اد ،ا ا :و  واوي،ا ١، ا 

 ،ز٢٠٠٧ وا.  

١٦(   نا- ، ا و ،اأ دا ،ظوأ .ش، د ا ،ا ا - 

  .٢٠٠٩ -١٤٣٠ وت،

١٧(  اس اوا- رؤ  اا ت وا  ،مد. ا  ،ش ١، ا ا، 

  . ٢٠٠١ وت،-ا

١٨(  ا و ا- درا ام ا ، .د  ،امدار ا ا  و ،١٩٨٢ ا.  



 ا  ط ري 
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 وي دار اد، ار  د. اي، ا   إا -   ان  )١٩

 ،زن، وا ٢٠٠٩.  

٢٠(   انا  دب اوا ،د. وا ز ،ا  .ن  

  ، درات -١٩٨٥  إ ١٩٤٥   ن و ر  ا ا ا  اب  )٢١

،رو دب إ ،ب١٩٩٩ ا.  

  .١٩٩٥ اد، -ااق ا، ا ان دار ا ، إاد ا، مزك  )٢٢

 و إاد ات، أة    ري، ب -اة و ا  درات ا مزك  )٢٣

  .١٩٨٥ا، از، و  ان  ،١ ا، ا ا د. وااك،

٢٤(  ن، ما .دة، د ١٩٨١.  

٢٥(   امأ ،زك اا م، رات ،١ وزارة ،ا را ااد،-ا ١٣٩٧ -١٩٧٧.  

 

  

  

  ارد: ادر

١( مز - ةم ،ناوةمط  أ ، :ت ، ي وةزارةرؤ ر 

  .٢٠٠٤ ردن،

٢( مز ي رةم-    مؤظ م ،  ن ،ت :ت  ل و 

،  ناوةو يم ،و ٢٠٠٧.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ا  اند )  امأ (زك ا ا  
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 ردي مز   

 زكي م(َردةط مرةم ،دةر) امد   مز  

وة  م  دةم و مردم ؤظ  ،راي دةمل و  رز و ما دةذي و، ي 

ذةط  َرار و ش مي وة  زم طاو ر َ رَم ةمدن و 

زمَ دي َ دةم م َطا دةت  ي دةمَ  ََموةي وةي   وةزي 

ا دةورَوة  مي  و رورةي   دة و  زم  ؤظ و ؤم

  مواوة.

  وةم  ( مز) دووة مي ز  نز مَر  وامرا ذة ش

  م ر  َ ت  يم َر دةؤظ م  ن ،ت  َوي م  ت

  ةمَ ةم  مطوة م    راظدم مط  ََ َي ؤظا.

  وةَروة دةط  ،ادة  دمةا وة وَ  َار وة  مز وةرط

 مدةب و ز  .تمدةر َامؤظ م  وةََا دةَ نراوة مو ز 

واودم رةش دام (دةر، رةمم دةطرَ)ي ذم  (مزك ) ومي 

  َوة طَل روةما.

 ،وة شو دةروازةدا دا َ ر ش ر و وة  مز مزةرةط دم َلط

 مز   يرامواو و ط  تدةط دوا  دةم وة   ...ض و دة

   دةن، طَل ردم طم ن َ  وةدا.
 

 
Abstract 

Body Language in Nazik Al-Mala'ika's divan 
 "The Sea Changes its Colors" 

Man lives towards the high voices and low whisper which includes of sounds 

and sending gestures to his opposite and this means that the spoken language 

is one of the communication ways and it is in struggles with another silent 

language which shows itself in reading the mind of man and his ideas through 

manifestations and shape that people see and known as the body language. 

This is an indication explicit that the use of language does not underestimate 

the second language (the body) in which someone is forced to resort to it 

when he does not want to speak out due to some personal reasons or this 

silent relation unconsciously or may intentionally be to interpret ambiguous 

meanings one has. 

Taking the body language as a field of research and its application to literature 

goes back to that literature and body language can read the hidden languages 

that the human cannot afford to show. To complete the thesis and the work, 

the divan of the poet (Nazik Al-Mala'ika) (The Sea Changes its Colors) was 

taken as a sample with the sources and references.  


