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َ  

          ا رم ممز ط  ومز ردةد وةى وااس  وط .ودةدات     َ َامم

   مو ذ  وَ ى  ، َر  وةَر  و  وةى وااط .َ ردةد

  م وة مة.

  :موممَ وة

ام دةت،   رَى      َوة  ذَ مومم (رَم طاوةى وا)  ،س و  و     

  .ََدة دة  َر  وةَر  وةى واط  

مومم  اردم ى:  

             ، وةَ م  َ اوامموةى زَ  وا رامو طوا  خ وم

َار ر   .ة  وةرة  ىوةَ  دو  وا  

:وةَ زىَر  

  َ وةدا رَزى (وة ر) ةواوة.    

:وةَ   

              مَوو و رر  ى و   ةدةو ،وة وةَ  رة 

. َ رد رىَ  وةم  وةوومر وةى وااط  

:وةَ ىرة  

   رة    و و  ط وةَ  ى     ،رد مز مم و زاراوة

  زؤرن  د َ موةرا وةرطاون.

  موةرؤَ وة: 

وا، طرام واَ          ،وةَ    و   دوو ش َوة:    

 .وا امرط مرة ،نز امرط مدؤزة دووة  ،وةى وااووى طر  اوةمر

رَم طاوةى وا ،ر (ازة)، موةى ر، رَم ر، ا (ارة)،   
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ةى وا ،م درووم دردةى وموةى وا   ، وى ااو، ومو

   ومدرو م ،وا وماوام م ،(ىوةى وام ،وا دمم) وا وماوام

       ،وةى واومم ،وةى واومرز ،وا وماوام     دم ، مرة ،ون

.و 

           دم  رىوةى زامدم  نَ رط ،ى دَ ا 

   و َمم ردن  ط دَوة.

  

 

   

١١ :وا  

   َا دةمز دمَ  ر؟    زؤر ى وا  َوة. دةو دةمم اوة و ن واز :

          َ ، و ن ،ََ َ   ،وة وا :َوة دةمووى زر  ر َىم

 ،َ ) ةطَدةم       ٢٧: ٢٠١١ و   ،ى َو و  ن وا ،(   ةداَ ،ََ

     َ َلط روة ،(نو) ندة َ   ، ىوا  وةى ،ة وة ر َدة

َراوةن (طَي و رن)، وةى َةدا  دة ر و وا   ، ون،              

 ووةوةدوو ر  َش دة :َ  

١ .ر  وةك َدة و   َ ،نو  ت ىوا   

٢ .ََر او َردةورو  َ و  س  ،َ ،و () رىى دةورووا   

١٢ :وا رامط  

        ،َردةط َ َ  نن ز روةك   نز ،َردةط  ومرَ  ةَ ن

      مذ مَ امؤظ دة ،وة ،وة َ وةمزة َد  ؤظ  ،ة زم

     ام ؤظ وةمى زَر  ،را َ َ دا  َى وى دةر ت و م ََ 

   َ رةموو، ط   و ومم ات و ذم  ر َت.

        ةمر رد  ،اوةَ  دووة و مردة طو د  وةمزة َد  ر

   در  ،دراوة دموم و اوةووو، داطَ اَدر   َ  نز مؤَل و طر  

           س  ،خ دةم ىو و م م  ،دووة اواى من و مذ مارة

  طم و  زن و رةماموةى  ارةم ذما دةن.

ن و رةمن دا . و  ؤظ،    زن، وةك ر دردة ى و  ،ردةوا  طرا   

  طران و رةممَ َا و طورةدا َرة، ش  زما رةم داوةوة.

            ،وودةداتوة ر ت ومرَ و وَ َ  ،ىدة و  ،وا امرط

ن اوان ن  دةَوة، ن  ارَوة  ار َ دةطَرَوة،   ا، مَى و وام

 ا و  ةرىَ دموةر َ ،َرد انرى طةى روا  نمرة ىا، وَم واممز

 ،اا اإ) امرى ط٢٩: ١٩٨٣.(  
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     ارى وا مة و       زامَ ر و  نوةَ ،داوة وا ممرة ان ورط  نمط 

  رةم طرام واا دووة.

              ةرانَ .َةر ن دواى ك وةوة، مؤظ ى ش و ة نز

 ،َا وى دةر َازَ دواى      ممرة َلط وو ،وةى واومَان و مرردةى طد

رما.  و دةرووم ؤظ  زما رةم دةداوة، َ وو  راوورد طَل          

وةى و و    ). ر٨: ٢٠٠١ؤظ راا، دةط طران و مَوموةى ى َا ( ر ااد، 

واى  ةمي دان، ر طر َر رى ةمدا َ، طران  وادا د ََوة       

 ،ا ر)٦٩: ٢٠٠١.(  

ان  زن،   دَموة ؤظ وة رَل دووة، طر وَ  َووى            

مر  ردةىوة. دوةرط  ى اامَ مط  نز  َون دةردة َ امط 

طرام واَ  َ ،وة وان،  ةمى  ارةم رم و دار و دةورور و  

َةوامو ر و دةرووم  رى واوو و رَ ، ىر ام)  ٥٥: ٢٠٠٦وة .(  

ر طرام ،َر دردةم ذن و ارى رمز و َازى رَةدم َل و رارى و     

      رط ،انامررى طط ردة نمز  .وةدةدا ةما رمز  ،َ ارى دة

 ر زم  َطم وةى   طرامم روودةدةن. دردةى طرام زن، م ت  َرام

م  زم َن م زم   ،َو زمما روودةدات،  رو َاز و رادةو         

 َردةط  َمز  وةَمز  ،امرط م      رى ،اردة مامرَل طط .وازة و

  و ت و وزةى ،ةداتو  ؤظ  ،َرداد امروةش طدم ازىَ ل و ل و

 وة و ز طم  م ام ذن ات،  ومَ :ازى وا و ك             

  مو   مَر وة و ووىر ،واتدةر م وة وومر رةو ،ت ومرَ

دةواذةموة،  رة طرام  م ى زما، َ ةَ (زن طَل     

     َ َ ة ردةو وةك د ََى دةط ،اردة ماوَ ر نوة

ى (رى زن) رةو ن ون دةرواو  و ن ومش دةام مَى  دةمن و     

           َممرى طر َذ َودة ط   وةى ر مز ،مى زَ

ى دةطمر ومَةى رَ  و        ،تدة ومم رةو نى زممو ط ،وةَ

وةى ردةوا َ و مما  رَ وا،  زؤر  زم   وزة          

  ).٢٤:  ٢٠٠٦ات)، ( وف، 

وم دَن، دردةى طرامن  مدةد و َن واو طران دةروم   وةن و           

زن رةو َان دةت. وام  ن زوو درن وة دووة  وو زن وا رَي 

و امرو ط ،اتوور وةى واان وا     و طوةر وان م ،دووة نرا وام نى ز

وة  ر طرامرك َ موة و دمَ  (ر  ظ)                   دا َى،    

). ((ردةَ وم وةرى    ١٤:  َ٢٠٠٨ؤزى ى دة دةدات ( موش،    

   زؤر َوةروم ؤظ م ،وةَ َىمر ؤظ مزة َ ؤظ َمو ز ،وة

(Ring – 
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وى طرام، زم مامَ مطرَى و  ،َ  وة و م دى ؤظ، وةك داب و 

  ).٧: ٢٠٠٧)، ( ، مر و رَ ،ن  َت و َ دةطرَى)

   )   (نرة مةر) وىم دؤزى دارو ،ازدةدةى م ةى دووةموى ١٨٧٥ ز)دا

دةوة، رر زؤرى ر زام و و زامم  رووى  و رَزى َوةدا       

  مز و، زام      ،ر و (أدةر م رر و     ٣٢٨: ١٩٨٢ ،دؤزة  َ .(

  َو  طران و رةم َردةواا ،ى رةمموة وموةرة زووةن          

          دةوة  ،َم ومدا، دةذ موازة رة َلط وةى وة   دواىََ رى زو

رةو َون دة  ،وم  زام رارى و  و رَزة  و   

دةروومما رةم داوة، مَى  زامم وةك: رل ر ،ام ر ،ؤ، ذرةك    

زموامن،  رةوة َن واو زن وةك وموةرة        َرى زموام  وم رر ون.

زووةن  ردةوا  طراما ،ى طراموة زمن رةدةَ و َةون،  امى  

  ،ََ ى اردة و َ ت و َلط نز َ .َ امرط  َ ام

.َن دةط نمرة   رداو دةورو َل ذط ،نووةوةرة زوم ن روةك  

       وا امراوة طمو ،داوة وا ممرة ان ورط  نمن، طوة، زامزدةدةى م

 ان ورن. ط ة وةمَى رون     و راوام :رى، وةكَ و زاراوة م ،نم

  و وموة و ا و ازة و.... روون دةدةوة.

          (نَ) ن  ةَ مر ىوا ممرة ان ورردةى طد دوا

). طَل رةوَ   ٦٢: ٢٠٠٤و اوة (  م،      ز) و م َ ةوة طمَ را ١٩٣١(

         وةى ر ،را وةموا امررةى ط وةى زَ زىوا وم

و    طرام َردةواا. طرام وا را زم ، رج م  و ت و ردةَا 

و زمَا، ن َةر و روور رووات، دةَ دردة موو ن وةن، دوورة رَوة   

              رةدوو دوو ىَى وم ،ندة مو ز   ى و مَ َ ،نو زم

  ).٥: ٢٠١٤(رؤذان مرى، مومم دردة مَن ردةََوة 

          .ن م َر اودارد َمز  انَم ن اَمز  ،وا امرط  ، مدام 

        ،َدا وةى وااط مَر  اورد َمز  ن ،َمز  ت  امم

َ وة  َ  و  زمَوة  زم  َن م و َازى  ى         ر وةى

   ط َروون رز امروةدا ط َلط وا ، ى  ىَا ررد مز  ،انرط .

 ى ت را اَمر ز  ،         َم  َمز  ى ،وم  .

    َرودؤ  ام ن  َمز  ،َ وة واوى َممرة اووَ

اا َرَ و واوى  مدا  طمن ة ،َ مام و زمن ك       

َ م.َن داو ن ، راورد ك وة وةكممرة ووىر اوو  

      زو وا   ىةم ،وةووَ واممارى ز َودة وا امرو ط ط

    )  نم ى رة  ، وةووَ١٨٠٠   د و دواَ ز)ةوة دة   وةااط



  دان .ى. 
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ٤٢٥ 

    ر وةَر نو وا امرط  ،راو داردة  ،نةمر 

 ، او) ن ن ١٩١: ٢٠١١.(  

ت،  رةو طرِاما    طرام وا  ،ارَةى َ   و ردةوا زما روودةدا         

َى زم و ارة وا دراوةى  ى داماوة،  ار َ دةَ و دةطازرَوة، ش      

دة َارَةى َوةى ازةى زموة،  دةى رَم زما، دةَ واى  و و    

ز َ واذة ون    دةَ ،ىَةوامو ر ازَ ن َ ىوا َ ردا نامرن طم

.َةط َىم وا مز  رة  ،وةَ 

        ةرَ ،وة اَ دوم مرى ززام َ  ةرداَ ى   ،كر و

و  كر و :وا ،ََردة وط ا وارودؤ و و و م  ،َ َ ا

    م رداَل و دةورو ن وَر ارى ،اوةى دام امر   ى و وا 

ى درووة.  وم، وى (طَى)،   وا  ةطَ َ  .َوو، مو  مو

.َرد ... ،رد ط ت  َوم ، ىوا  

(ر +) .ة َىط داوة   

   رمى ارةوةدا،  واى مر ،روة:

.دةرووم َط   

   ط َورى.

) . َط - (ر  

. (وىوة َط ،روة َرى، ط َوى، طم َط) ،امَر   

.َد ،َ و ى طوا  ،اؤذامر و   

   م م و طَك ََل  ذن ون.

   مى َما،  واى  ،َوة:

  ان. طَ دة ،رة دد

.َم ز  ررة زوو ،مَ :وا  

وى طَى، ى ة  واوة،  ارة رى وة  ارى مر، طااوةوة  

  ).٧: ٢٠١٤(رؤذان مرى، 

             را  نز  ،م و دؤ وةى واان و طمرة  ن   ن ،وةومرز ى

     ،اث م ن ش امَ و رط  ى نمرة  ،ت وةومم

.َا دمى زَ و و م  َىم ر ،امرط   

و ر وا ،اوامون   طرام وا ،زؤر َةى وةك: رزوموةو موموة، زةدموة

   َار  ر َم وةدا، وااط ؤ  .وودةداتدا روا  وة و طوم و

   ََ نوةى، ز ر ،وةوامَ  ن ،وةَازردةط اوان و ط َار  ،وةم و

 .امرة  ام و ،اؤظ انَم ىةم  وت و  
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             شامرط  ،َردا د امرا، طومردةوا ةور   ،اوةدة َ نز

وما روودةدات،  و طرامى  ر  و  رووم زمدا دَ زؤر رو      

     ،شر  ،َودةردة اَ   .َدرودةدن مرطَر  م

           روة ،مز َ را ا وموةان مَم ممط دمرط نز ر وةىر

، ن وم ،  وم زن ر وةى ةم راون                   ن (طر)

  ).٢٩: َ٢٠١٢ن و  زةموة  ، دوورى طران دةوة ( ول،  دا

     امدة ،َدة ة وة امرط  مز امرط  ،وةر واممى زوامر 

 :َرةمن   زموام طى ( ر طرام  َر رةطزة    

  ( َ ) .(َا دممز          :َى   دة ررام تمر ن وز ممرة

دةوة، طمم رؤى و   َ طمم زن طَل دردة مَي و       

)  امرةَردا  ،٧٩: ٢٠١٣.(  

  و داَاوةم ردة.  مامَ ، زمَ َوو س  رةم رمت     

  طران و رةمم وا ،رون و رون م  ،ردةوا رادووة َ دا و      

  ذموةى داوة. رةمن و طران ار ن دةطَوة:  

١ وةم  موةى زاط   :مزة ممرة        دمََ  , وةم  وة

. مَ  

   رةمم  :َ رةمم زم  ارَةى طاا. ٢

   رةمم  : رةمم زم  ارَةى ا. ٣

  و طرام زم ، ذم ؤظا  اوة، وة ى.  رةمم   : رةمن ٤

   ).٨٥:   ،٢٠١٣ر( 

١ن: ٣ز امرط مدؤزة  

  َ اموةى طرام زن و وا َ  ،م دؤز َوم راوة  من:    

ؤ م رك (وزة دم دؤزى  دان):أ  

  َوم رى ر زم َوةدات،  ر دةر و   ت              

رارةى ى َم  ،َو رةزووةى ؤظوة وة،   ذم رؤذاما وةدات      

 ،أم ات (إ ى  َر م ر    ٦٧: ١٩٧٦ َودة  ىر و دمو و (

 و مام و َ  ،و و طراممى   زما روودةدات، وةك: اموة و     

من و وموة و َرَ و مووم از و طران  رَوم رةى ر و        

وةو مومرز   موة دةمَ و و دةر ر وةىدم  رن ....وةى واوم

  ).١٢٥: ١٩٩٠رةن  دةممش رزطرن دةت  ر و م ن ط م ) َوف: 

 
 

  

(Gulbert

(Bertil 
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  ب  دؤزى رى:

                  وة، وا درو ( ر ) وا ا وةك زةَ ةىَ  ندؤزة ز  َ

     َ  ىمو ز ن َةَ رى و ََى م وة، وةكَودة كوم   َمز

  مؤر مز :وم  .وة داوم  ودا    رىر َذ و وة وو ام ىرةم 

 ، ا) وة داوم  َ  َ م١٤: ١٩٩٠ز.(  

:َر دؤزى  ث  

            ،اط امررى ط اوما َلط َمو ز (َر) ةمر واممى زوةر 

م ون و رةزووةن َا  ،ن  و رَ زؤر مم ر و مى  ن   

    م موةى ز ر  ،َن در ن وةَ    شامَوردة مد  ،اَ زؤرى ةَو

رادةك زمن م دووة ران  دواى َموةى وموة وَ و و و           

طراممى د     َرن دةَى، َن  ى رام رط مدى،   

 م               َ رة  ،مى ز   م ى َك دة  مو وةىمَ

       مز  َوان دةرط  نز َ م ،ؤندةر  م ن انرن و طو ز َدة ردةوا

  ). ١٢٤: ١٩٩٠مو  ) َوف، 

َ ووداوىدؤزى ر  ت: وو  

مَى  زموامن طران دةدةم َل رووداوى َوو و  وةك رور و م رو و      

     ا ،توةى ودموةدام وة ودمَو م رى م ض و و و م  دن وداط

َدة ردامد  َر     وةدةمم َ  نَامرو ط ردةد  ند  ،م امرى ط

  ).١٢٤: ١٩٩٠( وف، 

:دا مدؤزى ز  ج  

  َوم طرام زن دةطرَوة  ررى دوو زن ن ز ر ى، وامى              

دة مَ مى زَ           واوى دووة من ز  ،ن دةزام دا مش ز ر 

َم ،ن زمى ن دةطرَى،  ردوو ردا زن طران د َوة وةك و طرامى ر          

  ).١٢٤: ١٩٩٠ا وة  ن ( وف، 

١٤ امرط مرة :ى ووا  

:وام ،ى ووا امرط  تن دةم ك دة م (ن)  

١٤.مزرى م أ   

١٤.مرى ز  ب   

١وة:٤َارةوة دةط ىم مزرى م ،ارد مز  :مزر م أ   

١ : رى   

      دان ملَ ط          ى و ،وةوة و (دؤر) ىم ماور وةىومو دواى

وةى  زن  رة طم  ط دادةم  َا. ر طرام َ ذما    

ن طَل رؤمم  رووات،  زمدا رةم دةداوة. روةك زام (ر) دةَ: (رؤمم ز  
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(َردةط،    :  ا)٦٧: ١٩٩٠.(         نودارةو م مرم و َراموى طوةى ماوةك ط

ن   ن م مَ   َمم َ ردةن، وةك موى: ( ى،          

... و وو وةم م. امامَم  ام ىةم اط  (  

   رى دان: ٢

ر َى طرام وا   ،وة ا دةَ َ   ،َوة ذن ر دةن،      

  ،وةَودة ت زاراوة م َىم َمو وى دوا ن    َل وى م م

        ىةم و  رة زاراوام  ،َدة َ ردةى د وةى ش .نطم َ َ

مو ا درو دةَ، وامن رووم دةَوة و َ َ  ةطن وةك: وى     

  (زو) ن وى (ج).

٣  :ورى رى رى  

             نز رامَ ،اؤظ مذ مارة و  وةىامةمورى و ر رى ومَ رةو

:وام ،َرد َدوو ر  رى ىموَ و َلط نمط  

 مَوم  نز مم وةى ودم ووز  اوة،   أرى ط اوة َلط  ،نَردة مد

               ر َ  ،َرى دة دا  و ارى ر  ، ام  () ىو :وم 

.ََةر امدرو  درووش  

:َدة َدوو ر  ،َىى مو مََ  ب  

١ وةرط .... ،ج ، ،ن ،وة، وةك: وةمَ مز  وار   

   دار :و   دار و ن َوة، ن رَ زمواموة، وةك: ٢

 :  ا) ( زام   زام) ى٦٧: ١٩٩٠و.(  

   :رى رى دةرووم ٤

 دردة  رووم  مواموة دةردةو  ،َ زمواما َن دةط .() َ زؤر موة      

 و َو درةت و طمرامى  ؤزون ن،  روةى  و، ن  موى           

 وىم  ةن زامدةوة و وان دةاو     ر ناطو دَل ر طَر  و .ة ن وىم

         ،(َ ) :تن دةط  :وم  ، دوور  ن ق وزار و ر و َ   ىا

 :  ا) ( (ََ اى ى) َدة (دن)  ،(رة) َدة (ةَور)٦٨: ١٩٩٠.(  

٥ :َ  

              ر َ ةدا...(وار و مط َ ر  دةم َدة وزةز

            َ ط دوو  () ىو وم  ،(َدا دةرم  ةىَار  و دةورى ر

 رةدا.  ومَ  ا       وة   .(+)طى ا وم َى دةم   

 : ر ور) َدى م اى دووةط   .مَوةى ذر٢٨٤: ٢٠٠٤.(  

وةى َةدا طم  ر وا طن  ون رز طدةَى، ن دةرى زةة،     

  و دةم و.َو َة دةمَ ى ىو دةم زؤرى .ر و ىَ  

(Stress) 
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َة ط َ  وى دةدا، دةو َر دواوةى ط  ،مَى ر َ دةطرَ و       

  ممط  تدة زة ط و و  ىط َو ر َدة:وم  ،  

:ومˉ و وة  

   : واى (وان مو).ˉمو

١٤:مرى ز  ب   

:  وام ،ش َ  َدة مرى ز  

  أ   دةمزى:

ت ر  ى طرام دةم  وم زما، دةطرَوة  و ؤظ،  ردةوا و وة دةدا      

     ،َ َ َر دةمط ر و َىم .امو دةر  وة  وك و و مام

  :وم  ،َو وةوا َوةو دةدة زة دةدات م و َدة درو َ َم و

 تى (ددان)دا، وا دةو  (د) دةم ام  (دان) وة ،(و) ات: (دان) وة وةدة   ىوا َ

  (داموَ)، (دان) وة (ددان).

روة  ام دةم (د)  وى (د)دا، و دةَ  ،()  َةزارى وَدا  واى          

  ).٦١: ٢٠٠٩()د) َر مةر، 

  ب   وزى:

    وةك:  دار .وا امرط َدة ر  َامرر ط ت ودة وا امرط  ر ،و امَ و   

   ةَ و (َم = َن + ط) ن .وةَن دةطزط مردة و  (ردى = رد + ى)

 ،  او) وةَةَ وىمر١٧٠: ٢٠١٠.(  

  ث   رزى:

رَم و مو ردا، وا دةت طرام وا درو  ،َ وم: وى (ش)  رى          

  :َدة َ َرى دةطدا، وا ر  و َى (زؤر) دوا  ( َ  رة)  

 َامَ    .اَ  

   مى: 

  َ ام َاَ ا.  

  وا  وة واى دةطرَى  اث.

  ت  طران ى دةورور:

ا  دةورور  رة َ  واى  و ََ  َ ،واز       

ى  رو  دةرم  ،ى َ رؤ   .ردةََى  وم: وى (دةرون) 

روة وى (َان) ى  زام  واى (موم ذوورةوة دَى  زةرة دن)،  ى     

.َد ن ز س ان دووَم  انَ ور ىوا  ،(زام   )  َ  
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دووة   

٢١  :وةى وااط  

زموان (مر) رةى طاوةى وا دةَ: طاوةى واَ ا روودةدات,  ردوو             

وا رامر  ن راوةَ   ،وامك  رووى ط و وة  مَامما           

َم  ، او)١٨٢: ٢٠١٠(.  

            م  ووةم رةى وةر   وا  ، وة ر نز مزام  َىم

          و ؤظ ةداَ .وودةداترة ررة وةاط  ،ؤظ َ ي ش وم َ رم

   امرو د وىوةى داوة م      .َ نوم و  وودةدةنا رردةورو  ت وةَ ن ى

وم  زم ردا  دةطَ: ( زاوى َ)، زاو (زاودان)، م  رى زَةمرى و        

موة دةت     رى   ، طاوة رووى داوة  وةى ؤظ   د       

  َا ى  م دم َش و راَوة.  

      رامط  نومر دا ن دووواممز ،َردةط َ ىوا  ىمَو ر َ وةى وااط

  وا  دووة:

١- .م َومدا  

٢-دةرووم َومدا ) ،ز ٧٤: ١٩٩٠و(.  

زؤرن  ر وةى  دادم م ة، مَ  و و رى            

.َرى دةطوا مَر  دن و  ى وؤادةى رس و ر َ وةدةرووم  

٢٢ :وةى وااط مَر  

  ا م رَك دة َم:طاوةى و 

٢٢١ :(ازة) ر  

ر و وا دةوَي  راو دردة وا من مدات،   رَى ةموة              

    ،َىرم ى ى دروم كو  وةى  .دةدات ا واةرَل دط  

م  ازرَى و  ،ََ  َةم  مَان مى راو مى ازراو           

.َ داردى،  وط ز)٦٧: ١٩٧٢(.  

 وم: وى (طمموة) زم ردا  واى (ط ردان ََ وة َ ) و         

)      وز ى دووةوا  ، و  ىوا .َوة) دم ور م

            (... امَو و ا و م) ىوا  ،داتن مم و وا وزو ردةد وار

   ).١٣: ٢٠٠٢(ورم  رف،  دةطََ. مك (طط و ن)،

     وةرةى ر  و  ى ووةى وااازة ط  ،ا  ا)١٤٧: ٢٠٠٨(.  

 .َو دةم وة دووة ى وىم ر زؤر َ نو وم ن  دوو :وم   

   وم: (م) و (مازر)

  مازران ان. مى 

   وا :مازرام مى مازران ان.
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 ٢٢١ر: ١ وةىم  

ر دردة زم وة.  زؤر َةى طمم زما دةَى. و رؤذام ، طرى           

و ر  وم ،رى دط ،ؤذمارةوة:ر ىموم  وام .... و  ن وؤ  

.  ىط دارا   

.رطو ط   

        َدة مزن م مرى زدةورو وا ،َ رد ط  َردا دة وةىم 

 دؤزم مو و  ط  و رى ط َ .وور  وةَم ان وم َ  وة

وامى مو ن، م  دة َمَى و من و طَل ى ى ردا مرؤن.     

ن وة   طَل رَم  ودا ك دةدةن. واَ ادان مَان            

. ت و و  

    كو و َدة  وة َ رةوةدا ىَ و ر َدة   َر

               ام و َ ةرىم َمَر م ن ،َ ةرىم ن  َمَر

  رَمم  ر ردا َ ة دةَى.

ة َوةش ام  رَم مةر م  و وم دة َن و وم دةطَوة،     روة د   

 وةم واى وة، وا رامرن  دةرةوةى زن، ن دمى دةرةوة   َ ون           

 وةك: (طر) دة       َذةى  دةن، ممت  و ومى واى  وة و مةرن         

  ى وةوا َ َن دةدة درو رة ىمو و  َ اورة دَ ىوا

 َ نر ،ر )٨،  ٢٠٠٠(.  

         دة و  وةؤز مر و وة َ دمرر و د  نور دام وا   ت

  ر  من: 

   دةَ دةورورى زم ن مزم ا  دةرت. ١

٢    و مر   ر ،ى وةك واَ وةم ندة درو رة  ىمو و 

  درى ت.

  َوان    َت ن م م.َ دة  َ َر و وةَ راو ،ن  ٣

   دةَ ط وداى وةى َا م    َن درؤ ن َ وا ن  َ  َرَوة.   ٤

َن  رم وة مطم  ط دة َر واَل طمن  .َ رى رى          

  ةام َس  ،َن رن ن ران َ.د

ى ت و َى وا ر  م ر و وممى رةوةدا دة دة  َومى           

  ا:

    د  رط .دمرةر م و َؤظ   وامَ  ،(  ىط دارا) ر

....ط مو ى وَ ورى ط ر َ م َدة ،َم  
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           ن داوةم َزةطر (  ىط) و(ط) ؤر ، وة  ىةم ةى طوةم

  َلط ، نر وا َ  وةدا ،ون،   رم َر (دارا)  

  وا (دارا)ى ؤظ مَى (ط) ن (طى  )   َ مك ؤظ.

        ة(و)  (.رطو ط) اى دووةوم  ند .((َم (ط) (دارا) وةر ووىر ))

             رى ىوا ،َ َ .وةَدؤزردا م(رط) مر و وام و َ 

 ذى ور دة  وا ،م امَر ىدام دام  وا  م ،َدة ا درو

ََ رةم درووة دة موَ، وةك واى رم/ر، مك ر واى رى         

          ردةوا  َامدة وام . َ امزؤرة و دة َن طرةذ ،اى طة وا

رى وةك   درو وة ر .ََةر ردةوا اؤذامر و و ََر و َ

ومن  واى   زام رَ َر طورة و  مو دة ،َ واى       

اى  وام وةك ( ون،      رم ون  رم زمما ر دةَ. و     

  مز  َ َ .وةَةووما رم ت مر  (... ، ،نَ ىم

 ). ١١٦: ٢٠٠٩، ١ردا  رة واَ   واو واى راو اوة (دى ، ب

  

٢٢١ر: ٢ مَر  

              مَر َىم  ،َىر  َر  وةَر  وام ر ر

:ارةوة ىم نمط  .ََادةر رم  

١    َ  و مدةو م َمز مر :و مر وةىدم   ورةط  َ ،

    َ ر وى دةورودم  ،ت رام و و َ َ َامم رط و َوة دة

  َ مر رة  وةَدة وة زؤرى مر واوةىرة م  .ندة ؤظ درو

  ردا ن َى مو وا.مزو م مرى زدةورو  وةرط   

دة َوةش ام  ،مَى ر زم وام وَ ى َا  ،َر دواى            

و ام و م و رو رر دةطرَى  دةر ى، وةش دة َى      

وم دا .ردا زؤر  ر  

 رَم ر و ردم ر  ورى دة ،َم مَى  و رَ مَى         ٢

و مَى درو .َ ط ر َواو طان دةو َر  َؤظ و رم ى َة   

َ  َر  َو دة.َيدةط مز وم  

 وا ر ازَ َة، ر َموَى رَ مَى ؤزوة ن رووم وة ن              ٣

  وة ، امى وةن دةدا  ،َرى مَى  ارَةى و و دةر ما  َةوة.

دؤزوةو َاموةى رى مَى دةدات، وةمةش وداى ردموةى را و       ر َةى وداى ٤

    ) دروو م مم  وةر َن دةدات و دة َى و ار  وةودوور

  ).١٤،  ٢٠٠٠ر، 
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    ٢٢١٣  ىاو و واى طان واَم  َ ردا  رة  وةك .َ كةم ا

  :ةممى ارةوة

  ةمى ط  ش:  -١

َم ط  ش:  رة  َ وام و َ   واي ى، واى ر ى     -أ

 (ر ن دوو وا ن     …دةورورةوة د َراوة،  وم وم (دةرط ،رة، مو         

         .وةَن دةطَ  َر ،وةَدةط  و ىن واَر ىَ و ، نز

 ش طوةش ى دةورورةوة وة،  دةَى  ر َراورددم  رم دةرون: 

  أ  موةى ى. 

  د.ب  ىوةم  

وى (مو)  (أ)دا  واى (و ) دَى،  وى (مو)  (ب) دا   واى (دى   

  .)٤٦: ٢٠٠٥، ردةرةوةى )دَى (زان 

  رة واو موة. -أ

  رةى م. -ب

رة) دَى،  وى (رة)  (ب) دا  واى     وى (رة)  (أ) دا  واى (و     

  (ى) وة.

ب َ م ش  ط وةك:  ةم وةك ةمى (دة) وا  (وة)، ن ةمى             

          م َر (دة)  ،وة وةدة  وةىط وا وةى .(وةَ)  ()

  (ش)،  َ ش، وةك: 

  .  دوو  

دوو دة وا . و و  

.(... ت ،و، دة ،دة)ؤ وا . وتؤ دة :ن، وةك  ، او)١٨٤: ٢٠١٠(.  

   ةمى مو و موةرؤك: ٢

  أ َ ن و مو  موةرؤك  وةك:

 .َدة ( ووى م)    

  ب َ م موةرؤك  مو وةك:

.َم (م ى) م ور   

  . طدار  (ى مو ) دةرذَى

   ةمى ة و ةاو:  ٣

  أ َ م ة  ةاو، وةك:

   زاد طط َ () و.  

     ا (ى طت).

 اوة مَ  وةك:  ب ،ة  

     ( ،ل، د، ... )ش و.
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   ةمى مو و وةو، وةك:   ٤

.َ وة ؤ   

   درر و دراو، وةك: ٥

   رةت وة. وا( رةى ذوورةت وة.)  

  د.)  د. وا) ى ى 

   ةمى وَ، وةك: ٦

 ، او) ،((.(انَ) ران ى دة )) ١٨٥: ٢٠١٠(.  

    ةمى ودذى، وةك: ٧

   وةذمَ ام َش (اث)ى  ادا. 

  . ا  (ك) رووة

٨ : و ى طةم    

  أ:  ط مَ  

. (ارو دوو) و ز    

:ط   مَ   ب  

  َ اق ( وى) ى  ران د.

  . طَل (ر) ت

    (رز و م )َا رزطر د.

   ةمى رةطزى، وةك:٩

 .َ ( ... ارةط ،ام ،زن) مةَؤ زدة))   

،((. ( ... ، ت ،َلم ،اس) م ؤدة   ، او)١٨٥: ٢٠١٠( . 

  

٢٢٢(رةا) ا  

         ر و ى درووا    وا  دار  كو وة ا  ى ىم

رََى و رى ةمى  مَان وا درو و ازراوةَ امم َ(َة د رك)  

  و ممك   َ واى ااوى و مك وا دروى. 

       ىوا مَ َ كَ اردم   ،ا      وةرةى ر  َ ةىَ 

وم   ،ا  ا)ن  ١٤٦:  ٢٠٠٨ى ز  دام ا .( .  وى رط ا

َن  ،َوا  زم َ زم مطََ، دردة و، ممى دواووى زن       

     ،ََطم         مَ ىو م وىَ  َط  ،َدرَوو دةذز َمز

  .)٢٨٥: ١٩٧٤(ذار،  زما   زمَ مَ و  موة

ومََ ، دى  ى داو ام دةاَ .ةدا  (َ) (وى زا) ااوة. طر    

َو        رة ى وو َ ا دةى ىرة مرد َ ر وظو ط ؤذمر 

ااوةن  ،طَل رَةى و رة ااوةم َ راوردن   ،ن مر و  
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دة  َ .َ وم (وةزن و و رؤذم مموة ردةَرَ، طرام َرو دى 

.( ... اوةم و َروا، د و َ) :َى، وةكَردة  ردى ىو ،(...  و   

           َامم ت دةمم ،دام َ  ىام  و و ردةا دمز  ا

َر َ . مو زم وةوةى وم    

ا َ و  رودؤ َ و ورى و رؤى و زاموة راوة     

و  ر َ زن (دةمزى، وزى، وازى)   ،َا  رةزوو  ،َن            

.َاوَ  

       ،رة    ممز   ،ا دةرد مز اوا ىو م ن روةك

 مموةى زم مر  رد مةى رَى وم ةشَ ن ،وةوةر ر ،ر

         َ) و ى( وجا) ىو رة مز :م  ،وة َ      ىن و ،اوةا وةرد(ط

(ق)ى  وى (مةر) روة اة، روة وى (زف)ى  وى زةوةمى ردوة          

             ،(َد َ وى) ىوا   ،(فف، ززة ،زة  ،مظزةظ ،وةمزة) :ةَ . وةوةرط

(ل   ر)ى  ردوة وةرطوة ر واى (زؤر) رة      ََروة زم ر وى  (زؤ 

  .)٦٤: ٢٠٠٨مز، 

٢٢٢او،  ١ا ىو  :َ اَ  دوو َاو دةا ىو  

١-  : ك ةوةَ ووىر  

َةوة ك   .وم: (رووى َ)  َ        مَان واى راو ازراوة  رووى       

   ( ) ،َدة (ؤظ رى)  وةَ ةوَ رووى  (َل رى) ،َدة (ؤظ رووى)  ةَ

 ... َدة (ؤظ )  ةَ  ( ) ،َدة (ؤظ )  ةَ     ،ز و)١٩٩٠  :

٧٦(. 

٢- : ك وة وةكر مَ ووىر   

               ر، دة وةك: (ددام ، ك وةر ووىر  ازراوة واى ران واَم َ

 (ؤ ) ن ،دة (ؤظ ؤظ، دة ؤظ، دة ددام) و ةر ووىر  (... دةرط دة ،

  .)٥٥: ٢٠٠٩(ر مةر،   ( )ةوة طااوةوة

             ر َ ن ،ر ددام :وم  ،َو دةَ ةَ رك و ر َم  ،ام مط

 .َؤظ دة و ددام َ  ش(ةَ رك و) ووىر وا  ردوو  

وَ طر ،ن ردى     ( ن ) ر َ درةت، َ م   و م، وةك:            

 .)١٨٣:  ٢٠١٠(وا ...  ، وةى وةرطوة

  

٢٢٣  :وةى واوم  

      ،(وداى وا وةىوم) ةىَ ا  راوَ وةك زاراوة ،وةى واوم

ر رى رت دةر وى (ودا) وةوةمراو و  (وموةى وا). مَ زموان            

ا )(وا م ت)  وةى واوم ردةىندو دةم (  ،ر ا)٢٤: ١٩٨٢(.  
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 َدة وةى واوم امررةو ط و ط وا ، ،واممووى، زَ رى ر 

 ،ا  ر  ٢٦٣، ١٩٧٦(داود ن ،ووةمرى ط ر وا م َر  و وا  ،(

َر م       َ  () :ا، وةكمز  ى وا َ داوةو دة موا َىم 

       ةت وةىمض ر دان و  و   َر وة ش  اوةون و ةمر

 () وةوة (وا       ،  دةام َ ز َ  ،م  واى رةم    

١٨٢: ٢٠١٠.(  

وموةى وا دردم وارةى واو   دةم رَم  ،وم(ا)        

 موَم و اك و  ط رة ر دةَا،  ؤ زؤرى ة  اوة.  

  ). ٨٣: ٢٠٠٩، ٢ن وم رةى وا م َرامر  وا م) دى ، ب

 وم وى (من)  رةا وةك مَى َدا دةردةوَى  واى اوام روة و و      

   وممى ارةوة رو دةوَ:وةك . )١٠١: ١٩٨٧( وف،  رة اردمَ طوة

   مم ى. 

.َك دة ن وم   

  . مم و روموة

  .َا م َ مم   

                وةك .َد ( مة و مَ) ىوا  (نم) ىو َ ىوا اوام وا  م ن

:َودةردة مَر    

   اى مرد من َى.

 .ر  نمم    

  .)١٠١: ١٩٨٧( وف،   مم وورد مى.

 دردةى اواموم وا روومدات درةى وموة روومدات. وموةى وا  و  

و و  َ زما َا َردة ،ن ر م    ن و دامى وا  ،مَي  ر  و

م وا اواموم وا،      ).٢: ٢٠٠٧(ح     ،ر َر ك وا ن ز دةطَوة   

وموةى وا   ،م ن رةو رةوة، وا اوامون و زددم وا ، دان       

م   دةام وا ،روة و  َ طاوةى وا  ر  و و و  َاوة،        

             و و ر وةى ر ،ر دةَ دامن و دا و َ و ر وو ز 

     ز  ،م ى        م ،نردة َ وةى واوم ون واوام ىرا ردوو

زؤرر وا ى رى  موون و مم و  .وم:  وى (طران) ما رة      

ةو َ رةم  رى ر وة  رووى َوةى ى ذمن روة،   َ مو    

        ( ى زؤررو ط م رة) ىوا  (ران ط) ىو َ  ،داوةو دة ىوا

  مرد َر) ومش درو  ، َرد وى موا  (َر) ىن و .َرد

.(ا)  َت دة ىوا (َر) ىاق) وَ  
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٢٢٣١ :وةى واوم ردةىد ومدرو م  

 دردةى وموةى وا رداموة دذى دردةى اواموم وا ،م  دردةى وامون        ١

  روومدات وموة روومدات.

٢و ومدرو ،وةى واوم ردةىى د َر     ،نو زاراوة ر و ان وَم  م

    ،َم مو وا  نرةو زؤر ر مَل و وا ى دراش وا ك و رط م

طر ك و م واك  َى و َ  رم ت وام رةو وموة    

 وا .َدة درو مو  

َ و  و م رَن ر َى وموةى وان، مَ  و ل ٣

و  راور  رادة زؤر د َر و مش َ َ و ل و  من دةطموةو     

 ىمو و مو ى وة         دة (را) ىَ مَدا  :وم  ،ون ن وىم َ

.( ... ،ن، م ،رو) :دن، وةك  ل و ور وموم ى  

 وموةى وا ر  َوموةى زدى َ وا    اواموم واى     ٤

درو.َة  

٥              ،َد َ ر ىوم را  َ ن ،ن رش و ااطرى و ر رى 

وةم د  َم  وةى طَل د َو مو ز َ روون َدوة، مى    

  .َوة دةمن وة ىى زاراوةو  

٦      ر وا ،وةى واوم ردةىى د َدة واممورى و ز و  رى ن

َك  زما ش وةى ر  َ رةى رةوة رةو اوامون دةرؤن، ر ر ن      

دة وةى واوم رةو ر.  

٢٢٤ وا وماوام:(ىوةى وام ،وا دمم)   

        .َةَ ى(ا ) ارة مز ،َوةش دم دن وم ىوا ،وا وماوام  

   اواموم وا  ؟ 

          ىوة)) :وام اوة  ىَ َط  ر زاراوة وةك زاراوة    رى و مَر

  ،((َ اوام رام   ،ر ا)٢٤٣: ١٩٨٢.(      م ى َ  كى وو وا وا

   ن َ  ن  ك واو ،وة وا وماوام   ن . وا

  ن.   واَ  وا ط و اوا

اواموم واَ وامى وموةَ .ةدا وَ  رم ت وا اوام ا     

        مةى روا  نو دةرو  وة   ،وةَدةط ورةط ردةت، ددة

،   اواموم ى وة   ،ن واش َةى وم و ى دةطم ن 

            و و ر  وة وم ةىَ  ،َل َدة و ز َ و ى دووةةى واَ

  اوان دة و رةو ار دةوة ر روة موى مى من َوة.  

 ( ن (ذم مَدن) روة، َ  وى        ما وى (ذن) م)  ذم   

   ذم ،ون دا ذم) :وةك ،َرد   زؤر  و ط و  وة (ذن)
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 َ  ،تردة (ى درةط) ىوا (ط) ىن و ،( ... ،رانَ ذم ،ورؤزى موا

  َ  ،تردة (نذم مدةرزى و مق و م م)  (م) ىردَى، و (ردؤ  رة)

 َدةط ( ىم) ىوا .      وةرؤو موا  ؤظ  مام وىم ،وم  ن

ؤظ م، وةك ( ض )   ر داو        طَراوةوة  و  و رةمى،  ؤظ ن      

 ، دى) ....داؤ   (َل) خ داو و وو  (وت) ،د وى  (و)

  ).٨٣: ٢٠٠٩، ٢ب

 و َ زؤر  وو رن ى واى َو ل و ل و و ر و موى اردةم           

زاروةى ت طممم .وام رؤذطر َمو  رون، دواى وةى ردةن ر 

دةَ و وردة وردة مو زما م َ ،َو رَمى  وة  دةَم وا و زاراوةى زة          

 وَل و َر  يوا  ،وة      وةىدموى زَر  ن ،ن مةى ررى وار ر

      وماوام ن. وادووة و  م داوة و دة  نموا َ  ،مر وو و

 :رة  وا  

١.َرد وون وز َ  ىمر وو و   

٢ر وو و  ن وا ن وا  وةَودةرة زدوون و دوو  ىم  ، ) 

١٤٥ :١٩٨٣(.  

 

٢٢٤١ :وا وماوام م 

١: ةىَ وا دمم    

    وا دمم وةى ،ةر ى ةىَ ى وام وةى  ،وة َدة َ وةى

  َةى وم ،م  رة طرام ر دَوة، وةك: 

   رة:  داموَ رة وردة.   

  . رة :ى َن

٢ دمم :وم ةىَ  ىوا  

         :( )ىو  وم  ،دى ةىَ وا دمم وا وم ةىَ وا دمم

  وةم  َةى درو و َ وةىوم ى َةوة. دة ىَ ى دن ارىزا

وة دة  م ،مت.زؤر طدة م َ ى يوا   

  َى  ،َ :(َ)زَى، َةش دردةى موة درووة. 

  اموة: وا ن موة. دن موة درووة.

  ةى َ :من  اوموة.  

  .َ ش ش ك ،  :ة ة  

  :  ردى مو ردَى.دةَى
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٢٢٤٢ :وا وماوام ومدرو م  

   رى َووى:١

رؤذطر  رةو َوة  َاواموم وا ز دةردةوَ، وةك : (خ) خ و داخ   خ      

  ى َى    ذة    ذةَل وةك دوى  َة رومن َا دؤ ر            

دؤ َ نى داَ ن داوةم  وَ.وة  

   رودؤخ:٢

زؤرر رودؤَ مر اواموم وا روودةدات ، وةك (ر) موى طمر  ،َر      

  رودؤ مرى رد  واى (وام ) روة .

   َل :  ٣

زؤر ر  دةَم زاراوةى زة م دة ر وو ر ن زن و ررى و      

                  ،َد مم و ىاى روا  ( ن و) َل. وة دة وا   ىوا

  ( ن و) َل  َ دوا ،َرد دنوم .تر رى  

   زودموةو طن ردادموةى دورةى واى و دوةن، وةك: ٤

     .(دووة وة وادموز) ؤ م  رزط  دن رى  رزط  ام  م ىَ رزط  

٥ :دة رى   

  امن  اواموم واى َةوَوة.  دةب ط و    و ر    

:َدة (م)    

               َ دوو د رط ط م س م  

                    ر َ ر م    م  

  .)٨١: ١٩٧٢(طَل) ازراوة    (ر)  (ز طردى، 

  دةَ َ   :َس

                َ و َ  ىَ  

  ).٣٤: ٢٠٠٥دؤ َ مو مى ومَ َ) َ َس،                 

 َة،  و  دادام ،طر ن و  َو  ،َدى  دردة وةرطوة،             

َ رى َاوة.   وَ دم ى ،دووةدرو  

َى  ،ر َ  َو ن مش ااوة، دةواذةى (َ)، وةك ممك   

.َ  دا، وا(ة َ) مَر   ةرَ  ،َوة دةط َر ،وا  

طمار)درو وة، مو   -، ر َى طاوةى وا  (+ طمار)ةوة،  (دؤ َ مو

    َرد ر ر وةك َم ،  .كدؤ  داوة  ،رةمى ط اةر 

  رة    .ََو رؤذامدا، ر  س، ن رودَ مردا

٢٢٥ :وةى واومرز   

َةدا وك رةدا وا ا طمووة، ن و و وازى  وا اى َوةو          

         َ  ،وةر (َ) ىوا  ام (خ) ىو :وم  .وةوةرط  وا
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   ) َد (ان) ىوا وةى وةرط   وف،   وا١٠٢: ١٩٨٧    (ا) ىو روة ،(

ما واى  (َ)روة،  َ  واى  ()رد َروةك دة) َاى من 

  .و)

٢٢٦  :وةى واومم  

    ك وازو  ،وودةداتر َ و وةى واومرز ىوامَ      نَ ن  ،ش رز و وا 

    ،ا درا) َ اىو ر   َىك وةرطت وا ومرَ   ََن  ٣٤٤: ٢٠٠٦ .(

      وة، وا مَ ا وارة  َىدا دة(ار رة ن و  رة) ىو   (ر) ىو

ش م ى            مو روة ،َدةو َ َؤظ  ارد مز  و  َ  ،اث

      َدةو مك و ذم وي   ،اث   اوةرط َ  َوم  (ر)

 ، او)١٨٦: ٢٠١٠.(  

٢٢ون: ٧  

    و           و زاراوة وو و ن ،(اوةدة و وم ط)  ، م 

          رو داب و م ةوو ر و َلط م ،َدرَ ىَر  وم  ،مدةر

،  ،َ، م و دن،     مط .َم رةطز َذدارى َا دةت، وةك: داب و مر ،س    

     َم  وام  ،نون م  ى ك ن وةك و ام مط  ،...

 مر ذ مردة   ىاوامدة و ر وةو ر  )) . شو 

  .ؤذامو      ر و(ر) :   ،نوة دةطر وة م  شرامةوت و ر

مى َةى دةردة، وةك (رةق،  َ ،رى مم... ،) و رطمن و دةى َ و  

    َ م ،زىرة، دةوو و مو م  دن و و و م  و    و   وام

  ).  ٥٩: ٢٠١١ؤزةن، م َ و  َت ... ) ،((.وان ل، 

دمَى طاوةى وا ةمى  رى دةروم و موة  . دردةش  رووم و      

ى  () زؤر موة  و َو درةت و         موامدا دةردةون،   زما َن دةوَ و  

طمرامى  ؤزون ن، ن روةى  ون ن. ن  مودم ران           

 دؤوة و وان ش زامة،   و مون رن،  وةرن واوة و طا  رَن َةطن   

   ،دوور دة   ر نممَ زار و َ ن و رو رق و  ن ،نادةطن رو د

               ت وم  ن اَ و  رن مدرة وَ و ماوة رر مط وا

 ،ز و) َدة ا٦٩: ١٩٩٠) وةك .(  م (دن)  ن ،دووةوم (رة)  ن(ةَر

     ( ... ،د ى زاو ، دوم  د، دة دوا  ،مَ اى ى) وةك دةر

 رَوة. 
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٢٢٧١ : مرة  

         موازة رودؤ  ة وةن وردمز مةة زدةر  و  رط

:   ، رىد   رة رى َ امردةوارى، دة ى 

  

١: ي   

َ ن، وةك َو ر اَ ر وم  م وىر َ  رى 

      َذ ك دة ،وةم   ىوامَ  دنر وةوامر  . دا و م

  ).٧٣: ٢٠١١رةوة و وم  طن و مةوة ن وة َةردةط) َوان ل، 

                  َ ز وةطر م  ىمو و   داونَ ىَر   ،نمو و  ى

  دةط ،ر َ دةردةدرَ، وةك:

(... ،رز ، ،ر ،ن َ ،)  

و واى  َ و و       وم، وى (زدن) دةوة موى ؤظن  دة روو،

            ر  ،ةن  دا َلط َ دةى رطو ىؤ ؤزى َ ذن

من وران ر رادم زو دوا     ،ؤزة دةى دووة و         

  وةدؤ دارط ؤظ ذادىم ومَ :وة، وةكَودن دةز  ىموَ و 

  وةن و َوم ةمى ورطى و ووموةى م طااوةن.

   ى م و دن: ٢

        .ة(دن و م)  ،وة ؤدةىؤظ ط زؤرة َمردة  ،ىممط  و َ

             َ    اردةوار رى وم و ط ام م رى وم دة

ن م ،ن  ََر ن        َام .ى م و دن،  ر س  وةزار        

  َوم رة و  ،رى دةرووم وا امرش ط َدةو  َازَ ،وى

و وى  ردة  ،ََوم ،) رَة، ز، دةردةن، ن، َة، طرى، دن،   

 ،(...،  ،ل وان)٧٤: ٢٠١١      ) ىو  ىو   ر وةك: زؤر .(

.َرد ( دةردة) ىو َ م  ن ،ََردة(َ  

٣ :َ ى   

         زاوزَى و مام  ،ة ،نةر وةى و ر ،ارةدا    ىوة، وَ م

ن  ردَ. وةك: وى  ،()ى  ()ردَ، دةواذةى (داون)، ى (زان)     

....،َرد () ى ،(ؤش) ىو ،َرد  

   ى ََى: ٤

      وى دةرم  ةرَ ن دةر  َ      اوامدةر  مَر وا ،نماوة ز

ن رةوة رة  ََرامر  طَ َا  .رووى ََى َ دةررةى:        

          َ َ  .نؤظ ؤ ى وةىدم ن ،نذة وىم مَ دان وَ ،روم
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َان    دةدام ى دو وام ررام  (...،ودة ،ور، ط) :ى وةكو َم مَر :

.(...نمو ط ن دة َوا ،ؤر ،َرَط) وة ،م  نو دةر  

   ى   َت  ذرة: ٥

        ر  ؤظ مى ذردامد       را  .وةن وةرطدة ،ؤزى ،َ وام

                ن رة (رةذ  ت  َ)  َوام دووة ورد وة رةو ؤظ وةدم

ة  م   طوة،   وة    و َ وة  َ  و  مو   

   اردةوار ى  (رةذ  ت  َ) ى َر ور ةدةو ةداَ .َردةط 

  روو:

                 ؤظ و  ر ،وة موة طؤظ ى نى ذ(َ) ندى ذ ةىَ : َ  أ

و م َ َ مة. ؤزى و مة     َ م َ َؤز دووة 

   م  ،اردةوةر ى  رط وةوامر  .َردةط    وة

ة او  نمَر وة، دة ورد (...دط ، ،ان، دؤَل ر) رودؤ  

       .وندةردة   ن و وةكدةط  كدة رة اوةوةرد  و مز

:َاارةوة ر ىمر   ز َ  

١ .َم امة  َ   

    طرى ذداد و د وة ارةوة. ٢

  واى ذوام ر ان دةت.   وا دا ٣

) مر  رط١  ٢  ن دةدات.         ٣ن م ؤزى  ىر   ،وة، دة ورد (

ََدم  ن وة وةك ك  دةَ .َا   رى دووة و َا  

ة،  رى دووةا َ  دان  طرى ب و ى،  رى             رَ َ او 

  ).٨٩: َ٢٠١١ا   وان   ذوان  َ ؤزى ر ان (وان ل، 

  ب  ت:

داوةن و  روودامن، روة    وةرى ؤظ   ت وةرَ َام ،ر  روودام روو            

     وةرط م  ر اوة، زؤروةرط م ؤظ ى نووداوةر  دمََ

  )،  وم: ٩٢: ٢٠١١زام م و دةو  َوة (وان ل، 

١ . رمت ط     

٢ ةر  !؟ وةىاردم زام  

 َطر  دوو رى رةوة ورد وة دة وةى   ما وة ؤزى     

         دة ر وة واردم ى دةى دمََ  ،وةى ى  (زانةر  ) ؤذىر

 و  ىوامر  ،ةم.َر دةذ  و دة  وة  

  ث  ذرة:
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ذرةى روودام رووداوةن، طر َ  و  رووداوةن طم م ،َوا َ ةى وان                 

وة   طم ،م م َ ذرةن ذة دةدةن  رؤذى روودام رووداوة ن، م َن

:ن. وةَ دة ؤظ و ى م َ  ذة دةدةن كَ  

  )ةوة رى ى وة. ١٩٦٣ رةى (

.ةم واموم   

ز َ ( َ رووداوَ د ٦٣)  رم رةوة رم رادةَ، ذرة (  ١٣و  ٦٣ذرة (   

 ) وَر   ر ،مَ رى ىةر  ووَو     ١٩٦٣  َرد كَ وةك (

)   َو مى م و  ن  ذما م، درة  ومش     ١٣رووداوة. ذرة (

 م َوةر  رةذ           وة وَ َوم دا وةكَ  ةمر  ،وة وة

       َام ى وة ور وةى َ و  دةط ام ةرامَ رى  ردةوا

  ).٩٤: ٢٠١١(وان ل، 

٢٢٨  :و دم  

   وا وماوام َ وة وةك  وةى ودمردا نوةو طدمورة زو دوو دم 

            .وام مر دممدةو  و رة َد، دةور واز ىن وا ن وا

      َر  وةى دواى .َدة ر  ،داتوومر ر وةامط َر و مو م ور  ى

         ،وة  وةوة دة  وة ودة  َى وم مَر وة ى

دوا وردة وردة  ردةََ و  رى ر زار دةون و زن َ دة .َ مَان          

        َر  مو و  َىم . وازى ادو ىن      ور ز ةَ ةَ ن وور 

مون،  موةى زةى  دةى رد  من، م  رَى َوةوة ا دة  :رة       

:  شمو  

       ن مر اراوَ ىو َ  تمم ون ون مز  واوى  ىمو و  وةك  أ .

   مز   ،وةدوم ى (نر)  مو دة مو  (...َ ، ،َم) ىو

ردى ؤدا مون و من م  رَى ر ا دة  ،مَن ممت  رش       

  روون موة.  

  وا دةَ  وةك: طر ذم طورةى ى 

  ََو م  َ ، ا :دة م  

و َ دة  وى (مَ)  مى (ذارة، ، داخ، ... ) وة.  ر وى          

  (َ و َ) ممت  را ن روون موة. وةك و َدا وة: 

 َ  م ،َ  م  

  ).٥٣:  ٢٠٠٢ت طمن دةدةى، طن دة) َورم  رف، 

 َ م م َ زموامم زة َ دا ( واى طورة) و ( واى              

  .ََك) دةط  
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 زما مون. وةك: وى (روةردة) وةك موى رر وة،  ب  و ومى  َ رَةمن 

 ،ورام ،ورد) :وةك ،دة و و ى مةَر  ر مز   ،ونى م مةَر

  ورش ...). 

 م َ ى س  ،ََو مر ،وة م ر َىدة  و.ََري م وةو  

   ر و  ش ،ا مذ  مَرم ،و دم ون ووم  ر مط

و ل و ل و م طاوة و َةن و  ن دةطَوة،  َ  رن         

ا ومط و ََ  .ونو ر م  

مَ و   زما  دا دة راو دةن  َوةى  م طو اواموما         

             ، ى(نؤ) زاراوةى  ررام ،ارد مز  (زل م)  ،وم  ،ؤن

ة زاراوةى (دةر)ن رامر  زاراوةى (ر)ى م  زاراوةى (دةموةر)ى داموة، رو

)،   زاراوامَ  ن رامر  زاراوة من       ٣٦: ٢٠٠٩وةرطَاوة...) ر مةر، 

 ردا موة   ،داون، ر دن و من ام َ ن  رم زم 

  موة.       

              نَ ا   ،ؤندةر  مو َدراو ن و زاراوةةردى ر ر زاراوةى زؤر

       ر () زاراوةى َ (  ) :ت، وةكق دة نو َ و َدة َ واوى

  ،اروودا           َ) .وةَدةط رة ى() زاراوةى َ و َواوى دة

     ، ردى ىو  ن  وا ررام ،وةورد مو زم وم ىمرة و زاراوة

  :َو  ،َةر و ر زاراوة  ن ز  شَ   

 وسَ    
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  َ وة  مى َةوَوة:

دردةى طاوةى وا  و زمم ما روودةدات، دردة وو  س        -١

  .ََدةط مز وةز  ،مز دموم ى َش م ،َ َ رى َامم  

٢- ر وةى واات، طَل وادة ؤظ و مذ مَ      َلط نز امرو طط م ،اتوو

طو طران و َو  و  َمَوة، وا دةَ زن، طَل طران و طى َل         

.َ  

٣-    وا  ن ،ن وا وةَوو دةر ززؤر ، وم َر ر  ندوة و  

   دموةى َم ؤظ.

  .دردةى وموةى وا َ اواموم وا روومدات -٤

وا رطاو رط ى مت و   رةمن دا ، را واى  ن دووة،         -٥

ر ن ز دوو وا  نممز  َى وم.َ  
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رنوة 

  روة ردن:

 ،مَ ،  ، رط ،واممز ر ،(.د)رف  مور ٢٠٠٢.  

   ،مَ ىرا، زامى دوة، مواممى زوامر  ر ،وف  ر   ى

   .٢٠٠٠زن، 

 َ  (د.)، وازى مَ َ اموةى واى و ،  ،مى  

  .٢٠١١وَ،  -رؤذت 

 ،  ،ردى مى زذ مز، ول م ٢٠٠٨.  

طَان و ةمى ورةن،  ، مى         ، و: زار، زن و وةر  

 ،َو ،راس ى٢٠٠٧دةزط. 

            ، ىرا، زامى دا، ممز دممدةو  ر ؤر ، َو رىؤذان مر 

   . ٢٠١٤روةردة، 

وة اط، مى ر، زامى دد ،ى    ، واو دةوروَ  ر زان 

  .٢٠٠٥روةردة، 

  .٢٠٠٨)، وَ،  ٤٣ موش، زم ،مرى رومى و، ذرة (

امى   ر مةر ، و ا  زم ردا (َوة )، مى ر، ز

 ،َو ،نى ز ،دد٢٠٠٩.  

 ، ىم ،  ،وا دة  ر ،سَ َ ٢٠٠٥.  

 وان ل رةج،  وةك وم ةم مَان زن و ر، مى درا، زامى    

  .َ٢٠١١م ،ى زن، 

 ز  ،  ،ى دارام ، رط ،ردى دا دة  ىَردى، رةوام١٩٧٢ط.  

       ،دد ىر، زام ىا، مرد مز  ى ووا امرن، ط د ز و 

 ،َو ،داب ى١٩٩٠.  

دة ى رووى زمواموة،  ، مى           ا  ا ،دموةى   

 ،َو ،٢٠٠٨.  

 ،َو تى رؤذم ،  ، و ر زى و(د.)، وادزة  او ٢٠١٠.  

،َو ،رد ،د ىزام ، ،دزة  او   ، ٢٠١١.  

 ،َو ،دد ىت، زام روةردةى  ،وةواممرةى ز ، ح ٢٠٠٧ .  

 ،َو ،دد ىزام ،واممح، ز وف  ١٩٨٧ .  

  ،داب  ،د ىح، زام وف ددار ا  ، ،َو١٩٩٠.  

          ،مَ ،وونى رم ،ردى ر َم م ،در ح رة ،ح وف د

٢٠٠٦.  
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 ،ةم ىم ، رط ،وةامَو واوا ،َ َ (د.)، زام دى ٢٠٠٩.  

َ (د.)، زام دى  ،ةم ىم ،دووة رط ،وةامَو واوا ،َ ٢٠٠٩.  

  .١٩٧٤) ، اد،  ١ذار، ردو ر زن، طظرى رى زامرى رد، رط دووة، ذرة (

    ،راس وةىدمو ث و ىرى دةزطو ، واممى ز  ،أ  ور    رط ،

 ،ط٢٠٠٤.َو ، 

  

 روة رةن:

 ،ا ا  ،ظا (د.)، دأم اا ١٩٧٦.  

 ،مدار ا ،ري ار ا(د.)، ااا اإ وت، ٣ ،١٩٨٣.  

  .١٩٨٢، ا ، أ ر  ، ا، دار او  واز

  .٢٠٠١ ر ااد إا، درات  ا وا، دار ا  وا واز، اة، 

  .   ١٩٨٣ا(د.)،  ا  ا، اة، 

، ،طا ت، دار اما ا  ،(.د) م     ،وا ٢٠٠٤ا.  

  .  ٢٠١٢ول، ار اى  ا ا، ا ا ت م  ،ج، أر  اردن، 

 ،ر  د ،اث اا  و ا ا  ،ا ر ٢٠٠١.   

  .  ٢٠١٣ طع ا و امء، ا او ، ا   ،ر (د.)، امت وارة

 ،،وا ا  ىما (د.)، اا  دواد ١٩٧٦ .  

 ،را ،زارا ،ا ا ا ،(وا درا) ا  ،(.د) ىر ام ٢٠٠٦.  
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:ا  

    ما أو ,  (تا م اا)         ةه ا  ,ة ادة ظ اض

.أ ََ أن  أ و ,ت ا  

 .ة اوا ا   ,ىأ  إ   تا م   

     ,( را)  ,ما    ق اف ار وااظ راه ا  ض اوا

  . امُ , ام, اض ام, ارع ام ,ت ات و ا ارة ،(ارة) 

 
 
 

  

 
Abstract 

   Meaning transportation (Connotation) is a linguistic phenomenon and occurs 
in all languages all over the world. No one can stop it. Transporting the 
meaning of a word from case to another depends on the technology 
development and people’s lifestyle.  
   The aim of this research is to reveal those methods, which are used to the 
meaning transportation (connotation), such as: metaphor, borrow, narrowing 
of meaning, meaning expansion, lowering of meaning, rising of meaning, word 
death and forbidden speech. 

  

 


