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 َ  زم ؤررد َم ؤ مرة 

   م (  رةَ ، زاد ن )

 رة  .ث.ى.د                  ح كروم 

 
 

َ 

مز وةك مرَ مىَ  دار ر ؤا ؤ  ما ى زؤرى مران ةو دةىَ ،     

 ؤ ردا م مرن ن َ  ازة دةم ، وةش  د وةرط  َ رة     

و وةو ََدم طلَ  روداوةم  ردة و  مم طن  ة  ل و من

 َ دى ةوة ، ك  َ رَ  ت ََ  َاموة دةَو ر  رؤ ، م

مرةدا ،  وةردةطىَ  طمم م و رى مر ى َ ر  رادم  رط و     

  ل ن وز مَر  رم  َازَ َدة زم ازىَ  ؤك دة دمرط

دى دوة  دةق ، َن ش ر م رَ مر روى َةت د وةك َاز مرى     

و وا   رم  ت      و  ارة رى ى  ، َوى دةررا  َامى م

   َو  ََرى د نم وةىدم ر وةكم ر َىم ، ل َم م

 ن و زادَ ن وةك نرامو م ىم م ارد دة   ، ام   رة 

امام  م ؤك  رادةك و مرة ةو ن و وا َم روو  رط َ و           

 مزا َ  دراوى مر وةك رةو  روى مىَ دردةى موازة 

 

َزم ؤ م : وةرى  

/ زىم رىرة  

  أ) رةرى مزى  رووى روة

مز وةك مر ،َؤوس  طَاموة و رووى دن و َم وَى رةرةم مو  

رط ؤن و َ و  روودام رووداوة ررةم مو ؤى  َ دة ، َودوة 

               ،َ وةَر م ى  َوة، دةوؤ ن  دمر و زم رىم 

  وس وؤ وم َىدة  َوا ،د َوا امم دن ودرو ،مو ط رة

.َ ىرةَ وم ا ن  

 ؤ               ،وورم وار ةَ  ى ةى و  وسؤ ازم

مدم ر مز  ((ر َررة َ م و مزة،  دة  َرؤدؤ َ و  مو      

  رَى مزوة، واَ دة     ََمى ا، و َة را دةرمدرىَ))
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         َازَ  وسؤ َ    ر . وم و م  ةىَو ا موا  د

.ََ نر ى ى   ت و اؤ م َلط    

 َ  (َ ،ت ،ووداور، ررة)  ؤك م ،م َؤ ر رة ى

                 م  ةم م  وم رىم ا ن  ،َمت م ؤك م  َ 

   م  ،اَ   ،وةوؤ ى  نمَر   م مَر 

  ت َازَ وةى  رةور م)) ىو وا ،وازة د َوؤ  ،وةَوؤ

          ((ت ر  وةامَط م رىم زؤر ةَ  َدة ، اوم  ى

ر  ت.دوور مة دةَ  ن تر دة اَ وسؤ  ىرؤدؤ و ردة و رى  

     دمةَر ر و ََا دةمؤ  وسؤ  ،وةرةوم و ، ن ررة

 دةب م  ررة ىَى. وَدة َ مووداوةر ةور  ،وةة مَ ك وةرة  ر

رةر  ر مموة، وةك م و ت و ؤ ران  َوازى  راورد    

   َ ررة ،ذدة دةى وةرام  وةم )) ،وة دادوا مم َلط

 را و م       ةوةَ رة و و ام ووىر  ،وة نةاوةم دة  ورةم وة و

ؤظ  موة، م َطلَ دَ و  وموةرىراا دووة)) ،   دواى  م و   

 ى  زدةدةى م ىرة و ذدة دةى وةرام )) َرؤدؤ امر

ى وازةوة،    م ؤظ دةدا و ر ى  ازي دازرا      

  و، رؤ رةر طرا و وة ومى 

   ،ا دةى ، ((دو دة مزارة وات و ز و  ى و  ؤظ   دواى  

م دووة م و رام  ميَ  رؤن و ؤا،  رةر طرام ردات  

و رةر ض  رووى رةوة و ض  رووىةوة و ض  رووى روة طرام  وة          

)ؤ).١ مرةم ومَرةو و رمَ          نؤؤك و ر م ك و  ك

دوة،   زؤر مور و د و  و ؤوم رد و دة م َردى  َ َط و َش    

رةط موة،  ض  رَى وةرطَان و ض  رَ راوى زم  دةموة  ،َوا ؤون و 

و مورامَ ش رون ووة و َووموة و ررن  مومموة رةماوةوة و   

.َ  اما دة   

  رةم رةرى مزى:

ؤ مرى ردى ((ر  رةى راموة ر  رَزى ر وة)) ر ر وة       

وَى رةرةم وةك ((وَى ؤظ  و دةى ر  ذم وا  ردن، وا وَى    

 و من   ذما رووروون دةوة و         م مو ؤن  رةماموةى ت و و

((ا دةط نو و )ن          )٣ م    ردى ؤ وةىومَم   ،

  َ ذةى"ةر " روةك ت و ردا رامر طرة مََر و ورة دواوة   ت ودة

             ،َ  رى وا  ، َطم دة َوام  َ َم ؤ )) :َدة
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    ،َ  َمك، دوم ،َ ،ك ،َرد ،َىَ، دار ،َ م ،كو

((َمرو طم مدووة)١( م. ررة ؤا رَم ؤ  َن دةو  

              َ ذةى " " روةك ،ردى َم ؤ َرم دا، وةكَ زم ؤ 

:َش دةرةوة دا ر دوو زىم رىرة ،دووة  

  . رةر  رى ؤظ.١(( 

  ٢  ررة .((.ؤظ  دةر رى)٤(  

  رة رةرة، روةك  موة درة، و رةرة   ،رةر  رى ؤظ:     

 و َةى ؤظ َ دة  ،َو واز   ؤظ وةم َ مى و َى 

( ردن و وة  مو ر او، َر  مو دار و ددة، رز ون رووى وا وةك (

،د َرط  ون وةَرط  وا}...{ ََ ت ودة وم توا مورة  وىوم

ؤوس، وةك وازك طلَ رةرةم د م و  َمى د  )٥(لَ ىَ))و

 .مزم رةرة َل دة  

  رة و و رةرام  ي دةط  ،َؤظ م  ،رةر  رى دةر  ؤظ:

  ،ررة َ ؤظ م رج م))  ىو وا  تمم ن ن رووةك َذةل ررة َدة

((َ ردم َؤر)٦(     َر دَ َلط ر ورة َك دة راج و)) ى  وم  .

ن ى  }...{دوان، ن  ى (ح ر) و (زاد رز) رَ و  رادووى  َدم ى دةدوىَ

( د) و (مرن ر) و ( ر) رَ َوو وَاماو َ و  دم م و        

  .)٧(مزى زموة َووى ى دةطَوة))

  

  روةى رةرى مزى  

وة طر و َ د َ نذة    روةك     زم   وسؤ  ىمم

          ن و ض ىَو مَ  وس ضؤ .م َوةردةط َ ودى ىؤ دمَ

             َدا دةد َ   ،َدة وةر   .... ن وووداوةر دم ر

درو  وسؤ           َ َيى مدوم  ود  ،َطن وةرمم  ود زا و دم

وةرَ و رةرةم  دومى واَ  وةرَ و ت و مى رووى وان   

   تدة َ ذةى "ى " روةك    ر ،ََ زىم رىرة

((روةى ى  دوو َ دومى ن و دومى مىَ وةردةط ،َو رةرام   دومى موة       

      نمزم رةرة و دووة وط  ،ن نم   نوام ىوم اونوةرط

. َةدا دة َذة  ش ،    )٨( رَ م)) َراوى دومى مَ و  درودمن

 واز ةَ   ،َن وةردةطم  ود ىؤ وم   ،اوس رؤ 

وا      من و   و   ى و طمم و  و ؤذمى،    

.ََر دة  
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    -ب) رةرى مزى  رووى اوة:

  . رةرى مزى  ؤم"  رة"دا:١

          ؤر ؤك و م ام وؤ ووىَ اَدر  وسؤ ى"ةر "

  و َو َظم) ا  ٢٠٠٨َ مؤ  و (ر مة) وىم  ََ َيدو (

و وة.َ َةدا وةدة  وردوموة و َان  ؤم ،مزون و مى و           

     مزدم ؤم روو.

رة ؤ         ،زى ((رَر  ر ،تدة َ ذةى ى ر وةك "ةر " م

رَ َدار، م موةرا م ن وا رد  و،  وم موة و ض و       

ز رط رطى و رَى ر ى َم ؤظ رد و ... ،ر  و  دة ردى 

، وا َ   وى " رة"ؤ رةم دوورن  زاى مزَ.        )٩(دو))

دةرو  مرة  ؤم"  رة" دةطرَوة ر و ؤمى   دواى موةدةموة 

ون  موةدةم م دواى مؤ    ؤ َم و رر و)) َو دة 

) ١٩٩٦.  ؤ وا ؤ دةق   (      )١٠(و زؤر  ؤ مز ؤ (دةق)و))

، ؤس و داوة  مرة  ؤما،       مواوة، وا دةام   َ  دواوة      

        وة "ةر " وؤ ىووَ ر  مَ  ن ةداَ .ََر

 و  نذة رط و َ دا"ةر " مؤ و  زم رج م :َ مؤ

 مد ممةرى رمَم  مرة و ؤمدا.

  

١:ؤظ رى  زىم رىرة  .  

   ؤظ و  زى وام رىرة رى ر دوو امزم ؤ رىر  "ةر "

دةر  ؤظ رَوة.  وم  ؤ (طى روةرى)دا ر  رةىةَدم ؤوة 

 ،ََوام رة  ؤ ارَ     ،َر رةو مو دوم مزَ رادة  

ؤوس ذة  موةى مدووة.  ار   طمم  و  ى رن      

ى رَلَ دط دمر وام َ ،َك دةَ م و ىرة اىَدر  و َوةَر ةش و

((ن موى اَ  و َ و  ز دا رة  و زةر َ د و ى و    َ م و 

  و وة ورد ووةى م ر  و َل م ىرام و دةوة و َ زدارامم زة

ة،  م ار  َام  ر دَى رةش، وةك         َةدا  رةر)١١(رزطردن))

رة َ دوذ ن  ََا روة زالَ  ،َروة  دةدا دة رةر ت و         

        واذةىدة َ مَر روةك ،وة م َوام ر   ى)وة م

  م ىم ر و دة  ودى وسؤ وا (رى ونو زا َلَ دط دنر ،نر

ى وةرطوة و رى مو ؤىدووة،  رَى  زم وة  طَاموةى     

  مو دةدا ر دووة.رووداوةما مرى مزى 
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        وسؤ  ،َدة    و ؤظ رى  ررة ند( ارىد) ؤ 

((رة رَ طورة  َ  مى رووى وا َ مزي َ دةَ وةك 

درة  و ن  وةى ك   و َةدا و ك دة وة)) ى امة ر ى

 َدة ،ةدامَ ر دواى  وة    ،رووى وا َ دة ران وةك  ط  ))

، ؤوس ر زوو و َ )١٢( َ ى  ووة و درمة وطموةرةن و موون))

 َوو، وةك دةردة   رَ ى  و ََدة م     ندوو  وام ))

((و وان ونر و  ر َو ة ط دة م دا)١٣(  

  

  مزى  رى دةر  ؤظ .:رةرى ٢

             َط َامزى دةم رىرة دمدرو  وسؤ ،د َ نذة روةك

   ودى مزم ؤ  "ةر ".َ َ نؤزى و رم رىرة  تؤظ

 وة ورة وةرط.وةَر مؤ  ررة وةك ،ؤظ   َط  

 ى وةى "  رة  "ؤم  ط و َ م وَى رةرةم   ودى 

  ى رَرى، د ،ذد) ن وةكم ة وةر ووم  ،وةن وةرطم    ى ،ةش و

  رن، م و ...)ى  ؤم رَوة.

 َو رةرة مم (ذد)   مى ردا م مى ر  و طاوة  

   رو زؤر  رى َ رَم ورة وط َر وةك )) ذد}  ر وت{  ١٤())ى(  " .

 ؤ  وم  .وةَ رى امؤ  ،وةوةرط م رةرة  ودى "ةر

    م و رة رىرة دواى   دوذ ََ وةك ،وة رىرة وةك ذد ( ارىد)

ر وام ،وةو د َررة نادة      دة َ و  رةى َ ورةىزؤر ط ذد))

((دة َ ى رةو م ى و ،ن اىَد در َدر  ش و َ لم)ةدا  )١٥َ 

روة نور دة نرة  ،َرامَو و رةى، وةك دوذرة  وسؤ    وو

          مو ر نَون و ورمم   ،ذد و َلط  ( رى َ)َدة 

       ر مةَ  َ  وسؤ َدة .َ    ذد َىم م ،َطم

 َ ر ن م ن رة) وةك    زم  مرة  َر ش  َ ،(َرد ر  

.ؤ دم  ن وط َ   مط و  ،وةداامَط   دةق دم 

َوة.((رى ن   (رى) َ د  رةرة مم"   رة  "ؤا  ر

رى َى ام و م و َ طم ، زؤر دة م رؤلَ و َةى  وةردةطىَ و طلَ ؤظ 

(( ىم َ)١٦(  وة رىرة رى وةك ،دا(وةامرط م) ؤ  "ةر " .

 ر وة وَر  وة مووداوةر ومَرةو دن وةَر   ورامرى مدوو ))

 َة د   ،وةَن دةم ادوورر}...{ را ن و ، ر وة دةوم  

 ازوة و داَدة ووم ن وَردا دةر م((نوةردةط َ)١٧(.  َررة ى 

      و دة مر و ى رةى دوةم  روةك ،وةرةوم   ،(نر ى) وىم
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         ى و .وةَر (روةرى ىط) ؤ  "ةر " ر وةك ، و وةدة

،ار :َن دةر ى  و ى ن ور ى  ى دةط ى مد و))

 ا  ىرو ار ،ى      )١٨(رن و  و َ وةرط و  ََد))

 زادى و  دمر  َ ةدا وةكَ  نر   َدة ار  َ ووراوة

  و ةى دادةمَ رىد  و  َ روةرى ىدا ط   نر ى و))

((ةى دةَ)١٩(.  

م ة ،"ةر " مؤ مم رةرة  د َ .(م) وىم ،

م  مى ردى روة و مى وة  ،طر ر م رَ دا َوة     

و  وةر دة  .َؤ (م طراموة)دا وةك رةر َوة ود  ة            

  رة رىرة اوة ووةرط    ى ىم رةو و و َدة  ارى ى 

     َ م ،ىةر وةىدؤز  رة رىرة وا ا و م ة  .تدة  ى

 َوةك دة َو ىةر وا  رةد  َ َزامم َ ىَ م  َدة)) م 

  .)٢٠(دةمَ    ض َ  َة رووى مدووةَ ة))

 روة ،دن ؤنى دؤمَر  "ةر " مزم ؤ  َىم   دمَ ذة م

  ؤ  وم  ،دووةرى درورة ر ردوو  كَ ؤظ َلط َذةل ىو دن و

 َر  ار َ ،(روةرى ىط)           ،ن م َ ردةوا  َزامو م َدة م و 

  ردةوا :َدة َ و َوارى د  ى     َو وة تت و م ىَن رؤر رط))

  و  وةىامَ و  ش ،نوةم و َ ،وم َ نرة ر زام   واى

((َوة دمم  ةرَو وةدام م ن َ َم)ورىَ )٢١  وةك  ةداَ وا ،

 دة  ن و ورةدة  َلط وو ورَدة ار ادةرى يَ داوة    و  و))

 دن  و ر((وةاَى ط  دةر ت و س و و  نَ َر  ،وةو ارَ)٢٢.(  

   دم اوة، وةك دواى ؤظ  دةر ؤظ و انَم  ()رانن و طداوة (روةرى ىط) ؤ  ر

:َدة  ومدةَو ذ و و و ارَ)) ىد َى دةمون رَ وةىم 

(( ىَى دد َدةم وى د و اةى رَد)ن.  )٢٣دةر وةَ وةدوو م  ردةوا و  

    مذ  ىزم ةَ  ر ورة َك دةدوو ،ةر  ى(همى طو) ؤ 

((وا ر دةَن. َ دةَ مو طر َم و دم ى دةت، ر و وة  دةَن  دواى

 و   ن دَ و رىدةوةم         )٢٤(ر و ر م و روو   درَ دةن))

 َدةدةوة رى ن و ن ))((وةَو دة َن د)٢٥ (  ى  وةرة  و

    دم ى دواىدوم  .َن دة ى مدةوة  ،ادوا  ن  ،تر دةمط َ

         و وم َدة  ى و .َورم ند  ،وةَة ورامم َو ن   

      َة وام َ ،َرة دةو َ م ممط  ى وةىدم 

         ةَ  ، د َ و ة ى َ و ،وةَ وةدوو  ى
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 ، ى ارةوة ك و  لَ،  ((ر د  ،د ى رةوةى ة َو

((َوةر د وم  مو ت و دة.  

) ؤ ٢٠١٠  ،ة(ر) و  ،تش دةَ ني دزم رىرة "ةر " ،(

((  و  م دةطرَوة  وى  رةرى رة ر ََ دةت و َ دة َى و

رةى  رةى د و ط :ؤ رىَ طرى ةت ؤزةرةوة،  وة و          

ر . َةدا طن دةدر َ)٢٦(رةم َ دةدرَوة و   دةا وة رةم ةوة))

  ر و دةوَ دووان و ط طلَ ؤظ.

       .وورام  ،دا"ةر " مؤ  ون زيم رىرة رى و رووم مط م

         "وةى ى      ذة َد، دة ن  مزم رةرة  ى

ةرَود"   ىوةى زؤرر َ  وةى ى وة ،وةر وةرط دة  زؤرى

  رةرة مزم ر  َم  ،رةراى ش ؤم دةرم  رةرى ميَ.

  

  ب) رةرى مزى  ؤمَ" زاد ن"دا:

د ن"ى ؤوس و رؤموس  درَاى َووى ؤو ،ام ار  ؤك "َزا

 ذَ موةم (م، ط رةش، طرة دان، ة ومَ اران)و وة. َ زؤرى 

 ت" روةك ،زم  ذ مؤ  زم مَر)) :تدة َ ذةى "

((و َارزاد وةك دَ مؤ)ن )٢٦ َر مؤ َىم  ووىر وة ودؤز

.م  

         دواى )) :َى دة روةك ،ن"دا زاد" مؤ  رةم  مَر   

ؤ م و   ؤ ط رةش دواوة َ ى َى طؤدة و ؤ مو دمى   

((زم)٢٧(       وسؤ  ،ةىم ارو د د )) :َت و دةدة  " ت" روةك

م ؤ  دواى  ،ت ر ى       ن ودا ةرةش، طر ط) ؤ   

، "َزاد ن"، وةك  َدة  ارى     )٢٨(ةومَ ارام)ةوة درة))  

 زم  وةى ى وة  ر و  ىَدوور و در َومز ،دةرووم ؤىاؤ

     م ى  َ  ،ت م ن و و  وةَر  ،َر مؤ زؤرى َ

            ،ت ى م ز و و رةزار و م وةوة وى مد  َاموة، مَر

َ ر ى  مو ذ و وا زم ر مر و و ََدة مؤ(َررة)

        ََدة  دوو زم)) :َ وةزم رةى  ،تدة َ واى  ر و َن دةؤر

            ريم  ،َم وا وور َمز  م  ى واد مَر رةو   ر ر م

((زم .  

"َزاد ن"  درودن و مام  دوم مز طم زؤرى َ م وَى رةرة 

  مزم داوة و َ َةدا وةدةَ ن وة.
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  . رةرى مزى  رى ؤظ:١

               َ ؤظ ةىَ  ىوام   ،"ن زادَ" مؤ  يزم رىرة

        () ؤ  وم  ،وةن دةى مزم رىرة   ، ن ى وم

وة  ووة و  موك رةو ارةوة       ()رةرى رة  ،ى موة  وا  

        َدة م  .رة موم َوؤ و دة  ()،وة 

       َدة ط ةَ  .َ ىا ى  و َََ  َل ات و ق زى ذمط  وةى ى

َ    .َووة دةردةَوور م  ،رةرة  وم زيم .َ   َذوور  م 

  َر وةك دة ،نؤؤك و ر ر دة م وةم ى  نرةولَ مط   م و ))

 دوون... دة  دة ىوام ...ددةدؤ ...دةدوام  ...َل- س ...زؤر دةدوام 

ى وا و دةر طلَ راف و  }...{وةك و ؤ داروون و م ؤظ مطََوة،

ممَ . ةدا   َ)٢٩(ام رازوف ر دة ...ر دة و  دةووة))

و رةرة وة  ،طلَ مورةمَ دةوَ طط  ،م  دووم  وةش         

:َودةدةر طدا   وة وةكدةدةم وان وة  ،وة  

   :ن وَ نَؤذر))  

   ...وىو ت م ر َمؤر ...َةردةَ ام َر ةداوةر و ...وم  

((ن دةَط  :و)٣٠(.        طوان ط َلط م ، ر و س و م دة راموم  ةداَ

وو م ر  دم و ؤ ى  ،تس دة وان ى  ى ت و رازى ددة  ،نرام

ى دةط ى ورةر ط َد   وام ...دن دة ن زةق زةقو ...َ و ...ة))

  و ز و زة ...دة زةردةوة  اردةورى طرةا ن َ َ ...ةم ون، 

روة .)٣١(ون ون: ى، دؤ ،اك،  ...))ر  }...{دوا دام ى طن

      ،وةش و   َة م ت، وةكدة ى دا اَ و م ىرو 

     :َدة َ دووة دةدويَ و دا   لَ داط ،وةزمون و ىَر))    وةرة ...

.طر ى  م دةمىرةوة،  وة ومى مز   )٣٢(دا... دوم  دى... وةرة))

  م َم دة مَم وذ و ورو دة رىر   وومر  ، اردوونم

دة   ،اةدم  ش، وا م واوى،          ؤمَ" زاد ن"دا 

ممت دةام َ َ  رارام رَم  ر و وذ  ر  مو م رةر دةت و   

   .ةداتمم ماوة ا رةزوو و ز و ؤظ و وةوةىم  وةَردة    رىر وةى َ 

واوى دة مولَ و مَ و زى  دةمدا رةم داوةوة،  َ رة زؤرى مرى    

طَاموةى  رَى زم مزوة طَاوةوة و ش َةى د ام و ةى ؤوس و   

  دووة و ام داَن  مو ؤما ات. ؤم دةوم و م

             و  نر ىزام  و ةمر  ردة و َط  ،(زان) ؤ رىرة (وة)

    و و  ن زام  و و  َ  (زان) اررا    (زان).وة

     ة مومم  مَر  وسؤ اار  ،ؤ مومم  و  وىم



  رومك ح  .          رة ث.ى.د
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ١١٣ 

  مىوةرؤوو و مَ ررة زام دى زارى  و ؤ   ،زام ىم وةىمَ

..  م (ر)ى  مد و َ  دازرامىةون دا   )) و.دةروو 

ر ،  )٣٣(ردان و   مد و  و َ و  م (زان)دا و  َموموة))

      ر ر و م و (زان) وىم ط  وةىى َوة      دة ى  مرد وم

(( َى د  َ ت... ردوو  .ََمزوم  رةرة، َةوة دةَ ةت 

 ذوة    }...{دة و ردوو  ةر و و ذَ َة و ةى  رةى دةردا

وة َ وو ر َ ةدار و ى وومر َذ  ان ر}...{  َو اَر  وةت م 

ت و ت ر ََ داَ و اوة و ى... ار دة رةى   روة ن 

م  ن  ...   ردوو و ردوو دة((َ)٣٤(.  

دومى مزى ؤ ( ران و  ن) و َوة دةَةت،   وى   

    و لَ دةَ  َلط نَ  ن و،انر ن و داوم و ،َوةَ

()وموة، رةرى مزى دروةت    رَمَامما مََ و ؤوس  رَى     

((  ، مة  و مة ، مة لَ و مة ر ، موك  ذَةوة: ار   و 

  .)٣٥(ر و ش   ، ر و  ََرة و َ  ى))

  

   ؤظ:        . رةرى مزى  رى دةر٢

"َزاد ن"    مزي دم ؤى و دوور دموةى  وا َ رةرى       

  دةر  ؤظ رَوة،   ارةوة ومى مَن دةروو .    

       ا و دة (ندا ةرط) ؤ ؤظ رووى زى وم رىرة    و  و  و ))

((ر ق و ر  ...را د دةردى  وزةرد)٣٦(     دة َوم  ك وررامط   ،نام

َور دة ووداوةر   و  رى ل ودا َ    الَ دة دَ دة   ...  وةى))

 نمط َ دا}...{   وة دة  ،وة ن مى دا   ىَ ىَ  ،

َم ر و  ،ق و رى ا داما  َ ...َواى دةد؟ ى : ططش، ى 

  س:دوو و ر و   وى دوو َ  ،ن ق دوو دوو  ،و دار  : ن و

  .)٣٧())وى زةردو دةموة

 ؤ (را)، طى دارى   ذ وة،  موون و  دة ،َرةر        

دوامة طى  َةرى، ر طك -((دار ةش ى زام  ...ذم دةو دةوَدن 

طن وة َن و ) :ون  َ دان        و ررى   َان موة، 

َةدا ؤوس  مام و رى َ رة و ،رار دارة ة،         )٣٨مذىَ.))(

              ،نوى مم ن وت م وة و داواَر ى مز  ى  دن دة دارة ؤ

       دة د مدووة ن ذم  و رة رىرة َك، دةدوو ام زادَ ى(ر)

   وسؤ .ندة  ن ر  و   َلط دن ومو دة وة رىرة

ى َ َر دةت، (ر)  ذمَ  َاز َمزى، زا و ش و وا مز
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وةت دةت، دواى دم  طرم من َر .َمزى وم  رةرة، و وة        

 (( ر  دةَ ةت،  دواى م ةَ و طلَ ذمم مو طرم دةو َدن     

دات ذمم طرن  و  داوان،   ،  (ر)ى زة ان و َ ن د، 

   ى مةمَو ط زووة ر  دنَ ى دةوة و َ ى وةزة  ض و

((...َدة وة دةمم)٣٩ ( وة وَر  و  َدة مَ س و و ر و  ؤ اىَدر

ة رد  ط و مل   و وة،  (ر)ى   و و م دوورة،     

َ"، َ ن   ر و َ  ىولَ دةدات ط ن دةدات وواو د   "ن زاد

َم وَى رةرة مزم  مى دووة ر م و  من  ومى    

رةرى  ر  َن   ، ،َ زؤرى و داوة، وَى م َرةرى مزي             

رةرةن روو َ و  رودؤ ذم  لَ        روو و  زادام  موةوةى   

روة روةك ذةن َا  ى ررى  ش ر ؤووة، ز        ت.

 و ردم  س و ر و  ، مك ر ى ةم رد،  وامَ وة دةم

             م ىرةزووام ز و  ىرة ا  ن و دةري اموة و ممن دة وةم 

.  ردى ى و ط  تؤذى ر  َ    ،ن ن وةوةىم  

  

 دووة َ /مزى

 ووى َروة:أ)  َمزى  ر

َ وةك َ دى ؤك، طم و   م د  م  .دةَ ى       

دةامَ :َ  روودان و وى رووداوةن  ى دةط ،َروةك در "ا در" ذةى 

ى رم َ )) :تدة َ((ووداوة)٤٠(       َ َ  ررة روةك ،م َ َووداو مر وا ،

 .م وم  

َ وةك م د ى َر و رةمم م مرى ؤك طرام روة،      

َ دم وة  مزؤرى ط  زدةدةى م َ  رط َر م  وة   ،ادةدر 

         ،ت ر دروَ ى  تم وةى  ،و  رىرى و زامام دن و اظوةك ((ر

((وا َ)٤١(          ى و ،ى دةروومم وى دةر )) زدةدةى م ش  وة ،

، دةروون و موةوةى ؤظ و      )٤٢(ةوة و طاوةى راى رؤن  موةوةى ؤظ))  م دةر

م رووداوةن. دوا  دواى  م و رام رؤن و ؤ ميَ، َ طم زؤرى َ درا 

َ َ د وةردةط          َ رادةك  ((وة رةر ى طا دة،َى 

(( ووز)ن و )٤٣رةرة ط  ر م وا  ىةَار و م  َ  وا.

 .َ نووداوةر  

(ر  رةت  ؤ مرى رد ر  رةى راموة،  دةى ا، (             

 مو ر ز ر رةطام ون، م ومةدا           )٤٤(ر  ا َة درة))

 ،ردةو مو ط َ  س ردةوارى ى وم وا َ ر ورة اردم ىَر
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مَةوارى، ذن  ذم، طورة  ط  ،وى،ؤَ ران           ز  ون  (دزى، َرى،

... (ن ر وة ؤ (و)ى   د ؤم ى ودان، زؤراب، ك و    

ش    و... ومى و ؤمن  دة مى ؤ ر رةطامى ردى و ر    

وة ى وةى  ؤون  زؤرى طم  ردمَ  وا ى ردى ةن،  

    نمووداوةر وودامر َ َو م و ...و مةمو ط مرة ن ورد وةك َمَ

 ،ن رد وا  س وةَر     ذةى "ةر " ر وةك ارد َيم ؤ  َ 

َ دةت (( وةك  ران م  م ىَىَ، م  مىَ  و َازى موى  

ة، َى  ( َن ٤٥(َ   وة و راوة و دةر  ت دة َ دةدا))

         و ََى دةَا و  َ  و َا دةدمم   )) اَم ؤ  مَر و

مى زم َى و َم طرامَ ن  ردادَ. دة   مو زم دة و 

 دا و  )٤٦( و م و ى ى دة دةر دةن)) ا 

ؤومى  ود  مز، وةك مرَ طَاموة وةردةطن، دة َ َر   َطلَ   

 و  َ ندة دمزم  و م و  زىم َ   ،زم َ

  ض رة ََ و ض م ؟

            َ( ارد مؤى روم دوو  َ ى) مومم َذ  اَ يم  "د م"

:وام  دووة ر دوو دا   

))١  َ .     دةرةوةى دةق م  ،اونت م ى وا ر  مَ و وا :

.َدةم  

.  َ م ن مزى: وا و َم  ر ى ون و  دوور  وا ت  ٢

((َت دةمرا و م  ،اونم)٤٧(.  

       ،  َ ا ن  ، َ  َر زىم َ ،دم شدا  َ 

          ود   َ))  وة و ، وازى ن م زىم َ َلط

 م مَ َو  َوةردةط وةى وار  وةوا  م َ رة   ،

      َ ىوامَ  ، اوا  نةَو  ،ا موا  نوم اوة َلط ،م

وا  مزوة، طر َ مز  ، َ  وَ َما ود  روةى      

وةرمط ،َ زؤر دوورة  وا و رادةك رط م دة  َم د َ مزى   

،  رَوة ؤوس و ز و رةزوو و وات و رووداوامى          )٤٨(زادةى ون و  مورة))

 ن وا ََ  َامن       مزم َ  نمَد وا ،ََ ند  

دةاز .َومى  رة َم  ن ؤون    ؤ مزمما زؤرة، 

وةن دةت،   مو طدةى       وةك ؤ ( مو دة ممَا)ى و راج،  س  روودا    

  ممَ روودةدات ن  ؤ (رى دارَ)ى

   َن دادةر و اوة م  ،ورةط َرى دار رى وةكَرر َ ،امر دد

.... زى وم ََ َدة  
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    ن"ى زادَ" و "ةر "      نزم َ ،نمزم ؤ  وؤ

  رَوة، َ َ ةدا وةدة دةمن  و َن وة.

   -ب)  َمزى  رووى اوة:

  .  َمزى  ؤم"  رة"دا:١

       " مؤ   ىَر  "ةر ".اوة َ ر ر ىزم ةَ  ،دا"ةر

ود وةرط  من  َ َمي رَوة،   َ ؤن، وةك ى           

  نمردة وةامَ د َ  وة وَ ر مَ.دووة  

         ،م ََ  ،تدة (ف ى )  وسؤ دا(وةامرط م) ؤ 

     اوة و ا زؤررد  رزارى و  وم ردي و ىم  ف ى روةك دةزام

((وىَ وم دى و  َ،      من داموة،   دواَ دوم ن  دوم ن  و رى دو  

((َى دادةمدم  ن د   نم)ن )٥٠م   َ و ن وا  وؤ ،

رَ و  وة،  ى ف دة م  ،ََ وة رةرى رة  دواى ط وموةى

 َو ىوةوم ط َة وادةزام    ض َ   دةم م   رةد  َ))

  .)٥١(َ  َة رووى مدووةَ ة))

      )وةَ رى مؤ  "ةر "  مزم َ  د َ        .وت)ة

    ؤ رة    دووة وَة وَ زؤر (َ) ن وةكو نم))

. را  وت وةك ون  واا وم"  ،  رة"   )٥٢(م رن َوة)

م ت و م َل  كادةر ،وةدووة دوورى    تمم و وا  ،ك

     ، (همى طو) ؤ  وم  .ت ةَ  َو وم  وا َامر مَ 

مى،  دوو ك    رةر دووة و  دومى دواى دن،دةَ مو و  َى و طم

 و  .وة((زار  زار  د ووة مو)))ا )٥٣وا  ةَ  و 

 َ ؟ن م  وم وا َ زامم دم ى دواىدوم  ة وا  م كم ، م وم

زم ىو  دور ومز  ررة وةى دواى  َودةردة وةدا و  وم

 :َى دة روةك ،َم (ووة موا َم و   َمط)) )ةى    ٥٤ رَ ََ (

 و دةرةوةى دةداو  رَ دةم َ)) َرةم وة وور ،وةدةرى م 

((و         ارىد) ؤ  وسؤ.م وم اوا  ةَ  َو وم رةد.

  موور   ،ؤ  .مووداوةر َو  ،دووة ىزم َو ندا د(

رد ارىرةى        د . َ ت وى  ،ىم و ط   و وم  

 :َر دةرة ،و  ووىَ          و ،ورردا م رام و دة ى مو ))

 وراز رةو  وةوةد زؤر و وى مظ وى ىررةوةدا م َم  و ة

((دةذا مَ َوةروم  و دةرةوة. دةرةوةى ذادةر)٥٥(       ررة رة 

       د َ.َروةرى دة  ت وى  و ط  ارىد  ،و وةر ؤ

زم م وم و  ارة       ى ارةمو ط ذد و و درم َو د و))



  رومك ح  .          رة ث.ى.د
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ١١٧ 

مرا}...{     و َ َر َ َارر د و ن دةذارةد     رةذ َ  

، وا )٥٦( و ارن))ارى دت د  َ َوامى  َررَر و زةح و 

رةووراز م وى م و ذم وى و و روة وم طمارى م و        

را  مو دارةم و ... ى مز وم  ون، وة َ وة          

   ،ََدة)  "ةر " ى(َو) ؤ ر١٠٠  ،وةى ط  ؤ ر (

)، زَاَ دةَ ١٠مَن  َمزى روة، وم  ر ؤ وَى ذرة (  

 ةَ  .زىم َ  وى مَو ،ةوةوامدام ))      ر  وةاَو زم و َ 

ووة موى دةر  ،َد مَى و.  وىَ ط طن دةارد... طلَ  و 

دا ن وت دةون.زةن وةك  ردةى.دز و ردةمن  طان ت دةان. 

ر َى رازاوةى طورةن َ دةون...ش و زؤر وىَ موة،  وَ دؤزوة مدارةمن  د

، َةدا ؤوس      ) ٥٧داوان  دةرةوة.. دةم  ورة  دةطَاموة))(   

  ،ََدة َم و ََ ىَى وزم َرةو    ر و َةَ اَ ن ف و و

   وة و ممت رَ و ر مَان ؤظ  مووة.

           ذد  ،نر ى ) وةك ،زى دم َ م و مَ  اىرةر

 مؤ (...و رد  ،ن.ونر ةر   

  . َمزى  ؤمَ" زاد ن" دا:٢

                      مرر ىَ ار  ،وةَر َ َىم مؤ  "ن زادَ"

  .َزى دام ََ  َو دة ا موا  نةَو    ى()  ،وةى دواى() ؤ

     دة م  تمم ،نرط  و َ ىر م َ تمم و َس دةَ

طر  َم  ، مرى ى  مم ر ر طرة مى ةدا طر  َى     

م  .َمة َى دة روةك  َدا ،دا اما وم َة ،ى دارةو  و ط َ))

((ؤ)وة)٥٨.                :َدة ؤ ةرةوةىَط    ،َوردةد وةدا َ  ومزم

 رو ط ر ... اما َم و))      را و ةو د ز ...تةَ ؤزى ََ م ...

((و)٥٩(         اما  ،َ ؤ و َ م  َؤظ  ،وا  و  و دووروامَ  

 َر و طرَ  و ممت دى طراموة  م َاان دوور  وا    ،ؤ (  َو)، ر 

   ى  ن ؤ  مومم          .وةو درو   َ و َزى، دةم َ

ؤدا رؤك َ وةك وةن دةت دة َى وموة و م دوو دار  دةردا،  و دوو 

(( وىَ... دوور  و ن دارة  مو دةر ك دةطن و ر دةدةن  ر  ذَ دةر  و َ در

وام د رؤك ََ و ر و  ...ََ ذَ دةردا  َمن  وارى و رن       

درود...دار و و... رن و و... ورة و و دةرط و و... رةم ر  و...  مو وا 

ومَ  َ ة  واا و مَ  ،ةدا            )٦٠( وى وا وَ...!))وَ... دوو

      ، اَ امدة دوو  ،َدادةم َ ط و   دةر َو ذ َ  وسؤ

  وسؤ  وام َ َدة روة   َ وةىدمةى روا  ،َ  مَر
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    ىزام و ََ روة و رو داب و م وةىدمةر  وسؤ ةداَ ،َ ؤظ مذ وا

،   دة و ردةرى ذم دوو  دةوةَََوة، روة وةى ؤوس رن وة      

  زادام  اممو م اماران مش، دَ وة ،ردى ى  نردةوا و مَ  وم

ؤى و ر ن و زادام ى  ن  دةور ور و ََ و َاممن     

 ران و  ن) ،  َمك دةََ          راَ".زاد ن"  ؤك ( 

  اَ مووداوةرة و رو        و ض موَو  ر ضن" زؤر زادَ" .وودةدةنر

زاد  (َ  ) ٦١(موم  روة دووة،  (( من مَ طورةن))      

ن)  رووى روةردةدم  و ر ش دة َى وةى  ان م َر و 

ن َ دةر   ،َؤدا ؤوس   ََز و رةزووى م ر و َ ا       

ةطَوة و َ  رووداوى ور و رووى وا       دَ  ََاز َمزى ن د

 ََمز دةت. مزوم َ  ر و وة دةَ ةت   ، ى    

 :َدة   ؤ ةرةوةىَط   نَ   ةىر د )) ،َدةرى  

  ن ن  ر ...وةوم و دا مة  ق و َةوى مارر م  

 ط َى مر  ض و و م وةر  نواز  وام ن وَ   نم زام و

  درة ومََ  وا  واا وم م. )٦٢(م م ))وزةوة دارذا

  

  َ:  رووداوى مزى

  أ) رووداوى مزى  رووى َروة:

    ؤارة و ر ( ت و َ ر ورة)د م ك ؤك و ىد َ ووداو وةكر

دمموةى ؤ مرى. ر ؤ َ رووداو ن م رووداوَ دةت َ  رووماوة و ن     

  َ روومداوة و وام  داودا رووةن.

ك وا ،لَ،  ؤوس  اردن و رَم رووداوةما م دة ر م روةك وة      

َوو، ور، م و... و وةدات  رَوة  و  ى روو، م روةك      

       َ مموس طؤ ى  َووداور ر اردم)) ،تدة َ ذةى " َر"رد

  .)٦٣(درى اوة))

     و            وا ش .تدة  ىم وسؤ  ،َوةطر مو ط رة  َ

 ،ََن دةر ىؤ  ،اوةموون ر وودةدةنا روا   ىووداوامو ر وسؤ  ىوا

ود َ ر دةطَ؟  دوة م ،َم   وةرط رووداوةن  وا وةك ى َ و 

رك و رووداوة وام  ؤوس دةروو  راا ن و رووداوامن َ ر َا          

ودَ  َر     دةذَ و رؤذام دةمَ و ن طا دةت، وا واَ دوورة و َ  و

     وة(( ضَر  و َى وةر   ود َوس دةؤ    .َطم

دموة و َان وة ن  زددن و رى مىَ  د   درودم  و مَى     

 تى دةؤ ىَو ،وؤ((تر دة َم َرط و َدى دةدا َو كةَ )٦٤( .
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َ ة رووداوةم ؤك  دومى وا رووت و دة دوور دةوموة و َ ة ام و            

   دةردةون.

       ر وةامر ىرة  م ،ردى رىم ؤ       )) وة و زى رَر

 رووداوةم ؤ      )٦٥(رؤدؤ َ و ورى و  درى اوةوة رى اوة))  

وةى رد مام وا ذم ك و ى ردى وة.  وموة و زو و  و و َ و 

م اوة،   ى  و  و دوا رذ  َر وة وة، وا رووداوةن              زارا

  َة راو  وا وةردةطان و ش رطَ ر رةطامن وةرطو.

م ؤى م دة ر وا   ،ؤ مزَ دا، ؤوس  اردم رووداوة      

((مت راو ر  مَ رووداوَ وا ت،   َ ر و رؤ َ دة ،َو     

وةن  وا راى رووداوة طلَ رام مز ر دة  ،و ا ر را روودا       

((َرى دةط وم و را َرَ )٦٦(     ،ووداوامو ر  وسؤ د ةَ 

مت   واا رووماوة ن وام رووةن،   و م راوة ومر و رااوى  

  َدة  ىمم و ،وا           َامؤظ م ...و  ، ، وةك َر ر

            َر س و رة وةىمَ  و َةط ى دةروون و م  م يَ ودةر وامار

     زم َ امدة د ةَ  ن ام َ رك دةوروووةى م َدة  وى)) وس

، وا  رووداوام  وا و مو م   )٦٧( َن و ر ن و رز ان دةت

  ر َا وم  ، راوة و رااون.

     ردة َووداوطا، رمةَ زم ؤ  وسؤ      ن .زم ووداوىر  ،وو

         ، ىو وا  . و م  اى وادوم  نوودامر  ،نووداوامو ر زىم ووداوىر

وم  رووداوةط  َر ؤظ َز و رةزووى وا   واا رووةن،  روومدةن و م رو

         زم َؤ ىدو  مرةزوو ز و  دى ازة ود َوةى وامدمم ز و ر

.َ  

                 ن ون درومؤ  زا  ،ن داوةو نوؤ ،ارد َم ؤ 

دى وا( وا)ى ك و موةى رد مروو. وم) ح           رَوة، واَ د ن و

ر)  رؤم (رس)دا طن  مَ  َمن دةروََ و ر دةت. ن (د         

      م  ووداوىر  س (ش ةر زم م) ؤ  ( د   م ت. ودة ز

  ؤ مَ دَ   رووداوى مزَ ش دةن.

  

  ب) رووداوى مزى  رووى اوة:

  ) رووداوى مزى  ؤم"  رة"دا١

         م و زىم وا ش و دمدرو   "ةر "   مووداوةر دم زي

داوة و َ رووداوى مزى ض  ود وةرط  من و ض  ود وةرط  امم ى       

. وا م  نوودامر  َووداوةطوة. رَر  
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      ؤ مومم  روةك  دا(روةرى ىط) ؤ  ط مَدة  رةد 

   ط  مَدة    ،ووداوامو ر ايَدر  رةد .َدة ر روةرى و 

            وم  َدة  ،اوةموور ورة و مو ووداوىن، ررةرة َر وة

  داوى مزى.  روو

         َ دة نروةر ىط  ، و ردة نَ كار دوو  وةى دواى وم 

(( وة ر و و دةن  ر د، ار و و  ن مر  َوة َن درا 

   ريم)((ارةوة وم ا  ش وط َ ثدوو د  دم ن٦٨( ار .

 م ،ََى دةزم ةَ  ووداوةىر  ىَو   ،وام دم وسؤ  ةداَ

((وة م ى د دةت، و  دواى  رووداوة و ومن  دوو دث  َ رووداو َمز

دة  دوو دَ  دوو ط من دةردووة و رن َوة موة و ر ط دةن و 

.  ؤدا ؤوس )٦٩و موة رؤذ  دواى رؤذ ام  دةمَ ووة زارطى ن))(

دةر ،    دنم  ىَر  ى وزم َازَ   ،وةو م  َوةرؤم 

و داوة وَ دى و وا روو.  موةك دةت،  و دةَم روةرى و  

  م و دة َ و نوم   ،ى دةداتر       ى َدة  ن وت دةم َ

.َ َرى وة دوو دة َذ  وةت و مدي م ر روةرى و  وةى  

 ؤ (مَ طراموة)  رووداو و  رة  ؤ وة  رةرى رة  دواى 

رة وموةى دةطر      َى ارى  َ مى دةَ و رةو        

  َورىَ دة  ى   ،ة  ىم      زم رةد ،َرى دةطةر دواى  و 

رووداوى  ؤ ردن و طرام ر  ة مى و ون   وى ف.       

 َ رووداوة، َ رووداوى مزى د ، دواى ط  دومى  ى ف روودةدةن     

 :َو دة م   َ  ونرَ وم  .زم ووداوىى روم      ر َدة))

رووما ر  َس مامة  مى،  ى دةى دةىى م َف 

 مذىَ و دةر ا و  ردَ و  ((ن دةداتك مَو وةىم وةك )ن   )٧٠

((رن  ا  و روة  دووررا       رووداوَ وةك  رن و َازى دمن    

زى ، م و َ رووداوى م)٧١(دةَوة و   طلَ و ى َةوة َازى دةن))

      ر ى  ىا  ،ردة َو  ون و ؤ  رة وةرؤم َ َدة.د

         ذة وسؤ روةك .وة ر َ ،لم ن ض َ  رة روم  ض 

 َت و دةدة ا ومر رى ))  و و  ،ندة َؤظ ر ،وان مو م

 وة، داَ و ضم َو يَ دازامش مَ ،و و ماوةدؤر  َ  مط  ىَم

 مزى و ،  ؤوس َ ة)٧٢(َ رووى وة   ض َوة دة طَ ماوة))

 ا وةَ  ار  َام  از وا ،َو ر ا  َو و ر دا  ،ىدوم

  وموةى ؤزَوة و ََوة.
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           دم دواى  ي ر ر ورة َدة (همى طو) ؤ  كدوو  .وةََدةط 

ؤوس  درودم زا مزى، َ رووداوى مزى دةروو. دووة، دواى وةى   

 وَ مورام وة و َ دةت،   دموةى ى  طمم دة َو   

((وَن   رذاما    وا و َ روودةدات وةك   و و َ رووداوى رووى   

  )((د ر ،وةد نارَ موة  .دةرةوة  م  انىَةن  ، )٧٣

(( َ دةمَ ر  و وةدةرى م ،رووة و رةم َ     رووداوَ وةك    

)((ووة  )٧٤وم ن  رة ومط َ  ،ؤ  وةرؤم ط ةَ

و مم  رَك   دموةى دةت و ؤوس َ ة مزى ذم وا و دواى        

  ة وم.دم و م دةروو   دومدا مو طم

            َو  س ة"ةر " مزم ؤ  د َ  ( ارىد) ؤ 

دةت،  دواى مو ون و وروم رةى و رادم و دوورو و رة َ رووداوى   

  ووداور  ،َردا د ىزم  َزم ىو دومرةو م رَ وةَو ر و َا در

  َدة  وة ،َدة َ  ردةر، طدم َمر زة و  ىوة ذةمَ  ))

رام و دة ى مو  وةَو ا ىور شرةدم و  ((ورردا م   

            م ،وت ووةما ة  ت و وردةر و طدم َمر زة َو َ

  و اَ  وى  و وم َودة ، وةى دواى  .واووداوى مر َ وى

َ س دة َ             ى َدة  ،وة و اتو وة وَرطم  ردةدات و ،وةطم

  دةَم روةرى  رةى دا ت.

          ،دووة ََ ى و  ىم وسؤ دا(روووةى رامر) ؤ 

 َوةرؤم دةر  ؤ  مومم  روةك .زم َازَ  ،روةرى نو م 

درة  رة راموةى  رةت ر ك   مق و   اى ى           

      و َن دةرزطت ررة    ،وَ دة  و دة      ،و  ى

 ،وة ؤ  مزم ووداوةر  َ .ن ورىدة  و او د ر و ر دمر

 َدة  َروور َم .نم امَ ق وم ى  ون ك و ن دان دةردةا))

)  درووم روورَ  َ و رذام مور رووداو َمز ٧٥(و و رذا ران)) ََ درو

  َة.

      َ َىم  زىم رىرة امؤ ر  َىم  ،دا(َو) ؤ ر  

    ووداوىر م اَم  زى وم     َو) ؤ ر . وم زيم١٥    وسؤ دا(

  وورى دةزم ووداوةر ةَ  ر ردة َ .ؤ ر  وم زؤر ))

         ،  ر و ردة ،وةَ وم و ...َدرا َر وم  ...و    وة 

ودةرى  }...{م   ، ر وة ران و وةك دا ر ىردة  ت ورةط 

((َوى دا ن وو م َ)٧٦(        دام ك و   ؤ ر  ووداوىر ومزم ةداَ ،

 َر  ودان ن وو م ردة.َودةردة رووى وا  
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     ةَ  (رةم) ؤ ر  د ى ازدا  ...و َرةم ارى))

   ر  َ وةاردا طَن ر ردووة... م دا ونَو   ى رى

)   رووداوة واَ م (ى ر)، رووداو َمز و دوور      ٧٧())رى ى ؤزَوة

.وا  

                 ةَ  ،تر دةرة مم ك وةر دم  س (انَو) ؤ ر

   .م    د و  كةر))  ((وةا دؤزامَو )٧٨(   ووداوةر  و

  َر دةرة وةىم و  و ودواى م ، دةدا و م َ ىَ  ةم))

    ش دن رووداو َمزى َة دن و ر رةى  دم      و رادةون...)) 

      :َدا دة(ر) ؤ ر  وسؤ رة و   َووداوك و رةر  ةر ))

 ،د  َ     دة  ،وةاطم َ ََ  }...{ د دوو 

َن دةاوة ر ىو و  دة  وردةوردة  نذام ن ود و َ َان رةوةم.

 ومدا ك دم رة و دم        ) ،٧٩مو  . م ر دةرةوة و))(

 ََا   رةر و   مو ك و   د ،وم دوو دة  وةك ََ دوذ ن     

    وة مزم ووداوةر   امدة.ََك دة ورةو م نررة ز

ؤوس واوة  رَى  مرةوة س و م و مم ت، وا ر  رد    

  نردة اراط ون، وة       نردة دمن وةمط مموون و رم وم

 دمر و ووداوة وار  ود وةرط  وسؤ .دا  َذر  ر مَ زؤرة

 َزم وا ش و زى وم ووداوىر ام ىؤ .َ 

  

  ) رووداوى مزى  ؤمَ" زاد ن"دا:٢

      زىم ووداوىر م  و  دةر   امؤ  "ن زادَ"

  ؤما وةروو،   َ ارةوة وةدة ك  ن وة.

ؤَ   () ة زؤر ان روةوة مو مخ و دةرووم ؤظ َم و راو َاو.            

  َا دةذَ ()  ىو دوم ،داوة و () و مم  وةومو ان وم  وسؤ

و دةرووم و َوام   رار دومى دةوروورى، وةك        َ رووداوى ورة، روو

  وة ،ؤ  موا  زى و دوورم ووداوةر  َ .رَ ىر د  َو

 َدة   ةداَ  ،ان   دوو وم نؤؤك و ر))  ارى ى و

دةو و دةد وت ى ن،  و م   طلَ مورةن دةد...وامى    

دؤ   زؤر دةدوام ...س وةك و ؤ داروون و م ؤظ }...{دة  دوون

ر طلَ راف و ام رازؤف ر دة ...ردة ى وا و دة}...{مطََوة

  رووداوةدا ورى مى ()دةروو،  وة ى وةى م رَ  )٨٠(و  دةووة))

  وام تمم دن و َو وان َلط ن ودووة رةور م َ ىَن و رى دةَر

:َروةك دة.ةدةنم  
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 َر ةداوةر و ...ومت م ر َمؤر  وىو   ... :ن وَ نَؤذر))

.َةردةَ ام ((.ن دةَط  :و)٨١(  

 ،ؤ  ممط   د َ  ىةم  ؤى ر ومم م ك 

و و مووم ةمى دؤ و و  ،وازى   وة   

دةط  ،َى وةى    دم   اى دة  ،َ طرة دةومةم  ،ى 

ةمَ    ى ،دووة   ا  ت ووة مم س  دم  وةرط   و 

 َ ى ر ط ر ،م  ى دةرةوةووة و دةرطن و ر ر   ر  ))

 ،س مة  َ ...دوو َ م َن و س مى،   زوو و س ى مدةد

((َدة)ت        )٨٢مم ن َ ى ر ى كدوو ،وةد م و زم َووداور  

   ت.

وم   دةَ َةدا ذة وة   ون و و دوم و رووداوامى،   ون دة د             

       ون روة ،وة مموم ر َدة  ؤظ .وا  رة و دوورو

مر َردا م و وةك ى دَ د ،ر ر  مى وم  ؤظن  ى         

زؤر روة ،نم   وةمموم       َووداوو ر  م  ى  وم ر

     ان ور) ؤ .وةََطس م ى ىوم ،َدادةم   وا   ،اوم

مر و ن)، "َزاد ن"   َرة وممن  دةط ،ََوم ور و دوور  داب و

    زىم ووداوىر  .م  وم و ،ى دةرةوةورى دوم

((َ ن     دةرىَ،   م     ومىوة دةَ ةت 

 ...وةوم و دا مة ق و  َةوى مارر    ن ن  ر}...{  وام

      ( َم ذاموزةوة دار ط َى مر  ض و  و م وةر  نواز )ةدا  ) ٨٣َ ،

              َم  ن ن وارةر د ى وم ن ن و  ومووون و زدةر

َووداور.زم   

 رووداو َمزى دى  ؤدا دةام ذة  رووداوة   ،ان، َ ةدا       

 َدة   َل رةة ذر دوام ...وةوة  تَ ...د  ى))

 ا وة، ووم  ةَذ م ىار ط  ...و َل ...وةك وةرةر ض ذ ى

وردووة... ة...  د دوىَ و وة ر روارى اردةى (طن)   مو ر 

((زةردام)ر)٨٤ ردة َوىوس دةؤ ،دا ىوم  دا وؤ  .       ىر و

مَان ران و م و دا   ،ومى و  و ر َردن ات و  َز و رةزوو،   

           ،ورى َم ت و و ىوامَ  ، اررا زىةطر  ررا َزةطر ر 

  اَ   و َ، دةروو.موة مام َ و

ؤ(زان) ططى مَان رؤذت و رؤذوا، ططى مَان رد و ورو ،ر    و      

       زادَ) رد ووىَ امم  وة، وا وةك َ ى  رد وةىو م ن) دةر

  َ .وور ؤ  زى زم ووداوىر مَ و َ زم َر  داوة و
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.((َ  رووداوة مزم  ؤ رر وم(وة) وةك رر وم ردن    

 و ردوو  ةر و و ذَ َة و ةى    ى د  َ ت... ردوو دة

((وةى  ... وة ر ط و وةش  و    َوة دةرذَ  )٨٥(رةى دةردا.))

ؤر  ت وة م َ  َوة ر ار  رم رةوَش و َوة م ون، ََ وا ز

 دةَ  َ َ وةك رة َروة و  ؤوس َ     )٨٦(م زة َذيَ))

و ردة. رووداوة، رووداوَ َوو و س  ن مي زان دةت، َ ا ردن ر      

  ا.  ار ر داش

 ؤ (و ذرةن)   ر َمز  َ ون و مم و مَان             

     و مى م   ،َدة ؤ  رىرة  دا واؤ  .تن دة ادةران و

 ور ر َر م ادةران انَم    َودة  !َ و َ وان ى  ندووة

 () وىم  دووى َادةر َلط دن ىةم   َ َ...وةوة َذ ......و...))

 َم د      ن ...؟دة  ن  ن دة   ةرة... م 

((... دووة دؤ  ...وة َىور  ن َو دة ر م...وةم  رز ر)٨٧( 

و ؤوس   روداوة  دوور  وا ، مو وا دن  دة ، َؤ ) ة           

ؤ  ( ارانَ م        ى ، َر ر  ؤ  ، م زادَ ىد َ

زَى  وة  وةوة ، َ ة دموةى ز و وَدم ر و  و من     

       ت ، وةكمزى دةم َروداو م رةو ش ر ، ةو مواز ىوةدمَو  و

دةردَ و ى دة َ  من ،  رؤم رة رذاوى  (( وم رر  ة 

ورةن ، ك    و رن ، دوو وَ   دة وى ة  

((طم  دة   طر و مى ردى مزاوة ) ،  روداوَ دى ٨٨( ن ))

) ، ر ك  روداوام دوور  وا و دة م َارَةى روداوى مزى .ؤ         ٨٩( رةن ))

          سؤ ت ورد دة ة وطط  و زم ر َؤ  ( ر)  

ة َ دةََ و رةو م مم دةت،  طى   و ت و و ز و       

    اردم .َ نَةور  ات و نواو د َ  ط  رد ة  ىموا

  وسؤ ى  ؤر   َة ،وةَر  وو و  ،وةم  ر و َ

  وة روو  ةت   ةت دةطت و دةام   ر  ةن.

رووداوى مزى  ؤ  دواى دن و م (ر)دةَةت،  َر ان             

ة ،م دووى ملَ ذمط دنطط  تدة و دة َ نرط مت ذمدا ر ))

 و داوان،    (ر)ى زة ان و  َن د، و ض زةوة ى 

و  )٩٠ةم ى  موة دةم دة َ)((...َدةوة و ى َدن  ر زووة و طَم

َان  ى رووداو و ر ت و  ت دة رَوة ؤوس دوم د دروةت و 

  ذم رادوو و م ر ك  ة دووةن.
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  دا ط  م : ارةوة ىم 

١-   م روة مَو ر ، اؤ  وةامَط مَر  َو ررى مم زم

 َ ة راوةدا دةروو .

ردوو  مزو ل دوو  وازن ، ل َ طى  راورد طل   -٢

م      ىم وةن زم ، ز 

مز  ؤ م َردا  دوو مغ َرة ، م   رةى مَدموةى           - ٣

 م  ردى ؤ١٩٩١  م  دوة م ،١٩٩١ .   وة ةوة 

٤ - ) رردوو م  ؤ ت و وم  ندى زؤر (رة   ن و زاد

 رزارةن وةرطة  وى مزى  رمما .

 مز مرَ ودارى   م مر  َ روى وا  رطَدا . -٥

  

  

 روةن ردى

 ٢٠٠٦) ، وَ ، ١٩٨٠-َ١٩٧٠وةى ر ؤ ردى ، (ا در ،  -١

 ٢٠٠١،دةزطى ردةَ ، م،  ١ر ،  َى مرى ؤ ردى ، ض  -٢

 ٢٠١٣) مى رَ ، م ، ٢٠١٠- ٢٠٠٠م  ، ة دةمى رؤم ردا ( - ٣

  َ٢٠٠٦ دوو مى رؤم ردا ، و ، َم د ، ى  - ٤

، مى ن ،    ١ت  رةل ، رةمى دةروم  ؤمَ زاد ن ، ض    -٥

 ، َو٢٠١٢ 

٦-  دة مر ، ر د  

 ٢٠٠٧مى رةمَ، م ، ،  ١ود ا ن ، َى مى ردى  ، ض -٧

، مى ن ،   ١م  ةم ، رةر  رؤمَ ارةى روامى ر  ، ض   -٨

 ، َو٢٠٠٩ 

٩-  ، َو ، ىى رؤم ، وةَ وردى  رة ؤ ، رة ٢٠٠٥ 

١٠- ر مة ،  رة  ١، ض  ، َو ، راس ى٢٠٠٨، دةزط 

، مى ١مر در  َد، ى طَاموة  دام (  و ز) ى دى م ، ض  - ١١

 ٢٠٠٩م ، دك، 

 ٢٠١٠، مى م ، دك ، ٢رى داود ، َموةى ر ، ض  -١٢

١٣- مؤ ر ، ن زادَ ٢، ض ، مَ ، ى رةمم ،٢٠١٢ 

 ٢٠٠٧، دةزطى ردةَ ، م ،  ١و راج ، رةو مى رؤن و ط م ن ، ض  -١٤

 ٢٠١١، وَ ،  ١٨و ر ود ،  َمن ، طظرى د ، ذ   - ١٥
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  روة رة و رن 

١-   ، وت ، دار ا  ، وا ا ، ا واا  ، ٢٠٠٩ 

   ١٣٧٨ى ، مى  در ادت دن ، ث  اول ، مى دامة اا ، ان ،  -٢

  

:َراو  

  ٢٢م   ةم، رةرزى  رؤمَ ارةى روام ،ل  )١(

 ١٤٩روةى َو ، ل  )٢(

 ٧١ رة ، ؤ ردى رةو َوة،ل )٣(

   ،  ٢٠١ اوا ا ،ص )٤(

  ١٩٧د ر ،رم دة ، ل  )٥(

  ،  ٢١٠ اوا ا ، ص )٦(

)٧( َ وردى ،رة ؤ ، رة ٧٢وة ،ل 

  ٢٨٥ى ، مى در ادت دن ، ص  )٨(

)٩( رة   رل مط وَو 

 روةى َو )١٠(

  ١١٠،ل  ١ رة ، ةم ر ض  )١١(

)١٢ ، ر مة ، رة (١٣٧  

  ١٣٨) ن روة ،ل ١٣(

  ١٩٧ردى ، ل  ) ود اَ ، ى مى١٤(

  ١٢٥) ن روة ، ل ١٥(

  ١٩١ل  ١٨) و ر ود ، ود ا َ ، من ، م و  و ردا، طظرى د ، ذ ١٦(

  ١١٦)  رة ، ةم ر ، ل١٧(

  ١١٠) ن روة ،ل ١٨(

    ١١٠) ن روة ، ل ١٩(

  ١١٥) ن روة ، ٢٠(

  ١٠٩) رة ةم ر ، ل٢١(

   ١٠٩) ن روة ، ل٢٢(

  ١١٢) ن روة ، ل ٢٣(

  ١٢٢) ن روة، ل ٢٤(

  ١٢٤) ن روة ، ل٢٥(

  ١٦٧) ن روة ، ل ٢٦(

)٢٦ مؤ  ى دةروممل ، رةرة  ت ( ن ، ض زادل  ١ ،١٢٦  

  ) وَو طل َزاد ن ٢٧(

  ١٢٦) ت  رةل ،رةمى دةروم  ؤمَ زاد ن ، ل ٢٨(

  ١٩٣، ل  ٢) َزاد ن ، ر  ؤم ، ض ٢٩(

  ١٩٤) ن روة ، ل ٣٠(

  ٢٣٣) ن روة ، ل ٣١(
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  ٢٣٨) ن روة ، ل ٣٢(

  ٣٣٠) َزاد ن ، ر  ؤم ، ل ٣٣(

  ٢٣٧) ن روة، ٣٤(

  ٢٨٦) ن روة ، ل ٣٥(

  ٣٥٤) ن روة ، ل ٣٦(

  ٣٥٦) َزاد ن ، ر  ؤم ، ل ٣٧(

  ٣٦٥) ن روة ،ل ٣٨(

  ٤٢٨روة ، ل ) ن ٣٩(

  ٩١) ا در د ، وةى ر ؤ ردى، مى درا، ل٤٠(

  ١٥٢)  م  ، ةدةم  رؤم ردا، ل ٤١(

  ٣١) م د د ، ى   دوو مى رؤم ردا، ل ٤٢(

  ١٣٨ طَاموة  دام  وز، ل  ) مر در  د ،٤٤(

  ٢٥)  رة، رةو َوة، ٤٥(

  ٣٢)ن روة ، ل ٤٦(

  ٨٠) م د ، ى  َ دوو مى رؤم ردا، ل ٤٧(

  ٨٠) ن روة ، ل٤٩(

  ١٢٤)  رة ، ةم ر، ل ٥٠(

  ١١٥روة ، ل  ) ن٥١(

  ١٢٨) ود ا ،ى مى ردى ، ل ٥٢(

)٥٣ ، ر مة، رة  (١٢٤  

  ١٢٥)  رة ةم ر ، ل٥٤( 

  ١٣٦) ن روة ، ٥٥(

  ١٣٦) ن روة ، ل ٥٦(

  ١٧٠) ن روة ، ل ٥٧(

)٥٨ ، ن زادَ (، مؤ  ٢٣٢ر  

  ٢٣٣) ن روة ، ل ٥٩(

  ٤٢٦) ن روة ، ل ٦٠(

  ،   ٣٠/١) وَو  طل مر ، ٦١( 

  ٢٨١) زاد ن  ، ر  ؤم ، ل ٦٢(

  ٨٩) ر ،  ى مرى ر ؤ ردى ، ل٦٣(

 )٦٤ ،  ر ( ؤك، ل ر رىم ى٨٦  

  ١٠٠) ن روة ، ل ٦٥(

  ١٥٢) رى داود ، موةى ر ، ل ٦٦( 

  ١٣٥)  ى ، مى در ادت دن ، ص٦٧(

  ١١١)  رة ةم ر ، ل ٦٨( 

  ١١٢) ن روة ، ل٦٩(

  ١١٦- ١١٥)  رة ، ةم ر ، ل ٧٠( 

  ١١٦) ن روة ، ل ٧١(
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  ١١٥) ن روة ، ل ٧٢(

  ١٢٤) ن روة ، ل٧٣(

  ١٢٥) ن روة ،ل ٧٤(

 )٧٥ ، ر مة ، رة  (١٤٤  

  ١٧١) ن روة ، ل ٧٦(

  ١٧٣) ن روة ، ل ٧٧(

  ١٨٩) ن روة ، ل ٧٨(

  ١٩٦)  رة ، ةم ر ، ل ٧٩( 

  ١٩٣) زاد ن ، ر  ؤم ، ل ٨٠(

  ١٩٤) ن روة ، ل ٨١(

  ٢٣١) زاد ن ر  ؤم ، ل ٨٢( 

  ٢٨١) ن روة ، ل ٨٣(

  ٢٨٥)  ن روة ، ل ٨٤(

  ٣٣٧) َزاد ن ، ر  ؤن ، ل ٨٥( 

  ٣٣٨) ن روة ، ل ٨٦(

  ٣٤٤) ن روة ، ل ٨٧(

  ٣٩٨) ن روة ، ل ٨٨(

   ٣٩٨) ن روة ، ل ٨٩(

  ٤٢٨) َزاد ن  ر  ؤن ، ل ٩٠( 

  

  

  

 ا  

 ا اد زاد  ذج  ( دور از  ء ا اد ا )  ا ا ان

      ا ض زواد و  ةا ا     زان ا  ، ر  صو ا  

   ، ( نن واا ، ث ، اا ) م   ةا      ا   ا ا

اص  ا ا ، واف  ا ا ا ا  ان ا   اظر او ض اره   

دا او  اء  ى   ر ا ا  اء ن ما او و  اث           

ا  ، اب     اا  ىا م ، زى ب  دا ا ا ا وا ه ا 

     ا  و ، اا  ة ة  نا  و  ن را ا

    ا اا   ض  اا ، وا  ة ا ى      ا  و روا

 ا اء ن  او  ،  ا ا اب ازى  ا  ار              

. ا و ارا ت او  
  


