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َ   ريط موازة ةمةرو رووةي رمَ 

(َارةي )ي  َما   

 ا  .               اا  وتر .د  

راي رزام  

   روةردة

   زم ردي

  

 
 

:وةَ ي- 

           م َ  واز ََ "م َ"  ي( ارةيَ)  َ

         واز ةَ وةؤوةرووي مر   ر ووووي رر   وةي ر ، يد

اوةوة.  وازش  َي طَراوي م رةمي واز دووة، ممت        م

 َن و وَوم م رةم َو رةمة م  ك ار و ي ا واي       

       ت ةَ وة ر مم ووير  دووة    َ ر و َ ي

       ،َ وة ي و َ خ و يَ  ،َ رةوةي واي م 

َوة  ي رةوة  ر  .َموة َ وة روةي طت و          

  ةمةر  و داوة و       َ ر واو م َ   ،ت اظر وازام

. ندة داَ اَ ن و 
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 ٤٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

: َ  

درو ماوة  ،ام ي  زؤر       ..... َم  مَ دمي ي ردا و ة 

        ومَ   ة و ي  ،ر  وة ا  ت و

م  دةمَوة، ر وةك وةي َ  زؤري ةما  مم و        

 امَو وَو اريد    َ .اون و ام  َلَ اريو د ظ  ن ،اون 

و ة درامي  ي (َارةي ) ة،   مَ دمي ي ردا ط و و رة         

    م ،َواز دادةم َ  اونوم و دمرةي وة  يام   ة اَ

      ،ة  مو م و ط  دم و ظ وش و  و ان وَط

)ي رؤذمي  ١٧٢وة واو   َ واو دةن. روةك  َي  ذرة (      

ي مردووة دةَ: (( د دم َام       ، ردما و  دة ما   و رؤذم

و ري  ،َي ر و رةك، ي طَل و   ،م، ط و، طَي 

م َ  م م ، ي و، وري ل    ، ون. روةَ  ذ  

            .وة َن دة  ،ذار يم ،مي دةو ،ب  ي ووزةير ،وو زك

 و و ودة  م و يَان و دز  و  ر       دا م و رة

 :  د) (( َ  و دةر ٤٥٢: ٢٠١٣(.  

ران و َوة دمي  رةي ةم َ م اون و و َ و       

         َ   ،د نوة َ اونون مرد رةظو طؤذمي رروور ر  شرامو

 مَ َا ك ن ة       :َي َ ماوةوة م وة م  َك و را 

     رةوة  وَ زام وةَ  َ  اوة و مار  َ  ذة

        َ  ؤوةررو موورةي ر  ط وةَ ن زامَ  وة ر ،دراوةم 

  موممَ) موةي رورو رةمة وازةم طري ي َ َ ارةي ي 

 .ة  دا(م َ  

  

َوة  دوو  رةَ وةو،   ا ن  رَزي ةو زن و           

او  طَاموةي طري   َدووةو،  دووةا ن َ           و رو

رةمي مومن و، رةمي و   و، رةمي  و، رةمي  و ظ و رةمي   

ن   رزي    َذ  َ دووة. و اي وَل و موووم

.َو دا( ارةيَ)  

:وةَ زيَر  

      وةَ  وةيَ زيَر-   زي (وةَر-     َم  نر  ،(ري

مةو ر اوة وةمو دووة و دوا  َ مار  ، وازام ة

     َي طون.
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٣                                                             )٢٠١٦ 

:وةَ ط  

ط و َوةن وةدا ةوة  وةرزي  ()طر رةم  َري        

  ي   اام ران ووم م َم  وا ،َ   وةو

   َ ي ارةيَ  .اوة َ يي دمةزؤر ر مموذةي ط دا وةرزي امرزةرد

      ت وازو ط يمةزؤر ر  ةوة وةرزي  دن يَر   ام

   َ و و يمةدواوة، وةك ر ؤظ     داري ورو  ردةيو، د موازة

 م ون و،   و ظ و، رودؤ ذي و، َازي طَاموةو دةر و     

  طزاردن...د.

  

:وةَ   

            ؤوةررو موي رردوو د ر   وةَ     و  َ 

       َ م َم  ي  ي    ،وةط   يوازام ةمةو ر ياظر

ا  رةموة دواوة و ري و ر رةو و دة دةت َ)   ارةي         

مواز ةمةر  دا و(.وةاوةةما ر  

  

:وةَ ري  

      َ ي دةرةوةيد  وة وط  ي( ارةيَ) َ مار وةَ  وري

  و رةمة وازةم دي موةوةي   َ دواوة.

  

 :  

  َ ريور ارةيَ  

  زيَر :   

               و ،ة ي َ   زيَر َدا دوا ارةيَ  َ

       ، َر و ر مؤزي رَردوو ر م ي َذ   َ و وم

دة وة درن، روة َر      م و دوو رَزة   م و      

    م مَ   َ  توة دة  دا َ وةيمَ

     ش و ر مرةم َمي دةط دووة و ر ي َر  وةمؤر

 ام َو ممم     َي يادَ ةمر)) َدة  زيَردوو ر م

َ دةطَل وةدا  ار َةي ي و روامي   ر ر دازراوة و    

 ،دةدا َ م وَي وواو دةزة دةرَو ر ر اَ  َ امدة    ازي دةرَ زؤر  

     و ر  ز ي وم...َيوةردةط  شد م و-     َ  رةت م- 

 وة   وة دةطَل  ط رزي و ازي (ما) واو َوي و،    

َ  وةد   ) ((وةَدة ممؤر ام و امَر مؤر م َ
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 ٤٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

).    مو ر َ ارةي دا م   َرطي  ٢٣٧: ٢٠٠٩د د در: 

ي رةوة ا، ن  راما ي دةم )) ََومي رو  ممام و دوو رةطزة

ر ماوةي َارةي ة  ة   وردو دةرَ م و، وي دن ي    

  ).٢٤٢: ٢٠٠٩رطي رام) ((د د در: 

      م دمَو رةو و مردةد  انر  َ وا     وم موازة زةَر

            َر و وة زؤر و واممؤر   امَط    وةووي مم 

و ازي مووة ((  َةما ر  َي ا   و          

     وا ،س دة ردة م      ةرم امدة .َدة َ نمر َؤةرَم

        :ن دة) (( نمرام ؤةرن مَ وةوؤز دا مة  ممؤر

رة   ). َ ازة  داَم دةا  و رة ام   واي           ٢٠١٢: ٢٠٠٩

         مدة و  وة   و وا م وةن   َ

  روةي  ن.

(ر دة وََم داَرامي ؤظ و و  ت و رودؤخ و رَدمما، وَاى       

   و ذ رة و وة   ان   ةمر ،ردةورو م ن و ىرؤذام م

   َمرم َر دةوم  َ اَ رىم را وة مط ،َ اَ وةومرةدوو

:زاق اا) (رَ١٠٠:١٩٩٩دا        و   م  َ وةك  ردوا م .(

ي طام ا رك و َاموة دةدةروازة  ودا يور   ،دا  و مم

ي َا ر ت ((و ذي  ي َا دةذي، و ر  و وري و             

   رة و ،دووة يط  ي اَ  ي      مدةروم     نمرة

موةوةي  ،ردةدةن  درودم وري ي، ن  وا   دار  ا))    

).  دطش   وا دةت رري  ر  َ َ          ٢١٦، ٢٠٠٤(َ مور: 

 وةياموة وةوامو ر َ ي و ََ ي ااوام َ  وةرط م ر وَ

  و  ي و َدووة.

      مةَ و   كر)) :َوة دةومر  وةَ ي رةي  (ري وب)

مي زوم رةوام و زَم رادووي ي ي  َ       (َ)َل و ر  و ز

 دةوة. ر  َو رة ي مَ م َو مَو رةوام و  و      

  ).٢١:   ََ١٣٨٩وا ةي طورة رةوام) ((وب ري: 

     ام   َر  دووةداط اوام م اَ ي يدم َم   وم  

َ  زؤري ي ودا دة دةر طري ي  رووي رَزةوة وَدمو،           

زةم م  رد ((ر      ور طَل وةدا  موةرؤا طزاردم  رةمة وا

 َو دةطن امَ  ة زؤر طو و م ام َ َ ر/ روات و 

 مَةرؤك/  واوي رما رََي و، ممت دردة ن( ت، مداري،          

و زؤرداري...) وة دةطَل دردة رؤ و دةروومن ( و و ،م،  مَةواري
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٥                                                             )٢٠١٦ 

ر و ذن...) و   َر ر دةم و َرةوةك  و َي ت  م  وةرن)) 

  ).٢٤١: ٢٠٠٩(د د در: 

  

    ارةيَ :َ امدة     و مؤر رة ا زيَر دمر 

          وةوي مم مر َدمزارو ط وةي واارةو ط ةَو وة وط َي وازام

م اوة و   وَد -رَ  َا طري   َور و َ دن      

   و َ مؤزي رَي رر  ام ردوا  ،ووةم   َار

             ،َ شو وا دي يار َطَو  وة وََ ا  ازيو زيَر

 َ  َم   َ  وازي ت و َم ش وةََا دة

   ي دةر ت.

  مز :دووة   

        اوام َل دن وزارو ط دةر ام دة  مز مر يمدةو

 َ   يازةم و ت�دةردة         ردةوا  )) ةم وةوة شوةي دةم و 

زم  ي  ،ووي و زة، امي وروذامم ،  وَدام َوة رةدات))     

 : ا وة )٧٦: ١٩٨٠(طوامو ر ر م َو دمو درو َ ام .

    درا) ((رةت م ي  و مََو مز  مز )) م ،نوة دةطر

 :١١٠: ١٩٩٩ا .(  

            و مر َدر  و َ نا زَ ي يدم  ي مري زا

      َر �مم    ة وَ و و واو اَ ي مز 

   َ  ةمةة ر مز  .رنوة دَ ي ريور   ،ام ةو د ريدةر

(َارةي )دا زؤر وازة  م  َةم دي ((زم  َ ي َارةي            

 دا َ ي ارةيَ ي  و . وير واز يد مر تم  دا

  يردة و تم  ة وواز يم>>دا يراوة.  >>مَ دي مر ،َيودةم

 م َوام دا َارةي  وازة))   ر   م َر  ممَ  دا، و ر و 

) :زة و ٢٢: ١٣٨٩ َ م مَد دواي ةيَ دا ارةيَ  َ .(

 ،مَد مةي زوةم  مز )) م �م دةر  ةَ رَ  موةاط

). وا: ون رةو ازي  ون و، ١٧٠: ١٩٦٦ةر م ) (( ا د: َة زم د

وة  رَي م دار و رَموة دةام َن و زون و ي  ي        

  ن و  ارةيَ ريَ  وةَاز ةرَ اَ     ت درو  ي وةرزي رو دؤخ و

   امَ خش م  ،رَ ري  نوةان و طو وا دم ويرط يَر  ش

   ((اموةدام  و ةمو رؤ و َو   ،ن  م ،امدة  م و م )) و

) ا ط :٨٠: ١٩٨٠(     م  ََردة كةَ  نو زاراوةو ام روَي دا .

رمي دووردةوموةو  م وةي َةََ و م مي َل و راوة و رر         
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 ٤٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

  زم َو    دة و َاموةو راظدم راو ر   دةطن (( زم

 و دةام َ وةوَي و دووري مم وةيدؤز  ،َدة وة درومز  مَر

       : َر) ((نوور مر م ممو طوار ازي دةرَ   ٢٠٠٦ :

 زم ةي  َرمَ دةومة  ر  َوة ي وةي ) رم ٢٨٧

دةرت  ردة دا وا ت   رةزووي ي س  وةرزي و م دردةي      

        َم  وةي وام   شدم  .ت د       وةوة ي را و دوا

رَري زم َ روةك دةَ: ( و  و). ((مَي دةواذةو وون و  

:  ٢٠٠٧ دة ا ر د َ ذ َرري ا دة ) ((َد ود:      

١٨٣َ )) .(   يرامَدا مز  وةَردةط و ،ََرَ و دؤ   وة 

س ن    ،زةو طو دا وو دة مَ َ دة َ رَي          

       ر داي ورامَو دا مر ردوو دؤ انَم  وة، وامةمَ  دان ن وروةر

َ دَ و ت و دة مَي دا  دةر زن و و َن)) (ودر  

 : د٣٥: ٢٠٠٢.(  

داروةي زن و طزاردن  دردةم َ   طمم زم   ر َزةو  

 َم               مرة ز  وة رم َ  وة ر �ََ ي رير َام  َدةر

       ر دة رزو ي ا دةطدة ازةَ  مز ام)) ََ ر ( ارةيَ)

  ).١٧: ٢٠٠٥ر  و زي ؤظ)) (د ل: 

  

     )               و َامم  ةوةر و ر َ )) :َةوة دة  مرةي ز  (زة 

     وارة و دووري و م م .ووون دا مو ر ر  َ  ا وم  ةَدر ةَ

ََ َ ووة   رر و مر دة   ،َواز ةوة(ر) تةواري ر   

ي دوم  رادةك واز َ. دومي ؤظ رد وةك   ،  َرد  و      

وات و دراوَ و  و م موة. روة ذ ( ممن) و ز(رت   

)(ومbrevity   ارةيَ ي   يم و .وةا ةمي دا رة  َيم ةَ  (

)زة ََدا دةمsubjective  (( نر يم ن ر دا  ن  ،ن(

) :زة ٢٣: ١٣٨٩.(   دؤ  َدة َ ت وةي  ني    ز مر و و 

     و وا َ  يَو ممر دن و دةر دؤ  وةَازر دةرةوةو َ

   َ ،ر مَن و ر و َ رزشَ اَ نز َ)) م ،ت  مدة

َ ري وم َرا         ة ريم م  و ،َي م َ رام وةي

 َامن دةز اي وردَ  ،تز دةوةر مو د وةي رةدوو  رَ وةودة 

  ). ٢١٦: ٢٠٠٤وا و و َت َ  وا   َرة دةَ) (( مور: 

           َ  دووةش وا رزدا َ  نمد طَو  َ مي زمدةو

دةر دم و و رةمام َ  درَ دوون و ر وَمَ ارةي  و       
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٧                                                             )٢٠١٦ 

 ي  و ام))  ندةردة ار  وةش زؤر ط  .ةمدا زؤر دةو َ 

دة   ر زن دا. روة ر زةش  مو ةم دا زؤرن،  وام  وةت  

  دة و  دة دة  دان. روة رمَ  طَي و ط ،من            

). ١٤١: ٢٠٠٩رةوام و َن م و َن  رح و َوان م َ ) (( م َدةا:            

  ش دة زم و ام رَم زن دةطم  َمم دا.

  

  َ :َ   

طمم  َ ، م دموةي دة ي  ن   َ رةطز َ رةطزة     

   َم  نو موة طَ ي َدة  �َر ا َر  مو َو ر

       َ وةك َ)) دةق دةدات  ون ت  ش ا�ومر   ي و

   ومز ومر  ة مط َؤوةو ر دا َلط ووَ اَدر  ةر

 دةا.  وةك رَ و رةطزَ   َش طم ي   دةا  ت       

 : د درو)((ون٣٧: ٢٠٠٢.(  

  

     رةوة، دةم ط  َ  و  َ  م َدا و ارةيَ 

            ر رير رزوو وةدامَ  ت ودة  ةوانوك و ر َواز ش َ

ةي طم دَة و داومن     َر درو دةت ((َ  ذرةا ب م  ذر     

     مةر َ  .دان مومر م و (يَو در ر) ط ري  َيَي. طا دةَ ر

رد .و ي  ردي  رة َ طاوة. روة مي و ي زاري طران      

وة.   زؤري رة زؤري ؤ  وةم ردةواري و ؤ  رة َ موا

  ). ٢٣٩: ٢٠١٤ن)) (ز طردي: 

  

   )  اَ  و ار ةيَ  وة  ةوَ ووير  ش دة ٣٩ م (

وة و َمري   َواو دةن،    َوة و طرَ ا مةن ر 

  ار ر َي وةكدارةو دةم واو م  ي و  َار ن َم ر 

      ةَدر ة : ارةيَ)) وةَرَ ر رف  ٣٩) ((وةَ ار

)،   َ و ارن دةوة رك وت َةط  و      ٤٦٣: ٢٠١٠ر: زمدا

  و َن ض رؤَ دةطَن  وَي طَ دا.

دوو/رة/ دة //// /  

  /وا/و/ زةر/دةي/ //زي

  دةت/طوت/و/َ //َ/م/زة

  )٢٧: َ١٩٧٩/ دَي/ //زي/زي   (مي دا :ر/دة/ 
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 ٤٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

ش وادووة ي َارةي  وةن واز َوك و ر   رَ َر  م و      

دوور رطام طَل ةدا مو  �َم َ )) دي،  دان   ي         

َ     َر ،نة َ  و َلط دن وو مَر ووير   ة

          َدة مة رَ  ر  َ وةدام  يز داو م   يو

    دة  امَو ة وازي دي و َلط وازؤر        ر َ   وةي ي  ش

 : ر ) ((دووة مة َ وَل وط ريةر مرةزا و وامَ٢٠٣: ٢٠١١ .(  

وم مَ َارةي   ر َطَل رةمة وازةم دةدا طون  داو    

َ و ي  يوةاماردووة.  دةم ي َ وةيم  َ  وندا دةردة

ش مي وم ر َو طَاوة َ ي ون دري ن (( م  وةي      

وم    و داوة وي رةم ردي راوي مو ر و ري موةي ي ر .َو 

 زمَ زؤر دةو ر،   رد راوو ك وموة،  وة  ي ماوةدا               

موة، ر َ  َةم وم  ذي  مو ز و داي ام و  

). رمي    ٢٠٤-٢٠٣: ٢٠١١وم ) ((ر     : امن و وَي و  ردوو ري  و 

   َش  رَن و طم و َ َدراوةدا روةي طوة.

   

  رواي :ارة   

وت طَل َا روا وةك رةطز َرةوةي  رؤَ  ي دا درةو وازي              

              وم ر  َي م  و  ي   ،َر  َََ  دةرةوةي

  َ َزةطر دؤ نروا  يمر ت و        ر ان)) ن ريوي ر

  رة زيةطا وةك دوو رمم م  روا و َ ن داوةزؤر موة طم

ن طا دووة...رؤَ طم وة  م دامي وازة رةما)) ( د       

  ).١٢٩: ٢٠٠٧ود: 

روا رةطز َرة ة و وازي دةرةوةي َ ةََ و دة َواوري و وازة        

       مرة زةةطر  َ َ ،ا وةك ))َدة وة دروَ  يَر   ،ي

 م  َ ؤر  ،َدادةم      َززةدا رةطةطر  َل   ،اوازي دةرةوة

: ن) ((روا و وازةدا و م  ارة٩٤: ٢٠٠٩.(  

  

َ ي   (َارةي ))دا ر ي ار رؤماوة (( ار ر ار       

 و َ    َي وةدةردة  َ وم ر ، ي  رواي

  ر ر زؤر ...  و ق و دامي م و م وم ي و و اري وو د

 ار ر ،وةو شدا داار ر  َدوورو در اوةم     َموك دةط َ

ارَةي ي ط و رة و ماوةدا. ن ار  مواوة)) (ز طردي:    

).  َمَ ي  (َارةي )ي َ ة داروة،  ر ي       ٢٠٤: ١٩٩٩



     اا  وتر .د  ا  .  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٤٩                                                             )٢٠١٦ 

 َك  ي دةطَ و دةَي وةك ر ار   اري و ر ارك

رَ رَوة،  دوة َ موةي و ارن دواي ا  ارَةي    

  و ي ن ودة َو  َ ريوة طر نار و اة ط و

رةمة وازام ممةدات َ  دةو َرةم وَي. رواي و ارن  دةدا     

         ارة و دووة  رواي  َر �  رواي وةن كار ر وازن و

م  و  َوازن  راي    وة ك  ر ا دوورة وموة،  رواي

          )  م اار  َوادة)) :َردي دةط ز روا رة  رةي  .دا٤، ٢دة (

)   ،رواو١،٣  مار م َلط او مم َم  م ،َن مروا يةم  (

 ي        ، ا  روا  رة  (ودا  ار  رط)  ار

). و ارةي  وااوة  َن َة     ٢١٣: ١٩٩٨ زؤر و م) ((ز طردي: 

  روا ر ََ دارَ ا ارما.

  Xر      َو

 Bط و َن    

 Yطي زةردي دارَ وةري    

  )٢٧: ١٩٧٩(مي داB    :   زرن دي رةو من

  

 ريوةي طامَط :َ   

طَاموةي طري  َ َ ارةي  مي و وازي ي   طَاموةي       

     رة ةرةوةيَط وا ،ري مرام وةامَو ط م َ يد م َ

     طم  رةوةي طامَري طرا ة دي        مط َي زم ي ((دة ي َ

 طَاموة  مدات  دي دةوس َ وةك  َان ر دن و       

   َم  وسدي دة  ،وةََ دة رو وةامَط   دةق م َم مرووداوة

مَد دة          ََن وا دادةرن و رووداوةد ر ،ز وةامَزو طر م يَر  ا

         مََو و دةر   َي دة و م دمر    ري وا

) ((وةََن دةطاوي رووداوة وَرة َمز  ،نمداود: د ارةي  ١٥١: ٢٠١٠ريَ  ،(

       رةوةي طامَزؤري ط َ  اوة�ري مرام وةيامَط    ا

  زاي  َدا ر زاري َ د  وةك و  دةردةوَ دةطَدروة. 

طرة َ   د دةََي،  م اوام   دم   طَاموةي 

     ، م َ و َ  دن مزرط ،دارير ، :مردةردةي وةك دد َ

ن وم وت، َو و     رو زار و ، درةم ر ،ن موم ذن و و، وَا      

مَومَ ن، زادي، َ دةم دم . ش دةردةو َ طَةرةوة  درَةي طَاموةدا    

م اوام طَاموةي ط دة  .واي ؤ  طري طَاموة رةي  وة     

)) مرمي داَر  رَي مرةوة و ي درودم دم مَ دي        دةطرَوة
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 ٥٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

           م دم و  دي و م يَم   ،ا م َ وَم  م ر

دةدات رََوة  وا دش  و   ََري وةردةطن و دؤزوةي رَك 

). رةم ش   اوام   ٦٠: ٢٠٠١و ة وم  م دوة)) (رؤ د رةَل: 

            َا  ر ي دةَ  َ وةر وةوازام ةمةو ر و وامر ممط

ة ر َدة َم))          ك و َوام دة زاو  م َامر مَ  مدا رو مة

  ).١٥١: ٢٠١٠زاوك  ي مد ) ((َري داود: 

  

     ا ، دي يؤر   ةز ةوةي دووةةرَي طؤر  تمم

  وة      وةيامَط  ارة  ،دووة  = ةداَ وة وا و وة  َو

            (َار ذذ)  ،وةامَي طدموةمم  و ش .دا  رةط

م طَاموة: و ي      طمم طَاموةدا  دةت ((طم دة َي َ دوو     

   س ك ،َوةوة دة وي  نووداوةر  دةق َم  و وةامَط ر

 :ََو َا)) (راار  ن م و ووا و رةم  دوو  اَ  .َ١٠١: ٢٠٠٦دةدر .(

 دا َ و  وةدادم  ا ارةَ  م  م  ر :َ وة 

         وةك  ن شد م وو ة ،َوة دةم دةردو َ  و

و و زرطمدموة  دموة و َام و وة طون،  زرطمَ  و َ زؤرن        

دةةت  طَاموة و  َ  ردةوا دة  .َ دا طَةرةوةي  َ ري       

     وةرط  وَ ري وةك دوو طط َودة ةرةوةي دووةََل طط وةَر

.َ   َ   وةداامو دةم دةم  ي َا دة َدا رطط ))

        وةياط َ و َدة طري ط دوو  كو ذي وذان و ط..،ََدةم

  ).٥٢: ١٩٩٩مَان دوو دا  رواوة دة) ((َز طردي: 

  

َ  َ :َ َيدة           �َ نَ و َم  و وة  داط ط  وةيم

          ،َية  دةَ ن وةةوةي دووةَ ر زاري  يرام و و  َم رط

ك و       (َ)ؤظَ وةك دي و طَةرةوة  ي ردا ومن  ، وة  

دةوة ة ز و دةامَ دةم و رة ؤظم ت َ  ارةي دا  دةن و    

  َو و رةمامي ذن وةردةطن   م َ َدا ون و ر زاري وةوة   

وةامَش ط .َس دة   ةمَ ووَ  و زاَلَ وةامَت((طدة درو دة 

   ر اوَراو و وة وةامَط روة ، دة  و ر ََل دةط و

ةطن و و َووي  روة وازو ر  . طَاموة زاَل و راوَةن َ د    

).  َ ر َن و      ٤٦٨: ٢٠١٢دةاران و وامران دة) ((ََر ح:   

  َواز دةط مو دمةر َ يَا وةوةي دووةةرَر زاري ط ووة وم وةيامَط

 ةوةي دووةةرَط  َر)  دا( ارةيَ) مار ر ي ٣٩ )  يار (١٦ (
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٥١                                                             )٢٠١٦ 

) اري د ر زم     ٢٣ارن ر زم  دووةوة دةطَدرَوة. رمة (    

وازةم م     َوة دةطَدروة،  وةي  طَ ةدا وة  زؤري رةمة    

) ٢٣) اردا  اوموة  ر زم  دووةوة اون و� و ( َ١٦و (

اري   دي ي َا وةك َةوة دةردةو َر ون س  مرا دةرووم و        

  ري ذي  دةن.          

                                    

:دووة   

. ارةيَ  َ مةمةر  

. َ مومم :   

        ؤوةرس و مَم َ ))مومم دة َر دة  َ وةوةوم وم دةروازةي

اوةم ر :اودة ل) ((وة وةرطمومم  َةرمر م  َي٣٨: ٢٠٠٧ك دة.(  

مومن وةك  دةق وا َ   موةرؤ ر دة َدة ،م مومن دةت و واي 

    َر دةَ  واوي دةق يَو و َي دةط  دةق ط  َن دةومم)) :وا �

              ، داوةمَ م  مط َؤر     اوي ر ي

   امَ ت و مم  ؤوة ررةوةي دة  وواممز َ ادةر  دا

َم دةق وةو ()ي مورة ي َر رؤ وة. وا وَل     ،وَل دةدا دو

دةدا   و َ طا  َ روام و  دة او رن )) (موزاد           

ي ط دةق و  و .(      مومن دة  َ َمَ  ٧٤: ٢٠٠٦د ةد: 

م دي َي دة روام و م مورو ي دةق  ممةدات. ر ر      

     مط ا، زرو دة يةر  و)) َدةدر َ زؤري ا طَي مةر  وة

  .َن دةدرومم      دة  ةمَ َم و م ؤرك و ر و َ ووير  

 :ةاد ر) ((وةدة٥٨: ٢٠٠٧.(  

            وازةوة� يوامدوو ر  و َ راوة  او َوة دةمومم مدام  

ومم مدام  روم  َوة دة ؤك ووةري مم و َ َ وةدموومان و رمن م

ي َي َ و َر َ مو َي ت،   دوة رةم مور مووَ ث

      ؤك ووةرم  َ  ََ ر  َ وةك مومر مَ وار  م

      ،وةَرةط دةق  رَ دم َ ي ر َيم دارةش  ،َ

َواموة مَي ر((رج م مومن ممةري موةرؤك و  ماوة     َي  

  و ا  َان دة اَم   ر َيم ةمر .َمن دام َن داومم

 :اودة ل) ((ت يزو م ن ز ،وةَر ؤوةرم َوة نوم٣٨: ٢٠٠٧م.(  

        و وةي م ي َ  ويان م  ةَ  َ ا ارةيَ 

             وةي ر َذري دة رَ شمَوم  .() ويو م (ارةَ)  ويوة امَ

ةرز َدي َل،   ران  وةوي    َم دةت   مت وةك و
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 ٥٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

 (َارة) درك وة دةت ن و مي  دةرةوَوة  َ مي ك رةمي   

 وةرزي ي م وةك وةرز ََل  ي ط ،َن  وا   وة دةت   و     

              ووموةك ر م ،ر داوة ي اذ  ذي وي زو َم وةمومم

   مَ .وة ردي م ان وزةردي و دووري و دا ةمزارو ر و  يمم  وةام ي

م دةدر ،ََش َ  َةَي         وةوي َ (َارة)ش َةي د و درك َد  

َر واوي َ دةََوة. واَ  زؤر  طوة مومم َ  ي       

         ،وةَر رَ  َ ؤك و دوموةروة مر م كاردووة و م

ة  ري و مومموة م   مري و و و رةمام  ري َري            َوامو

 َ يار   واش ر ري داون وةمار    ََدة َا وزرم

:َدة َ َودا دةردة       

         ) ارةيَ(  

دوورة دة    

  واو زةردةي ي

  دةوت وَ َ مزة

 :دا يي    (مز َد َ ردة٢٧: ١٩٧٩(  

  

   دووة: وَي و َ  دا.

رةمةم و و وَط وةرزةم َل و وة ي و وةرزام � م َدةب و ي        

ردا َي  ام رد وة، م)) و روة رة ر دة و       

موة  امم و و مر ،ر وةي مرم وةن َ مو  وردو 

  : ر ) ((رَي   رةو يرة ت و نَدا َامدة مردة٣٤: ٢٠٠٩د  َ .(

       ،َ  ي وةرزيَو   زؤر وام  و وا م  َ وةك 

  َدن م م      َلَ مم وةرزة  طََل وط  ، وةرزي

م رةمي واز ت،  واو  وا َل مَ وةو َر وا  ت َ َل و   

  وةرزي  مَ   واي  وة� ممت طر َموةو ََل ون  موةرؤ ة

    يم  دة مز ر  َ  ي وَو )) َ َل يد َر وةرز

). ش امي َل رزي َ    ٧٥: ٢٠١٣دةط َ رزو مرمام) ((ر ح:    

َل ر و ي ي  ر  دَي مي داا  ممةدات  وَط  وةرزةي 

         ،ام َلط ،و َلط دم  ر دا  وا  )) :َةوة دة رةي 

 م   طَل ةت، طَل دةروون، طَل  رزو و َؤظ َ.. رَموة

 :َ) ((ت   َ و َ ني ذ٥: ١٩٧٩.(  

َ وةك َ رؤم  ارةي ي  ووة وةرطوة ((َ َ ة   

   و  ريد ََ  ام مؤر دة و  .مؤي ر   و مؤر ام
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٥٣                                                             )٢٠١٦ 

ممت  ، زؤر ون و َاموةي َو، ن واز و رةم و رةموة،  ن           

 :اودة ل) ((دووةوة   ٥٥: ٢٠٠٧ر  ،ؤظ دةدات  خ مؤر دة)) م .(

 ة و ووش و وةو مةمو ر  ؤظ و ر مرم وي  و ََة ت

دةورور دةدات. وَل دةدات ؤظ و و و ذن  ةرةم و َ و رم و      

 :ز ) ((ََم ت و َ وةممم٩٧: ٢٠١٠.(  

 طَي وَر  دا ارةيَ  َ     ذن و ام و و يَ و ام َلط ةوة و وة

 َو دةمم ووني ر ت رةو ةَو و َدا دةدود  َ ي و و م 

  ن و ة  َ  ،تدة  ويَ ردامو د يَو َر  و  م

             توة م وة دركم  وة ن و رَ   ،تن دةَو اَ ر

    َز ة دووةش وا .!وةَ امي ذمةر م ط َوةدا دة و َ

ر رَ وة وَ  اَ يَ مَاو  ر ي امت م ي و دةم َ

.روا ا  ممط  اي ر  اةر  ،وة  اممةر  

  م مَر و ام  وةرط    وة دة ري رة ))

طرامَ و وَن، ن ر  َرو َ ر وا     رة دةن و 

رووروون دةَوة.  ر  َوةى ز امَ َر  زمي دة دة دا ََوة و  

   :زة ) ((َاؤك رةرَم  ٢٣ل: ١٣٨٩.(  

     ََي، دةواز وةر يرا و  ر ووو ر ةمر َدة )) ََدة ز َو   

 :اودة ل) ((َ ز َو ي ٥٦: ٢٠٠٧ردةي ددا دوو دة ي دووة  .(

وةر طي دارة  ي زرموة : واَ ةدا   وةرزي  وَ دة ََوام وم  ورو 

  رة ممم َ وةرزي  دةت،  س  دردةم د دةت.

َ و ،ََو وا  

  طَل  وة، ط زةردة

  ممت رةم طراوة

  )٢٩: ١٩٧٩و ردة    (مي دا : دارو دار

  

دة َ ر ي  

  رةم ي طوة

  ام ي  َردوووة

 :دا يوة    (مي طي رَ٣٠: ١٩٧٩دز( 

  مةو ر  يام  انَم  يةم يَ َ  وامر ردةورو م و

 و وة وَ دةطَ و وا و موةي دة ش ر و دةروازةوة        

          ،م ةر ةم وةم   يةم )) وةي ر ،تدة 

 و ذر وة روةي طوة)) (موزاد د   ةم  روام َ و 
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 ٥٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

).  روام   و م  وةرزة  ن َوة وة روةي وَط ٩٤: ٢٠٠٦ةد: 

  َ دردةي د   ،رةا دام  دة مدرةم  وةرزة.

  

.دا َ   ردةيد :َ   

       ون دة َي ذوامو م ر دة َم  دارير يدوم ردةوةك د 

 و َدة ر و  َو دردامي  ر و  وةوةي،  ن مام اري      

      وازي وةىان مم دة َم  وة و اوة و ة   ر ي

     ردةيد   ش رن. دَ ت و وةيامةمي رَو  ر زة

   تر ي)) ر ي َد ادة  وةدة  وازي وم

و َام مرن وادة  َور و رةمامي   ذن ومن  و  امي      

      :ا  زاقا) ((ن َ ن ن و نذ مَ    ارامو٢٠٠٠م :

٣٤   .(    ر رامووة و ماوةةما رزي رَر   ادة َم  ر

دة ر  و وَ ط دردةم دا ون و َوم و دردامن           

   موازة م ةدامو نر)) م ،دووةاظي       رَوة، وازم دةب َم  نذ

. موةي  )٣٢٨: ٢٠٠٥(اممس س:    وا ممن دةطت و ن  طدار دةدةوة ))

رد وةك موة ذَ دةو ووة  طؤدةي دة دردةي  وة و         

طردةي دةرةد    ردةو د دن .ردةورو مي دةوو دارودة دة

    ردةد   .ووةمردي م دة ي ر وةرة  ر ارد دة

   َر وةاوةةمدا ر( ارةيَ) ي  و ط  اَ ي َرة    موةي طامَط  

     دة َ وور ريم دةب و)) دةدات ردةو د دمؤظ و َ ا

وَي َ طردي ذن و    مو رطي َ و زارو ي دا ؤن دَ و     

 زارو و دم ي  دةب و ي و  ير و ام از و و َ  

 :ز ) ((وةمرامَر و دام٢٣: ٢٠١٠.(  

 َو َارة ةا َة دَل    و دةردو رة ممت رَ  م دةَوةو ي 

 ََدة مَ .ي ط و  مةمَ  

  دوور  طَي  َو

َة دةمَ وت طدة  

  ارةيَ  ن  

 :دا ي؟   (مَمَ  وا ٣٢: ١٩٧٩(  

  

  َن دة ي من و ذ و د وا  ن ون ذ ردةورو م َودة

من َ و م دومي َان   زةردي وةرزي و رةمةم  ،ري وة دةت   

    ،ز ش وة دَ  ارةيَ   َم رة  ،مرر يَ ي و
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٥٥                                                             )٢٠١٦ 

 .مَ        َو دة وةي وة  َل ر دة م رةي و وة  َ  ر

ي دةرو  ،َو رة مَ    ةدةن و د   ،وي و دةت،                

  يةر و َ   وة دة       وةي ر  ،وةا

َ و  دةم َرزؤك و مر  وة دةداوةو  درَةي طَاموةا وةدات 

   ارةَ   نم رة و مَ و و  ري  ،وةوومر اممةو ر و

ا َةم .واي َةوةي طرة  ، دةم رزؤك و مر و ر م   د

َل و دةمَ ةوةي رة  ، َ دي ة وا دة  ،َو وامي      

رن. وام مك ر َ ارةي        زرطمَ  و َ و ومن و  م ، زؤ    

َةم  ، ذم ر ش و َو م ش َةمَ .ةوة َةطَ))   وةك  

ي دَم ردار م  زةَ وو و دو م و دط و ر  و      

ووَ و  ما  ََ وةدا و   ،دة ودا ردة ن وذ   

رَ د  ري و دان، ن دةو َةوي  َ ت  ي واي َ و        

  ).٧٧: ٢٠١٣ دةََي)) (ر ح: 

   و و 

  مام س دواوة

ررزؤك وم َدةم  

 :دا يوة   (مدا ا ٣٢: ١٩٧٩(  

  

مةَ ن و َ  

    ، ،زاران

  دا وك ذراوان

 :دا يران  (م  م ٣٢: ١٩٧٩  (  

     س  يردامو د مةو ر و  دنزارط  وةَمدة و  َمر ةوةَ َ

ردامي م و دةرد و  ؤظ دةن و ؤظ  ن س داةطَ و َن رادةت. و د

            م �َن دةزامر داي ديدة  تة دةَ ن وةمو و مَ يَر   

.و اث و  نردامو د نو  

م ، زامم   

وة زةم ،نر   

   ز  ،مف، دار

ط  :دا يم)   م ور يمو٣٣: ١٩٧٩(  

  

ةر  ،رزة وة   

ن و زةرن و زو   



 ارةي )ي  َمام طري ََ) َ  موةي رورو رةمة وازة
 

  

 ٥٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

و اث و ر  

 :دا يم)  ر اي ديدة ط٣٣: ١٩٧٩ (  

دمم دةط  ،َؤظ  ا رودؤم َ         و م اردا وَي اذ و

ذما رووروون دةَوة وةك طن و روو رم ،رط رةش و طرمو ري  ،وةو مةو،    

  ة زوزةي مت ممم ن وا يةزووان و زم م م ةذن وَ وم وذاري و م وان و

  م  َ مَام ذن و رطان.

   مرة مري دان

      ان

   وَة وي  ن

 :دا يان   (م كوومي ر ٣٤: ١٩٧٩(  

  

    ي َر

   و َرم

  و رووم  ،ر

 :دا يم)   َو م َ ومك م٣٥: ١٩٧٩(  

 َس  ن موم مَو َ دة  .زاردام روومان دةدوَي زاي  و مرةمري         

   ز  س .َدةط َددان و        وطَ يدةرط ن و داز وط  ن وو وة

َ و دةري دراو دةت و وة ر َس َ  زة وم و  ردارة          

           َ د ؤ .َ ر  نرةزوو وةوامَ  و مَ ةو  نر  ،تدة

وة:ورةر واري وان م  تو َ ر َ و و م  ن  

   زي ل

   زم  ا او

طَ اويدا دةر   

 :دا ياو   (مري درو دة َ ٣٥: ١٩٧٩(  

  

  د َ َوَير 

   وان و َورة

  ر ي  ََي

 :دا يورة   (مر وار وان ٣٥: ١٩٧٩(  

   وادة  يَ  َوةدا م و   ا وازي و    َ ن

 م طزار َ  راط ن  رامر  َ  ،و رواموة و رةمة           

و طورة دة َو واة َوام زرطمَ  و َ و  وةي رن  ن  

 ر طََي  وةي دؤري وان   و و    و ردةوا داَ طم م  ،زاران دةر   



     اا  وتر .د  ا  .  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٥٧                                                             )٢٠١٦ 

موَي طم م ممت  داةو ة ذم َ س و م ز وار . طران و    

    ر َ  اوةرو ط  ش دووداار  ن وةي وةك   نمرط ر ردةوا

رط     ،ةمرم ،م )) َ ذاوةم ر يط  وةدا وان يرذةوةم .َيَ نم

 زؤري زؤري  زووو ز  رووداوةن دةت و  ةما را دة ر         

   ممووداو و دو ر ،وةدا  موو م      مو ذ َ و وةيدم نةَ وا

 : مر) ((رَي رز َ رةو ١٩٠: ١٩٩٠.(  

َدارط  ي وانر  

   زؤر دةرك  ر طَي

  دؤر  ةو موَي

  )٣٦: ١٩٧٩(مي دا  :وار َ داَي   

  

  دةَ َ  و ران رَي

  ر رطن رَي

مةَ ،مةَ  

 :دا يَي   (مر يط يَ ٣٦: ١٩٧٩(  

ةم  دمي    َو و ار مدا دةو َس   و درد     

     م رام دم   َو دة َوةاما ر ومداط   َ)) ت دارير

 :ن دة) ((م ن و َم َ وي و ر امرو ١٥٧: ٢٠٠٩ط .(

  ازي و را رذةوةمي مم ما.مش مَ  و وا

  

   ارة :ظ و داري  َ دا.

ظ و و  م َو  َدا ر َاوة  طَراوة  رةزووي         

    ةووري و ر َةرَ وةوؤظ يمدوو و       اَ َ تمم راوةوَ 

         َ دؤ ذم ام َ :وا َت ون دةدادة دةرط  ،ةوة و ام  وةَدة ام

        َامذن دة ام )) وةذم ام  وة و واريَ ام ،و ام واريَ َ

 مَدا َ         رو ي  ي مَن داا دةذم و  ذن و ام  ...زن

  ).٢١٧، ٢٠٠٤دومدا  دا ون)) (َ مور: 

  

         َ  ،ةم ية يي دومرام   ذ رة و رير دا ارةيَ 

   ة رم ةَ            و اويَط  ،او ر ريدةر  ،َذن دة ام اَر َذ

   ذم ام و و ر ر  ،ََم َ َدة   دا و دةردو

  ي ام ذموة.    موة، ش ة ومَ  ممةدات  ذن و  و و  دوم

   َي  ذوور وة



 ارةي )ي  َمام طري ََ) َ  موةي رورو رةمة وازة
 

  

 ٥٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

  دةرطي وي َةدا

ام واريَ   

 :دا يةدا   (مَم  دي م٢٩: ١٩٧٩(  

   و  و دةردو و َلط َ  ،َوةوة دةردة      ريي دةورور ت

       ماَ و رم يَ ذم ام ذن و َ وة ورم  ذم ام ي ةاممة، مم

 َمدة َ  م م  ،َ وةيم ذوور   ا يةَو ط ون و

    ان ي َو  دة      ََدة َدا وار  و َو َ ش .و

      ) ((وة رةوة  شوةم  ت ودة و ط ي  و ردةوا و يَو))

  ). درة ش وة روة دةطَ ، َ وةك ن   ذن و ١٦٦: ٢٠٠٧د ود: 

ذن وة ر ورةش ذن  ردةوا ماوةي  ر و م و  ودا  و    

ممت و و مَي رة و  زي  دمي ةدا َ  دةَ و و        

    َ َ  ،رةوة طمَ َ يَم      وةوي دةرم يام ومؤظ و

 ام ي  َ س زؤر)) وة ر ر وةو وةمذ مرةة دمةر  واوي ة

و  ام ةت و  دةمَ ،ن م من م  ارةدا ي َ َة زؤر و   

دة  ام             اروو د ر  روةروام ار ير و و .و ي يم 

).  َوةدام و ي ذمَ  دا دةَوة  ذن   ٧٣: ٢٠١٣رر وة)) (ر ح: 

َي  و ظ دةطَ و     و ام ذموة،   َ  َل وَط دمم دا و  

  وةك رةم َواز و رر َ ة دةت.

: َ ذ :َ -  

         مار اَ   َر  ت َذ دان  ارةيَ َ

  داَ) و ري         ٢٣  س و َدةط  وةرزي ممي دَو   ،داار (

  -دةرووم ي دةت ذ (مون و رة و ط)  َ مووة:

  

  رت و مون دن  د. -:١

      ردةون وةك دم ردةر د ا وةكدةرووم مرة زام َم  ذي

دي ذي وام :، مرا ،ر ،س...َ  .ي  مام اري         

و ذي وة. مون (ااب)  دطي وة وااوة،  ، )) رةدموة    

  ). ٦٠: ٢٠١٠دا د و زاد وي ) (( ري داود: 

 ،رمدا ،  انم  وةََرن دةطؤظ ومو م رامم ر ي يور ؤ

ططَ  و رةو زمي   و َةرة وةم .. زم و م وا  ؤظ دةت

     م ن َر ي ؤظ َدة  �وة م  َ ونم  .َ ونم

 .َ ...وري ، ،رم ، ري َرة دة   وةَ ريوة دووَر

 ،و  دةو َ َك ي مَي ري مر دةورور،  دة       ((موم دةرووم



     اا  وتر .د  ا  .  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٥٩                                                             )٢٠١٦ 

ر  َردة اما مامَ دةر  م ي ت، وا ك و ون ون دةَ و        

وةي ي دةو    َ دةت مامَ َة درو زةم ي و وات و ام وةك    

  ).٢٠٢: ٢٠٠٢طزارَ ة ت)) (و ن د: 

دة  و زة و زةم و داطري  م ردارا  َة و رة ررامي      

   ادارر   وة ((مون دةردةي مري دؤظ دوو    ن ومرة  

   روة ،س ؤر دم ت و و زة  وم َ وري و  ومدز

 :اودة ل) (( مو دار مادو طدة يَر ١٤٠: ٢٠٠٥دوورة.(  

موة راورد طَل و و َي      وداي مون زدةوة َر مي و     

مَ   دة   )) ري مون و رة موم  ؤظ  دي ي              

 :رم ر) ((َ٧٧: ١٩٨٨دادة.(  

ؤر  ام ردا    مون وةك  َذي  م َدةا ي دةم  ََ م َي ز

رةماوةوة  ي َارةي ا مون و  مون زؤر  رووم رةماوةوةو واو  

 وة دةَ  ،َ دووري طَ مون وة، مومَ  موم دوور           

  ادةو َان،  دؤ و زان.ووة  زَو من،  مو

             م  م )) :َا دةدة يدم َم  ونردةي مرةي د  (ن دة)

دم، ون وم ،موة ،ذَ زةو زةما، ََ   ا  ؤظ دوور ووةي،          

،واو م         دموم و  ةمر َ ،ي دووة موم ،موةدة

رَراوة، ر  ج دامن ر زمي،  در ي موةَ  ،امم ورو َووي، 

 زادازامي و ر    وةي رمَ دَي، ردامن   و وم ،مم دةم     

دؤي، مام  َدة وار   ،وار َو دة ر دارَ زةح دةوَي و دةطرَوة 

 :ن دة) ((َ ط١٢٨: ٢٠٠٩و م.(  

ةو مون دةت     وارة و دووري  زَ و من و س و ر  َو رامي ؤظ ر      

 طر دووري و داام ؤظ و و رةزووي ي م َي وازي و راو ؤذي   

 :ن دة) ((دة َ  َموة و مم ر  ر  َ)) َ وازةو

١١١: ٢٠٠٣ ؤظ رزؤر  ،(        ري دةرديا دوو يَت و زو  رةوةر ري َيم ي

    .َري دةا دوو و  رَدا  َ ،مرة و م )) وةَون دةم

     زؤري زؤردارة وة ن .وةَم َ نمن م ا شدم رامواون.  موةدةرم

        زاد  وةَر مم وري وي و  .ون اوو َ و ن دة و  د

َ و   ذم ن ون.   َي ذم َرا دوور َ  و ر  داَر  

َ ي ري ةرَيَو  و .َي :ن ر د) ((دة َ٤٣: ٢٠٠٨.(  

       ممم امز ن وةي رَز  اني دووري و دا دا( ارةيَ)   َ

   م  )) وة  ارةيَ ي مَري داد  ومري م و رة وة دَ ومم

 َ دة    :م ) ((ََوة دةمومم مرةَ َ زوةطر  ن ز٤٩: ٢٠٠٦   .(



 ارةي )ي  َمام طري ََ) َ  موةي رورو رةمة وازة
 

  

 ٦٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

            م   وةموةر وم  يمار و انر  ا ارةيَ َ

:َدة  

دة  ،ؤرم م م  

 يدةر َم َل يم  

  داَراوو رووطذ، رة

 :دا يَل   (م َ ،  ٣٠: ١٩٧٩دَل(  

  

  خ دن روورَ درا

 يَذ ؤذر   

  خ، دن و داوة

روا دوورة وة  :دا يم)   ٣١: ١٩٧٩(  

  

 َذ و نخ د  

م ريوط ةر  

َ ند َخ، دة  

 :دا يم)   دا  اوي٣١: ١٩٧٩ذة(  

زاري دووري و دا و  دة َ  َ م ،ََي دةم مو ر و س و  ان

دومي رداري مَرام . دةت دةردو م و   رداري ؤذي   

َل و ذ و  دي ررام ؤظ اَرودؤ وة  )) وةوةي طر وةدمر ي

 :مرة ر ر ) ((َدة م و٥٣: ١٩٩٩.(  

َار َن دةخ د  

   ذوور َردو دا

 نزار دة َلدةط  

 :دا يدا  (م َم  ن ٣١: ١٩٧٩ (  

َ     دة  ،ي   د دة  وار دة رزي، دادوو دة ي ر ،ا دةذي  

              ر دووة ((مزةو  زادي  وةو م   ش .دة وي واوة َ

ر و َي م زا وةم َ .وةؤظ د    و مَ  مذ ،َامَ ي

  ).٦٤: َ٢٠٠٥وةرؤ) ((د ل: 

رزدة ،دة ،ؤدةر  

   ري ي و

 يد  دةس  داد  

 :دا يو   (م َ وةي  دةس  ٣١: ١٩٧٩واي(  

  



     اا  وتر .د  ا  .  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٦١                                                             )٢٠١٦ 

َوةمَ ر  ؤدةر  

َ و دةردو َل زادةط  

 َو  ؤدةر  

 :دا يم)   َ ومو ٣١: ١٩٧٩(  

     ،َ  يذ وم ي و زؤرداري م     وةير امو دووري و دا 

داَن و امم  وة ي و ر وةي (( زؤر َو داَرام َ ،رة و م ون،     

   ،يام و َ ادة ،وام َ َ..وة نة ران   امَم ذ 

           ((ن و و  وز وم وماق وَ يد  ،اري مر َذ  ،ر

). وا َ و ام  رت و مون موةك ر     ٤٤: ٢٠٠٨(د ر ن:  

َ ر  ،ن واز و   ةاممو. م ي وم نَي دا  

٢:-    .و ط ةر  

 َو رةمي ي رؤم ر مت ماوة رة و طَ  ، ارةي                  

    م ،ةم ي وومي ردوم ةر   َي دةم واو ردةدوو د  ا

َ طؤدةي م دةردة وةك دةردي دووري،  و زؤرداري،   (رف زمدار) َ ووي    

دة ردا  رةي ري ذي َارةي ةوة دة  َ)) َةدا رة، رؤذطر مو        

دوذن دةَوة.  ي  وة  ي  دةرووم مووة  ذت وةي  ذ َزاري 

       ،ذراو ا ،ةذنَ ،وةم ر دةدا، وةَ م ي زؤرَو َ ةدا  .ونوم

 او... .و وي ورة و ورزة و رةس َم، ذمم وةي ون        

)، ٤٦٣: ٢٠١٠وة و  م  ،ر دةطر  َوةي ن رم) ((رف زمدار:       ن وا

 َ   دا  رَ د و ر مَي و رةي دةرةوََوة، 

      َن دةاَ وي اومَم مط  م       يرة يوامَ  �وومر  ،

      س  ، وةرزي مد رة طَو و َ وةيامَري طط دمَدة

 ورَ رة  دةت و ري  و مَ  دةمَ. وا طر رةي ةوة           

 ي          َردةط ومَم  دا دوا  وا �َ ر ةش ور  وةيدم و 

روام   دوور،   روومَ   م ازي مدم (م) دوور دواي     

ار دوور) مر يوةي رمَ ردوو   ،او    ،و دموة م    (ة

     )) وومر   ،ك  وامر ام ر وةدم  ةوة 

  مرةر ،كرا م ،دةرووم ذا طمؤر  َ ر ،ور و ط ةَ

َان ا و ا، ون و َما، رةزوو و ما،  . طر و (طذ         و مك  م

        و مري ز و ؤ واوي رةدةزووي ر و امدة . ندة (دةرووم

 :اودة ل) ((وةؤز اوةم١٢: ٢٠٠٧.(  

  



 ارةي )ي  َمام طري ََ) َ  موةي رورو رةمة وازة
 

  

 ٦٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

 ،ووا)) : ط  

وم َم  َ   

  ط : م، م، دوور ارة

 :دا يم)   وومر ..ةار ٣٦: ١٩٧٩دوور(  

م و َامَ   و و َوم  و و رةمامي، َ ن وة          

 ز َدار       ا   ،ر ََ نم َدر  ،دووة درو  ن

         ك  دة َوة ذن دةةمةي ر ردوا م ،يَر يز  مو

   َ مةمةر اَ وةَو و   اطر و وامر  و  

        م وو دوم ا  َ م ،وات او وة ومو ذ ط  َوة ذدة

             كدوم َم  وةَرن دةطدة ي درو نوازة ةمةر  ،ي و م ر

 ،وةََودةر  ير و ر    َ يدوم  يمد و و  دة

َ دة  .َن ا و طذون و رةي   مةرا َ دا دةروو          

    ررم   ،َدةط  ن يَو ر و َ َؤظ وة و وةََةودوورة دةر 

دة وة  ، دوورة دة مي واوي ذن  َو ي رةووةي و ورة     

        وم وا   ن دةداتم َ ري ا دة  ي ، وةر ةش ور

 مرط َ وةك  ياممةو ر       و َ ريا وَ   نرا اري

  ر ن  رةا ي مخ من و ري راي م َ ن.

 وا ،َ  م ة ر   وم وظ دؤ و واي واوي  زادي ؤظ و          

و    ،  شوةرام و ةو  ناَ و و و ظ روةري وو داد و 

طي ؤظ ر ؤظ َ رَن ...َ د. د َو رةمام وةردةطَ ، َوامي    

 طَةي وَار و يذ من دةاممةو ر    )) وني طَو  ،يم و

   ان و ووام  يزؤر م خ وزاري م دا ت ور و ر ايرةر َ

َي  َودة و زؤري ت و  َوري  وة دوورو در  ،َم وي دةردي طان    

ن و ة طور دامداو َن َ ممو رةَ ة در َ و      و َ دةرم ،ن

 :ن دة) ((َ َ اي َ ي وَم م٢١٨: ٢٠٠٩   ذ و َ رط   .(

   يو  ا   ،يَو م اَ َ  و     ووة وامي م َ ماو ط

  مخ و دةرووم ن مةوة.

  

  

  

  

  

  



     اا  وتر .د  ا  .  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٦٣                                                             )٢٠١٦ 

.ارةوة ط يم  داوةَ    :   

  

١-     دموة  و ر مؤي ر زيَردوو ر مم  ود وةرط  َ

ام م رةمي  و راو ر  مَ َ َارةي دا ر   وا� 

  ت و ؤَ مرا َ  ات.

  

رةمة وازةم م َ  َرمَ زم مووة،   دة ام دةر و         -٢

زاري طام.تدةردة  اوام َل دن و  

٣-        وة وةم ط  َ  و  َ  م يدا و ارةيَ  

)  اَ  و ار ةيَ  وة  ةوَ ووي٣٩ر    اَ رط وة و�َ م (

ر وة و َمري   َواو دةن،  ر م َن       مةن

           ر  ار ر َي وةكدارةو دةم واو م  ي و  َار

  َرَوة.

٤-  َ وةيامَط   ي وازي ي وم  ارةيَ َ   ريوةي طامَط

م دي  �َم طَاموة رامري م، وا طَةرةوةي رة  دي ة 

   َطم  رةوةي طامَري طرا  رةوةي طامَط َ   ،ي ي

  َ   د دةََي و ر زاري َ د س َ  دردة دةت. 

  

 َام زؤر   وَي وةرزي  ،َ ر ،َم دن م َ وةرزي          -٥

  ،      ت وةكواز دة يمةر م  َلَ مم وةرزة  طََل وط

دردةم ، ، :رداري، زرطم دن َ  و  َم ، رو زار و        

ت، َو و  مَوم ، دردةم ر ،ن موم ذن و و، وَان وم و   

....ونم ،و و ظ ،زادي ،نَ  

  

 َ (َارةي ) دان ذ  َري دم  مَ دوو رةمي  ذي      -٦

ردةدوو د  دا ارةيَ  �(و ط ةون و رم)       ،   َي دةم واو 

رة دومي رووم ي مة، مَ  طؤدةي م ط وةك دةردي دووري،  و        

زؤرداري،   َ    ،دا  رَ د و ر مَي و 

ََةوي دةرةوة.ر  

  

  

  

  



 ارةي )ي  َمام طري ََ) َ  موةي رورو رةمة وازة
 

  

 ٦٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

  روة ردن:

١-      ،م : ،رانو ط  َ ريم َ ،دَة ي  م  ، ر 

  .٢٠٠٩، دك، ١ض: 

٢- وم  ريم ،ةزاد ر-  :ب ، م  ك١دةروازة ،ورا زاد  : /

 ،مَ٢٠٠٧.  

  .٢٠٠٩، َم، ١روان ن،  َ م َدةا، : طم، ض:  -د د در -٣

، ٢وَي ذن و ر ، َ مو  َزاد، ض: -رم ، مي  دةا -٤

 ،مَ١٩٩٩.  

  .٢٠٠٩ران، : رةمَ ،م ،ن  د، َازي ي ط -٥

، ١ر َ، رةي دة ردي و م مَدموةي  ،: وةزارة روةردة، ض:            -٦

 ،َو٢٠٠٦.  

  .٢٠١١، وَ، ١رةو َوة، : رؤذت، ض:  -ر ، وي ا -٧

٨-  ،ز  :ض ،م : ،مرؤ ردة ي١ ،َو ،٢٠١٠.  

٩-          وةزارة : ،و و :وة  :و ،دة ر وةيَ ،َو َرا

  .٢٠٠٦، وَ، ١روةردة، ض: 

دةزطي ث و  ردةَ ،م،     رؤ د رةَل، داَن  روامي م رةوة،  -١٠

٢٠٠١.  

، ٢ري داود، َموةي ر(اموةك  رووي م را رة)، :م، ض:    -١١

  .٢٠١٠دك، 

  .٢٠٠٦، َم،  ١م ، مَان  و ما، : رةم، ض:  -١٢

  .٢٠١٢، َم، ١،   :ر، ض: ١رؤك  دة ردي  رؤذ ردن، ب: ر ح،  -١٣

  .٢٠١٣،  :ل، َم، ٢ر ح، رؤك  دة ردي  رؤذ ردن، ب:  -١٤

١٥-  ريَم  زادة مَ ارةي ؤود، ر د  :ا، ضار : ،ارد ١ي ،مَ ،

٢٠٠٧.  

١٦-     ،ردة  ث و يردي دا، دةزط مؤزي رر  ي يَو ، د درو

 ،مَ٢٠٠٢.  

  .٢٠١٤، رام، ١ز طردي،  َردي، َمي را، ض:  -١٧

  .١٩٩٩، وَ، ١مي وةزارة رؤي، ض:  ز طردي، روا، -١٨

  .٢٠٠٩، وَ، ١ن دةَ ، م،: رؤذت، ض:  -١٩

٢٠-  ،مَ ، : ،َ مة  و  ؤوةررةي مدةر ،ن دة٢٠٠٣.  

٢١-    دة دة ،ةاد ر- .ردط  .َ-    ،ا ري و ةر َوم م

  .٢٠٠٧، وَ، ١واوةي راس، ض: 

  .٢٠٠٧، رك، ١ل اودة ،ردي و رؤم د،  : (زاد ورا)، ض:  -٢٢



     اا  وتر .د  ا  .  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٦٥                                                             )٢٠١٦ 

، َم،  ٢و ودموةي م، ض:  ،مي ث  -ل اودة ،ي ام و مر -٢٣

٢٠٠٥.  

٢٤-    ،دد يزام : ، و دةرووم و ط م َم ،مرة ر ر

  .١٩٩٩، وَ، ١ض: 

ة ،مَ وام  َي ردي، دةزطي ث و  رد         -َ مور، َل رَوح    -٢٥

 ،مَ٢٠٠٤ .  

  .٢٠١٠، وَ، ٢،  :راس، ض: ٧رف زمدار، َووي دة ردي، ب:  -٢٦

٢٧-  ر م و َ ،ن ر د-  :راس، ض ويدمو ث و يوة، دةزطَ١ ،

 ،َو٢٠٠٨.  

٢٨-     َ)ووَ دةب و ،  د        : ،(رد وويَ يم دةب و  وةَ

  .٢٠١٣، وَ، ١م، ض: 

  .٢٠٠٥، َم، ١د ل، م و رةمةم  دموة، دةزطي ث و  ردة، ض:  -٢٩

٣٠-   ةر ةر م وةمَ ومز ،ةد د وزادم   ث و يدةزط ،

  .٢٠٠٦، َم، ١ردة، ض: 

  .٢٠٠٩، ١روان ن، : طم، ض:  - َ م َدةا، د د در -٣١

  .َ١٩٧٩، مي دا ،مي  ، ْا،  -٣٢

  

  روة رةن:

٣٣-  :دبس، ا سمام- اام-  ،اب، ط ا ا ،ا٢٠٠٥.  

٣٤-  ، ،رفدار ا ،ا ا ا ، ا ١٩٨٠ط.  

٣٥-  ،زاق اا ،بب اد ارات ا ،(درا) بى ا دا ا١٩٩٩ا   .  

  .١٩٩٩، دار ارس  واز ،ن، ١: ادر ا ،ت ا اي،  -٣٦

  .٢٠٠٠ازاق  ا ،ا و   ا واع، رات دار ا ا ،وت،  -٣٧

٣٨-   طا ا ،رم ر-           ندار ا ،د ا دوا :ب، تض ا  ء م

ا اد، ا ،١٩٨٨.  

٣٩- ا ا ا  اد، ا ا -  : ،و موت، ١ ،١٩٦٦.  

  

  طظرةن:

  .١٣٨٩، د،  ١١٣زةَ ، و داَن،  ،د، ذرة،  -٤٠

٤١-  ةوامي روامر  َ يَ ،ري وب    :رةد، ذ ، ،وةمةمَ١١١   ،دة  ،

١٣٨٩.  

ي زي   ١، ٧٣و ن د، م  (( موم ك))، ، ران، ذرة   -٤٢

 ٢٠٠٢.  



 ارةي )ي  َمام طري ََ) َ  موةي رورو رةمة وازة
 

  

 ٦٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

  

ا   

ا ز  ود   (     م  اص ا  ء ا ة (    

      ا  يا دا ا   دوا ه او ،ا    ا ا 

. دا وط ،ا ا و ،    

 واد ا، ا م     أ   ان ُ أن ا   اء  ٍد  اا          

       ،ف اأو ا ا )  ا ا اا  د  ةا  دت  اجا م

. (ؤل، و...إوا ،ؤاب، واات، واا و ،وإ ا و وا ، أسوا  

      ء ذ و  د اوا ا )  ا ا   ( ارةي ) ة

            ،وض واوا ،ا وا ، دا ا : ولا ن ا ، إ (م 

ُ  ما ا أ ،ا ي اد اا و   ا ان، واا  :را ِ

ا، واا ا ادة  ا اي ا  : ( ا أو اف ا، واأس          

. ( ؤل، و...إوا ،ؤاب، واات، واا و ،وإ ا و وا ،               

  

  

  

  

Abstract 
        The poetic text "An Autumn Evening" of Hemni Mukryany has its own 
features in the world of the poetic texts written about autumn. This feature is 
realized in the school of the text, poetic language, and manner of narration. In 
the content, the poet has shed light on some different aspects through 
depicting the autumn season because the features of this season have been 
mixed with some different aspects, such as rank -discrimination, capitalism, 
feeling of love, psychology, nostalgia, optimism, and pessimism. 
       This study which is entitled (The outline and different aspects of poetic 
essay in Hemni Mukriany's "An Autumn Evening" consists of two chapters. The 
first chapter deals with the school of the poem, language, rhyme and rhythm, 
technical aspects and the manner of narrating the text. In the second chapter, 
the title, depicting the nature of autumn, ranking, feeling of love, nostalgia, the 
self, and the psychology of the poetic text have been mentioned. 

   

 


