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 وف مَر . 

راى رزام  

ةر روةردةى    

   ردى

 

 :َ  

و َوة ر َازى و رةطزى مَو   َن  دواوة ز اوة،                  

        ة و و   ش .ََ ر ازَ َط  َن دةز م    نردوو رد

     َازَ وان كر  ،َرد ردى من و        زو ز  ش ، ى ت 

َ وا  مو زم   وان و         Ronald) (موةن َ درو ،روةك ن 

ةن َازى ت  ن  ش دةطرَوة  و واز ذمى،   مَان           

         ازىَ  وةى ى َدة  ،نمر ن وازى زَ ر نوةامةمو رزداةطردوو ر

 .َ ١٩٨٦:٣٠٣, درو) (Ronald       ىَ و  ، ،ن ،زةطرى ر  كر

رادةو ى َةوارى و رؤى و  رن  دروومَ ازى ت  زما. روة  مو  

 َ  َ دم ازىَ  مة وان و   ،َو َازَ و ) وازة 

          و ن ووةامَ ن و  واموة، ردم م ى وَا رَ ،ىوةم 

،ا ون.) (أدةردة مومت ١٣٤:١٩٦٦ َازَ َ و  امدة وا  (

 ، ى       وط ،رى، ذ  ، رى  ،مام و  كر م

         ى و ىَ و  رو رودؤ كةَ  ، رىر روةردة

 َام َر ،ر ازو دةرَ ر  نوارى رر  َ شى م

  ر َازى دمى رةماموةى دةَ زَ ازى رة و َ ة درة. 

         ر ة(ةر) زاى وةَ رى .وة واممارى ز َدة وةَ 

         ،اوةرم  ةزارىَ     ماوة. ط ىاط َ  ذة ا

َوة ممام رو  دموةى ةت و َوامن  و و دةورور و     

    ة و م ن دةر ط .اوةرد امدم  نوةامةمر

َوة رةَ  رَزى    رط ومن  و  ذم رؤذامن.ةرة رَى وة

          ش و  و دوو َ   ،وةاوةوومن روم ىوا رَم ، دراوة  وة

ى ماوة،  ا     َوةو ا رى َوة  زم ردى و رة و

رةك دةررةى َازو َازى َ وة، َاز و زام زن، َى و، زن و رةطز،     
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 ١٠٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

رم و زم ةت، م دةر ةت.   دووةا َازى ةت  مو ارة   

 .وور اوة ام  

   

وى َاز  زؤر ار ر وة وام ، طرام، وَ َن،  ر ،ارى  و        

ورى ، دة.... (موةرؤ وى َاز وةمة اوام ،طر  ذَ َوة،  َى 

ر  ،د  ن) (.وةَدة َ ر    ٦:٢٠٠٧ى راو  زؤر  وةىر (

ردةََ ممن و َدم رَ طامو َ ك مامَ طزار و وا اوامى     

َ رة وور ام رةوة ىارام و َار ر  م ،َ       ،َدة   

    او َ اوةاموة م و .َ رة دَ ارةى و ى رك و  ،َر

َاز  ،َر وة  مَ ة َى راو رى  اوة. َمَ   راو            

،   رَزو مى  وة دةروامَ   از دةطر  .َِ ط   وم و مى

  وارن م وار م ،َ دا َار ر   ى دةرَر    امدة

،ا ةن ر).َن دةارة ى٦:٢٠٠٤زؤر    (                      

         دة َ از وةكَ نوةَ ىزؤر  ،وةر ا زؤردة ارى  ازَ ىو

اوة و َ ازى مرو ان راوةوة  ر ،َ موى ماوة ن ؤك د رؤن    

َن دازى مَ وار َن د ا   ودة  ارى  نَر ر زؤر و وار 

                َ و َ اى وا و    َ وا .  َ ةَ اوة و زؤر

م  .( وةى َةدا ٨٧:٢٠١٠ َروومدموةو ر دردن  ).َد وف ح، 

 ارو م م )(   و   ر َازى و ة زاى ةرة

    ،ََرم ادة ارى  ر ازَ م ،ادة ارى  ازَ ىو دم كم

مةدا دةَ وا .َرد مارى ز  ،  و ازَ  ) :َ َو

). ٨٧:٢٠١٠و  َ  و  َ  دةوة.) ( د وف ح،  

    ندمط م ن ومز رة اردم ازىَ  َ وَزى مةطردوو ر وا 

رةم وازن، م ر ر   َى  و و  ش        

  وةك ن (  رةماموةى ى   رَم زما، َ    دةوَ ََازى ر

ة، وا  رَى دةرَ ازى و  ب دة :َؤ ؤظ َ ازى زن و ما راوةو

).  ا دةامَ َ از      ١٧:٢٠٠٩م ن  دةردةو ) (.َد د، 

 و رَى د و رَى،  ك دةَر  و ن رر  ، َوةى 

  ز َت ى     ،َد َ.َ  َا

                                                
)( وم  وةاط ووىر  .وةمرد َر ر و مَ ىطَر ر ورى َوةر دة زاى   .َدادةم  

وروة طلَ رَطى و َو ورة.   َان   ،ََ -زة م م و اس و ت را دةَ و ورى مَان َاق

ورى رواى   ى َةرة  ورى روا ورى مَان ردوو زاى ةر و زاى رام درةت، ز َو ورى رواو      

:  ) .وةى دة نزاى دوو   ،َََوة. )١،٢٠١١ر ن :وام رى ززام   
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  َازو زام زن: ٢-١

 وازى َاز دةطرََوة  و دةواذامى،   مدا ووان،   دارا              

      ط  وةوةى رم دار وام ) وازن        ،اممو ز  نى وام  َ

روة و دار مَ ة واز وةردةط   ،َمدا  ك دة و دةام َو          

، ح)(.َواز مَ وازى  ،داووا ىر  مواز٢٢:١٩٨٥  (  

       َ ) وا َ (َ)            ،م رىن زام نك ز  زاردوو ط   از

          ن) (.واز ازداَ  َ َامدة وا ،واز اواممز دار

  ).١٦:٢٠٠٧د،

  :َدة  ،وم   

 زوو ت. -١

٢- .ى ط   

 ( ) دةن،  رن  دةر و َاز َ، وا ردوو ر    ردوو ر س 

  ووان  م و ن وا دةطم  ، دارا وازن.

           ،ََة ماو ر د ،م و ر ،او  اردم  

       ر و دةام رى ر َزؤر دةوة ةَ  ش ،ت ن َودة

اردم وو دةواذةن و رةزا  رَما.  وم طر موَ دةررةى ( دن )       

 واذامو دةو و اموة دة ،و ن َو ) نو  ةوةىَ وو وا  ،َ

د،  دوا د، وة ر رة ا، وة ر دظم ا،    وى  ،َرى      

موة، ى اى د، ى اى َ َ، وة د، طم  دةا،  رةت و، دوا            

َ (.ةدا و وو دةواذةن  دةورى وى ( دن) دةَوة، ك وا  مى دا....

دةطم و ( دم)ة،   دار زمواما وازن، وا دةامَ  َ َازدا      

  ،اوةرد مى زرة ومم اردم ازَ  .وازن    ،اورد ََ دةر 

 اردمش  مَان و رةو مممدا دةَ  ،َو َةوةى ن.  اردمش  

     مرة و َلط دم م ووىر  ،رة ةو دة وام ر َدةوة

 ةَ           ن ).وةَؤز ى  ازىَ َام وةَر   ،را رةزاو

) ، د م َر َاز  دة  َاردن و رَ و   ١٦:٢٠٠٧د،

  وةك .  ،ىو وا د واو ىو وام دةر:ارةوة دة ىوم  

١- َوى در 

 دارى رز -٢

          ة (رزي ى و ) نَ  ( رز ،َدر )وىوة كر ةداَ

دراوة، مَ َ (وى رز، دارى درَ)، م  طر َ وةوةن د      

ن وارةرو د َ ىوا  ( رز وى) َر َردةط ( ارو، د ) وةك ماوةرى د

            ) .َد ا وم ر َم ،َرزو در ى كَل م وم  َرز د ى 
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 ١١٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

اَ ازى طر    دارى در (َ واى  رى درَا د رى  مك م. و          

 .وا رى ط وة نمز  َر  

١-١ :و   

َ دة َو س  زم دن دة مك زم مو   ) .و و       

 وم  اَو طر وة رةى زَ   ،ممز      ن . َ

ك  مَان دوو وش ن ز  زادى رَة  .َطر َ  وردوة ن              

دةردةو َو ك  و دامم  ،َم رو وموة رةم وةك: 

ل و دادط وت و ذوورىط      ،وةك َاووم ر وةىمَ   ى و ن....

طظر َن رؤذمك د َوة، ن و مى ؤظ ردة وة دةت، م ر           

     َوةر ن وَى دةطط  وام تدة  َ م  ،ةَر م طى م 

    ر ،و  ةدن ط وا .َ نوةدام وة  وةى  رذط

      او).م و ك و  ، َو و َ َامدة

،٢٣-٢٢:٢٠١٢دزة.(  

     دة دنطد ط و دةى ىَر ن، وادة  و َرو ط ،زة

 َدة ،َم   وةى  ،َدن و ط و َدةدر  رة  دوو

:َ ارةوة ىمام  وةم ك  

١- . ىام 

٢- . ىام 

 امى دةرى. - ٣

 امى ى. -٤

 )٣٨-٣٧:٢٠١١امى دن. ( ظ  رف، - ٥

  َ ،و  ت و    ،ىدة و  و َ اما دة 

       ن ز س ان دووَم  دة  ة، وا(َر، ط ) وام ،َ ز َ

َدةدر.  

  

  زن و رةطز: ٢-١

رةطز   َ رة ن دادةم  َرام وازي  زم دن، د               

درووم ؤظ  دوو رةطزى واز، رةى درووم وازم مَامم  ،و          

    ) وازن ك  ا رة    تمم .(...ذى ،ذ ،ذى ،

              ةت دةم :وم  ،دم ازىَ ورةى ورو ذ دن و ةىَا، رمز

 َ و ام نو رو َر ،وان  ةوومةت ر و روة ،وان دةم  ةرز 

              و او دةرى دَى رم وان  ا زمز مَر  نة .نن دةردةم

   شم  .دةردة ر رم َواز  ن وم م امز  زة امرط م
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   وة.(مدة وان   ةت و  ،١٩٥:١٩٨٧         مَر ازيَ َ  نز وا .(

م ؤظوة دةطر ،َروة  زؤري زمما، وازي  مَان دم رةطزي مَو رةطزي  

ممي،   دة ،َش  زمَوة  زم َ رَةي دةطرَى، زم رد َ و ز    

             ت َ م وةي يوا ، َ وة ،َدي دة اَ يامرط  

     وة  يةم و  ري  ش وةيامةمر ، وَزي مةطر و

  و ةت و مر ام و َلط.وازة ك  

  رم و زم ةت: ٣-١

                  .ََةر اؤذامر مذ  ةت  ،وةَدةط مو و و مر  

           رودؤ مذ م يَو نو م ،ةمن دةو مر َ امم

م ر رو و      ،ةمدةو ارام و ةت ز مر ،نَل دةردة و

 َل و اَل َدن، م ةت ز  وةو ر ري مو و وةََدم و  

       ةت مر ) .َن ذم َي وةك دا اوة  ،يمر  واو ا َيم

) ن َة  ٩٥:٢٠١٠دةومو َة  مَي م ةوة وازو  ) (. َد وف ح، 

  َري م ط ةَ  وان  ،ََةر ةت يمو و آم  .ار و 

ك  ،ََل      ،رط م ،رت مآ، َل وَان م ...         وةك (رؤ، روو ر، دة 

 .(د َازةم ةمى  ةا طر و طرن، مآ وش ي وان ردة ََي  

واز  .( ...  تَر ،ورةاي ط ،) ت وةكرم ةت وو  وا ي

        دم و وَو  ،ا ري  ذن ام وةوم ) ي َن دةمدةر

طَل رةطزي ودا، موم  وم دةرةوةو َون، طم ري ي َازي    

  ).٢٧:٢٠٠٤زة ).(ن رة ا،دم ذن و را و موةي و َا

            ،واز دة نمر دة ز مواز و و دوور  نة وة

َواموة وة ةن  وان  روري رؤذامدا م  و وازم  دةوة و            

 رادةك وةك ك دة .َوم َ /مآ رو  ت ون  رةطزي         رم زمن

م َن رةطزي  وةك (ردن) ت ون  رةطزي (مَ)،  َ ي َ موموةي      

() ش ردَ وةك (     دوو رةطزة  ومي   اري ردن  رد َ رةطزي            

      ،وةي َلط .ونَزي مةطر  م (رر ن انر) ادةو  َ  .ت ان) ةر

َوة دةذ و  وة م  ،رن وةم م َ، ومن رةماموةي       

  ن وم و     نممر يمو دةو اوام وةر  ،َةد اَ نواز ا

مة رج و مي و ذمموة. وم /رَن و و موي رةمن ز ي    

 م) .... و ، ،َ ةمٍوان وةك (ر  وةك ة،١٩٥:١٩٧٨.(  
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 ١١٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

  م دةر ةت: ٥-١

  م ك  دةر ةما ، دةام َ َ دوو وة:      

١-             َ ن َم ن وَل زط نَم  ،ةت ىمو دةر  :مزم 

 دةدات. َةدا ز  و و ذام  ،ةت رة            ََرَم زن 

       او و َ و ش و او ران و وازى دوور و م َ ش ،ادم 

ن دةمزم  ط .َرا دةطو  َ و َى دةط  ىوام  ،ش دوو 

دةَ وةك و وازةى رة ،َوازةش طَل زن ردة  ََ درمم وو           

رن َ ة َوازى و ةت  وان مة و زؤر ز  وان   وازى     

 .َوةردةط دةم ،او َ و ران و دة انَوةى م :وةك َو دة  ىوام دووة

مش مَن طَل زن ردة ََمَن  َرَم زن ردةََ وةك (      

ةت ز .َد (َم ،َ ) ىوا  (وةدمرزر ،نوامردام   ََوو دة و وان دة  

       م  و  ،وةى نمَر  ةزؤر ور و  و ََش دة و ََرة َ و

             َم َ د و   َامةت دة َم ىرةرا  ار

َم ىرةرا،ح وف د ).١٠٤-١٠٣:٢٠١٠.(  

 زم  : رو طط و مم. دةرووة رو و ةن دوورو            -٢

، ش ز   ما زؤر دةَ َ وةن، وةك: م؟؟   (١٩٧٩:٦١٧,Haas)درَن

م اَل و؟ا /؟.... وة  ن  ؟و ا   ،(ت)م  آ(ت)، دات م

       ن م(ت)، م ا ر ،م    دا ،نض دة دة ،

 ..    ،َدموةى مَي و رمى،  دة ةت دةردة َ َوة دة      ا....

دوو ا َرَوة،  رةوة،  ر و واى  ون دةطَوةو  ذَةوةش           

  َامم  ،دووةَ ةت واى  رى م ،وةة و   ىةم

دى دةرَ و ن وا زدةن  درمم      و ةى  و و رةى دةو  َزا      

          َط  ن م ، وارم ةَ ررا  ةن كوا  ك زر

زدةن زامرى زؤرن دةو  .َوم /مَ ر دةردةن  رؤمم رةوةو ذَةوةدا           

وة. (  وامطك م و م  ك نةوةى رَرةو ذ  وةر  ،وازة ك ن

) د رك،  دةردةن   َ م و اط ز  ١٠٦:٢٠١٠د وف ح، 

:وم  .وةَر َ و َ كوا   

  ازن موة. وى -١   

 ر واى او درى   ،واى م رةََ رةموة      

     َ رودؤخ و د  ووىر  ،مموا ر و وا َةد

  مدن طداردموة َ ة :دم ،ر َى دةى  ممةدات، وةك ر

  وى از ة. -٢
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درة ش ة دة َ واى اطوة، َ َ  و رودؤ وازةو                

  َ ش  ،تمر َوم زة و وار م ،َردةط و رىدةورو

  طَو ر م ط ةت، وا و م.َةد نة و  

  

دووة   

  َازى ة ةر مو ارة ما

ا  ذم رؤذامى ةما م مو ارى   و رك و ارو ممش           

 ارةوة  ، ى ت و دةرو  َوور دة مم و َم)١(:  

  َ َن (اردن دة دن): ١-٢

            َ ةت وةو ةت مر وةم ر  ،َةت دادةم مرة َ 

وان  رر وة.   ؤش رمة َدا  وة ى وةى،  ةم وةك     

زؤرى ت دةرةوةن وةك وةى ن ن در د رم   ر دا و دةزط ت. 

َ َ ،ن رر َو رمى،  ر م  ةت وةو ر ةش َازو     

مَن دة رةمن د دةام    م ى   اردن دةدن و مَن 

  ).٦٣:٢٠٠٤( ن رة ا َ ،من.

:َ دم    

( َ َوة دة  َدرَ ََ .وة مَ ة دةى.   و،         

    وى ام دةروة.)

:َ دم   

           .ور  وة رى. طَ َ ون  .دوو دة وة َ)  

 َوة دة َ)و.))٢    .ىت دة ط َدة ََ ةوةم ط .  

   و َدموة: ٢-٢

               ، ردم ءَء راطر َو ،وةدمَو  ةت مر   َ

ة م     .ارةدا  ن ز وام  نءدة  اطر َو  ز  ن

    ةما رمدمطو ط    .ةت ى اوة نَ  ش وةك 

  ).٦٤:٢٠٠٤( ن رة ا، داوةوةو رم ة دةوم دووة.

(ى طا.  ى.  َت. م َد د. َن راوة.                

         . (َةر َ  وم    ةداَ ) .دةوة  ون  

  .)٣(رة ى. ر د

                                                
)

١
 (   وةوةرط (ز ن ر ، د د غر) رَ ردوو وةىَ ارة وم ىوم  َ رى   ٢٠١٤َ

  وامن  دوو .م ار ون  ردى زامى رارَ  .اموةى

)
٢

   َمى َازى دم   مو زؤر رَم و دامم ر (ى) ر مو  وا. )

)٣(  (و) رَم و (دن) وط ةر ىوم وا ،(و) كوة م ةوة(دن) وط  (د)   م ةزارىَ  واز َرد

.َرد (و )م 
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 ١١٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

  موة:را ٣-٢

        َرى د   ن ا وةامر دنءداوا  نة  ،ىواذامو دةو و

   د) :َوارةوةدا دةردة ىموم  وةك. ن  وازنء٦٤:٢٠١٠،ط(  

  راموة ا:

  مى(ت). ا رؤ داوة دة  ن رَة. (ا ز و مى(ت). ا     

             زة ا .(ت)ى مو زة ةر ا .ن ن ادى وات و  ور ا

ت). دومو  مى(ت). ا من  رى زارو زم . ا  وَا مي(          

  ا رةم  ر مى(ت).

: وةامر  

                   دة .  رة و ن دادو .  َداو  َداو  ا ى   )

  ى  ا . ا َو م ،تردةرط ط دة .  رة و ،َدا .

دة ن، ط واما َن. و رم طرد زاد     .ووى   

  موة وةرة.)

٤-٢ : دنر دو دن: دوواو مدو  

زدة َ ،ن و رةطزى وى،  ةن دوى  دةن، دومن وا   دوى ك: ١-٤-٢

 :وم   

: ا  دندو /  

(ا زوو طورةَ، رة رؤ دار(ت)، رت طر ،َا َ م ،َر (ت)،              

ا دة  وة  ،َدةل  طدارى َ(ت)،  اد َ(ت)، ررء            

 ةى و ،(ت)َزؤر  م ا ،(ت)َ تةر رى و ت اردووة 

  َ (ت).

 

: ن ذن  دندو /دووة  

ذن،  دو َ  ت زؤرى داواى ودم  دةت، ط وةى ةمى و                           

    َت وة ادى ر .(ت) زراو(ت). داو دا ك ) وةك : وة)َل و  )٤  .

  د (ت).

 د َل ت (ت). وةرى دم و ت  (ت).) ش   (ت). رووور  (ت). ا مزى

 :وم  ،َرت دةط َ ذن  ى ذندو وِةؤم  

١- : ...  نَ َ ن اردن نم دن م وةك ،َر ام دواى   

     َ وةدان ن .(ت) َ ش وت و زن دة. (ت) ( دةرم م .    (ت)    ك.   

ةى  .   َ غ َ (ت) )٥( .و  روا رةَ  (ت). رزق و ر و  زدَ (ت)

  .)ر  َد َ وَوة. ر  َمغ  ةى  رامن .. (ت)

                                                
 وة َواى َوة. )٤(



  وف مَر . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )١١٥                                                             )٢٠١٦ 

  

  

  رزق و رةت: - ٢

(ا َ َ مدا (ت). ا رزق و رؤز ََل و زة   م  (ت). مم  من. ردى 

رد و طر م ر .َا  َرةت م (ت). طمن َ و دن اوان َ (ت). ا ذار و         

  مدار م (ت).)

٣- : ش  دو 

       َ )       ت  غ و ر .(ت) ا م ةوور(ت). ر م َ ر (ت). زة ر م

و دوو م دة  .(ت))(ت).           )٦ س م دة  .(ت)  دوور ى دم دةرد و  .(ت)

 ت ر م (ت).  طان و د وة م (ت).)

 ون:  اَل - ٤

( ا مَ م (ت). ا ودى  ا .ا دةرطى َت َوة. دا ران            

  (ت). دا وت ر  (ت). ا َ ش م (ت). ا و دةروةى م دا.)

 دو دن  و: -٥

( ا دة وة َى (ت). ن در َ (ت).  ةرةت  (ت). ا  دوورت                

  آ (ت). روو  (ت). ودت  َ (ت).)

  دوى اث: ٢-٤-٢

  : دو دن  اَل:

َ  (ت)،  اردوو .ا         ( رة  رت  (ت). رة ى و مت  َرا       

 َ)٧(        ،(ت) د مز شو ذة .(ت)  َل  .(ت) ر َ وت ىط  .(ت)

  اردوو. رة  وك  (ت). رة امَ ا (ت). مت  ذدادت.)

: ، ذن  دندو :دووة  

     ا ا ) (ت)آر َداو)٨(  وةم   .)ت  )٩ ادىر ةر .

. رة ت     )١١(. رة رت  ى(ت) )١٠(مَوة. رة داودازراو م (ت). ل  (ت)

زموة دا(ت). و   م .َا رى دََرت   وةدا(ت). رة دوو رة رى        

                                                                                                                                                   
)٥( .َ غ  وة واَش دةط مام و ن  ىوا ت( ) 

)٦( .م َ ر ةزى روا 

)٧( .ََ  ََ دراوة (ب)  و  

)٨ (.َم ا ىوا 

 وا د مى.) ٩(

)١٠ (.َدة   دو  .  وا 

)١١ (. او م  ردة وا  



  َازى و ةت  زاى ةر
 

  

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

   َ ووت ا .(ت) وام  وم  .دام  ا .(ت)وآادت دام .(ت) ةر

 )١٢(مطَوة.)

               دو  ،رزؤر  نءَرن دة وى و  ون دة ن زؤرة

  ومن َ دةن. و دةرم رد:َرارةمن دةن دوى 

  ون: -دوى اث 

( رووو روودةر(ت). رزارى دمو ت (ت). دةردةر رى َان ء َان (ت).            

(ت). و   رة و م دة و َوة َ(ت). ا مت دات. رووى رةش دام      

   (ت). رت َ (ت).

.ر و و دندو :َ  

( رة رى  َدةوةمموة . رة دةن  ازى وام  رازى.  ر             

و َو (ت). و و و    رَن . رة و  مووة.   مى  طرو طل (ت). د

        دا َ رة ة(ت). را م  زادى .وةَ رى د   .(ت)

      م ا ىورة ا .(ت)ىةوةطَ وى و دة ة(ت). رزاد م ردم(ت). ط

 ت م(ت)، طر دؤت (ت) مم مَ(ت).)ي(ت). ا طر مم  دؤ

   

  ذمن زؤر دو (دةء زن)دةن:

      مرى ز َ وَم  ةوآ(ت). ر مز  ط ة(ت). رَ  مز ةر )

 مز ةوآ(ت). ر مز ت .دات وى دةم ا .(ت)(.دةرآ َ اَر  

               ،َن دةوا مممدو شَ ،وةن مررة ون و ام  ،ىمو م

  رمة  َرةرن م ،ن ر مون:

ا رةن    ( وت  .َو و مَ .َ َرؤت َ. دووت  و وآ.

داَوة. دةردَ طى دةرم م .موت َا. رة رة . ا دووت             

(. ى رى  

 

   َاردن: ٥-٢

دةام َ ةن َة ط و وةرى ن وة، زؤر وةرن او  

َ         َ (و ةت ء) زةةطردوو ر  ،ا و . ن  ءَ رو

     َ (د.خ) رَ ا و   وان .َدى دة امةَ  وازى  ،ندة

 ىزؤر .(وم ،ة ،ةر ،  ) نش دةم     و و  َ نة

       و ،ن ،وةك (م دة م َ و َ  َ نوةر ن ون دة

(  .... ) دة ن ء دواى وةى،  ذما من دة ر طرةمنء َن  دةن.     

،ا ةن راردن:  ).٧٣:٢٠٠٤ َ  وم م ارةوة ىم  

                                                
)١٢(.َم ا ىوا 



  وف مَر . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )١١٧                                                             )٢٠١٦ 

( وةى طى   رو َوة. وةى،  وم  دووة. زار ت. ء        

رن.  دى دام.     )١٣(ار زار َر. َ رى  زةن.   ()ةى    

  دآر  .نةم  .ا   و  . ى   .نر ت و ورةت و

         دى َ  .َ ا   . ن دارة  .مةر  وة  .م

         .ى ر ىو   .م ى   .َ        .َ ةى َ 

            ر دؤ َ  .ىةَرز دى َ  .مَ   .ة   .

  َؤ َ  .ان.  َ ر. َ  م َرى طران.)

  ذمن مَر  َمى ارةوةش دةن:

     و )            ةق درودارى ر  زوةى و .ىو ر .ةى و .و زةوادةى   .ى

  اوة.)

  ذمن  َ (ان) دةن:

  (   ،َ   ،  ؤ ورى رط   ،ان)    

  

  

 واذامدة  نا ذمم ن و  :َرد  

(  ،  ،وس،    َ م  ،ودى َ رى،  ردآ         

ؤن،  َ من، َ ر (د.خ)،  َ درى ؤن). دةام  ، ةت و و وةك 

   و ن م َ رى ك      و م َ ىرط روةن، وةدة َ ن

 م نءى ذم ماردم َ و داَ   ،ندة َ (....ا ،وك) وةك و

  َةوارو رؤ  راددةك موم رةو من ون.

٦-٢ :م   

 مارة ارةش وةك      م ، زؤرى موةط ، ى ازو دةَ 

        .َادةطن رامَى مةم وة  ت ووان دةردةار انَى مةم م

مَر و دن و واَ   زؤر دةت ى وةى،  وة زؤرة ن  

م    .م  وةىدمرد ن دنَدر   رةزووى و ر و وةَرن دةط ،ة

) ادووة ودن طم ،م ةمى مَان دوو  مةدات، Goffman    طن(

  )٢١٨:١٩٨٧مطراوة.(، دواى وَوى َو طراوة د 

:َا دةطة ان دووَم  وا و م    وم م ش  

  م ، ،ا م  ،؟ ١ك

رة ات َ َ(ت)، ا ت   ا، ى وة م ،ان ون َا            ٢ك

.  

                                                
 م َو ذممى، َ ةوارن م رد.َاوة  ، ى ء َةدا  ) ١٣(



  َازى و ةت  زاى ةر
 

  

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

ات مآ(ت)، د  م(ت)،   ا ون ، دة ض دةن، دا         ١ك

    م ،ر ا (ت)، من م ا.

ا  وة م طم ،م م ةمى داوى اروان درى دةت و        

.َون دةردةامَى مةم ر نوَو رىر وة  

  ذمن وة م  ،ا م دةراو َن  .ن:

(.ورةط  .داتم َ نَ ا .  َ ر .(ت)َ وةدان ن ةر ، ا)  

  ر :َر

(ا ت (ت).  و . وَ  روون وة. َ  ن  .ا طدارت        

  َ(ت).)

  

  ؤز دن: ٧-٢

    م دم ارى ون و وَ ز و ز  نن ذمط َ روةك

َ َ ذن دة ََن و دةت ن ذم َا دة َن     ن دةن. وةك

ذمما َ دم ةمى مَامن ردام  دةن وة  ؤز دم ،وة ر    

.ردةوا ؤش  وة و نى ذم وةم  

و دةرو و كوم م.َن دةر دن ؤز  امم  نذم  ،ىم  

  ؤز ا ون:

 ء ر  دةرم ر د ) َر م رةت  .َا َن مَ(ت).                    

 )١٥((ت). ا رى وة .َو    طورة َ(ت). ن در َ(ت). ررزق   )١٤(مزى دا ن

  دارى رى (ت).    درَان (ت). دار (ت).

              ا .(ت) نا ) :َش دةم رةوة ىم  و  ا رط 

  (ت).م اى راذَ(ت). ا امَ    َي

  ذن َن، و دن:

( ؤزن (ت) د ش. م دوا م(ت). وةرء ن  َ(ت).  و                

دةن  َ(ت). ر  م ن َوة.  و ر وم . وات و ادةو   

 .وة ؤر و .دى َ( .(ت)َذ ردا نرة ا ر .تن م  ا  

                   ،  َاودةر م م   ،َدةط زةةطردوو ر  رةوة ىم

  وام: (مووان ن (ت). ا م  دات. ر دواى ت َوة.  

) و .(ت) د ت  و  .(ت) َ ت(.(ت)ن مم  .(ت  

  

  

                                                
)١٤ (  ت ىزؤر و، وار م ( ان )ةىمم من و دامَر وم  ة و م  َ.وةمدة وم و 

 اَ  ة َ دارى رى.َةدا ( و) َوى وة   دووة  . و ) ١٥(



  وف مَر . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )١١٩                                                             )٢٠١٦ 

: وم  

(ا ؤزن (ت) د ش.  ى دواوة (ت). َ ا دام. مم ج و           

     و  اَ نم ور . ؤر و اَ . ذن  و  اَ . ن اَ دامو

م . زاوا(.ا مَ   

  

  ذم ؤزة:

       رد(ت). ط نذم زارةى  .(ت)  ذن و ر نَؤذو ر .(ت) ؤز نذم )

(.()  زاد  

  و ز : وو دةواذامى  ارةدا رد َمن: ٨-٢

  ىوامو دةرو و :: وةن  

(  وَام د  .َ َ  .م .ا   .  دم مو. ر           

   .وةذا  اى .َا مَ  ت .َ َ ووةى م ؤذىر .د ردامط

ؤؤ. رر ا ىر .ارط وة َ(.ؤر   

:َرى دة  وةن دم َ رة ء واد  نى ذممو و :دووة  

١- :مط  .دووة  دن دو  

( ودةم رى ء ت  .َا  َش  َرة و زة ى رة  ت. ا           

    و ورةاى ط .(ت)َ د  ةورى رم .ى ط ى ط

 ا .مد دوم  ،د ةى موةم ر .دا ر(.(ت) رة ط  

 ) :               ر تةرو رم ا .(ت)  وةى و  ا .(ت) ش َ ا

               ةَ  ىَى در .ى  َمر ا .ت َ زةرىم ر ورةاى ط .(ت)

اى داوة .َ)وة)١٦ى داَ زاى ا .(  

( ا ورن ات. ا من د ات.  ن َ. دوا       وةن : دو

(.َ نم  

 ) : وةن وةىاموة . ش ةشَ مدوة .وةن داَ زاى ا  ر

.َ َ وةتم .َو نَ ا(  

  طء طزمة: ٩-٢

زؤرى ذمن ز  طء ط رى دةنء   دةدةن، رى وا  ر َن               

وَ دةن م وةى طن م رو م َ رَن. ةن  طء            

ةوة م .وى َ ةى ة .وى       طزةمةدن  َردةَ وةك: (  دارى رز

م ك وة. ن ر. طر  َ ط م   ط دة .ر َن     

                                                
 وا ا  ووة َ ة  دوا دووة. ) ١٦(



  َازى و ةت  زاى ةر
 

  

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

ون دووة. دةومان طن  ان موة. ر َدةرط مدةى. رو  وة. و ر          

 .مَر(.  م و شة مَ  

  ط رط وم .ر َط د   ط  دم ر َن ك: ( 

طَ  دا  و     ط و دةرى د . د دةرم . ط َ  موة.

  ى و(.ط َ 

١٠-٢ :ةزاى دةررم  

ذمن زؤرى ت مرةزاى ن دةردةن رار زؤرى م دةورو رن وةك مرةزاى           

             ن ىرو د ما دة ن َ مم َرةر)  ررا دةر

ة امى) دةامَ  مرةزا َ  ت و َ دةطرَ. ذمن     مدم رَا  د

:وام  ن و دةر ش و  

( وةزط داوة  راق  .وةى و  َد طر  دن َ وة. َة ت َارد          

مةى   دا  َد.   م  دةوة. رط رداوة.         مر .َ وة

    وو .َ وا دَ د ا دةَ ى وة .دو ةشر رط .دووَ  و 

ن مَ ن و  د  و وةى .وةدة  ورا وم .وةا.دة 

  رة دن: ١١-٢

 و ارةش ذمن مَ دةر و دةواذةى ت رار  اَل ن طورة              

 :َردة:ا  دن ةر            َذور  َر .ذ  َر . دا َر )

       و دة َ .  ؤذانوت ر و و وت       رت و  َ .ة ر َ

              رط .ذن م  داىم اَ  رط .ر دةط َدة او .وةدة

و دةن  مدى،  ذن م .طر مَوة دة َ وا .رَ وةك ر َوة        

    تطم   رط .ة         َر .ر ت ََ ةَ ةتَ ر .ذن م 

.َدةر رامدة  

ر  ر دةاى      ( طر  دةم ى  ر َةوة.   رةدن  طورة:

.َرةوة م  وةت .ََ تودا َر ة دةَ ر وةك َر . ةزاتةزا رر 

   .دة  َم م َر     .وة  َ َؤذر        ر  ىَ َ ش 

  )رَ وةك دو رةَ وة ةَ .ةوة.

  

 رة دن   و ذن:

ةى. رت ر ا مَ      م .َرت رى  وا مزا)        ر  َرة

م َ .ىَ)١٧( .ة دةزا  س .دة دة َ .َدةرد  

  

                                                
  وا  ن ض.) ١٧(



  وف مَر . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )١٢١                                                             )٢٠١٦ 

  ةرةون: ١٢-٢

      نَم  ،َر دة   ر وو َ ش   ،ة دةر ن زؤرذم

َ ،نواز و            َة دةر َ ذن  ،ى و ،َر د وان ى   ة

      و َ َة دةر اَل   ،َ .َرى دةطمةور ادةىز و رةطن و ر َ

...ورةذن، ط ، ومةر  وازة  ،ََر دة  

ا  ونر   : رة ،ر ورض ،س ،رت ))ر.))١٨ ، ،ض  ،  

   وةاموةى اا:

          ،دةردى دا ،دا ام ،رت رزة ،ر ىوآ، ذة مز  تَ َ ،ان ردة )

 ا ،َ رط رى  ةى داَ ،توة.)ذةَوةرط   

(  وت. روةى و س.  َاوة. رةت آ. د َر.   رةون   ، ذن :

(.ةدةرةوة. ر و .اور .انةزا طةش. رر َد  

 را  )   .َر و  اوة. رط  وى مر ش  .َرط    رةون  ر ،و: 

  رةزا رس، َ طان، رةت اوة،  َاوة.)

١٣-٢ : ارةدا و نمدةو َمر نة :دنوة  

      : م ا         دةردمر و ةز م د ن َن ذم َ ر وةط

و دةر وا ندةر:َرد م     .رة .ور ز .م م .ةمر دة. دةدة )

طر  َن وة َ ن ذم َن وا ودةواذام         رى ردةروات.) 

ة. دةوط . َ .  .َرةوة دةذة  )  .َرد   و م .ة  َ

رةم .رَ  .ة دة َررة. َ ة دة َرة. دة مى رة.           

  دى دة . َ دة رة رةمَ .ذ    درة. ذم دة َووة.)

 دةر  ان ةن  رةما  دةَ .ة دةر م اث:  

  و رورى دة و  و   ط رةو و و رار وة دةن.

دة طوج، دة  ن، دة راش، دة ، دة  دؤ، دةَ    ،  ةى دة و و:  

زار ط      م و ،َ و َ و ،كو و ،ر و دةم ،وت ة، زارر  ،ار  ،ن

. م و ، َ ،ار َ و ،ذا و     ،ذن     ،و م وت ،ةَ وت

 وت ،م وت ، وت ،ر وت ،ن وت.ر وت ،ار وت ، وت ،َ  

ر زة ،ر وة، ر ن، ر زة، ر ورض، ر امط ،ر زة ،ر          ر و ض: ( 

(.زة  ،  ،ل  ،نر ،ر زل ،  

  

  

  

                                                
)١٨( .َوةى  ،ترة دة و ر ،َطس وةرم ى وا  ةر 



  َازى و ةت  زاى ةر
 

  

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

  ش و ر:

رةز. دة َى ر و ن اوى. دةَ     . دة َاى مو )١٩(( دةَ دوو دةر وى: -١

 ، ،ك ،ن ور ،  ،ارىد َدة .م َدة .  َدة .ور

(.ز  

 ) وى  رزآ. دةَ رَى ر  َدووة. دةَ دار دؤذةم ام، د َوازى:  - ٢

(. رة ،ض ض و ، ،رَي  ،رآ  ،ر ةر ،ةر  ،  

( دة َ دارة روَ. درَةى    .ََل او. دى َث. درَ           درَى:  -٣

  داوة، دار ك.)

٤ -  مم–  :ََط زمر َدة ) َة.دة َدة .م َدة .ةزَد َدة .

 رة.

٥-  :  دَ و ط و دم ن، وة  ،ن و ،َ و ََ ، زار ى )

   َ ، َن، ة ة، ة   ،  ،ن.)

٦-  ،َ ن َذم :ا ورى م و  مامرار  َ      َدة ، َ و دة )

(.د م و و، دةدوو، دةرم ةر ، و و ، دة  

(م و ن،  ، ى دوو زن، دوو روو و د،     ََ   ،َ وة:  - ٧

،َن درز .َوةَ ى ،اودر دة(  

٨- َذن دةط  و ةز   س ،ََةط ارد  و ،تو دة ان دة ) :

  مامَ زةرى َرَ، دةو،  ز،  ز،  زآ.)

٩-  :رَ ر و َ ن َذم  ،ر َ ،م  َ ى) ،ووةر َ ،َ ،و َ

   َ و رت.)

١٠-  :ر د َذم .دوو م دَل ،ودة ، وا و  )(  

 )( ر  رم ،ذاوة ، طَة ََ، دروو.  ،َ ذاوة َوة:  - ١١

  

  و  س:

١-   :دةزؤر زام ،درة رة َت، ( دةدةردة  و َزؤرى دةزام ، و دة  ،زة َ

   ز،  ز.)

٢ -   :ؤرط          َوة. دة َ ى َرة. دةا َت. دةرف دة َ ك )

(.ؤش، دؤ  ،ؤكرط  ،دؤ  

٣-  ) :ا  ر ودرة ىط َدة. .  ورى َر    دةَ ،دوو و  َ٢٠(دة( ،

  )وة، دة مرةت، م و مر، ل، رة رة، ى اوة، را زادة.

                                                
)١٩ (َ  ىو دةرط .َل ىو ورةىط ى دةرطوا.وة وا زل و وةوة. وام َا د 

  وا  (ع) طراوة  (ح) . َر  ر  واى رو ج. ) ٢٠(



  وف مَر . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )١٢٣                                                             )٢٠١٦ 

٤ -  :ةزر     ،ك ،ون ،رن مد، م ، ، ،وك ،ر  ،را)

.(  

٥-  :َ مزة دةو  ،َ .م  ،ى ى وو، مور دا ،ار )(  

( زؤر مزام و َ  زام . مزامَ و ى  َ          ر ن مزان:  -٦

َ ،و ندة ،وةزةل و  ،م  زان ووة. مَرطف م(. 

  

١٤-٢ : َار وم م  

                 دم  كم ت و م  انَ نذة َ  ،ىارام و م و  

        نوةر و دة  وى  نذم ،ن دةَم  ذة ةداَ ،َدى دة امذم ؤذامر

و م .  ر  دةن و ن طم . مك ن رة    َررى و 

  ر َا دةَ: ( ى درةَ اوة. وى َ اوة. ون دووة.)

     .ةز  ، ) : َا دةَ ن َ ن َ ن وة رط   دوور   وى

وى (  َ ان وى. وةوة م و وى.) زؤر ر  دومما  و  دةن: 

. دور  . وى  ََر ا( 

             وة وةكَ ر نَاودةر م ة م َم  نة ام   ) :م

مى و. ة  و.  َت. دةردة  (.روة ، م ن   

    َط َوةك: ( دور َرد نمرةرا  ت َاودةر م نو دةم 

   َدور .َ نمَل و رط  َرذ .َر ن   و ووىر  َان. دورَآ دط  

(.َ  َرذ .ادةران و دؤ  َدور .َم 

ما ةمؤر وةرن   و رومت و  ماو وة. َ ، مش              

  ار وة. موم َ .وة.) و ن دا دةمت: ( دةن َةمووة.

                 َ وة ر .وة دةدم ووروور  زؤر  ،ن زؤرة و  ةمر نة

        و دم  ودادا  وةى  ،مان ررةرا  َوا ن ك َوم

دم و ن        ،وا َ ،اوا ،  :َا دةمم ىرة  َر موام وا و وةى

  دةمى وة ، وادة ،َدة ة وا وة.

وةك ا، ةن  و  دةام ةممن دةرَن، َا  ن      

  ن، وةكادةطر وة و دَدة  ز رر ةَ ندة َ ررا كر

         و  ،وةََ دوة زم وة ، و  و و ز ) :َودا دةردةمم

  َر زامط  ت ك ر ةر و ا  .دووةم     ى وا رط ،ر و  ا .

(.م طا م .د 

  

  

  



  َازى و ةت  زاى ةر
 

  

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

  

وةَ ،:ومى طم   

١-              مز  ىمز  ،وة م ىو، وا  وازة و ازىَ ةت دة َ

 رودؤخ و و و ذم  ةت وادووة،       وان وازة و َ َطن، 

 َازى و واز   َوان، روةَ واموةش.

٢-          َ  َرد و  ت واذةىو دةو َم نة وم  ط

 ( وةَ، وة) :مَ وةك

٣ -  وةك:  زؤر ،وم  مة ى و  (ان) وةىدم ر مَر 

.... .َن داد .ن اَ دامو ج و مم .ن دة .ن دة  

 زؤر رَن و دامم ر (ى) ر مو  و، وةك: -٤

 .َةمَ ....... رىَ َ ون  .دة مم .دة   

زؤرى ت (و ن وة) وةك َوى و رد  َ دووة . وم :و دارى رى    - ٥

 َ (ت). و  وة َوة.

٦-  ة ى ت (ح، ع) مم  َم رط َ.وم  موة  

  َ            َر              َر      َو             و         د     د        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  وف مَر . 
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )١٢٥                                                             )٢٠١٦ 

  روةن

١-      ل ا   درا ،ا ب،اا ،ا أ     ،ا ا  ،دا

 .١٩٩١اة،

٢-  ،د ىر، زام ىدن، م مر ز رى دةرووم رىر ،رف  ظ٢٠١١. 

٣ - ، ىر، زام ىران، مى ط ازىَ ،د  ن٢٠٠٧. 

٤-    دط   ازَىَ ،   ن رال دةظ َة      زام ،َدا ا ،ر ىم ،

 ،َ٢٠١٠د. 

٥ -           ،د* ىر، زام ىَل، م در مرد ة ازىَ ،د د 

٢٠٠٩. 

 .١٩٩٨، ، دار اوق ، ا او، اةح  ، اب د واا -٦

٧- ،مَ ىر، زام ىا، مرد مز  ذن دم ازىَ ،ا ةن ر٢٠٠٤. 

 . ٢٠١٢وا  دزة ،دموةى و  زم ردا، ، مى ارا، -٨

٩ -  ىةر، م زاى  زةوى َوى ذ ،   ،مَ ىر، زام٢٠١١. 

١٠- ،َو ،تؤذى رم ،  ،نوامموة زَ ،ح وف د٢٠١٠. 

١١ -  ،ة، اا ت اراا  اءا ، ١٩٨٧م. 

ار اون ا ا ،اد،      ، ا ا: ،د ا د، ا او، د      -١٢

١٩٨٧.  

 

١٣- Wardhaugh,R. An Introduction to Sociolinguistics, First publied, 

Blackwell,١٩٨٦. 

١٤- Haas,A. Male and Female Spoken Language Differences:Stereotypes and 

Evidence, Psychological Bulletin, Vol. ٨٦, No.٣,١٩٧٩.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  َازى و ةت  زاى ةر
 

  

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

  

وةَ ى  

           ةت و ازىَ) مومم  ارة واممارى ز  وواممز وةَ

     ،(ةر ىووةى    مدم  رو اممو      م و  نوامَ ةت و

  . َوةَ   و  و دوو ش َوة:دةورور و رةماموةن  دمما

رةك دةررةى َازو َازى َ وة، َاز و زام زن، َى          ا      

رةطز، رم و زم ةت، م دةر ةت اوة روو.         و، زن و 

دووةا،  م ام رةَ ازى و ةت  مو ارة ما ممراوة   

  و مَر واى ومن رووماوةوة.

  

  

ا  

   ام    م   اي اف  (ةر اء  اأة أب ث(ا ا   ان ان 

 رة إ  أةر او  ا وا وام  ءإ  .   و ا  ن  يا

و ا : 

        ول اب اا  ول ،ا ا   و    با  و  ،ا   

ار( اا(، ا ،س واا وا  ،أةا ت وذ  أة اا .  ا  ما   

ا  ا ات واا  ا ا   و   دات وا

  ا  واا ى اأة.

  

  

Abstract  
 

      This paper which entitled (Women’s accent in Pshder District) is a linguistic 
exploration in the aspect of applied linguistic to indicate women’s thinking and 
perception about nature and their environment and its reflection in their speaking. 
 The research covers an introduction, two chapters and a conclusion: 
       The first chapter is about accent and the different ways of speaking, accent and the 
science of language, definition of speaking (dialogue), language and gender, dictionary 
and language of women and the specialties of women’s expression have been stated. 
Beside this, in the second chapter which is the field aspect of the research paper 
women’s accents in their dialogues in the different occasions and communication 
aspects have been stated.   


