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 رةم مرى ى َ َس دا

     .د

مَ ىزام  

  َ زام ؤظن

  َ وو

  

  

/َ  

دة ن و م َردا رةم َ رم و َام ان وة،  وةى ى   

        .دا(انةمر) ةى  و  ام وازة زةرآس دةطَ َ

  رةدا ام و ى ى زؤر  َ رزدا در دةوآ.

مان)  و مرا  و ى و  ى        ةى (رة

       ر . . رةؤذطو ر  َمر و رة  ةمو ر ردةوار

ن دة موممَ وةن، ى دوو  رةا دةَوة،    

َ وةرة  /    روة ،دةدوآ ةمووى رَ و َ و  وة

  رر رةم ر ذم ؤظ و، رةم روامى ان و مرماموة.

        ةمر ر نر ن ،وةام ى رىم ىةم /دووة 

.   رك ذم    ، دووة، و ار وةرةدا ى دةَوة

 دووة ردم  ر رةمَ َ َ  ،س و ةى رةمان و    

  وةرةى  رةمم مو رةمان دةَ روو.

    اوم ى و رة مز كر ط نوةر  و 

.ردة  

  

   

  رةم و ررى ر ان و مرمان

ةمر  و َ / وةرى 

   ،وةى زامر كرةذ  وةَر َ اةمر دمَ

      رم وةىَ انر ى ةمر رةت نم وةووةر     .اوة نواز

َاموةى  ؤظ    و َك روة دن رة َى رةم دووة:((    

       . . .  ،ور، زةرد) ناوة  ر  َون، مم وةىدم ررا

طرؤ  رىرة ةىَط نةمر ،( دة ةموة، رَدة 
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 ١٠٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

      َدة  ومى رد م و دة و َودةردة َ اوةرد

  ((او دةرد ةمر َ  ،وةى دةدا اوىرد ةمر م و)ى .)١ 

 ردةد ةمر)):و من زامرة وةر و ماوة ؤو ر 

(( رى و ،َةَ)٢(   نز َدة ةمر  َم ،وة اىَو .

       ةمى رَ نؤظ وازى وةىدم ر سَ َ ، و م ممط

:َت و دةدة  

  رةم دموةى وازى مو دم و

  رةم ك موم  و

  رةم طرام مدا و

  رةم طرام ةرى َما

 ىووآ و مدة زا ةمر٣(م(  

وا ؤظن دموةن مك م ،روة روامن  ذن وَة م .ؤظ     

 وَ َ م. رةم رن  طمم من و واى طرام ذن        

.َةَ نَم ،دةدا  

رةم ذة دراوى م روةى رةم مَة و طراوة، َ م  ردان          

 وةم ،م  م َوو م  ر ىطك طدم امدة ٤(ة م( روة.

           ،ؤظ ى م م َ ةمر))  آو آدة

  .)٥(َدم وة   وازةن))

      َ ةمآ:((ردةو َ اوةَ ذةى  وةك ةمى ر َ ((ةمَ )٦( .

و مى   َةرا دةَوة رَى رةمموة، روة ى        

ى و ى َةرى م رووى رةوة وازن.  َمم و مى    

وةَ ةم ، ماوة رةوة رة ا دةوة و دةَ: ((و َما 

  .)٧(وَ دةمارة))

و مى رةمم  ؤظ، م)) و ى ى مرة، ى            

، ر  َو رةمم مى ى   طمم       )٨(راورى رةمموة)) 

     َزة  ى ةمر)) وا ،َ      ،ر م و مد . . ا ن 

                                                
)١ ى ور (Wikipedeia.org  

  .٨٢، ل٢٠٠٢، دةزطى ث و  ردةَ ،م، ٨) در ن، طظرى ة، َوامَ َةرام  رةمان، ذ ٢(

 .١٤، ل٢٠٠١راطمم ك، ) َ َس، ةى رةمان، موةمى م و ٣(

)٤ ،ردة  ث و ىدا، دةزطة م ت  و ةمى رَ ان وةمة، ر رىظد، ط وات (

  .٧٤، ل٢٠٠٢، ٢٨ذ

)٥(   ،نوا ا ،ط ١٦٢، ص١٩٦٩، ٣ا.  

)٦ (  ،نوا ا ،ط ١٦١، ص١٩٦٩، ٣ا.  

)٧  ر ىر (Startimes.com  

  .٢٤٤، ل٢٠٠٢، وَ، ٧٤) ود َن، طظرى ران،  رةمن و ةمن ذموة، ذ٨(
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         مزةةطر  و زؤر دةدات زاد   اَ ىةمورةمو ر و دة

  .)٩( ََ () دراودا ط دا رن ت))

  

 مذ رر و ةمووى رَ /وةرى دووةاؤظ  

رةم م اوام ذم ؤظ داطدووة و َى  ؤظ وة،  َى             

  .)١٠(مة رةم مة، رةم و َمدا ة ذم ؤظَ وة

ر  ذى ؤظ و و وى َا ذوة وة رةمن و ى  وة د       

َدون، ر و رواما، رةم  و دؤ و  دةر و زَدا،        

         ون او مَم َ و ؤظ ى ووة وامن م نةمر

         وم  ، ام انَم وازى ةمر مَ َ   امدام رم

     ةمر  ةمر  ،دة  ةمةدةن ردة نز َ  ن

    م ى ةشر ةمر .ى دوم م آم ى  و 

    زةَووى رَ  ىةم   ََن رز   ةمر  ،وةم

.ذارة و ر و  ةمر ، َم ى ةشر  

         وام ج دةدةم م ،ن ت َرم ر ةرى واىؤذر م

َ ة وت رةم دةم ط ر دةم َت ة اوةم َر  

  .)١١( َرةكاوةم

          دوة وةى دةدم  وةن داموز َرد اممدوة ط مم 

و طراموةى  ذن و دن، روة رد َورن موة داموة وةى         

َ َ)ؤظ زؤر )١٢ وةى ذة  . داوة و ةمر مةوة طَ

رَوة، م ما  َن م دا ت ذم ؤظ و   

.َ ردة  

      ، ة مى طو وا َ ةما، رمؤر را رى دةؤذطر

     ة َ  ةمر)) :م      ،و  وز ةمر ،ط  ة َ ور ةمزةوى، ر 

  زةرد  وا)).

  

(مرد داظ) دةى مةا رةت زةرد و طى ور و وى وز و واى      

.   ووى ارى ةرى وةك (مرد داظ)، رةم          )١٣( دواوة

ز و م ة، و و رةممى رى ر دوون ووة وةرون،       ر

                                                
 .٣٦٠ل، ١٩٧٩، مى زامى َم، ١) ل م اودة ، (ى ام و مر)، ض ٩(

  .١٩٥ظ ر، ا واان، داة ا ا وا ا  ،اد، ص) ١٠(

  .٤١، ل٢٠٠٣، مى وةزارة روةردة، ٣) ان واردو ت، طظرى َةرى، رةم رم ا، ذ١١(

)١٢ (ة اان، داوا ر، ا ظاد، ص  ،ا وا ا ١٩٤.  

  .١٩٧م ار، ص) ١٣(
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 ١٠٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

ما ر و ر مرم وةك مزك   وى ََة و     

  زةمم  دةوم دووة.

       رد ، ىَ ةم اةمر ط رد  و م َ

.و )١٤( ، ر  زؤر ن ط و و ا وة        

    مَوة د)) ،م ،مومم ةمر   وةَمر ىم

     اون زةمور ر ةمر نَم (((ر) ىوم    ،  

ذة  وةى ط رد َم ون ارى ا، رَم رةم واز     

  دم رىم ىام و  ىمة، مزة و در ط رىمم دمدرو

.ةمر ط  

  َا طارش و ر دمدرو        رم ىَ  ،وةَر نَار ةمر

  .)١٥(و َ رؤذن و َرام ورو و رؤذوا وة

وا ةمى ؤظ و رةمَ و من  و ط رةوَم ذن و        

 زؤر  و  امط َمر مدمم  مر ذ رر وةىر ،وة

   داموة و رةم ((زموام و رارى و مرى . . .)) ودن َةرطة.

            ةمر َ ، و وا ممط  نَ نةمر ،دوم مى طى زؤر روة

  ورن رؤذطرى ت و رار و رما رَوة.

رةم َ  ة   و ،  رةم رةش  َة   و ذارة و             

م     َ وث وو ط ر دة ،ة ن ؤر  مةمن. رذ م

رى  و درودم درو و ط رةمن رَوة َووى  رن ن        

  رَاوةن َن دووة.

  

  ةوةرى َ/ رةم روامى ان و مرمامو

           مذ زؤرى رر ةمن ر ،اةمؤظ و ر مم ةم نذة َ

    َ و مط رة ةما ردة و رم ارى  وة دا

  خ وة.

رى ط رةم وة و   َ َس  َو امى دؤ و ورَ زؤ       

        َر ا و  موة ط  ،دوة ط ى وة وا ذط

        :َدة  ر ،وةرد دة ىو طوة م و (انةمر) وىم تر

 و ى دةرووم ى و   ((مرمى َةر  و ز و ت و روام و 

      دمَو ر ووو ر  ،رَ و وموة، رَ ،وةةمى ر ،ى دةرةوةى

                                                
  .١٤، ل٢٠٠٢، مى وةزارة روةردة، ١)  زةمم، رةم زم ردا، ض١٤(

، ٢٠٠٤ ث و  ردة،   ، دةزطى  ٥٣طظرى ة، دة َراوان ط مرم رَار ، ذ  ) رش و ران، ١٥(

  .١٠٨ل
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ن دةردةآ، دواا و و مَ و  و  دة ك و        

  .ى َدةط َو و ك ن ورةط ةَار و  و ن  ى

م ن و رَى (زن)ةوة، ى  رف و و و روة، دة ر   

        و َدة مَو ةمورةمن ر  ةش ور نو ، ز و دة

((و)١٦(.  

       ندة ك درودوم  و مرم       آ دةدةمم و دة م ،ر و وا ن

          مَر .نةطَ ر َر و َى مو وا  م ى ىم و

. )١٧(رةمن َام وا رةمن. ((رةمن وان مَ   وان َن))        

رة  دةر  ، و  امى رةمن   رةم دا 

َةمَ ،َ ((رةمةم رةم دا ممت ر ك رةم دار و     

دمن  زد ك مى وة،  مى وا م ،وم رةم ور            

          ىو وة  .وةَم  ى دة ،َ وةور ر رةَ ى ا

 ورة زم زى  د ردا دةَ و دة  رى َةر دة و        

  .)١٨(ما وداى ط َوازى  ردة و رةمدا دةوة))

          .ا نو وا  نر ز ر وةوور و ََ نةموى رم َدة

           دةوةر و  نةم نةمر م ،تدة  رى   ةداَ

        وم وة  ىَ وون وى رم اَ ةمر)) . وةمش و م  ن

  .)١٩(َا و  ؤظا))

        ،  تمم اوامر ورة وازة طم     ى ةما ((رار 

((زا دنَز و و مز دا و وزةى ش رةد)٢٠(.  

   ر َودة َ و زا  ان ى        ،َادةطر ةموة ر مةَد َم  ةم

رى دةوة  ،َوى ر دةدات ى و آ و  رى ََ، (طران)ى    

:َدة   

  و مَ ةى رن

  )٢١( د َ   و ان

 َط  َةمر   ىوا داروا  ، ةمر و ،ردا داوةَ 

        َةمر  َ ام  ن َدة ،( َ) وةش ردى وَ

ى َآ. ر  مرم و  ى دةَ وةى رةم و رةمن    

                                                
)١٦ ،ردة  ث و ىون، دةزطز ،ر  (١٣٥، ل٢٠٠١.  

  .١٤٢، ل٢٠٠١، ١)  زةمم ،ةم ى، مى وَ، ض١٧(

  .٤٣، ل٨) طظرى ن، رةم ذةمآ، طظرى ة دةرةت، ذ١٨(

  .١١ا واان، داة ا ا وا ا  ،اد، صظ ر، ) ١٩(

  .٤٣، ل٨) طظرى ن، رةم ذةمآ، طظرى ة دةرةت، ذ٢٠(

)٢١ (  ،د ىر، زام ىا، مرامى ط و ،١٣٨، ل١٩٩٠.  
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 ١٠٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

َى دةت و َات و  .َ ذى (دد  دةطَوة و ََا 

رام)دا رةم طَراوى َ و َ دة َو دة َر ز، م و  

:َدة َ ،وندةردة ما  

ار َامم ةمر  

  طَراوة َوة

  َا

َذدةر ةمور  وم   

  ا و

  )٢٢(َوة

رةمن روامى مرمان و اموة وازة، راوورد م . روةى         

واى واز و رةم واز رن دَ و َن دةروام ،ر  دة)) :َمَر    

َدا د َةمك ردا       و اوم و َمؤر َةمر رَم وةوامَ ،

((َد)٢٣(.  

  

دووة   

ةمر ر سَ َ دمر  

ةمر ط  دم / وةرى  

زم ى َ َا ردن ر رةم مآ م ،م طورةى ى            

    َ ى ىرة دووة و ر رى اامةمر َ مر .وة َ ودا

     ىةط م كوةى وةك زاراوة  اامةمةى ر  ،ون ،وةر

 وا و دة مَة ى دةروة.   را وةك رةزا ارى  

:َو دة َى دةم ةمر  

ةمر ام   

   دةى  دام زةدا

  )٢٤(رةم زةى ت ماو طوة

َةدا را و رةزا ى من دةدات وةى رةم َر َدةى          

داما، َ  ماوة. رةم مَن دةدا رَى رةموة، مزى ى و        

          .واتدةر مَ رةو اَ مَت، وا دة ى  ةمر م

دؤ  َزارن من دةدات، رةم و و ون َة.((وزى و وَ و        

                                                
  ..٨٥، ل٢٠٠٣، ٥١ة،  و د رةمما، دةزطى ث و  ردة، ذ) دد و، طظرى ٢٢(

  .١٠٩، ل١٥) ت ، طظرى ة، ر  رادووى ى و ةى مرَن دةدوَ، دةزطى ث و  ردة، ذ٢٣(

  .٢٠، ل٢٠٠١مى موةمى م و راطمم ك، َم١ ، ،) َ َس، ةى رةمان، ض٢٤(
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ون ر  رى درَى       )٢٥(َ ى ن ردةوا وة من و و و وا))   

      وةى طر ىَز و رَر ن دة و ا   رىؤذطر ةمر ، مم

دورودرَى  زار و اذى موةى دةطََوة، رت و دورةو ط من  

:َت و دةدة وة و دؤ رة  .وةدة  ك  

  رةم دؤزةخ و دؤ ى آ وة

و م م ةمروة وة )٢٦(  

  

 رار من و دؤ ،ى رس زامة،  طوة دةوة،      

:َدة           مرةؤذطر َور  دووَ نن داواى مدا مموة و))

وا دى  ون، ردةوا      و ،ور َزار و وامن زار و      

  .)٢٧(زو ةوةرا ََوة)

رةم   و  رى َاوى داطران  س دةت،   و       

  م رة و ،وةَم َ و وة ىو ماوى ذمََ   

      ؤذر مى و ذمو مذم مذ َد وةك دة م وةةةر

    ت وى دةَ و ىَدا و   .ارةوة َدؤ 

َ. من دةدات  َذام ذن  وة طم ذمَ دةَ و  ا مدر   

:َت و دةس دة رة  

  دوآ و م و دةرى (دون)ةوة

امس م  

  و َوز  و

امس م . . د و  َواز  

  م وت ر مما و

  من دام و

امس م ةوة ورى م ووشَ)٢٨(  

َةدا دةردةوآ  َ مم َور و م َردة و        

وةمارة، و وزةن، وازة ن، َ  ذمم و دةن و          

      ا وةىدمرو و   ر ،ن دامو م َو دة

و وةدا رزطرن  و رة مى  داطرى ك و مموة،           

:َرة دة و وةىدمةر  .ةى ممؤظم رم  رد ط  

                                                
  .٨٢، ل٢٠٠٢، دةزطى ث و  ردة، ٢٨) در ن، طظرى ة، َوامَ َةرام  رةمان، ذ ٢٥(

  .١٧٤) َ َس، ن روة، ل٢٦(

)٢٧ ، وام . . ن و زادَ (وة، ضَ ،سَ َ ى ن وةَ١ ،مَ ،٩٧، ل١٩٩٩.  

)٢٨ ،مَ ،ةمى رم ،س، مَ َ (١٠٣، ل١٩٩٩.  
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  َ  رةش راوى

مرة . . و    

  اى ن ووة

  رووة رةةمدار

  وطر

  )٢٩(ن موة

  

  وةرى دووةَ َ /س و ةى رةمان

        ة و ى ت زىَو ر َرخ رو َ س وةكَ َ

 و د ََن و َ و ر دة َ  دةَوة ر      

          اوم ام َو م م ر ا زؤرَ . ام ر

  ؤطاَ موة.

          موازةرة م َ))س وَ َ مرة ة َ انةمةى ر

.َةدا )٣٠(دةومدم  )) زوم وازةم ، زةةى دة ردى و 

     ة  ىَد  ،دوة ةمر ر رى ة وى دةر رةَ وةك

)٢٠٠٠      م َ ةر م ران ََ ك وازوة)) :َة و دةم مَ (ز

     ،و رَ َ        و وردوة، م  َةوةزر و  د 

م رة رةش وة. دوا طراوة رى رةم ذةمآ؟ وا  آ   

رةم و واز؟ ى   رَوة م مو رةمموة؟ َةوة  رةم ردا رى و           

 ر زا((وةاور )٣١(.  

َ روودة و  رى  ،و مى َ زؤرى ةى (ض            

      َ مةمر ،(انةمر) م وةدؤة دةوم  ى(َ ىَؤذر و ر و

 َ َر اََ َدو دوة ودة مومم)) :َوة دةرة  ،وةَر

  ةمر ومردةوا ن وذ ىَ و ،و َ َد ةمر مدا م(انةمر)

  .)٣٢(َا و ون و داون و رةماموة و موة))

  

  :َدة     

   و وا ارةَ   

ة ةمر   ةَ  

                                                
 .١٢) َ َس، ن روة، ل٢٩(

  .٨٢، ل٢٠٠٢دةزطى ث و  ردةَ ،م، ، ٢٨) در ن، طظرى ة، َوامَ َةرام  رةمان، ذ ٣٠(

  .٤٢، ل٨) ن، رةم ذةمآ، طظرى ة دةرةت، ذ٣١(

  .٤٥) ن روة، ل٣٢(
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ةمر ،ةمر ،ةمر ،رةم  

!ة  ؟ةم ةمر ام )٣٣(  

واوة زؤرى رةمن ر ََرةماما، ردام زؤرى رةمم دووة،        

  ،دةزام ةمر ام ى    ،تدوو دةار  وة وََدةط ةمر ؤ

     ؤ ةمر ر ،ََ  نةما، رةمر ردة َةمت و دةر دة

طم  و وارى ذمن و زارى مل و وارة و ران َة ،و رةت و          

 نرد ىاذ:َدة َ وةََد   

   ام رةم ،ؤ رةم طَوة

   دا مم  رةم رةش مم و

  َم رةش َطى، وت  مََوة

    مم  رةم ور مم و

  َ و طَ ور َموةََم  

مم ر  و م  و ةمَ   

  رةمَ  مم و

  رد مم و

  )٣٤(ات  مََوة

  رَم رةمم دة)):َ رةم َ مدووة م ور مو       

     دن نةمر ،َ امةمر    ((د َم و وةىر )ى .)٣٥ام

ى ى ا دةت  َس طر رةم  دة ،رةم رط زن     

             . . ََ مةمو ر وا ام  وةى رط .ة مَ وى ز و م

:َدة َ .  

  ن رةم  طر رة

ن مز ةمر  

  و رط  م و

ة مَ وى ز  

من و زة ةمو ر و ومن م  

َد َ م ى  ر)٣٦(  

رةمَ َ ،س م وا   دة ردا ر َرو ماوة ر     

دة)):َم رةمما مآ ذةى  ووة  َ  و دة ردا        

                                                
  .٣، ل٢٠٠١، مى موةمى م و راطمم ك، َم، ١) َ َس، ةى رةمان، ض٣٣(

)٣٤َ َ (وة، لر ن ،س٢٠.  

  .٤٤، ل٨) ن، رةم ذةمآ، طظرى ة دةرةت، ذ٣٥(

  .١٧٤) َ َس، ن روة، ل٣٦(
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           نزة دة َام  ىمرة و ونن م ،وةدراوةَ نور

    ردار دة  اةمك ر وم دنر ر .وةَؤز    ةمك ر و ،ت

        رةو  .وةن دوور دة مةمر و

((اةمر)٣٧(.  

      رامؤذطو ر و ا ردة وةَردةط    داة  ر

 َرؤذطن ر ،ن دةداتم ةمورةمر   نرة زؤرة  س و  

    ةَ ،نوة ودة  وة ر  ودن داطر و 

:َت و دةدة ردة و  

   ى  () ر رةم  و

  ن َ، رةم رزى و رةم   زةر و

م ةمر و مم ةمو ر    

ةمو ر ر  ى   

   رةم وى  و رةم رى

  مو ر و ط ات و وةك َة

  )٣٨(ذوورَا  آ

  ةى ذرة روى و رةمم رَوة ى درودوون و      

  ةمذ،  ر ةمو،  ر ةموون (رمةمر  مَدوون و ودة اامةمر

َن دةدات و دةمةدا مَ ن وةك . َم ن) وط ةمر، ر:  

امار و ر ةمر ةر َ   

امط مةمو رم َاورد  )٣٩(  

:َن دة  

َ  . . . ك م َةمر   

 امةمذى ر ةمر َ)٤٠(  

  

  وةرى ارة/ رةمم مو ةى رةمان

رةمان، راوَ ر دة مو م رةمموة، رةم مآ و ذرةك وَ و        

          زة درو و دة و وا َن دةدو نةمر َر ان دة وازى

  دةن.

                                                
  .٤٤) ن، ن روة، ل٣٧(

  .٩٧، ل ، ،٢٠٠١مى موةمى م و راطمم ك، َم١) َ َس، ةى رةمان، ض٣٨(

  .٢١١) َ َس، ن روة، ل٣٩(

  .١٧٤) َ َس، ن روة، ل٤٠(
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    ةمزا ر وم م وةى ذة ارةدا   دمر  ىى و م ى

 ةمر ر ةمر)):َن دة وة، وةكََ ووز ى وة َ

 و و دةم وة  وموة ن، طر ش  

((ة ردةوا و ووز   َ وا  ،َ ىم)٤١(.  

 :َو دة مةمو رم  تن دةم َ  

  وةرم مو رةموة

  رةم َ ر طى دآ و َةش دارم ون

  رةم َ ر ذةى دآ و ر ن داوة

  )٤٢(َةش و ام ون

  دة مةمو ر كرةذ ذة ةداَ:دوونر رى اة   

  رةم طر و رةم رد:-١

       َةومَ  . . وور  ،زةرد ، ،ور :نرط ةمر 

         ةمو ر روةى طر ندة ط ةمو ر ومر  م ،نرط ةمر

 مردة ر وَ نرط ةمر . . .  رى ،موز، زة ، : 

        ةمر  ،ةر رط ةمر َ ،رنَرةوة و داَ نَ ةمرن، رَووروذ

و نَ رد و)٤٣(.  

   نواو ةم نرط ةما رامةمةى ر و اذ ط 

:َةدا دةَ ون، وةك ردا ر ط مرة  

  وةرزى دة ور و

  دوم و و ورن

  َ و  وردا وات

  َ  َ و

  ر  وآ ََا ن طت و

 وردا َط ومن ن٤٤(و(  

 :َوةدا دةردةَ ا وةكامةمةى ر رةن دَ مردة ةمر  

  ر  موآ

َةموة، رورد و  

 دى  رى دةى  

ر ى وَ َةمر  

                                                
  .٤٤، ل٨) ن، رةم ذةمآ، طظرى ة دةرةت، ذ٤١(

  .١٦٩، ل٢٠٠١، مى موةمى م و راطمم ك، َم، ١) َ َس، ةى رةمان، ض٤٢(

  .١٥٦، ل٢٠٠٤، مى وةزارة روةردة، وَ، ١)  زةمم، رةمن زم ردا، ض٤٣(

  .١٧٤) َ َس، ن روة، ل٤٤(
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  َةمر  

   ةموة ر  

دةم ةمر و ةمر ةمر  

  رةم ، مزى م رط رؤذآ

ََ ى رىدط  

  )٤٥(ن    َت

        ةمر ،انط ما ونَر اََ ،َةو مَ ةمر 

    ،ر و را وةووى دةرومر ،تردى دةَ و  و و  نَ

 رى ى دةو ةموة. رودوور َ زى و ذط.  

  

٢-:َم ةمو ر زة ةمر  

            ةمر روة ،اونن مزة ةمر (. . .  وز، زةردى ، رى ،) ةمر

(رةش، ور، رى خ، زةرد . . .) رةم مَن مودة  ،َرة رى   

 زة () واى ذن و ردةوا  ردوون، دى مدوون، رةم

:َوة و دةَر  

  ى ()ةوة ورآ ا و

  دة ش راو و رزةر و

  )٤٦(طم  و ر

 :َوة و دةَر  َم ةمر َ ،م كم ش  

  خ   ورى

د وةى    

    مم مو َو

َ ةى و و)٤٧(  

  

٣-:َ ةمر  

مآ رةم ن م زم ى َ َا دةآ، و و رةممن             

  نمةمو ر ،َ ةمآ رن دةوَ ةمون، وةك: (را دةردةم 

:َو دة (. . . و ةمش، رر ةمر ، ةمل، رم ةمر ،ر ةمر ،زو  

  

  

                                                
  .٩٨، ل٢٠٠٦، مى موةمى م و راطمم ك، َم، ١) َ َس، ةى رةمان، ض٤٥(

  .٣٤) َ َس، ن روة، ل٤٦(

  .١١٨) ن روة، ل٤٧(
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َ ر دادم زو ةمر َ ر  

  و وةى  َذرآ

  َ ة   مك َ و

 ور ذم ىر)٤٨(  

  

      َر َةما ر ت ون دة َ و ََى د ىمةمو ر 

:َدة ةمو ر دما  و ةمر  

  ََا رةم  و رةم راب و رةم ذن و

ر د  ةمرةما ردوا ،ا  

(و ةمر) م وزة م و دا)٤٩(  

  رةم رةن: -٤

رةم رةن  رةم ( ،ور، زةرد، . . .).  رةممَ ن دةوآ   

  رةمم   رة روةى َ دم رةمن ا مَ  ،دم      

.َر آم ةمر مرة  

:َدة ،ََرد مرة ةمر  َ  

ذةم ور َر وة  

   و زارط و َووةى

  دةمدةم رزةى ور،   ذام ور و

َر    ،ور و ةمر و ٥٠(و(  

  

  م رةش و :رة-٥

          َ ى وةىر ،دوةا داطَ َ ى اوام م ةشر ةمر

         ىَ ،مذ مم ط اَم  ة ودم َ َردةى طر

رةى دؤ ر وى و      دؤ  اذ رةم رةَ  ،ةدا ر و      

رةم ام دةَ ، رةم رةش رةم مَى و رة و، َةدا واز      

:َدة َوة ،َودةردة  

ةمر  ةشر ةمر   

  رط  و رةم طن و  ران و

  طخ و ى و و وامموةى

. . . ذ ر  

                                                
  .١٩٢) ن روة، ل٤٨(

  .١٢٧) ن روة، ل٤٩(

  .٢١٤) ن روة، ل٥٠(
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ةمو ر ر  ى   

   ام رةم ارى دة مة

   وى  و رط  و

 ةَ َ رط َ  

 ط ر وة  

 ةشو ر ردة كر)٥١  

  َوام دةوة ى :و رةممى وامن -٦

َ َس ر َرى ر رةم دوة مَر وامن َوام دةوة،      

رةم َ واك روة، َ َ وامى دةَ، وةك  دَة  

:َدة ،َوةدا دةردة  

 َزار  ةشر َارو ط َ  

  )٥٢( مآ ر رة  م  طى

            ،و ذووان ةمو ر را ةمو، ر ىو ةمر َ ر ر ةمر

ر ن رةم و رةم زار. و رةمى  ر و  َ دة و    

 :َا، دةؤذن و ررد مزادى ذم مم زارى و تدة ذام  

وم  ر َو  

 ر رى ى و ر  م   

ردةوة دة  ت وؤذر م٥٣(ذم(  

 زؤر وة و طوة    وةَ َ َ س م ى ا رةم     

دة  رةمن دووة و  ى رزةوة ما رَون،        

   ةى (رةمان)دا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .١٤٤، ل٢٠٠٦، مى موةمى م و راطمم ك، َم، ١) َ َس، ةى رةمان، ض٥١(

  .١٢٧، ل٢٠٠١، مى موةمى م و راطمم ك، َم، َ َ١س، ةى رةمان، ض) ٥٢(

  .٢١٨) ن روة، ل٥٣(
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م  

:ردة  اَ م وم   ةداَ آدة  

١-َ ةمر   َ وة و  اؤظ مذ ط ىَدوورودر ووَ

طم ذما. روةى ذم ؤظ ى روةى و و ن َة    

.مةمر  

َى رةمَ  ةرا ن َى رةم دة  َى و          -٢

  دةا.

٣- ى  ىةط وا  ،اممة وة كرة ةمرد ر ام

  رن َوة ر دة و ةمما.

٤-          َى م مَا داامةمةى ر  و ةمر ر  دمر

  دووة و رةم ماوى رَوة.

رووى وا و َوة رةمن ى زؤرى ن وةك  طر مآ رةما   -٥

  وازى ن.

  

  

  

  روةن

 ردن

 .١٩٧٩، مى زامى َم، َ١ن، رووروو َرى دا، ض ١

 .١٩٩٩، َم، َ َ١س، ضَزاد ن و . . وامَ ، ةن و ى  ٢

 .١٩٩٨، َم، َ َ٢س، ض و ر و رؤذَى َ، ض ٣

 .١٩٧٤، مى ا، َ َ١س،  َ ط ، ض ٤

 .١٩٩٣، مى ن، َ َ١س، دامَ َ س، ض ٥

٦ َ َ ،ك مماطو ر م ىوةمى مم ،انةمةى ر ،س٢٠٠١. 

٧  ،مَ ،ةمى رم ،س، مَ َ١٩٩٩. 

٨  ،  ،د ىر، زام ىا، مرامى ط و١٩٩٠. 

٩ 
ام ى)  ،اودة م ل ر)، ضم ى   ١وى زامم ،

 ،مَ١٩٧٩. 

١٠ 
، مى وةزارة روةردة، وَ، ١ زةمم، رةمن زم ردا، ض

٢٠٠٤. 

 .٢٠٠١، مى وَ، ١ زةمم ،ةم ى، ض ١١

  ردة .ر، زون، مى دةزطى ث و  ١٢

 رةن
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 ظ ر، ا واان، داة ا ا واج ا  ،اد. ١

٢  ،نوا ا ،ط ا ١٩٦٩، ٣. 

  

 طظرةن

١ 
، ٧٤ود َن، طظرى ران،  رةمن و ةمن ذموة، ذ      

 .٢٠٠٢رؤى طن، وَ، موةمى 

٢ 
   م ت  و ةمى رَ ان وةمة، ر رىظد، ط وات

 .٢٠٠٢، دةزطى ث و  ردة، ٨ةدا، ذ

٣ 
 دى  زادة، ت ، طظرى طوَى مآ، رووروو طَ َ س،      

 .١٩٩٨، ١٠ذ

٤ 
، دةزطى ث و   ٨در ن، طظرى ة، َوامَ َةرام  رةمان، ذ  

 ،ردة ٢٠٠٢. 

٥ 
رش و ران، طظرى ة، دةى راوان ط مرم رَار   

 .٢٠٠٤، دةزطى ث و  ردة، ٥٣، ذ

 .٨ن، دةم ذةمآ، طظرى ة دةرةت، ذ ٦

٧ 
، دةزطى ث و   ٥١دد و، طظرى ة،  ود رةمما، ذ  

 ،ردة٢٠٠٣. 

٨ 
ان واردو ت، طظرى َةرى، رةم رم ا، مى  

 .٢٠٠٣، ٣وةزارة روةردة، ذ

٩ 
ت ، طظرى ة، ر  رادووى ى و ةى      

 .٢٠٠٠، دةزطى ث و  ردة، ١٥مرَن دةدوَ، ذ

١٠ 
ر ، طظرى طوَى مآ، مى ذن و ر ض و ر و رؤذَى    

 .١٩٩٨، َ٧ا، ذ

رةن 

١   رStartimes.com 

٢  وWikipedia.org 
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ا   

       دي ادب اا  رداء اا  ر واما  ن دا ن

  م  نا  ،وا  ( ) ،اء ا رم

إذ اع  را ا أن   ا        (رةمان)،    ة

.ى رو   

مرا   وا  ادي، وأ ان  (رةمان)   ة

   ا ، انا ا ر د ا و ،ا  سوأداة و و

  روا ا  وم   إ  ولر اا ،ر ر 

ا  ن، وا رو    نا ن ومة ا  نا   ا

.ماء وار ا  

  ى ا يا ا  ا ا   /مر ان     اا   و ،

    و ،ة ا  ة ةول ما ا  و ، أر إ  و

 وة(َ َس)         ان، أ ا ا ن    

  ).(رةمان  ا اا وا   اان ادة (رةمان)، 

       ،دوا ا در اا  ا دا أ   

، (رةمن  ال: (ا وان،  ا ط) ، (ا واان، ظ ر)         

 ا ازم ردا،  زةمم)، (رووروو َرى دا، َن)،    

.م  ت اوا در اا  د أ  
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Colors in Sherko Bekas’s Art of Poems 

Introduction 
In both old and contemporary Kurdish literature, the poets paid much 

attention to the colors. But what Sherko Bekas (as a Kurdish poet) did in this 
regard is quite different from the others, especially in his reputable book of 
poems (the crucible of the colors). 

This poet appears to be talented and so intelligent in the invention of this 
great book of him. 

The verse of (the crucible of the colors) as a container and as a 
panoramic political, social and intellectual view to the Kurdish society. It also 
can be seen as an encyclopedia to its history thus we chose this topic to be 
discussed in this research consists of two main chapters, the first has three axes 
concerning the concept, definitions and the history of the colors, with the 
effects of the colors on the life of human beings, and the colors from the view 
of the poets and the artists. 

The second chapter is related to the poetic views of Sherko about the 
colors, how he dealt with them? This chapter consists of four axes, 
supplemented by a short biography of the poet and his way of dealing with the 
colors. Then all those colors which are mentioned in this book by the poet are 
listed consequently to be discussed. 

For the purposes of this research many sources are used, all of them are 
highly related to the subject, for instance (Altruism waelawn, Muhyddin), 
(Colors in Kurdish language, by Mostafa Zangana) and (Face to face in the 
shadow on the mountain, by Bestoon). 

Some other sources are used all pf them evaluate the poet’s heritage 
from a critical point of view. 

 
 

 


