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 اوةم ي   وة  وم كزَ ي ي )( ي  

َ ر ا .ى. 

مَ ىزام  

   َروةردةى رةت

   زم ردى 

  

  

َ:  

  " ي ير    ووف "  " "وزميم  ،  َ   و   ؤ ورة  

مم ي،   وة م  م اوةم     اري وازدا.  

َ ر  اوةم م ) (دة ََ و  وة  ر م و دات دةوا َ دة و  وة دا   م 

َ دةم   ،تي    ردة   و  دة َ ام دة َ ك وة ض.  وة  ك وة ض و ت 

 ت مم  و ون  ة  و َ و خ ك  وة  روة م ماوة َم م    رو دة

َازدة ي ر ة و دا ،     مم   و اوةم ما ك وة ََ 

 م ن  د ر رامردة  و نةووداوروة . م  ر  َ ؤ و ير و م  ،    

 و َا ي دة ط َر وة ،  مت م  و ام ،ا   وة  َ  َل ط ةر يز ط  ر راما 

  .َيدو دة

  وة  ة م َ م ي را ، و وم ي  وام  اوةم م   

  َ وة    ط مم     .وا    ط ي   اوة ، ةم  رَ   

ط مم م و  َ . دة  اوةم م َامَة     م  ،و تن   يور دة 

  ك وم  وة  ،  ؤ ير  ،    ردوا   ، تو   و 

       و مَ را  ت دة.  

  روام  اوة ، وةم م ) (  اوة طم ي ،  ط ر  م اوةم ي يزدار  

 ا  ةَا   نو  م   . ازام و        ي ماوة م  و ت ة

دة  وة ،   ريط    اوة رم ما زا ،   ي اوةم ما  و َم ي وة 

مَ دو ز را   دة َ .  

 َوة ن  دوو شَوة .  ويم : ك وة ير َ  َلزا   

 دة   س ،ا رَ َ  ر  ي ا دة . ةدوو  َ 

 رَد َر .ي  َر مةةو  ةرد  و  اومةي   ةو 

ةك د . رةدوو ي ا ةامرمةيو ََ  م  مة "ة"دا و 

 َلد  و   وزي  و ر ر يتر .ني َدم     
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 ١٦٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  زي   .دا  ا َةو نر ،ووَلط دمر 

  ن.ةرو يمو

  

  

   

 ك وة ير َ  َلزا    دة  ا  

ن ك وة َر      و   و ك وة َ  ت   ،ن  رة  و    

 دة  ردن َوةَ    زة و  ي  رة   دة  ؤ شرام   َر َ و 

َير دا وم  . ر ط ) ي  دام ( رة ي  و  دة  ردن َ،  وا    

و م ،   َ ر)ط (وة ،   رة ي  رام  دة   ورا و  

 ي  دوو و   وا  .وة دا ن  ر يم ،     وة وا ردة  ر م رؤ موة ذوورو

  ر  امر  و) يم   م ي وم   )  و  وةزا  ن َ و ت

م    َر ي  دة  ن و     و و دة َ وة  .  ط   م م 

   د وة   ، دوم ي   .  يوا  ز رَ   دنر   ر ر ةري 

   ر  روون.  و دة َلد     ي وة امَون و طرو دة و َلد   ان  و زو و يد

 وةدم ر د      و م و ام و  رون   دة وة . َةدا ةرمَ رم 

ن   َن و  يش م ، ةوة د ةومَ مرف و َ ةو دَ)) .طةردةو

ر و د ةمر  روروةد يواو دا و ةد ةداو ي يواورف  ت ن، طةد

ت   ون و  وا٣٧ [،ل٢٠١٣،يَ] ((.ةدادا د  ةومةرمد

َو ة  وَمري ي  ، زاةط دن ي  رو يَة . د  

  ة وَش و .ةرة د  ي يم ةيودم  و َ ر ةو

دم روو دي  ،ون ةرو ةك  زؤدةيو د و م ، واي 

"مؤد"ي    دوام َذمةةو وةد ةرطَو .وة :َم/وون/م ،ؤك، ةر

 /د .تم ي َي ومي وةيوةم )) .دنوا َةي را  ون  داوا 

.)) ةوم ، َو وادا َو ام  َوا  ،دا َ و ن  ،دا م َو

 و ،ةووم َ ةير  م ةودم٩٧ [ ،ص،١٩٧٩[ادوم

م  َدوام ر مةدذةو.  

ةد ب ط  و   َلط  ر اريرو  وةم ،  

 َلطَ .دا ةوةمو روون و ةد مر  ير ر مام ةورَو ن و ر

  ن در ،َارمةوةز ، مرمز َ   ةومرةو  يرروامَ ،

ومي، و ر و  .ونررةو ))ر اوومةم م م و ز ر ؤ

وم ي وةو يةرط ، ش رةيو   رف و ر  وَ  د  ش و

َ و َل  وومز و م ام  وي وم ؤر ] ((.ور،٢٠١٤ ،
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 ممط  ان، دوا رطةما دروومةد  د  يدوا ما مة ن ٨٧ [ل

وت  يذطرم و  ممط   ودا. ةن د مو و يذطرم و و  ةرو

َ دري ةد  .َة دا ن ةد  وروو تو ، 

   وم رد رةةوم .   شوروو ةترمَ مي 

. ةن دووةد ةذام ن من مةودم و  ممط ن  ةو ،ةو

ت طو ن ةد م مم  ؤومر ةداو)) . َة م ط ورامم 

و ن واةر   رر نم يد يرة ذَ وار ام  امَ  

َ   ط ر وؤو   ور  وم يودرو  ور َدرَ ((.

]َ ،٣٣،ل٢٠٠٦[  

 يم   ي َ ةو يرو  م ي مةوةر  امةد

  : يرد ةوةار

١ .ي ير   واو ةدر ةَ ، وم  دم ي ،ة ،تد. ة...ت

 وان ةور اومة  زارطر و ةودام يروومةو د  ن .نوا َي و  و

 م  ةيودم ن رةن. مووح و ر  طزاردم وان  ي رة

 َوام  )) .د و ووام   ي ود  ن ة و رة مطم 

] ٢٤٦، ل٢٠١٢د، ا.)) [  ذَمن ومةردةرو  ةورَطةش د ،ةرطةو

 تو نم توَ ؤر و نودة ،ن زؤ ر َ و ةرة 

ن ووةةرط.  

  يوورو  دامو ةو ر .ةاوَن ر ؤ ز ام يمو َ . زن ٢

 ، ةدر َ  مزَ  وا .  ان ي رو ان ةدة

َار ر ن رَ رَمز)) .  ووف اما ، مير ،

  وي   شةرزدة، دةوَ ،و   دنزارط وومز مي 

] ((.٢٢، ص [ ةر  مز م  و ير دو يةدروَ ،َ 

  مو   زم ن  ود َو   َمو   زم ن ود

  .ةرطوةو

٣ .ي ير    ةدةواذ يو و م ر ومر .َ َيو  ي 

م ت، دةَ زامري رةي و و  ومةو َ .و  َدما و َو  م

دمةيو  ةورو ير   . وم م ،ت: ،ة، وَل ،

  ون...د.

٤دوور .وةو  و دنَ دري ي ر   .ا ة 

 ن  ،اندم وم   داةو  ض ر دمد ة ن ، دمي خ، ةرز

 دن دموة  ؤدوار و .ذم  دمام م مير ة تو ،َ دري 

دمةو  وي م.  



 اوةم ي   وة  وم كزَ ي ي )(ي   
 

  

 ١٦٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 و   ا ن،  ي  م ي  د َ ط

طم ،د ن ةد  ط  مةيو  ةر  ة ي ام .  

  

  

 ةدوو  

   ير

 ردة  ) (و  وة    ة و  ي   ي ما

  

 ردة  )  ( ردة  دة ر و َة   و ث رة م    ،امرد   ةر و    ط  ي 

َوةادا  و ي َة   م ،نرد ةر و  َ  و  دةر      م   

َة  َرَ .  ون وي مم و  مون دة َ  َر و ي  و او َة  

رَم ة ط  ،ن م ؤزر نو ،ون  دمةدزر ن ي  دا، ةد

 توريوو ذةو  ن داد وةو .م د ؤزير وام  وم  و

ر ش ورار ام)) .ونار رار ن ورر نر طؤز يرورن طةَ ا  

ؤ ،  يان و نَي مة نمةو ك] ((. ،١٦٨،ل٢٠٠٨ [ 

  ط    وة َ دة ما    ي    م    ةردا د مرا    مو

   د، دة     نرط  ك   . ورداروة ما ي  ر   ت مم  نرؤ

 َل ط  ردة  ط و َيمم اززاما دة ط َ .   ة وة    و  ون دا وة   

دام َ    م ، مر دة  و  ةر     وام ،      َا م 

 زي.  

) ( َ   و  م ي   ي ذم   َوة دا  ندووة ر ، اوةم  دؤ   َ  و 

رام ي  ط مم   م .  ة    اوةم ما ن رَ ي  دة   َو ة 

 و ر م    و   دة م ة ر ةوم ردا و ي زم ي وة  يواز ،     دووة

 ر ام  وة   :م،  رد ،يي، د...ي م ،   ط م يزَ 

  . رة و رو و ذار    ي   و     ، دة

 وة يوورؤ مو كر   وة  وة  ي   م ؤري ذام    ،   ارة وة    ر ََ  و 

 م  وة دة .  

  

١.  دا  ة م )(دا:  

 داي   دوا  ة ؤ  و  و   رَ وا يوا ،  وة س   و )رن) ي م  

))ي  يزام مي  ،دا م دةو ةمَو م  َ ، ةر ،دوم   

واَ دراووم ة  و ، و داوة ودةمدا، ز ي. ورة َورة ،
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 َ( ةيو زاد ،ن م رام وك َ ،و ا دمون  يدا

  :ةَ د وز]، ٢٠١٦ ، ن، ((. ]ر ؤ ، ةون)

  

   َم ير     وة َ َ دة

   يرز رو  و   رة ي ) م   ]٢، ل٢٠٠٧، (َ ]ا

  

   َ ن ي اوةم دا  يدوور  و رة  م ت دة:  

  ير دوور  رة  رة و ة يط  و   

  ب    ران   و َ م ةر   ]٦، ل٢٠٠٧،  َ ]وا

  

 وام ير  زاَ ، زا دا  ةيو َ وم َلط درو .ن

 َة" دةر"  ةو ةيورط  ي ، ر ام و ةوردا ط

و  و و   او دةةو" . "َ ة  و 

يرط دووري طمَ داوا ، م مَ ت، ةةد  مرام َ  و ار ن

مرََ .   اوةم   د ا  دا ت دة ت وو  ت دة:  

 َل وة  ويم دي َ ون  

  )   ) ت ي زوة

َ  دو     دة   

  ]٢٤٢، ل٢٠٠٧،        ]م  ي وة دة

  اوةم      و   ون ت دة .  دمدرو ط وة ردووم   دة  و َ  و ران 

  ن و م  و ڤؤ   ت .  ط   ي اوةم ما  دا ت دة . و 

  َومو َ َ وةد ةور .  َوم     دم م  و ون ض  و ر دة

  دا.

  

٢.  و َ  خ.د( ر:(  

 و َ  خ.د(ر (   ا  َ     و ،دا  مت م      

 و دا .نم َ  َ  رن   ن  َ .    و   

زا  ورة ط   م  ي ورة ط   اوةم م )(دا    وةط  . وم    ذ  ةم يدوور 

  ي وزة ةر َ  خ.د(ر (  ذم    دة ََ.  

  دوور  لر ا  ط َ  ر و    

ؤ  َ دة حر   ر َة  م وة    

وَط    ي و ةر يوا   ردان ر ط   ةا

 و طير م  ح رة  ات َ   ذ  
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 ١٦٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 يدوور    مذ  ي و ةر ي ةدا ر   

  ]١٠٩، ل٢٠٠٧،         ] و    وة م رط َ      مذ

و   دا وَةر دَ واز طةور مَ ان دوو ر و   .دا

و ؤ ،ز و  دا وَةري ةدطَةو ،َلط و ن. ؤظ

.))   َزوم َلطك  ،ةدا و  دا ةَ   ((و

]٢٢٤، ؟،ص [ َ دَيوة ط ومو َ ر(د.خ) و مَ ةةوزر او  ي

 ةو َيو رَ َ .ي  ووام ة ،  ن داري و زا ةزؤ را 

  :َ دة) خ.د(ردا     َ ر دا د   ماوة   .ةوم

  

   ا رل  ك  دة   ط ي ر

  م  م دة  دة  ك  لر ا    ] ،١٦١،ل٢٠٠٧[   

  ؤزاوة يرم ام    زا  ورة ط   ت، دة وة  وَ      مَ  و 

 و يدةذ دا زا .   و     د يط و َلد يم زام دةَ . وم    دَة ارة ي دا وة 

 ام يدوور رة  ي   ري  د   ت دة.  

  

م دة      َ ي  زا ر ة يام  

   ي  َ وو طم  م  ز    رت   ] ،٢٩، ل٢٠٠٧[  

ررؤز ةمَ  َة ران ووا ،دانام َ (د.خ) ر ةرد ير  نر

 مةزورن و  ري ر (د.خ)  َددم امر ةرد)) .ةورَطةد

 رةدا دة َ ةيو٢٤٣ [ ،؟، ص] ((.ةورَطةد  ذرؤ

و  زا  ةزؤ َ  ةرو ؤو ز يرير ام ير  وام 

 ردي  ون دةرو  ةَو ة  م .ن  

  

  :دا) )م ة   مَ   م ي وة مام ةر: ةدوو ير

َن ن  رةؤز  ،  ا رة و م وم    ز اري، ن  ي  دة  

اردووة   رن يامو م  م دن .ة م ) (ك وة ض  ك وة ض و ت م  

 و ت  يوور   م ي  ا  م ، وة م ي ي ةَار  م ر دة

 وموة ز         ي م و   م يوورز دة ر وة  مَ    ل و 

 مر  .ة م   ة    يوور   وة  ط و   م يوورز ن  وةموة .    ك 

.  وة ن  رؤ م    ن،   ة َل ط   رؤ  و  م وة

 ي ام ي ي مر دة  ازةَ و ت  و  ي رة    ات ي ي وة      و َلو

   . وم :  
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  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٦٩                                                                        )٢٠١٧ 

  ):َلد(   ان  و ط  . أ

َن ر ي ن )َلد ( وةي ر     و ط و   يرؤز   .َلد دي    ، 

ي ) (وة َلد ن   و  ، ن َ   َ و  َ.  

  

   ي ن   ي   د ي َ  َ ش و  

  و    دة  دا و  وا                   ]،١،ل٢٠٠٧[  

د ةَرةدا و َ ي د ي ةد ،ت ةر و َم ، كةر وراوم ،ي ةميط 

 ةڤؤ ،ن دة و  وان د ََةو ،  ةد ةو .انر    ش

 م م دةو ةم ،ن ة((و َ  ةر  وم ي  ((.ان

]ا، ١٤٠٤٩٠،لي[  

  ): م(   وة ة)َلد( دوامم و      . ب

ر ي ن م     و  ر  دوذ ةڤؤ  .     دة  ما م  

  ك وة و دوذ  ي دمو و  وة  يزار ر  اوة  .ممت م رة َ  و

 ك وة ض و  ر    ك وة ض  ة   ي  امدت. ةمودن دو  و ةر ؤظ يمم

ََ دم دَ دة و ر  رؤز   اوةم ن  م  و  ز ي م  و   دذا و دن 

  :َ دة دا) م و َلد ي ( ي  .  ررة   م وامر زام   و

   وا ر َ     د

     ت م ت َ    

  يدد   م يَ   م زة

 ط  يرد ر  ذَ دة  ةر      )،١٧٩ل ،٢٠٠٧  (  

 دم َلد ، وةير ر ةزووةز و ةردةد واَر ،َلد ةم ؤز يير ر ن

وور ةيريم م ،د َ وَ ر يدوا وا وة زووةوا د  َ .  َ 

  .َزام دة يطمة ي روة    و ت دة ي  م ي   ة َن    ( ي ( يمو دا  د

  

 ي    ب         س دة  

م   ر دََلد ي  ط م  ي   س  

 يوا وة  َلد   َ وا ي  ر و م  

  رَ دا ي م  دة  َ  ك م  س     )،٧٠ل ،٢٠٠٧(  

ة و   ود ن ةدم   ةدر دنزارو ط ر د ةيويرةد َيوة 

َو ةردةطَ .ةزر   ةرد ا دامة ر مؤز رة  تو ،ت 

ود   دا ون. ةرودرن و   يو م .ةوةدةوو دز يا دوو يمزارة

 ووامر  ةدر ةمزار  دةد و م َل ، رةر يو اي ةدت.ةن، د  
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 ١٧٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  :   و   ج. 

ر ي ن   وةر   يو وم ، روة  َ دة ي ر م وز     ط  .  

ر ا   ةز  و م ، نم داةش دَ .  م ا

روو ڤؤ ةرزة و مة ،   ةز امو ة ري وق دةَ .ي 

مَ   وم "ي ياز " دوو  َو دة)) .ام وق وة 

َزرَ َ دَ ، نَة م ةردةوطَوا ،   وَدم ررام يوو  ،وق

 نَةو ة ر  ر] ((.دا١٦٥،ص١٣٦٨،ي [ َوم ،ن ودمة مَ 

رؤز يَ  ام  ةد يدَ" ." َ  وام ،ط رَرَ 

  َ.ة درو د ي ، َوردم

  

   درة  ي  دة ر  َووة   

ر وة وةرط      دة ب ةر              )،٢٧ل ،٢٠٠٧(  

  مة    ا دووة وَ   دة  دة  وة ،     ا وة دات زارط      

  .ت

) (     ي   َ ي دة دة  

    ب  و زن        يد   رؤز

رةم َ َ م ةد ةَ ةدََةو ،ي ةردةدوَ ،    

    م ةيو يام ت، ةد ي ةك وة . َوت ةز ك م

م ،ت  ةر  مزَ ام و  روو وةد يرزَ.  و ))  رووَ 

م يي د ةوةَ ،   ادرة ؤز رَلط  وم رامةر ،اَ] ((.

         ]٣٥٨،ص١٣٨٦

  

  :ت ر  و ت ر  ي َد. 

  َم   . وة ا ر   َل ط  نَوا م ردة  ت ر  وام ة   وة ن ر

م  اوام    دة  م  .      ي ) (اوة    َ  َان ةر  ط 

  ت: ر  و ت ر  وام ة   وة   و  دم  و

  

ي روةدَ ط يزيز  ي ي  ر م 

                        ير   م  سةد م َيو    

  دوم واز   َ  ر  ي م ةد   رن   

                        طن َة ا ة ر  مَ م  

 ي ي  ر م  ر دراو  ر  

                        َ  م َر  ر دَر ي ةة م   



َ ر ا .ى. 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٧١                                                                        )٢٠١٧ 

  ر  ع( ت ا (  ا وة   طر  

                   اي  َل  طيم ا   و   )،٨٣ل ،٢٠٠٧(  

 د َام رؤز دا   ر يوردي  رة ي  و  م دووة  وة  ،   دة  م  ر   دما َل 

 ت   ي وة  ت، ة َنوور . ن يم وة رذة  ي وة َ  ر  م  دة وت. ن و

 ت   َر درَ و   ردم وة      ي    م  وة  .  دة َ   دةرو و  وة  

  دم وة    و دا دة َ .دة  وم ر وَ ي       م دة ََ و 

  دة َ  رة  ن و َ و    .  َازي ةر  ط ر ي ن رؤز   ر يوردي 

 ة ا  وةوة .  

  

   :دا) )م ة     يز َ :    ير

  

 و  واَ   .م    رؤ ي وة امط) ( ي   ي ماوة  يَ د

وي  ز وة  و  ر ي      ر رام   ا ،  ةر مَي     َ ي 

 ي .  اوةم ي ) طرام  م     زة م دا (   ر ي زام دةَ طرريام 

    ت درو.  

 

      د  وة   وة  د   

  )٢٣٢ل ،٢٠٠٧،      )د  داة و ر  ن    ارة

  وة و و دا ةر  دوم و   طي دةؤ  ،دن   دة َ:  

  

   دة   و ر و ر   ض  ةرا

  و ور   و   زو و و دة   

     دي       دة   

ط  مدة  و روة   ر   دة     )،٢٢٩ل ،٢٠٠٧(  

 ري م ذ ون و    ي  م  ؤظ ن  َل ط  دا و ي دة ط َرَ وة  .

ؤظ    َو  وة رذة م م ي دة   ةر يز ط ي   مر .وم ي ط  ن 

دََ وة ،    َ     ر ذ دة ت    يوا َ ت دة ام مَ  وة ،   وا  

.       وة موم    نذ  (( يوا .  ت ش ي مذ َام م  د

 ط    و  دا وة    زي      ر ََ .      م 

را  ا ي دة َ وة .  

  

١. َن   ي ط :  

)(   ر ي زام دةَ دذ  د وردام دة ي   ري م ذم  ن ََ:  



 اوةم ي   وة  وم كزَ ي ي )(ي   
 

  

 ١٧٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

) ( ا دومم دة ي ا    

َ      ا  مرة              )،٣ل ،٢٠٠٧(  

  َم     ر  مر ي زام دةَ، َيط    ي   داتم  ي وة ن  رة ي  و 

َم ي  و  دة  وة م  .ط  وة   ي َرَ   ،ت تو َيط   دة م وة   

دات م.  

  

 : وة  ي ي وامَ  و نَد    ي ردةد َم دم .٢

  

 -  ر و :  

  دوو دردة      ي دة     مَ   ردة ي يوار،    روام    وة    دوو 

  را  ير ر ي وة   . ن دة دة ر دة   ن  رة  م    َ ي وة  .ارَم دة   ردةد

 ر    دة ڤؤ َ، تو    م  ز و َ ي    دة .  

م    و   ت  ي ا ي َ  َ  

  )  ٢ل ،٢٠٠٧،           ) و ر         َ وة

ن دة َ:  

  ي  ت م  ز   و   م   

   م  و  ا و  َ َ ر       )،٦ل ،٢٠٠٧(  

  ردوو دَة  ون دا      رَ  دوور وة و    ا و   دة  مَ   

 يدوو  ز َ،   م ي رؤ م  دم ردة وة ر  يدار ط ڤؤ ن  دة وا  مَ . م دادة

  .ت دة  َن ذة   وومر رو     مَ . و  ي  وة و وا

  

  :َ   ي ردةد - 

 َل ط َ ونو وم و   رد    م د ، ر ير   رؤز وة ووةر    ر  ي 

  َ  م  ت     ي ردةد ادوور ي دة  م و   ي  دة    وم  . وة يرد

 ير ر   .  دة  م نذ دة ا   وة م ورة ط  رة   ي وام  ت   و ن وارة ة  َامَ و

  ر    و م َة وار ود .  رة ي   دردة  دة  وة َ:  

  

 ي ردة  د توةر   ا  ردوو       ا

و دة َ    و دة ذنَي ر َ    

َ   و َ  دة َ ر ك وت و ن و  ن  

  )٣ل ،٢٠٠٧،)         دا   ور ر  ر   ير ةر زو

  :َ ي وة   ط ر دة

  



َ ر ا .ى. 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٧٣                                                                        )٢٠١٧ 

   و َ و  وا ؤ   ر م   

ط  و ت ك و ووتر َ ب و َ       )،٤ل ،٢٠٠٧(  

 و م  ي ) (رة  دة ي ط َر وة     دم دن و  دم م  و  و 

 َم َ  و   ت  دة  وة   ذة ت ممَ،  زام دة ڤؤ ر         م  و. م دو

 دا وام ممَ وة ، وا  وام   ن َة  َيو ة   َازة  دة  ن .  وة  دومدا رؤز و  و 

  ت. دة ر   ريزا و و م ر دة

  

٣. ةر   ر ك وةَ زي:  

)(  اوة رؤزم دا ي مازروم ي   دردة     ن ردة دة َ و ةر  ن را  

  : وة ،دم ن مم وة      ت، دة

  

- ةر  ط   زامم ،   ن وم   ش    م،  ي وة  مر ة  ن 

ن   دةم .ن 

 ي   وت َ     و دوو ري ت  

ون( يس اا  ( دة َ ؤا يذر  

  

- ةر     زامم ،   ا من ش  ردة روة  ن م: 

  د  ط   و  دون و َ ن  

َ ر د ين  َ وةَ  َي  رةر ر    

 ن، م َ َ دار   نم ا  م و ن  مَ  دة     ي وة  ن َ و   ي رؤز

   ر ير  را     ر  دة َ، م   وان َة  رَ     من ن، دة دة   

 وان   َيو ة ن دة و و زامن َ دة  ن.  

- ةر     زامم ،    َ م و ام  ران دة  ن: 

 ي    ك وة  َ َ  ر و ر دة َ  

    زار    ردة َيو ر َي ر ط زا

  )ا و ا ا اظ(  

وي ردارؤز     و  ا ي ر    

  درَا َوو رؤز   وام    وة رذة يم ن امن   دة  ار و  ران 

  . وام و  زو ن  دة ي وة  مام دة  مة ر ، دووة

- ط  ق  ر زامن و    زي: 

 ومم ق وو   وة   ور   

 (ا ) َ  م ر( تاظ (   

- ةر  ط       رن وة يذططرم: 



 اوةم ي   وة  وم كزَ ي ي )(ي   
 

  

 ١٧٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

واَي ر ط َ وة ن  ََ ؤ و ذر  و  

  س  َيط طمَ و ة وة س م  ي ر    

)  ط موم    َةر   ١٥-١  ةر(  

  

  :َ دة   ي  طَ  ر  زام وة -

)(   رؤز َا  ط دووة زام  .تو رؤزر   دووة، ي وة    و زام 

 َ ي وام  م ك،    ير واو   ك وة ةو ام وة  ك   و و ممي ط   

 ي ماوة   ا  امد ي)٢٤٢(  ةر  .   وةدا ياز ر   ر ك وة يزاماز ذوم

)ورة ط  و زام زامن   دا ن (دة دا َ:  

     ورة طَ ر   ة

  ا يط رة  رزن    رؤز

  اوةم  رؤز دا   ورودردوَي  َ ي زامن و ط زام   ري وام  ت، دة  وة   

  ن ير و  ودةر .  

- اوةي م َري 

 ن) يو و )  وة ، وة   اوةم ي ةَار  م  زام   َ ماوةو ان   رؤز

)ة   (ي   اوةم  ومة  .ي ) (  و     .   ةر  )د ى)٢٤٠ام  ا 

  :َ دة  وة ،  (ن و  رم ( يمو    ماوة

 وة  و ليم دي َ ون  

 ي زوة ت   ) ن(  

َ  دو     دة   

       م  ي وة دة

  ا دة ط    و   ي،   دة  ة   رؤزَ      م وردة ذ ن  اوةوة  مدام ، 

  مز  م يزَ دة م يَ   وة د .رة  ري     َ وي   ة   َل ط   

  وة زم   رَ،    َم ذر م ة  وش       ن .َماَم  مدمذ و

  .ت رن  ا  ت    ي  اوةو

  

  

١ . ي  اير  وم ، و رَ و و رة .   يم  

وم    م دَ.  

٢ .ي ""ي       ؤز رَةردةد ةوَوا  ،  ، واز ي   ن وز

َازي وم َة دا .مة مزَ مي  ،مو ز ةيرز ي ام ةو 

يم ، د...م ،.  



َ ر ا .ى. 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٧٥                                                                        )٢٠١٧ 

٣ . ةدر وَ م ،   ، ةرَور ؤز اممَ و ََ يرما

  دا.ةرودت و  ةيوَم

٤ . ةر ة    دن و دزارةطر  طَ رد و مةد  

ردََ ،و  َ وؤز ةيور   َمة َ .ن وم َ ن ي 

طدوور ،وةو  مر و .ن  

٥ ر .  ة ة ري  م م   ةَد ةيون رؤز َ ،طةد  مزا

من، امََ ما مةوةد  نةيردةرو ش م ،ن ران دن.ةط  

  

ون:ةر  

 َ ردي :  

   ،َ.و يوف، مو  ةاةدن: د.ة، د٢٠٠٧،  ام. د١

٢ .ي ،د)ة ،(٢٠١٣ر ، رةو  ) ترام ير  م رد ،(ا

  َ.ن، و يزطةد

٣ ..د (د ن ،(ة، ٢٠١٢ر  ي ور ردي : اروون  يرد

١٩٧٠/١٩٩١ ،درد ييو ،َ.  

٤ .َ ) ةم٢٠٠٦زا)، ر ، ةد:ن، وررف، د ةيزط و ،نَ.  

٥ .ور)  ،(رة، ٢٠١٤امرمةيو َ و دم  ج ي  ردو  ي

ر ا يت ي  يو و ،يازةميم ةز ،وسَم.  

٦ ك .) َز ٢٠٠٨)، يم ،َدمةيو رد يي   ١٩٣٢   ١٩٤٩  

   ،َ.وَو ةيوودم يمةا، مو َردم

  َ ةر:  

  وت. ،ة، ا وال (ال)، داراد ،١٩٧٩. ادوم٧

٨ .  دب؟ ، ا،(ا .د) اث اا ، ةرا ،ة.  

٩ا ..د)  ،(١٤٠٤يةدب ات اا ،  ج واا ةررف، اة، دار ا.  

١٠ . ) ،( و و) فا ،( دا ا:د ،د ٣٦٤ب، ، اب اا

.د  

َ ر:  

١١) اَ . ،(وارد وار١٣٨٦ ةم ،ة ت ادا ،: .ران ، م ،  

  ، امن در  ، م س، ران.١٣٦٨()،  ي. ر١٢

:  

١٣ .) ن ،(ام٢٠١٦ ،ةو  رةزي   ،ادا  :ز  

٢٧١١٣٩http://www.basnews.com/index.php/so/opinion/  

  



 اوةم ي   وة  وم كزَ ي ي )(ي   
 

  

 ١٧٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  

ا   

 ا ف ادي، اا ان و ىا اة اا ق ا ا ا  اءا.  

ا)( ا ا  ة ا    ،لب  ااا    ،د    ق     و 

   اي  ا  ا    ا، و   ا  ط   اره .ا  ا ا  اب

  اء  )ي،م....ا( .  ا  ا ،را   را   ،وا اا 

ا،   ا  ا    ا اع   ....ا،  ا   .ا  واد  اان  ات    ا اص

   ا ا .او      ا    ،سل  اا    ا  ا   ،ا

  ن،    ن  ا، ا   ء    اي  اب    و ا ا .وار ا  اد

  .ا و  مون اط ون

  

  

  

Conclusions 
 

1. Sufi poetry and their topics were common themes in Classic Poetry; few poets were 
anonymous within this poetry phenomenon. 

2. This poetic phenomenon with “Paki” are clear and reflect multiple forms, exhibits the 
popular language fashion, but perhaps not as Erfani and high level language as used by 
Nali, Mahwi and others in Kurdish Classic Poetry. 

3. Paki uses many arts in his poetic images such as simile and metaphor, especially Quran 
verses and Hadith. 

4. Through his poems to this style of popular language to reflect social diseases and pains 
common in Kurdish Society back then, so the community majority understand his 
indications. Those topics were intended to prevent the worse habits and behaviors such 
as alcohol, gambling and its spread. 

5. The poet used frank criticisms to the religious leaders who did not care to raise their 
children to refrain from outrageous trends and disgraceful behaviors and picking on them 
they would do in their families like what they say to people. 

  

 

 


