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   زامي

 ردي 

  

 

  

َ  

 َ  وةك ؤ  دةدوَي، دةوروري  ذي  و دةاد    ذم  و ؤظ   ط  دةب

رة مؤظ ذ ،َوة دادةمر دةب    َر  نرة     زؤر  َو  دةم  م 

  .ؤوة و َ ذم  ت

 اوم  طلَ   َم دادةم ،َمن  َ  ؤ و دةب مَان ةمي

 ذري  مَ  وةك رد  دةَ  اوة،  طزار  ؤظما     و وة ؤظوة

 رد دةر وةم دم م مراوة ،َ   م رخو و 

وموَ    ردي  َلط  ممر  يد  َا،  و دراوم    رط    دة 

رو ردي وام نو ؤوة رَدة  َر   و  و  ،ارةدا    َر 

 نرة و مر ةَ  نو دةط  ووير يةوة ردة  نور 

  .َراوةوة

 مومم  رام  ر ردوة، ور دة رةطام ن رااون  زؤرن  

 ن د )ؤ   ي َ  م دي ي"دة ادة و) دا 

   و ارة  و  رةي  ر    مَ و ر دةن رةطامَ ة  ي

  .دةر ؤن دة زةم و مدر

اؤط وةَ : كَ و دوو رة وةَ و  ا و  يم  رَ 

 ؤ  دة وةَ  م اَ اوم ،وور   ا    م)  و 

  ر دواو ،ت و ؤ مَان ةمي طَل)ؤَ ووي و َ و زاراوة

دووة ز ا س و  وةيامةمر ؤ اوة و   ةدا  روةك  مام  َ 

  .َ دةم و ؤ ري

 م َ  ي  ورد  دا ردي ور ي ارَةي    وري

دي ي دة ادة.  

  .رة ري، وةَ وو :  ،دي
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وطط :اوام  و مرة ؤ ،ك و ر رةم  و 

 ذرةي        دةون،  دة  ؤموة  رَي  م  روةن،   َ ن

  .ن  و دة رة و  ر َوةن و ور م دةَ، دري رةمن

  رم  ور رة    دةَوة، ي وةدا:َوة  و ود

  .دةوة ؤم رةي  دةدرَوة

  

 :  

 ي و زاراوة وَ ؤ  :  

     ةي و رر ؤ ة  ر و دة م ،ط  داوةم و رةدا 

 و مَ  مَان َوي و ةمي َ  و  و وةك ؤ وة، ؤظن  ذمَ وي

َ ،َدةط  تو  ندا  نرةو  رَم  انَم  ،ن  د  انَم  ،نؤظ  د 

 ذرة (ؤدَ( ظس طَاموةن َ دةدرا،  داوةم و ؤظ مَان وة واش ري

 وة،  طا    و وة ) ؤس ( موي  َن   دةاون، ر و اي و ري زؤري

 و َةدات  ر  ظس    دووة،  وي  وةدَي   و وة  دوو و وام َي ؤس

 َ  وةي   ية ري وط  ا   و  ام  ت ) ر  لر 

 وة،  ون  الَ  و رةطز  و ام  و   داوةمي) ؤس( طَاموةا مَي ) ٨١ ل ،٢٠٠٥ ر،

َؤد وة دا و )َر (،و روة ذةي وةيامةمر َ وة  مر 

 و رووت     َ  ماوة  وة  َوودا   ( ؤس ( )٣ص ،٢٠١٣ رن، اد أل( ؤن

 دووس  وي  ر  َر    ،وةي وة، زَ َن دة ةم و وة وت

 ة  ت َ دَل دوو دة ش و دةدن، را زَةي ة وا م ،َك

ر ن دَر( دةم ظم ، ٧ل ،٢٠١١ (ك واةَ )ؤس (ةم 

ووم َلط  نزةةطوة، ر ن وور  وة َر  

 دةر و رووم  س  ر ،َدة و و دةت م  َ طاوةي

م ت  َ تدة .  

     ؤ  يوا وة زدار َووي  در  دن و    ةَ    ومَو 

 و ،َ  وة  َ  و  ط  مَ  وةَدةط    َاوم  نوور   ) زام 

، ٢٠-١٩ل ،٢٠١٢. (  

 ططم    وة  دةت،    زامة  و ش  َ رووَ  وة (ن(     

 و  دةدا،   ن  و وةرزش روووة    رن    َ  دةت،   و ذة ردا

) ٢١٩ل ،٢٠٠٦، ون( مون  ردة  طون و  رة رةن

 موران،    وا  و  َرةي دة  َم داَن،  دة َة روو وة

ؤ س  زوو رةزووة نَت، مدة َو يَ  مم  نذ  ،وي  دة  ؤ  رة 

ماوةدا َو م َ ، ط ؤظ ََن و دةمي ذرو اووةدا، رمم روة  س 
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 ام ش رو و وةيم ش ري وةر و م ن طارن و داان و رَو زي ودة  

ري دةط َ ةو. ( دةَ  ،ا ري) ١٦٣ل ،٢٠٠٩ر م  و رط َوَم 

 م ةوةَذ ةَ ممؤو ر ةدات ممي و مَ َ رَ  ،ََودة 

 دةت،  وروذاممن  و   َرةي ر ر ؤ دة و ؤ  دةَوة روون وةوة

 ة و وةم .  

      ر دة اؤ ندوو  ةم ،م   َم زيةطَل رط  دا 

 انو م ) َلط ا (ر وة دةوة و   نَ م َ 

ر َ ،َد  رة دادة ام و ام َ ي  و  دمداري و 

َ  انمو م  در  م  ام  نَ  وةرؤكو م  ؤ  رة  ر  َ 

َد )م ،١٧ل ، ٢٠١٠ (َ يد مط    ر  اؤ  َ ؤحو ر  ر  دةروومرا 

، ر وةي ؤظ وازي َلط موةرةوم داد  و َ م    دمةَوة  زو م 

ََ مَر   ،داتم      را و دةروون و دَل  ؤودي  ر  ،َةردةطَ  وةوة 

 دة ؤ  م ةَ  م  اممم   و ام  مَ ،َوَم  

   كووط ت  درو م  ددي وي و  ،امزةةطر وومر  َ وةَ 

 ممام و  وم مَ ةش  دراودا،  رؤ و  دموةي

مرةَوروذ َو م َ َر ؤ َ ن، دروم م ام َور  م  م 

 رَ َ انمو م دمر م ؤن، رزةةطو  ر  يوا  ومر  دةروم 

   دموَ و دوو ،م ية    َزؤر و دةردة  َدة 

َ ،راي دارةر وةي يةَ  َ َدة  ََ   ي  و  ي  ،يوم 

 رةري  ام  وَط    ؤَ ا (،و س( َام موري رةوة و ر

،َ وةكم اممدي م يؤ ،َ ر  وةي  وة  وومر    و  ت  رةرة  و ر 

  ) .١ل ،٢٠٠٧ و ،س( م طو و ان َن

  َر  واة دة ؤ ي و مور زمموة، رَم رووي       

 دةوة  ري  زاي و ن    ورة مور َو م دةب، دي

ةيَ َاو  و وونر    ،  روة  و  وي  وزاراوام        مروردة 

، ةَ اوانر نر ََدة ) ، و) ١٧،ص٢٠١٠ وةَر روو م 

 و   َؤي    ت  مَم  م  َوم   رة زاد دةط ر رة و ي

ر مَ يَو ؤ رم ،َار  رةم رط  اووي وار ،َداد م 

َام .  

 وةي  ي  دة  ،ي  َلَ  و مَوة  ك  ؤ  و   َري زؤرر    

َ يرة ةر ،ؤ  ردوو  نواز  َي وَل مَ ي  ،َ 

ؤ ر  َر م ؤ و ََ   اوة ة وَ  اوةرط    يَر 

 م و راوري دةوة   َؤ  وازك رة ؤظوة، ادةي و َل
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 مةَ  ر ت و ََ  دارزة ؤ اواوي و دروَري  داراو و 

َ ،موة َ  م وةك  )وز، او ٨ ل ،٢٠١٥. (  

روة َ د وة  َ م ت م  ،ؤظ  ي وةرامم شد  ،َدة 

 ي وان ريامرر ط ،تدام ر ؤظ  َ  ت و  َ و  ردة  ةَ  نوازة و 

 ؤ طرامر و َةت، رةزووي ي  ي و دةطرَي  َموة زي ر

 َ ،وةدة و وة َ و زرؤ َ ةو ر ؤ و ط  ةي  درة 

َاَ ؤظ َةَ )شادري، دار٢١ل ، ٢٠١٣. (  

) ؤس ) داوةم  موي    و   طَ    زاراوة  ن  ؤ زاراوةي  رةت

   ن    د  َ  َة  وروذَري واي  ي) )Eroticر وةرطاوة،

 ردوو  ؤ  دة  رار رةا دة و زن ) ٢ل ،٢٠٠٩  ،د( وةرطاوة وَي ر

    (  ( و) ارو ( زاراوةم  رم  ردةََي، ) او( و) اف ادب( زاراوةي

مز رد )رف.د دارزم ( مرط وويَ دة ارد )ي  اوة (يَ  وم  ر 

)ؤ(وة، يَر  )ةويَ   ا(   ي  وة  َدة )   ؤ    موور 

 زاراوة رو َة ) ١٦٣ ل ،٢٠٠٩ اَ  ،ةو)(ردي زاراوة وةك رَوة

اوةوةرط )ؤ (َرد وم دة رو ارد .  

 م   ارة و رةطام وم دو روة ا، طَل َ و ؤَ وي ر

  . اوه ؤَ ي طموة

 و دن ي  اوة ي((  دةت ة رة و َي وا) زمدار رف.د(     

دةر  راوةي و و ذن ا ،َيَردة  ر  وةي  وم  ا  دم  و 

 ؤ   ؤ دة  دةمَ واي مَ) ١٧ل ،١٩٩٢ زمدار، رف.د) (ر م رة

   َرةي وروذامم   دَ َ ،َن ةم  ة راي و َل

  ) .١٩ل ،٢٠١٥ وذ،.د دةر،.د( َر

)Anna Gruda ( يَ اؤ م   و  ؤن  رزةةطش  ررا  تو م   

   دةموة  دار،  دةرووم  و طم  َ  ؤ : (( دةَ  َ  دادةم َرج  ردوون

 ؤ  وةرةدا و) (  ،) ١٣ل ،٢٠٠٨ اَ  ،ةو)) (طم و  ي

دموور م مؤظ ذ و ردةوا وم ،نزةةطر  َدة)) :ؤ دانَو ر دمم 

مذ  دن) ((٢٤ ل ث،.س. (  

)ر(   ؤ  دة  َ    َ وة  وَدة    نو ز    ك  دةام 

َ ت َ  َ )٢٥ ل ث،.س. (  

 واي    دة  ؤ      انمو م  دةر  ةم  زدار  مو  انَم 

  َ ة  م  ر َ رةطزا،  مَان  ا، طَل رةطزةن

َوروذام ،َ روة َدوور  يوم و  اَردوو م م  و ؤن  رزةةطر 

ةَ و واَ و  رط َامي م  ،وة  شم و  دة   
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مَ رَ ،ََ م رط و دة َامر م و م ،ت  نَ  وةدةر 

 ر  يرة ي.  

  : ردا و م دة  ؤَ ووي

    ؤ وة َ ن   ةي  و ردووة  ر  َووَ و دوور  َدر   و  َر 

  .  ومن ما دة  دةَ  ري

  دة  ي  ام  َوة  در  رةت    َ و  ؤ  ور  ،َودة    َ 

 )Kama sutra(، ) (يوا ) َ (و )Sutra ( يوا ) ازَ و   ( ،َري  دوم 

 َ )مظ(و  دةي َ ازا    اوةير  ةوم ) وام Kama sutra . Anne 

hopper,، ا) ٢٠١٦ اَدر ووَ رير وةََ ر مرةم ا ن  وََو 

 ،٢٠١١ رمةر،  ي ( دةَوة  ي  ا َر َ  و طم دةب، م و

  ) .٦٤ل

 ا  م  واز ،وةَ َ م   دةب و ، س وا  

 د  دةو    َي  و  د  مو  م  مم  رَي  ش دةت، زةل و  موةي

َو دة ََ ر دة َ  دا٦٣ل ث،.س( د(،  روة    دةي  ةا  دوامزا 

 واGita govinda  (  طظا  ط ( موي  ة  م  زم) د )م ي

)مرامط ام م(ة، يوم  ر يَي ورة و ي ؤظ دا 

َمز َ ت٦٧ ل ث،.س( دة. (  

 دة امم ؤ َ موة، ط روةك َ ي ون    ،اةَ    وةي 

 موي وة ن ت زام دةك ان و مرم  راددةي و طوة

 دووة  مرمامن  و مور    م  و زامم    م  و ام (  ة(

)ز ،ت ٧٤ ل ،٢٠٠١ (روة  امة م َ دة ةمو ر  ر  ون  م 

   و  ارةدا  يَ  ن  رةد  وام ) ظ (و ) رؤ(،  ت ) رؤ (   ي زؤري 

 طازراوة  مم  ؤ    ،) ١٠٥ل ،٢٠١١درات،  و)مةوة ؤموة ام رةي

 و ؤ  ززة  و   و رووت دةي  َي  و رةدار طماري َةي و رؤم دة مو

مامَ ام نَ تمم ذووري ض و ر انَ َ  و    ي ) نزام (

  َرم مم )سراز(و )لاد، ا ٣ص ،٢٠١٣ .(  

ر دة ،رة وا ردة ات و م  مة )ئا ا (م 

ة ؤ ور وندة        دةي  َ    نلَ  دةط  دوذ    ن 

 مر (موة  طا  َم  ةم     ) ٨١( ة و وة   ي) ة(

ظم ، ١٤-١٣ ل ،٢٠١١ (وةي  َوة ذم ويم )ط ( ي ا م ر َ 

  . دةروة  و دووة طَل

 َ يَ ) اويا (ويم )وا طا  م طا ( س  داب و  رمدا 

َ و ن طَ تدة  يم دة ؤ .  
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    ر  مر  وا   م  َر  نم      دة  اؤ  ت    مَ 

)و ا  ، ارخ ما(،دا روة مة )،زم ،ي ،ي ، ،م  ،يط 

 ما(دا ؤ ةموة رداوة)م ٢ص، ٢٠١٠ (  

 َر د دة ،رد وا َ ر ر َر س  ) و دي( ي)ز  م (

،َ   ا وز َمد ام ؤ اوةمم   ك  ط   و  و  زم   

  : دا

  

 ب و و  دن ون                                   دوش و طي م ريد  ان  

  ان م وي و ذر م                                        طش  و ؤ زةن و رور 

   دل ك دة                                         ن و و  و  ردن وط        

        و ددان  ك                                         دطر و دة دة  دندة    

   ن و  طان وم ر                                           ذو  م روا   

 ،٢٠٠٨ذار، ( ةن داد   ر   و دةرد ر)   ١١٥ل ،٢٠٠٨ و، مت. ( دو و  دن دن

٤١٨                                                           (  

 ي)  َد  و     رة  ةي ( ارودا    ردي  دة  و دواي

)م ( يم  ي  ،ؤ  روة  ي )دوَي  َ  م(ي ) ح  ط  اند (  

َ َ  م َر وازةيم دة ؤ ،رد روة )زا ر( 

َ م ؤ ،   ي ) ن وا(ي )م(،  ةيَو وام 

  .دةت ؤَ و  َدةوةي   ودا

ؤ ت و :  

      ت ةَ ةر     نَر و  دموز  ر  مزةةطر 

 َ وة  َام  َر ،وي موةرؤَ و ر وةرطَ و دةب

ر رزاري و م ،دة ن َ    رةوةي  انَم  دم   و  مز  ر 

دة .  

 رو  َن  يَ  دةاميَ  وة َ د ون  و ؤ مَان ةمي

 و راري ردوون و ،ؤ روَ دووةن و  امي

مو واودا زراونز،( داو٥،ل  ٢٠١٥او. (  

      دة اؤ  وةي ت  اددةير ور و َام  ََ  ؤ  َم 

 و   َوة  َ  ،  ن  ،َت ري رووةوة دوو  رَ رةي،

 مَ زم،  دووةن    ،ي    واي و  ممةدات  رووم  و ام  َ  ؤي 

مرووردة مز    نو   مر ن واوةرد  ،َدة  وا   

 َر    َرةي  َو  ام  َوة دةطرَي، ؤ  وَ  و َدار دواي
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،ََ و ي دووم رةوةش نؤر َدة  وة ممط  دةروون، و  م ددي 

  . رةطزةن وي و

     روة َ     َر  اؤ  ؤ    َ  ي  ؤ  ،ت   

وا وةي دمازامر دةرة و م َي م درو وم ؤ ،  

  ؤ ،ةي  موةك موَوة  ن ؤ   ن     زؤرَ َووا 

 ي (   ؤ وةك َة، و  َؤم    ن  م رارا

،٢ل ،٢٠١٢ م ( ؤ وم    م    رداوور  راوة،  م      ايَ  و  يم 

  .د ن  دةَ درو رةوة

مرة ؤ :  

    ؤ  َط  ة وَ شو دا   ،اوة    ةَ  ر  دوو ط   ةي  دووَ 

 ردوو )  ) َزاد  ؤ  و ة  رؤم  ؤ    وام دةون، رو ماو

  زادي و رزطري م وَل ممي و رةةموة اَل رَم ؤ ري

  ) .١٢ل ،٢٠١٥ ري، وز( درة َموة  وا ة و مر و مواو دمي رار

   و م  ةت    واي و م، دردةي دوو   ؤ ري ردوو

َ زادة وم يزؤر م اؤظ ةتوة، رَدة     رير  وةش  ردوو  ن 

 زادي ةدةنو .  

  

 دووة:  

ؤ  ي دي ادةدا :  

     مر ذ اَو ،كَ  م كَ  ا  نم ي ،رداوة ي  ض  رط 

َو   ،َ  م  ةمر  و    ريو      و  وةدا   ذن 

م   و  مارة  وة،  دَ    امم    ري  ا  وةَ و  َ  ،تار 

 ماون  ذموة  رةي    رؤم  و   و ؤك  زؤرةي ر  و رؤذواد و رؤذت  ش

  ) .١٠٩-١٠٨ ،٢٠٠٦ ااوي، مال.د(

 ا   ( م  دةرومام  ر َمرم، و  ي ذن وَي ادم و دؤزوة َن

 ت،  م  و  ي  مامَ  رةط  اي  دة    رةم  روةي دةدات ) ار

 رَم رةت    ةي  ددةرة  مذ  رر  م  اروةك  ر ) رةي ) دراط 

   مري  دام  م  دةرومام    وا  وةري موري م و دة داَم مَان ةمي

 دةرووم ،ذي دردة  م َ مم و م دةت، ا رةما و دن و

 وةدمورة ر رةزووة ر ،نةر  راوةن ي ما م  دةرة 

 ي َوة  رةي  ة روو و ؤت َن) ٢٢٩ص ،١٩٧٢ارو .د( موة و

 رة  و  ي  ََ،  طزارن  مام  َزادي  ؤش  ما زؤري   ؤظ،

 مور  و    وة   ط، رةطزةن ذم واوي ر َوة   مَري، وة
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 ،د م وان  يَوة رمممَدا ةدةنو نم  وةم    ناوةَ 

 ،َ ش ن رزطن رو دة َيي طمدةروم ،م   يوو ر    ر 

  . ة وام و ن دةرووم دموةي

        َر  د    ؤ    ي  دي  ،ادةدا  َ  وة  َ    ي  دي 

 دةَر  دةدا  رة  و  مو  اري  و  و ؤ  دة رزي ادةومي

)   ٢٢ل ،٢٠١٥ ن،   )   ووة  ي   و زةن  َق دووة، َامي َة

 َوة  دةرووم  و َ  ي  راوةم  دة و ذن و ردا دة  َ  د

 و داَن رةي م ذن ي امم َ  ام زؤري رمة وة،

 ذن رؤ  ددي  مم مَم و ذن ةم واوي ر ممامة  ، موةي

 ذم  ي  م  و طريَ    َدواي  ذموة  ي  رَي  دة  َي  وة  و رون،

 و ) د  طل  ،وو ٢٠١٠ ،  رَان ( ريَ  مماوةدا  و  دواي  ردةواَ  ةت واي

 روةك  وة،  ا      َمي مر و دةت رزطر ذن ي و رؤ رودؤ رَوة

   .   ذن دةَ رؤوة و  رووي ردوو  رش زاد ن

 ؤزي     رة     روة دَن م وة مَي ؤ وةي ر ش

 و ةم نَ ووير يم يد م رةزووي و دة ط  يزط  و 

َ م  رةؤذطدا ردد )شادري، دار دي ،) ٢١،ل  ٢٠١٣ ادة مَي دا  ي 

 وة  م  م  ،وي  طم  ذن رةم  َ    ر  َرة ر ذم و  دةَوة، ذما

َم   يَي ر وةذم ََ ريم ورة زؤردي ط ،تدة   و  نرر 

 ،  رَان ( وة  طورة  ر  مرَ    َةت واي ذن مزداري  دةت، رام و

٢٠١٠وو،  (و شمَوة  دااوة    ،زادي  و  وا  و  ةداوةر    وور  َر   

   د  م  ،وم  زاد  رة  و  ذما  دي  دمم   ، دة َزادي

ََ روةك  ي  و  رةوة  َدن : ((دةر  ر  ي ن  و ذنرا  زادي  وا   

، م يوامَ )ر(يَل ة ،واتش دةر  زاد و ،مووةز  يوامَ ر 

   ر      َش ) دط  رمي  د، )) (دةرؤن ر طَل دووةم  دةرؤن،

 مون   ي رةا   دةت، مي َل  رةي و مدم روورووموةو

 و  ردةَوة و دةدات ن رة زامم و   دةَوة، روة و

 دةرَ،  مام  َوة  ري ري ي  ، طل زؤري م  دممي

 ون زام واي مك ذن، رؤ و  زاددم  ر َد ي وَي رَوة و

 و يوا  َررزطو ر ،رة نَ ا َ ط ام ردة ي 

 دةمَ  ز  ن )   اي وَي وةك ز ةم ( وَوة ويرو م ووة،

ي زؤرَ دة وةَ ي وَووة، واي وم  َ    ي  ردي    ،اوةَ   

زاراوة طَ و  رةت  مر ز ،ار م  مر ي دي 

 مون ردا ي  و َ وم و ذردن، دَ زةت   ن زؤر وط َادةدا،
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)   ،ن ٢٢ل ،٢٠١٥   (   شم  د  مرةزا  ام  ؤ    َ 

 م      د،  ي ؤ  ط  ؤ  وَن  و دن وا و ت، ؤ ي

   ؤ  ،رة  ازي  َ  زن  موةك  دةروامَ ،َن وازةوة  و رؤ طمي

وا د  ؤ ددا َو و وامر َ ر ةي وَ  ن  دةرةة  ونو دة  و 

 زم   َا دي رم  و دامدا و ط  د ،َدواموة ي زن

  . ت رةوةوة َاري  ؤظ وةي  َوَل، دةي

روة ندي د ،ادة رةزا واوي   ري  ية  ،ا  م    ي 

 ؤوة    ةي  وا  ردا،    َو م َطدار  طر  ،ر ََ ؤا

  ) .٢٨/١ل ،٢٠١٥ ف، رزة( رمطا ر زدةدات

َم يرةوة د  ؤ ي ددا و  وونوة، رَدة       يوامَ 

َي زؤروام رةي وةؤ ،وي  دةم  ازةم  ي  ة  شرا  ،دووةم  وا 

م ياي م ي  وةدؤر م ام مرة َا، زاوزذم  وة  دةط 

 و) م ( و) ر  و ( و)  –    َم ) ممت    ،و رم َ واوي ر

)َ َ( س، داوةر ش وة ،َمدةط  ي ي ذن د واوي 

 مك  دةموة،    َمَي َ  د م  وةي  ام، و َ  وردةرموة

م ةيَار ،  ر زار  ةَ ،ن   ام ،وةَ روة 

     رةا      ؤ )  ( ،  دة  َد  مَر  مش  رري

 ي وَ َ و  َ      ماوةرو ذن د  َ  ناوةرو د   

ماوةرةوةي دَن ذذم وة ) – َن – دةر – اب – ن – َاس ذ ) (... رة،  اا 

 امري  م  و ذمن ذَةوةي وروذَرةم  دم  وةردةطَي  َد) ١٢٢٤ ع ،٢٠٠٥

   دردووة    دي ََ رةم روة (رة و و و راو( مي  ذمن ت

 ةما  زؤري  ر د َل، ري وةك وروذَرةم رةم  ددا، ؤم ة

 ومن  ددا  رةمم    زؤر    دةَ ر َ  وروذامم  ر  َردةت،

م .  

    وةرؤا مدة  و يَ  ةَ ت    امة    َ  ،زؤر ذم   

     دةَ،  ذن رووَ    لَ  و  روو روةَ  ، ةر ََورة و دةطن

َر اوام ة مؤ  ،ََةَ ايَوةي و رَم ذةَل  يم )  و 

 (َلَ  ندة و دة  نم ،َازةَ  وةوة وونوة،  رَدة    ؤ 

 دة  ذة  َ مَا، موم ا  دةطم  م م ،مم ك رط د

وة كَ ي وزط ،َازةَ  ر ي اَوي ذم  ،وةوَ    اط  َدة 

  .  

     و  رةطزةمَ َ ي ؤ دا  (رطزَ ) مةي دردةي واما طَل

 دامدا  و  ط  م    َ  ،َم  اوة، رو  ددا ي  وم ،وت ؤي
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 رط  مَ  رة،  َ  َي و  زام و َموة وةش َن مَ، رووة وة

 اممم مد  ؤ َ  .  

ؤ  امد )َ  م دي ي)دة ادةدا  :رط وَيم وردي س  

ؤ ي  ، َ ة  َ ن  وام  :  

  . ددي  دةرة ؤي. ١

  . رؤ  دةرووم ؤي. ٢

  . ر و  ؤي   ؤي. ٣

   روو،  ذم ي مام ممام ؤ رة و   :ددي  دةرة ؤي

م  ،وور    ةَ  ي  ط    ام  رةَن  وروذَ  وةَو دة  امو  دة 

ةَ َ  :  

١.  ط  :  

 ذن ي  وا  مان    ر  م  و دةت  ذن ي    س  ووردي َ  ةدا

َدة  ط روة  ي )ووتوةي روم و  و َةمذةي دا)ر اوة :  

 َ  دا ،و  ار وةدة  

  ذوورةدا داري و    و   و و

  ةطران

 َو ،َوك دا د وم َ   

  وو ردة رووت، و رووت  ا،

    ري و وةمد طدة    

 و َا، درز و َ وذار  

   م راودا، و ر َ  مَن،

  )٢٤٦ل.   ( واد  دةرواز،ي طَس، ي  و

 ةدا ي ي ي و و ،وي ذماوة مَن، مةط  روة    ةوةم  َم 

  .  ماوة ر ري م  َوه  وة، َم وردةر مو

   :  مان .٢

 و رةدا وة     اة  و  ي ،ذن    ي  ي  س 

   دةَ  داش  ووردي  ش  دةروات ري و دةت س دووان  َ م ة مت،

  . ارةوة مي

 :  و ن  - أ

  . زؤرة و  طمن  َددا ؤم ة   و ن 

  رةوةي وة وةَدةر رةو ام َ م  ي ،يَ  ذنم  ر   

 : دةت رة َ واموة
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   ذم و  مو

ةَ مم  

م دة طَم  

  كظ ورم  

مم ن، دوو  ي )١٥٣(  

  اة وةم   ت  درودة   ا،  دةوريروةك  ذم  رةو  دم  وة 

َة  يطَن، م  َرو وةردةط ةوةَن و دم  ي دوو   ،َدادةم   

  . ر َر  ي

  :  .   - ب

 راددة   وروذامم  َ  دةََ  ذن  وَي دوو د ، دا)دةََوة م و( ي

  : ؤ امَ  ن َان و دَا دةرن

  ردا  مو

،ردة و  

  

  مرم  

  َي  و ن

  ر   

م  

  ون رن رةوةزة دوو

  .... رؤ وردة وردة

  ، و د دث

  وة  

واز زةم ون ،  

  ، مر و  ر

  )١٧٤ل.( دةوموة طر

 ةدا   و   َ  َن  ون  دةدات م  و  دة     

   ر  و   و وةرطَاوة ي رووي َ دووةن ووة، ذم روو   و ن ر

 و موة َن وان، رن رةوةزي دوو وة دةرةوة م طاوة وَي رةوة

ؤو ر ،ذم  َ وي ر دةر وةَر دة  ا، و    يو  دووة     

 دواوة وومو ر َ ة وةي ، م نرة  وةومم     وة  ََ 

  و دةرةوة  مَض ذ و د موة دةر  اوور َارةوة د  . 
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  :  َ  - ت

َ وة َام  ََ ي ذن َوةمم مط َ وةرط ،وام ر وة 

اممن مةَ  ي ددا   نرز  ،دووةداط    ي ) وة  مم   

 َذم ( ََ راوا  وراو وو دةر :  

  و

  و ي َ  َي

 وي م ز  

م ،  

  كم و ط )      .٧٥ل(  

مةَ ي ذن د َ امدة َ ددي راو وة نر  َوةرم وويز  وة 

   راا    ذن، َراوي  َََ دةدات طم  روةََ ا، م وةي طَل

وا َ ،اوةرا  ي و  ام  يَري  وَوروذ  روَ  ،َدة  م  َذم   

  . ةوة َ َةم ودا

  : رووت-ج

  ي )(س د   موور َت ذمدة   راددة طدةر ر دةدات   :  

  ...   دة ي

َذم َ َ ،  

  َ  َ وةك

   َََوة ر

  وة ردةَوة

وور رط ر دة  ،  

   وردة

  وردة

  دةت

  وَي

م  

  )٣٧٥-٣٧٤!                   ( وة

 ت َل رة و َ ذمَ دةت وةرَي زةو راوي  َةدا   ي

 و  رووم  طر  وةي    وةوة  مو  وَ  و  َرَي م َ طر  را،

  . طون وةََ   وة  دوو

 و داَدوو و  وازي و دوور َلط ا ،وةدؤ   ي       و 

 َ  زدةا  و  طلَ  َ رةوةن، و  طر  ذمَ رووم دووةن ة، و رد

ََ د دة   .  
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  : -ض

 ذن   دةت،  س  َزداري و و دةر ازَ وة  ا مَي  د

  :و ي وروذامم  د ََرن

َذم   

  ،ةوَي  

  و ََ دة ي وم    َل

 ت١٣٢.        ( دة(  

 مو ذن  ةدا ذة وَ ز دةر و مم  َو م 

اممم ،و م ذن  ةدا نم    َل  َل  دم    ،َو  روةك  ن 

م دة ََواوي دةط  مة ،ؤظ و  ن  و  م  َمن  و دة 

  . دةت

  : ران-ح

   وة  ر  وة،  َة  ؤظن  ي  وروذَرةم  ما  زؤر   مامن و رامن

 ر  َم    ران د  ي و ر  دة َن ؤ و ووروذَر ماَ وة دا

  وةرة اوة :  

 و   

 ك ا ودة  

  ، و

  درة   َردةت

 ،  

  )١٤١.        ( ذمَ رام  ر

  ةدا    وةدةرم    تدة ري  و  ،وةرد  م    ري  ردي و  دة 

 يت زؤر و َرة ووة دوواوة  َت مردة  امو ذن ر َووةوة،  دة   

 دواي وَ  رام  ،و  ر  وةرطَ    و ززةت    و  َ م ،و ن د وي

ومووم دة وةذم  ،وة  َ داد  د    يَر  دمر  وهووةر 

  : روو دةَ اوي  ماَ وة ران

 ،نةر وةر  ونار  

ن درؤ من دةومم  

  داو ن مو دةن

َذ  َذ  

 )       ٢٧٨ل. ( واةن درة دةرَ و ران ة ون
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  :  َ-خ

 ي اؤ نَ ام َط  و ََ َ دة  ،اوور  

 ةما    ذن   َمَ  وةي  دم  د  َ،  دةردارن مام َؤ ي

َمدةط  رَ  :    

ي دةر دووة    

ر دة و  َط    

م  َ َ َ  

 مي زةر    

امَم م َ    

  دةَوة

دةر  

  )١٧٣.   ( ن طرم  و

 ََوة ذم ي رةم و ون واوي دةَ َ ي َو مَ َن

 موَي د  ،َ ؤي رَةوم   مةر َو  ةت مامَ وةي

وار َ وو م ،وةدة   يَر  ،وةدة  يةر َةدات مو   

  . زرؤ وي   زمََ وة، َن و ةت  َم مَان

 َ ،داد د وة مَ َت ذمدة :  

موةَ ةَ  

 َط   ي  

   َر ، دوو و

   

َ ،م رة ارر  

مطم ، دة   

 زة نؤ دووة  

  )١٩٤.       ( مزن مز ط رةي م، مك

،مَ  

دة َا وا دة   

 وة  ،م  

  داَوة،  ر

 ،  

  )١٩٥.        ( َةو َون

 وات ازَيوةي دة  َذم موةَ َ ،وة  وةي و ة دوو ر ن رةو  و 

   م،  مز  مز  ط  رةي  وةك   ت،  ممي  و  م  ،َر رام ،ر ََ و  َي
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وة دة و َا واي ة رة  وم  وةش ر  و    وةوي  دا  ،َوَ 

 َ ذن  يمم  و ام ،َدةزام م  ََدة    ا  ش،وا    اةر  و 

 مَ  دراوة   اَم    طم م َ  ذن، م  زرؤ و  ري

  . ردا م  َو

    :-د

    وةك ََ َ   و انَم ام و  مَ ارةوة رةوةي  و  ي 

 ،وةد ذم    وام      امة  ،اوةمم    ي ) يمط  م(دا ،   

َواموة رمَر ي  ت ذن دوون و دةَ ،َوامدةر    رة  و  ي  د   

  . م َدي دا ؤن   ََ م ،زة دمَ دةت

  و ر دوو

 رر م ةتر دة  

  ةن ذم دوو م رخ

  دةن وةرزش

 و دوو ن ورطز  

  )٢٥٥.      ( َارن

  :  -ز

 ة مؤ ددا  َ  ري  و وةرط    يَ  َ  ،وة  د 

رةزا واوي  و وة دة ر و م و وة  ،وةَ  ي  وةوة    م 

  ،ورةروةك م  ي )وة موم   ََدا)ذم دووة وةوا :  

  .. دؤوة  ي زار

 رة ووتوة، رو  

  ، دة ن

 ي  و   

 وريم  )        .٧٦(  

 َ داد  ةت َدة و وم مة  :  

  ذم و

موة ن  يةس ر  

 ر  م وةَدة  

  َ ، دة   ،ر

  )١٦٥.    (   دووة

  ي )م(ري دا و  نت دةدة  ي زي تةَ :  

  واط َور وةرم  

 َدة ،ةمر  
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 ران ي ات  

 ،  ،َر  

  ت م  ري

َو ر َو و   

َوام  

  و م )           .١٨٤(  

  :  ث-ذ

   د  َ  ر  وةَ  ش  و  ددا  ي  ََ ، دةن موةوةي دي ث

َ وةرط   اَ  ووردي و وةم  َت، ذمدة  ر  و ي وم   

  : وة طم و  ي ؤزي  ي ش و  ،ي  َرة ؤظ

 َل و   ن ردةط  

  دةزَي دةا  و

  ر تو دة   

 وردة َ ووة م    

دة َؤذ )              .٣٧٣(  

 ي  ك ََدة   او   ؤدا دة ،ََزدة  ر وم  ،وةم 

 ي وةرة َ َ اوه وةةَ و َؤذدة َ  َةردةطَ .  

  : موك-س

 وةوة  ي    وة،  و زاوزَي ما  مَان    و   ارةوةي   و  ش

 ََ  ان و  َ  ،  وكم   ي  ارد  مط    راوةَ    ي ا 

   َ  و  د  ي مدَ ،َة   ردي  ي  وة، موي) رمف(

  : دةَ دا)ذم )  َي  وة رواماوة  َوازةوة دطي

 و   

  دة وة

   و،

 را ة َن دارَدةم  

  

  )١٤١.                ( ذمَ مو مو

 ةوةم ز  ون مت، ذموا دة  تدة  َ  م  ،موة    رةزووي  وة 

َازدة  د وم اورَي مَ ي ورا  َي، درو وة ن ؤ رةوة دوودة :  

ادة   

د ادة ....  

  ،رةط  
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   ذمَ مو مو

 وم َةَ ،ردا  

  )١٣٥.                 ( دةَوة رووت

 ََ داد وذن م َدة َ م   

 وك ك وةدة  

 ،ادة  

  )٤٠٣ل(و دا مو مو

 َر ر دا وكم   دا ََ يَ را   َم ،َو  دة و 

ر و نرةزووام  ودة ؤظ نروةك دةدةن، م رد َو: ( دة اي رط (، َلط 

 و  وة  م  ََ  وة  مَ  ،  ذن َي و رداري دة موَي  واما

   . ر  َرمي

  :  طي و  -ش

 رووي  م وةدما،   من زؤر ؤا و  ي َ  دوو و

  و  وةي، ري  َ َش ر رةم وموة، زةق ةا ي دةرةوةي

ام َ َ و َ ةرطَ ي ،ت  دة اؤ روم     َوة 

 و  ،داَ  ري  زؤراط  ي ي  ذن  ي  وةؤ    ا  رت 

 َ  َي    ت  مام  دم  رَةي  زؤر  ددا ي ؤ  دةَوة،

 يدووة، داط  ةمر  ؤةرَز  ،َر  مط  َ  دي  ادة  َ  يَ   

،ر  د  كم    ط    ،  ة    وامو ر  دم   دوورةوة  م  ؤظ 

،ََر دة وةك  ي )وم م ارط (َو و ةيَ  وور :  

ةمو رم م ،ارط  

و و  

َل طط  مزةَ ي )      .٤٠(  

  وة دووس د  وة دمر َذم  مزةَ ،تدة  ةمر ر  زط و 

َرط   ،َ   و  يرو دم  ،َو  َ داد 

 وَل   اَرت ذم وةدة َ َدة :  

  

   

 يةَ ،دةوَي م )          .٧٤(  

   رة  َ  مَ  ةي  طلَ  وة،  ذم  راي ري  ذم  ،َمَان د

 رةو  ت    َد دةامَ ذم  َوة ة ،ََن وةي زةوي، َدم ي

 َ   را َرم  و امَ  دمي، َي  و زةوي وةك رَوة، مَ  و ي 

  : دةردةوَ دا) و  ) طي و   دةت وَي د
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  دةوَي روو  و

َ  

  

 و  

م  

م  

  ا دةدا

  ن

  

 دا دووَ  

  ! َل

  )١٥٦ل(م طي رةم وة

ار ر  رَ و يَو و ةدا  دة  ،َودة  ةمر      َو  اط و 

َ وور  َ ،تطد م يَو  نن ذدةدات م َذ َ   ،ام   

 و م  ة  ؤي  وةرطَ  و و  َش مما  دةَوة َل رةمن

م ،َدة م  واي رَوو وي و رن ط  ،ََم  دة َذ  َ 

 وة مَر ذن  طي ج دةَ ،ري  زرؤ زؤر وةي  موة،

  : دة َو َ َ َري و رؤزي روةي

 و   

  دة  وة

  و

و ط ن طدرة َؤذو دة  

 يط  َ١٤٠.          ( ذم(  

 دةرةوةي دي      ش   دةَ ،ََ و  َم ط و  طَل ش

 دووة  واي  ذوورةوةا دي  دةم ،َت و َ و  َ ؤ و َةدا

ة  َدة  وةير وما َم  ،َ وا   َويو  دة  َو  م 

اوة، ر  ر و  مومن و مذم دؤ ي زيةطر  .  

 ي )ر ي دة(،دا  س   يط    َت  ذمدة      اوام  و  ك 

وومرةي ر َذم َدادةط :  

  مدا  وان

  رةي  و  طي

  )٢٦٧.          ( دادةط َوة
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 وة  ،َ    و  طر  ش    ذن، م  طي  ر  رةم    داوة طمَ   ةا

 زام  را  ر دةو َا مَي  د دا، د  دارة و ر رةن ي

وةم و ي  يو ردة ،َدة  رط ي  ،وَيدةرم    و     و 

  :  َوةمي

 و َد و  

  زادة، م ارةي

    ار ي و  راق،  وة َن

  ةشا، و ر داي ،  

 ض َذم َ )    .٣٨٢(  

٢ يؤ دةرووم  ؤر :  

  دم م ؤو ر دةرووم  ،داؤ و َ رةزووةي و وةوةيم ،مؤظ    

 ماموة    ،  ؤي رَي  ش دةوَ، دةن َوة رةدم رَي

َد ،ر د  ارة دة ةمووة رامم م ََ وةس م دووة    :  

١ زرط  ةيم َ:  

   زرط ي طرو ي َ و  وةم  دةي ،اَ  ي ) م(دا 

  :َة  دةت ذن رطز  س د

 َدة ،ةمر  

و ري َ  

ةمات، رو  

 ؤ زرط )          .١٨٥(  

٢ موت د ون :  

   موة زط ددا ي  و د َرطزوة   ،َ   َدةي ون وت

  : َةت طزار ون واي  دوور دم ،   َوم ذما طَل ون وت

  و د ََط َ و طَل ط َ طر

َو، دة  ،اوة وت و و  

  َ ر ا وم  

ة و )          .٢٣٨ل (  

 م  وةوةيي  م ة  وَ  دةرووم  مر    يَر  مز  َذة  وة )  (

،َدةردة زط  مذ َ َذة وةك  ،َازدة   اوا ؤظ وة ةوةم  يَ 

 درو َم  يؤ ،َ َ د    ي  او  م  رة  رر    ي 

 دةدو  َ  ،َرة  و مَ  ، د َ موةك  دةاوة، ما ي)و ر َي(

  اار واز و انَم مي ذ و َر وم  ،م    ادة  و  رة  رةم 

ةَ ور َدة وة َر    و دة وا   ي  َر 
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دة ،ووم ر وة ان م  مار زمو ط  نمَ نوات و دة و 

  .دةن وان وم  ن ودي طروةي مي و دةازن  َزطن

٣ يؤ  و ر :  

     م ،اَ ر مط  ي  ردوو و ن َو م َ    ةدةمَ 

م ر َاز رة  ما، وروذامؤظ  ي ،َ ةمك رَم 

 رط َدم  دن  وةمةي موروذَي، َك وموةي رووت  وةمة

   و       دةردةوَي،  ك  وة  ةما    د   ،َ وروذَر

 دومدا     َي، َ دةوروذَ،  ذمن ذَةوةي رطم   دةرو وةي 

  : روو َ ة و دةامَ  راوة طم ؤ ي رةي دوو مازةي ن

١ ن ، ،  م :  

  ك وةرة ردَي   دا  م  ةت    وةي    ا  وام   

 ةَ  ر و  َرون،  مدةرم  روة َيم ذن      ،دنورةط    وةيدم و 

ام ري ،َن دة روة  ي و  َاز موروذام  وي  ،َةَ   

 ن  ر،  اوة    دَ  م  ما و وةك  ن روةك ددا ي

   وؤو ) مت   مو   )   ي  َ ام و خ َي مَ ة

  : اوةروو

 دة  

َ ر  ،وةدة  

   ،رت  

  وت مم  

م  ،  

  و وزوة َ  دَة

َ  ي ، ر وة، ط  

ََ ) .١١٢(  

 و دووة  ر م مَ ذمَ دةت، ذمَ و  مَان راوردي دا)رة م )ي  د

 مي  م  ن  روةك د  دا ، دي م  دووة ش و  ي

  : رد  وةرزَ دةََوة و دةوة روو وام  دادةم ،ر

  دَي  

َذم ار   

 ،ة ي َ َدة  

 يو م  

 يرو م    

و ي و   
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ا يرة و    

م يو م  

َي، دةررة ر و دادة  

 ،وور  

َن دة١٩٣.                       ( دار(  

روة    ي ) َ    دن ( س    زةو  َت،  ذمدة    ةدا    رط  ةمر 

مم َر ةشو ر َر  و َ ،ر   ررا  و  ،م  و  ذم 

  َ ام ي و دا ر موو ر مدام َو دة َودة :  

 َ َم ةشر و دة َ  و َ ر  

، َدة َر دام َو دة  

َدة َدام َدة    

َدة َوَي دام١٩٩.                      ( دة(  

 ي )َذم  ي  وةزارةرط(د  ، دا      ممدا  مم  َن  ذمدةدات، م   

  . دةدات َي مي وا  م رة و

  ةوَي طي د  ذم و

َذم  ي ريام  مة ..  

َذم  ت   يزار ،دام وةَردة   

َذم  مؤ، مةرم  ر ،وةدة مي م ر تدة  

َو ذم رن ط ي و َمو دادة َذ َا  

  )٢١٢.              ( دةو ََل وة،

 َ داد د و وَ تدة  موةي ددم  َم ي ،َذم  

م ةوةم  نَ  وومران ر وةي و ن    َدة :  

  َا، مةي  ،  ور

َ ران و  

َ  )          .٣٢٠(  

 ي )َي(ا  م َذم  ي  ذَ َدادةم .  

   ، ذم و

  راب  ة دة مو

م ة  ذَ )                 .٣٧٣(  

   دةَوة،  دوورة ) دةم  ذمَ  مو  ر ( ي   د ي   ؤي ن 

 ذَوة    دة  و دةت  اموةي  وةروام    و طَ  دةم  مي  ذم  مي رة

،َدةط  وةي  َ  ن دةمَط ر وةو م وم ر رز :  

 ر وةيدم ،م  
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  دادةدة ك دة ر

وة، دةدةط    

 س دةمَ٤٠٠.                ( ط(  

 ودا مةي و  ذن وَي و دة ،َان   زادوم و وموة رووت  َ د

َ ن ،ََدة َذم  وام يم دان دةط ري  و  م    ةز  ،وةََدة 

 َ  م َدة ومزاد م َذم   ن  َزاي  دة  ،ة   

ر رَ َدةدز وةي وة ي َلط و داذم ،َ  م    ةيَار  داة  ي 

  : رووداوةن   درواوة مك ةوه اي َي

  ... دةوَي روو  و

  دةرَي، و ان

  دةدا ،َي

   طداموة

  ن

 ة دةزووي داوةز  

  )١٥٦.                    ( دةمََوة

  :  اب -٢

   رةوةي      دةن  ري  ممموة   دواي ذمن و م ا َرة ش

 طم    و ددا ي َ اوةوة،  َ  ا موي و دا دووَ ةي

 غ  رةو    دة  ،ََة  روو    وَي    دا) ) ي   وةك  ي َي و

  : اب  دةت  ي طي ا َخ و دة َردا  دةروات

  ةت، ان رة  ة

  رووت

  َو دةغ م  

َر ط  تدة    

  اب  دةت ي خ

  )٦٨.                   (   َذة

٣-َدةر  :  

َدةر َ ة و يم ةوةَذ    ،نذم َدةر    ارةوة    ري  دةط ذن 

   ةوةَذ  ،َدادة    دة  اؤ َدةر    َ    مازة  موروذام  َ رذ 

،َدة  ي اد  رط  م ةيَ وازةوة زاراوة، طَ  د  

َدةر َ  واو ر  وَو وروذ  ،ام  د    ا    مَ  ارةوةي  َي  دةر 

  دواي  َ داون مم وة و رةي دممي و زؤري. دةازَي ذمموة

  . ارةوةن
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َ و  ر رة ....  

َذم   

م ي وَدر   ي و  

  وترو

  رووت،

  )١٣٦ل.( راوة  طزةري ر

 ةدا  د  ممد    ارةوةي  ي ذن    َن  دةردا  َو  دةَ  تدة   

 رةوةي ام نَ  نمط ،م  ةداَ   ريدا  ،   

  ز روة ذَ َراوة دةر  َارةوة دارةي

 ي ام  ر زاري  وة َو ممدا َدةر ر دة وان :  

 ت )َدة م(  

وام  

  و دامَ دةرَي

َ ر ن و   

 ت )                   .١٨٥(  

 َ داي وا د ،ََدةم  رةزا   ي  مةمر  َدةر  َذم    َر   

 رةزا  رةمم  و  و  وةك   َ ذم ،ي  َل رةزا مة ر َدةي

م :  

  َدةي

     ،َل ، دي

 وةك ،  

ةمن ر و  

 و  

مَدةر َزام٢٦٧.                     ( م(  

رةزا د َةَ  دوورةوة ،َ م      داة      ير    ،تدة 

 ي  و دووة ذمَ دةر َي دوورةوة     را و دةمم َش

  .  وري ش اوة،

٤- :  

 و  م  ني ذموو م و ز م َ ،دادة  ريدا رة 

ام َزاوز مو ذم  دة اؤ رة ري  ،موروذام روة ي 

      رم  َاو ر  ،و    ي  ددا    وة  َ  َ 

 : دةردراوة
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  َ ، وردة

 َ وة و  

  و

اوي رذام وةوم  

  و، ت

 وردة  ١٧٣.                ( وروذان(  

 ةدا د يَو َر ذمم دةر ََدة  وةو   وة و     دةر 

َ ،ات ش وردة وردة وة ر ي و وةو ذم  اوةامرط  َم ،دةر 

روة ن وردة  زرؤي   و  َ  يا  ملَ  ذمط  دا  وةاومرطو م 

  . ن ارةوة َةي و   ذموة، ي مو وم و دووة وون ن

  :  امري رةي -٥

مرة ريام   م  اَد     ي  زؤر  امة  ر  ،ََدة    مرة 

 دةوة، د ري مة و َل  ي و ذ و ام و طارة و  و ش م  ن

 نر    دة  اؤ  رة  ََ  ،ي  دة  َ  وة    مرة 

 م  َرةو  و موه رة و رَي  د َ، رووداو َدرةوةي  دة زؤرر

 َدا،     م   وةوه    َدةوة  ي  امرم  رة  دةن، َ روو وي

 َ  ام ي ازةيم ي ؤ ،وهَ    وردي و زة 

  . دةروامَ َن  وة

  : ام و   - أ

 ي )رامط (د دا ؤ  ة  َ  وةََدةط    و  َ  ريام 

دم ،   ام اَدةذي م  رةم ) و ام يَي ز 

َؤ  و يم  يَوة رَط ورة وة :  

 و ام َز ؤ    

َط َ ي    

  و   

 تدة  

  دةَي و   ي

  دةوة و  وان

     )٣٠٤.               ( دةََوة

  :  لَ  ي  ب

  م َل ،رةدوو  م  ي وَ  رم رة ،مذم  ي  وان   

 مازةي    وةوة  ي  ن  درواوة، ي د دةوروذَ َ  ،ََا
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     ة  وة  مي  رة  و ) دن  وري( ي  د درة واو م َو

 وةَي ذم ،َد َم  ر نَ  ووة م و ممَ دووة :  

،ر  م ،د  وري دن  

 ، َ ،ة  ي   َ٣١٣ل.   ( ذم   (  

 ج – ذ :  

 ي ددا  ذ  َدةور  رة  ََدةط    دمام  نو ذم  دمدي  زَ  و  ي 

 رؤذام  ذم    َو  َ  دة  واوة    دمن  و  دا)خ ( ي   د دموة، ذ

م ر يذة زة ،وةدة   اويَ و  وق وة ودرةو َوي دةر 

  : واما

 وةك ؤذامر   

ر دة َو ج و زة وةدة  

ؤدةر ) ر (و  

  و  مَ وي

َم زي و دة  

َم  ٣٤٥.         ( دةم(  

  :  طارة-ت

 د  ذم َ ط َ طَم  دةت، ذمَ طَ طارةي درةووةي وة َدا مَي  د

،م َت ذممم و مةَ نزدة   ارةط  مَط :  

  ...  طَن و ذمن

 انَ ،نزدة  

م و ،م  

  َل، طارةي دوو وةك

 َدا ط وةر )         .١٣٨(  

  : زن-ج

 ن  و زن   دةن رةزوو ن  رادةمَ، درةووة و روومك وةمة ذمَ دة د

 َدة ة وةَ ،َ وةكم ر دة َذم د :  

  ... س ن و ذمن

 ن ،نزدة  

م و ،م  

دة و  وة  

  )١٣٩.             (  َن

ؤ د و َ ماوةرا ي ذن :  
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 ري  و ن  و   َميَ    وري  َوي،  م    راورد  ةا    و  د 

   ،اوةمَ    روو، موم  ان  وةمة ورخ   َ داوة، ذن ي

 كن، ماممم ةمن ردم   َ َم ،ا   َيم  ر ي  َيم  س   

َ  و  ور  مذ  َي  دةم  د  وامَ  ،وةو  دة    ،اة     

ام َ موة َ ،وةرط  تمم َ  اورا َ ي ذن 

،َر دةط َ ،َوة م لَ و  َ  ان و   ري  وَازي  ر  ذم   

  : دةَوة وام ََ م مش

١  ذن:  

 وةي  و  و ذن    وةوة ي مروام ،َةت    ماو و رََ  وة د 

َ َودةر ََ ر وةك ََ ي دَ ي  وة َدة :  

،ووَ  

  ذم ،و   اوةم وة

  )٧٧.                           ( ن  دةن

٢ و ر :  

 َ    دم  َوةدا  ،و   و ذما، ي  م  َ  َر و د

 ا و ام َم ،رَ ،كَر و رَ وةََردةط  ويرن طذم :  

 َدة ،ةمر  

و ري َ   

ةموَل ر ات  

 زرط )            .١٨٥(  

 َ دا د ردوو ري وي ) َل و و ر ( وة  ،وةدة      نرة 

مزةةطر دة  ش و دووانَ  وةَذم َردةط  َ اردة  وَ :  

 دةم ط َو دة َ ةوطط َدة  

  َ ،َدةر    

  )٢٣١.          ( دة  وَما دا و َل   ر ،وي وردة ووردة

 را ددا، ي رم  دووة ن  َ ران، و َري َو امي و

ؤ د ةمو دةو رة ،يمو   َ  ي رو  ردي  ام   

 لَ   وي َل،  )طَل َدارة َة و  ر  ت، وان  ي ةما

  .  (َر و و

مم   يؤ ي ددا :  

  ة مؤ ددا س    رة  م دواي  ومواو  َ  ،د  دة  و 

   دةردةدر  ،َو و ذن ي  ت طمةم و رذ َن َوة ي  ممي

  .دةدات من ذن ي   َدن وة  دم مَر  ش
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 ي )وو م اذامد) ر  َازم وة يَ  وط  َ  مو  ي  دةم  َ و 

  : دة ََون وت

،وةرة  

 وم دا ،و  

   مو ش

،  

َ َ ،َدةر  

  )٦٣.            ( وة وي ش

 ةدا مك د وي ط ردة انَم دوو  ؤظ  زة  ك  ون  طم  ،َدةدر 

 َ د و َ َدة  مامردةي در َ َ ون و وة  َك  دة  و 

 دوو وم  م        دةدات من  ن  ة  و    ،ََوة  وي  َدا

 ي  وةدا  و    َون،  وةدا  وةروام    ي دوو ي،  و ي

 و زط  و  ن  دةردةو  ،َمدمدا و ة ؤ رزي وة، مو  و ن

 ردة رَي   موة، مو م َ ر  م َ  م َرةزووي

دم زاي ة  واموةر    داَ  يرداوا  وو، دةش  ر  رَ  رة 

ََ ؤ دة َودة .  

 ورذام      دةت،  ذن داوَ  روومي  وة  و    ززةت، وي  س ددا   َد

  : ارةوة دَ َدا ما دةوري َ ا واوي

   وام وةك ن

  و دة زر َدةي  زة

ََ َلط وةو دة  

َةو دةر   

ر ،  وي ززةت  

ََ٣٤٥.              ( دةم(  

 و  ر  َر    ذن، داوَ  درةووةي   وة و داوة،  ةا  د

  . دةت وي  َ ذن  ززة و    َوة َ وة،

 ض و :  

 ض و ي ةوة يرو ززة  ،َدرَد دةذ َلط  ي ذن   

 ر  مم  و ك  و وةك ذمَا  ي  َوةي  و ض      ش   و ارةوة دَ دةا

  : دةََوة ذموة ي

 دة  

َ ر  ،وةدة  

   ،رت  
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  وت مم  

م  ،  

  و وزوة َ  دَة

َ  ي ، ر وة، ط  

ََ )     .١١٣(  

 ةدا    ي وووة، رَذم   وةدة ،َوةم   َويم    ززةت 

 َا  مؤ  دة  ،وات    و    وة  رة  ررةوة  و مَ    وةيَ   

 ي ََ  ،  دور دة  ر  ي  را ن  روةك  دةت، ر  ذم  ري 

  : دةَ  َ دةَوة َوام رذامم  و زرؤ و دا)َي(

ط م دة   وة وََمدة  

 َل و    ،ندةط  

  دةزَي دةا،  و

  ر تو دة  

 وردة َ ووة، م  

َؤذ٣٧٣.                ( دة(  

  ةدا َل و  ي  دي َووة داروام و ي  ي   ،نلَ  دةط 

 دةا،    دةرذ  ََو  ذمَا      طَل ر وةرن و وروذَر وةمة َ  و

 و و امَ ةوةم ،َمم  ر َل و   وةَرف  م  ،َدة  وا  ذم   

 و دة يَ َوة مََدة .  

 ر وةرة و رَن وروذؤ :  

  ةدا    م  اوام    و  َ رة  وةن  رؤ  نر  ،دووة 

 َ  و رووت واو  ََ  رووي  و ممان  م  ،ؤ دة وةي ر ش

،  ةَ ،مذة  مَر  ،َر  اوةو ممد    يَر  و 

 نَ  ،ات  َر  مؤوت  ر  ون ون  ووَ  انَم  نزةةطر 

ر ،ََدة وة ريَ نوي دة َ َر مد  م  َماوة،  درةدوو  م 

 ردادَ، طرامري ؤظن مَ ة و ت وازي   َرةمَ دن

   ودا        َرمي  و   و رَم  رةزاوة و واوة َ ن

 دةموة،  واي  و َ  ر  مم  وة دة رو وةوة َراوةوة، ورن

 دةت  ر  َ  ر  زؤر     دةم  ،ََر  َم    ذن وموةي  رووت مري  د

 رةري  دة  ك    د  دا)مَ  و و َي  رؤمي، راددةي

رة  ام وةيدموور َو ذم  م :  

اران، و دةَ  

َ  و د  ،وكووت دةمر وووة رمدة  



ود  رَان.د  
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 ،  

م  و ندة  

  )٧٢.         ( دةوا  ةوة  ر

 َ داد   و ةر َذم  ةم َو را ن تدة :  

 ر ودا ...  

  وور  تدة  

  رةي، ر

 َدة  وام و )            .١٥٥(  

 و وة ر م وة كووموة رَدة  ورو م    وة  نام ي  ووام   

 ذوورة    امَ    ،امَة    دة، ذمَ روو ي ي رره رة درزي و ن

 مو  روم   ةت وام ش دةَ، دةرةوة  ي موري م ر وةمة

  . دَ ذوورة و

 َ دا  ووت دةموةي روم َذم    َدوو  دةم    رط  ََدةرةوة د    رذان و 

َوزوة وةم يط وةدة :  

،وذا  

 َط     

  وموةي رووت

 و )             .٢١٨(  

ام و م  ة وةوة دةر ،َودة   ةير َ رز  ةير و 

   دة  وموة، رووت و دةم و ذم َوموةي رووت َو  دة مَك وا ممةدات،

   و ،اتر  َي وا د  د رة ذن  وور  َم  ر 

  : دة َردة راي ي

 م  دة ...  

  روو ، ذم و

َذوة دةرَ  

  ذم و

  رةا م َمو

ر   موة د  

 وة٢٦٩.                     ( دة(  

 ي )ون ن َ ( ري ر ََدة  ووتوةي روم َذم  َم 

  : ا

   َدا، م ووتوة ردة  

َ ة ،ن  



ؤ   ي":َ  م دي ي"دة ادة دا 
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  ؤس َامي  ١٢ ي  ورزةك،

دم رةو ،تي م ر )                 .٢٨١ (  

 ي      لَ    ذمَ  َا،    ذم  َوموةي  رووت     دادةََ دؤ د

  مم  ي ورا نو   ََ نؤ  درو َو دة 

وموة دةو و ر وةَ رزةو ؤ نر و و م ،ََ و   

 و   وة  طمار  َ  دةطريَ  ي  َةي  ددا   َاو، روو  و

  : َ ذم َوموةي رووت ري رة  ط َ دةت، ط ي ذم َ دةرطي ر

دة  ،  

  ةو م  ر

  ري، رة  طَي

  )   ٤٠١ل.           (   دةط وموةت رووت

 

 

  و داَ وط  م ،َ  ارةوةدا  م َ نر 

  :دةوة

 ؤوة، ي مو اري دادةم َورخ ي دةَر  د  -١

   وةي  ن،  و   و   مرة    مدؤوة  َ  ةك    روةي

  .دةرة زن  دووة طزةري ا

 ََ  وَك  م  موة   ي   َامَ وامي  ةدا  و د  -٢

  دةوري  ام َزاوز  َ ،وةَ   ي  دووة و  مري وردة و ذن 

ام ةَ اوان ي ازةي ةم َ ،ََ ي ذن وا و ر 

  .داماوة  َوي

 َ  دةي    دةق ؤ    ت   دووة وةي  ةدا   د  -٣

َدة ،ؤ وةر يدةرط دة وة دووة ووير ،وةوةرؤم وةي ز ري ع  وم   

  .ت زن

٤-   َيم مة و دا  وة   ،وَيدةردة   

ودةر و  و ر و  مذم ،َدةورذ  تزدة ناروةم ت.  

٥-  و رة وةر مرةَوروذ  و مم ت   م  َ  و  دا 

ن طور راوةَ.  

٦-  َ ر ؤ و  ةدا َاموة دةَ وام:يؤ  ددي و  ؤو ر 

  و رط.  

 َةاوة،    وام  و    زَ) ( ن  ما  رمي   َد ي  -٧

 .ر اوة  ر زؤرَ ة ن   رطا و   ن روةك



ود  رَان.د  
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  روةن

    www.zamaanah.com ٢٠١٠، م رمطا، ادت و ارو ادت  -١

٢-   ا   رن ارو  ن و روام ،امش اادري، دار ٢٠١٣www.sateer.de  

٣-   ،وا  ،٢٠١٠،www.alnoor.se.  

٤-   وو ا ي ا،وا ،٢٠١٢م،www.qabaqaosayn.com  

٥-   ا  انا ،د ا ،٢٠٠٩.www.mamood khalil.com  

٦-   ا ،ا رة، اة ا ار د،ن٢٠٠٥ ،١٢٢٤ا.  

٧-   دة ؤ  يزم  و  ،اوم يرم مظ دمدة،َر:رم 

،٢٠١٥رؤ.  

  .َ٢٠٠٥م ،م ،مي ،١ر،ض رل ر:،و ا ع ان،زس، مي   -٨

٩-   ت، در اروس اد ،و٢٠٠٧،www.maroufi.malakut.org  

١٠-  ؤ  دة ري ،ارد ةويَ  ،ا ي ،١ض ،َوط ،مَ٢٠٠٨.  

١١-  ؤ  ي  َ ،اَ د.ي دةرَو د و .وذ  ،ةَ ي  ،١ضم  ،ب 

،َو ٢٠١٥.  

١٢  -  ؤ  ي ،ام زام ، راس،١ض، ،َو ٢٠١٢..  

١٣-  َ  م ،دي دة ض،،ادةاوةي ،١و  يل دةزط ،مَ،ن٢٠١٥.  

١٤-  موور  ي ،ردا ةويَ ،ا .،ر ٢٠٠٨ ،٤ذ.    

 ٢٠٠٦وَ، وةرطَان، دةزطي ،١ض زةروان،:و ااوي، مال.د رةب، ة روو رووري   -١٥

 و دد:و درام ،رمما،و مي  َ ري و و و ذن -  ١٦

  .َ٢٠١١م ،د، ،مي٢و،ض

١٧- مرة دة ،ردي رف.د ،دارزم .روان،ذ١٩٩٢ ،٩٣.  

١٨- َ  م ام ي ،ةررم و: ض،مر١م، ،مط ،مَ٢٠١١.  

 . www.behrouz safdariري، وز اووز، ارو، و  دوزم ،ي   -١٩

Com. ٢٠١٥.  

 َ  ،  مز  مر  دا، رةزا   َدةب،  م  ،ي ران و رة ردي ؤ ي   -٢٠

     .٢٠١١ ، زامي دةرون،

٢١-  دبل اا،واد ا ،ن٢٠١٣ر،www.almothaqaf.com   

٢٢-   دب،د و اا. ض،رورف،٢ادارا، ،١٩٧٢.  

  .٢٠١٥ ،٢٣٧مز،ذ س رؤذمي ن، ؤ ،ي ادة،ي دي  -٢٣

  َم٢٠١٠-١-٣٠ ، رَان:وَو ادة، دي  -٢٤

  .  ظم دطي رمي  ادة،وَو دي   -٢٥

  .٢٠٠٦وَ، وةرطَان، دةزطي ،١رةم،ض رَار ن، ي ر، ران:ون،و ري   -٢٦

٢٧-    Kamasutra,anne hopper, new version٢٠١٦ 



ؤ   ي":َ  م دي ي"دة ادة دا 
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٢٨-   و دي ز ،م َ وةي وام م ،و ،راس ،َو٢٠٠٨.  

٢٩-   و ،ذار ز ر ،دووةَ  ،راس،  دووة ،َو٢٠٠٨.  

   
 
 

  

ا 

     ا راا (ادة د ل  ة يا    وا)ان  ا ا

او  (دي ادة) م  ا وا ر.و ا      ا ل ت 

    ا  ه اة اي و ا ا   اع.

 ا اول    و  و (او) و ر او  ادب و ا  ،ا ح  

  ادب او  ادب اردي. ظر

ا ا ام   ا  ،ح امس و ت او   ار(اي ة       

.(  

        
 
 
 
 
 

 

Abstract 
This research under the title ( Erotic poems in the group bought an old jacket 
for Ghobad Jlizadh ) are applied critical study about the manifestations Erotic in 
poet (Ghobadi Jlizadh) is composed of the introduction and conclusion chapters 
Riisien.ovy set of points offered this poem by the researcher , who arrived in 

the heart of the matter  .  

In the first section it was to clarify the concept and the term and definition 
(Erotic ) and the date of Erotic in literature and art, with this explanation of the 

emergence of erotic literature in Kurdish literature  .  

The second section is the most applied , is explained reflection and 
manifestation of Erotic in the notification of a group ( bought an old jacket ) 

accurately  .  
 


