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 دث.ى.د.د                             زا  نظ.د  

مَ َىزام  

   ردى

  

َ  

ََ وةدا ، وراوة  ردوو دردةى  دموةو داَن  رَزى  ى         

         مَ َ رة   اام ى مر ارى    ، وةَ اردى

ت دووة  وووة ىى  اروو  مةى ردوو دردةََ ،وةن 

 دةى مَزدةداو  مو زمى و وووةا روون  رم ى   َدووة     

رىط  وةوو ور  ر ى َ و ،( ى ء ءم)     

و  َةش  ، ى وَء َر ردوو دردةنء  ارى رم ا         

          وةوردام وةََ    ن دواى ام َ نرة وةر وم

ََ َط  م ، ردةو دوو د رووى  من زامَ درووو ممزامم ةَ  وةدا

      َ و مى و دةزةَر ردةوا اوةودةور ط  نَر وامَ ََ  دواونء

ةن  زمى  دموةى ى را ة ،  َوةى زاممو  وردى رادةو       

مَ        ام  َ  ر ، ن رىن دمَدا مارة نء نم دة ردةد 

و وة دةدة امى ام  ردن  ( م و  و ى ) ،  ارى    

 َى و ، ردة  ا ةَ  ى دا مر     َى ر ى مر ى

         دة مط  م َرى وَن رةمَ روةك ى ى دةم ى

 ، اردم و  ةش و وة وة  ك  دةم  در و طورةى            

رةى ووة ى  وة   ارووداو      م و دموة ي من

      ىر دووة ر دة رىر رادةى  ن  ىوامَ و ةوة 

ردى ز ومى و  ة ن َوةوة ،  ط َ   در ن         

 دووة  َ وة : 

  :    :  دموةو داَن  رَزى ا

 دا ورن   ردوو دردةى  دموةو داَن  م  ى               

  دةررةن  ردة. رة و ر و ردى دا داوةوة و َوام رةطامن 

   دووة : رَةى داَن  رم ى( مء ء ي) دا  :

  و ام و ر ى مر    دووةمو دةرو و ن ا 

َدا  َ  و َدا م ر ى مر. َن دادةمم م  
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: ر  ى مر  نودوةرط ةىَر : ى   

رن اوة  و وو دةرمى  و  مَان ر َن و ى ر دا و  موة   

دوةرط  م رادةو مرى دزامد ر ى  ن.ة  

  

:   ا زىَر  نَوةو دادم   :  

وةك ا ردوو   دموةو داَن ،  ارة دةما طء  ارى        

دا  ، و َ زامن َ  ونء َوام ن  دةور َاوةوةو ر           

      و ىروام  نىء رةدة رةَ  َرَ      ن َ  وةاومَ نور وة

درى دووة ،  ررى وةى زَورى ََران ، طر رن مَ ، وةك دوو رى    

دذ َوى ن دامون  و رادةى   دموةن   دزى دةىوة       

   اوةَط َ نَدا َو  وةدم   دةى ام ى مَ َىم  اَ

            ر وو رَوذ))  تان دة رىذطَ مى رَو(راس) ا دة  وة اوةروام

)((  نمم وةىدم ١  ) ا(مر) ردة  ،(   ض )) : وو وامرا (

        ) ((دووة و  اَ   و   نَ٢    دم روو رةم  (

  ورى ء دة ى َن ََى  داَن وة  دة  ورووا،

    ءط  ارة دة            دا ى (َىنء مَ) انَى مَ  وةوردام ارى 

    وامَ ك دوورادة )) : دة (   زان .د) روةك  ردة امطرة

َ  نَ ى وةى (دة دن دةاطَ اَ وةى ردة وة ن ى دذام

داَم ،(و َومن وة روو   دموةى َامَ من رَ مدروَ ى        

  )٣وازى ذوة  رووى تء َوة ))( 

   َ ء دة وةك دز مَل زاراوة  ، وةدم  ا زاراوةىرة ىى رةردة و ر

َ    ندة دزي  ىامطورة ى ر كاوة و مَر وةدا وةودمرةء دو

    دز  وةمامطو رة ى  وة و وةدم  وةدام  ردةد 

دةى  مو َ دزوة دةن  رَ م ة دى  دموة  ورا 

)  َن دا رى  نَ امان م ىَى و وة م٤(     

ر  دة رةا رةطام ورمن و راىىن وة ردة  دردةى       

 زىَرى ررة د َرة وةدم    دةى ةى دووةم  وة رة ى َم 

           وةن واوا نوى دةوة مذام ردة   رة دة ىمَ و ام زدةدا ءَم

روةى دة  كء رةن رة دةى َممَ  راوَ روون و ورة     

  ) ٥و ء تء وَو واو وازن َ َون ( دووة

 

    ام ردة ىمدةو وةر ىََ  ر دة رةىدةر ر

ردوة وا راو  َوة دةَى  ى وام   دموة طَل زاراوةم ى    
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رروم ان ةوة راوةو دةررةى واوة  )) : رةزامَ نء ور            ارى

   ء دزوةرط  ن م ر  َ َ وةءدم   دةب مرةم

دةى  دموةَ ام      دة داموة ء   و رادة  وش مزاماوة  مطَ را 

)(( َدة  ءم٦رة    ر))  وةردَون م و را اوة َلط (

) و وةك َن  ردة ما دا  دموة     ٧رةوة َ زَورى دةمَ َ  وة )) (

  ردةوة ،ددووة دةو  اةرمم  ى (ام)  دى وةو  

 ردة() ا    دموة  دردة و وةو  ان َ ازدا  َ  َ َمن 

 ام و م ( ن ر ، ل ا ظوة و راوَ   َازي ( مةرى ، 

            مدا (وم )ى وةىامَط   شراى ط نى دا اازى  مَ  وةدووة

رزى مدا    ردة ووى دا روو زؤرى  وة  و و َ م و          

 و  ردة ام  م          ازة دامَو ر   ن( )َ ن ودا َ

           م ام نا ممازة داَ زةو وةرؤم مَرى و دام م   ن 

)ام مر٨(   

ة و  درى َمو     َ م (زط دة ) دا  دموةى ام َ و

ا   ان  وما  ر امَ و   و زد و رز  دا زوو  

موة و   دموةن  ر َو دارَن   وى  ى ة رزةمَ و          

  داردة و   ،َ  َو ر َ ن  و ةىَ  (  ن   )اا

ى  و رى دار ،.( وس و ر )  َ َ ة امم ) ر و         

م وا ) وةك َ ت وةط ن (ى    مام رةوان و زة َو  (  

) مى دة ٩دة. (  

و ردة (و)ى دة را َ   م(  مَي )ش مودةَى  ا وةك َن 

  َ ،د (... اسء ام ء ا) وةىدم   نرةب روو َى ىم  ام

ارَةرى زاراوةى (زط)وة  َمَ  ، رووى   ام وةك         وةك (ر)َ  ى د

ء ىء ء دو( دووة َ َم وةو َ ازى           (رودء م و   

)  َو اوةرَوم   َو ا وةزم  وة ضدووة ىام و ١٠. (  

ر َةوة  َ روامى و َواموة  ور  ى  رد دةدةوة  وة               

رةو ى  ردى رةوَ مو زمى دة  وة و و زة رووة    

ة دووة ، وا راو َو  رةى دووة  ى  مم ى ر ر  

راى د َردة  َوى داَم ى  ردن دة َر  ذ َى ردوو      

دردةى  دموةو داَما و و ى  دة ا موة ، َزاى َء      

 َى  ، َد ىوةو     مَرَ نور داى زةَى رزم  ر َدة َ ش

   راما رارة دة  نَ َى وةكوام نَ زةَو ر دةرةوةى  كم َ اط ن

ةى دووةى مام و دوودادةى را م  (انى ام)    نمَ زدةىَدةى م 
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    دة َمَ َ نن رةم ردة رة ى ورى وةىدمى   ةروام

            دا ون  َ ر وةم(انا) ي َودةوة موذام مَ   ر رة

) ، روة روةك َم  دة راو ى مورَ وةك ١١ن  دموة وة(

)            كوة من دامَ ى وةى مَ   ي(دة زط) مَ (

و )  ى َوة َ َن َوامَ مدرو م دوور    دموة            ١٢داَن(

داَم ردة ى ط اون روةك َن  دة ردما مورَ وةك ش 

ن  رةى ىم دةى رادوودا  د وام  ى  ردى دةروامء وةك       

  م ن مى م   ر) : ى دةَ    ىءءوةك م م

  ).١٣رةرةوة مرةزاى  ى ر ز    مون ) (

درة َةدا   َطدارون  راو َوام ان َن دةررةى  دموةو         

  مَ ةىَار  ورد  تن، دةَدا         وةى ، وام َو ردوو  دا 

  ارةا ر زوو د َردةنء رن رادة  َمى(مء )ن : 

: َدة( م)  

              دةدزن م   رى موو ط  

            ) دزام و  ىط وةك وى مى١٤(  

 دة  (  

             ت مى ة ءم رى زةم دة  

   م ز  ر ى  مةرى              

              ز ر وم مس م ى  

  ) ١٥ م  و مرى (             

  

ردوون س  دردةى (دزى دة )دةنء  اش َم َ ك دةموةو      وةك دةردةوَى 

ام ى  َدار دةن ش َ َى دةَ َى  روةن ض  ر دى زاراوةو ض    

. ردةد  نَر َ ر رادةى  

        ردةى دزىد ا وةى           دةى  ر  ى ىَو ىردامو د وة َ دة

دووةَ ىوة وةَ ى خ َام مورانء رةطام رةب اوة  درى        

رةى ا ، درة  خ َامش  رووروووموةن وة  طَل دردةدا و           

ادةى   ر ر اما دن دووة ر رةوة و طم رن       ر

   َىَم ر وةوةم  داتءر وةىَ  نَى داَو) :  دووةر

     َان داَم ردةوا َرََلءط وةو كر دة      م امَى م  ءرام

   مَارى دا َ وةااوة طىرةو مىز وا (دزى) دى زاراوةى وةةَ ر ،(تَ

      َر (ا ءو وةرطاط) ىم  كىء وةك زاراوة   : ى وةك ن زاراوةىاوةء دة

 ،ا  اس،اازم،  ارة،ا،ااداا،  امل،  اق،  ، اب  ااف(
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(.....،ا )١٦(  دة دزى َ شو زاراوام َىم وةودووةَ دة دزى  دةورى  ن

  ومَدز دة دزى َ نَم اوةوَر م كء   وامَ و ون ور

 ارى اا رن َون  : ( داَر ى َى درة ، ر َ َ ة وا طر  

رووام دة د َ واى م و امى وةى و طر درَو ر وة  مدر        

دةَ َ داَرى وا َ طر طَل دارةدا ون وةوة وا   و رووم وة وا

 َ َ َ ك دةمَى و طر روو مو  دن طَل وا وةرطَاوةدا 

َ  (داَر)و( رةوة) و َرة )   َىَ وام رة١٧وا  وازو  َام مودةَى)(

   : َا دة َ  ءَوة ددوا ( رةوة  )ورةوة  رَى دا و  وة

 َ  كرةوة  ، َ رَدا مو  كرةوة  ، وَى رَدا َ  كرةوة

 َ رةوةَدواى دا  ى و ءَ ام   رة  ىى رةدم   ر

طَل دردةى دزى دةا وة رََرَ َمَى  رةطام ور رة  ردوو 

رة (انودة) اومَ ىرة (دة دزى) وة   زاراوةى ك ةىَار وم م اَى م

.  

                  نمَ  ، وةدةدة ( )ى ء دوو(م) ى  ور  ةوةَ ر

 : َدة ط  

      ش ةن روامردةد  وة(دزى) ىىرةو ى دةروام  نردوو : ا    ا

ى م دا دةَى و َىى  دوورووة َ َى  َرزدةوةو  مدن َى  

  ام ى َ م دةوة .

ب :  م َو َ دان  دردةى دز دة وا  َرَوة  َ   ةك   

ى َنء م  وةرمطوة م وةك ر   َم            ودن  ورى 

ودن  دموةى ى ام  وةرطوة وممت  رادةى  دموةش ن            

 دوو َ َ (رد رةزورى وةار دةرووم) دة  (م) وة وةدووم  َ ردى ى

َى وةو مرمام  دووموة ، و دوو ةش َن مزموةى (م)وةو    

:وا وَدة   

                          ررو  نو د   

                         دار  روزا  ا ان  اط  

                         د     ارا ز  

   ا د ارةذ ا                         

: َا دةَدة  و(رى) وىزمم  ىة  

                          م  ا  ت  

                             ر ام  

  ر  دت   ا                          

                          مد  وا د  
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  ر  (رى)  ان                           

                            ام  روام ١٨(  ظ م  (  

  دة : َر  ى( م ) ء  دةا  ا

  ا وًء و ’  ر                                             

                                             ’   ا ا   

  

                                               دت م  زو م   

                                                ط م دودى   

  

                                               ا ن ، وا د   

                                                و  رىءا َ اذ  

  

                                              َوى دة  ةم  ، ط   

                                                 ، ن ودة    

  

  

                                                ارا را  ِِدر ، و أ          

  )َ١٩ زواَ َ ’)  ارق ،  ذ                                               

  

   (وة :  ٩٩٠ا درة  رر وة  دة ة رةى (ا اى    

                                     ًء و و    را    

                               او ا ا و  ا  و  

                            و و م  م ردا  ام  

                    ب زا مً  اذا  ٢٠(  زارم(                                  

   

ر دةررةى ررومم  ى رىوة  رادةى  َ َء  دموة          

      نروو ر ى  َ َ  ر م ن مىى طَ وة

و َن َوة     (زةل)و(ة)د ،   وازةىمموة  َ روزىء ى   

 مى رة َ ىََ  وةرةم  ى ءىط َ  وى  كم

ردى وة ،  رةرة مرن وم وةك  َرد َ َ َن مو ى             

   وةوم امم         وةىدم  َى   ندم(م) م رادةى

ام دة ر نء    ارى واو موةرَوا  ، مك ر دزى موة  داَن     
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، وةك    وة  دا َ  ن دان وة  من َ ازَ   داَرةى ون              

  : َدا دةم  

                                  

و روان  اب                       : و ا ة م  

  )٢١م ي  دة رد (                                              

   

  م                                     : طر ر رى مَ  ممى دل 

                                            ) را ةوي د  و ى م ٢٢(  

  

  

ا  ين را در دل و م                             : ج  

                                     )   ت اي دو د د ٢٣ط(  

 م دة  ن ي دل وم                                 : م  

                                      )  دا م  ، نر ،  ى٢٤(  

  

  

و               :    و اد ز   ض د رو  رخ  

  )  ٢٥ر و روز رو د (                                     

                                : وادى  زو وةك وى ر 

                                       ر ) ةرم  ٢٦وةك(  

  :                              ا  ه ر دور   

                                      ) ام      ٢٧از(  

   :                               دةورى رووى داوة  م و

                                       روة)  ردا دةورى  ٢٨(  

  

                           : ان ة  ر زار د      

                                       )   امار  ا   ر ٢٩اط(  

    دة               :     زام رةم   ى رووت

  )٣٠زا دى   را (                                     

  

   ل ى :                ا   ةء مز

  )٣١روى ن اماز ( مى                                     
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    وة و ى                            : ىنط  

                                    ) دة ( )  مذط رى٣٢(  

 ز ر  دل                            : ى  

                                    ) ز ا ر از  مز ٣٣(  

  م زى زا  ذةىى :                           َى دَل 

                                    )   داوى َم و  م و زو  ٣٤دى       (  

ج : ر دةررةى ود وةرطم  رم ى  ر ، وا  درة مامَى           

   رة وةىر   َى وة ى        مرو مء ز رة ءر ى ن مر 

ردةن وة  زم َوةءََى   ذ َررى زم را وة ر  َ  وو     

 دةواذةم ى ر ى (مءءى) دردة ىو   مَ  راوَش رةو و  

وان ت  رن دزراوو وةرطاوى ى ر د وامى واموة وةرن طون           

 َدا دةم  وة ، وةكومَ نر وان وةك :  

دم  رى ى ىم    دةل                َدة   

                           ) وو م  ادر ا ا  ٣٥ا(  

  ى                    َز زورى  َرا دووة دة

                         ) َ َ رى دةردى ى ىم  َ وةك٣٦م(  

ى)ء(ر)  رم ى   ىَ ةدا َر راو َ َوة  َ (م)ء(   

رىوة وةرطاون  وةى  م َوة  و م  (دزى دة) دا َم ش    

    :  وتن دةرَ ار  ى مر  مو و ىَرذ

)(م)ا١٠١ر  ى()٣٧) م (ء   ١٣دة()و(م)ىردوو و ا(

)ى (  ٧   ا ك  م وةء(ى ىم)واذةىا دة( ىم   (رىم

  وى (ر) طل (مى ى) وة :

  دورام   ر  د ز                                        

  ) ٣٨ م    ر  د  (                                         

وةك دةر دةوَى  ردوو  و وو دةواذام  ى( ء ى ) مك ر وازن 

ةك داَن َن وامَى مك       رى  امء م دى َاون َ دةََ و 

دزى.ر َةدا دةَى وةش   روو  موة وى دواى (ر)ةى ى ى   

  )  ٣٩(دورد)ة  واى (ى ى)دةطم مك (دةرد) وةك  دامىا َراوةوة(

   

      : َدة  ا( ى) ى     رى روة رةم  ءزارىدة  

                                                   )   َد    َ٤٠(  

وةى َن دووة وى (ر) م ار ر  ى ان رس ر وة و اررةا       

ةو  دا موة رَ مك ر مدرو  رم ى ر  روةى    طل و د
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                و َم مان وَى مدم ةَو  و َدة  َىى دا ى و

     َى راا مر ى   َىردى دا ى ىء َمَن  داوامَ

          مر ر كم  دةدة م  وةى ردة ا دةَ ءدووة   وامرا

    ََ  نر ى مر  دووة مواذة دةوو دةن ودة  نَ 

  دةر ى ردووة .

     

       

   :(ى ء ء م) ى مر  ت واذةىو دةو  : دووة  

ط َو مورو َرامى  ن  ةمى مَان ى ردى و ى ر دووة و          

  نوم و  وةرد دةر  ام ر نر ى رىر ما

   رد ام ىمرر و    ردة  و ر َ وةىر دة

      ممرة  و و َ نَ وةى َ  ، آوة دة ردى ى دة  مرة

من  دة موة دة  َوة  رووةوة د.  مرى رف  دة ) :َةن       

َ   ......    ط ، ون دا ر دة ن وز دمَر َذ  َدوورودر وة  ط ة

        آم دة و وَ ى  دمَر و ، داوةم دة  ن ما رةوة

)  َوةى (د. مرى رف )        ان  رطَ رازاوةى مب و ت  موة       

 ) اَ  و نىمرة َ نَ ءزَور٤١  (  

روة   د.   راى واوة  ) ةن ر ة م ر رَدوون 

         وة مر و  ر  دة م ،        اَ زؤر  و  رةزاى  زؤر

ةمما موى  (َروة دةَ: ( دةوآ وة ن ة  ةن درَن مدووة و       

 ) ( م  م  وة رط مام٤٢     وة وة روون (  .د) وةى َ  (

مم طر ام ن  ام ر  مو وان  مون ، ر          َن ا

            ى ىزم  ن ام  دة ارام و َار  ةدا  رووَ َ َ

       و وةَ  دووة َ نا روومم       ردى ى دة  مرة 

ء  ن ا  ارَةى دموةى ى َما رةو داََََن  َو           

ارةش زم ى طء رم ى   مرمام رن َا دوون    

 َ ، اون َ نمَدا           ر ى مر  نر شىرا  رووى 

      ت واذةىو دةو ََ نام شامر و   داو ( ى ء ءم)

           َ ورى  كوةََ   ءزَور  َ     رىن در ى مر

وموة َ  ا و وو دةرم ر وةك َن زم ىم دةوم دووة         مدا

     َ ارد  ى ىزم  ن ضر ى دةم  ن داوةم ا ن

   م َ امم   ى ىزم  ن  ى واذامو دةو و ر

           : وو م َ ر و  ى وى   ة م  و نمَدا



 رم ى  ردى  مَان  دموةو داَما (م ، ، ى )
 

  

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

(س  ز م َ َردًَ د +ر مدان مَ َى   دة)  وة     

ز  نَ ام  و)( ة م رامَردى  دا ٤٣م(  

           ء( ى ء ءم ) ر ى مر    نواذامو دةو و ش

 ) : ٤٤رم ى  را رمَاون(

 

ر ي  م 

م م ن م م 

م م م طدزان و  ى 

م م م   

م م م وا  

م م م ر  

م م ردن مط  

م م ة مدم  

م م م دود رةم  

م م ن م وي 

م م م رة  وى 

م م م وى زةر 

م م م و ىَ وي 

م م م طوى ط 

م م ودا م وى 

م م م  ى رو 

م م زةر مم ة ة 

م م م ط و 

م م ر م  

م م م َز م 

م م م   ةرىم 

م م م  و  

م م د مرو   

م م م م  

م م ن مر  

م م د م ا 

م م م َط ام 



  دث.ى.د.د      نظ.دزا  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )١٩                                                             )٢٠١٦ 

م م ر م  

م م م ط روم 

م م م  و وة  

م م م م  

م م م   يد 

م م ن من و م 

م م ن م ا و 

م م م  ى 

م م ك م  ي 

م م راب م م 

م م ر م  

م م ور م ش دي 

م م را م  

م م م م و ةمَل و مط  

م م م د َوة 

م م ر م و ر 

م م م َزى رردة 

م م ر موط را ردى 

م م ت م ردى 

م م ردى رةق م 

م م م ر ردى 

م م م وم رط 

م م م دم رط 

م م ش م رط 

م م م  رط 

م م ن م رط 

م م م رة ز 

م م زار م ز 

م م م  ررة 

م م م ردة ة 

م م و مر  

م م م ر را 



 رم ى  ردى  مَان  دموةو داَما (م ، ، ى )
 

  

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

م م وز م درة ر 

م م م م  

م م م ر ََ 

م م و داوا م دةم  

م م ة مو وةر دةم َ 

م م دةل م  ىر 

م م زةل م ىر 

م م م َو ط م 

م م م َن و در 

م م رت م ى 

م م م َ ةَرو 

م م م ر  

م م م م و ر 

م م م م ر 

م م م   ر 

م م م ى دَ 

م م م َ  

م م م   

م م ر م د و 

م م م   

م م دت م م 

م م م ش و 

م م م ش و درك و دا 

م م زان مم َ 

م م م م و  

م م ن م دةو 

م م م (ا ) ر  

م م رةب م و  

م م م  ى 

م م روو م م 

م م م  َ و 

م م م رة ة 



  دث.ى.د.د      نظ.دزا  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٢١                                                             )٢٠١٦ 

م م م رؤ ش زادة 

م م م  ىى زا 

م م م ر ددى 

م م م رؤ مر 

م م م   وة 

م م ت مَ دةورى  

م م م  و َدر 

م م م دو زو 

م م م  م 

م م داب م د و 

م م ر موم  

م م ةر مم  

م م ةر مد م 

م م م و راوى 

م م م  ى 

  

  

  

  

ر  ى م  

م م ل م ى 

م م ك م  

م م َل م  

م م ةت م  

م م ك م ة 

م م ل م  

م م ر م وى زى 

م م م  م 

م م م  زام ى 

م  م رةز م رط 

م م ش زةن م ر 

م م م ة ز 



 رم ى  ردى  مَان  دموةو داَما (م ، ، ى )
 

  

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

م م ة م ز 

م م م ةرى زوم 

م م م  م 

م م ق م ر 

م م م     رى م

 

م م ردوون مى طَ ى 

م م ه مم م 

م م م   

م م م  رى 

م م زن مروةرى مم 

م م م  ا 

م م زن مروةرى مم 

م م م  ا 

م م ران م م 

م م م  ورى 

 ورى دوو ن م م )٦م )ورة ن 

م م ب  م ورى 

   م م  وة

م م م   

م م ر م رىةط 

  م دى م ى 

 رة ر م م م   ،وة

م م م  و 

 وى روام م م م   ،وة

م ردون    مط  ر

١ 

 ر ردي 

م م ةد م موط 

 د   م م م ،وة

 ود

م م م  ى  

م م دَل م ز 



  دث.ى.د.د      نظ.دزا  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٢٣                                                             )٢٠١٦ 

م م م ز  

  دة م م م ،وة

م م م  رى 

م م م مم  

م م م د  

م م م وة ة  

م م م ر م 

م م م   وط 

م م م   

م م م   را

 وب

م م م ودو مر 

م م م زةرد رةم زام 

م م دووروو م ة 

م م م   ى 

م م ران م رى 

م م ري  م نذولو 

م م ة م  

م م ن م  اي 

م م ن م اي 

م م ر م ةيض 

 وم ه روو م م م   ،وة

م م م  و 

م م م  ةوى 

م م م   

م م م رةم  

م م م زةط  

م م م دة زةر  

م م ى   مر   رةم

د 

م م و مط دا 

م م زةل م ىدا 



 رم ى  ردى  مَان  دموةو داَما (م ، ، ى )
 

  

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

 طدرة  م م م ،وة

م م د م دة 

م م ن  م دةردى 

م م ور م دةردى 

م م م رة ىمدةرط 

م م ران م دةورى 

م م م   د 

م م دةر م  د 

م م م  ةيد 

م م م  نَل رةوةى طد 

م م ى م رى ةتد 

    

ر  ى م 

م م م  رى 

م م م َ وم 

م م ت موى زة 

م م م    

م م وى  م 

رم 

م م دن م وزو  

م م م  ط 

م م ت م دى 

م م م  د 

م م م  زى 

م م ة م ر ى 

م م م مو را 

م م ر مم ةوى 

م م رواج مم  

     ) ١م 

( 

م ة مى د 

م م را م ام ى 

م م م   



  دث.ى.د.د      نظ.دزا  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٢٥                                                             )٢٠١٦ 

م م وى م  

م م م   

م م ن مط  

م م ر موزوم مم 

م م م   

م م م روام زرة 

م م ت م و 

وة م م ر مم مَ  

م م م  ىم 

)  ن٥( م م    

م م ت م و داوى زو 

م م م  دا 

وة م م ر مم م دة 

م م ن و  مرط رىدة

 ران

م م ر م َ د 

م م م   ةد 

م م َل م  روو 

م م م  رو 

م م ب م  يمزة 

م م ت م ىةزة 

م م ز مزا ةو 

م م ر م زر 

م م م  رةز 

م م دن م دىر 

م م ج م  رى 

م م م وزوم روى 

م م ن م   

م م م  دة  

م م ن م ى 

     م م ) ٢ة (

م م م   



 رم ى  ردى  مَان  دموةو داَما (م ، ، ى )
 

  

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

م م م  رارةى 

م م دةت م رة 

م م ت م اوى 

م م م مم   

م م م دَو  ى 

م م م  م 

م م م  د  

م م م  ى ط 

م م ى   مر ى

 ردارة

م م د م   

م م م م ر 

م م ت مرا  

م م م رة  

م م وت م و 

م م ت م ى 

م م دةر م  ى 

م م او مط و وط 

م م ى وةروةر مط 

م م ر مم و 

م م م  ى 

م م ات م ت ىَ 

م م ى ذةن مى مَ 

م م ب م خ و 

م م ةب م  

م م م م  

م م ت مَ ى م 

م م ح م م 

م م م م ةم 

م م ت مَ  م 

م م م   ىم 

م م ت مم رى دام 



  دث.ى.د.د      نظ.دزا  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٢٧                                                             )٢٠١٦ 

م م م  رىم 

م م م  م 

    
    

    
    

 

 ى :  

                ن ام  َى ىو را َى مامم َ  ، اَ نذة  وةك

مءء ي)ش   وةك ام  مم  م  زمى   (طء

رَ ن وة روة دة را َون  دموةى  دووةو ى  

دةومى َوى داَن َ  ةدا دة  َو راىش راش مَى   ارَةى و         

             نَدا  و مام مرا ن ام  دا ر ى ىوةدم 

   نمردى   دة  ى مر  كرادة ا مر ارى  

دةوم نء ارى مَى  ردة م وَى ا موة  راىش ََى  دوو   

  ن داون :  رذَىى و دةواذامدا دةردةوَى  دةررةى ر  و  َة

١- )   يواذامو دة ةيَ٨٠٠ر      دا ( ي و  و م) امو دواذةي مدة (

)  م ن نَ ي مر١  ي ( ١٠  ر (ون : ١٠١ر دا ر  ي (  

  : دةواذةى مو دام م دا  ٨٠٠  -ا 

  ذرةى دةواذة     رَةى رَن       

     ----------------------        --------------------------------  

       ٣١٠                    َدا م ر ى مر  ى و م    

       ١                 ٨٢   وةر ردا ر  

  ر روة  ر دا ٢                  ٣٣      

  ر روة  ر دا٣                 ٢٥      

  ر روة  ر دا       ٤                 ١٩      

  ر روة  ر دا٥                 ١٨      

  ر روة  ر دا ٦                 ١٠      

  ر روة  ر دا      ٧                ١٦      

  ر روة  ر دا      ٨                 ٨      

  ر روة  ر دا  ٩               ١٠      

  ر روة  ر دا ١٠              ١٢       

  

  



 رم ى  ردى  مَان  دموةو داَما (م ، ، ى )
 

  

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

  

  دةوازةى مو دام دام  دا : ٨٠٠  -ب

-٢٥١    َدا م ر ى مر  ى و     

  ر روة  ر دا ١      ٨٢ 

  ر روة  ر دا ٢      ٤٧ 

  ر روة  ر دا٣     ٤٤ 

 ٤       ٢٦ر ر       دا ر  وة  

  ر روة  ر دا٥       ٢١ 

  ر روة  ر دا ٦      ٢٠ 

  ر روة  ر دا      ٧       ١٩ 

  ر روة  ر دا      ٨          ١٥ 

  ر روة  ر دا ٩     ١٢ 

  ر روة  ر دا ١٠     ١٣ 

  

  

  

  دةوازةى مو دام دام ي دا : ٨٠٠ -ج

  

٢٤٨       َدا م ر ى مر  ى و     

  ر روة  ر دا ١       ٦٩ 

  ر روة  ر دا ٢        ٣٣ 

 ٣       ٢٢ دا ر  وةر ر  

  ر روة  ر دا ٤         ٢١-

  ر روة  ر دا ٥         ١٣ 

  ر روة  ر دا ٦         ٢١ 

  ر روة  ر دا ٧         ١٥ 

  ر روة  ر دا ٨         ١٢ 

 ٩        ٩  ر دا ر  وةر  

  ر روة  ر دا ١٠        ٦ 

  

  

  



  دث.ى.د.د      نظ.دزا  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٢٩                                                             )٢٠١٦ 

ومى و دةواذامى   رم  (مء ء ى ) دا دةَء  ى              -٢

 م دا ر  ١  ون : ١٠ر ر  

  

 ( م ) ى ىواذامو دة وم ر ك) ر دة  ام ى  ون ور

  )رون  :

( ذدةى زو  ، ر ، و رةوش ، ي  ،  دوود رةم ، وى ى و ، 

 و  ا دةب ، رى  ن ، رى  ، ي آ ،  رةت، ردي ز ، 

،  ،  ر و ، ي  ط و طر  ،    ، رةب ، م دة، م را  

         ،زةمم م ، ردنى ط ، رة رة ، تَر  ، نر  ، زدان

  ، دات ر   ، رو و ى دة  ، اري       ،  ر   ط روي

(.....  

  

  ر )رون  : ٢(

  ر ، ر ندا  ، ك وري ، دترى و ،  و   ، ن را ، ارى دة )

  م ، تم و ، رةوزة ةمرة ، ة دوررى ، و دة ن ، دةدا  ، دةوران 

 ط ، دي زة ،  و ى ،  روت ، ى ف ، ى  ، َ ى ر ،            

ان ، ر و  ، ري ة ، م  ، طرد  ، طمدى            ،  ،  زة  رة

(........... د م ،  م ،  ان ، ط  

  

  ر )رون  :٣(

، س و رز ، م  ،  ت ،  ز  ، ت ، را د )   رةو

     ،  زؤر و ، رط امت ، د دو ، دورر و دو ،  مدا  ةر ، دة دة ، ى دَز ،

  ،  د ،   ، مى ط ، دة  ر،      دةرط ، و  ، و د

  ر ، طر و ر ، طط ، ط مور ...... )

  ر )رون  :٤(

)    ، ح  ، تم  ، ةرم ى ط      َ ، و َل و ، دَل  ، 

ف ، را ، م رد و ، رى درة ، ارى  ، د درى ، ةو  ، رواح 

. (   ، ت و ،  ر ، ر  ، س ل ،  ى  

  ر )رون  :٥(

رو  ، برة  ،   ، وةَل و  )    ، تر ر ، دةردي ر ، ل

    ،    ،  و ، روى رةوان ،  س ور ، ام دورري ، م دة

.( وو ود و موة ، مد ا ، م  ، زة ر ، ان  ، رق ي  

  ر )رون  ٦(



 رم ى  ردى  مَان  دموةو داَما (م ، ، ى )
 

  

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

زة ، زو دود ،    ى ارى  ، ردي ن ،  رة ،  د ،ط ) ى ك ،

   طس ،  َل ، ررغ ) .

  ر) رون :  ٧(

( وي  ، ي زدان ، زار راَ ،  و ن ، ددي وةت ، دة دار ، دو ودا 

 رةم ، زةى ودا ،   ، زو ،  ى ر ، ط و ن ،       ، رة

  ل ،  و مَل ، ي د ، رى ه )

  

  ر ) رون  : ٨(

  ام ، ل م ، واو م ر  ، ن رط ،  و وة ،  م )  ه و  ، ر

  رة ، ر وة ، ا ؤ ، مرى  ، م م ، وة و اق )

  

  ر ) رون  : ٩( 

        ر ، ةت  ، رةف ي ، ة م ، د و م ، ر  ، ةر و دارام)

 زةو ، دو ،  زرةق ، دورري زاى ، رووت  ،  و  ، ارد ر ، ب ، زةرد روو

دة ، وة ،  وي ر ، ت و ت ، م دَل ،  ار ،  و رم ، ر و  

  در )

  

  ر ) رون   ١٠( 

 رو ، ر و مر ،  ( م ام دة ، رى مت ،  و ك ،  و ،

  طردن و طش ، ط  ،  ر ، مي دَل و ن )

ومى و دةواذامى ى  ()رون و  ى ام  دة ر) ك ر           

  )رون : 

، ر رةر ،   ،  د ، رطى   )وةس ، ذدةى زو ، رام دي ، رى 

  ، رازوى د ، ي دةر ، مي م ،   ، ت ي ، ةتد ،  م

            وة ا ، دانم ا ،  ر ،   ة ، ورى دوم ، ةرى دم

  ، ا ، زام رةم  ،  رم ، مي د    ،   د ،  درا

(...............،   ، َوة م ، ا زام ، ردو  

  ر )رون  : ٢(

       روري دو ، ني م ،   ، زو  ، ت ر ، ان دى)  ، 

ى وس ،  رة ،  مى رةوان ، رو ر ،  رت ، دةى دوون ، 

د ر ن ، د  ، دور  ، دة ر ، د و ، دةري  ، داوي ررة ،       

ر ، ر ىوت ، ر ق ، رةمو رةوم رةم ،  روو    ، ن ، رآى زو رةم ، َ 

( .........،  رد ،  يدةروون ، زا زة  



  دث.ى.د.د      نظ.دزا  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٣١                                                             )٢٠١٦ 

  ر )رون  : ٣(

(  و ، وي ة  ، دةت ، ر من ، م ،  رى رةو،          

 م ، م  ، دوام ، ةردةي د وي ، ر وي ، ت  ، امَي و ، زي

، ى    دة ، ر زةم  ، ق ، ام وة ،  رم و ،  ر 

ر ،   ر ،  رةزار ، دة ر ، دا ق ، دة ر ، رووى طران 

  ن وز ، .... ) ، رووى

  ر )رون  :٤(

         ،  مر، مَر  ، ر ى ،  ردةي ، ترة رام ،  روازي)

، دة م ، دةردي دة ، دودي و ، دةى  ، دةردي و ، د دوم ، دام   طدةي 

 دة ،   ، دوم روو ، رار ، روي د رازي ، مم َل ، رة ر ، دة ةمن ، د

  و  ،  و مش ، ر ت ،  دَل ). زو ،  ر

  

  ر )رون  ٥(

 َل، د )    ى طردوون ، ى  ، رط ون ، وري  ، ر ن ،    

  مم ل ، روم دة ،  ب ، د دودي ،  اد ، دة و دةر ، داد و ر ، دةد

، رة  ن رةى م ، ى  ، ي ن ،  راد ، ر ر ، رى         

( زو  

  

  ر )رون : ٦(

،  روةري ،  دة  ، رد ،  و ، دةم مي ،      (  ن 

، دةى وت ، دةردى  دةر ت ،رةمَ ةم ، روي رةوان،    ة مم ، دةوري ر

  ك  ، و ي ،  ر ، ى رؤذطر ،  مورؤز ، ي دل )

  

)٧  ( ر:  ونر  

(  ر ،  د ، ي ردة ، َ و ن ، ش ر ، داوةمي ر ، دةي ر ،       

   ،   ، ام ر ،  ر و ، زؤري رؤ ، ةم زو ، ث ، زارى د و را

   ، ن ي ، ر ري( و رم ، ن ي دل وم ،  

  رون  : ر ) ٨(

 ،  َر ،  يةت ، دةر  د ،   ى ،   ، ت ارى )

        ،  ى ، رو  ، م دو ا  رو ، رة رةم ب ،     ط  ، زة

م  ،  ريةت ، م وي ، خزةم  ، َل ( زي  

  

  



 رم ى  ردى  مَان  دموةو داَما (م ، ، ى )
 

  

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

  رون  :ر ) ٩(

    دةر ، د ةم ،  ير ، ن وي ،  ةىد ،  ردةي ، نم رام )

وة و ، ر زة ،  زو  دي ، روو روو ،  ( ن و ،  

  ر ) : ١٠(

( ى ررة ، د  ، د  ، رةم  ، دةري  ، رؤذى د ، زة ن ، زي 

  ون ،  ،  د د ، ممى   ، ي ؤن )

  

 ى  ون ور ( ي ) ى ىواذامو دة وم     ر ك) ر دة  ام

  )رون  :

( ط ل ،  ،  رى دون ، ط دةَ ، طردى وَ ، ى رر ،       

ى مب ،  ةب ،  ؤ ، خ و ب ، ر ز ، وي ت  

 ،  ت ، ر  ، زةي ى ؤت ،  ،  اوي ت

 ،   و مر ،  ة و ، و م ، دل راس ،  طار، طي ت ، 

( ......، دة رةوش و دة  

  ر )رون  : ٢(

( وي مرى مدات ، زي زا ، ري َة ،  ،   زةن ، داوي ت ، مز و از 

، طردي  ،  رى من ، و   ،م ى َت ، ا رؤذى ت ،             

، م ت ، ن راش ،  و      دة ر ، دوررم  ، رةم رؤح ،  ردارى 

           دة ،  و  ، دا ىَر ، مى دم ، م د ،  وى ،  ةد ، 

 ( ...... ،   ور و  

  ر )رون  : ٣(

را ،   ى ( ى ان ، دا ،  رام ت ، وى رت ، را ز ، 

 وي ط ، زي م ،  رى وق ، رة رىدة ، م يرةم ،  رو ، ت و داوي زو ، 

  ، ورى رت ، وة مى  ، ى َل .... )

  

  ر )رون  :٤(

  ، دة ريم )ط    ،  ي ،   ، ررةت      از ، د  ، ت زي

(ه و واوة ،   ت ، دز ت ، زوَر  رىة ، م ر ، رم  

  

  ر ) رون  : ٥(

 ،   ، د د ، زوو امد )ت    ط ، م ت ،  م ،  َم

   )ط ي رةت ، ى زةدة ، و

  



  دث.ى.د.د      نظ.دزا  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٣٣                                                             )٢٠١٦ 

  ر ) رون  : ٦( 

   ،  زي ، ل ى ، وحى مو ، ت رى ، طط من ، زوذط ري )

،  ، م  ، طة  ، د وي ر ، م ، وي طوارا ، ي م طارى 

  دار و در)

  

  ر ) رون  : ٧(

 ،   ،  وة ، َةى  ، ش ، رةطي              ) ز ،   

 دا ، ر         ر ، ن ي ، مَوم  ،   ، دوم  ، و و دة ،

  م ، دانر ) م ط ،   

  

  ر ) رون  : ٨(

  ، ت دا ، وادة  ،   يت ، دةرط دور ، زو دا ،  ي )

  ام ، وي ت ،  د ، ام ت ، )

  

  ر ) رون  : ٩( 

     وة م ،  وي ر )        ، دوم ر ، راز مرة ، ط و ، د  ،

  طي ت )

  

  ر ) رون  : ١٠(

( م  ، ل  ،  ر )  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 رم ى  ردى  مَان  دموةو داَما (م ، ، ى )
 

  

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

:   

١-      َ   رىم ىرةءتء ط       مَ  ردة مدة ىو را ام ووى

    َ ممَ ىر زة  نَم مَ ردةوا راون ءَوة طَ ى ََ نى

          رةن د َ مى و دةم وةن رَوءردووةو رة نرة نَ

ردةد   َىا دةم و دة انَم   َىا موةم دة ورى  ر ش

َ مغء ردةَ رَوىء مرا  مو ك زمى رَوىء دةا دةَ ، وةك       

روو ردوو ردة   ردة رَوى َممء رَومن و ردة رَم و   

 دة ر ىرى و ن وم  مم دةَذ ردة و 

     رادةى  وةىر دة  ن ام وم رر ردةىد َ ، وة ن 

ة  دة َى روةك َن دردةى  دموةى دة      دموةن  دةَ وةك درد

           اوةوةرط   ر كا م دةى مرة  ردةوة ام ن  ر

       وةك َدة  ر اوةوامَ ارد ى  رىَم رةو ى رةم  ارة دة

   َرة وةدم  ردةىد  ردة وة نىىو را نمرو امطرة

رة درى رَزى  م َى رة وة  مةى دووة دةى مَزدةدا ء ام و          

ى دةن وان واوة  روةى دةَ       مى دة رة   ردة ذاموة مو

  كء رةن رة دةى َممَ  راوَ روون و 

  ورة دووةو ء تء وَو واو وازن َ َون .

ء   َ َام  رروم ام  رد  دة روة  ط -ب 

      وةى ى وة   وة (ى ء ءم) ن  نوةدم  ءر دة

       اروودا    ىَون ر (زةل ةو)   رزى رم َدَ دوو

  وة ام ن ةن  م  ممَ .    رى موة   رووى دة

ممم مى دردةى  دموة  (دز دة )  رةى  رةا وةَ ى    -ج 

ش وةى  ان رادةك مَ َن  را وم دردةي  دموةم َ ردة 

   )                               راوةَ  ىىرةو   دى زاراوة ي َ و ن

          ش ،ةوامن رردةد  وة(دزى) ىىرةو ى دةروام   (يءءم

ودوور  ىَى و َىدا دة (م )َ  ا     دنم  وةورزدة َ ىَ َ وة

               ام ىء ضَ( م) ض  َمطوة م ش رةوة، ددة م َ ى ام ىَ

            ، َدا  نمَدا ر ى رى  ونرر ىزم دةرةوةى  نَام

 َ َ    وةممىوازة   د(ة)و(زةل)   نروو ر ى 

           ى ءىط َ  وى  كوة مًَ نَ و ى رءوزىء َ

     رة  ، وة ردى مى رة َ ىََ  وةرةم   من ورم رة

       م رادةى  وةوم امم  ى وم ن َ َ رد َ وةك

(م)دمن   َى  دموةى ام دة ر ن مك ر دزى موة  



  دث.ى.د.د      نظ.دزا  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٣٥                                                             )٢٠١٦ 

  دا وة نَدا          ةوة () ن  () دمن ، رووم  وة ن دان َ

ا و  ََ دم مَى  دةم  دة () و راىى  َدة دةََى     

    ةوةم ر كة مزامم  دة دز   نمدم ََ  و   امم و

  ا َ َ دة ى رن وة م وَمدا  زوورى منء              

         ام  ام  وةرم نمو دة ةاممون م ر ى ى ندو

 َ َ دمَ  دَى َ ن      رن دؤوة، ممت ام ان

     ى َذ  وة َدة مَى داََ دا  َ  َ ر   َ

   وام ن ام ى وةدم    ةَ و َدة وا وةدادم  َو

داَن وة  ن مك و روو رى داَن م و و َوَ رامم ن داوة   

. م  ام   ى َدةم  ندو نءم   

 ر  امن        ََران  رم ى ر   (مء ء ى)  َ    -د

   ء زَور  َ     رىن در ى مر  ت واذةىو دةو

         من زَ ر وةك مو دةرو و اَ   ، وةداومم َ ىور  كوةََ

  دووة مدةو م   ن ضر ى دةم  ن داوةم ا ن

زمى ى  ردا  َن  زمى ى   مما َ، مك ر      

     ة م  و نمَى دا واذامو دةو و ر   ةوةم  وى

رادة رو رم ى رن ََ  دةر ى  ى  ون و 

  ردووة .

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 رم ى  ردى  مَان  دموةو داَما (م ، ، ى )
 

  

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

  راوةن :

راس ، مري   ، ز  وة دوو  ردي ،  م مى ار       -١

 دووة  ، ا ،١١،ل ٢٠٠٥.  

٢-  ، م ، ى رةمم،  در دردي دا ، د اوةيم   ٩ل١٩٩٨ ،  

 : وام روة نا  اة ،اا، ا دار ا،ا  ٨،ل ١٩٦٨، د.م.  

٣- وا ا ا ا  ا را،   ، ا ا    ةا    ١٢، ا   م

 .٢٣ص  ١٣٥٥٩اد  ٢٠٠٩

٤- : وام      ة، اا  ،دار ا  ،اا ا   ،ا ا  ا 

 ،د١٤٢٢ا، www.s-ajfan.com/vp/shouthread.php 

٥- : وام  ،  ا را  ٣ا    (م) ان٢٠١٣     . م     

 www.diwanalarab.com 

٦-      ة  ا  ءر تدر اد اط م –    ر ارامم -     م

  . ١٣٧٦ا  ١٣٠رة

 وام : روةى َو . -٧

     در دوران  و   http://forum.gigapars.com ٨-  

  . ١٥، ل  ١٣٨٢،  ٨از   م،  اول ،  ار ر ، م : زوار ، ث : --٩

١٠- ا را  ا .  

   وام : روةى َو . -١١

، ١٣٨٠، ان،  ،ث: دو    ،وط�    ادوار  ر از  ، ر -١٢

  .١٩ص 

   .١٥، ل ١٩٣٣ةن ، َش ، دطري وان ، مى رخ ، اد ،   -١٣

َاموةى   ا رس و  ا ، ى   ، دام مَ ،وةو -١٤

  . ٤٨١،ل١٩٧٨  مى ري زامرى رد ، ا ،

  . ٣،ل ١٩٧٢،  ٣٤رؤى مآ ، ذرة -١٥

١٦- مة امظ و ا دا اوي ،  ا  .د ، 

www.almothqaf.com 

 م : روةى َو .وا – ١٧

١٨-       رةدا   د اوىوة ،دامممى دةَر  رد مووى زامَ وةىموذام

  . ٢٢٨ل   ١٩٩٨، ا ،  و رط ،   ، مى  

  . ١١٦-١١٤دام م ،ل -١٩

 ا اي  -٢٠

                                                 www.madinnet.com      

   ) . ١٠١ن   ،  ١، م اوم  ر (  ٣درج -٢١



  دث.ى.د.د      نظ.دزا  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٣٧                                                             )٢٠١٦ 

  . ٦٠٠دام م ، ل  -٢٢

  . ٣درج  -٢٣

  . ٧٠٦دام م، ل- -٢٤

٢٥-  د  ، ذط  ر ، ث د ، ث د ، س راتام ،  ٧٥٥ل ١٣٧٤ا.  

٢٦- ، و ، نرد ىم ، دووة  ، ام٦٥، ل  ١٩٧٢د                           .  

٢٧-  ، م ط ا  ، دو  ،  را     ،  رات اام م   ، 

  . ٤٢١،ل ١٣٧٣ث دو ، ان ،

٢٨-  ، دووة  ، ام٢٢لد.  

،   ،  ١٣٧٥ث : م ن ، ث اول ، ن ،  ي در  ان، د   ر -٢٩

  .٣٤ل

٣٠-  ام٢٥،لد.  

  .  ٣درج  -٣١ 

  .٢٣دام ى ، ل-٣٢

  .٣درج -٣٣

٣٤- امي ،ل د٢٨.  

٣٥-   ام٣٦،لد.  

  .٣٥٩دام ي ، ل-٣٦

  . ٣درج-٣٧

  . ٣درج -٣٨

  .٣٥٩دام ي ، ل -٣٩

  .٣٠روةى َو ،ل -٤٠

  ى ردى دا، در  ،   رط  طظري ري زامري اق ،     -٤١

وام : رم ةم  ر رؤ دة ر دا  ،مى          ،روة   ٦٣ ،ل١٩٨٩ا ، 

.                                    . م يزا ، زام  نظ ،  ، ر  

ر راوردآ ، در  ،   رط مة و ظة ري زامرى اق ،         -٤٢

، روة وام :رم ةم  ر رؤ دة ر دا،مى            ٣٤، ل ، ١٩٨٧، ا

 . م يزا ، زام  نظ ،  ، ر  

  . ١٠٧دام م، ، ل--٤٣

  . ٣وام : دام م ، دام  ، د ري ى ، درج  -٤٤

  

 

  

 



 رم ى  ردى  مَان  دموةو داَما (م ، ، ى )
 

  

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

  : روة ردي ن

١- ، م ، ى رةمم،  در دردي دا ، د اوةيم   ٩ل ١٩٩٨  

٢-   رط،رةدا  د اوىوة ،دامممى دةَر  رد مووى زامَ وةىموذام

  ١٩٩٨، ا ،  و ،   ، مى  

٣-         ،   ى ، ا  رس و ا   وةىام وةو ،م امد

  ١٩٧٨مى ري زامرى رد ، ا ، 

٤- ، و ، نرد ىم ، دووة  ، ام١٩٧٢د  

٥-     ا  وةىَ وةوامَ ي امد   ر ث ،   ى رس و

  ١٣٨٦،امرات دن ، 

راس ، مري   ، ز  وة دوو  ردي ،  م مى ار ا -٦

 ، دووة  ،٢٠٠٥   

  

  

  روة رة ن :

١- دار ا،ا  د.م ،ن اا  ، ةا، ا ١٩٦٨ .  

  

  روة ر ن :

  . ١٣٨٢،  ٨از   م،  اول ،  ار ر ، م : زوار ، ث : -١

٢-       ة  ا  ءر تدر اد اطم –   ر ارامم -    م

  ا  . ١٣٠رة

٣--  ، ر ، ،ان ،   وط از ر  پاچ� ادوار  ،١٣٨٠دو .  

  .  ،  ١٣٧٥ث م ن ، ث اول ، ن ،  ي در  ان، د   ر --٤

٥-  د  ، ذط ، ث د ، ث د ، س راتام ،  ا  ١٣٧٤ر   

٦-  ، م ط ا  ، دو  ،  را       ،  رات اام  م  ، 

  . ١٣٧٣ث دو ، ان ،

  

  

  طظرة ردي ن :

  ى ردى دا، در  ،   رط  طظري ري زامري اق ،           -١

  .٦٣،ل ١٩٨٩ ا ،

ر راوردآ ، در  ،   رط مة و ظة ري زامرى اق ،           -٢

  .٣٤، ل١٩٨٧ا، 

  



  دث.ى.د.د      نظ.دزا  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٣٩                                                             )٢٠١٦ 

  : ى زامم  

رم ةم  ر رؤ دة ر دا،مى ر ،  ، ظن  زا ، زامي        -١

. م  

  

:cd 

   ) . ١٠١ن   ،  ١، م اوم  ر (  ٣درج

  : ؤم   

١-        ،دا ة، اا  ،دار ا  ،اا ا   ،ا ا  ا 

١٤٢٢، www.s-ajfan.com/vp/shouthread.php 

٢-  ا مة امظ و ا داوي ،  ا  .د ،  

www.almothqaf.com  

٣- ة اا ، ا ا  ا را، ا ا  وا ١٢ا   ٢٠٠٩م 

        ١٣٥٥٩اد 

٤- ،  ا را  ا ٣  (م) ان٢٠١٣م     

www.diwanalarab.com  

http://forum.gigapars.com ٥-   در دوران  و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 رم ى  ردى  مَان  دموةو داَما (م ، ، ى )
 

  

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

  

: وة ىر  

َ وة س  ردوو دردةي  دموةو داَن  رَزي  ى ردي دا       

دةت    ارى رم و   ي درى ر و رَزة  ( م و و              

َم ام  ردة  ط و و  ي) ن . َ  وة دةر امى دا

 ة    ارى رم ا ، و َى رم  ر آ ى        

ي دةم ى  ،  ط    َ  ار  َة اا              

 نوةَ. داوة   

  

  

: ا   

           اء(مى ا و  رة ديا ا ا  اعو ا ا ظ ا ا ول

و  و ي ) رة   ل  اي ، و ذ  ا اظر  اا . و ض 

ة وا ا   . و ا   ر  ا  

 
 
 
 

Diction of Kurdish Classical Poetry between Imitatio and Creativity 
(Nali, Salim and Mahwee) 

    
    This study explores the phenomena of imiyation and creativity in the Kurdish 
Classical poetry particularly in the realm of poetic diction of Nali, Salim and 
Mahwee’s poems . The aim of this study is to reveal the creative ability of the 
Kurdish Classical Poets in general, and those three poets in particular in field of 
poetic  dicition that each poet used for his poetic sound  devices . In addition , 
this study has been made for achieving some other conclusions within a 
practical outline. 

  

 

  

  

  

  

 


