
 

 

 

هشجاهذن: ێىاظەیو پ ەمًچ -1/1  

 ەظەسەول ەیكع ەهذًیچ ەسەبیع ویوىسد یصماو ەهشجاهذن ل    

 ڕووە ەهشجاهذن ل ەسەبیذاع یصماو ە. لۆهشاوەب ێىاظەیپ ەهذیًچ

 ۆب ەواسهێنراوەب ێذاج ۆساوجۆسیج ەیصاساو ەهذیًچ ێضماهیەهەیس

ء، واللطع، : )الحزف، وإلاضماس، والخفاەنو ەبەظذ،م ەمانه

لىفىیجاصوإلا ، 2008: یما( )مأمىن ؼ384، ؿ1998: ی( )أبىالبلاء ا

 ێمەئ ەاڵم(، ب192، ؿ2007: یالهىاس یً( )د.ـالح الذ219ؿ

 ەیەصاساو ەمئ ە)هشجاهذن(، چىهى ەواجایب ێشیًەڵذەبژ)خزف( ه

 ەسەبیەوانع ەواهیەصماه ەالیەنل ەه ەیەصاساو ۆسجشیًص یيیاهەوگشهگتر

( شدن)هشجاهذن، الب ەیصاساو یذاوىسد یصماو ە. لەواسهێنراوەب

)هشجاهذن(  ەیصاساو یيخاهعەوەظ ڕووی ەل ەاڵمب ەواسهێنراوە،ب

 ەسهەهگەواهذاف ەل ەواهیەوەصماه ڕووی ە. هشجاهذن لیىەگىهجاوجش

 ەدژ ب ەوەوو وىسث هشدهالبشدن وێىەوجًل ێىشدهەوەول ەواجایب
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ەرەبیداو ع یكىرد یزمان ینتاكس ىص ەكرتاندن ل ەیکرد   

- ەرانبەركاری ب ێژینەوەیەكیتى  - 

 

  

   

2صاالر احمد ەالر ت ،1عبدهللا یلمهاباد كام  
  ەبجەڵەه  ۆیصاهي،صوسەؼاسي ەسدەسوەپليجى ۆ، و یوىسد یصماو ەش یب  ١

ەسمىوچ ۆیصاهي (،ەواوی)صماه ەسەبیع یصماو ەش یب ٢  

      

  

 پێشەكی   

 ۆرەج ەرەبیع و  یكىرد ی. زمانیەكتری  ەل ێگەیشتنو ت یاری زان یروڕاو ب اڵوگۆڕیئا ۆ ب ێكەزمان ئامراز 

 ەباش ل ەپێىیضتمانسانیب ەربۆیەه ێژوییەوە،م و  یجىگراف ڕووی  ەل ەیەه ەیەكەوەل یكبىونەوەیەكیاننس 

 ڕۆژانە ەك یاردانەید لەو  یەكێكەو )كرتاندن(   ەین،زمان بك ەردووه ێىانن ەوانیزمان ڵەتێكیحا

 ێمانپ ۆیەب ەیە،ه ەرهاویشتەید ەندینچ ینتاكضەوەص ڕووی  ەزمان، ول ەردووه ەل ەكاردەهێنرێتب

 و  ەرجەكانیو م كرتاندن ێناصەیو پ ەمكچ یاریكردنیبه د ەرخانبکەینت ێژینەوەیەتى  ەمباش بىو ئ

.یاردەیەد ەمل ەكانز یاواج و  ێكچىەكانل یەنەال  ەرخضتنىو د زمان ەردووه ەل ۆرەكانیج  

 ەل ەندێكه ەاڵمب ەكاردەهێنرێت،باش ب ەشێىەیەکیزمان ب ەردووه ەپێكەرانیقض ەالیەنل یاردەیەد ئەم

 ێكل ێشەو ك ۆی ه ەبێتەد ەمەشئ ەن،ناك ەیڕەوی پ یاننازانن، ەتەواوی ب ێضاكانیر  یاصاو  ەكارهێنەرانی،ب

 ەدوو زمان ەمئ ێری ف ەیانەوێتد ەك ێنەرانەیخى  ەو ئ یاخىد ەكەر،قض ەبەصتىواتاو م ەل ێنەگەیشتنت

 ۆنێتىنازانن چ ەبنەوە،گرفت د ێشەو ك ەندینچ ڕووبەڕووی  -یكدا یزمان ەدوایل ەمدوو یزمان ەكى و -ببن 

 ۆیەتر، ب ەكەیزمان ۆ ب ەوەزمانان ەمل یەكێك ەل ەرگێڕانیو  ۆنێتىچ و  ەگەڵیكردن ل ەڵضىكەوته

و  ێسمانر  ەل ێسگاری زمان پار  ەردووه ۆئەوەیب ەرباڵوە،ب یاردەد ەمئ ەر ص ەینەبخ یشكت ەگرنگ ەالمانەوەب

له  ەگەڵيدال ەڵەكردنمام ۆنێتىچ ەل ێتب ڕوون  ەرچاوب ێنەر خى  ەروەهاه ەن،بك ۆیانخ ڕەصەنایەتی

.ەرگێڕانداو  و  ەكارهێنانب ۆصەیپر   

 یزمان ەل ەکەیند ڕصتە یاجیاکانیج ەرەصتەک یکرتاندن و کرتاندن ۆرەکانیج ىباس  ێکۆڵینەوەیەدال لەم

 یەنەپاشان ال  ەگشتى،کرتاندن ب ەرجەکانیم ەر ص ۆتەخضت یشکمانت ەروەهاه ەرەبیدا،وع یکىرد

 ەردووه یانیاوازیەکو ج ێىەکراوەل ىباس  ینتاکضەوەص ڕووی  ەزماندا ل ەردووه ەکرتاندن ل ێکچىەکانیل

 ۆ ب ەرەبیەوەع یزمان ەل ەرگێرانو  یشەکانیئار  ۆتاییداک ەول ەکراو  ەصتنیشاند یاردەد ەهەمانزمان ل

.ەتەصەرخراو  یشکیت یکىرد  
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، 2005: یالبعلبي ی( )د.سوح18ؿ ە،)طاهش خمىد ێذد ێژهشدندس

 (.459ؿ

 ِڕظخە ڕؼخنیدا ەؼذاسیب ەسەظخەه ەهذیًچ ەل یدیەبش هشجاهذن

هیانج یەوخىسج ەب ەسەظخاهەه ەوئ یو بىوو ەهەند  ێىەوجەوا

 ەسبڕیيێيیو د ەسهابڕدسێذد ەسەظخاهەه ەوئ ۆسص ەاڵمب ەظپاوە،چ

 .ەظدىیؽاهذەهشێذد ێىەوجەواهیاهذاج ەب ەڵيىب یيه،ه ۆهەجیىیانف

 یهشجاهذو ەل ەً یتیبش یيخاهعييەوەظ ڕووی ە)الحزف( ل هشجاهذن

 ەل ێذب یەیەنپا ەیەوؼ ەوئ ەهگەس ڕظخە، ڵیكىو یئاظت ەل ەیەنوؼ

هشداسو  یاخىد)مبخذأ، خبر(،  ەوگىصاس یهاده ەنو ڕظخە، یەواویپا

: یزیا)مال ەجەواویب ڕظخەیەن یان یدێًپ یالبشدو ەیانو ەسواسەوان،ب

 (.19، ؿ2010

 یهشجاهذو ەل ەً یتیهشجاهذن بش ەه ەسدەهەوێذد ۆمانب لەمەوە

ویپ ەل ەؼێًب  یاخىد یدێًپ ەهذچ یالبشدو یاخىد ڕظخە ێىهاجەوا

 .ڕەظەهەهە ەدسوظخ وڕاظذ ڕظخە ەل ەوؼ ەهذێه یهشجاهذو

هشجاهذن  ەل ی( باس ۆمعيی)چ ەسدەمظ ەواویصماه یبىاس ؼاسەصای

 ەل ەداهاو ڕظخەی ۆڕینیگ ەواویئامشاص ەل یەهێً ەو ب ە،هشدوو

اس ب ەوظاد ڕظخەیەوی و  ێعىىوس،ب ۆڕاووگ ڕظخەیەوی ۆظىىسد

دسوظذ  ەوەظاواس ەوظاد ڕظخەیەوی ەل ێعىىوسب ەیەویژماس ەؼێذئ

ویب ەب ێذبىش  ە( لیل)عىاـش الخدى ەوەاهێضگى یئامشاص ەواسهێىا

، 1993:  ی(. )وعىم جىمعيChomsky, pp. 26-48)  ڕظخەدا

 (.150-146ؿ

دوو  ەل یە یتیبش Syntactic Structures ێضماهیەوانس ێىهاجەو پ سێضمان

Deep Struct ەواهیؾگشهگ ئ ێىهاجەیپ ure  البييت العميلت( واجا(

Surface Stو  ڵكىو یئاظت ruct ure ی)البييت العطديت( ئاظت 

 ڕووهەش ی یئاظت ەل ێًهشجاهذه ەمىوه یەیواجا ەوب ڕووهەػ،

. ڕظخەهەدا ڵەهەیكىو ەئاظخ ەل ەیەه ەواوەحیج ەسهەوجيێيید

( ڕێضماوی) یيخاهس یظ یالبشدو ەل ەً یتیهشجاهذن بش ەوىسحیب ەواجەه

Gramatica l Omiss ion ڕظخەدا ێىهاجەیپ ەل یاخىد ەوانئاظخ ەل  

(Quirk, R. Greenbaum, S. Leech, G and Svartrik, J: 1985, p. 

883..) 

:ەڕاظخذاهاو ی یهشماهج ەهشجاهذن ل ۆسەواویج -1/2  

:ڕظخە ەسیبى یهشجاهذو-أ  

 ەب ەداسظخ ەل ەجىاهشێذد ەه ەسەظخاهەی،ه ەول یەهێىە بىەس

 یوىسد یصماو ەچىهى ێنرێذ،بىشج وەهشێذه ەسجەظخەب ۆهەجیيیف

 pro ەهەالبشاو ەسەظخەه ێنیؼى ەل ەجىاهشێذد ە،خشاو ەسبى ێيیصماه

 ەچ ل ەواجاو ڕووی ەچ ل ێذ،هاب ەسبى ەبێب ەسظخ ەچىهى ێذ،دابنر

يیف ەل ۆسجاسص ڕؼدىەوە،دا ڕووی  ەسهاهەوێذ،د ۆهەجیىیذاف ۆسمێ

اظشاو ێگشگى ەهەسوكع یال ەسبى ەه ەوواجەیئ ەجایبەحیب  ێىیعذپ ەوه

انهاوه ەب ڵیس ەهەسظخ ۆسیج ەواث،ه ێى  ەسدابى ەسهەهەوجنید ەل ۆ

 :ەنو ەیە،ه

 : ەگەیەهًساد ۆڤمش ڵەحیباسو خا ەه ەیسظخاه ەول-1

فێمیم بىەس  ەنو ە،لياو ەوەهشداس ەب ەه ەیە،ه ەخۆیب یبەثجا ۆس

 :ەهمىوه ۆب ەسی،بى یدیيیول

ً هاجم     هاجمم

 ەجان ه یەهەمی ەس یه ۆب ەیەئاماژ ەسییەبى یدیيیول ە)م( ه ێرەدال

 .ێنراوەهشج ەاڵمب ە،)مً( ەسەهەیبى

 :ەهەند ەوائاووه یباس  ەه ەیسظخاه ەوئ-2

 ەظاسد ەوائاووه ەواجظاسدە

 ێگشوگى ەاڵمب ەهشجێنرێذ،د ەهشدهذاكع ە( لەوا)ئاووه ەیەداسظخ لەو

حیل ەهەسكع  ەوایە( ئاووهە)ظاسد ەل ەبەظذم ەصاهًد ۆداگفخىگ ەوا

 .ەظاسد ەه

 :یذاو داخىاص ەسمانف ەیسظخ ەل-3

 ەبى ێًؼد ەیشیظ ۆج ەواج    ەیشهە: ظەنو ەسبڕیيێيید لە

 ەاڵمب ەهشجێنرێذ،جان د ەمیدوو ەس یه ۆب ەیەئاماژ ە( هۆ)ج لێرەدا

 ەجاه ەمیدوو ەس یه ێیپ ەبەظذم ەهاظێخەوە،د ەسبڕیىەد ەمئ ێگشگى

يیه ەنه  ێًؼد ێىەئ ەواج ۆن،بخ ەوجشێذد ێًواج ەاڵمجش، ب ەظێ

 ڵەحیخا ەهذێًه ەل ەسچەهذه ێذ،جان ب ەس یه ۆب ەنه ۆنبخ

جىاهینجان د دووەمی ەس یه ۆب ەجىاهشێذد ێضلێىاهذاس  ۆو ەنو ە

ڵیس ەهشدنكع ەوسوبەسید ەوخاڵەجەؼذال ەاڵمب ەسببڕێذ،د  ەیە،ه ۆ

ون ەظەوانه ەه اظشا  ەداصماهاه ەول ەنهاج یاسدەیەػد ەمئ یاسن،و ده

هشداس  ەسوبى ەیە،ه ەهێىاهیاهذال ێىىەوجًس ەسهشداسو بى ەه ەن،ه

 .یؽاهەنهاوه

 ەسەظخەیەوی( هGB) یۆسیج ەپێیب ەه ەجاڵەوانب هەسەظخە

 ێنیؼى ەداسظخ ەل ەاڵمب یە،ه ۆهەجیيیف ڕؼخەیەویدا ەبعتراهخەوئ

 ێضیفش ێنی)ؼى ەل یخینبش ڕدەهەهەوەپ یاسیىشاوەواند ییەهاو ێضیفش

 یوىسد یصماو ەاڵم(، بPRO ،pro یاس،پشظ ەیسظخ ێنیؼى ی،هاو

 ی(pro) ەجاڵیب ەسەظخەیه جەنها ە،خشاو ەسبى ێيیصماه ەبەسئەوەیل

مىوه ەچىهى یيە،ه یجش ەجاڵەواویب ەسەظخەه ەیەه یبچىو  ەوؼ ە

هگیننص ەسهەهگیف ەظذاسیو هواث ەواوهەسەواویج  ەمەدی. )مدە

 (164، 2001 ەخىی،م

pro– ێىەوجەیج ەل ەمیؽەه ڕدەواجەوە،پ ەسبى ەجاڵیب ێىەوجەیج 

 ڕێضماوی ۆدید ەهەیؽەوەخىهم ەسێيیظ ەالیەنل یەوداخىهمىشاو

 یؽاهەه ەسەهەخىهمى ەسەظ ییەه ەسجم ەاڵمب ەسدەگشێذ،و

 ەسهەوجنید ەمؽێىەیە. بەڵگشجبێذه ی(ەو ژماس ەط)ه یبەجیەواویجا

 یاسهاد یاسود ەیؽاهیه ێب یؽاهەوه ەنخاو ی(pro) ەسیبى

 (124، 2006 یا،. )خاجم وسێگەپێذساوەس

وی ەل یەهێىەهشجاهذن،  یاظای  ۆب ەوەگىاظدى ێضماویس یاظاوا

هتر یىشدنئابىس ەوەووىسجىشده  یاظایەػ، ەمئ ەپێیب ێگایە،س یًئاظا

 :ەنو ەهشێذ،داد pro ەهەداهشجاو ەسەبى ێىەوجەیج ەل

 .ێؽىەوثپ pro . .ێؽىەوثپ ەو( ئ1

 هاجً. pro هاجً. ەوان( ئ2

 هاسد. ەثهام pro هاسد. ەثهام ۆ( ج3

 .ۆؼذفش ەهەجانخاهى pro .ۆؼذفش ەهەجانخاهى ێىە( ئ4

 ەه ەیسظخاه ەوچ ل ەبیىیند ەیًبى ەسەوەظ ەواویسظخ ەیشیظ ئەگەس

ییب ێىەپەڕن،ج یان ێپەڕنج  یواجا ێنرێذ،بىشج ەسبى ەجىاهشێذد ەئاظا

( pro) ەسدابى ێىەوجەیج ەل ەچىهى ێذ،ب ۆیخ ەنو ەهەػسظخ

هشداس  ەسوبى ەواج ە،لياو ەوەهشداس ەب ەسبى یؽاهەیه ەهشێذ،داد

 ەالیەنل ەسیؽذابى اوهەهێىاویه ڵەحیخا ەل ویؽاهەنهاوه

 ە،لياو ەوەهشداس ەب ەه ەسیبى یدیيیجش ول ەالیەویل وێىەوجەهەیج
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يیف یبىوو ۆیخ ەسبى ەوەیئ ەبێب ەهاظێيێذد ێپ ەسمانبى  وۆهەجی

 .ەبێذه یزیيیف

 

:ەسواسب یهشجاهذو-ب  

 ەسەظخاهەیەه ەوئ یهشجاهذو ەدا،سظخ ەل یهشجاهذو ەسواسوب دەسهەبڕینی

انبىوه ەداسظخ ەل ەه ج ەب ی  ەواسدەهێنرێذ،ب ەداسظخاه ەول ییەوخىس

انواجاواه ەه  ەهەسظخ یواجا یانهشجاهذه وەسهەبڕیًد ۆسجاسص ەو،سووه ی

 .ەخىێىێخەوەد ێبهخ ەو:ئەن. وۆڕێذهاگ

 .ەخىێىێخەوەد ەوئ

 ۆسفیمێيیم یچه ەسچەهذه یدیيی( ولەخىێىێخەوەد ەو)ئ ەیسظخ لە

 ەیذاواجاه ەب ەاڵمب ەلياوە،ه ەوەهشداس ەب ەسواسب ەب یبەثجا

 . ەسهەبڕساوەد ەیەوه ەسواسێًب ەه ەسدەهەوێذد

 یبىوو ەداسظخ ەل ەسواسب ۆسێًج ەهذچ ەواهیؾ،هشداس ێزیه بەپێی

اساظخ ەسواسیب ەوخۆوساظخ ەسواسیب ەه ەیە،ه ،ه  ەواج ەوخۆیە

ان ەسواسبدوو  یاخىد ەسواسب یەن ەهذێىجاسه  ەگەسئ ەاڵمب یاجش،ص ی

 ۆیخ یواجا ەسواسب ەبێب ەهەسظخ ەوائ ێذب ێپەڕج ەهەهشداس

 . ەگەێىێذد

 :ەوخۆساظخ ەسواسیب یهشجاهذو-1

 ەهمىوه ۆب ەهذە،پاب ێىەیپ ەسبى ەه ەسواسەیەب ەوئ ەوخۆساظخ بەسواسی

 :ەیسظخ ەل

 .ەهىظێذد یرۆن/ چۆمان/ سۆهشاوەه ەوئ

و  ێذالببر ەهەداسظخ ەل یرۆن/ چۆمان/ سۆهشاوەه دەجىاهشێذ

 .ێنرێذبىشج

 :ڕاظخەوخۆها ەسواسیب-2

ا بەسواسی جىاهش ڕاظخەوخۆه  ەب ەچىهى ێنرێذ،بىشج ەداسظخ ەل ێذها

 ەل ێؽىاویپ ێضیفش ەچىهى ەسهەم،ب ێخەهادسوظذ د یواجا یهشجاهذو

ویپشظ ەاڵمیو ەخىسجیەوب ەهەهشداس ێزیه ەپێیب ەداسظخ  ،ەوێ)ب یاسەوا

 .ەداجەوە( دیچ ەگەڵل ەچی،ب ،ێو ەگەڵل ،ەوێب ،ێو ەگەڵل

 ەل ەچىهى ێنرێذ،بىشج ەسواسەب ەمجۆسەئ ێذهاجىاهش ەداظاد ەيسظخ لە

 ەواحیل ەگەڵیذا،ل ێذبىش یؽاهەهاوه ییەه ەسەظخەیەنه ەداسظخ

 ەسەظخەیه وەبێذدسوظذ د ەجاڵب ێىەوجەیەویج ەهاجيیذاه

 ێضێيیفش اسەەسوب ۆسەج ەمئ ەچىهى ێذ،هاب ەسیه ۆهترۆڵو

 ۆ( ب153، 2006 یمان،ن ظلڤیاهاواث ) یهشداس داوا ێيخەوهائاسگىم

 :ەهمىوه

ً ب              یذ؟هاج ەچیب ۆج  هاجم. ەپێم

 ەاڵمیو یالبشدو ەب ەچىهى ێىین،بىشج ەهەداسظخ ە( لەپێ)ب هاجىاهین

اظا ەیەویسظخ ەنو ەهەسظخ ێىێذ،هام یاسدسوظذ د  ییئ

 .ەبێذون د ەهەسكع ەبەظتیو م ەسدەهەوێذد

يیجىخم ەه ڵەجاهەیخا ەول ەجش یەهێيی وۆپیىشدهیؾ  ێضماهییس ێ

 ەب ەگەصەوانس ەل یەهێً ۆپیىشدویو ەهشێذ،داد ەوەیذاگىاظدى ەواحیل

وی  ێىیعتیجشو پ ێىەوجەیەویج ەگىێضسێخەوەد ەوەگىاظدى یاظاوا

 ەگەسئ ەسپؽىییە،ظ ەواج ییەه ەخىسحیب ەواج ییە،ه ەسظخ ەسەهییظ

 .ەبێذد ێضماهییس ەسه ەهەسظخ ەبێذه ەوەػگىاظدى

 .ەكاهذج ۆپەهەیج ڵەهەمىا

 .ەكاهذیج t... ڵەهەمىا ۆپەهە،ج

  i                                   i                 i 

 ۆپیىشدنو ەب ەكاهذهەج یهشداس ەظەسل ە( هی) یلياو ێىاویج داهاوی

 .ەهشێذداد

ل ەب ە: واجمۆسفۆظیيخاهغ فۆظیيخاهعذام ەل ەیەسظخ یدیىشدویو  ۆس

ویس ەجىاهشێذد  ێىاوج ەگەصاهەس ەوئ ەبشیل ێنرێذبىشج ەسظخ ەگەصەوا

 ەوئ ەبشیل ێىاوج یو داهاو ەسەظخەوانه یهشجاهذو ەواج ێذ،دابنر

 ەبً،واجا دسوظذ د ەواهیؾسظخ ییەوئاظا یاسدەیەوید ەسەظخاهەه

 :ەنو ەواهە،سظخ ەل یانئاگا ەهەسكع ێگشوگى

 یسوخاهذ           سوخاهذ. ەپشەهەیه ەؼەباس

 ەواجا ل ەل ەاڵمب ەیەهە،وؼ ەنهاج ەؼذاسوه ە( لی)سوخاهذ

 ەسەظخەوانه ەاڵمب ەخۆگشجىوە،ل ەسەظخەیەویه ەهذچ ێىهاجەیذاپ

 ەبشیل ەاڵمب ەن،ه ێنراوهشج ەسواسیب ەسوبى ەسبڕاوەداد ەول ێنراون،هشج

انئ ەسواسیب وەسیبى ۆسفێمیم ەسەظخاهەه ەوئ  یسوخاهذ یيیىە،ب ەسهی

جىوەپ ۆسفێمێًم ەهذچ ەل +  ەسواسی+ م.ب ەسی+ م.بى ەگس ەنو ێىها

 ی+  Øسوخاهذ + 

 

:ەواهذاهاظاد ەسظخ ەل ەسەظخەه یهشجاهذو -1/3  

 :ێىذساودال ەیسظخ ەل ەجاڵەوانب ەسەظخە( ه1

 ەیانبچىن ئاماژ ی(pro) ەب ەداسظخاه ەمجۆسەل ەجاڵەوانب هەسەظخە

 ەجىڵێن،د یئاصاد ەب ەظەڵخیاهذاد ەودایم ەل ەه ێذەهشێذ،پ

 ەگەڵبً ل یؽاهەهاوه ەبێذبً د ەسچیەنه ەسەظخەوانه

 ( 65، 2006 ێمان،ظل ڤیان) ەهەداسظخ یجش ەسەظخەیەویه

 :ەسبى یهشجاهذو -أ

 ەیوؼ ەگەڵل ەسجێًم ەب ەهشجێنرێذد ەسبى ێىذساودال ەیسظخ لە

 یبىوو ڵذاكىو یئاظت ەل ەسەظخەهە. هێذب یؽاهەهاوه ۆیذاخ ێؾپ

اظت ەل ەاڵمب ەیە،ه  ەجىاهشێذد ەسهاهەوێذ،د ەؼذاسووه یئ

 ەالیەنل ەجاڵەوانب ێىەوجەج ێنرێذ،بىشج ەواندووباس ەجیگۆسییەه

 pro یداهاو ەب ەسبى ەسهەبڕینید ەهشێً،خىهم د ێضماهییەوانس ەسەظ

 (83، 2009 ەفا،)عبذالجباس معخ ەهشێذد ەظەسچاس

ً س  SS  ەؼذگ ۆب ڕۆم، ها pro ەڵبژاسدنه ۆب ەڕۆمد ەممەؼ ۆژیم

ً س ً ها ەڵبژاسدن،ه ۆب ەڕۆمد ەممەؼ ۆژیم  DS  ەؼذگ ۆب ڕۆمم

 ەمیدوو ەش یب ە)مً( ل ەؼەسووه یئاظت ەه یەهەمذا ەیسظخ لە

 ەیەوه یسووو یەویواجا ەوداهشاو ێىەوجەهەیج ە( لpro) ەهەداسظخ

 ەمئ ڵذاكىو یئاظت ەل ەاڵمب ەهشاوەجەوە،ه ەدووباس ەسەهەبى ەاڵمب

 ەمئ ەسویئ ێىەوجەوج ەهەسكع ێگشوگى ەیەوه یبىوو ەسەظخەیەه

 .ەهاظىەوەد ەسەظخەیەه

 :ەسواسب یهشجاهذو -ب

 ەهەدسوظخ ەهشجێنرێذ،د ەسواسب ێىذساودال ەیسظخ ەمیدوو ەیسظخ لە

فۆظیيخاهس یم ەیەویدسوظخ ەسەوب  ەهاول ەسواسەهەب ەچىهى ەباث،د ۆس

 یەهەمەوە ەیسظخ ەسواسیب ەل یؽاهەوانه یەوهشداسدا ەیدسوظخ

 :ەن. وەسدەگشێذو

 خىاسدجاهً. proو  ڕیه ەهاسەواهخانه ێىەئ
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 ەسواسجش ب ەالیەویل ێنراوەوهشج ەسبى ەالیەنل ەیەداسظخ لەم

اؼان  ەسگشجىوەو ێضماهییس ۆدید ڵذاكىو یئاظت ەل ەسهەبڕساوە،د پ

 .ەػسووه یئاظت ۆب ەجەوەگىاصساو

بى ەگس ەل ێىهاجىوەخىاسدجاهً پ + خىاسد +  ەسواسی+ م.ب ەسی+ م.

 جان + ن.

 هشداس: یهشجاهذو -پ

 ەب یبەجًجا ەه ۆسفێماهەیم ەو( هشداسو ئەلێن/ هەق)ؼ یاظای بەپێی

 :ەن( و33، 2006 ەس،)واسوان عىم ەهشجێنرێًد ەهەهشداس

ً خ  SS  ینهىوظ ەل ەویؾئ ێىذهەوەیەوخى ەل ەصمم

ً خ  DS  یىەىوظه ەل ەصیخ ەویؾئ ێىذهەوەیەوخى ەل ەصمم

 ەواهذاسظخ ەمیدوو ەش یب ەل ەوانهشداس ەؼذا،سووه یئاظت لە

 ەپێیب ەچىهى ەهشدهەوەدووباس ەل ۆالدانخ ەمەبەظتیب ەهشجێنرێًد

بى ەسەظخەوانه ەسەوڕیضبىوویظ  ەنهاهشداس( ج ەسواس،ب ەس،)

ییو ەسەظخەیه جان  ەپێیب ەوانسظخ ەس یه یدیيیول ەمێىێخەوە،د ۆجا

 ێىىەوجنیس ەپێیب وێذد ەظەسداب ۆڕاهياسییانگ ەظەوانه ۆییو و

 .ەگۆڕێًد یدیىەواهیؾهشداس ول ەسوبى

 ەهذچ ەل ەواج ەداسظخ ەل ەظتراوەب ەسواسێيیب ەهذچ یبىوو ڵەحیخا لە

جبىوپ ەظتنب یو ئامشاص ێًهاو هشداس  یەن ێڕەوپ ەهەمانب ەوائ ێىها

. ەواثد یانهشداس خىهم ەمانه ەواج ەبەظخێذ،د ێىەوەپ ەهاواه ەوئ

 :ەنو

ً ساد  .ەوەوىژاهذ ەلەفضیۆهەهەمج یۆوم

 ێضیفش ەسدووه یخىهم ەاڵمب یە،(ەوە)وىژاهذه ەیەسظخ ەمئ هشداسی

 ێىەوەپ ەلەفضیۆنج یۆوساد ەواث،( دەلەفضیۆنج یۆو)مً، ساد ییهاو

 ەوەوىژاهذه یهشداس ەاڵمب ەسواسدان،ب ێىەوجەیج ەل یًهاو ێضێيیفش

 .ەبێذد ێبەجێج ەسدووهیانه ۆب

ً ساد  .ەوەوىژاهذ یۆمم

ً ج  .ەوەوىژاهذ ەلەفضیۆهمم

 ەل یىشدنئابىس ەمەبەظتیب ەیەدوو سظخ ەمئ ەؼذاسووه یئاظت لە

 :یەهذەگشنصماهذا 

ً و ج  .ینهاج ۆم

 ەسدووهیانه ەاڵمب یە(ۆ)مً و ج ێىاویج ەسدووه ۆ)هاجً( ب هشداسی

 ەسیەهەیانه ەدابىاغ ەو ل ەظتراونب ێىەوەپ ەظتنب یئامشاص ەب

 ۆسمەف ەمئ ێژهشدهەوەدس ەمەبەظتیب ەهەسكع ەاڵمب ەیەهً،سظخ

 .ەواسدەهێىێذب ەسدوهیانه ۆهشداس ب یەن ەنهاو ج ەواسدەهێىێذب

 

 :ێخەدائاو ەیسظخ ە( هشجاهذن ل2

 ەل ەسجیم ی(ەگەس( و )ئە)ه ەواوهەساهەیج یىلیپاسج یهشجاهذو -1

com) ێىەوجەیج یذاوىسد یصماو ەل ەسجێىاویذا،ظ ەیسظخ pە( ب 

 ەه ڕدەبێخەوە،( پەگەس/ ئە)ه ەسجم ەواوهەسوج یىلیپاسج ەسدووه

 ەسهەهەوجيیاند وەسهەوجًد ەیە،ه یماهدیىییانظ ەسۆهێيیهاو

 ۆدید ێىذاداویو پهاواث ێؽێلپ یاظاهە ەچىهى ەسپؽىییە،ظ

 (:35، 2006 ەس،)واسوان عىم ەئاساو ێىێخەهاه ێضماهییس

ە/ هcomp}ڵەهەیمىا ەوئ }/pro یيیذب ۆج pro ەبشام. 

{compبخىەگەس/ ئ }/،ێىیذ pro ەهەمد ەڵخذخ. 

 ێىەوجەیج ەل ەچىهى ێنراوە،هشج یەهەمذا ەیسظخ ە/ لە/ه

(compدا)ەسهەهەوجيیذاد ەواحیل ەیەوه یماهدیيیظ ەسۆهێيیهاو یەو 

 یچه ەوسووه ێگشگى ەهەسوكع یال ەیواجاه ێىەوجەهەیذاج ەب

 .ەجێىاهێڵێذب ڵۆصییەنئا

 ێىذەسل یئامشاص یهشجاهذو -2

ویل ەئامشاص ەل هەسیەن  یىجا،ئ ەسوەها،ه ە،)چىهى ێىذەسەوا

و بىون ەداسظخ ەل ۆسجاس( صەصجىم ۆئەوەی،ب ەهاهەث،ج ەلەوە،جگ

 :ەسپؽىیەظ ەبىوهیانه

ً واس  DS  ەخەوممً د یىجاو ئ ەهەمد ەهەمم

ً واس  SS  ەخەومد pro ەهەمد ەهەمم

 ەویؾئ pro ەسوەهاؼذ و ه ەظخەواهذد ۆج

 ەویؾئ proؼذ و  ەظخەواهذد ۆج

هادسوظذ  ەیسظخ ییەوئاظا ەهشجاهذهیانهشجاهذن و ه ەئامشاصاه ئەم

 ەداسظخاه ەمل ەسیؾباظمان هشد بى ێؽتریؾپ ەنو ەسهەم،ب ێيىەهاه

 یدیيیول ەوخشاو ەسبى ێيیصماه یوىسد یصماو ەچىهى ەهشجێنرێذد

 (44، 1992 ەلی،ع ەسعىم ەهش)ب ەلىێذد ەهەوەهشداس ەب ەسیبى

 

 :ەسجێىاویذاظ ەیسظخ ەهشجاهذن ل -3

ییە،ب ەؼنیچ ەل ەسجێىاوییظ سظخەی  یایذاج ەوەگىاظدى ەواج ەظتراوە

 ێرؼاهەوەوگ یاظای ەپێیب ییەئاظا یایذاو هشجاهذن جسوهاداث

 ێضوفش ەب ێذبىش ەجىاهشێذد ەسجێىاوی،ظ ەیسظخ ەوەیوىسجىشده

 :ەن( و18، 1992 ەلی،ع ەسعىم ەهش)ب ێخەوەوىسث بىش

 .ێذهاجشظ یىشدهەوەجاك ەل یشەنص ێىذواسیخى

 .ێذهاجشظ یىشدهەوەجاك ەل pro یشەهەص pro ەه ێىذواسەیخى ەوئ

ویه ڵذاكىو یئاظت ەل ەیەسظخ ئەو  ۆهەجیيیف ەب ەسەظخەوا

 ەاڵمب ێىەوجەهەیذایە،ج ەل pro ەه ەسبى ەل ەجگ ەسهەوجىون،د

بىس ەمەبەظتیب ەجىاهشێذد ێژەدووسو دس ەیەویسظخ  یئاظت ەل یىشدنئا

 .ێذهاجشظ یىشدهەوەجاك ەل یشەنص ێىذواسی: خىەب ێذبىش ەؼذاسوه

 ئامشاص: جىوجە

. ەدەبىەوەدووباس ێخەئاو ەیسظخ ەل ۆسمف یەن ەب ەه ەیئامشاصاه ئەو

، )هیا...یا) ەنو  ەسوەهاه ەهشجێنرێًهشداس د ەسوبى ەاڵم(..هخذ. بە...هە(

 ەجىوج ەمئ یهاجن ەواج ێنرێً،بىشج ەجىاهشێذد ەسواسیؾب ەسوبى

،ب ەس،)بى ەسەظخەواویه یهشجاهذو ۆب یاسمەجیذەسە ەئامشاصاه  ەسواس

 :ەنو ەدا،سظخ ەهشداس( ل

 ەیاویب یا ڕباصا ۆب ەڕۆمد ێعخائ یا. 1

 ەسبەثؼ یا ەخۆمەوەئاو د یا. 2

 ەفخەسد ەه ڕیىەه ێبمهخ ە. ه3

 ەسیبى ەب یبەثجا یدیيیول ێنراوە،هشج ەسبى ەهەداسظخ ەسس ێه لە

 ەش یب ەو ل ەهەهشاوەجەوەدووباس یؾهشداس ەسوەهاه ەسهەوجىوە،د

 .ێنراوەهشج ەواهذاسظخ ەمیدوو

 

هشجاهذن: ەسجەواویم -1/4  

 ەمىوه ەل یهاهییەج یاسدەیەوید یاسدەیەد ەمئ ەه یيە،ه ێذاج گىماوی

ویباو ەسەه یاسدەد ەل یەهێىەو  ەیە،ه ەواهذاصماه  یصماو ەسدووه ەوا
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 ێيیصماه ۆب ێذب یاواصج ڕەهگە ێىەوەصماه ەل ەاڵمب ەسەبی،و ع یوىسد

ویجش. ب  ەول ەصابىونؼاس ەب ێىیعتیصماهذا پ ەهشجاهذن ل ەواسهێىا

دسوظذ  یيخاهس یظ ێيیواسل ەهذیًچ ەهشجاهذه ەوئ ەیەوا هەدصماه

 ەسه ەواجە(. هTim, Shopen, 1973, p.65) ڕظخەهە ەظەسل ەواثد

 ەبێب ەهشجاهذه ەوئ ەیەوه ۆیخ یاسیىشاوید یئاماهج ێًالبشده

 یاسیىشاوەهەد ەئاماهج ەب ڕەهگە ەهەصماه یظشوؼت ەئاگاداسبىون ل

بىئا یاجشص ۆیه ێخەو بب ەگاثه  ڕووویو ها ڕێيیها یاخىد ڕظخەو یووڵۆص

ویظ ەئاماهج ەل ەدووس ەمەئ ەه ڕظخەیی،  ەهشجاهذن ل ەسەهیەوا

 ۆواسێيیه ذەهچ ەبەسواث ل ۆسبەیهشجاهذن ص ەه ەهەسصماهذا. كع

 ێذهاهش ەماهەؼذائ ەمىوه ەگەڵل ەاڵمب ەواسدەهێىێذ،ب یاسیىشاود

 ۆئەوەیب یاسدەیەد ەمئ یپاساظخن ۆب ەبێذه ێضماهێًس یاخىد یاظایەن

 .ۆیخ یاسیىشاوەواوید ەئاماهج ەل ەهەوێخەوەدووسه

وی  ەل یەهێً ەؼێذد ەه یاظایاهەی، ەول یەهێىەهشجاهذن  یاظاوا

ویه اظت ەسەظخەوا حیل ڵكىو یئ  ەػسووه یئاظت ۆب ەوەیذاگىاظدى ەوا

 یەهعاوی یاخىدواجادا  ەل ێذب یەهعاوی ەهۆیب ەگەسئ ێذ،بىش ەبیرل

 یماهدیىذاظ یئاظت ەل ەسەظخاهەه ەمئ ەسچەهذەه ۆسمذا،ف ەل

ا ەل ەاڵمب ەیە،ه یانبىوه  ەنو و ەهشجێنرێذد ەؼذاسووه ظتیئ

 .ەهاظشێذد ۆهەجیيیف ێؽێىەیب ەسەظخەیەویه

 ێگشجًس ۆیه ەبىەد ەه ەیە،ه یگؽت ەسجێيیم ەهذچ یاسدەیەد ئەم

 وەواثه ەڵەه یجىوش  ەسامبەسب ۆئەوەیب ۆش یه ویهضس ێىذاداویپ ەل

، 692واس هاواث )ابً هؽام، ؿ ەهەسكع ەهەیئاماهج ێچەواهەیپ

 ەل ەسجاهەػم ەم(. ئیدواجش ەڕەواویو پ 115ظاهشة الحزف: ؿ

، 182، ؿ1997  یبت،)اًب كخ ەاهەول ۆهشاوهەجەوەو ڵێىذاخا ەهذچ )

 (:128، ؿ2007 یمان،ظل ڤیان(، )254، ؿ1985)ابً العشاج، 

 :ێىذساوەهەهشج ۆب ەیەنئاماژ یاخىد یؽاهەیەنه یبىوو-1

 ەل ڕظخە ەجىاهێذد ەه ەیئامشاصاه ەول یەهێىەهشجاهذن  ەواهذاصماه لە

 ەوابياث ه ەبەظتراو،ه ەوجاص ێيیباس ەسظ ێڕێخەبگ ەظخاوەوەو ێيیباس

هتر ب ێذب یگەسجشواس یاجشص ەكەهەد  ەوانوؼ ێىانه ەیىەهذیو پ ێذئاظا

 ەمىوه ەگەڵبياث، ل یاجشص ەكەهەد ەظەهایەحیس ێزوو هجىهذجش بياث

 ڕووویها وەسوووید ویهضس ڵەژاویؼ یجىوش  ێگشگى ێذهاهش ەؼذاهەمائ

و صمان یجىاهترهشدو ۆب ێىەئامشاص ۆیخ ێىذساوەهەهشج ەبياث، چىهى

 ەه ێذایە،ج یئاظاهياس وەظخىوییب ەقچ وەییظاد ەل هێتیەسهشدد

 .ەوەببى ێچەواهەپ ەماهەئ ەمىوه ێذهاهش

 ەسجێًم ەب ێضیىەوەبگى ەسەظخەیەنه ەجىاهیند ەوەداگىاظدى لەواحی

 یؽاهەهاوه ەهەداالبشدساو ەسەظخەه ەگەڵل ەه ەبێذه ەیەنوؼ

 ەوئ یاخىد( ەس)بى یهشجاهذو ەنبً، و ۆلێًپ ێىەوەپ وێذب

 یهاو ێضیفش یهشجاهذو ەنو ێذ،بچ ۆیخ ۆلیپ ەل ەه ەسەظخەیەیه

 (.128، 2007 یمان،ظل ڤیان)

 ەاڵمب ێبەجێذەهشێذ،ج یاسدەیەد ەمئ ۆسجاسص ێىذساودال ەیسظخ لە

 ەیسظخ یهشداس یهشجاهذو ەنو یەهبىوهذا، ەنو ەسجیم ەژێشل

 یهشجاهذو یاخىد ەمىویه ەواوهەسەهەج ەسظخ یاخىد ەواوهەس،ج

 :ەنو ی،هاو ێضیفش

 .ەخىێىذەوەه ێبەهەیهخ ەاڵمب ێىذەوە،خى ەفخەسەهەید ەوئ -

 ها. ێبەهەهخ ەاڵمب ێىذەوە،خى ەفخەسەهەید ەوئ -

و یماهدیىذائاظتی ظ ەل ەوانسظخ ەمیدوو بەش ی  ەیە،ه ۆیانخ یبىو

 یيخاهس یظ یەهەیەوی ەنو ەنهاج ین،ه یاسد ەسبڕیىذاد یئاظت ەل ەاڵمب

 ێىهاجاهەیپ ەچەو ەوئ ەواجەه ەپاسێضن،د ۆیانخ یبەحیجا ێىەوجەیج

 ێىهاجەیپ ەچەو ەگەڵل ەه ێنرێً،بىشج ەجىاهشێذد ەقد ڕظخەوهاو 

 بً. یەن ەنجشدا و

ذساوەهەهشج یؽاهەیه بىووی  ەییوؼ ەب ۆسن،صماهذا دوو ج ەل ێى

دوو  ەم(، بی)علل ۆؼەکیه ەهەسكع ەلیلەیظ ەب یاخىد)لفظي( 

 ۆب ڕوویذاوە، ەوىێل یەوچ ێىذساوەهەهشج ێذبضاهش ەهشێذد ۆسەج

 بياث: یاسێًپشظ ەهەسكع ەگەسئ ەهمىوه

 (ەچیذ؟د ێوى ۆ)ب       جزهب؟( یًأ ی.)إل1

بیتاليل ی: )إلەڵێئ ەسامبەسب ەاڵمذاو لە  ەل ەاڵمەو ەم(، ئۆلێژو ۆ( )

 ەمب ڵذاكىو یئاظت ەل ەاڵمب ێىەیەیەؼ ەمب ەػسووه یئاظت

 :ەوەیەخىاس ێىەیەیؼ

 (.ۆلێژو ۆب ەچمواجا )ئ( یتاليل ی.)أرهب إل2

 ۆب یەئاؼىشا وڕوون ەهەیئاماژ ەچىهى ە،دسوظخ ەهشجاهذه ۆسەج ئەم

 ەلیلەیظ ە(، بیىە)كش ەییەئاماژ ەمیدوو ۆسیج ە. لەهەالبشدساو

 :ەهمىوه ەب ەوىێىەیە،ل ەهەهشجاو ێذبضاهش ەؼێذئ ەهەسكع

 (ەهەگىهذ ەل ە( واجا )بپرظیت.)اظأٌ اللش3

 :ێىەیەیەؼ ەمب ەیەسظخ ەمئ ەڕەجذابى لە

 (ەهەگىهذ ەڵيیخ ەل ە( واجا )بپرظیت.)اظأٌ أهل اللش4

 ەهەسەهەكع ەلیلەیظ ەب یەهەم ەیسظخ ەیًبذ ەسهجظ ئەگەس

گىهذ  ەڵيیخ ەل یاسپشظ ەڵيىب ێذ،گىهذ هاهش ەل یاسپشظ ەه ەصاهشێذد

 وەسدەهەوێذد ەواجاو وۆژیًل ەپێیب ەمەئ ۆی،گىهذ خ ەنه ەهشێذد

 ەل ەوجۆسەئ ڕووهەو ۆسەػج ەمئ ەهەیئاماژ ۆیەب ەهشێذد ێپ یدسو

 دسوظتن. ەهشجاهذهاه

 

 :ەهشدهذاكع ەل ەبىونه ێىەڵج-2

 ێب وێىەڵیج وڕووویها ەه ێذب ەؼێىەیەنب ێىذساوەهەهشج هابێذ

 ڕووویالبشدن )خزف( ها ەئاماهج ل ەچىهى یاسبێذ،د ێىەپ ەسوبەسیظ

 ەصیخ ەل ۆیخ ەه ەپؽخەل یجش ۆواسێيیه ەهذچ ەڵيىب یە،ه ێىەڵیو ج

و ۆب ەهەسكع وؼ یئاظا میه ەو  بیيێخەوە،د یپىخت وە  ێىەاڵوج ەگەسئ ە

پاػ  وێؾپ وێًهشجاهذه ۆسەج یچه ەبێذد ەواس بىو ئیاد ێىەپ ێىەڵیپ

 ڕظخەیە ەمجۆسە(، ئیمىس  یس ی: )ضشب عەنو ڕووهەداث، ێًهشده

 ە(، بی)مىس  ەسوبى ە( بیس یواجا )ع ێذ،پاػ بىش وێؾپ ێذهاهش

چىهىیس ی)ضشب ع ڵێینب ێذو هاهش ەهشێذ،د ەژماسئ ەسواسب  ە(، 

ا یجىوش  بین،د ڕووویه اصاهش ەوواثئ ەچىهى ە ( یس ی)ع یائا هە ێذه

 وڕووویها ەسجیم ەبىوویه ەهۆیب ەسواسە،ب یاخىد ەسەبى ەوێل

 ەهشجاهذه ۆسەج ەمئ ەسواسەهەب یاخىد ەسەهەبى ۆب ەیەنئاماژ ەبىوویه

ذساوپ ێگەس ( یس ی)ع ەچىهى ەسکاس،ب یاسهەبىووید ەهەسل یەه ێ

بیذاوع یصماو ەل ەسهاگشێذ( وَ   ــــ، َ  ــ، َ  ـــ) یؽاهەواویه  ەسە

 ەسبۆیە. هەسواسەهەیەب یاخىد ەسەبى ێیل ەبەظذم ڵێینب جىاهینها

 ەبەسدەمل ەواثدسوظذ د ێگشیهشجاهذن س ەسجاهەیم ەمئ ەبىوویه

 ەچىهى ێیەحی،ل ەبەظذم ەه ەهەیئاماهج ەب ەهەهشجاهذه ەیؽخنیگ
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 یبىوو ێىەڵو ج ڵەژانؼ ەجىوػ ب ەسامبەسب ڕظخە ەل ۆساهەج ەمئ

 .ینه ێذساوپ ێگەس وەواثد جێگەیؽتنو  یهضس ێىذاویج ەسواسوب ەسوبى

 ەسەظخاهەه ەوئ ەنهاج ەظدىذاب ێىەوەپ وەهیەنج ەخعدى ەسجیم لەژێش

 ی/و/ ەیاسمەحیب ەه ەبەظترێىەوە،د ێىەوەپ وەهیەنج ەخشێىەد

( ەسظخ ەوسظخ ەڵىاو،و ئاو ەڵىاو: )هاو و هاو، ئاوەنو ێذ،ب ێىذەسل

 ەمەبەظتیب ەداسظخ ەل ەیەهچىواهەل ەسهەهاوئ ەسەظخەه ەول یەهێً

 (.75-72، 1989 ین،عمش أم یا)وس ەبشێذالد هذاصما ەل یىشدنئابىس

 

:ەسەبیذاع یصماو ەهشجاهذن ل ۆسەواویج -5/1  

 یبەحیجا یەویگشهگ ەسەبیذاع یصماو ەهشجاهذن ل ەه یەئاؼىشا   

 ەهشجاهذه ەمئ یجىوش  ەه ەنه ەػب ەسەظخەوه ەهذیًچ ێذساوەوپ

و ەسوەنه ەبىەوە،ئ  ێبیهخ ەل ەهشجاهذن هشدوو ەل یباس  یجىسجا

و لىجف  ەوان،وسد ێگاس ەل یەهێىە: "هشجاهذن ەڵێ)دالئل الاعجاص(، د

و  یدشظ ەو ل ەیە،هاواص ڕهێىەسوسظىەظ ێيیواس ێذایەوج ۆش یو خ

ل ەوجنیه ەبینید ێًواج ەچێذ،جادو د  ەل ەباؼتر ڕەواهترو ێىشاووباط 

 ەصاهترەكع ەیەوه یاجشیص یو ظىودوًج ەل ەباؼتر ێذەهگیو بوجً

 ەو ل ەهەیذ،البشدن ئ ەه ێًواج ڕووهترە وێذەهگیب وەوجًه ەواحیل

(. 146ؿ ی،" )جشجاوبشدهەال وەوًجه ەوئ ڕووهترە ێىذساوەهەهشج یوجن

 ێذهشجاهذن هاهش ەه ەظەملێىێذد یەساظد ەوئ یجىسجاو ەیوجاه ەمئ

 ەوؼ ەسهەوجنیو دوًج ەجاس ل ەهذێًه ەڵيىب ێذبخش ێپؽخگى

اؼترو  ۆسص ێىذساوەهەهشج  ەچىهى ڕماهاجشە،پ ڕووهتروجىاهترو ب

 ەل ەبەخؽێذد یەنهشجاهذن چ واجا ەه ێذەگاثج ەوەل یجىسجاو

 ەسەبیذاع یصماو ە. لەواسهێىاهذاب ەل ەسباڵوەب ەهذچ ەبیذاوسەع یصماو

 ەدسوظخ ۆسێکیتریان)واجب(، وج ێىیعخەپ ەکەجاس کشجاهذه ەهذێکه

بیذاع یصماو ەل ڕەگەص ەهذیً)جائض(. چ  ەول یەهێً ەکشجێىذسێً،د ەسە

 هاو )الاظم( ەل یدیەبش ەسەبیع یصماو ەل ۆسیص ەب ەبشێذالد ەه ڕەگەصە
1

 ەب ەبێذ)و( ئ ێىەسیواجا بضو –یمشفىع ەب ەسەبیذاع یصماو ە، هاو ل

)فاعل(  ەسبى ەه یەئاؼىشا ەمىوانه ی)مبخذأ(، ال یهاده یاخىد ەسبى

 ێىهێىاویپ ەواویگشهگ ەمابى ەل ەسەبیع یصماو ە)مبخذأ( ل یهاده یاخىد

اظىشاو ۆنچ ەسوەنه ێًبخش ێپؽخگى ێذهاهش ەه ە،سظخ  ەهەب

 ۆواسێًه ەهذچ ەبەسل دەبشێذ،ال ەهذێجاسه ەس)فاعل( واجا بى

 ەسەهەبى ێذهاصاهش ەواهە(، ل345، ؿ2006 یینی،الغال ی)مفطف

 ەهەسكع یاخىد ێذ،هابشدس یجشظان هاو ەل یاخىد ەجەواوەحی،ب ێیەه

 یان ەییؼاساو ەب ەوەیماه ەسەهەوبى ەسهەخعخنید ەب ەصدەواثخ

 ەل ێیل ەبەظتیم ەهەسكع ەهگەس ەجش ه ۆواسیه ەهذیًچ ەبەسل

)هعَش الضجاَج(  ەهمىوه ە. بەهشدهیبێذه ێپ ەئاماژ یاخىد دهەوەیؼاس

 ەوانوىسج ێىەسەبضو ەپێیب ەیەداسظخ ەمل –ؼيا(  ەهە)ؼىوؼ

)الضجاج(  ەو)فاعل( البشدساو ەسبى ەه ەصاهین)الحشواث( ئ

 ەهەدایە،وؼ ۆجاییو ەل ەهەیبچىوه ێىەسەبضو ەپێیب ەواوهەسەهەیە،ج

                                                 
1

هاو لە صماوی عەسەبیذا بە دوو جۆس دەوجشێذ لە ڕووی سێضماهیەوە،  

یەهەمیان هیهاد )مبخذأ(، و ئەوی جشیؽیان بىەسە )فاعل( و بەؼێيی 

جشیص ی هەیە هاو هە ئەویؾ جەواوهەسە، بەاڵم ئێمە لێرەدا جەنها 

 مەبەظخمان لە هاو لە دوو جۆسی یەهەمە.

 یاسهاد ێيیئامشاص شێذەوجواجا ئ ەهشێذش ئیجلذ ەسەبیذاع یصماو ەل ەاڵمب

رپ ەسەبى ەمئ ەهگە. سەسبى ەبێخە( ئەو)ئ ۆب ەگەڕێخەوەئ ەه ەیەه  ێؽت

رپ ێگشگى ەهەسوكع ەچىهى ەهەسظخ ەل ەالبشاو ۆیەب ێذباظىشاب  ێؽت

هاواث  ێىیعذپ ەواثواد ەبىون، ه ۆهەگفخىگ ەحیباب یئاگاداس

 .ەواهیانظخڕو  ەواهیانوؼ ەل ەهەوەبى ەدووباس ەسەهەبى

 ە)فاعل( دووباس ەسواث بى ۆسبەیص یاسداپشظ ەاڵمیو ەل هەسوەها

 ەئاگاداسن ب ەسدوواله ەچىهى ەبێذالبشدن،د یجىوش  ێخەوەوهاهش

 ەوىێهىذ؟( واجا )ل یً: )أەهمىوه ەب ەظەسهشاوەهە،ل ەكع ەسەبى

 ەل ەاڵم(، بەخۆشخاهەه ە( )لی: )في املعدؽفەاڵمذاو ە( لیذ؟بىو

بىوم(  ەخۆشخاهەه ە)مً ل ێىەیەیەؼ ەمب ەهەسظخ ەظڵذائ

ًپشظ ەه ەیسظخاه ەمجۆسەل ەهەالبشدساو ەسەبى ێىەؼ ەهەمانب  یاسی

 .یایاهذاج ە)مبخذأ( البشدساو یان

اظماهىشد، ه هەسوەن  ەواویگشهگ ەسەه یەپا ە)فاعل( ل ەسبى ەب

،ل ێذب ێبەػ( بیت)جملت فعل یواس ەیەویسظخ ێذهاهش ەه ەیەسظخ  ێی

جا  ەبێذ،البشدن د یجىوش  ەسبى ۆسجاسص ەمەؼذائ ەگەڵل ەاڵمب

 ەیسظخ ەل ەنو ێذالببر ەبێذد ەخىسجیەوب ەهەیالبشده ەهذێىجاسه

 ەهذێىجاسیؾه یاسەوهاد ەسبى هە ەیسظخاه ەوللمجهىٌ( ئ ی)مبن

 ەسوەنه ەؼاسدسێخەوەئ ۆواسێًه ەهذچ ەب ەڵبژاسدەیەهەه ەهەالبشده

 .ێىشدپ ەمانئاماژ ێؽترپ

 ۆهەگفخىگ ێىاصیؼ ەگەسئ ەبشێذالد ەسبى ەسەبیذاع یصماو لە

چىهى ێذب ەسامبەسب ەس یه ۆب وێذب ەوخۆساظخ  ە)املخاطب( 

 ەب ێیە،ه ەسبى ێیەوه ۆب ەكعاه ەمجۆسەئ ەه ەصاهین،ئ ەمىوانه

ء البلا یؼشح أب ی،)املخىب ەڵێد ە( هی)املخىب ۆهشاوەیەیه ەمئ ەیهمىوه

 (:135ؿ ی،العىبر

ً السحاب  یذعجائب ما سأ     یامللً املشج یهاألم جش أ  م

)جش  ەظڵذائ ەل ەوالبشدساو یاسەوهاد ەسەهەیبى ەسماهێىە)جش( ف دەبیىین

 ێىاصەهەؼ ەچىهى ە( البشدساوۆ)أهذ(، )ج ەاڵمب ەجبینی،ه ۆأهذ( ج

 ێىاصەهەؼ ەبەسئەوەی(، لەجبینیه ۆ)ج ەڵێئ ەسامبەسب ەب ۆیەوگفخىگ

 ێىاصیؼ ەل سوەهاە. هێذالببردس ەسبى ەه ییەئاظا ۆیەب یەمخاگبه

 ێىەیەنؼ ەهیچب ێذهاب ەسللمجهىٌ( بى یاس )املبنیهاد ەسیبى

 ەبەسل ەسەبى ەوەیؼاسده ۆب ێىاصەؼ ەمئ ۆیخ ەچىهى ەسهەوێذ،د

 ەمل ەنو یاسیىەهشاو،د یاخىد یاسیىشاود ەبەظدێيیم ەهذچ

( ێنراؼى ەهە: )هعش الضجاج( واجا )ؼىؼیذەهەیىەوەؼ ەیەداهمىوه

ج ەوالبشاو یاسەوهاد ەسبى ەیەسظخ ەمل  ەڵێند ێیو پ ێگشەوەیەحی)صجاج( 

 ەوەؼاسده ەبەظذم ەب ەسبى ەهگە. سەسبى ێگشی)هائب فاعل( واجا ج

 یەحیؼياهذوو ێو ۆئاخ ەصاهشێذه ڵىیاییەوەد ەب ەسه ەهگەو س ێذالبشاب

 .ەوا وجشاو ۆیەب

 یصماو ەل ەیەه یبەجیانجا یگشهگ ەه ەواهە)الاظم( ئ ەهاوجش ل بەؼێيی

 ەظخپێىەسو)مبخذأ( واجا د ەویؾئ ەبًالبشدن د یجىوش  ەسەبیذاع

البشدن  یجىوش  ۆسص ەسەبیذاع یصماو ەل ەهاواه ەمجۆسەئ ەبەس،خ

 .ەبێذد یجىوش  ەگشێخەوەود ەمەػالبشدن ئ ەبىەوەود

 یالبشدو ەسدەهەوێذد ڕوووی ەجشدا ب ەیەیهمىوه ەمل هەسوەن

بیذاع یصماو ە)مبخذأ( ل  ێىانه ڕیچ ۆیگفخىگ ەل ەجایبەثب ەسە

 ەاڵمذاو ە( لۆج ۆب ۆؼىەو ەم: )هزا اللفش لً( واجا )ئەندواهذا، و

 ەژاسێيیمدخاج؟( واجا )ه یر)فل ەڵێد ەژاسێىەه ەه ەسامبەسەهەب
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 وێهاجب ەسظىڕمانو ظ ۆنؼ وش یجى ەوەیئ ەنوىسث؟!!( و ەظذد

يی)مى ڵێب ەنو وەواثه ۆش یه یروو ب ێگى ەب ەڕباو داماو  ەژاسوه ێ

وێوىا د يیو ەجىا  ۆمانب ەمىوه ێىاهەو ەم( ئەبێه یوا ۆؼىێ

،ظ ڕووی ەالبشدن ل ەل ێىاصەؼ ەمئ ەڕێیل ەگىاصسێخەوەد  یيخاهعەوە

 یمەهەد ەمئ ەماهذەجىاویه ەوەئ ەبىایەه ەالبشده ەمئ ەگەسئ ۆخ

 .ەیًبى ێىاو یەماها ڕجىان و پ ەیااڵویەخ

)الشجل أفضل  :ەسەبیذاع یصماو ە)مبخذأ( ل یالبشدو یجش همىوهەیەوی

)جيغ الشجل أفضل مً  ەیەهمىوه ەمل ەبەظذمً املشأة(، و م

 یاو(، واجا )پ13، ؿ1985 یاكىث، یمانجيغ املشأة( )مدمىد ظل

 یاوپ ڕەگەصی) ێیپ ەبەظذم ۆژیىیەهەیواجا ل ەژن( ل ەل ەباؼتر

 ژن(.  ڕەگەصی ەل ەباؼتر

مب یالبشدو یرؼاع ەبیىیند ەسەبیذاع یعشیؼ ەواث ل صۆسبەی  ۆسخذأ( ص)

وصن و  ێىیعتیپ ۆب یان ۆواسدوو ه ەبەسل ەالی،ل ەبێخەوەد ەدووباس (

رپ ەبەسئەوەیل یان یعشی،ؼ ێىیعتیپ ەوجشێذد ێیپ ە( هیەكاف  ێؽت

 ەدواجشدا، ب ێڕەواوید ەل یذەباثال ۆیەب ەهشدوو ەجەباب ەول یباس 

 (:156، ؿ1997 ی،)أبى فشج الاـفهاویرەؼاع ەمئ یعشیؼ ەهمىوه

 مً علله یجالضج یذهى  ینخ یرإن أم جع یلیخل یا

ً ظبله  یعالشب یهاجاد ف  یسوضت راث خىىة و خضام  م

 ێيی)مبخذأ( ۆ)خبر( ب ەیە)سوضت( گىصاس ەبیىیند ەمذادوو ێڕید لە

 ەل یەوا ێًباخ ەنو ەوسوضت( واجا ئ ی)ه ەظڵەهەیئ ەالبشدساو ه

رپ ەچىهى ە)مبخذأ( هاجىو یالبشدو یو جىوش  ێداوی،س ۆنو ب یجىاو  ێؽت

(، و 17، ؿ1992 ی،عبذالعالم أبىؼاد ی)مفطف ۆهشاوەب ەیئاماژ

 ە)مبخذأ( ب یالبشدو ەسب ۆجەبشد ەهایپ ەیسواهەظ ێىیعتیپ ۆب یرؼاع

 .ۆهشاوەب ەیئاماژ ەوباط هشاو ێؽترپ ەوەیئ یاهىویب

 

يیهشداس ب یهشداس )خزف الفعل(: البشدو یالبشدو -  یباش  ەؼێ

 یصماو ەهشداس ل یهشجاهذن. هاجن یانالبشدن  ەحیباب ەل ڕهشدۆجەوەپ

 ەواثواد ەهشداس ەسه وەهێىێذد یذاخ ەدوایب ەسیؾبى ەسەبیذاع

 .ەداحێد ی)ضمت( یجىاها ێزوه وێذ)مشفىع( ب ەسبى

و ەمەبەظتیب ەوانواج ۆسبەیهشداس ص البشدوی  ەل ەبشێذالد یواسئاظا

 ەواسهێىاویو بو ظاثواث ەمیه ەمەبەظتیب یاخىد ەو ەسەبیع یصماو

 یالبشدو یاخىد یهشجاهذو ەسب ەبشدسێخەد ەهاپ ەظخەییج ەیوص ەمتریًه

 ەڵيىجاهەه ڵەحیخا ەل ەهمىوه ە. بەسەبیذاع یصماو ەهشداس )فعل( ل

: ەڵێو د ەواثهاواسد ڵما ەنخاو ەسیانظ ەچىه دص اڵوما ەسظ

)أطلب  ەڕەجذابى ە( و لیاسمەحی یاسمەحی،)الىجذة، الىجذة( واجا )

 ەش یواث ب ڵەڕاووێو دو جشطواث ەبىوویه ەبەسل ەاڵمب یە،الىجذة(

 ەهەگشهگ ەوؼ ەظەسل ەخذج ەنهاج ڵێ،ب ەمىویهاواث ه ەوەئ

 ەب ەیەوێبگ اهەواج ەمىوو ه ێبگەنج ێیل ەمىوه ەه ەواثد

 .یاسمەجیەهەواجا  یە)الىجذة( ەیوؼ ەویؾئ ەهەؼەوەهشداس

حیل هەسوەها  یهشدو ێیل ەبەظذم ەه ێًواس ەهشدهذا ب ەسمانف ەوا

 یجىوش  ەهەهشداس ەسەبیذاع یصماو ەل ێذ،ب ەهشدنه یاخىد ێذب

 ەچىهى ەسدەخەن،د ەواوهەسەهە( جە)مفعٌى ب ەنهاج وەبێذالبشدن د

: )الاظذ( ەنو ەدا،د ەهەػهشده ەسمانف یواجا ەواوهەسەهەج ەجەهیاب

خىواجا )اخزس الاظذ(   ەه ێذد ەوەدووسبى ەواجای( بیان)إ ەید وؼیا

 .یبەثجا ێکیکاج ۆب یبەجەجا ێىاصێکیؼ ەمەوئ ۆیخ ۆب ەسماهەف ەمەػئ

 ەل ەجایبەثب ەبشێذالد ێىڕاج ەو ب ەجەواویب ەیەنسظخ هەهذێىجاس

 ەه ەداثسوود ەواجێىذال ەمە(، ئ182ؿ یبت،)ابً كخ یعشداؼ

 ی،)ابً جن ەهەالبشدساو ۆب ەبێذه ەڵگەیەنب یاخىد ەسەداوێًظ

 یاخىد ەبێذه ەاڵمیو ەجىاهشێذه ەه یاسێًپشظ ەل ەسوەن(. ه360ؿ

اپشظ یاسیەپشظ ەسظخ ەول ەبەظذم  ەڵيىب یەه یساظت یسهشدوی

: )ما هزا؟( واجا ەنو ڵخەپێىشدهەگا یاخىد ەسظىڕماهەظ ێیل ەبەظذم

 ەچىهى ەمێىێخەوە،د ەاڵمو ێب ەب ەهذێىجاسه ەمە( ئیە؟چ ەمە)ئ

)هل أهذ  ەوجشێذد ەوىو یان یيە،ه ەكیىەساظخ یاسیپشظ ێیل ەبەظذم

 هاواث. ەاڵمو ەب ێىیعذپ ێىەؼ ەهەمانمجىىن؟( ب

 ەالبشده ۆسەج ەمل ەبەظذ)خزف الفضالث(: م ەواوهەسج یالبشدو -

 ەلەواجا جگ یەمعىذ و معىذ ال ەلەجگ ەیەوؼاه ەوئ ەمىوه

و  ە،و ـف ە،)مفعٌى ب ەنو ەگشێخەوە،جش ئ ەوەواویئ ەوانمشفىع

 خاٌ، و ظشف(.

 ۆسص یرۆصداپ یكىسئاو ەل ەسباڵوەوب ۆسص ەسەبیذاع یصماو ەل ەالبشده ئەم

 یكىسئاو ەل ەنو ەهە،كىسئاه یلاعیئ یجىاط و ساگشجن ۆب ەهاجىو

( 3 یت: ای" )ظىسة الضخی: "ما ودعً سبً وما كلەهاجىو یرۆصداپ

 یصماو ەل ەواوهەسەواجا ج ەیە)ن( مفعٌى ب ەو)ما كالن(، ئ ەواجایب

: ەیەهمىوه ەمئ ەسوەن. هەلياو ەسماهەهەوەف ەب ەه ەسەبیذاع

، 1997: یل( )ابً علیذ)اعط ڵێیب ەؼێذد ەدسهما( ه یذاص یذ)أعط

و  ۆؼاییاهە،ب ەوئ ڕهشدویپ ۆب ەظەب ەجەهیاب ەچىهى ەجەنها( ب460ؿ

 .ەواوهەسەوانج ێذباظىشاب ێؽترپ ەهگەس

 ەهشده ەخذ)فضالث( ج ڕگاهەب ەوئ یالبشدو ەل ەبەظذم هەهذێىجاس

 ی،)الجشجاو ەول ەجش جگ ێيیؼد ەسه ەنه ەجەنهاب ەسمانف ەل

 ەباط ل ەنها( واجا جیىفعو  یضشو  یىهی،و  یأمش: )فالن ەن( و154ؿ

 ەبياث چىهى ەواوهەسەوانج یباس  ەوەئ ێب ەهشاو ەسمانف

 جش. یؼت ەنه ەسماهەوانف ەسەهەبى ەپاڵخعدى ەنهاج ەبەظخەهەم

 

و  یوىسد یصماو ەسدووه ەهشجاهذن ل ێىچىوەواویل یەهەال -2/1

:یيخاهعیەوەظ ڕووی ەل ەسەبیع  

 ەهێىانل یاواصییەوانج ەل یاجشەص ۆسهشجاهذن ص ەحیباب ەل لێىچىوەوان

 ێىەساهەیخى ەوئ ۆب ەبێذد یاسمەجیذەس ەمەئ ەصماهذا، ه ەسدووه

 .ەسگشنو ێذاج ەصاییو ؼاس ێربًف ەصماهاه ەمل یەهێً ەیاهەوێذد

انب ەل ەسفشاواهەباوو ب یاسدەیەویهشجاهذن د .1  ەسدووه ەل ەواسهێى

صماهذا  ەسدووه ەل ڕظخە ەؼەواویب ۆسبەیص ەسوەهاصماهذا. ه

 .ەهشجێنرێذد

 ەاڵمب ەیە،ه یانصماهذا بىوه ەسدووه ە)فاعل( ل ەسبى یهشجاهذو .2

 .ەبێذئاماد ەبێذد ەهەهشجاهذه ەسجیم

 ەیەهتریەوەصماهذا ل ەسدووه ەل ڕظخە ەؼەواویب یهشجاهذو ەسجیم .3

 ۆب ەیەنئاماژ یبىوو ەل یدیەبش یەهەم ەسجیم ەهمىوه ەب یىە،هض

 .ەسامبەسب یال ڕظخەهە یواجا ەبىوویه ێىەڵج ێىذساوەهەوهشج

سابشدوو و  یو هشداس ەیە،ه یصماهذا بىوو ەسدووه ەهشداس ل یهشجاهذو .4

 ێیج ەچىهى ەبً،هشجاهذن د یجىوش  یداواواس یهشداس ەبشدوو،ساه

 . ەهشجێىذسێًد ۆیەب ەهشاو ێىەل یباس  ێؽترپ ییە،ه ەسامبەسب ەسهجیظ
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 ەل یدیەصماهذا بش ەسدووه ەل ەجش ێىچىیەویل ێبیيیەوج ێیج ەوەی.ئ5 .5

و ەل ەسواسەوانب ەسوبى ۆب ەهشداس ۆخذاوید و  یوىسد یصما

 .ەسەبیؽذاع

 ەهشجێنرێً،د ەسچاوب ڕێژەیەوی ەب ەسەبیذاع ویوىسد یصماو ەل ەسواسب .6

بىو  ەسامبەسب یاسیپشظ ێگەیج ۆیخ یخىد ەسواسەهەب ەگەسئ ەاڵمب

اسپشظ ەنو ( ێذب ێو ەگەڵل ۆن،چ ،ەوێ: )بەئامشاصاه ەمبياث ب ی

 ەیوؼ ەل ۆیەگفخىگ ەوئاماهج ل ەچىهى ێنرێذ،بىشج ێذهاب ەوائ

 یاخىد ەسبى ەؼێذد ۆیەهشداس، ب یاخىد ىەسب ەنه ەسواسدایەب

 وێىێذبم ەبێذد ەسواسب ەاڵمب ێىذسێً،بىشج ەسدووهیانه یاخىدهشداس 

 .ەبشێذاله

 ۆسیص ەؼێيیب ۆیەب ەیە،ه یصماهذا بىوو ەسدووه ەل ێىذساول ەیسظخ .7

 ەل ەسظخ ەل ۆسەج ەمئ ەهەوێخەد ەجەواوەحیب ەسظخ یهشجاهذو

 ۆب ێىەهشجاهذن ئامشاص ێژیەوەودووسو دس ەهۆیصماهذا، ب ەسدووه

 ەب ەصیخ ەهەسكع وەوێذد یبىوو یالنه ەمتریًه ویئاظاهياس

 ەسظخاه ەل ێىاصەؼ ەمل ەسظخ یس هشجاهذوەب ەبەهەد ەهاپ ۆیەب یەوىسج

 صماهذا. ەسدووه ەل

 ەهابشدهەبەسپ ۆب ۆواسێىەصماهذا ه ەسدووه ە)الضمائش( ل ێىاوەوانج .8

 وێذبگش ێنراوەهەهشج ەوؼ ێگایج ەجىاهێذد ێىاوج ەهشجاهذن، چىهى

 ێؽەیه ێڵێخەوەوبه ەڕاظتیب یيخاهعەوەظ ڕووی ەل ەهەسظخ

 .ەواثدسوظذ ه ۆب ێگەیؽخنیج

( ل ی)مبن ەسهادیاسبى ەیسظخ ەل ەسبى یهشجاهذو .9  ەسدووه ەللمجهٌى

 ەیەویوؼ وێذالببر ەبێذد ەسواجا بى ەسە،بى یهشجاهذو ەسجیصماهذا م

هىەنو ە،سظخاه ەوجۆسەل ێذب ێگشەوەیجش ج )هذم  ڕوخێنرا ەهە: خا

( د  .ڕوخاهذویەحی ێو ێذهاصاه ەطه یاسەوهاد ەسبى ەه ەبیىیناملنٌز

 یيخاهعەوەظ ڕووی ەل یەهەوەال ەهذچ ەمباظمان هشد ل هەسوەن .10

اؼ ێىچىهێيیصمان ل ەسدووهشجاهذن ه یاسدەید ەل انب  ەه ەیە،ه ی

 یاسدەیەد ەمل ێؽەواویو ه ەداثصمان د ەسدووه ێىەسیخى یاسمەحی

 .ەمذەواجەوەه

 

و  یوىسد یصماو ەهشجاهذن ل یاسدەید یاواصییەواویج -2/2

:ەسەبیذاع  

ویل یباس  ەوەیپاػ ئ        ەمصماهمان هشد ل ەسدووه ێىچىەوا

 ەبىەد ەه یاواصیج ەل ەدەسهیەب یاسدەیەد ەمئ ەاڵمب یاسدەیەدا،د

 ە،دوو صماه ەمل ەسیەهێًه ێىەسیخى ۆب ێؽەه ەسچاوەیظ

ان ڵێًخا ەهذچ ەل یخینبش یاواصیەواهیؾج  یەهێىەوەال ەهذچ ەل ی

 :ەواهەل یاواصن،ج

 ۆب ەواسهێىاوەب ەیصاساو ۆسجشیًص ەسەبیع یماوص ەوەصاساو ەڕوویل -1

اكخفاس(،  یجاص،: )كطع، خزف، اضماس، اەواهەل یاسدەیەد ەمئ

: ەنو ێذب ەمه ەیەویصاساو ەهذچ ەهگەس یذاوىسد یصماو ەل ەاڵمب

 یجىش  ەسەبیع یصماو ێىەسیخى یال ەمەئ ە)هشجاهذن، البشدن(، ه

 ەصاهێذو هبياث ەسلێدێىذاویظ ش یجىو ەهگەس ەبێخەوەد ێؽەه

 ەه ەصاهیند ێىیعتیپ ەب ۆیەب یاواصاهە،ج ەصاساو ەمل یەچ ەبەظذم

 ۆ: )خزف( بەنو ەظەسیل ێىەوجًس وەیًبى ەظدىیؽاند ەوانصاساو

 .ەواسدەهێنرێذب یوىسد یصماو ۆ)هشجاهذن( ب وەسەبیع یصماو

 ەل ەداسظخ ەل ەسەظخەوانه یضبىوویو س ەوانوؼ یرەییصهج ێىاصیؼ -2

 ەسەبیع یصماو ەهمىوه ۆب ی،وىسد یصماو ەل یاواصەج ەسەبیع یصماو

 ەب ەسجەم ێذب یهشداس ەهەسظخ ەگەسئ ەظخپێذەواث،هشداس د ەب

 یصماو ەل ەاڵمب ەواوهەسەوان،ج ەسوپاؼان بى ەظخپێبياثهشداس د

 ۆجاییو ەوێخەبى ەهەهشداس دەبێذ ەپێچەواهەوەیەوب یوىسد

)  ڕیضبىووی ەسەوظ یکىسد یصماو ڕظخەی ەچىهک ەهەوە،سظخ

 یاواصیەیەج ەمئ ەبەسل ەسه ەیە،ه یکشداس( ەسکاس،ب ەس،بک

 ەسەبیع یصماو ە. لەداثسوود یؾهشجاهذه یاسدەید ەل یاواصیج

و  یم)جلذ ەوجشێذد ێیپ ەوەئ ێذب ەوەهشداس ەپێؾل ەسبى ەگەسئ

 ەسیبى ەو ێذ،بىجش ۆیب یىشدهەوەؼ ەواحیل دەواث( و وایرجأخ

 ەؼذاسووه ەل ەه ۆیب ەهشێذ( دیش)جلذ ێىذساوەوهشج ەهەهشداس

( یلتعم یت)بي ڵكىو یئاظت ەل ەنها. واجا جیيەه یاسد ێًؼد یچه

 ەقیؼ ڕەهەالىشة( واجا )وى یشول: )الىلذ ەهمىوه ەب ەیە،ه یبىوو

 یش  ەسەبیع ماویص ەل ەیەسظخ ەمئ ەگەس(، ئەڵذاه ۆپەهەج ەل

بێخە)الىلذ( د ەوا)إعشاب( ئ ەیىەوەبى  یاسهاد ێيیهشداس ەسیبى ە

 یهشداس ەسیبى ەوهۆیەؼەوە)مبخذأ( و ب ەظخپێىەسد ەبێخەد یاخىد

،  ەوئ ۆب ەڕێخەوەبگ ەه ەهشێذداد یاسهاد ێىاوێيیج ە( بیشول) )هى(

 ێؽەیه ەبیىیند ەیًبى ییەهەیوىسد ەهمىوه ەیشیظ ەگەسئ ەاڵمب

مىوه ەل ەدووس خەهەسظ یەوه  ەبێخەد ەمە. ئێىەوەهشجاهذه ە

 یەوێب ێىەسێًخى ەگەسئ ەه ەصماه ەمل ێىەگەیؽتنج ۆب ۆواسێًه

 .ێنێبخى ەصماه ەمئ

 یصماو ەل ەسەبیەوع یصماو یبەجمەهذیەویهشداس جا ێب ەیسظخ یبىوو -3

لجملت الاظم ەیەسظخ ۆسەج ەمئ ەو یە،ه یبىوو یذاوىسد  ە( لیت)ا

 ەؼەیب ەوئ یعاهەوەد وڕوودەداث یایذاهشجاهذن ج ەسەبیذاع یصماو

 .ۆیب ەهشێذ( دیش)جلذ ێىذساوەهشج ەه

جى ٶصداپیر یله كىسئاو هەسوەن .1 ُهْم ال ەها
َ
ٌم عمٌي ف

ْ
ٌم ُبى ـُ ( :

شَجُعىن( )ظىس )مبخذأ(  یهشجاهذو ەمە( ئ١١ یەحیالبلشة: ئا ەحیًَ

ً ەڕن: )هەڵێند  ەهشاو ۆب ەسگێڕاویو یوىسد ەل ەه ەهشاو  اڵڵ

بیذاع ەل ەبيىین( دێشنوى  ەل ەاڵمب ەًەمبخذأ ه یهشجاهذو ەسە

 ەچىهى ەواوە،ج ڕظخەهەو ەداوەه یسوو ەهشجاهذه ەوئ یوىسد

 .یذاوىسد یصماو ەل ەهي ی)جملت اظميت( بىوو

 ەسەبیذاع یصماو ە)الفضالث( ل ەسواسب یاخىد ەواوهەسج یهشجاهذو -4

وسدب ۆسجشنص یاجشوص  ێىەسەوانبضو ەچىهى ی،وىسد یصماو ەب ەسا

هتر د ۆیەب ەسدەگشن،)خشواث( و  ۆجش ب ۆواسێيیه ەو ەهاظشێىەوە،ئاظا

 ەوئ یظشوؼت ۆب ەگەڕێخەوەد ەسەبیذاع یصماو ەل یهشجاهذو یاجشص

 ەواه ەیە( هیە)معىذ و معىذ ال ەبیذاسەع یصماو ەل ە،صماه

جش  ەوەواویئ ەوانل ەجگ ەداوسظخ ەل ینبب ەظدبەسداسید ێذهاهش

 ەواثواد ەمەػب ێًالببر ەؼێذد وەهشێًد ەهذ)فضالث( هاوص ەب

اج ەسواساهەیب ەمئ یهشجاهذو یسووداو یاجشص ەسەبیع یصماو ەه  ی

همىوهه: )ؼشبُذ الخىَث( جىث واجا جىو، جىوػ  ە. بەداثسوود

،ئ ەسبەجەکەیؼ ەڵکىب ێخەوەهاخىس  ڕظخەکە ۆیەب ەخىسێخەوە

 : )ؼشبُذ عفیَر الخىِث(.ێىەیەیەؼ ەمب ەبىەسەجذال

 ێىذساودال ەیسظخ ەل یذاوىسد یصماو ەهشجاهذن ل ۆسجشیًص -5

 ۆسجشیًص ەداسظخ یەن ەل ەسەبیع یصماو ەپێچەواهەیب ەداثسوود

اج ی(یشاثو )جلذهشجاهذن  یوىسد یصماو ڕووەوە ەم. لەداثسوود ی
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 ۆسجشیًص یىگلیزیئ ویوىسد یصماو یىە،هض یىگلیزیەوەئ یصماو ەل

 یصماو ەپێچەواهەیب ێدێذەچێذس ێىذساوەوانل ەیسظخ ەهشجاهذن ل

 ی(ە)فئ ەل یاواصیج ۆب ەڕێخەوەبگ ەمەئ ڕەهگە ەه ەسەبیەوەع

 .ەسەبیذاو ع یوىسد یصماو ەسدووه

 ەسدووه ەلياو ل ەسبەخۆوظ ەس یه ێىاویج ێىاصیؼ ەل یاواصیج -6

. ەهەهشجاهذه ێىاصیؼ ەل ەبێذه یاواصیج ەه ەواثصماهذا واد

دوو  وەس یه یەن یلياو ێىاویج ەل ەیەه یاواصیج ەسەبیع یصماو

ویظ وەس یه  ەمئ ەسدووه ێىەسیخى ۆیەب ڕ،و وىهچ ویچىاس ویا

و  ێىاوەوانج ەل ەیەه یاصیاوج ەه ێذبضاه ەوەئ ەبێذد ەصماه

 یعتیو ەوصماهاه ەمل ێًصماه ەل ەبشێذالد ەیەنوؼ ێًواج

 ەظەه ەیژماس ەپێیب ەبێذد ێخەوەبگش ێگەهەیج ێىاوێًج

 .ێدابن ێىاوەهەج ەوەئ ەپێیو ببياث ەژماسئ ێىذساوەوانهشج

 ەب ەاڵمب ەیە،ه یبىوو یذاوىسد وەسەبیع یصماو ەل یذپ یهشجاهذو -7

 ەواویصماه ێعایس یاظاو ەپێیب ەیەوه یاواصیو واث جظاث ەباسەوك

 ێضماویس یاظای ەب ەسەبیع یصماو ەل ەهمىوه ۆ. بەگۆڕدسێذد

 ەثس ەدوو وؼ ە( لینء العاهى)إلخلا ەخشه ێب یتیدوو پ ەیؽخنیگ

ییو ەه ەهشێخەوەد  ەمدوو ەیوؼ ەسەجایو ظ یەهەم ەیوؼ ۆجا

 :ەنو ەبشێذ،الد یەهێىیان یاظا ەب ۆیەب ڕووبذاث

 ەبیىین)معلمىن الفف( د ەڕەجذابى ەل ە)معلمى الفف( ه .2

 ۆیەهاجىون ب یەهذا ەدوایب ینن)ن اٌ( دوو ظاه یذپ ەسدووه

هىن( الد یتیپ خى ەچىهى ەبشێذ)  ەو كىسظصمان ەظەسل ێنرێخەوەها

 یبىوو یذاوىسد یصماو ەل ەهشجاهذه ەل ێىاصەؼ ەمئ ەاڵمصمان، ب ۆب

 یذاوىسد یصماو ەل ەه ەبێذجش ه ۆسیج ەهذێًه ەهگەس یە،ه

بیذاع یصماو ەل وەبێذه اج ەه ەواوهاج یواس ەواهەل یەه ەسە  ەنه

)بىون(  یچاوگ ەل ەڕەجذابى ەل ە( هەبێذبىو، د ە،: )ەماهەنئ

 .ەسدەگیرێًو

 وەسەبیع یصماو ە)خشوف العطف( ل ەیىەهذیپ یئامشاص هەسوەها .3

 ەیەنوؼ ەهذچ ەه یذاوىسد یصماو ەو ل یاواصن،ج یوىسد

 ەاڵمب ەهىظشێخەوە،)و( د یبىوو ەبێب ەواهەدوو ه ێىانه ەخشێخەد

دوو  ەهێىانل ەهىظشێذد ەیەنوؼ ەهذچ ەه ەسەبیذاع یصماو ەل

. ەیەنمىو دوو وؼەه ەهێىانل ەهشێذ)و( داد ەوائ ەواهەداه

 ەساوسدب ەب ەیەه یبىوو ەسەبیذاع یصماو ەل یذپ یهشجاهذو ۆسجشیًص

 .یوىسد یصماو ەب

ویه ەجش ل ۆواسێيیه -8  ەب ەسەبیع یصماو ەهشجاهذن ل یبىوو ۆواسەوا

جشص ێژەیەویس اؼخلاق( یبىوو یذاوىسد یصماو ەل یا  ەمئ ەه ە،)

انو ج ەوانوؼ یهشجاهذو یاجشص ۆب یاسمەجیذەسە ەئامشاص  ەب ێگشەوەی

 ڕظخەیە ەمهمىوهه: )دسَط الطالُب اللغت( ئ ۆ. بەوانهشاو ە)مؽخم(

اج هذهێکیکشجا یچوه ەواوەج )اؼخلاق(  ەگەسئ ەاڵمب یە،ه ی

: )داسٌط للغت(، ەکو ەداث،د ڕوو یاج یکشجاهذو ەوەئ ەکاسبهێىینب

 .ەگشێخەوەد ێؽىوجشپ ڕظخەی ێگەیج ەک

و ەب یبەجەخشواث جا یهشجاهذو یبىوو -9  ێيیصماه ەچىهى ەسەبی،ع یصما

جاس  ەهذیًچ وەسەبیع یصماو ەب یبەجەجا یبەجمەهذیەویجا ویە(ی)خشو

 ی،داخىاص یواس ەل ەهمىوه ەب یاظا ەب ەبێذهشجاهذن د یجىوش 

ُخْب( و چەنو
ْ
 جش. ەیهمىوه ەهذەها: )كْل(، )اه

 

 :یوىسد ۆب ەسەبیەوەع ەل ەسگێڕانو یؽەواویئاس ێژیىەوەوجى ەهجامیئ-

 یوصماو یکىسد یصماو ێىانه ەساهبەسییەیب ێژیىەوەجى ەمئ ەهجامیئ لە

 ەیؽخینصماهذا گ ەسدووه یيخاکس یظ ەکشجاهذن ل ەیباس ەل ەسەبیذاع

 ەهابشدهەپ ۆکاسەکاویه ەکو ێىەنهاوؼ ڕوودا ەهذًیچ ەل ەک ەوەیب

ویکشجاهذن وم ەسب  ێکشدووە،پ ەمانئاماژ ێؽترداپ ەل ەسوەکوه ەسجەکا

میظ ەکو یاواصنج یەهیترداال ەهذیًچ ەل ەو  ەوەویصماه یعخە

ویکشجاهذن وج ۆسەکاویوج ەسدووصمانه ذساو،کشج ەیووؼ ێگشەوەکا  ێى

 یؽەکاویئاس ەسظ ەیىەبخ یؽکج ەک ەصاهیند ێىیعتیپ ەب ۆیەب

 .ەسامبەسکاسیەب ێژیىەوەجى ەمئ ەسەهجامید ەکو ەسگێڕانو

 ەسگێڕەوانو ەوكىسظ ێيیواس ەسگێڕانو ەه ییە،ه ێذاج یگىماو      

 ەه ێؽاهەیه ەول یەهێً ەبىەوە،د یروگشفذگ ەهذیًچ یجىوش 

 ەسەبیەوەع یصماو ەل ەثباب ەسگێڕاویو ەل یدیەبش ەبێخەوەد ڕووبەڕوویان

 ەب ۆیەهشجاهذن. ب ەنو یسووو یاسدەیەوید ەل ەجایبەجیؾب ویوىسد ۆب

و ێىیعخمانپ  یان ێڵیل ەگەسئ یەهەوال ەمئ ەسظ ەیىەبخ یؽًج ەه یصا

اج ەسچاوڕووویب و  ەسگێڕەوانو یىەماله ەیىەوەوبى یسووو ەوەئ ییەه ی

 :ەماهەل ە،گشفخاه ێؽەوه ەمل ێؽىەخخەپ ەیىەوەئاگاداس بى ێىەسانخى

 یان ەسبەخۆبًجا چ ظ ێىاوەوان( واجا جpro) ێگشەوەیج ێىاصیؼ -1

 ەچىهى ەهە،هشجاهذه یاسدەید ەل ەواثگشفذ د یجىوش  ەسگێڕلياو و

اسد ێل ەؼێيیب ۆیخ ۆب ەهەسظخ  ەگەڵل ێىذساوەهشج ەماوەوه ی

 ڕەهگە یوىسد یصماو ۆب ەسدەگێڕدسێذو ەه ێگشەهەج ەمەؼذائ

بذاث،  ەجەواوەحیب هەیواجا ەسەبیەهەع ەكەد ەنو ەجىاهێذه

 ەهێىانل ەواثد یاواصیج ەسەبیع یصماو ەه ێًواج ەجایبەثب

 ەسهچ، ه ڕووى ۆیو وهچ ڕووى یو دوواوهچ ڕووى ێگشەوەیج

ڕو ەبێذد یاخىد ەبێذد یاواصج ەیواجاه ەه ەبەسئەمەیەل  ەسگێ

 ەؼاویؼاهب ەیواجاه ێذجا بخىاه ەوانوؼ یهشجاهذو ەل ەوێخەوەدووسه

: )رهبذ معخعجلت( ەهمىوه ەب ەسەبیەهەیە،ع ەكەد ەواوەهەیواجا ج

 ەس: )بىەواهەل ێًؼد ەهذچ ەب ەواثد ەئاماژ ەسەبیەع ەسظخ ەمئ

(، ەلياو ەهەوەهشداس ە)ث( ب یبىوو ەهۆیب ەهچ ەسەهەبى ێىذساوەوهشج

ج ەاڵمب  یوىسد یصماو ەسظ ۆب ەسدەگێڕدسێذو ەیەظاد ەسظخ ەمئ ێًوا

 ەبیىین( دۆیؽذس ەپەلەب ەهەهچ یان ەپەلە،ب ۆیؽذ: )سەب ەبێذد

 ەچىهى ەخؽێذ،هاب ەسەبیەهەع ەسظخ یواجا ەمانه ەسظخ ەسدووه

وید یەهەم ەیسظخ هاواث، و  ەجەهەباب ەنخاو ەگەصیس ەظدىیؽا

اج ەهەیهشجاهذه ەواثد گەصەهەەس ەب ەئاماژ ەه ەمدوو ەیسظخ  ی

 ێضاهەوەگى ێيیئامشاص یچه یبىوو ەبێب ۆیەحیخ ەنو ەهەسظخ ەهشاوەوه

 .ەواثد ێىەل یباس  ۆمعيیچ ەسوەنه ە( هیلالخدى ىاـش)ع

جىونپ ەه ەیسظخاه ەوئ -2  یچه یبىوو ەبێ)مبخذأ وخبر( ب ەل ێىها

 ۆب ەواویصماه ێؽەیه ەوسەجشیًگ ەسظخاه ۆسەج ەم: ئێًهشداس

 یوىسد یصماو ەچىهى ەواث،دسوظذ د یوىسد یصماو ەسظ ەسگێڕیو

 یصماو ەسظ ەسدەگێڕێخەو ەه ێىیعخذەواثپ یەوه ەیسظخاه ەوجۆسەل

 ەمئ یرۆصپ یكىسئاو ەل ەجایبەثب ،هشداس ەسوبى ەب یياجەوەب یوىسد

 ەب یهشەبانم ەوسەوگ یخىا ەچىهى ڕوووی، ەب ەسدەهەوێذد ێؽەیەه

 ە،البشدوو ەیەیسظخ ۆسەج ەوئ اهەیەسەظخه ەول یەهێً ەبەظدێًم

 وەبًگشفذ د یجىوش  یوىسد یصماو ەسظ ۆب ەسدەگێڕدسێذو ەه ەچیه

 ێڕدساوەهەگەسو ەصماه ەل ێیل ەبەظدیەحیم یەجەهەئا ەه یەیواجا ەوئ

 ەدەظذل ۆیخ ێژیو چجام ویجىاو یاخىد ەیًهاه ێپ ەظتیه ۆیب
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: )ففىذ وجهها ەهاجىو یرۆصەداپ یەجەئا ەمل ەنو ەهمىوه ەب ەداث،د

 ەهەسظخ ەڕەجذابى ە( ل29 یت: ایاث( )ظىسة الزاسیموكالذ عجىص عل

 ەل ەواڵەهەوه ۆش یخ ەل ەاڵم( بیم)أها عجىص عل ێىەیەیەؼ ەمب

 ەه ەاڵمب یە،)أها( ەالبشد ه ەهەی)مبخذأ( ەهەسەهەكع ەسظىڕماویظ

( ەصۆهمه یرێژهێيی: پی)وح ەب ەبێذد یوىسد یصماو ەسظ ەسدەگێڕدسێخەو

 ەمیه ۆسەوص ەسظىڕماهەظ یواجا ەوئ ەواوەوج ەهەسظخ ەه ەبیىیند

 ەسگێڕدساوەو ەل ێمانهاگاث پ یانخىا گ ەبەظدێتیم ەه ۆؼیاخ ەل ەواج

 ەسچاوەظ ەسظ ەڕێىەوەبگ ەبێذد ەسه ەواهیؾئ ەچىهى ییەهە،وىسد

)مجاهذ أبىالفضل:  ەوانوؼ یواجا ەل ێيۆڵیىەوەل ۆب ەسەبیەوانع

 (.66، ؿ2016

يیب ەوانصماه یبەجمەهذیو جا ەوانصاساو یاواصیج ێؽەیه -3  ەجش ەؼێ

 ەحیباب ەل ەبێخەوەد ەسگێڕو ڕووبەڕووی ەه ەیگشفخاه ەول

 ەهذیًچ ەسەبیع یصماو ەهشدوو ێىەباظمان ل ەسوەنه ەهە،هشجاهذه

 ەپێچەواهەیب ەجەباب ەمئ ۆب ەواسدەهێىێذب ۆساوجۆسج ەیصاساو

 .ەسبگیرێذو ەوانصاساو جۆساوجۆسی ەظىد ل ێذهاجىاهش یوىسد یصماو

 یذپ ەسگێڕاویو ەه ەگشێذد ەسچاوەظ ەوەوەل ێؽەهەه ەهذێىجاسه -4

 ەوؼ ەواثواد ەمەػئ ەواجا، ه ەپێیب ەنه ۆدەهشێذب یتیپ ەب

بذاث  ەدەظذل ەسظخ ڕوووی ەسجیم ێؽەوه ێخەبب ێىذساوەهەهشج

 ۆیه ێخەبب ڕەهگەبذاث و ەدەظذل ەهەهشجاهذه یئاماهج یاخىد

 جشدا. ەکەیاماه ەل ێىذساوەکەکشج ۆسیج ۆڕینیگ

 یە)كذس ەگێڕێذد ەسیو ەه ەیصماه ەوئ ەظەسب یًدا یصماو ڵبىویصا -5

 ەهگەس ڵەخا ەم(، ئ122-121، ؿ2016وعجت:  یو ظه یهىولي

ڕو ەچىهى ەهە،هشجاهذه ەحیباب ەل ەبێذه یخشاپ ەوەیواسداه  ەسگێ

مىوه ێذهاجىاه و  یًدا یصماو ەژمىوویه ەل ەسواثد ۆیواث خ ە

وێه ەهگەس ەبێذه یاوس ۆسص ەگەسئ ۆیەب یگەسییەواوی،واس  ەباش یب ەجىا

 بياث. ەهشاو ێذاج یهشجاهذو ەه ەجاهەیباب ەوئ ۆب ەسگێڕانو یواس

 ڕوەوە ەمل ەبێخەوەد ەسگێڕو ەڕوویجش سووب ێؽەیه ەهذیًچ هەسوەها

هاوجاوان  ەوؼ وەوانوؼ یواجا یاواصیأظلىب و ج یاواصیج ەنو

 ەسگێڕێيیو ەب ێىیعتیپ ەمەػهشجاهذن، ئ یاسدەید ەل ەجایبەثب

خ ەیەه ەصاو ؼاس ێهاجىول  ەسدووه ەژمىوویه ەژێشل ەسواثد ۆیجا 

 ەسجەواویم ەه ەسگێڕێذو دەكەوان ێىاصێًؼ ەب ێذو بخىاهصمان

 ۆیخ ەڕەجیەهەیواجذا واجا بى ەهەمانل وێذبىش یاج یهشجاهذو

.ەداثه ەدەظذل

 ظەسچاوەوان

:کىسدی  

،ماظخ ەیهام یذا،وىسد ەو هشجاهذن ل ەظتنب ەلی،ع ەسعىم ەهش.ب1  ەس

 .1992 ەولێر،ه ەڵحەدیً،ظ ۆیئاداب، صاهي ۆلیجیو

و  ەسهەمهێىانب ەیەویسواهگ یوىسد ێضماویس ەسیم،هماٌ ه یعل یاس.د2

 ەاڵخەدیً،ظ ۆیصاهي ەسوەسدە،پ ۆلێجیو ەس،ماظخ ەیهام ێضاهەوە،گى

 .2002 ەولێر،ه

 یصماو ەل ێضفش ەیدسوظخ ەعشوف،م ەفامعخ ەبذولجەباس.ع3

 .2005 ێماوی،ظل ۆیصمان، صاهي ۆلێجیو ەس،ماظخ ەیهام یذا،وىسد

 یۆسیج ەیسواهگ ەل ەجاڵەوانب ەسەظەه ی،خاج ێمانظل ڤیان.4

 ۆیصمان، صاهي ۆلێجیو ۆسا،دهخ ەیهام ەظدىەوە،و ب ەظەڵذد

 .2007 ەولێر،ه ەاڵخەدیً،ظ

اظم ڕظخەیكادس،  ەس.کاسوان عىم5  یصماو ەل ەهذب

 .2008ێماوی،ظل ۆلۆجی،کىسد یذا،مەڵبەهذیکىسد

 ی،وىسد ێضماویس ۆدێلیم ەس،عىم ەسمینو ه ەخىییم ەمەد.مد6

 .2004 ێماوی،ظل ەواویؼاس

 ەل یيخاکس یظ ەیەکیکشد ەهذچ ەبذولاڵ،ع یلکام ەهاباد.م7

 ۆیصمان، صاهي ۆلێجیو ۆسا،دکخ ەیهام ەوسامیذا،ه ێىەصاسیؼ

 .2010ێماوی،ظل

 .2004 ەواوی،هەولێرصماه یجش ،ئاظۆیەکیینعمش أم یا.وس8

:عەسەبی  

 .یماللشآن الىش .1

: داس یروثأدب الياجب: ابً كخيبت، عبذ هللا بً معلم، ب .2

 .1997، 1ط ە،املعشف

، یروثالاـل في الىدى: ابً العشاج، ب .3 : مؤظعت الشظالت

 .1985د.ط، 

 ی،الترار العشب ءیاداس إخ یروث،ب ی،: أبى فشج الاـفهاویالاغاو .4

 .1997، 22، ج2ط

، یت)ملاسبت دالل یتوالتره یت: العشبیناللغخ یهظام ینالترجمت ب .5 )

والترجمت، العىت  یتوعجت، مجلت العشب یوظه یهىولي یتكذس

 .2016، 26العابعت، العذد 

دساظت ملاسهت بیها: )أواد أخفیجشجمت كىله حعال .6 جشجماث  ین...( 

أبىالفضل، مجلت : مجاهذ یزیتاللغت إلاهجل یاللشآن ال یمعاو

 .2016، 26والترجمت، العىت العابعت، العذد  یتالعشب

، داس یینیالغال یمفطف یت،جامع الذسوط العشب .7 : أخمذ صهشة

 .2006، 2لبىان، ج –یروثب ی،الىخاب العشب

عبذالعالم  ی: مفطفیمن الىشفي اللشآ یالحزف البالغ .8

 .1992ن، د.ط، اللاهشة: مىخبت اللشا ی،أبىؼاد

دساظت  –و داللخه  یزیتوالاهجل یتالعشب ینفي اللغخالحزف  .9

ف : جالس ظاالس أخمذ، أطشوخت دهخىساه في یتجلابل یتـو

 .2015 یزیا،/ مالیتالعامل یتالجامعت إلاظالم

: أبى املياسم، اللاهشة: داس یفي الىدى العشب یشالحزف والخلذ .10

 م(.2008غشيب، )د.ط(، )

صححه: الؽيخ مدمذ  دالئل الاعجاص: عبذ اللادس الجشجاوي، .11

ذ  م عليه: مدمذ سؼي
ّ
عبذه ومدمذ مدمىد الؽىليطي، عل

، 6سضا، اللاهشة: مطبعت مدمذ علي ـبيذ وأوالده، ط

 م.1960

 ی،ء العىبرالبلا یؼشح أب ی،: املخىبیاملخىب یبالط یأب یىاند .12

 داس املعشفت، )د.ط(، )د.ث(. یروث،ب

عبذالشخمً  ابً مالً: عبذهللا بً یتألف یعل یلؼشح ابً عل .13

ً عل  .1997، 1ط یت،: داس الىخب العلمیروثب یل،اب

 یاكىث، یمان: مدمىد ظلیتالفشف یغفي الف یلظاهشة الخدى .14

 .1985د.ط،  یت،داس املعشفت الجامع یت،إلاظىىذس
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15.  ، ظاهشة الحزف في الذسط اللغىي، إلاظىىذسيت: داس الجامعيت

 م(. 1980د.ط. )

ذ  أبى بؽش بً كىبر، یبىیه،الىخاب: ظ .16 وؼشح: عب جدليم 

 م.1983، 1العالم مدمذ هاسون، )بیروث: عالم الىخب، ط

في املفطلحاث والفشوق اللغىیاثاليل .17 بىالبلایت: معجم  ء : أ

 .1998، 2: مؤظعت الشظالت، طیروثب ی،الىفى

ث: مدمذ عثمان،  ی،البلاء الععىش یء: أباللباب في علل البىا .18

 .2009، 1ط یيیت،اللاهشة، مىخبت الثلافت الذ

،مأمىن ؼ یلبه خل ی: اعخنیمعجم الصحاح: الجىهش .19  یما

 . 2008، 3: داس املعشفت، طیروثب

: داس ومىخبت یروثب ی،الهىاس یً: د.ـالح الذیزاملعجم الىج .20

 .2007الهالٌ، د.ط، 

وأـىلها، واظخخذامها، وعىم  یعتها: طبیتاملعشفت اللغى .21

 .1993، 1ط ی،اللاهشة: داس الفىش العشب ی،جىمعي
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