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  مبادئ فن اخلطابة وأصوهلا العامة 





  

  املقـدمة

  و  ره وأ و رأ  نما    ا 

 ا  و ، أ  ي وآداب ا    ، ا 

  إذا إم ا أ ا ّن ا وذ وع ا  

ا ع اا و ت اا    (س ا) 

  ان وال .

  غاية البحث 

 أو و ا  أ  ا  عا ا  ان ا

 رف  ا أول  يا ار إ ن وما   ا

.  دىى ومن اا  ا ا   

 ى او  ف ا  را مض ا   أم  

  زت ، و ارسا آ رت وو   ى ا ،

  ا و ا ا  را ع اب او ا

  اص .

  صعوبات البحث

 األستاذ الدكتور

 مجيل حليل نعمة

 الباحثة

 رقية حسني شريف االسدي

 كلية اآلداب -جامعة الكوفة 
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ادر و  وم أ ا ا وا ا ة  

و ا  ةو  دةا م      صا  

ن وا   و ، ا ص اا  دو  

. ر ب ا  ا    اءأ   

  اهداف البحث

    ا  ا ول ا أن  ا ا رط 

 نمن ا ، ار إ و وره  اأ و رأ 

  ن او ،  و  

. أ  ي وآداب ا و   ا   

  تـمهيـد

     ت ان ازدما  سب ا ب اء اام    

  و ر اظ  ت ا ت نوا وا ا

     ) م   ا * و * ا   ة ة اطا

 . ( اطة او ا)١(  

   ) ن ام     ء وظ ا  رو

    ،    ا و ف ا ، ا  ا ر ف

         ه ي ر   ا وا ا    

  )٢(امراس). 

     ا   أن   ن ت اه ا و

     ا ا ط ) ن ووا ا   ارةا   ة

را ةء ان أو ولا  ا  ن إ *سو*

        ا  ما وا ا ا   ر      

    )٣(أا ) .
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    و  داد اطا  ا  رظ  نو

ا در اة ، و اا إ ام   أى  وار     

     را ن وا وىا إ أ  عوا ا 

   ا وا ان ا اس وأن     و ء أن  

       ا  ن ، ا     ان   و

اع واي أ  مء ا ا  ه اة اة  (  )د     

اا ا  روا  ذم ا * ل أن ار ذ أن   

 ا  ع  ن از ا ، أ   د و *ذوام 

* ف م ع  ا (ال) و  روا أى       

      ا    ذوأن ام ) ن ار  * سس ا

. ( ا  )٤(  

 وا ات ل أ  ا و ذ ظت ا

  ن ن ا ، وا رت ا ةأ ا

  ان  دون ا  ىاس  ذ ا وما ون أن  و

 اون أن ا ون آذ امو ا  ا و ا  

 وري أنا  أن ا  ) ا  ه ا و  

  )٥(ال وا ا و ا  ا واف ) .

   إذ إم ا ا م   أن ا   ذ و

  ذ  فا    و ، د ا  ن واا 

ا . و ه أمب ا  ا رب اأ إ )٦(  

 م سو را  * سر  رواد ا وا

     و ا      م ف او ، ( عا  )

     ا     ع ووا ف      ا  اع وا 

.   ا  
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     وا ا  و راء ا ا ى ذ و

ا أب ااب ل ا و  ذ أطن د ا    

اط  ل ( ان او   و . ( ا)٧(  

 ان    ي  ت ا   وأا ظ ار ا 

 ىا   .     

  اخلطابة لغة واصطالحا  -أوال:

 اب واط و ا ا ، وا          -: اخلطابة لغة

    وا ا  طا و    ا

      ع ور اا ا  و ا ا وا

 .أول وأ  ا ٨(ا (  

ا     ،   ا و اض   ا        -: اصطالحا

.  ب رض ا  ضا   

         ر وإا   ) م ف اّ ا ا و

ا  وا وا      اه وو ا    و ا

ا  .(  ة سا  م ا )٩(    

ف ا م )  اام ا ر   اع  أي          و

ع اد و  ا  ا  ال واب ا أو   

  )١٠(اك) .

       م  طا ع ، أا     ن ا  و

س  أو   ت       ا  و     م

 ّ أر أ  سا   ناء أ ع أي  عا ) م

 .( أو ا ول ا)١١(  

           ا  ا ا ا  ) أم إ ا را  وم

 (   ا ا  ن ا وذ .)١٢(   
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 ذ ف اط ا  ء ون ا (      وء

  )١٣.(    و أ ار) 

وا ى ا  أم   و  ا وار  ن          

 ا  

ا  عم) م ّ نطأ أ  ازدادت   ا نو

.(ا ا ا)١٤ (                    

    و   عأذان ا ا د ) م ّ راا أ

.( ب اا)١٥(  

: ا إ ت مه ا و-  

١-  ر   إّن ا  

٢- و ا  ار  ا  ل  

٣ - ا  إم ع اا ام و 

٤- ا ع واا  إم 

٥- ا  عم  

٦- إ   وا    ا  د  اوأ  

  اخلطابة علم أم فن  - ثانيا :

 ّ (ان   ا  د أن    ات ا 

     م ن ووإ  و  أن  ا  ورا

  ا ّ م و ال وأ  ي م    م

           ك ا وإ  ة واح اوط ء اوإ ا

   ا      وا ا   ا  أداء  ا

   ه ا     درا  و ا ا ع ووا

        اتظورات واا  رس أن ا و  ا و

 . (دا ا)١٦  (                                                                                           
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و ورد  ا ا أن ا  ( ا ا  ات 

 ر  ا ا أن ا ء و  ا  ا

وأدا  ا ا و أو  أ ا ا  ارج

  هو أن ا  ا  و  رة      

   ) ١٧(اح) .

ة ودة اا       اد اأ  

    م       رقا   وا 

  و او ل ا  و ذا وا  ن ذا أن

ن م ا   

     نما  )    ن واما 

          و ا ا إ    أن     ف

.(   را   ا ا )١٨ (    

    أر  ا  وا  ا نو    ن ا 

   دو  اءا  ءا   أ      ق در

ن امول ام  و ا ا أ       ا ا وا رض وا

. ١٩(أر(      

  ا ذا ا ىن اا   أن   وا

ارا و و  إ اء ا     وإذا 

ا  ا وه ا و ا  أف إ ارا إرة

    ).٢٠(   

  وجه احلاجة إىل اخلطابة - ثالثا:

 أن ا  راتا أ  دة اه ا  ا 

م نما  ظ ا ا و اا  ون أنى   نا  
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ون ا وون (أن اورة   ا و ا  ا د

 .(  ي ول وا و)٢١(  

 و          ووا ا ة اا أم ) م ا  نما

.( ا ا  ا رواد ا مو وا)٢٢(   

  ا   ا        وو مما ا   ةظ ن ا أن

 ا ن ، أما  ءا  ا  ام   م 

    اط و ة اا ت طإذ أ ا   ا 

ل ا   سر  س اد اّ   و  

وار واوا  ة اا . ٢٣(ا(   

  را أ  ا ا  و  بز اوا ا ا

     ل وروا ا ة وا   ربن اوا رة ا)

             تاا    زع اك وة آما  ةا اا

ا  ا اء و      و  مول           

  آو وث آ  ا د إ ا دواع وأب  ه        

  )٢٤(ا اء). 

 اا م ف ا ا واع    و ا (ا اماع اد  

  )٢٥(ة  ة ا ورؤاه  ت اد ).

وتش��تد باش��تداد األزم��ات الت��ي ت��رتبط ارتباط��ا ج��ذریا بمص��یر الجماع��ة وتقری��ر   
  مستقبلھا وترجیحھا بین النزاعات والتیارات التي تحدق بھا . 

ت أى   ج إ       اس إ إ     وك��ذلك 

ان واة إ ادئ وان و ع ا  ون     

     أو د   إذ إّن       و  را  أ

 .   

  روا  ن و       ن ق ا  

            ا   ج و و ا ا  ر أ طا 
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  أن ا    أ        لن واا    طا

.  ر  سا ّ  او  در  ا ٢٦(ار(  

 و  ة واا )   ان ر وا

  )٢٧(ت اة وان ن ) .

و    أب ح ا ا اق ة أو ة          

  ا ا  و ، وا       مأ   ذا

     ا  طة ااء وموا ّا و      أر و 

ذ )  ا ااض د أذا ا ا     و ة   

  دي إ و  و  هو ّدة ار واوا وا

     ا ا   امع  و دي إ   ا  أء         

.( )٢٨(                 

  وظائف اخلطابة  -رابعا :

 ا امن أول  رّوج  )  ب  اء د     

      أم  سع ا   ت  ان ، وما      

  )٢٩(وات ) . 

و ار أول   أ ا  و درا  ود        

 ن     وظ ا  زتا ا ب ا ن   ء أي أن ؤ

و ا  أن  م ا   ا ن  مذ    

 . وا  )٣٠(    

ّ  نطا ق       ِّأس او وا ا  إ و ا

  ة ا و او ِّ    ر   او م

 .  و ٣١(ا(  

 ا م نو    م  ا ا        رة رة أو )

     م ا م   رةه او  ذ إا  درا ز
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   د  و       أ   ا  ا ا

  )٣٢(واب و    أل  اع ) .

      و وا  و  أّول) أن ار  ا  وا

  .( ا )٣٤(           وظ  ن ةا  ا و ا  ا

:ا أ-  

  اع أ    أي ا  أي  ار وا  اع  ا  -١

  .ادئ

       )٣٣( ا  اب ا وات . -٢

٣-           ظ اا   سا   توا ذاب اا

.   

٤- .  انوا ظ اوإ ر ا رةإ  

٥-   . أ  او   أن ا    ساد اإ  

  ) ٣٤( ا ورة اّ وح    اس .  -٦

  قيمة اخلطابة  - خامسا :

      ما  و د ) م أن  ا  

امم   و و  وااع   ا ا اي  أن   

 . (أ إ غ ا م أن   إ )٣٥(  

  ازت و ا امن ض ا  ا واط وا

      ا يء وا ا و ما  صا  اة او

 ا ا  أن ون ا وا  إق ا ن امن      

م  ا و)  اام  اء  ال  

 ةا ا. (ان)٣٦(  

   ورن ءن ا ر.  و٣٧(أ( : ا -  

١- . ق واا  
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٢- . ب واا  

٣- . طا  عا  

  اارد وادر . -٤

٥- . ا  

و ا ن ا   أر اق وا ، و  أن   

    ن  و ، ب وا  و وارد ا ىو

أن ف ة او وار و  أن  وآي مع  ان وان ف    

. وا  وب ا٣٨(ا(  

   وإ    د سم  ادا  يح اا  

  ن ة          اد   ح ين اا  ل وا إ 

   ن    ان واا  د ا ّة اوا ، ا

           ياب ان او وأ وا ة أر أ ن إا

واءة ا ي اة إ اا  د أو     ومر

واص  ا و    ا ا و ص  ة        

اطا إ و دة واا     و ّرا  و

     و إ ة وا  اب إا  و ّوا ا  ونا

وا  نا    ) نوء ا ا *  أن أ   اء

  ا  ل ان * (ام و ( ر ا   أ

. ( ا  ر وو)٣٩(  

 ن وا    ا   را و   ل أن

   م ( ا  وا ) . ( أن  ان ا ) .

        ل ا    إذ إم ا      و

   ا إ وا ى ا  تا  س وا ا

. أ   إ ى ا  ا ا  
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  عوامل نشوء اخلطابة  -:سادسا 

  م ر ا  نما  أن   وة اا م

. (ا  ة وظا و ا)  ءأ    )٤٠(  

       ةم ا  ة ت ا اا أ ار و

اط ل   )  ا     م   ا و

 ر        -اا  وا     ،  رن أن م أذا م

. ( طوا رك اأن م )٤١(  

 ة ا  ع اب وان وان واوف      

    *  ازا ل ا   الع      واا   أم )

     ج  ب م ط  ب يم  ا أا

   ا و ا  وا وا ا و وب ا

.(ا ؤوا)٤٢(  

 . ا أ ا ة   ٤٣(و(:-  

١- : ا-  ا د     ر ا ر ا 

       ا ب ا  ا و ى إا  إذا إ ه و

  اء  . و   ا  ا ود  

          ءوا وا اطا  د ا و اأم

ا  ن. دة  

٢- : ة أر إ ح اط-   ا ّ إذ أ  ا دو

          ا ا وار وا وا ا م   م 

  رو ا و ا   و ة أرو أ  ح إ

  )٤٤(ا  ا . 
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٣- اث اا   : وا وا -      ب  ث او

          نر  رظ دي إ ن ذ    ا

  ون دوات 

  ل  اء  ا واض وا و  ا اى.

ت  ر ا و   ا را -ارات واوب : -٤

       دن ا ح ا  دةا   او

         . ا ا  مو  

٥ - : اب اا-    وار   ا  ابدت ا أذا

  ا  ا أم اب اأن ا ا و      

 ا      .  

ود ا أى د ن م  امر ا وا وازدر       -٦

  وات اوا ري اا وا ا وا ا

 ت ا٤٥.(وا(  

 ٧-           دة اعل أما ا  د وروا  ل اا

 ا    ا تب اار  ا ا ا 

      ا  ا و و ا  اروأ ، ا

ا  إ   أد  ا ا ي د  ادن        

.)٤٦(  

  ا  م  تا أن ا  م  ا     و و 

  وا   . نا   

  لبحثخالصة ا

: وا أدوار  ا أ   زأن ا-    

١-         اأ م إ وا أدوار ع وا  م ا 

 . ا  
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٢-    ر مإم اأ  ا م    ا م عا 

            ا  م ةا  نمق ا ي طا ا

  ا وا ور ت  اع .

٣-            إ   ا   م ا  نمن ا

  ل ان اى .

٤-  ا ا  م رض   وا ن إمول ام  ءما  

    سة ا ءا  ف يا ا ا إ و

       ر ا   رأ   وا ب ا

. ر اا  

٥-       ا  عا  وظ  م  و ا د وظ دئ

  ا واب اذا وم    م  ت  

٦-          و اطوا ا  م  ت ا  ا

       د ا م إ ع ام   ا 

  روا ح وااض ا وى واا. وا  

٧-      ل اإ رة ووا وا طا ن وأر   

   ن وره ا ان ا    ن ن ا نره ا

 رت  ل اة وا ار واا ا  دة   

. ا  ظ  و ا  

٨-           أن ا  ن ا ا  د ا   ا

        و ء ا   ا  و وا ، و

: ى وا  أ اإ-    

أن  ا أن  در اد واب واء و           -أ

ل وا و اا ا    ات طق أى ر  وا

 . ا ا    ا     
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ال ا اض ا  روا  ال   اع       -ب

  وا وااف.

 ا أراء ا  ام ون ار   -ج

 .ا  ة ول ةظب اأ  

٩ -  ب ان أ نون ا راتا  ا ار

 وا اط   م نما أ ا  ا

ا ا م . و ا   

١٠-  را  ارس اا ط    ر اظ

اوا ا  ا أ أ ا ، أ ار ما 

 ا  ن وا وا ا   ن ا

ع واوا ار ا  ر إذ أم ر  ا

    ذ   اك ، وآم ت اوا  ومو

 ، ا ا   ول راسوس ورو ذوام

 ا ا  نو ا ا  ى أن ا ن سرو

ب اأ ا  ن راسون  وا ل إا  ورة  

١١-  ر  ا  ز   د  ن اا  ا 

  رت ا ا  ر اوا ر ا  

   ا م ر ا  إ وو ا 

ا  ر  ذ و ر ام إ ا  وجا س إ

ر  ا اي وا زدت  ا ارات 

 و وا  ت ا  ىأ ا وأ  ا

 ا   م إذ أم ا ا ا 

  ا  وو ر اام   ا او اأ

  مو ا ا  رةأوج ا دت إ ع وا
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 د  ارة  از واع وا اى 

. ء اا  ن أن ا  

١٢- ة ا ا ا ء  أء ا   و ا ا

 ا  ذ و ض وآ وي وم ا  زوأ

ر ا   ا  ام وا   و از أر 

 أ ء اأ  هان وأز اوإ وا ا   ما

   ا يت ام نرا  ر اا  ف.  

١٣-   ا مي اه ا ت ا  ل اا

اب وا  ارا وا  وا ر و  ا 

 اه وأ   نماث ا ا إ  أ   

.   

١٤-    ت ان اطوأ ا    ا  

  ل أوا  ا رز أا و ، ا    ار

  ء   ن ا   رهأ مو  ف

  م  ا    ر  نطأ أ  

ل ورا ارة  رس وروس ور  وى 

 ذات وا ى أمق وا  ر و ا  عم أم

 ل ا ا ا   ا  ا و 

    ن ا  آ   

و ر ود ا  آذ  ا ء   أاء       

       ةارس واا  نا   ن ا  ا

. ا  ت   ا  ا د أ  ظوا  
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١٥-  م  ار  ا أ    ف أول  م رة ا

:  رهز أوا  ب و  ا-  

ا ار أب ا ا وب و م  ط    -أ

.( ا ) س اا  

  أاء ا و   إ  ا و  و        -ب

 إ. وا ا  أن ر و  إ     

ف ار ه  أذه اطن  ام   أ ار ا       -ج

. أ ده  ام أ   

و    ن ر ا ا  ر ا ا و ا      -د

       أ و  ى ، ون اوا ا   ا ر 

ا   ط  أاء    ا  ال إذا  

     ا ا  او اء اا      أ و ا

 ة واوا رب ا  وا ا ا  ا ا

      ا ا  وال      

  هوامش البحث

 *  أ  و را  درس ا ا مط  مم ف

-   رأ ر أ و ا أ اطم ا ،  دوس

، ١أ ا اب وام ، رل  ، روم أ أ ، رج  ، ج

  ٨ن ، ص -وت 

 م  ن أولو وا ما ر  ي وا ا أ ز و *

ا  ا أ  ه نو ا ا و ف ، ا وا 

 وا  ور  م  لء ا  م  ر اا

   ،  د ، نما ر ، ب ا س و ا 

 ، ب١  ، ا  ، ، ص ١٩٩١ ، ٩٩.  
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 ع واوا ا  اءح ا ا  ه ا ء أ  و *

  ف و أول م ف و   ف م فو

اس  وث  أ ( ال ، ا ،  اج ، ااد ، 

 ( ا . - وت ، ص ، ا  ، ار  ج٢٤٨ا  

 ا ث أا  ر ن ات ا  و مم ف و *

 ا  ا ا  مما ا ا ع ،وا   ر نو

   ، با وار اا         .  

* و ا ا ا ا  ر ا ا ون  ا ف 

 ا ا  درس ا ا ررواد ا ا و ب ا

وف م    ا ا ب ات وف   إس 

و ا ب ا ا واوم ، أ  ،  رج  .

 ، اوت ،  ٢، ج ١ط ، ص١٩٨٢، دار ا ، ٩     

  و اطأر   و    ة ود واا   و *

واا  اط   و   ا وا ون  أل 

 ا ،   .    ر ات أوا ا  أ

 ، وت ، ممص ٢٠٠١،  ٢ا ، ٥٢   مما ب ا ا و ،

  ٦٧، ص  ١ر  ،  ار ،ج

رس و ا أ ار ا و  ا *   ف مم  أع

   ة اوط  ت ام ا مذ  روا  ورد و 

،ص ١ط  إ ،  أ اب وام ، رل   ، ر  ، ج

٥٢٧     

 * ا رواد  ٣٤٠-٤٩٠و ا و  . ق ا و  أول و ا را

 ، ر ب ا ، وي ا    ، ا  ا ا

 ، ا  ، ادص١٩٦٠،  ١ ، ب  ٩ا أ  ا و ،

  ٥٦٣، ص  ١وام رل  ، روم ا ، رج  ، وت ، ج

 رة اورأس ا   م  و   ا أ ا و *

  د أ  ذ  وا   أ  ةس ا أر

  ة ورة  نطأ وو ا ا    ا و ا



  

       )   ٢١٦ ....... ( ............................................................مبادئ فن اخلطابة وأصوهلا العامة

 ١٩٦٩ ، ٤، ر ا امم ،  ا وي ، اة ، ورة رس 

                                                      ١٧٩-١٧٦، ص 

)  ط  ن ووا ا ا و دب ووز ٤* و  أ  ب ( .ق

  ت  ا را  نوا ا ا ر ، ودرو

 ، ارج ط  ،  أ ، مووا ١ا   دار ا ،

، و ب ، ر ا، أ  ،  ٢٠٩، ص  ٢ن ، ج –وا  ، وت 

  ٢٩ ، ص١٩٨٢ن ،  –، وت ١،  ٢ج

مرو ط  ف و و *   ما  دب  ٣٥-٣٠ ا  ، .ق

و أ أ ب  وا ن ا  م ا  رو ،  أذا

١٢  ، ا  ، وا ا  ث اmoc.hteedhlalha  .

www                                                                                                   

* و  از درس  اع و أف    ف  اع 

   اري .

  قائمة املصادر واملراجع

١-  ، أ  ا   ، س ورة ، نطة ، ١أ١٩٧٢، ا 

  ١٣ -١٠، ص 

٢-  ،  ، ةا  ، نما  ا ،   ةص ١٩٧٤، ١أ ،

١١٨   

٣-  ،ا  مما ا  ، اد  امص ١ا ، ،٢٥٧   

٤ -  ، اد ، دار ا ، اقوي ، ا ا   ، ا ، ١ار  ،

   ٨ -٦ ، ص ١٩٨٠

٥-   ، وي ب ، إا  رهو ا وت ١ ،–  ، نص١٩٨٦ ،  ٢٦  

٦-  - وت ، ج ،  اإ ، ا    ت٢٥١، ص  ١درا  

                              ٢٦ ا وره  اب ، إ وي ، ر  ، ص  -٧

٨ -  -   وت أ ، بن ا ، ن ، ص  -رب    ٣٦١ ا و ،

    ٥٣١، ص  ١، ١ا ا   ،ج 

   ٢٤٣ا ا ،  ا ا ، ال ، ص  - ٩
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، و    ١٣ظ ،  ا وإاد ا ، دار ا وت ، ص     - ١٠

ا ب ا ا         ادأ ، ا ا ا     

   ٣٢٧، ص ٢ه ،  ١٤٢٣اا ،  ،  داا

   ٢٩،ص  ، ١اد ، ١٩٨٠أر ، ا ،  ،  ا وي ،   -١١

                            ٥، ص ١٩٧٢ ، ٤ا ا ،   ا ، اة ،  -١٢

١٣- ن ،ص ، ت ا  ، ا ١٤٠  

                          ٢٢،ص  ،  ١٩٧٧، ١ر ا امم ، وت،  -١٤

١٥- ،  ،  ن أ و  ، ء اإ ، راص١٩٦٨ا ، ٧  

١٦-  ، ا ، ا ا  ،   ٧٤ه ، ص١٤٢٦ا    

  ١٥ا  د ، دروس  ا ،  ، ص  -١٧

   ١١ ، ص٢٠٠٨رم دا ،  ا   و  اس ، وت  -١٨

١٩-  -  ، وت ، ا  ، اوي إص٢٠٠٨ ، ٣٠ ، 

٢٠-  - ص ،  ر ، ا  ، ا ١٨(  ١٢١ا(  

٢١-  ورة نطأ ، ةا ، ا  ا  ، سص١٩٧٢، ١ ، ١٠-

١١  

٢٢-  ،  ا   ، ا ا و ا  مما ا ر

  ١٧ ، ص١٩٩٣وت ، 

٢٣ -  –        إ  ر ، ا ا ا  وم ا

 دابا    ي  ، اف ، ا  س اد زأ ، ا 

   ٧٣، ص ١٩٩٠، أل ، 

٢٤-  –  ، ء ، دب اا  اب اا ،   اه  ١٤٢٤إ

 ،٣٦٠، ص ١    

  ٩٠، ص ١ن ،  -ا ر ،  إا ،  وت  -٢٥

٢٦-  – اا   ا     ا اد ، اا 

   ٣٢٦، ص ٢ه ، ١٤٢٣ا ، إان ، 

   ٧ا ا ،   ا ،  ر  ، ص -٢٧

، و ب  ٩ا ر  ،  ا وي ، ر  ، ص -٢٨

  ٩١، وت ، ص   ،  ١ا ر ،  إا
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، ١ن ، – ر ارة ، رل س ،   د  ، وت  -٢٩

    ١٠١ص

٣٠- -  ص ،  ر ، ا ، ا ٢٠٨  

  ٢٠٨ار ا ، ص  -٣١

٣٢ -     ، ل   ا إ م ، ر اوز ، رة اا

 ،  ، دار ا  ،  ١٩٦٣ ،١٣٣، ص١  

  ٧ار ، ا ، وي ، ر  ، ص -٣٣

٣٤- -  ر ، ا     ا اد ، اا  اا

   ٣٢٧ -٣٢٦ ، ص

٣٥-  –  ، ا ، ا ، ا ص ١٩٦٨ا ، ٤١٧ ا ب ، و 

  ، ض ر   ، ا ر  ا–  ، انھ١٤٢٣،  ٢إ  ،

                                ٧٥ص

٣٦-  ، دا ،  را   ، ا   ةص١٩٩٧ ، ٢   

  ٧٧ ا ، ا ، ر  ، ص  -٣٧

٣٨- -  ، وي ، ا ، ص ار ،  ر٤٠  

  ٤١ار م ، ص  -٣٩

                  ٦ا ا ،   ا ، ر  ، ص -٤٠

  ٤٩٢، ص  ٢ ، ج١٩٨٠ار ،ا ، وي ، اد ، -٤١

  ٤٩٢ار م ، ص  -٤٢

٤٣- -  ر ، ا ا  ا ب اا  ، نرف مر

)                                                                                                                            ١٩(                                                          ٢٣٧ ، ص

٤٤- - وت ، ر ا   ا ، درو ط-  ، ن٧٧، ص  ١ 

                                                                   ٤٣ا ا ،  ا ، ر  ، ص

   ٤٩ -٤٤ار ا م ، ص  -٤٥

 ، ١٩٢٦، وت ،  ٢ب ادب   ا  ،  ا ، ج - ٤٦

  ٢١٨ص

  


