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       املقدمة:

راّ  ا اث او ا ا  و ا ّ دا

 ، ت ا اُ ح دة   و أو  ت 

 ا م– صا ور -و  صا  دب اا 

  و ا دا و ا س و اا   ار و

  أ ا ا  ء، اا ق إّ  و ا ا  

ار اأو ا اف اا  ةرة أو اأو ا ة ا رة و 

 ا  اار اة ااة ا ان  يا ا ا  ،رة

»م" ح أد   "ل ا«  و ا  أدرُس ا

 ا  َّ  و ا  ا  و   ،ل ا

 أد   ة اظ  ا إ ا ا ف ،ل ا

  ه، ا  ح تظ ة اا –   ّ إ–  طار

و  ا وء ، إذ  ا    ارات 

  ا    ،ىدون أ  ى ودة دون أ ا

ا ا ا ا   و إ ف ا  .ه دون 

اف  ط ه اة و  و و وإ أّي ى 

اع ا أن      أداة  دا ا اي 

ي وا ء ا ك  أداة  د ظ ظ وأن 

 ان إ ا وا  .ول ا اف  ور 

األستاذاملساعد الدكتور 

 نعيم عموری

 مجهورية إيران األسالمية

 األهواز–جامعة الشهيد چمران
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 أد  طوأ ا و ا    ا ل ا

 ف أا  ء ا  وره ا ودور ،ا رة وا

درة   ت   ا، وإ أّي ى م ه اور 

ة ذات دت  وة ى ا ا   ب ام وه 

.ره ا يي اث اا دا   

 سؤاالت البحث: 

١-  أد ذا وظحم  ل ا ه؟   

٢-  أد ذا ااثا ظ ص وا ل ا ؟دا   

 فرضيات البحث: 

١- ك    اد  ا ا و ا ما  عم       ،ل ا

و أراد  ا ا ا و أراد  رل اء ّث و        مح

   ، ا  ر   م و أراد  اار و ان و اا  یمج

 أد  اا  ل اا   ار      د ون ا  ح وة م

  ا اا ال م .ا اي و  أو و 

٢-   أد ا     و دا   اثا ظ ص وا ل ا

ذ ا  ص وا  و ام   و     و آمص ا

 دا  رة وا ا وظ  ّ و و ا ت اا  

  ات أي: اد و د ا ر ا    مح

  ا أي: اة.

 خلفية البحث:

ل ا  و ّ تت إّن أّول دراظ  دل اا  

   ا راا  ،دا ا  و أّول درا .ا ا وا 

    " ان  ن اا  تا ن" أوا ا" ّأ
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    اا " درا  لا ا  ما راو ا ."دب ات ا

 "م :  ا ت اأ ا ،ما» دب اا « 

، و  إي  ا  ا) ي،       » ادب ا «و 

  اد ا و ار  م  درات      ٩ .(و ٨ ش: ١٣٨٨

ل ا  ل  و ا ا ا د  ،ا   

           ّ ترا ِ  ذ  ا  و ا دا ا

      ا ت دراّط  د و اا   رأ  دا

  ا ا  ي  درا ّ وره و و أ     "  

"    ید" واّ  م  "م ادبگ ی وم چگ و چ

 ا ل. وا ا  م  ةا  "رس " لر ر

و اّ    »اوي  ی ااب »   وي وا  ان

   ا مما ا   وي و    م).رس   و

"ا وا»   "رة  آد  ان) و  ا٧٧:٢٠١٢آون،

  وي یرس        »ا   وا مما ا  

   ٢٠١٣  و.»    أد   اء ات إل ا« 

رة رو      رس   وا مما ا   

٢٠١٣.  

    :
ً
    املوتيف لغة و اصطالحا

 د ه ادة  ا ا، أ ا ه ا وال     

    ا ت اا  د و م اولیاا .    

      ن و  "ا"   .اح وارة، اا ،ا

    وا را وا وا ا : ،ی    طوا وا

وا وادب. وا  ادب  اة ا أو اع اي  
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   أو ا ،دا ا  رّ     ،ط) و ا رة، أو ادة ا٢٠٠٤ :

٢٠٨  فُّ (»«    ا ر واء اا م  

أو  ، واي     ا أو اى  أماع امج     

 ،ا) ٢٠٠٧ا :٢٩  ُ  رداب اوا ا  .( ا ِ

ا  (  )، أو (درون  )، أو (م )، وه ا  ّل   

ا  ا  سّن ا ما ا  ،ارار ا  دة أوة أو ا

أدب ا  ا  ّن ا ،أو ا  ن أو أو إ  

  أداة، و ن  أو  ة أو  أو   ،   ر  

ة  ا ا  ) و أ ذ٧٨:٢٠١٢د،(وي و آون،

ر، و ط روح ا و "ا"  فة ا     ،ل، واطا

    "و ،ا  "مأو "ا ،أو ا ا وو ،یوا  

   ا زاد اح   "ت اام، و"أدر

          "رةو"ا ،ا   يا روا ،و  أ  "حا

إ  "ةظ، و"ا   و واء ا  "رضرض، و"اا

    ما   "رة "ا و د درو  و  اء

،ط).٢٠٠٤ا:٢٠٧(  

  املوتيف و جذوره العربية:

       أ    ل ا ا  ة اظ 

  ا وإ ا إ ف وه     ا   و ا  رة وإ

ال   إاز م ي ص ، ور ارة إ أن   

          ن ا ر ا ،ا   ا  ا ما

        رة وت اأن ا د إ ذ  وا و ط

  تأن   ا إ  ا . ،  :ا  

.و ط ا   م ا  
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      ع ،  ا  ويأو ا ا ا ا إن

      و م   ام ا   رةات اه ارة و اتأ إ  

ا ا ّ ا ا  رة    ل ة احم و"ا م

أ إ م    س اظ وام ا اط ودد     

       ،أم)ا  م  ا و  ر ٢٠٠٨ :٨  و .(

"  ردزر ا ا ر إي   أزن اا     ع

ا  ا ر             زنع وار ا ،ار وا

). و ١٨٨:١٩٩٥اء ن  م و ث أو  ث(ررز،  

     أن ا و ا ا  ةه ا إ زك ام     ذا  ار

      ء أن ج إ م  ا   ة وإا ف إ

            ا ا ا  ا   ة وأنا  م 

اة  ات، م  ط د    ور  إاث    

    و ا  أن     ي  ،ي

        و   أن ع اإذا ا ا   تمإ

 د ل إ م وإ  ا)  ارات ،١٩٩٦:٢٦٣ .(

  اع اأم رت إأ   ار و   رة واوا ار ا

 ى أن أف ووااع اأم ار؛         أول  ةوا  ار

    إ  ،ا م   ن ة، و   تأ 

ر ااء و  ا وال إ  ب ذق رك ال   

ا      ،را رة(ما ا   وإ ار م٢٦٨ (  و ا

 ار ادة اا ه ا  ة ارة ارة أو ارة.  

 أد  ا       امد   ،  رة ل ا

      و وا  ه  تظ و ،ا  و  ور

 ريء واا    تر     إي اث اا  
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و إ أاء ا ا، إذ ن    ه ات       

ه ا   ت إط  و   ة          

            اء   وا ت ارة ا أو  ن ياع اا

 أو اا    تا   ن م  أو را 

    إ إ ،ا  ه ان أو ا  اط ا ا

ل ا ا اي    رو و ،ول          إس 

 ا   ا إ ادوس اد اي   ال       

        ا  و    ،اا ا  أ   .دةوا

وط  ا   ،آ  ل إر وا.  

ر  اة ؤ   اة ور  إمن ه  د   

م آ   امن ال أو اذج،  ول أن   ل     

   ر اه ا ظ ،ا وا  وا ا

   ن ومى ا  يا ا  ا او ،ى ا

       ن ،ه  تظ ا ا ت او  

 اوح و  ،ن ه  ا وادراك ، ن  اوح 

     ،ا را   ه ان، ون وز  

    ي طا   رات أم   

،ر)١٩٨٨را :٥    ا دةا  ط   إّن ا (

    ا ا   ا ا وط إ  و  

   "" أدرك و ا   ةت ات واا  –ذات ا أ

أو  ا ا–     م  ا   ا  أم     ا

). وا ٥:١٩٨٨ زاو م وظ ام وا(م ار،   

     إ  ،ام   ا  لمرة واا   ا
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 ا  ر  و ا    ى أنا   ا ا

.  تت وإام  

      ه ا تظ و  ل ا   م   سأ

 ا.    رة/ ر /ة ار أّن  ی   ، 

  ّ  ،ا  رة/ اة/ اا  أ      رأ 

     ُ  ك اام إ  ،م د  أن  ،م 

  ، ة  اأو إ»         م و ،و رو ماث إم   أ

  أ دوم  ط ، إ  ك، ذا  أ م دون    

  ء، إا  ق مأ  « ،١٩٧٢(ا :١٦٦  .(

         و ،و ا ة و اا  ،ة ا ّ و  وح

 ر و . ا     د ار ا  اق    

  ي، وإا         ام أ  ه ا     ،ا م 

           ما ا و ،موا ا ا  م  م و

          ، ي وردي اا ا دا ا ل درا  إ  

    ه دت م وام   ط اق      

ذ ي، وا ار ن       أو  دي إ  ء اا   ا

       ا  ا دوات اى اإ  ،يء اا  وظ

 ات و اء اي.   إاء    وه

   دراسة موتيف نوح 

   و ا    ا  ل ا ارا     

  ،اة وا ه ا ا ا ا ظوا ا

      اا   ا ا ا  ي او آما ا  وا

    م   أ ا ل إا ّ ا ز إا  و م 
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ا ى. إأ         ،ا  ب وا

      آمث او ا .ىأ مأ وا و مأ ء اأ ا

   و م   يأي ا ث اوا ث اا   

 ا، أ    ر، وو م آة  ّ و  ا و      

     ا  آة مو آن واا .        هأ ا  

        و   آمث اإّن ا  ذا ا  ا طا  أهم

      أن ام  ،ا     لا او ، أي  ث

  ل أاث أط أى أو أاث     ان ات ااث 

   أم ن اس ا ، ح  “دم ” اا  اام 

ار ل ود آ  إا، وة أى ُ ا و (اث)         

 أد ّ ر. وا.ا رت اه ا ل ا  

م  حا     ا ا رة م    رة أ و ی   ا

رة أ و ح  یام م  و ذ       ،يا را  ةِا 

  ش أد      و م ا ه ا   و ل ا

:ل اا ا ة ت دة ت  

  إرة مح«

 ُأ/،َء      إ /ُف أّن مأ أّم َر/م ُأم/ َا

َق      .و ُأر/او طا  ُأ/ أ أ ُ م ا/

ا  مح/أو اَب مح/أو  مح/أو ا مح/أو ت       

/وَ أّ ُ اء/أرُ ر ُ/         .مح 

  )١٨:٢٠١٤ل ا،(»اطَ/ م وح!

 ص أد "رة اإ"ا       م  ل ا

ت و اظ و ام و  ّ  ّ و   اوف و ا و أر 

   ه ا  ، وظ  وظ     ا ء وظت و ا» حم 
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ار    ام اة،  إرة مح  ا ا       ا وا

        ا ا مو ا   ة م  ات وّ 

 اد     ر دإط  ا  ا ا  ،ل اا   ا

  ء و ّن م ریا ا     و م   

     حم   و طا    ه  ّ ُ ا 

ت یات ادة  مح/اب مح/ مح/ا مح/ص   

 كاادث ار ا      ا ه ات    مح/ 

ا   و اد اي و   ا ا ایادث و  ا 

و ذ اا   يا ا           حم   ا و   ن

ح و ام ا/اب/اة و ات یا زر ر یا 

.اأرض ا  ات ا  

  إرة اِل«

َ  أ ي/وأم ُأ/،إ: /    َ  /ا

/وإذ مدُ  َ/إذ   . مر،/و اى/ َ   دع

  .د  ُ اِت /م ِ /إ ِء اِت اِ/ مح

،/و/، م ا/و ُي ِّة    

وا. ِ /،م/لِ  ك /حم  

  )٤٦:٢٠١٤ى ِل ار.(م ار،

   ا  و ء ا  ل ورة اإ        رل/اكا 

 ح وم  حم  إ إ   ی    ما     حا

  ر وا  مل ا ل؛ا       لح أم   

    ا  رم      نمّن ا  ا       مط

      .ّ ء   تن اّن ط ا  را   ه

       أ ّ را ّ صو ،س ا  سم
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ا و ءان  اات و    اّوا وال.

ان  ر اّ أو  اط ار   ُ ّ اص 

ان ، وّن   أم  ا واّب. ن          

.ر ام ،ن اان وو  

»ا إ ا  ُ   و/،ا ّد  /ا ُ و/

       ا اءا ر/وا  را ، ّ ،ُ دة/وا

     ُ وات/وا و/،ا ُّ ب/وا  ُ/.وز

       ت/و ، ّ ، و/ا ت،/وا

 ً/وفا.ا مح وطم «،را ٢٠٠٩(م:٨(  

و ا ا  ع ا ه ا ی    ار  ا

         أو ر ارس ما إ  "" رةإ  و (ُ)

   ا     ن واط  و روح ا  ،ار ا   ة

   ، ح وم           ا د  ،َِأ د  ا ا

 ،ح ان مط   م ا  ار»  ءا  را

   ر    عأ  ج مو ا  ةل اإ و

اا   إ:  ا   ا ة  اى، وه

         ا   ىت، وأا دا وا ي ا

            ُو :وا ا .ص  اما م 

       وا ا ء اا ا  ا ا ل اا

 ، اول ص   (ّ) و ا، وام   ور إ

           ةظ  ر و(ّ)  صا ل.اا  ص

(ُ) و   او ا ث ّات (ام ارات         

        ا   ورد  ن ا.(د ان ا طا  

    أ  ، ر  ب ا أن  ا ء ا
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           الّع اا    ا ا  .ّ  أ ة، و

    ا  و "ا"  لو  وذ ،أ وا ا

ا  طل اة و   ا          ا اار ا ّات  

    ا أن ر   ،إ َة اد وّ  ول. أء اا

 أو إ م، وم إ ارئ ادي، و إّ  آ  اارس  

ا وا«،).٢٠١٣:٨٥( 

»  و/أت ا إذا ّ      ِ  ّا /ءك أرض ا

/ ر/  ر َد    :/وم ُ ح.مح/َُ ر/إي

ا :مط .   نما أم :ُ/؟أم َ :حَل م/.   :ُ/؟َ :َل/

َّ   /و  اِ دا اّ/ إذا    !/َل: َ؟  .أم ا ال  

     ج /ي َنط وا/يو  كّ/ك اّ/ُت ما

ل/أم اي  أُف ا و ا/و ّي  أو   

  )١٩:٢٠٠٧ل ا«)،اب.

ن دة،  ا ا م    ا  م  مح 

م ،ن آط ا ن وط      ا  و ،ن اط ا ح ون مط 

ا ا و  ا أ     اي ار   ا و  مح       

          ه ا و ،ا ما  عم  و آم ص  ذ

      ا م  ا          ،رفا م إ   

 و  ا    ا كت ل مح  اورة و  ت مح ّ ا

م»        ،ّن اا د  ّ ا م  ين ام إذن

   ا اا ،   أن ذ  مح و ه    

         ،ا ا    .دا      د او  م لا

ة   ا ا؟ وااب ا   ّه اة،      

 ّ و  أو  أو ّ أن  ه نا  انأو أ   
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،).ةّا ه ا ا    ٢٠١٣ا:١٧١(  

 ) ان  آ م      ا طا ا  (زا

   رة ان ا و مح:

  )١٩:٢٠٠٧ل ا...«.)،ا أ ُِ ان«

إن ا   أر () ون اة  أز  أ     

   حن مو ،را  رضا  ن   اءذ ام

أن ا  إ  مح   أن أه ود مح   أن       

   أذم  ع ا و   و  ،ل:

 أخ:/  ر ا إ ا /م / وإذ   مح      «

  )١٩:٢٠٠٧،(م ار»ُ / إ ا: اة

إن ا اي أم ا  ات ل إ ،   مل      

       د ارا د ا اره ن  ،ا إ و ر ا

  أذم   و اول  ا (ا)   ه وإذا ن مح 

ء ا  ت ا ع      ء ذا ،ا ن ور

  ل اء وا   ارض،  إن مح ا ود    

         ر ا إّن ر ،ح ورح م ارها   ا

     أ  دا ه اار وا  ده د ر و ،ق ا

ا ر         اه  اب أو    ع وأ  و

          ه أم ا  ء ا إن ،  ء أا ا

.رج ا  ن  ث و  

 إن ا ”  ل ا أد ”     ا   رةا  

دو ر رة    و إ  رةا   ز (ام) 

    و  مآة وا  رةا  ن  ق د آة وو

   ،ا   دة  ي. أيا ى ا  ند و
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ذ     و    اع رة ّدة و ، إ       

ت ارة        ل   وو          

اث اري    اث ا واث ا أي اي      

         ا  و  ّ آة و مر، و  و م  

 رة واا  أ ،ا وا  آة مو.  

   أه  مأه  اط ا  ا ذا  إن   

      لا او ، أي  ث و   ريث اا

  ا ، أن ام ان ات ارة   ل     

اث د ، س ان ا أم أاث أط أى أو أ

 اما  اا ار ل ود آ إا،        ” مح “

  ا اي اي رة ان و        و ذ  ا  مح  

رة أاث    یل اا ا ا ا   و   ع

انیا :    

» /ُ تأن أ  و-       ٌت  ّ  رُت أن  -و/

      و وأم ُا ار....../ةّه ا  /حم  ديأم

      إ/ا/او/ َ ُرأ /ا و وأم ُوذ/ا

م ِ/ن ط يِت اا ر،.حا ٢٠٠٩(م:٤٤(  

 ت ا ور ل ذ    و  و ا ا   مح    

ا ا، و   اة و  ا  ات ت ر          

 ه ار ا ء  ا   اا      مح  ا أن دي 

  /تح/ات/مز ار      مرو  ح، ام 

          ا  و ا  ح وم   و   

 ء و ذ آما ا       تر ا و   ة

و ا موا.  ُّ يا ن ا  
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»   يا ُا/،ل ا  ةة اق ا ّ ُ:   ْل /

       ْلا /اب أو اا ن ا اًء/ا: /

   / ُتا  ْوم/ط ز /حم در ا

/وَ أم َ وا ت/ ُة أن .  ة

!  /ر،»اا ٢٠١١(م:٥٢(  

ل ا   ،وء ا اي  م أد      ء  مح

ا=ا  ل م     حم    نو ا  

ذ     ،ف اآ  رق ا يا ا» ّ  ن وإن

ا ّ ،حم   الا    ف إّ  ن  م  ال

      "اب واة "ا و   ّص ام  ا 

 ) ا  ح و  وذ   ١٧٣: ٢٠١٣.( «،ص 

    ، اوع اد  ا و اد اي   و    

 ا ف درت و م نطن و اا ی . أ   

»        رض ا ل ّن/أو رُ  ا  ج ّر

   مح/أو  مر إا/ُج  كء

ل «) ا/و اج/واطت اة م   و أ

،٢٠١١ا:٢٢(  

  ه     ثّ ت ةّ ل ا   و ة ا

 ا  و ا ة واا      ه  ا  و ا

  ّص ا ،إ ُذ         ،آمت ااث واا  

  ا م   ر-ا - و ا  ج و وا

    ،ثّ  ن   ،ةا/ة/اا  ة    ا ا نّ

    م ا م  ا ُ ّ ٍ و ّ    ص ا

  صو     (ن )  و ص دا اص  اا
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 )    إ َِِ ِ َِ َنَُْ ُ َْ  /ترة ا)(١٤٤   ّ ا (

   م  ثّ ا ص ا ا ّ       د ّ

ح   ان مط  و اح أم    و ام اب اا ّ أن   

َءِك َوََ َء أِِ َوَِ اَء َوَ َِ أْرضُ ا (َ ِْص  ا(كاء ف(ا ء

َِِا ْ اًُْ ََِو ِديُا َ ْتَََْوا ُْا َِد/َو رة) (٤٤   أ ا (

   و اا ا م ر اای       ا  م  ؛

   ا ل ا         رن و ات و او ا ا و ا  ص

ای        ل ور ت ره ا ة و     یة و او ا ا

 اأرض ا  و  ا ّا   ا اأ   ا

  . و  كاآم و اص ا  ا ر

     د يا و ا أ َ  .رف ن آ  ا

ة (ء مح و) ى امر ا  مذ ا  طن   

       ا ح ور مام     .ا  أ   

ر  ّن، واا ّ ل إا أ و   ا   

      ا او ا طم ر امى ا  ر  و

ا  ر مح و اة. ن رن  ه اة           

  ا  ف اا و ، اويا ا  :

  .آن   زل     وا  ر ر ا ا ا 

            ي وا   ص  أن  مإ  ر اام

ور ت  ّ  و  ر ة ة   

دري،.وم٢٠١٤(ا:٩٤(  

 ل ا ُ  م        أد     مح  

         ا   ُّ يو ا ا  دة او ا ا ل ا
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ذ  نطو ا اا ّ  ،ء اا  ل اا     و ا

     ا مّر و أ ا ه ا أ  م و    و ،ح ام 

 ا ا   أ ن          ا ا  ّر  (إ)ره بأ 

  حم  .وا  

ص البحث :
ّ
  ملخ

ا  ة اظ ار      و م ا رس اا  ار

    و ا ا  أ ممداب اا د ا ا ه ا

ة اظ ،ادب اا    يع اأو ا ة ا  ،ر

 أد م  دة ةه ا و م     اا ؛ ال ا

          وأ اط  زلو  اأ  يا ي اا

ه؛ اف و أو     ا و ُ ف و ّم ر 

ل ا  دت ة،      أد     مح   

ّ ا  ا ال ا و ّ ا و اد  ل    

    ح ام   ا ا ظ         ا ا ُدر

 حم  ار     ا ا ح      تّط  ا ر إي أا 

 م ه و أ         ،ا ه ا ظ ل  ح ا

 ا ا فا ا   يح ا   حم      رةل ا 

ا  ّ و آمص ااذ ّ   ا ة ای    ا 

 ا  ا ا درسو ا س اأ-  ،ا

و أّم ا ا ذا     ك ّ اه ا  ا ا أو ذا

.إ  آ  

  ل ا، ا اا ا.، أد ادات ا: ا، مح

Abstract 
The motif is rooted in Arabic rhetoric. we can see roots of this  
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new method that enters to literature and human science in the old 
Arabic rhetoric. Motif in literature means the main idea or subject 
that repeats and it occurs in Adib Kamaledin poems. Adib 
Kamaledin is a contemporary Iraqi poet who lives in Australia now. 
He still states his emotions through poems and he is known as 
Hourofi ( particle) poet because he has a deep thought in particle. 
Noah's motif in Adib Kamaledin poems, has various implications. 
The poet illustrates the character of this honorable prophet and 
represents the violence through using religious symbols and Noah's 
character. I've done this study of repeating Noah's motif and his 
campaigns stated by the poet. We can also see that the poet's 
campaign by using these motif. The purpose of tis study is stating 
the Noah's efforts and that's done by Quran inter-texuality to build 
the intended motif of the poet. I'll do this study by using descriptive 
method and I'll explain the reasons of poet tendencies toward these 
motifs and we will see that the poet used motif as his safe shelter. 

Key words: Motif, Noah, Adib Kamaledin, Contemporary 
Arabic poem. 

 النتائج:

 -      ظ  نا  ار وا  ُّ أن أراد ا  نا 

 ا  حم ن؛طن و اا  ، و  

 -          ح وم   ّ  مو رو  ل ا  ار

 اث ذأ    ا ا لة اا   رم  ل

 ؛ مح

 -     ديا  و ن اطا  ح وم  أراد ا

و ذ         د  ا   ا   ّا   

  ا      و  ور  و اث اأ   ذ    و ا

  ا ا و  و ا ن و راو    ا ض اا

د؛و ا ا  
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 -   ل ا ة أد   د       ا ؤلا  وا 

   ا  ف  ،أي ا ، .   ديرئ اا

د ا اا وو وإن اب  ذ اا اي  اار  

   ا ا و ّ م  ّن روح ا ،ام 

ة و   ،     ور ردود   وا ،

      اره   و.ء واا ن ا ودا ا ا

  ؛مح

 -     ووا ا ص اا   ه  ا 

، ون ه اص    اا  امء    

 و       وا ه ا ظدة وول إ ا مو ،و

 أاث ه و   أاث ه ات.و ا وظ  ا

  و  و ا اص اآم . مح

 :*اديب کمال الدين

-     ل ا أدAdeeb Kamal Ad-Deen         اق وا   

١٩٥٣    ددارة واا   ج ،-  اد ١٩٧٦  و

  ١٩٩٩رس  اد،    رس  ادب إي   

 اد، و د ا ار  ا ا -    ات 

 اب أ٢٠٠٥ ا  ا  و.     .وا ات اوا

 أ اء  ات  ااق. و ا ه   اوف     

 ،ى اا : تز وادة ا م   فن ا

 ي، اا ،را ،وري، اا ،اا ،ي، اا  ،

    ت ات واراا   د   .ا ،ا ،ا

       و رو و ماق وا  د ت اوا ا 

).اان وأب وإوا ان واوhttp://www.adeebk.com( 
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  املراجعقائمة املصادر و 

- آن اا  

 (ديء ا اد ، د.  وي، ا د.        ١٩٦٠أ. رردز( -

.وا  ا ا ،د اروا ة، وزارة اا ، ،ض 

-  ) ا ،١٩٧٢ا     ،و ا ه ااه و ظ/ا ا ا :(

وت، د٢ ،.ار ا  

ل ا،ن، وت،    اب ّ  أد   ) إ٢٠١٤امري،ح( -

 رات ف.

- )اإ،١٩٧٨أم،ةا،،ا ،(٥ا ا  ،.  

اوي، ا امم     ی ( ااب       ٢٠١٢وي وآون( -

 .١٩او،اان، طان، اد

  وم چ����گ و چ «ش)، ١٣٨٨ي، ،ا دن،( -

 ،  رس،اد ا.یران، طان، م ادبی،ادگ

)ا  ا ا،اردن،   ث    ١٩٨٨(یر،س -

ا ،(ردنا)   ،تراولواد اا ،ا . 

- ) ،٢٠٠٧ا (» ا روث اا درا  أ «ا ، 

  ب اا  ،ضا ،دا ا-ا  ،تدرا  دد،ا

.ما  

روت، ی، بَ (ت اَل وا ِْ أد ل ا،ن   ٢٠١٣،أء( -

 رات ف.

- ا ،ط)٢٠٠٤.ت و ارا ا وت،ا،ن،اإ ا ( 

- )أد،ل ا٢٠٠٩        ن، دار أزّ ،ردنف، اا  ة نأر (

.زوا  

- _________)٢٠١١      وت، دارا ،ن،أ ف و أل اأ ( 

  مون.

- _________)٢٠٠٧ ن،دار أزّ،ردنوف،اة ا اند  "زا  (

.زوا   

 ) إرات ا،ن، وت، رات ف. ٢٠١٤(_________ -
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- ازم،١٩٨٩(ك  ،ا ا  (٩  رات دارا ،وت ،ن ،

. 

- http://www.adeebk.com( 

  

  


