
د. ان َن   
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٤٩                                                                        )٢٠١٧ 

  

  دى رووداو  رؤمَ رطدا

 نَ ان .د  

د ىزام  

  َى زن

   زم ردى

  

 

  رى َوة

رةرةموة  ت و ََ دراوةوة          و دارة ى وو مَ    رووداو

            َ ر َم ،واتا دةرَم م و َوة دةطر وةو دةرة وةرى م َط

راا  رةدا َ   دما، وا م َ   َاوةروو، دوا  موة        

طَي و زى َةو ،َرادة زؤر م راوةمَ  دةردةون، ن رووداوةن رةو        

ووموة مو دةمَ و دةطن َ ،ةدا دة دااوى   اوةَ ة .ََر             

َ نووداوةوة ردمَى دةر      ن كَر  ءَت دةم كَر م ن كَر 

  ز  ر َمرم طَاموة دةطَدرَوة.

       ،اوةم (زي د. رة ) ن  (رطَ) مؤر رووداو  و موةى طدم 

) ي و  ١٩٤٥ - ١٩٤١ة  وم وةرطاوة.  س  رووداوةم م (       ) ر َو٩) رة و ( ١٣٤( 

ردان دةت  رؤذ ردن، رري ام  و دي طم و رةم و وم ؤظ        

دةن  رورو     طَ دز وراوي، دوو ي اث دةروو  من وة و دا و   

ذم ردةم  مو دةردةداو زؤري مم ذمن مؤَل د ون،  دووش     

دة ن مو و داطرة َامن  دةرةوة ون،   رؤم، طَاموةي دوو رووداوي       

 ( ، ) رة.ا ك   

َ وة  دوو ش َوة،  ا  و زاراوةو َو رةم رؤن         

اوةوةو  اوة ر.  دووةا ن و رةم رووداو وةََ  رى            

 و ا .دارطَ مرؤ   وو.رووداوراوم وندة وةَ  ىم  

 

 

 
 

 

 

 



  دى رووداو  رؤمَ رطدا
 

  

 ٥٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

َ  

      م و رة   َ ،َمك دةطوا َر ى دة و ووداور

      َر ، وةَ ت و ر ورة  ىَ ريواو ةم ،نؤوةى رامَط

  َا مدة  نرم يَ ون و ي َ نَ      ،َوةش دادةمامَط    ء

     َدة ،وة و رة ووداوىر  ىرم َ ؤَل وو ر ( ،وا) ىرة ردوو

          م ن كَر  ن ،واو َدار َ وةى  َ  و اوةرو مرة

  دةمَ و  َن ز  ر َمرةم طَاموة دةطَدرَوة.   رَك ت

       م كر  وةَ ،وةامَط م َ ،اوة رىن دوةَ رى

         تن وةرط(ووداور)م  ،َزؤرى دةو َ اوان و ودا       ى  ،ام َ 

. ََ دا(رطَ)مؤر ن وةرَ ووىر ة  

طمَ وة :وم رووداو  ذما، ة  موة، زؤر ر  واام دى      

 رووداوةن درى دةَ  ،        رووداوة دةَ  ، طن ن زومن رى       

           وم درو مو دةرة وةرة م  ،وور َا دةدة وةىامَط َدة  ووداور

دة ،ش وازى رووداوى وا ذن و رووداوى رؤن دةردةو .َروة طمى دةطرَوة     

         مؤر   ،  اموةامَط دة  ىمط َ ؤَل وو ر (ووداور ) دى

  (َرط)دا.  

َ وة  دوو ش َوة،  ا  و زاراوةو َو رةم رؤن         

ا ن و رةم رووداو وةََ  رى       اوةوةو  اوة ر.  دووة     

  رووداو   رؤمَ رطدا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



د. ان َن   
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٥١                                                                        )٢٠١٧ 

    

و وة و َوو و رةم روودا    و زارا

   و َى رووداو -

  ) ى ،َرد   َط  ووداو ورEvent  ) (  شو١٦٣: ٢٠٠٥م (

)، ى رد ٣٥١: ١٣٨٨)، ى رس (رواد) (ذار م  ١٣١: ٢٠١٠) (رزطر رََ ث، ى رةب ( 

(رووداو)ر د ،َروةى ةمى زؤرى مم ذموة   ،مو رد دا  َل و      

)، (و) (ذار م    ٢٧٤: ٢٠٠٥دَ، وة:(رةت) ( َرف   و م و د ر 

،........ َ . وَ ة ى  و  رمما َى ى        )، (َون)٣٥١: ١٣٨٨

(دار)ن (ر)ى  طوة و مورام  مومما رن َوة، ارى رَما      

 و  ) َةطَ١٩: ٢٠٠٦.(  

         وةَرةوة دةط(ووداور) ىَ رةى رانوةران و مَ ان وطةاى رور وازى

      َر) (.....،وزام  و  ومَ رةو وة وم ردةوا و ى وم) ان

)، ََ وة َ  دو  ردةَوة  ردة ،َش  ى           ١٥: ٢٠١٠ن  

           م  ،َ  نم و َر ،ووداور  واو َ ومم َ

  َك دة روو:

   َووداوةوة دةرةى ر (ر)    ل ان) ((  و اوةرو م رة َدار)) :

١٣: ٢٠٠٩     ووداورةى ردةر (إ ا.د) .َم  و اوةرو مرة َ َووداور  وا ،(

مة ر َة    (دةب و مر)دا دةَ: (رووداو  ر َر رى وة ة 

  ).٢٤: ١٩٩٧ رَاوة) (ا در 

رؤموس و َرى  رووداوةم ذن وةردةط ،َى مرةم طَموة          

)، ١٥٤: ٢٠٠٧دةمت  رووداوى مرى و ارَةى دة َدةا دامةرََوة (مر در    

وَا وو و رةرةن طَل ى م رووداوةن رةو َ دةن، رةوة      

        ر َ ووداور)) :َدة (س سمد.ام) وةوامر  ،  و دوا اوةرم 

  او ررد ةَار  ان          ةَ ار و َ ذ دةن وطدةوة، طن دةَ

  ).١٥٤مرى ى َاوة، ةم ن رةرةموة ) ((ن روة: 

       دمرا  ىمط ؤو ر ى  رةوةرة ىةم ووداووةى ر رىر

ة ،ََةم َ وة   ،ى (د. زل) رووداو ة      رووداوةما د

  ري) ((ةم وة َدار )) َت م َ وةو٣٥: ٢٠١١ .( 

او مَ  (د.دمن ) رةى ةمى رووداو  رةر و  َ دةا، دةَ: ((روود        

رةرةمَ    و ممن طَل م د ت و ََ دراودا))            

  ).١٧: ٢٠١٠(رَان ن 

                                                   
   َون (موى  َرؤمم زى  رةش)ة.  



  دى رووداو  رؤمَ رطدا
 

  

 ٥٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

    َر دةوم مَم ون و َلَ ر و زؤر َوة وةردةطمذ  او ر ووداور

 َر و          (وان د.د) وةوة ،َت دةرم ةىَار  ا ن  وةَرَدةط د

: ٢٠٠٩دةَ((رووداو َ (وا)ى ر ََن رش و وة ارَةى ا)) (ل مةر          

٣٩.(  

رووداوةم، دةى د دةوم ر      رؤما دوو دة رةر ن، دةن رى      

ررى رووداوةن و و رةرامى رؤَل دة  دروومَ و طوطن و         

رةمم رووداوةما دة دوو ر: ن ك دةطن  رةردم َ د  دذى      

   َ  وةى دةوة          ةَ  ( َلظ و رم نؤر) ن ش ،وةدامم وى

طزارَ اوة ((رووداو  رؤما َامَ ة دذ ك و ك طوةم رما  ا         

ى ( َرف) رووداو      ).١٩: ٢٠١٠رةرةن ن ةطن د دذك دة)) (رَان ن        

، دةر م ك م راوة  َ روة دةط  َرةوة دة     َرةَوة

    ووداوةا روة ةىَ ، ر نوم  ت، دوايرة كةز   ووداور)

(َدة َ  رف َ)٢٧٦: ٢٠٠٥.( 

   :َ َرةوةدا دة ىمَ  ووىر     َم وو ى دارة و :ووداور

رةرةموة  ت و ََ دراوةوة   ط َرى موة و دةرةوة روة          

روات، م َر  َرةدا َ   دما، وا       دةطَ و م مَا دة

        م زؤر ادةر ،َوةَ زى َي وا طاوةرم  وو، دواراوة َ   َم

دةمَ و دةطن َ ،ةدا     راوةمَ  دةردةون، ن رووداوةن رةو ووموة مو   

.ََةَ اوة   اوىدا دة  

           ءَت دةم كَر م ن كَر َ نووداوةوة ردمَى دةر ر

  رَك ن ز  ر َمرم طَاموة دةطَدرَوة.

   :وةرم ىَ ووىر ووداور  مرة  

ون و طَاموةى رؤن مة و رووداوامى ت و موةرؤ رؤن َة ،َو رووداوامش رووى   

َش دةدا َر م  وةرم   ن انَ٥٩: ٢٠١٠(ر(:  

-و ر رة ووداوىن.ررم ىَ ؤَل ور َ وة ووداوى  

  رووداوى وا و رووداوى  رووى درو ومموة.-

  وا  ارةوة رن دةروو:

١-:رة ووداوى ر   َزرر دادة مؤوةى رامَط   وووداوةو ر    ن)

،  ورة دة دة و زؤر اوام و موة ى طا دةَ و     )٥٩روة: 

    َة دةا اوم نؤر م ىدر   زؤر رم)و   ).١٥٤: ٢٠٠٧را ر و

                                                   
  َرف دةررةى رةت دة)) :َرةت م ،ردة وةك َ  مو دةر ى   

 َوى دةرا ،وة  ووداوةا رَ .ردا و زؤرى دةرةوة وة   ،ََدةم

  روو)).



د. ان َن   
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٥٣                                                                        )٢٠١٧ 

     و اوةرو مرة ،رند مةوةَر       ََ و  م ، َر دام ،

، رؤموس  ور و راوة مَ    )٣٧: ٢٠١١(ري    طورة درو دةت   مَوة    

         وةَؤز مَم ةم و وَل دةدات ت ودة َ ى دةوةامَى طؤ اوةوةم 

دة  َ داَم ر َوة رووداو َن رووداو َوة  ز دموةى رووداوى     

رة   ،رة مورة رةو  َوم ؤى طَاموةدا، م  رووداوة      

 دةوآ طزار َ ت و َش     رةماموةى و  و   َى 

 ، زاد وةى م رووداوى رة  رؤما رََ    )٥٩: ٢٠١٠(رَان ن   وةرطى ت

، وم ز  ك رووداوى رة زؤرى و رؤممدا رو دةو َ         )١٥٨: ٢٠٠٧(مر در 

  وةمن رَى  ََن ر اون.روودا

٢- :وة ووداوى ر         ز  تدة  نم وسمؤر  ووداوامرة ر و 

        درو  ،وةداامَى طؤ ةىَار نرة ووداوةوةى ردمووموةو روم

ةم دم       ك و ةَ نووداوةر  ،وة و رة ووداوىرى ر ردوو انَم ك

،ر رة رووداوة وةن  )٨٤: ٢٠١٠(رَان ن   ررو زوو َش   وةرط ت   

َر  َلط وةرة ووداوىرةى ر ةرى ززام       م  ةمر 

در  دة رم)١٥٤: ٢٠٠٧(        ، رة ووداوىر  ن م و ووداوامرة ر .

.روة مور زادة   )٣٧: ٢٠١١(ري     دة َدر  َوةى وش و  درو ن       

    م ت و ن ن وةى وة نَدر   در رم)ر   )١٥٤: ٢٠٠٧ رم َر ،

  .)٢٥: ١٩٩٧(ا در  رووداوى رة ورا زاَل مَ و مرَوة

٣-:ووداوى وا ى   ر وةمَدا و اَ نذ وا  ىر ىرة وة

ا اط  آ اوان  رىَ ى زام ،و َ َا كةَ و     رف َ)٢٠٠٥ :

٧٨(          .... ، ، ، وةؤوةرووى مر  ،وةمذ  ووداوةر دواى وةرط وا ،

اَرَوة و َاز َمرى   َن مورةوة دة َارَةى دة َدةا د  

.  َدو وة وََ  

مآ رووداوى وا وى ذم رؤذامو رةماموةى ى مورة، رووداوة و      

َوةردةط    و رو)٢٩: ٢٠٠٨(        وا  ن ى، وا ن وة  ، ،ووى داوةا ر

 وا دةوة روو د دةروة وةرى دةطَ و ى ى َ دةداوةو َ  دةدات         

، )٢٤: ١٩٩٧(ا در   ، طَل مَى م و َ وردةموة   )١١١: ٢٠٠٦(د د   

ا ،ن طازراَوة، َش م  َمَى مورة))    ،طر رووداوة  وا ذموةش وةرط

        ((َر مة دَ ىرةوى م َ دة َو دةم َ ووداور  ندةط   رو)

 و٣٠: ٢٠٠٨(.  

، )١٥٤: ١٩٨٩( رةَل  راى رووداوةن وةَ  ون  وا و  مور      

َ  مور زو َ َل  رووداوة دةت، م َى واى  َت  رى ؤظ        

  .)٣٠-٢٩: ٢٠٠٨(رو و  دوور  ،َم ر دام ،َن زَةرؤك، وةرطَ   دةت



  دى رووداو  رؤمَ رطدا
 

  

 ٥٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

٤-  ووداوىن       ر وم درو  ةداَ ،رةوةوم  ة  ووداوةو ر :

رةم وا ر دةََوة،   ى دامةرََوة ش وازى دة مَان      

  رووداوةم ذن و رووداوةم رؤموة.

اوة م َ وام زؤر دوور  َوا و م         دة مآ ر و  و

.َ وودامرى رط  و اومؤر  

  

  

دووة   

و  رؤمَ رطدا   دى ََرى روودا

 

- مؤر دة  ك  

             )  ،اوةم (زي د. رة ) ن (رطَ) مؤة و ( ١٣٤رر (وة ،  ٩َ ر (

) ةوة دةَ  دةت، رةمَ و ت اون  وي مور و(د. ا) و (          ١٩رة (

.( ن  

) ي و ردان دةت  رؤذ   ١٩٤٥ - ١٩٤١ رووداوةم م (  رؤم (َرط ) س         

ردن، رري ام  و دي طم و رةم و وم ؤظ طَ دز وراوي، دوو      

        مرو ذرو  ندا و دة و وة نم  ووراث دة ي    وم  مردة

دةردةداو زؤري مم ذمن مؤَل د ون،  دووش دة ن مو و         

            ون، م ي ين واومدا و زاوم ةَ دوو  ،ون دةرةوة  نامَ رةداط

      (  ) يم ت ودةو َ            َلط  مو دارو دة  َ ش (  ) ا، مدة  

    (( زار ي َي م   دار)) َا، وةك دةةَ ردان       وةيامَط ،مؤر   ،

       ،  ووداوةا. ر ك  ( ، ) رة ووداويدوو ر       س

دةت رار ذارام طم، رووداوة ش، س  زو ام رةزا  و  رةزا ي           

               َ وةيم و ( رد وةيمي ذ ) م ي درو وة  ، توي  دة

َرط ( ن َا، م ؤظ ط َدةرو       ووةو َاو دةوري دوا موي (     

ري رد و ردن ون.  رؤم (َرط  )  اَةي دوو رووداوي رةا،مان        

  رووداوي د  دةط َ دة مي رووداوي وةوة.

  

  دى َى رووداو   

                     ( ، ) رة ووداوىووى دوو رروور رَ امؤر  وةىمَ

             ة  نط دة زىةطو ر وة َووداور م دم ََ َلط  وةَدة

                                                   
   مي َن.  
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  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٥٥                                                                        )٢٠١٧ 

 ومز َلط ، اورد ََ ت و مووداوة واوس.     رمؤر مزط ون و و 

  وا ارةوة رن روون دةوة :

١- : رة ووداوى ر 

رووداوة ى، س َو مَ َام رد دةت دة وة، وا ومموة       - أ

 ، وورت دةةر ررام  دمَ  ك .ورطَ وادةىم ت 

ك م و َامى  َون و مى   طمي م (وزة) ، ذمن م و                    

رةةرى دم (رةم ) رَة دةو،  رَى راو رةوة دةومموة ، ر وةى       

 غ و وَي و َ رط و ماَ در و ) ى       (ؤت)ى رن وو 

ذموةى رد) و ، () دذى ر  ر و من ؤش و  طَ داطران و،     

       رذةوةم س ش ز ، م و و َ ش( رةم)    ، وة م م

   دة زاردام و ة وة دةطت.

            و ى م ك١٩٤٥          ،وةامَ و و واو م م)) م ، و و رط

 دوو رووداوى ) ،   ٢٠زةوى  ري دةد وة رؤزى م و مذى زم وةر ك دةم)) (ث.ل       

و و ؤ ))رزةى َ وادة، و  َ ن و ذةم م َر رمن واوى دةى        

 و. و ى  د َ ى زار َةوةرى رةَ و طرام  ى           

  ََ وىو ، وةو ةَو)) (ث.لدن    ٢٠ داوة و ر َل مط (

      )ى و م ،ةوة(ؤت)١٩٤١     و رطَ و و وََ وزةى م (

    و م و وَ دراو و))  وةردمدةم   و دة وا وة وة وم َ ىوادةمء ((

) ، ش ر ش و  دادمَ ى ذمن رؤذة مما )) و     ١١٩(ث. ل

 ي و          ١٩٤٥ و  ى ىم   مرؤ  ساي دووَؤت  و وة ن

      و  رىرو  ونردراس م     ؤت داوة و و و َ نَم م  رةدا

  ) .١١٩مام رك  وَ َي)) (ث.ل

                 مى ز واوى دَ نوا ون رة ري َ م١٩٤٥      ، َ ج

ة رز مدا ،ممت داواى طوم     مرى داوا دم رز و  ))  مك د

    ، وةََ رى  وة ر ووة وموةى دا و َوى دةوةش ط رىر ، وةد

((وة وت وط  و م ك ر ردةى دةمؤذَي طو ر ث.ل)٢٠.(  

ك م ر دةدات  َى  و داواى َش ون ت رامر و و طدا                      

زةَ اَوة ر وةى وى طرام  وى ومى وة و دا  دا و ن و      

َ وةم داَ و تم  د        م  م ك ىم و ) ات ر و 

دمى و از و مرةزاَ  دةت رةو و ط: وةرن و طى وةدةرمََ  َن          

        وة غ و وة تة رةت، واددة َ نرز داواى  دىرى وى م

 َ              و وان م   ري ، م،م .  ىدة ى وا زة  ، رى  رط

  ).٢١م َ َو دَ َ)) (ث.ل



  دى رووداو  رؤمَ رطدا
 

  

 ٥٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 زؤر زى موم و دةرو و م َوا رددا،  ط و واى وة                    

ى مان ا موى م))  م َو رَي و َى ب و         و طر ر 

موة ن وةوة رةش و رووت  َةن .م      ي ي  ن               

من َاو ) ت و وة     ٢١ب ؟ م  َ    ؟))(ث.ل       

دا رَ َم   ( رةزا م وي) ي َان وةرن، طر ار ري        

وي   مََوة  ران و موم دة وام  ،() و واي            

   َادةر م ؤت و وةير دي ك        م  ونء نَ ن وَ نَر 

       دا وزارر  ،و اَ نرة ن وود وان وو نَ و

  وةرمطت!

             َو ر  دانم ر  ،ون مرَ مم  ا ردو و َمي ز   وة

          ََ  وة و ي ر  ََ نَ وةي ،وةَر وة  ؤت ت نرم

        ريؤت م  وةد  ك و  ،و دا ويَ ر نوة و ذ  ر تدة

  ت  رامري دةت. وة ممزء  و مش َل

           )  تو ر وة م ا َل و َ رط وي واوةر م كَل  ١٩٤١ط(

(ؤت و َ)دةرؤ  ،ن َ داوا رةى دةت رَوة،   دي وة َل مت          

    م   ر           َؤ وة و ن و داردار  َ ر دةدات ،وةَر َ ت و

      م  م ك )) نن م  ت ى داامَ  اردن ىرة َام

    مة  م ،وة زرة ارى ،ةرَ َل َ      ))َوات ..... دةدةر  رةو اَد

وت ر َا دوو رؤذة َ من و َر وموة ون ون دة  .... دةزا طر            

      َوَى دة َ ىرة دة  ورى و  رىم  ، وة م ؤت

 ، َش دة رروث .ل) ((َومردةى دامو م   و رةى م و ٢٢ – ٢١. (  

 و ردو رى و رؤذة رَي مدا ك م  دارن، مري و                       

       وا ش و ى ردى و و ما  وةدم ،وة َو   َودا م 

). م ن   ١٣٠وى  َوَي،  رؤذوة (( زم او ، ردوو   و و )) (ث.ل         

          و ىدةر  ، ود ز َرو اوةر  ي واوى رداب و م َ  ؤذدار

:  ار ر ،  ىم ك  

دةرى ك م وت،  ر ز  درو د، ش و            -١

 روَى دةم راوى ن دةرري .

ى ََوة   دة  و َ َ واز َ رط          ، َ دة مو (ؤت) ى ر     - ٢

اردو م و  طم ي و دةام رَى را          م و رةى رةى     

طوة، رمة رةةران وَوة ى َرطوة رؤذَ دة  د َد    

 ردار دةَ و او رومك دةطت ذاران.

٣ -  وةىمم  ىةر ر م ؤت. وردم  رةم  و ي و 



د. ان َن   
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٥٧                                                                        )٢٠١٧ 

 

٤ -   (امَ ردرط) ىمةزار  وة        (*) دةر ة و انَ  ،ام ي ةي دَ،

 ردووة.

               َ ....وةوم َوةوة ، م وَي او م ك  ى ت و))

.....  دوورةوة د رو  َدا ذ َودا ي ت داوة .....وةى        مرةن 

ن دةرمرِ َي َو ي داوة ....  َو ارةن روَن دةورة مداو .... د ى          

م وا وي ذم دة      ووة ك ت و روَ دةرري .... ك       

مداو و  و دةم زط  رى وَ  دةرَي .... د روَى          

ت .... دان َة دةى وو .... د وة  ك مة  وى دَي ... َةى      

و ..... َ َر و دة د َدان (( ى  ب ، وَةش   و       دش رةو 

  ر رَ  د  ، َطر  و رةطوةى ت  و مَدةرَي      

: (( دةى طم دةر َن !   رو َدةت))....  دامو ر َ دةدا و دةت   

      َ  ،(( ))َ     م ،دم نر  نو ى

   مزةردة ؤ  ىةم ك وة زام  ارذام رؤ ((!َ وةدةم تر ؤ

ردةمدا رازوم رطرد َام و رة  دو َةى دش         َ و رةم  و زة

  .)١٣٢-١٣١(ث.لك ما... روي رؤ ذامار و رةم  طم دةرو)) 

                  َؤذر رط)) : وىو وة طردم  رةم  ىةر َر م ...  ؤت))  ََ 

ى  وَ  دةوة ....)) ،،، ش .... ذَةوة و رَى واز وازةوة   َل         

وَامدن و رة رةدمَ ام ك م     ا و م وةك مدةوة ))          

  ن  َما دةروات ، َ ةوا دةَ َ : رووداوة ).١١٩(ث.ل

  

                                      رة                                                      اوةرم  

  ةرىةن       ١٩٤١رَ ذن امو +             ى مو     نى ز ريَ  

 و                    ىو زاوار دمَر + ىةر ١٩٤٥                       ١٩٤٥ ذرام +  

  

ب) رووداوة ى: س ت و َمَ رط دةت رؤذ ردن ، ارَةي        

َم   رد وةيموى (ذم*     وىَ  (نرد اد   ارط دوا)  (

                                                   
(*)امَ َ و و ىرام ام ووداوىر َي ر دة )ؤت ادةرامت) ورزطر  

 .دةري رةزامى  (، ؤت( رامر و دا ر داى و س و
 ،)ردن ذم(، )رد (ذموةى ،)ردن ذموةى(:)ك. ذ( واي َاموةى   واز وراى ار *

)مرد ذ()١(، اىر َ )وةىمرد ذ  (درو،م:  



  دى رووداو  رؤمَ رطدا
 

  

 ٥٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

     ) او دارد وة  ، ةَ نرد ردو ر ريءزط١٩٤١ر- ١٩٤٥ وا ،(

  َ راطمم (ري ردن).

 رو وى امم روة  م ر وةمرد رى ردان دم

.  موة  

 

(ؤت و َ ) دوو رةرن، رؤموس رؤَ رطى َاون ، وةى رَى                  

     دةوة و ر و ن و ووداوةر  رَ وةوام وءو   م ورم و

          و طَ كرطَ ر م ،ن مذ ري دةرر ،ت دارط ب

ي و،  دةوة مو و   زؤرى زؤرى مام  رةش و رووت و رةةر و     

  ة  َ مغ َوة:راو َو،  رة رووداو

 
             َ ر دةدةن (ؤت و َ )  تدة َ دا دةو  ووداوةوي رم 

 و َ َ نوم َ١٩٤١م:د و ط ؤت ووىر َ) ،  

 -           م  ء نم  .ؤ و و ر َو دة ة َ ةَ نو ط 

وزة، ي ك م ..... ام دا َن دة..... وةدةرو َ ،وةى ام  َي دةء ض    

َوى را ذمن  زو و زؤردارى  و      )،  ٩٢، لَ٨٨ن ر و طوة) (ث. ل 

َ رَام ، دواى رووداوى رَ و  ( ى م ) ى ؤت، زؤر          

                                                                                                                                                               
١-  ام ون و دا ر  وة و )و ى َدة ام َرد دة َ()٢(،  

َي دةط وةىمرد ذ َ كى م وةىمن، ذرد رط  )وةىمن ذرد (ا ودة 

  .َوة دش موةى  ردن وةى ر ، رن  ر رةوة ر

 )٣() زى رة ، ذار وةن(  موما  دةن) رد ذموةى( ) ك.ذ( ى موى س)١١( -٢

  .ون رودؤدا مو   راو  ن

)١،مَ ،ردة  ث و يدةزط ،  ،زةت  د ،نرد ر (٧٦،ل٢٠٠١ .  

  .٢٠١٠رام ( -  ،ردي ورخ، .دارا ، زامي َ ، زام ؤظن٢(

 .٧٦) ر ردن، د  زةت،ل٣(



د. ان َن   
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٥٩                                                                        )٢٠١٧ 

              ، ةوات و ر دذي () ون واَ م ،() وم  نزدة

      وة؟ن دؤزم ن وة؟دة َي ؟ م ؟َ مام  ،زامرةوة م ىد 

         ،َ و اى دة (س زا)  دة   ي ددةم  نَ وةدوو

      ،َدة ام زا ،َدا  نرة َر        و ،تداري دةط ن  َ َ

)   َن    ٩٥دةَ:(  مَ وة َة دةطرا و دا َةى طم) (ث.ل      

دةت ( دوذ و َ م ،م دوذ و رةم  زو و زؤري  ت          

،  رَي و م َ  و َ طمه  رَ زؤر اث و ت ب دةت     دةن 

         ....  ن ن  َ َ نَط   ونم   ى   َ و وا

  وةم  ن ؤزوة؟

 -   وا َ ةم  ث.ل) (واوةا رم و      ٩٩،ل٩٦– ٩٥وة ن دةداوم ام ر دوا ،(

         ،زا  نوةم و ام َؤذر م دواى ،َن دادةمر  (ا ،زةر) َوى مم

مدة و (ار ) وىم نمي م رووى َام. () ك َم 

دووة موى  رة رووداوة مومم رةو موةرا رووداوة ،و رووداوامى  مدا              

روو دةدةن   دوو َرط  دةدةن د رةرى د ةرى رةنء وان         

ؤت و  ( َى ك َ ي ر و دى دامم موى م َون،     رو ر .او زةر (

 اوم موى مَ َاطمن، ر م دادم  ردم ر ار        

دام و ت و    وَ مدا  روون دموة،زاد دم  ردام ر موةى وري(طل)        

ردةدا، َ  طمن   ؟ و َوى ا درو وة؟ و   ؟ طَل          

وةدا َر و رط َدى  َ ؟ َ دةَ؟ َ ة و رؤذَ (زي) ي            

 وةى وة ودةط َ  ىون.وام وةمَ و وي مَ اَ  

                 تمم ،دندة ردام ن وة َوة مدة َ دنا دة َلط م رىر

              ت و وة ط دوو  يام و رو ك دنا دة َلط رى دور

 وىَ        ووةى م  نة انَم م َردو م مةر 

رد و دةَ م ن  ر ر .روة رك ردن و َي م وان        

  دةورى ر موةك دوذَ ش  ريء م ت .

         م)          وَىمدووة و دة غ وة دةورى ن ى ؤشمم َة رؤك

و ر  َر رى و م ن . م و  َري م ك  طَل و دوو      

       مرة  ..... وةَا دةمرا ر و َم وة     ور  وة وورد و در  غ

  ).١١٤ – ١١٢وة  َرى ن دةَ) (ث.ل

مى رةوة ( ا و زةر) ار ون َما ،  مومن َر و رام و              

و، وان ر زارى (َ)ى     ردة (َرط) ن ة وَ مَةوارةوة     

ن   ك  دةطَاوة.((دوو رؤذ و ذرةك ادةرامَ ةوار و مرمو ر و     

زم وةدو  ام زم ردا  وى رز و ما و رى ء  و       



  دى رووداو  رؤمَ رطدا
 

  

 ٦٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

رَ. زؤر و ن ر د، َ و وا طورة ا و،  م   ا ض وك 

وةط موت، روة موو ت و و داواى ن د. ة وَ دم دو ى َ  و       

:وة طمَ  

 -  َ َ م   ، ةوارَم ؟ ر ن ى 

  وةا َن طت َ واموة، رةم رن ةى.

   َام  رز ردا  َ  دَي؟

:ة ..... ط  

دةطت   ........... ،  َطر من وة رادوودا م َردةوارى وى دون      - 

 ).١١٠- ١٠٩(َرط) (ث.ل

. رةو مو م م  ووداوة ر َ م  

           ١٩٤٤       مام َ ، ور ( رد وةىمذ) َى م ردة

 واوى (ذ.ك) وىا،  من زامرةان و ذا م وم    ، وةو امو    ١٩٤٥رد مط وام

دَن و ة ممروةرةن و ذارام رةن  مو ر طَل ى          

رزامن رى ردن و م ر َري رد  َاوة ، ش وة ى          

  دة ومام       دم رزطر  او و  غ و دوا (رد وةىمذ)

  موم د دة داط ران.

ر و دا موى ي (ذموةى رد) طرا  ( دا ردن)  ري                   

 نرد ىرطَ ىَ َو.ر  

ؤت  َو و وامى  م َري   دو و ط َران  اوة و                      

ام و ر َرو دةَ و ، ردةوا ر وم مرى رزى و ،     

ا واوى  مرةدا رةزا و ،       َم رؤذ َذَ دة رة ردةمَ ا      

         ممَ ىم  ش ، وي دار ىوةر و ن وروةرى طمى مم

و و  دن طل ، ر وة ا ر و رؤ ر َ   رطدا               

طَل دوو ما ردا      ١٩٤٥ة ( ر دة ى رزطرا، و       دةد (رد

      مى ز َ  رىرو  س ى و و   درانَم ر    ١٩٤٥زطر مر

ر  مرطَ ؤت و ،درا (ةرةامد) و ( ىم) دم       رزطر   وندا امَ و ى

             دةى دةَ و رر ؤت(ن) دم رزطون، دواي راَر ( ىم) دم

.ةمو طم  و رطَ  ،ون وةَر (وزة م) ىمرةو ط  

َ ة مى و ت طمى (م وزة)  َردن و دةَ ى                 

        ى دَي)) وةى ر اممن مرط   و مارة ،نرد ىرطَ

        َر م ،و نرد اد  ام َم      و ودا دوامدة م و َلط

 دون  رةم  دوذ ردامو من ر وى، ط  اي موة َ و       

  ) .١٣٣- ١٣٢ردان ن و اث ن)) (ث. ل



د. ان َن   
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٦١                                                                        )٢٠١٧ 

        ا دة ك ،(،)و رة ووداوةردوو ر      )  َ دوو د َ ن

             ووداوةر مؤر اَ ت و ك  ، (د ري وزةو م ىمط

اوةو رووداوة    دااو ن دَ. دواى وةى ؤت ََوة  رزطر         

طَ َرطم داد  ط رةم   ،  راوة رو          َدم طمةن

            َ َلط وةر رطو   َىمادةطَ ؤ وةىامرط وا َ ، و

        و زة  ت ،وا  وةَ َامن م رطَ    ى َ وة و وى

مردراوةوة،  طَل رطرد َام و م ر َ و رط ذمن ر دةن و دوور             

ت و   و وة رةو ران  ،َمزةى ك م رَةوة ن            

 َ١٩٤٥درَ. وا ردوو رووداوة رة ى زم   ؤت وَرطموة ك دة 

. َد َ ن وزة م ىمط  

٢- : وة ووداوىر  

              وة َووداور م( و ) دارة ووداوةردوو ر ةىَ ار

      متء ذةر ررام وات و زؤرداري رةى زودةر رى ززام ممط  ووراوم

  َ  ،نرطَ َ نرطَ   نر ارةوة ا، وامرط

  دة روو دوا روومن دةوة :

وَ َ دَ :  ) أ وودا ر م ؤت  مذ 

 َامَ رةةرى طمى (م وزة) ذَدة (رةم ) ذوة . - 

 و و  ون . - 

 - و  انى .دا 

 رَى . - 

 وري دن  مموةدا. - 

وَ :  ) ب وودا ر م و َ  مذ 

 َامَ رةةرى طمى ( م ) ذَ دة ( ) ذوة. - 

 - . وك و دا دم 

 دةزطامارى. - 

 مى  مى . - 

 -  ) ريو وةمم .(ؤت 

.م و ذم   (ج  

  د) ر زا س م ا + طورةوما.

  ه ) و َوامَ رطن.

 رووداوة وةم وم ك و رووداوى رةن ر ا، م وم ري             

رة ()   ي َ او، وة و دوووةى  َرى ن ت      

    زا ي  نوم ر، دوادم ََ رةو    ،تدة  ن ()  زا َ ،س



  دى رووداو  رؤمَ رطدا
 

  

 ٦٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

     رةم  ،لى طار رطَ  ا دة و ام  ازى دةوة ر

ر دةردارى موادةى (ؤت) م   َي دةردة وَ  َرطو رووداوى       

َوس        رمؤوة.  رََو ندة وة زمدم  ىَر  وة و ر ر 

        م اوم ، وور  رطَ وادةيم  َووداوى رَو وامور

  رووداو َوة دووة ،وةك :

  

 طام، داان و رووداوةم و و دةز  - 

س و و  وم رة  َطمى (م وزة) دةت رامر  َخ            

. (  م ) ىمط زدارو م م و  

ك و    مو داردا (ؤت)  (ؤت) دة  ، َو و و رؤذي دةت                  

   مزارة و م ، ََوةر دة َمى ذََل و َو دة ي م  و  و

              م و ام و  و  و َدةط را ى  َ َ م ،تدة  مذ

  ر وةرازو دة، دواى رم اى          دوم يَ  دةدات  زا ؤت) ذم  ى ذنَ

ؤت ) دة  دةام ى ( َك دوو ر  ام وة م وزةو وى  زاَل        

و و. ر دووك    ،ك مو   ك  َ ذن  ذم دن رازى ون و               

  ).٤٥ردووك َل دارةن دةطت  ش وةدم  ى  و ر َن ) (ث.ل 

                د     م ةوك و ر  ؤت وةرى ش ي وو و م خ و

 و َدم رةو و ،دةر َةذم امَؤَل رط      نةى داو  ن واو دة

(  وة ر ي ... زام و را زادة رى ا  ر َوة ... دة د  طر .         

                 و   نذ  ، ت : (مو .... دةى ط َل دا    ى دا و ر

ى   ر ي و و مووة ذوةو طورة ر رزى ى رد     م .َي رد

  ) ، من   ذم دةََ .٥٦ر وة    ، و ررز َ ).(ث.ل 

ى،  طورة  مخ و    رط (ؤت) طرز َر و  ؤ دةزطام و َى ا        

ذمن او  دموةى  و  ا رق و رةى و  مموةن  رى            

ًا،  َم   َدموة دام و  ورى ؤت رووو  م و  ى      

 َ ن              و و م   اوَ  ردى  انَ ق  و ا دادارة  

 ،ش ى وك و داَ دةوة، م  ذارى و ا  ى  وة       

  دون .

 - َووداوى رر 

        َ  ؤت ىو امدة دواى    )  و  ك ودة  اردةط ١٩٤١  (

           ؤذر رودؤ ، دامَ  ىر ىةزار دوو  ر  وى ىةزار ، )

       ، ىردووة  ومَ   ، وة و ،( و اث دا زؤرةزار دة َذ  نرد

رة رامن زؤر ن دةن، م زار و ى زؤر و راورى رزة           



د. ان َن   
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٦٣                                                                        )٢٠١٧ 

ردةمن داو ، ممت  ر  ش ،  دةن وم دة رزةردة         

دةَ و  ن   وةن ن وام ،  () طر  روو ات ى رن واو       

وةردةطموة ! ر وة داوان  رةم  دو   مََوة  ران ، طر       

             م م ن و ىَ) ندة  ن نوَر َ ت ط  نرةو

) وة   طَ   داوا  ( رةزا)دةن     ٦٤.لم و دةمى را وى ةن) (ث    

     وم زدةر م ن   رةم ،َ وزة مىمى ط  نََر دا

  َ  وةمم  ك و ك و و دة   َاودةر م ؤت و  ، وناَ 

. َ نَراو ، رَى داروة َ َم  

                   مر)  ىم رؤ و َار دة ؤت ادةرام  َ ا 

مى) دةذر) َؤت  ...اروم وةى و َوت ر َر د مى      

)، َ  ن و دةن و رةن َةدةن،  وةدا ار رى         ٧٠دا) (ث.ل

وامر َن ن ردةدةن و رزطرن دة ،َو ممى رووداوةدا دةن وت          

  )  وةر وت .٢٠٠) م و (٢مَان ما دان د، ؤت (

-  م و ذم  ووداوى ر 

در    ودةرى و داو  َو، و وة مَ َ  رة              

دون، ش ي دةى ر  ذاراما وةك ك و دة رؤوى ي         

م ،نم رامداط            م مدا ذم ))   . نداردة و 

رة دو وة رى م رؤذَ راطون و  داون  رةش وة واو مو و            

  (مة)رةن مة م دَ مراوة وةى ذم .............     م در دة ي

  ).٤٧ذمم وي َ ))(ث.ل

 ر  زا س م اا -

                 و واز مر َا دةَدازر و وردة و م ران داب و مَم زا

َن دة )) ََاا ةى َن وةك  ََ ي  َ و و       

ر وةؤذةى طو ر  ةر  وةط     وة  ل  ن ،وةوة ) ة

           ،  نَ م ،  ،س ) :وط  زا ، (ززة و در

       ، (.. رةط ةر    َ ، ةَط  م ، در وة ،  و م وةوة

 داو        زر نَ دة و رَي و ى   ، وداس م ىةر 

  ).٩٣(ث.ل

  روة مو رووداوة ا م م رووداو َوة  روو ، وةك :

 ر  زا س م طورةوما: -

        َ وةى َ زا      ودة َرر ،و ةشردةر ى اموى د ( ) ام 

       وة رد و د دةمري دة مرد و ز ن ىم و ر 



  دى رووداو  رؤمَ رطدا
 

  

 ٦٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

     ()  ر وة ر ،ةو ي ىموة زؤر من دةمرةةر

  ).٩٥ما( ن وة رؤ  ردةرةش و ول و وش ، درا ) (ث.لدازراو

 ر و َوامَ رطن: -

دام و َوَةى وامَ وى َرطم  (ؤت)، مَ رطن            

  ة رَى وة، وةك :رووداوى ن دةطَمو

ر(مر)  َى طوت رةى م راوةم دوموة    دةت (           - 

....و دوم ر  ط و طش ر   و طر  ي رزََوة        

   (.... َدة َ و دومث.ل)وس   ١٢٢مؤو، ر و اردةوار  وم ةوةرو  (

 َةى طري َ مام و واَ  رطن وروو.

 -          َووداوات ر نرطَ مَ ي و م زا وةى (ىر  )  ر

رة        ( ) وىى مد رطَ ىَر ر زوو  ،وةََي دةط م

.م د  ومَ م  ن دةزامرطَ و ،َوَي دة 

 -     م ة وَ نرد مرة دم رزطر  انو ،وسمؤر    رة  وةك

        َ ،وورؤت دة ر زارى نرد ىرطَ ىَ ن ورد وةىمي ذ

وةدا طَل َرط دَل و  (ن) موى(م)دةدوَي. (دةزاَ  ة ت        

 وة ووةو وة م ، يو د    دة ؤذي در م ،وة رزطغ ر وة َدة 

... ََوة دةدوذ م روا ن  ر دةزطر دوذ م  شم و  

م ،وة ،ر . مرة ى رٍزطر دم م دَي. دةو زاد و ر ي ردن          - 

          وة ، وةكم وةدام زاران دَي و ر و وتي مون ، م ىام ورةورة ط َ

          نرطَ  دنم  واَ ،و َ تط ََدو .َل واط َ ري ل و َ 

        و دةو  ردووى  ة ن َ ت ؟دةط         ط وةى م ىَ رَي َ واى

          ةَ نرد واوى زادى  ءوةامر َ . َ دا ورةى وةكط َدةو

 ).١٢٤رن  اى رووم واوى ردن) (ث.ل

 -       (  ىو ) دم  ي    زؤر اريد ر وةىامَط ،ادم

            وة  ر  ،َدة (ا ) ىةزةردة در ط   اوامَ َو

  و اوةروو .

ى وَي   طَاموةى ر مموة  ر َمه (ورَ)،   َردووة       - 

َ دة َو  و رط ذمن رادةت،  ( )  دواي دةوَي و دةذَي ى و     

        روو، مد ىد مردة زةر و و قى دةررامراو  زار و

  رووداوة ش دةو َن     رووداوة وةى  رؤمدا روو، م    

          تادةوة رمذم رط و   و دوا َذروة دة رةم ن و َ وةَ

  ؤ   اوةََ اوة رَ   َد  وَي مؤووداوي رر  ران ي 



د. ان َن   
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٦٥                                                                        )٢٠١٧ 

        َر م وةىامرط َ م، ؟ن، م وة ي ى  َودواي دة () وةك

 رةى  مردوموة و طوي طر رؤذ َ َى  و َ ةوة.

١ووداوي وا ر   

ذم وا ي رد ت و    زؤري رووداو و دارةم رؤم(َرط)رةماموةي   

:او، وةرد َردة  

  ووم دة  و دةرة و زاومن ر  رةش و رووا. -

  مر وا رد و ومن  راوة رو  َي زن. -

-  ردة ردي رطو  دم دة.(ةزار  و ةزار) وي ام  

  زاردام رزة ردةن   رزا، ن رة موة. -

  َوم دة وي. -

- .ةر ؤ   

  م اروم ردةن. -

  وموةي ي رزطرازي ردن. -

  و وم ي م  َد موي (ي ذموةي رد).در -

  اردم (زي )  ردا دن ي (ذ.ك). -

- .(م َ و مذار)موةم داو  ي دوو وم  

- رطَ) رد رامَ  نَوم.(  

- .َ و طري م َلط داو (نم) اوةيو دمدةر  

- )   (نرد اد  ) (رد وةيمي ذ) ويم ر١٩٤٥ط.(  

  طمام زي َ ن. -

  دموةن طَل ي ن (زي)ةوة.مَ م مَان ةن و  -

  َي (زي) و من روةر و مام () دةوري ري د و. -

   ما ون  ()ي  َاردن (وت ر رن) و. -

   (و.ي رة) () زي  -

  دازراممَ ي َرطي ردن. -

- .(ةي ر)رد واوودي م 

 دامم موي م  َو مان . -

-    (ذ.ك) ويوةي موموا. ١٩٤٤مرد واوي 

 وم ى رزامن  مو   ()د . -

وم ار رة ردة رةمَ اق  مو ()د .مى رةوة ون         -

    .ران و روون داوة و ى َووَ اون

                                                   
    رىزام : وام ن ر ر  



  دى رووداو  رؤمَ رطدا
 

  

 ٦٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

                         موا وم ةىَو  كوم د  وا  مووداوةر َر   دةون، مذ

 طَاوة، وة رووداوة  و و رووداوة وةمى ارَةى ودا         

  اومروو.

                ( ، ،ت ،ردا)  م وارم ةَ وةى رىر

َى مَر :ووة، وةكماطر    ( وةدووة  وةَ مة) نة انَم م 

) ، اردم رزامن و ار رةَ وى ردا طَل  ر و دَم        ٣٤(ث.ل

         )) ةوارم َر   َوان و ر َ  ، نرد    َ م ي وَر 

  ).٩٦و َ طمه  رَ زؤر اث و ت ب دةت )) (ث.ل

٢ ووداوى ر   

           ةَار رىم َازَ ون وى وةرطردة و مووداوة واوس رمؤر

َا دةرى رووداوةم دووة و رووداوى َ  داموة،        دةا داموة و مَي 

َ ة روو، طر َر موة طدارى رودؤ مو َد رةزاى        

َ ووى و ردة م  َو رووداوة  و طرامم مت، دةطَ مور      

         ،ةَ   َو َم  ،وة دارودؤ وم واو ر م ،َد وةى

رمة ش دامم ،َروةى و رووداوةم مو  رؤمَا َش دوون و       

َ َم مَر امؤر :نم م ووداوةر موة، ط  

-      (  زى )ري    ١٩٤٤ ))  (ذ.ك) ى وم و   ١٩٤٤ َم وةوم دا

)،  رؤموس   ١٩٤:  ٢٠٠١و ما و موى مَ ( ) َا )) (د  زةت          

)   (زي)  وور ا واىمؤرؤت        ١٩٤١ و َ َ ، وة دا() وم ةوة (

            )   و نوةم َؤذر م و دواي  ام  س و دة زا  دة

   اوَي ر ى  و ََن دةم (ار        ىةم ةَو َمن دةط ( ك)  و

            ش ، ََي دةط ؤر  ك ت ودة َ دة  ك َلط وة و دوو انَم

ن ر   دا ، ر وةى  رؤمدا طَةرةوة دة ) : َؤت  ى َو رةزا             ١٩٤١

 ، م وزة طَل ك مي و ر ر و  و َل وة . ر و  ك       

 ) .٣٧م دة ذم  .ََ  رةَ وا طرَي  و زةوةم رى مطت ))(ث.ل

                                                                                                                                                               
 .  ١٧٦ – َ١٦٩ووى م َورخ ، دامم مك  وةزارة روةردة،  دوازدة دة، ل  -

،  ٥٢، ل َ َ٢٠٠٩ر ، ذاري مَ  ،  ، موةمى ث و و دموةى  َةطن ،  -

 و  َلط.  رةوة ىم و نةم  ىامر 

- : وام ، اونوم ( نرد ري ) رةى ىمووَ َ و و د 

-  ، مَ ، ردة ىدةزط َ ث و ،    ،زةت  د ،نرد ر٢٠٠١ . 

- َر    ىم ، َ  ،   وانوا ، مظ ىط رد ، نرد

 ، مَ ،٢٠٠٧ . 

  



د. ان َن   
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٦٧                                                                        )٢٠١٧ 

) ١٩٤١ةوة ر  او رةن َى دام           و ى   ( رةزان ن        

و، و رةى و دا رووا،  مم (ؤت) و وةرزى ردا ن ر ودا و             

ووةن دا  وةرزى وا َ و ؤت  ى م ن  و رى رؤ و دوور        

  طمةمن ، دواي م و و رؤذ َ (ك ) مَان.

)  (  زي ) مؤر َ واوة .١٩٤١ دا (رد وةىمى ذ)وم ةوة (  

 -     ) َدة (ردة ) ري دم رزطر س دامؤر١٩٤٥زطو ر(  (ن) رى دم ر

            (د) رى  اار  ،وةمرطَ ن ا ن مى ز

رةم دي رؤذ ردن دة رطَة ردةما مون واوي،   وةى             

    روةرمو م رط َ وام     نةم ور وم وة  دةد مودَي و مر و

 َة دةدن .

 -      مى ز   ووراوة وة دا ووداوةر  وىم١٩٤٥   (  زى واَ)

رط دةت دة    زطر دم (مى )و ( دامةرة)ى دةردووة و داوا َى    َرم ر

      دة ر َ و َور دة رطَ ى ا ، ن رزطر مَ  امَ رام داط

         َا مر مزطر () رى اار  ،وزة م ىمط  ةوة ىم

ردة ر و م مماطر       موور ممط ورة م َ ش  ردا دة

رى ردن و ) ذَ طر و   َظا  رة زاد ما، طر  زاد          

      و ون ودة م زؤر (ردة)و (م) مرة دمرزطى رَر ا   ر ر ش

زؤرى ر موةرا دةو  وةى رى  ر اوام و رةم م طورة و     

 وة دةون و م ر (د)  ر  دةو).
         و زط م م :َ َدة وا       دووة ى   ومؤر

وة رؤمَ ووى رج م دةودةق طَاموةى َوو ،َطر  روو ات  وا ر            

           َدة   ،َ َ وا دم َة ومر )) َم د  ز ووَ وور َدم

ة    دةَ و دار و،اورد َر  ة وةى ر ،َدرر و َ وا  ري

 ).٦٠: َ٢٠١٠امَ  ))(رَان ن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دى رووداو  رؤمَ رطدا
 

  

 ٦٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  

  

  ي َ وةدا ط  مى ارةوة:

١-   َر ووداور دمَ         ة م ، َر ،وةَ نةمةو ر

  م دوة طَل واوي مم ذن.

رؤم( َرط )ذ َرري َ موا وا طَل رت و دووري  من و           -٢

  ةوة ماوة،  رؤم َمري و َوو و رووداو.دؤ و م ،ن (د.رة زي)

دوو رووداوي رة ( ، ) ومن  طَل م رووداو َوة، زؤري         -٣

. ووداوير َ   وا مووداوةر  

٤-   ووداوةن، ررة ووداوةر      ووداوةر  ، اويدا  

.اوة ي  

  

  روةن

:َ :  

 .١٩٨٩، و  ،َ ادة ردى و مرةم دةب،  رل(د.)،  .١

٢.        ،امرد رى ردى مؤر  ووداور مرة )ن  ١٩٩٠-١٩٨٥ انَر ،(

 ،َو ،ردى ىد ماوةو  ،  ،٢٠١٠ .  

 طَاموة  دام ( و ز)ى دى م و رؤم (رى رة ن)ى             .٣

 .٢٠٠٧م، دك،  ر  دا ، مر در  َد  ،  ،مى

٤.         ،مَ ،ةمى رم ،  ،د ل ان ،ارد مؤر  ووداور 

٢٠٠٩.  

٥.         ، ةرم ل ،دا  ر ى(روام ارةىَ) مؤر  وةامَط 

 ث و رةَر ،ل ىم ، ،مَ وةىدم٢٠٠٩و.  

٦.    ) م دى رى   ت ووة و دةوى   ١٧٠٧-١٦٥٠مم ،و   ،دا(

د ىداب، زام َ  ،راد- ،َو٢٠٠٦.  

٧.      ،ردة  ث و يدةزط ،  ،زةت  د ،نرد ر

َ،٧٦،ل٢٠٠١م  .  

َ َر ، ذاري مَ  ،  ، موةمى ث و و دموةى  َةطن ،        .٨

٢٠٠٩ . 

رار ،(رو و ،     – ١٩٨٠رةطزةم درا  ي  ردا( اروو  .٩

 ، مَ ،ردة  ث و يدةزط ،٢٠٠٨ . 

ردى، موش،  دووة ،واوةم مى      -رم طم  رد،ى .١٠

 ،مَ ،رى٢٠٠٥زام.  



د. ان َن   
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٦٩                                                                        )٢٠١٧ 

١١. رة ،ذ مر- ،مَ ، رزطردى، ر٢٠١٠.  

ت وش، ر ،ذار م ،ث  ،م امرا  -رم مم ر ،دى  .١٢

  .١٣٨٨ان، 

  .٢٠١٠رام-  ،ردي ورخ، .دارا ، زامي َ ، زام ؤظن .١٣

١٤.  ، مَ ،  ىم ، َ  ،   وانوا ، مظ ىط رد

٢٠٠٧ . 

١٥.     م) وةداَ و ةارى ر وى     ١٩٨٨-١٩٥٥ مدةزط ،  ،رف َ ،(

 ،مَ ،ردة  ث و٢٠٠٥.  

)،  ا در د، مى     ١٩٨٠-َ١٩٧٠وةى ر ؤ ردى  ردم ردا(    .١٦

 د ىداب، زام َ ،راد–  ،َو١٩٩٧.  

:د ىم :دووة 

طَاموة   ؤم (د د إ)دا، رى   ، مى درا،        .١٧

 ،د ىداب، زام َ٢٠١١. 

:ر و رؤذمظط : َ  

  .٢٠٠٦، وَ، ١١٥ رووداو ؤا، د د ن، طظرى ران، ذ. .١٨

  

  

  

  

  

 

  

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دى رووداو  رؤمَ رطدا
 

  

 ٧٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  

ا  

 ،واد ا   وا ر  و       يا ا ذ  ثا

     و   و ا و ان.

  ولس اا ا و ،ا  ا م  ن ان  ي وا    ،دا

  ن ان  ث اس و اث اا  ا ا و دور وا (و ا اا ) و

 ى أو ا دى وق اأو ط    .  ن  ،ض و اوا 

  اق ا د.

وا ودة، و  ودو و و ى واج ا ا  وا  ل د اا   ة

 و و ا  ، أن م مر ا و م  ، (ثا) ما و .

 ) روا رطَ.(  

  

  

  

Abstract 
The event is the act which gives a different meaning from one person to another and it is a major 

key to how the novel narrative، has a complementary relationship and a strong personality and the 
time and place. 

So do not place any one of them to have a technical position in the text، it is the first main element 

in the narrative، and both types (the real and imaginary) and the role of the technical implications of 

that are the foundation event and Sub event must have an introduction، presentation and conclusion، 
in order to be a puppet integrated. Then it built one way or the other ways and lists in one or more 
technical methods of the narrative. 

And the limits of our research is limited، and is one of the elements of the narrative research on 
each and every one of the elements requires a wide-ranging and more time. Therefore we have taken 

(the event) only، so that we can and as far as our potential to give him his due، from the theoretical 
and beyond and we are making in the novel (peshmarga). 

 
  


