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مَ ىزام  

   َروةردةى رةت

 ردى  

  

: َ  

وةك ا، رؤن وةك ذام َدة رةى راموة ر ط َمورام ى        

 مارة ىر زؤرَ ؤر َاموة دة و اوامر م وةن وة وَاا ر

وة ذام َ و رر  َطى طمم  و م          وا رؤن اما    ٠ذن

او ممم ؤظ   رةما، م  ذامة م َر ر و          

 م دَم و وةن دةروازة اوة   رووى رَ وطم ؤظ   

  ٠ر   و َةموة

      م ام موةم َم نومؤر  ، دووةرةش وار ر و ةذام ،نَ

وارَةا دة، رؤموم رد ،  زؤر       ٠وةرن ووة رى رن  

  ود اوةمو     رو َدوو دة رة ن وةوةر رذ َة مو ذام

مى م َن     مما رةم َ ةموة و وة ام ود و رووداو و ر 

َن داوودوودا رار و  ن نر ووداو ور  ، نوةر  ن ،    د ، َىوم وم

 ن وامَ َل و و زادةى ر٠   

ر ،مى و ررى ذامى رؤموة،  ر ر و َوام رؤموم رد 

 راج) دا ةوة و   دا َمام ورَ زامم رؤم (ن رةو ) ى (و   

  موةار زةةطر  موردى زام َو ن و اموةَ مومم ؤر َذ

مَ رؤم ر : (رووداو ، ت ،  ، َرةر)  ،  رؤن   طَاموةى      

  ٠رؤمدا

: وةَ اردم ى  

   ٠رى رة اردم  وة دةطرَوة،  وةك  َرى ر ماوة     

رد مؤوى رور وم مؤدى ر وةَ ى وة٠  

:وةَ   

 و) ىام دةر ط ردة د رامَ ر وَ ممود ط   

  ٠راج) ارى رؤموا
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:وةَ زىَر  

   ، طممَ وةن من دؤ ر رَم رَزى رةى رى ا

  ٠وة ام و و  مرمى،  دووَ رؤمدا ن  َةوة و وة

 :وةَ ىَ  

َ وةَ ك و دوو رة و  و  روةن و رك ردوو      

  ٠ى َوةزم رة و 

 ا، وماوة َة رى  ر مرى طَاموة و ر  رةطزة     

 (ررة ، َ ، ت ، ووداور) :وة موةار٠  

ن  و رةماموة  دووةا، رووى و رةطزة اروام م ارون  

ا ةَ دامؤر ٠  

         داوةَ م  ،وور نم و و ،اوةَ    ندة

   َ٠ون

  

 :   

   و َى طَاموة

َ طم و رو و ؤ وَ ، و روور      َى وةى  طَاموة، وة مر

 دة ةذام َط  ورةىط  ز وةطر  دووة ، دةا داطؤظ مذ ورةىط

 ا ىوار رر  ،نؤى را ذاممَم نرم ٠و  

           رم رى مر َدة))  ، مة طَ وةامَط  ، َ َدا دة َد

وم : رة مرمَ ةرى وةك  و ر،    ٠د  ،ر َى طَاموة  دةطن

  و  ،وةى زارةامَط ،  ن  ،و ىَو روة ،اط ،ووَ ،م

       َر و  َؤ داامَ  وم ،ةشمطو و ر مرة تمم

و ن و ارَةا َرى و ارة رةطزةم طَاموةى دةردةََ  ٠واز دةطَدرَوة

  ]٢٢٢، ٢٠١١، ١٦[دةوة))

وةك دةردةو ،َى و رؤ طورةى،  مرى طَاموة ، واى َت رةطان و       

 َ٠ران ارى رةا، وةك زاراوة دة و مرى طموة  َوام و رى رن

 ،ىو وةش   َ ت و ن دةداتر ووداو ووةى رامَط خ

دراودا(( ردم رووداو و َو و امن ام وَدا، ن طَاموةى 

((وة موا  نةم  ،َووداو طد ر ،وا َووداور م]٢٢٢،  ٢٠١١،  ١٦[  

راا، و م وان دووة طَ َ و َوام واز ن رةطان  وموراموة   

((طَاموة  ر  ،َم-   َوم (ن ) دة: ٠دةررةى طَاموة َوة

 ،زة وةََرويدةط دى و م ىمةردوو ر     َاوةرط ار َم وة

      َررة ىمى طَر اوةر  ىاوةوة و زؤررد َ و َ َوو دة
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((َةَ ن ز]٢٣، ٢٠٠٩، ٤ ،[:َدة (ار) - )) و وةك ،َدار وةامَط

    و انَى مةم  َاز ةر ور َدة د مدارة  ،ىمرم

دةى ر درو دة ،َم طَاموة وةك  طم دة دة رؤما ى          

  (( َ٣٥،  ٢٠١٢، ٧[دة[  وا        وةن َمؤر رط  ،وةامَن طؤى رَ ى ردى 

  ٠طَاموة روو م ،َوا مَ رؤم َروو

          ةور ط  وةور  وسمؤر ر َ  ، َودةردة  نوة ةداَ

و َة زاممش  ط  طَاموةدا ت،  ر َش و    رووداوةما ت 

     ر مت، وةط درو رَ ر رىر ا ن ،َم  وور

  ٠رؤموس ت ؤدان ز   مََوة

ومرةش راوةمى  ام و زة  ٠ةطم ،َ طَاموة مرةَن ، ش وة د

رؤمووة َ ،ة درو ردم رةطزةمَ  و مَدا و َو      

 ٠ةرط ،ن طَدا طاوةى َ و ذامم  طَدراوةوة َو ََ رامر و   

         َام  ،ةرةوةوةَط وَ و ام ةم وةامَرى طم مط َ َدا دة َد

َة مرم ؤ دة و رةطزة اروةم وة (رووداو ، ت ،  ،َرةر) 

 (َت   ط رةو رووداوةن و و وى رؤمدا      روو، وا َر (ط

  ٠ى

  

  َازةم طَاموة رؤما

رةت َاز و م رووى َازةم طَاموة  رؤما، م َرةطان و          

)ن واَ رانو٣م:   ،رة (-   

))١- دة َى ودةط َدةرةوة و ا روم ،وار َ٠ر  

٢-   ز روم  ،دى وةىامَط َر   َ ى و و ردة نووداوةرةوة ر م

  ٠رةرةم ر دة ك س

٣- (وا ةىَ](٨٢،  ١٩٨٥، ٥[  

       ى اوىروةى دامَى طَى و رم ازامَو َر ، م٠   وم

ى راودا، ان رى (و ام) وا مور  طَاموةَ ))          ازى طَاموة  

       ((مووداوةو ر دارىط ان اَ  ،ََرد (و) ىر  وىام٢٠٠٩،  ١٠[ر  ،

ام) وا زَ     ))ازى طَاموةى دا دة ان رى (ن        ]،٦٥

دةطََ م دةرووم رةر و م موؤك و  راوةن دةردةت و رةرةن ن    

طَ ر دةدوَ و ر واون  و ان دى و   ،رووداوةما 

    زادى ز  ،ارة   ((َةن دةررةرة]ان     ]٦٧ –٦٦،  ٢٠٠٩،  ١٠ وةى 

   ٠ى رَم راموى  رى () ةوة رووداوةن دةطََوة
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   دام مَر ازىَ ز وة ، وا ازىَ  رةت روة٠    ك م))وا

 َدر ؤ  كم م رت و ؤ٠ مؤر وم رة ازىَ شوةى   ٠رط

       وة ووَ  دة ازىَ ممَ ك ،امؤر مرةرة انَم شم

  ]٦٧،  ٢٠٠٩، ١٠)[م ى دةرَى)دوة من رَن  مور دةدا وةى  و 

  رةطزةم طَاموة

         :وى وةار زىةطر َ وةَ  َدوو  ى نؤى رذام وة ممر

  مَر ى ن و رىواو نور وة وَدا دة (ررة ، َ، ت ، ووداور)

   رَوة و دةَوة دةَ وةمز مرة ٠وووردى     َر وةَ وةى 

دة ر َورةطزام مى ن  و و َوا ،           ٠مر دةطَن 

ا ممو ذم واوى نوارَ د ،م ةى واَو ىو وا ا٠   

َ َدا دة َد         َ م ن ،َ وةى وَ نوةار زةةطر ر ،

َت دةم وةم وونو  ٠ر زامةطو ر َرر   دةزام َ ةداَ ر

  ٠وردى ن وة

  رةطزى رووداو ٠١

 َ ووداور وم،اار     َن دادةمرم و دة ةذام  َم ممزة طةطر

 رؤن،  ا ((دوور طم مو دة رؤما دةط :ََن ردمر            

وةرؤ َ وا طَاموة و م  ٠ طَاموةدا ، دووةن ردم ر  موةرؤا   

((َزرووداو دادةرى رم  وةَ وة وَم]٢٢،  ٢٠١٠،  ٨[  

   نؤر َر دة وىم مزام ةَ وآم َر ، َ وةى ةدا دةطَ

 ،  ووداوزى رةطر ر ورد َ َدة ، َ مةم و)) م

راو رةم مَ دة رؤن ش و و رق َون و  اردن و داون و دن و            

  َ مَر ى دة  ، َدة َوم نر ،ؤ و  و او

وا و و ر و دةوامى ، ؤظن  دةدةن وى     ٠رووداو دة رؤما

ؤا ةطموة،  ؤى رووداوة و رَ دراوى  و ردةوا دوورة        

  ]١٣،  ٢٠٠٩،  ١٢[دةَوة))

 (ت)    رةطزةم دا ،  وةش ارى رَةوى ؤى طَاموةدا دةت و طَن

 (َ) وودا و ردةوا ةم٠َ ووداور))وا   و َى ر (وا)    ن ،َ رش

ما ارَةى ا، َة   (وا) مش  دواا٠ووة ارَةى ا

روة را رووداو ةمى  رةرة موة       ٠مى ن وةردةطن  دراو 

 ،َمرة ات ووووةى ر  ،داتووموة ر َووداور ر  ،ا م ،َودةردة

و مش دة ى ت مم ]٣٩،  ٢٠٠٩،  ٤[ َرةر َوة َ و درو ت))

ةمى رووداو رةرةوة،  ط و ما رؤموس م ر رؤمَا زادة 

وةى ض رة رووداو و ر َةََ و دة رةى رؤمى ، ر راى  زؤرى  
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زؤرى رووداو   ةر ، َ ت رر وو وز َمؤوس رمؤوةى ر ةوا ،ن واَ انط

 َام وة  ، َ وو ط درو َ و ى وا  ، ََ َر و  

   ((َ ى  َ))]٢٢٣،  ٢٠٠٨،  ٢[     مذ  ود َاموس دةمؤر وم

 مودارةم م َ وةرَ و ذن و رووداوةمن  وَ رؤمى، د  

 ، َرَ ، َرو ر ن وذ َامرى    ٠٠٠دة  ، ىمؤر  َو  

 ىواشمؤر  َو ت و دةدة درو  َووداووس رمؤر ٠  

        َوا دةردةَ مووداوةر  ،وةَدةط مومرة ر و و ووداور  ،ر٠ 

   ت و ةىَار  نووداوةر ةور ا دواى ىَو وا دموةر وةش ،اَ

        ووداو دةر ادوا دةى واز  وةوةامَى طَر  ،ووداور مدةم٠ 

وا وم رووداو رؤما و و رةم دةطَوة، ((زؤر دةرون و ى       

،  ٢٠٠٩،  ١٢[ماون راى و  درى دةن،  دة     (( و ممى رى ت

٢٤[  

  َازةم رَ رووداو

رةت  دة رؤن َة درو، رؤموس ى م (دن،دن،        

   َن رؤر َوة) دةدم وة ودمر    َ رىم َ ة وَ وةى  تدة

َر (    ٠ وةوةامَووى طر  نووداوةر ةور َر رش    ٢ا داةر ةىَ (

:   ،َدة-  

َوة،  وةن وا))     َ ر َ، وا  رووداو و رن، وةك وةى دةطَدر     

َ دا دواى نووداوةر ةوو ر َ ووَ ٠   

 رَ دووة  ،رة ر َوةن ر ََمر ، داَاوى طَةرةوة و طَةرةوة 

  ]٧٥،  ١٩٩٠،  ٢١[ى َ ر َ رةو رووداوةن ت ))

    َ رةو  ةىَو  نووداوةى رار ا ز ازىَ ،َ َىةدا دةَ

َ٠دة   َامدة  ، وةى زادة وسمؤا رازى دووةَ  ،ودا  و َ  دووةوةار وا

ن رادوو و َ وداوداش و  َ َت و  َ َررةى        راى رووداوةن مَا

 ٠ذة  َن ت  َوةى رر مر َر موةرؤ رووداوةن درو ت            

َوودةر اَم مؤر  ن زازةَ رة  اار٠  

ر مرةووداو  

         وةرؤم  ،ىمر ووداو وو ر ر ة امؤر وةامَرى طم،ا وةك

َت دةم ر مؤش  ٠روازدا دا رى ر دوو وةرم ازىَ ووىر شووداوامو ر

:دة  

٠١ ،رة ووداوىووداوة دةط ررة ر و زراوة وردا ىمؤوةى رامَو ط  ،وةَ

زؤرى م دةى ر اة دةَ و دة َةى  رؤم و و           

   ٠رةطزةم ى رؤم طمم و و مى ،  ا ون
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رة و رووداوة ،(( رةماموةى  و ى رؤمو دةطَوة و         وا رووداوى

ر دةَ   ]٥٩، ٢٠١٠،  ٨[  َى وة ، دةوَ طزار َ ت))     

ردة و م ،َ     طَاموة ورووى رووداوى رةَ ةك  ،َ رةماموةى ى

َ مؤر مردة و موا َروور َام وسمؤوة ر٠  

٠٢وة ووداوىر ،       ز تدة  نم وسمؤر ))،وةَدةط ووداوامرة ر و و

 ٨[رووداوة رةن  ارَةى ؤى طَاموةى دةق))روومدموة و ووموة ودموةى 

     ٠وةى رؤموس زادة وةى ن ن ت ومَ درَن وة ] ٨٤،  ٢٠١٠،

ةت و رة درو  وة وم  رة رووداوة رر ش ر ت و رةو رووداوى 

 مؤر َم م دماوام و ةمر  ىَووداوة     ٠دةر دم ا ن

  ٠رة ، مَى َاردن و موودمَ ران

    َ وة زرم ووىر مؤر)) ،وةى ى َدة روة اَ ت و

       دمو ى َت و دةم َ ن و زوو م رَ ار نووداوةووداوى  روةى ر

((رة]٢٤، ٢٠١١، ١٥[  

 ةور دمَ رةو رة ووداوىر م  واى  وة ووداوىر وم و مط وا

 وةامَى طؤامؤر رى   ٠ ردوو ط  وةور وسمؤر َ ر

و ] ١٠، ٢٠١٢، ٢٤[رووداوةدا ت و (( َم َةم و ى  وة َوة))        

  ٠وة  و دةرون 

 رؤما وم َ طم و طم وةدا  ا دة ،َ َوم رووداو 

د َدا دةَ َ دة  ٠دةردةو  ،َ رؤم َ َوم رةطزى رووداو ر مت

 رة ووداوةشو ر ، َواودةط َووداوى رَو  ،َدة ر  نؤر     و اوةرو م

 ، روة ن ةم ردةوا و رطمَ وة وةى ر مام دا     

٠   

  رةطزى ت  ٠٢

، ٢٠٠٩، ٤[راا، ت رةطزَ طم  دة رؤم،((م طَاموة  َت ر مت))      

٨٣[     ((مؤدى ر ت))ن واَ انطةر َم تمم]ر     ]٣٤، ١٩٨٥، ١٩ دن وا

 رؤن  َورداموة و موةرط رةطزى ت مى م و دةَ رؤن  َت          

  ر ،َدرت دا نؤر َو م َمت م    وةَ ؤرى رم زا ت وة

 امؤى ر مزةةطر ر وةى٠       َ ة َووداور ر وودامر وم 

وارَةا، رووداوةم رؤن َة ك دواى ا        ٠دراوةوة،  ا روواوة 

   ٠روودةدةن

َةدا وةن  دةردةو ،َ رةطزى ت وة ق(موةم) ى زمك وا دةورى رووداو و  

وا رةت َ  وطم ت      ٠رةرةما دةرَوة و رؤَل و طمن درى دةت

 ةَر  و)) َ َا دةمؤوةى  رمو ن وووداوةوةى رامَط م ، ى
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َن َ  و رادوو و ةدا طَةى َازى طَاموةى َ رَ دةت و           

          َ  وان ى و و دةرووم  ورى و رى زارة طَ وط

وازة((ن دةدات نووداوةر   وةرة نمى ذ ت وا دةم]٥٤، ٢٠٠٤، ١٣ [  

د َدا دةَ َ،((زؤرى رة زؤرى و رةو َوممى ، مرى رؤما رو       

  ، ىمومَ رةو و وةاوم اةر ، وناوة))     دةمووا ر زىةطر َدوو]٢٣ ،

٥٦، ١٩٨٧ [  ،َ  دووار داو او دةم ت)) ردةوا ا، دةم و ط 

وا  ٠ممت َ دادم (درت) ، ت وم َؤم     َ٠وة  ة 

وت      م رى من طى زؤر ،تا دة ط  ى  و  ون و َ ر

  ((َدة ر اَ وم ،َ ]٥٧، ٢،٢٠٠٨،[       م ر َ َمر 

  ٠مَ رؤن  َ َردةن و رَاون

مرة  امؤر  (ت)  

) رة ٢وةى ا ،رةت وم رةطزى ت مَ دة رؤما َ َوام رةطان (

:   ، ت-  

))٠١    َو دا اَ ىمؤر مووداوةر َدة  ،وةَدةط م و ،ت ٠  روة 

ر طَاموةَ وو  و َةى م زة دواى ا وة و ََ راا   

  ٠ رادووةوة َ  و ة دةَ و مطرَ دواوة

وةى  رة       ٠ طَاموة، و ، رووداوةم مو رؤمى َ طَدراوةوة    ٠٢

دا  ان و َ داان و زدان و طراموة و َرى َا دةردةوَى و مورى رؤن           

  ] ٥٥، ١٣،٢٠٠٤[دةام َطَةى دادم زةم طَاموة ش و َن َات))

رةماموةى و دوو رة   رؤما، م َ رةطان  م ، رةت ون و 

      َووة دةامَط  َ  (ت) نؤر ))  ،ن واَن      ٠ؤر   رط وا

((َوةش مامَط  َ٨٤، ٢٠٠٩، ٤[م [  ،َموة دةط ش  وةر ت

وارَةا،   ٠وا  طَاموة  رؤموة روةى طوة        ٠درووم  طَاموة

وةم ت رووماوة و رون و    طَاموة َا دةَ ةت ، و روودا  

وةش طَةرةوة رَى َ      َ٠اموةدا ت دة    َ َوم  رادوو،  زؤرر ط 

         ةور ط ت َ نت و وا درو (َط)رَ ر رىر َامواذةوة دةدة

   ٠رووداوةما  َ و وا ن،  رووداوةن َدا روودةدةن

وا   ٠ةا رؤ رؤمون  دةردةو  ،َزادة وةى ن رووداوةن دةطََوة       ََن ،

 و ش دةامَ  ٠رةزووى ى م طَاموةى رووداوةم رؤمى  َ دةدات

َط  ت و  رى ردوو انَوازى  م ودَوة وةر٠ام  

     َزةطو ر م دمرا ارى و  َوم وةن ت وم َ َا ، دة

  وا  ، ت اط ى وة و ور  ومؤر َدة ر ،امؤر  مط

ؤو ر  ، ت (َط)رَار ٠م  



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ١٦                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

٠٣َ زىةطر  

ى وةى  َوةن  َزم ذم ؤظا، دة ؤظ درَاَ وو طموة      

وا و  وةوة،  ؤظ ى ر  زةو ةوة،       ٠ى دووة و َ اوة

ردةوا ؤ رىؤذطا    رَ ، ت دا دروَ و ط ر و درو ةم اوةو

َن، وةش طمَ  دة       ٠ر زؤرر ؤظ و َ ماوة ، َ ا دةذى    ٠دةذى

  ٠روو

  ؤظ م كم ، وم و َ،َ َدا دة َد     ةوةرةز ر ،ا دةذىَ

             َ د زةوى ،ن دةر ،َ ن َ و ى ،ا دةذَ و َدةط   م٠ 

راا ،  َن و َدام و طموة  ى وةى ،  موران و ان و        

 وام َ م مزام     َ م،َى وةر ىاط وم  اوام م و

، ٢٠٠٩، ٩[((وةم م و ى دةت و دةت و  و ش و رةم و و ت))      

٢٤،[   َ  ز وةطوةى رامةمو ر ود وةرط م اوة ط      ادة 

         ،رةوةوى مام رى و  ةم،َردةط  َروم  وةَروم

 ََدة دة ور َم٠  

َن، وةش ى وةى ،  َ و م ر رووداو و رت وت و ن و        

 مزةةطر  َدةط ر     ٠وم وا ام)) ،ن واَ انطةر  َم وم

َ راو وةك وةى واا  وةرى مط  ،َرمَ َ َك ت          

 َر ووة رَو َ مَر م، ا ىَم ط  مط َم راث دة

  ((دة َر ر]٢٠٠٨،٦٧، ٢ [         ََ ،ادة   َ مَر رج م وا

    درو ََ ىَا و رى َامر دةوم  ،َاوة وةرطوا  و َ ار

 و ىر و ،توةا َ مةم٠  

واَ، مو رؤن ((ن َةى رةطزة مرم د مور دةى ََ، وة مك  

 و  ر َ وةى ٠          ار َ و دةقن دةؤو رم َ وةى 

ؤر  ، َم((ََدة ر وسم]١٥٢، ٢٠١٣، ٦[   

راا، ووام وةن َ دة ،َرةطزى َ َ طم و داماوة  رؤن و          

    َ٠و َ  روومدات،  طَى  َ م َ دةا درو دةت      

ةَ،  زةى رام رووداوة و ى ا رة مك رووداو  وة د

 وةى ر َ دردم    ٠دة ، َ وةك دوامَ  داماو  وان   

رووم و  و  َم ،م ى َوة دةام َرى و  رووى دة

   ٠ورى و  و وة َ وة 

وا،رر َدة طر َا رةطزى  َراش  ،َوا دوة مى  و 

 ٠رةم ى دة دةدات و  رة رر ر رى َر(طَ) درو مت     

 س و و َ و وة مط)) ،َد م و ش ووداووةى رامَط م  ن ن



   رة ن ٠د   رةَ      ٠د٠ى٠ث
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(١٧                                                           )   ٢٠١٧ 

ممت ((رةم طَر م و َ دراو   َوم  ] ١٨٤، ٢٠٠١، ١٧[و دارةن))

   ]٣٣، ١٩٩٠، ١٨[دةدا))

  مز اردم ،اردم امؤر  َ)) َ وةى ا، دةطةَ    ، ،رة ،م ،

و  َ ََر م ، دةرة او م ،م دردم ودام درَى و م و    

         ا َر رم ى  َ  ،م اط ت و و و ،رزى م

دةَوة، وارة رى رَ ،وو طوة، ودام    ورامى مرمةوة مَى  

  ] ٤٦، ٣،٢٠١١[َووى ار و ر زراوة))

ا ،دةَ َ رةطزى  َرؤما وةن ط م د  م ى         

 دى رؤن  دةوة و ن دةطمَ  َ        رؤن،  وة ر رةم    

 ، م دةرة وا ََ َ زىةطر وم ،َ كةَ ر و َ َمر  ،ارم

 مؤر   َ َ ى و  وسمؤو ر  ىوةر    تدة درو

وا و  َو و  م  ،ؤظ و   ٠ر َود وةرط و رَم رةم زموة

    َوةر وا َ و وم  ود َاموس دةمؤر  وةى  ، رى دةذ ةوةرانز

   ٠ةى  دةومدم  د

  رةم (َ) رؤما  

رةت ون و رةماموةى رةطزى  َ دة رؤما، دة رةزان و رةطان         

:ش وةوام ،دووة واز ر و َ َوى طم نذة ط ةَ-  

٠١  َ و ، وا َ         ر اوىرت و د َو ار َ و  ،

       َ َامم  ،وةَؤزر اوىرى دَ ،ََ و َ َامو((دة  زةوى

   ََ دةق َ م ،ار َ ودةدة َو    وا َ وازةو

((]٧٩، ٢٠١١، ٣  [  

))، َو َمن،  وم ران ر زةوا م، مام َ َومن       ٠٢

َن داار وم ر ن دة ،ََ٠  ىوةر و زة َت و ٠و

َ((م وا ]٩١، ٢٠١١، ٣[   

 َط))، و   ،َؤظ ا ذوة و  َط و وة، ا  ز و               ٠٣

م و َ طمم و َدا َوة وطى     ٠طرطرى و را و د دووة

ر و و م ((اوة ةَ مردط ىاوة، ر و ذ م]١٠٤، ٢٠١١، ٣ [  

٠٤   وةوامَ  ،تك مط   ؤظ)) ،نمَ و ،طم َ

م، دووراوطن)،    رة َمش  ؤظ مرى ما دةذى وة)م٠دوذارى دةت

 م  َرةطان     ] ٤٦، ٢٠٠٩، ٩[))٠م  دمن َا دةَوة ،وة (ن)      

) طم َ ن واَ ن ووم رة و واو دذى٢:   ، رة (-   



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ١٨                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

َن ط و  موة و ما   م و        ((و َمى،  رةر ما مذوة و-١

مرا دةت ى دوورووة   و ذى رة َ  ، ى مَا دةذى،  ض َةى  

َ ردةوا ن ،َ ٠  

 رق و  و دوذ دةت، ن      ((َ دذر، و َمن،  رةر رارن    -ب

   ]١١٥، ٢٠١١، ٣[  زار و دان دةت))

 َاوة،((َ   دةرةن،  رووى رَمموة ت م ،َ ن          ٠٥

     ،اوةن اَ و ووىر  ،َ        و ََ نر َامدة َ و

رةزووى ن ما َ و َ ،ة طن ، وةك (ن، طرةك،  ،طم ،ر،           

   ]١٢٥، ٢٠١١، ٣[  ،م دةدى ؤظ))٠٠٠طوت،م،، دادةزط و رمن 

،((و َم  ،رووى رَموة  ،َ ن  ،َ رووى َ دااو ٠٦

       ،َ ،َل، ذوور)وةك   ةَ ،ََ رى َامم َ و ،اوةا دا

  ]١٣١، ٢٠١١، ٣[)) ٠)٠٠٠زان، 

َ َا، دة  وة  ،مؤر دة  َم مط َزةطر َ وةى ط 

َت دةم ر ىمؤرى ر وسمؤ٠ر    رى وم  وةن ا ن

وة   ،رز  و ةمى و رةطزةم ى وة(ت ، رةر، رووداو) ة      

روة ةم    ٠(ت) ، م َرةطان َوة ذةى  َةن و ن مموة 

 وةى     ٠رةرةوة   ،رةر َا دةذ و وَ ةن و دةوَوة      

ر وم  وةاوة َ وم        ن ، ََ  َ َووداور ر وودامر م ، ووداوةوة

 ٠ز  

  رةر  ٠٤

     ،ن، دراؤؤك، ر) َردة ررة وم ، م٠٠٠    َو دة  َ دا (

رة رط ،َمت ممرة دة و   م ،َ َر م٠      َ َدا دة َد

            َم و دة َدةم  ى ممط  روم  ،اوةوةرة درووم و ررة

 وا  رةر   دةا وة ما رى ؤظ وا و دةش وة        ٠رووداوةموة 

  ، َ ر َ َامم َؤظت      ٠ ررة َ َامم َمؤر  وا

   َ٠ و درَة وم ات

و ش زؤرى رةطان ط وةدان،  رةر  طم رةطزى م َ رؤن        

 م مى ذَو م))َو    دادةم  رةزوو و و ارى رَ وة  ،تدة 

 ((َن دةمراوة و َم ن   ] ٦٧، ١٩٨٦، ٢٠[وومؤر  َم تمم ،ةوةمر كم

وةش  ] ١١٨، ٢٠١٢، ١[رةر وة ر َردةَ(( را مرى و رى مَ َ  دى))

   ى َ و وا  َ  ،ت  َم ىَو َووس دةمؤى ر و

ما و  طزارَ ة ،َم دوار ض و م و رووداوةن و ض و رةر و        

        م   وة َوم   م٠          ،وةدا روى مام))اوة ط



   رة ن ٠د   رةَ      ٠د٠ى٠ث
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(١٩                                                           )   ٢٠١٧ 

 َر مز وةرةوم ت و ردة رىَ و ََ     و م 

ى ر، رمة دةام َ   َو ذم رةمى دةرةوةدا م َ ، ا      

((١١٩، ٢٠١٢، ١[دةذ[  

   م و ىد َا وؤ َر دة َم ررة ،َودةردة  نوة ةداَ

دة  ،ََذما رووروون دةَوة و دةمَ و  و وت و ن طا دةت، 

 رم ى وار ةَ د ى وارن م ،َن دةطوة وةر مَ و

َر وةردةط نرزام وارر مَم ن ، َن دةطوة وةرد َ٠  

       َى م َزةطر ر ر وةكرة دة ، نؤر َردة ى را، طةَارو

          ن وةكؤا رار ن وؤر   دووة وداط اوامر م نؤر

   دن زارط وم اوَ  راوة  ررةر   ٠رة وم تمم

(( وةوةر ىم و و طامرى ر ىوار ةم))]٧٩٧، ٢٠٠٦، ٢٥[  

) موةر وةامرى ر،نَ٢    ( ، ) و (و)  ،رن (ر   ٠ رةت   مَ

رموى (و) َا دة))،َان َة  و دةرةوةى ارَةى رووداوةموة     

       و دةم مووداوةر  س و َ((ت]ا      ]٥٩، ٢٠٠٨، ٢٢َ ( ، ) وىامر مَر ،

دة،َ ((مور دةرت وام ؤى ات ر َرَمَ وى رةوة  دةررةى     

َو ىى         ٠ ( ، ) وىَ َر دا وو دةم َررة ،ان و   وا  

((َن دةدوووداوةرةى روة دةرد ىم ى طوامر ]٥٩، ٢٠٠٨، ٢٢ [  

راا، و م وة دةردةن،  رةر رر رة  ؤى طَاموةدا،       

اوةن ط دةن و رةو َوة    وةش روود  ٠م ر َوةوة رةو رووداوةن دةَ روو    

٠دة   

  رةم رةر

ط وةى رةر ر رؤمَا طم و مى ى  ،ن ا ةمى واوى 

 وة مزةةطر ر٠  َر نوم  دن وة وم ان ورت طمم

و رووةوة وم رةر  َدةوم  دووَ رووداوةموة     ٠رةوة روة دةطَرة

) َ٢دة(وة رىرة) و (رة رىرة)   ،وةرة رى (٠  

 ن وذ امرط َ))ررة ىرام و َر ، نَ   وم رراو  وما

  َو دةم ررة مرة و رج م  ،َرر دةطرة مرة ادة دة

دةا  ،َن  طر ر َرةم رةر، ن ز  ر َمو دةدا       

((َ]١٧٤، ٢٠٠٩، ١٠[   

  

  

٠١  رة رىرة  



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ٢٠                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

راا، رة رةرة((موةمى رؤن َ دةََ و ردةر رَةوى رووداوةن و      

و م ردةر ذم رةرةم د و ش رةو رة رن رةو         

 دة َ٠         رةرة مذ  و مذ مام تمم     َىم وة ودةدا ةما رموة

  ((ََوان دادةر ورةم ةىَ ر]رى    ]٤٣، ٢٠٠٩، ١٤رة وم  ،ةوةمر كم

ن  طر رَةوى  رة ر رؤمَا((ر رامم رووداوةن و ارى راو 

  ] ١٧٤، ٢٠٠٩، ١٠[َر))رووداوةما دةو

   ةىَط رَط دة،  رةرة رة   ،ىرة َ و ى وا

 وةى ر ط   ٠ووموة  اما   رَةوى رووداوةم درى ت  

   َ٠ و    رووداوةمَ    دَدةَ رووداوةموة دةردةو

٠٢ وة رىرة  

م، ط وم رةرى رةا مو زؤرى رؤمما رة رةرَ د رو         

 مؤر  ،َمطوة م ش  ،نَدةط وة ؤر ، ونرزش دة خ و َ وس

        ةوو ر َ َ رامرة رة   وةى  ،َت، من دة نووداوةر

  ٠وا وة ََ رةر  ةودام زى رةرة رةن د َراوة ٠دةردةون

 ر))د واوة رةرةؤو ر ا دةمرة رةرة ت م ز  

، ط وةا،   رة  ] ١٧٤، ٢٠٠٩، ١٠[ َم وان))دةم ر ذن و ررر و 

  َ و  وةىدموومو ر دةر  مط َؤا((رمؤو رم رامرة   مرةدط و

  َ رة رىرة ىوامَ ََ رَم  ،نَا دةطمرة رةرة

دةدر َوةى راورد مَان ر دوو َدا ز َ رةرى رة روون       

دش  رة رةرام رؤ وة دة ،م      ممت مَرى ] ٥٦، ٢٠٠٩، ١٤[َوة))

دموة ورى دةرووم رةرة رةن و رى ةممن ط  و دةورو را    

  ٠روون موة

  

دووة  :  

 رةطزةم طَاموة رووى ا وروة  رؤمدا

  رةطزى رووداو ٠١

   وةوةامَى طَ ةم نؤر دة  َم مط َزةطر ووداو ،وةوةى ر ط

          وسمؤر دة  ،امؤر  َى مد مزةةطر م   و

 ور رىم َمؤر دمَ شدا  َم َ و   ىمؤر ى ط وم

) دووة ووةوة و     ١٢رَ ةز  م َر اوة وت م رة  (

  َ٠ة طو ى واودةن

 دراودا رووداوةم رَوة و    وة طَةرةوة م طَاموةى رووداوةما ،ارَة     

رووررةوة دةرة َدوادا٠ و َ و َدوو وة وووةو ر   َم اموم



   رة ن ٠د   رةَ      ٠د٠ى٠ث
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢١                                                           )   ٢٠١٧ 

      ام مرم ةَ وسمؤر دا،دة ( رةو ن) مؤر َم مووداوةر 

      َ و م َ نر و َوةر (وة) و (رة)ووداوىرى ر ر دوو ود

  ٠ دة رََ و َوة وة زةَ وة او موة َوة 

ن، َ ة مرى ودى    راا، و مش امو َو رؤموس دةردة    

 مَ رؤن وةرطوة و  دةى َ داروة و واَر(طَ) دةت رؤوة    

   نمووداوةر مَو م  امووداوةر ةودواى ر وة وةم مؤر مةر

َا٠ ر     ةَ مؤرَم مى طرة  وة ،دمَ ذة ىَ وةى 

ط و رة س ذن و  و مَ امَ َر و زة َردى رى رك دةت 

   دووداادةى ر م م١٩٤٦ مر َذر  ، دا وردة و ةوا

  َ٠اا رذ    َوة و  دةَ ادى و مدادروةروة طن اردو

 اوى  وا دى دةَ َ، رؤم رؤمَ َوو وا و س  ردةَ دري          

ا وةن رادوود   دة واوى روودا  وارَةا  ٠رات  رى َوو دة

 ت م َ   طَاموة   ش وة دةطم،َ  ٠ونررووماوة و

   ر وة وووة ١٩٨٩اوةو اوة و وةومؤن ر وةى  ٠دا

طَةرةوة وةن  َو ام و  طَاموةى زؤرى رووداوةما رو دةوَ و طدارة 

          وىَ مَرو ود وةرط ى و  رزام  ى () رةشرة و ،نَ

  ََ٠وة رى() ةوة رووداوةن دةط

        ةَ اوةمو مؤر َم مووداوةر ةور ر  ز  ر

و ش رة طَاموةى رووداوة رةوة   ٠زامم رةو رووداوةن  روو 

رؤم و رووداوة وةم دش      دةَ ة ،  موةمى م رى     

زَ دم رى رؤم دةورى رووداوة رةدا ول دةن و ز طى         

  َ٠ةدةن

وة رؤموس ر زارى () ةوة ،  طَةرةوة و رةرى رة رؤم و َر و   

   ةَ  و ردم َةرط ، ة ( ) ةروى طو دام ر رى ردى َ

  :َدة روة وةََدةط  نرة ووداوةرةداوى ر-      َ و رَ  ةمر))

  (وة   ى(]٢٨، ١٩٨٩، ١١ [ َرَ ،     َم ى م، َر و َ 

َ ر و زة َرَدا ةوة و وةش   طما و رمان          

ودةو َو رَوة ررزام داَ  ران و زةَن ت و و ت،        

        و مَر امة ردة دا (ورط) ووداوىر  و 

و م وةى زووموورووداد ر     َدة ما طروةرن        ٠ازى طَ  () تش وادة

، ١٩٨٩، ١١[ى َ َ؟ ))  دةام و ر دا دةت((دا ،م و و ى ا    

٣٤ [:َوة و دةدةدا وة ةَ  دا-      ،وة دةزا  ،َدةرم  و  ر ))

          مر وة َؤذر ،ؤ وتم دا او دة  نةَ ىم ىةر ش



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ٢٢                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

، ١٩٨٩، ١١[ م مومى َرام مى موت و  طور     (( دا ٠زرى 

٣٤[   

:َو دة َدة ردةوا ورووداوى طوةى رامَر ط ةرةوةَط ةَو ى-   امدام))

َران ش وةى ز   رة و، دوامةى وزى زارومد و  و ا،    

        َر وث وةن، وةرة دةر ن  دا ةزارم    َ َ نمؤذ   ٠ر 

 ٠ رؤذى دووا ذَ دارة زةومم طورا  وموة        ٠( ) ط طدن د   

 رر ىوام       وامران دةَ ى نزو م اطر مد، طن دة١١[))٠٠٠م ،

٣٥، ١٩٨٩ [  

 ى ز ق وو ر َ ردةوا نووداوةر ةووةى ر ىَران دةَ و ط ،نَ

  ة و رمام َ ات،      ى َران و ون دروَ  و طم  ممو      

     م و وى مَ َو مور  ، انََر ران وَ  ورم ى رزؤر

       َن دةر ن را  ن ووةردةط َ ودى م ندوذ ،و٠ م  () وة 

ز ر    ،و َور ر دة م نَ َ ن وووداوةر ةور

موى (ى وة)  و وَ  ة رطزى  َ رووداو و مامن دةطََوة          

 و ؤش وة روة دة،  َن َر وة رةوة طَ ران وة و ذَوة

 ٠: ((و مدا  من َ را وة و ى ررر دام ،ر دةت ر طة  

رزا ن دةدا و ر         م ط ةوة دةَذ  ور ن،ذامدة رامَ،وة

 َدا ١٣٩، ١٩٨٩، ١١[د)) ط[  

اث دروةت، ،       و  و دةن  ى وَة دوو ررى       

     ط ، َوة دةةراممران وَ رةزووى ىوامَ نووداوةر ةور ا دة

و واما و درَاَ وو رةو ت رردةوا وة و َان دةرام ردةوان  

 ش ور ن داوة ةواىر ٠   

   ط رؤذطر رردى و ط امََ ،دةرام و َ رةَ و َ  ()اار

          ، ََ زىر ما و  ان وَ َودان دةدات و دة ت و ةَا درمَور

 رى وازم ر :َدة روة  ر و وودةو ر ََن دةَ-    و دمر))

     ر و زار ووو ر َدا م  ىوةمم َ   ش  ،وةى ى وةت   ٠

  ة طدى 

  ت ،م ض وو ط ر رىَ ة ت ،وامم       و ة ت ،انَ دة و رَ ة

 رؤذَ دةرووَ  وا و، ى   ٠ؤ ر رةمى طرؤك و م َط  و موما

   ]٣٦-٣٥، ١٩٨٩، ١١[ مرا دازرا  ووَ ران))

َن دةََ و دةَ َر، وة زؤر ى وة () دواى وةى () واز  ؤى 

    ،ةماث و ط رى ر ردةوا،وة ()  َ  ،تردة

 ٠ر  وة دةوة،))ؤظ دةَ ط وزة و ام  ر َدم مارى    



   رة ن ٠د   رةَ      ٠د٠ى٠ث
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٣                                                           )   ٢٠١٧ 

] ٤٩، ١٩٨٩، ١١[ردةرام دةوةى طن و مم و دز َت،  دة ى م ودة و وزرامن))  

، داوة وة ()و َة م و َواموة  َاث و طمةرة و         

   ،تن دةرةَ ىدزى و ط رَو زؤر       ط َدن م  ىَ () ى  

     اوةى ر ر دةط ،َران دةَوة و  م ى وىروور و    َو و م َ

َ)) رةن ط ون َو، و رؤذة -     روة () ن دةطََوة و دةَ: ٠مَامموة

َن و واى وةم      ٠ى  روو راوةم٠او و وَةى  وةَ مط

  ٠طوة مرى طَ ط ٠مد، َ وة

 س م ! ٠٠٠   !!  

 ٠٠٠؟  ٠َ وور  ىاو دة و  

 َ ٥٠، ١٩٨٩، ١١[))٠ [  

ى ،و رووروووموةى  ()ط وةا دة َى وةى  رةى دوور     

وةمة زام   و ن ،  ٠٠٠ى رى  موؤش  ٠((  دةرةوة ى ىَ٠وة 

(( نار دة  رةو]٥٢، ١٩٨٩، ١١ [  

 ةمَ و رة و َىم ،دش دةر ك)) ؤ  ر دة م رىم () ى

مى موزاد و ؤ  مو َل و دةرزى    ، موةى       

 ٠٠٠دادةم     د دة ،م وةَ ، ىرة وَر ىَو ٠  ما ىو

(( َ ر و  ةىمران، دررزة و ،ان  و م ،ؤ٥٤، ١٩٨٩، ١١[دة [  

م ،() مو مو رى   دةدا، موى  ()و، م و ردامما 

 َادةر َر         روةرة ومو م َر َو ، ةوة (نةور) وىم َدة  

         َور و َا دةط ىةم () وةم و ى ى ،م 

رور و دمى وة  ٠٠٠وَى (ورةن)  م ٠((مومو ر   () دةدا٠دةت

   ط: ٠طَ ط رةم َ وى و ٠دوة

زا   ، نةور ك ٠  

  ] ٥٥، ١٩٨٩، ١١[)) ٠٠ا راوةوى ت 

ررى ر   راا و  مى  ()ط (ورةن) ى  مس ، وة ى وةى

 ََ َ ()٠ :َدة () روة-     تر دة و و وةَ َمدرةم  وة و ))

ورةن و  ى م دةووة،  ت ومم و دةودةق  َ ا،   

  ] ٥٦، ١٩٨٩، ١١[))٠وات و مى مورن ردا دةووة رةى زؤر رو

ى و َة رؤذ  رؤذ ةمى مَان () و(ورةن) روو زدون دةت و َوة     

مط موة ط و م رةى مةور َ َور))نى زؤر ورد دةط٠ط     َ د َؤذر

 ٠زؤر طَةمما ول دةدات و راَن دةت    ٠ووت:ك ورةن ، رؤذطر دةرَ  و رة

((َ و  َرم َمدةط َ]٥٩، ١٩٨٩، ١١ [      ةم و ، ،  و َرم



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ٢٤                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

()َؤذر  ى(نةور) ط وا َدة َور ))  ! َ ن   ى طارةَ

  ]٦٠، ١٩٨٩، ١١[ورةن ردةى ط َرامةوة))

راا، ط (ورةن) رر اث دةر دةروون و ى () و واوى    

َرزةوة در ورة  ()  ،تزةى دة      ،ةوةمر كم ،ى دةداتزةَر  ة

             وا ةى دَ، مَور و (نةور) ى وةد  ندة دم َ رو َ و ط

    م   وةش  ،وة امت و ط  وةش وةرؤ  تدة ()

ى رَر٠ا          ،تدة ى ذم () رىذط ، َوةة موةمر () وة

وةش َا،  دةو َوةك      ٠دةَ زؤر زام ر ر دوذ اوة، طر  رن

َ وةى دة َ ،نط ))م َم َ ت و ى ون       َة دة  َوة دةم

٠٠ و مر كوة وَىوة)) ٠دة َر م وم ك وا]٧١، ١٩٨٩، ١١ [  

ى و َة،وةك دة رةو رووداوة رة ردةوا دةَ و  ()ش وةى            

 َما دةََوة ، دةطرَوة و (ر) ى م وةك وة َ دةََ و م

م (  ردةت، ط ودا مى مواو CATور َا د دةَوة، مى (ت 

 َزرواز دادة وةز ٠   انَم زرادا (ت) ىم  م)) ك ور

رةن       ٠رامَ دم وسومم دا، دوا (َ ر) ىموم ةَم  رىَ  نَ

((رد َ]٨٣، ١٩٨٩، ١١،[         ردةوا ،َر َ وة ()داوام و ط  

داَ اق ط و  ر       ١٩٥٨طوَ/  /١٤رؤذى  وةدا درَة ت ات،

     ةزارى و مَر واز درو ازىَ رة  ن   ادذى م

 (( ون ون رذام مو ن و رن و وارن دةد         وارن دةدورزدةدةةوة 

 رر و ط َو       ىرةو دا و دة  رىم َ رط ران      ٠ ، دا  رانَ

َ  ٠دا، ن، ذمن، ز و رمران و رؤذَى، ن وة درو  و امن

(ن  دةوة٠رطَو وَة)(ن دةداووامى وةى وة)،دةت : (ؤ اردةى طوَة

  ] ١٩٥، ١٩٨٩، ١١[))٠وَى  رد؟) وة دةدراوة(ا ن دة و د)

وةك دة ، وَة رةو رووداوةن رةو م ز دةروات و ردةوا ز وة     

دة ،َوةش َةى وةرى رووداوةن م دةت و رووداو و ر ز دواى ا 

ََ٠دة   

  وةر اممو رادواى ر وة     ،َودةم   ار وة

     َم َ نَم َ  رد ةواىر دؤزى ررام  ، ااَ َم  ت ودة،

           َوة دة  ذىرط ن زووداوةو ر َ ؤذر ؤذر دة ، دمررة ٠ 

     ل ر رد ةواىدؤزى ر  دندا  ا وررام١٩٦١   َراوة و دة َد

مطك  من روةران و رَام رد و زؤر َم ممروةر ةمى دةن       

 (ر)و (ر) و () امَم ،وةر   وة و دةر نى دةةم وةرؤ

        ور ،ك و د وزار و م  ى))رطَ   دةر و وزة   ةف
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  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٥                                                           )   ٢٠١٧ 

 زؤزان و مو رزةن وم ك و مى َة    ٠رامرى  رَمى طوة

رن و زةوة ٠٠٠و زرومو ن دوورمامَ   س َ داؤذامر ٠  ى ور م

 َك و و َم ودا ط مزةى ذما،ك و  و ون َاوة و روون       

م ر و زةم و  دةو ٠ و َ وة ر٠٠٠    و َاروان ر زةم 

ممن و زة ر وو م َان دَرى م و٢١٥-٢١٤، ١٩٨٩، ١١[))٠ [  

درة، َاو و رى َرطم مَر وا دةاز  ،َادةر و ورَمَ رط ى         

  نر َ َ وة وََ ََوة  ٠وان و دووردا كوة دواى وة

ى ،ر َو رَوت ى رى َرطموة () و(ر) ى د دةوة و   

(ر) مزة ر َرش رَوة مور، و ش  () دةوَ مك     

         وان    وا و َام نواى وا َل و  وةََ دا (ر)

 َن مو َ  ،وةََت     ٠َن ر ،ا! وة))َدةدو ةَ  (ر)

  دووة؟ 

  ٠مى،   و َ وَى و  م  روة  ()وى راَ ، زام  م

  (ر)  روان،  ن زام دةوة؟

  َوةى دة ردام رةزووى    وةك َو !دةزا  زاوة م   ()١٩٨٩، ١١[))٠٠٠ ،

٢٥١ [  

وة وة و رةمو مدرى دةََوة،  وةى َى          ،وةك دةردةوَ(ر) مط 

    اورد َ  َ وسمؤدا، رمر ووداو وو ر طوة،دمَ ذة

ََدة َ رانَ  اوة ىو ََدة مؤر ٠  

 رةو رووداوة رة و َة ردةوا دةَ و رؤموس رؤمى اوةَ         را

   ،َدة وة ووداوىر َدا طرة ووداوةوةرى ر َ دوو اوة ط  ،ََدة

  ن و زول دة دارة ووداوةدةورى ر  مؤر َم مووداوةر ةور ردةوا 

ومَ ور (رة دؤ) ، رةر َوة،دة     ٠دةدةن و رةو َوةى دةن 

رؤموس  دةومدم رةو رووداوةن، ذة و ر دةت، ن    

ؤ) دا وة و رواورى رووداوة رةو درَة َةر ((رة دؤ     ر(رةد

رؤذ َ دةموَ طزى طروة و       ٠٠٠ذمما ود َوم طروةى دةد     

  و  ٠٠٠ورؤوة دةمارَ ذمن 

ة م و ،اح و ة ك،دذوَ و رة و طرةش  رؤذةى رة دؤ و رةى د، و

ؤ ةكرةوة، ط ٢٤، ١٩٨٩، ١١[))٠ [ َ ا دواى ورةىط َ  ،ةوةمر كم

و ر زؤر َ    و رة طوَ م َ رووداوةن  و َةى  طى  رووداوةن دا  

َاا ر ى رىدةورو م٠وة ))وة!  وادا  ،وةم َط و َرد

و موةدا طوزامموة و   ٠رة دؤ َ ش داررى و راا  ٠ر و و رى ردا دةا

،طَ وةى دة تةطَ  َ٢٤، ١٩٨٩، ١١[))٠ [  



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ٢٦                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

روارَةدا،طَةرةوة رزارى (دا )، دا () ى ذم ()ة ،ذة طَاموةى  

رووداوَ دةت ،َ  روواوة و وةش  م و ر   ،َم مَ رووداو و             

 ر    يوم ر  َ ز  وة وَدرَدا دةطؤذامر   َرد ٠   و

  ( ر  ت م ودؤ) وة٠         ما وودةر ( دا) و ةَ  شووداوةر

 :ر وةىامَط تدة و دة ()-    ا دة))   ،وةمََى، دةط وةم

اَ وةَ ة دا دةَ (رَى دا ،ش وة و  و ر دةَ؟) دا  مزان و  

   ،َ َدووت ررةو ر ةر ا روة   ،َم َ وةى ، وة َدة و

دة             ،ر وىوةى دؤر ََدة ور ى واةر (َادة ر ر وىدؤ  )َ

       َارد نون و دؤم َر م  رط ،َدة ذارام و ىب و دامم را٠   ةر

       دا (؟ََى د  وةو دؤ و ،نطدا ) وةَر       دة ز دة و ى دة

 ( ر   ودؤ ) :وةدةدا ةوة وةم و ٣٣، ١٩٨٩، ١١[))٠ [  

  ران و زَ ر مَان و رووداوةر ةور ةو دان ز  وسمؤر ،وةك دة

رووداوةموة ام ود   دوااو وةر َ  ،َو  زرؤومن  طَاموةى 

     دة او، وادوا))  ،وة َ  و ََردة اَم مؤر   ،ىم

          ،وةََ َووداووةى ر  ،وةامَط   ةرةوةَط      َط  ى َ وةو

د َدا دةَ َ ،طراموةى رؤمو      ]١٥٦، ٢٠٠٤، ١٣[وة، ن رَ رة))  

  ٠مَ رووداوى رادوو ، دوَ طى ز  طَاموةى رووداوةن ات 

وة ووداوةو ر  َ روة ور دامؤر َم مووداوةوةى رامَط م ، ىم

          م َور ،  ى م (ر)  رة  ى(م) دم ازىو دا وةمون زةدة

()٠  (م) َاز َدة (ر) زىد َ وة  ()٠   وار))

وم م َاز و د و٠ ىوورط      َل ىدةرط ، ر و َ و 

  ] ١٠٣، ١٩٨٩، ١١[))٠رن دا، او ران  زوو رةن ر د

 رَةو((  ى دواى وة، دارةك و زةوةم  ر رَ رةَ ازى ردةوارمى و ردة    

دوو ذن    ٠ووة   زاوا ، ر د موَ دةو،  ر   طاموة      

  َو ووىر ووت روة طدة  َو وَ ت ون طى     ٠مم و زاوا دا

 َردى و، طا طر و دة  ردةوة، دة َوط و دةى ى دةورى 

     را َم َ  ،وة شةوط !َدة رزام واا زاوادا  ٠ ىدة ط زاواش

-١٠٨، ١٩٨٩، ١١[ن  رم و ر  زؤرة َ  ،َن دا دةَ  ام وك )) 

١٠٩[   

رارَةى دامر ردةوارا ،  و ردةدا واووة ،  زؤرر ن رى زاوا و 

   ،ادا دةدارة و وةمر زة  ى وك و زاواوة م َور ر و س و و 

م رة رَم َا دة دواى دوور      ٠  (ر) ةىوةمزة  نَ

م و رة مش و دز  ،َوة (َة) ى مرة َ ا دةذر))َر و          
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  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٧                                                           )   ٢٠١٧ 

وام ى وة  ى دا ومرى دةا ٠َط    َ ت  وةكةى دةو

  ، زاموةى م َ  ،ر    د ى ى دا و َو ؤىر رى وَ ،

وةداون َ دة  رمَ ، ة طم         َ ٠٠٠ة مو وت و طوزا َ وة    

و   و س ى مد  وةم رووداوة و  مدرى         وَة  ]١٠٩، ١٩٨٩، ١١[رد))

  ٠وة 

  ون و ى رىواو نوة و رة ووداوةر ر َ َا، دة

   وم ذاوىَ ةَ  م ووداوةر  ون و داوةامَى طؤ ا، راوة

   ام وسمؤر  ود امووداوةووى رر َ    ،َذاو وةر

 دنر ر وودامر ر وةى َ)) وةموة  ووداوةم       ،ت نووداوةر  رؤ

ووداوةر ومر م م ((ََةَ ن]٤٤، ٢٠٠٩، ٤[   

            م،ا مَ نووداوةوةى رامَط  َمرة ز  اَم مؤر شدمر  ،اار

   دةدات و َ نووداوةر ومو ر دار  َة موةم٠   

  رةطزى ت  ٠٢

وةك ا ،و رةطزة اروةم رؤن واورى ىن و ن  َون                    

             ى دة ىَو كةَ رزؤر  ،ووداوت و ر زىةطردوو ر  ،َم

 َووداوو ر م ،وةَ ى ماوةوةرد َ  وةة٠  َم وا

َ وم و َ س ت َ َووداور ٠      م َت دة  س  ، ةشَ ن

 ، وم َووداووةرَ َووداورة ر ر ى٠  

ما   ك وا  ،دةورى رووداو و ممت رةرة      د َدا، دة َ َت وة زم   

َى دراون دةوة طَ وة وَ٠ر         َ ،َ ت زىةطر  س ن م َموة دةط ش

 َووداور وم٠      ،َ ،دوواووى رر ت مرة و امر وة وامةمر وا  ،ودا

   َ َ ٠ودن َ وةردةطَ و ردةََ ٠٠٠ طَاموة ،  ت ،

ر و ارَةدا، طر  وردى رةم رؤم مواو ةوة، دة ،  زؤر رة   

ةور َ وةومؤن ر ت م       اونَر دة  َ َ ن وووداوة٠ر 

وة رؤموس ر دةَ رؤموة   وةرطوة و  رادوو دةَ ةت،         

مك ر دواى ك ةةى زَ ن داوة ووودوودا رار  نووداوةر ر م   اون و

ممت   َ٠ة  وةن رة ، موةرا ،  رةو رووداوةن رةو َوة دةرؤن       

  ٠دةت  ٠٠م وة (رؤذ، م ،َل ، ت،، رؤموس زؤر وردى ذة   رووداوة

ان رووداوةر ووداما،رَ نذة وةك          ،اورد َم و ردة  وةَردووة و دةط

١٩٤٦       ر م  ، كر رى  (ورط) ووداوىر   ،ا   ١٩٦١َ ،

             امَط  ردوو  ،وة ر َ وةى  ،َن دووداوةر ةور     وة و

  ت دةط  م ،وازن ى دا ط دادة َم  ت  اوةرم  وةَر

     وةَرة و دةطزة ووةَ و وةامَط   ، دةى م٠ ١٩٨٩  ط



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ٢٨                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

  و زاراوة اوة وو وسمؤا روة ،ؤذو ، ر) :ت، وة مارة،  وةَ ، ر  ،ََدو

 ،َ ،َم ،رَل،زةردة ،٠٠٠مََر (٠  

        رَط ،مووداوةوةى رامَط رة رىرة و  رزام  ى ()،ةرةوةَط وم

 ود وةرط ى        دة  وودامر  دةرةوةى  وةَراو، دةطدوا ٠ 

      و َا  رى رك و  وة رة رادوو زؤر دوور دةَ ةت

و م دةت ((زؤر َ ةوة زامراوة،  (مزمر) ى اى ن دو     طرطر)(وة 

موم دؤ (ر) و ش ن و ردن، زاران د  و و  ذن،  اَل و  

   رةى َدا َوة و طرة   ،رى دامل    ٠ةَد  َدووة

ا م  و َ رى طَمم ىووطر ر شَ وة و نوة ى٠رط 

دةطَموة طا  دمن دةمردة ن َى  وة طرطرة وةى ام وامرة، ن  

   ]٥-٤، ١٩٨٩، ١١[م؟))

 ووداوةو ر  وةى َر ةرةوةَوردة وردة ط ةَو ى   وة ىرطم َ  وةمووَ

         ذة ،دة رة  وودامر   ،(ورط) ووداوىر وودامر  ط ةوةرطرط

  :َت و دةن دة َدة-      م ،م وم ت ون ط ن ، ون ؤذانر))

و طى وة طرطرة ذى  ٠و َل ت و  و، رة رؤذطر راوة ن دو وم َل

مَى م طمةوة و وة ى روم  مَ رام مى موت ذَ دار   

((ورط مؤزة وم٥، ١٩٨٩، ١١[زة [  

  ت دموز ،اار  َر  ،ت ر دروَ ى  و َوةرةوة دةَط ،ةَ

             َمؤن ر ،رىم َر وة  ،َ َ ىز ََ رة وةووامَ و

  ووَ َ كوة، مََ٠دة  ا ةرةوةَط وة ،اةَار و وىم ذةى

،م، ،ؤذر) وة مدوو    ٠٠ار  وةَرو دةط   نور دووة و (٠ 

ممت زؤرر طَةرةوة  َوةى ذة   رةم رووداوة رن ت،  رووداوى     

وةما ، دةطرَوة  رؤذام ا ى،       دووَ طَام(طور) َاز َمرم و 

  ٠ط و و مامَ امى ، ن م طرةا رى دووة

           ومى م وة وو داردة و  ،تدة ا م ىؤذامو ر ذة ةداَ ،وم

رط   نوى ذمرط وم ادا ط وة وىش و     ٠م دةرووم َ وةش

مرا و مر َوى  دةرووما َ َوة ،  وى رووداوةن  دةطََوة، ر         

وةرط ودة ك دا و ك)) وة دى ٠   ى ذن و ى مطَم َؤذر 

و رؤذةوة   ٠اطَى، رةت را و طم َ  ذمن  ٠رؤ دان طت 

ن مَى ر طَةرةوة ى      ] ٢٤-٢٣، ١٩٨٩، ١١[َ  اران ط و دةو ن طرو))      

رط     وةامَةى طو ز ََردة دةرووم وةم  دوو، دةار موة   وةىام

   ]١٦، ١٩٨٩، ١١[َةََ ((و  زؤر َم ،  موةوةا و راوردر وورد))



   رة ن ٠د   رةَ      ٠د٠ى٠ث
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٩                                                           )   ٢٠١٧ 

 َم ذة ةرةوةَط رَم روة   و  ةوة م ىةم  ،دةدات د 

رؤذَ   ٠رووداوى ى درودووة و  رادووا روون داوة (( رة موم  طروة دا   

و و رؤذةى رة دؤ      ٠٠٠ دةموَ طزى طروة و  ورؤوة دةمارَ ذمن    

رةى د وة م ، اح و ة ك، دذوَ و رة و طرةش  ةوة ،            

((ؤ ةكر٢٤، ١٩٨٩، ١١[ط [  

وةك دة، طَةرةوة مَان ردوو  دوااوى دةرةوةى ت و  رة ا       

   ٠((ا وَ  و  َن َ دةد   ٠ى رةم تردةوا دة  َر  روو

،  مَر طَةرةوة    ]٢٦، ١٩٨٩، ١١[َارام ر طزةى   ن دةامن))      

م   ،َى طَاموةى رووداوةن و ود وةرط  ت، رةو َ و داو مو دة     

و ى رَم وم (َ،رؤذَ و دووان) روة   ٠رون ر رادوون

  ٠ط  رة راد  دة )):َو وى  ر ض د و ر

  َ ش ر طَ؟

  م رىط    ((وة  و دووان َؤذو ر م]٢٧، ١٩٨٩، ١١[   

             َ و ََدة َ ن ةىت و زت دة مرة  ذة ،ةَ و ةرةوةَى ط

وةَ ةدا ى َازى رزوموة و      ٠رى طَاموةى رووداوةن ، رى ش درى دةت    

م    و َ  ،دامو)) َدة م مَر، وةوةم  َ ان دا ،و 

خ ط رة  م مو ام ا دةد،    َ    ار

دارى دةوةرز َ  نوور و ،ا((دةم مم]٣٤ ،١٩٨٩، ١١ [  

     و  ،ىمم و  وةَراوةوة دةطدوا  مَر َر ةرةوةَط ،وةك دة

ممت مىَ ر  طَاموةى رووداو و رن و  رووى رى ن       ٠ذما و

 وة رَ داوة  م دم     ٠م  وةردةط َود  مامَ امى ،ن

ون  دةطََوة((دا ، مو و ى اى َ َ؟ دا ،َ َ ش     

 ىَ َ  ،وةََ ى ىرورط َردم  ك، وةك٠م  

  ر  َل و َل دةرم  ،َوة دةزا  ،ش رةى مى  َةن  او 

   ]٣٤، ١٩٨٩، ١١[دة دا موت ؤ ، رؤذ َوة رم زرى))

       ر ا ووىر م ةرةوةَط  ،ىم و  َ    رت رىم ،دووة ى

وةدمو      ٠  م م ردة  وةَرى دةطووةَ ،(ر) ىر وم

رووداو َم روة((و طامدا،  ن  دؤ و َةن دةم  زوةى  و     

  ٠وزك و  وطو ط و ر 

     و ن ىَرَط  ،وةاَدة  تمم ؟م!ر ورةوى ط امط  

((!!امن دةط   د و٣٩،  ١٩٨٩ ،١١[دة [   



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ٣٠                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

 ذة ا، دة دمرد  ة وردةَ ةرةوةَط رَم روة دةدات م  

   ر  َق دةةةى رم ت ،نارى م ، م ذدةىوم ةَ ، ى))

((ة  مرام]٤٣، ١٩٨٩، ١١ [  

       وةََط ر زَ وةى ك ةرةوة وةَط، رَم روة ووداور 

   دةر َر و وارم ةَ  ، دةدات  مرى وةرزة  ذة ،نرو

  ٠مَ و و دةواذةوة 

 وة ر طم ،  ر   ٠درة، وةش دةطرَوة   و ور طَةرةوة 

ر         وة ودارطم رة و رَ ىَ َ وة و َار وة ووة ا

مَ   ردةوا ت و نووداوةوةى رامَدةى  ط ز   ران ،زار و ََن((دووة

دةدا،  طَواممن دةدا،ن و زوو و    وة زاران دةمو مدر  رد و من    

رةمم و َد ا رةمن دةدا،   ورة و  رن ك مى         

((ؤدة د]٤٧، ١٩٨٩، ١١ [(ر) ةى  وةى ى ،موةرزى ز  ،نَ 

 َوا دةردةر و  ور  ،ة رة و  ،دووة ٠ى   

راا، وةك دة ر رةم ت ى طَةرةوة َى  و ر  َمى و   

  ووداو ور ىةم  ى ، ى مو ط َ و ؤورى ، ر ،  َر

،٠٠٠      َ ةوة َ ر نى،          ٠  مذ م  َ وة وم

  وة َ  ، (وسم  مةور) ط تدة  ن م َم  ةرةوةَط

 مَر مام   رىر َذ و و    وتَر ل و ر

         ،وةو اردةوار رمدا  ،ة (و) ش   ،وةم وم

   وة ودمر   و م،دووة ن ردام وداردة  دا

            ر ، ى وا ن ،وةمدارط ى َ  ،وةوة م وةَ َم

((و ٠رةم ،  َ زؤر ر ودا مزن ردام ى ن و وا ى ن 

 و و وةَ ، َمدرةم  وة     ت  ،وةودة ى م  ن وةور تر دة

 ومم و دةودةق  َ ا ن ردا دةووة رةى زؤر روات و      

   ]٥٦، ١٩٨٩، ١١[ش و وة َ اران َوة دةراوة، ران طر دةد))٠٠٠مى مور،

طرى   رى واش وة ت ى وةى ،طَ روودا و ر مَ ا رووات و ري           

        ، َ ن))اوةَ ذةى وة ووةر م ر ةرةوةَط  ،ََ َ َرم

   ]٦٠، ١٩٨٩، ١١[امةوة))َارةى، ط ورةن ردةى ط َر

زؤرر ى موم م وة، ردة و رؤذطرةمَ ودا، مو ردةوارى 

و ممت مو ط  َم ن ى دردة وموة ؤظ مَي زامرى دةووة 

 َم  ى ام ت    و  وةىامَ و َر ؤذامر ر ووداو ووةك  ٠ر وة

دة، طَةرةوة  وة دةت،  و َارةى (ورةن) طاوة ، رةم ن  َوة و 

  ٠و موة 



   رة ن ٠د   رةَ      ٠د٠ى٠ث
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٣١                                                           )   ٢٠١٧ 

رَ (م) ى ، طَةرةوة  دم َ و رووى ررى ت   دةدا  

،وةَوروارم َررة(و)دماور َر  ن ،دةمَ وم ى   دا ةوةَو

َودةو ر رانا دووزؤزام )) ََدة  نواز َ م٠       ان ن ور ز 

و داومر وةو     ٠م ط رىم و ز  ر ََوزى دة  ،ران و و ر دووة

ران زةم وت   رووران،ن ى دة  ََوةى رو  وة، ومدا راو     

  ] ٨٦-٨٥، ١٩٨٩، ١١[ومن  را دةن))

ة ذةى رار وةرزى  دووة و ر دوو رة م وازدا دا     وةك دة، طَةرةو

         رم ا َوة ودماوو ر َر ةرةوةَط  وة ،ر َ وةى  ، دوون

 رن و  و رد وة   رَط   ،وور ردةوارى دة زان ى دموم ٠  

  ٠(( وو : زؤر ز دةم و دة و ر  رةرى َى و دةَوة 

   م :ر وة، رووى َ م ! !؟     

   و، ؤظ رادة   ،ََم ورةطزةى ى دةت، وةى راوران        

((َََدة َ ة وم ن مرةةر  ،ن نرام ٨٤، ١٩٨٩، ١١[ط [  

ا، ط َرى وازى ود  دووَ ز  ر رؤ رةطزى ت  دةد  

 ةرةوةوة دةَن ط  ت  مَر و ٠وةرط   ود وةرط َر  َر وة

  دوااوةوة، دم وَ زؤرى روورى () ى رك دة َ ون،  ن       

خ)،   ٠، و دمش دةمََوة  رووداوى زرةَ () ر (د     اَ وة دووة

وة ى دا زرة  () وةم ون ،  وم ا رى دةدو،        

وة، ون   ((َ زؤر ن دةى م ى      ٠دة م َوى روورى (م) ةوة    

        ن درراو ذة وا و ىَ و  وةوةَ دة ،نر و  ىر٠   وذ

        م،َ م دة  وةى وةك ،ةمازة ردة م ودا َ و  ةم وةَ

ا و دم   ى وَ ر           َ  ٠٠٠م وةَ   داو ! 

  ] ١٦٩، ١٩٨٩، ١١[دام،درا دة روورى موة))

           َوة   ت وزؤر دوور دة ووَ َووداور  س وةداامَى طَ  ةرةوةَةدا ، طَ

  ٠رى و دم وة دةت 

 روة     ،و  ، وةوةرط َ ودى ةرةوةَط  ،ىم ن وو د  َ

    ٠ودا،  ؤظ وى مش دةَ و ررى اث ر دةروون و دموةى درو دةت

  (( ََ ، و َا دى 

   اَ ى َةوة    

وةمة زام    َ ٠ زام  وام  ون دا!اروة ن رةى داو             

 زاران   ٠درمةَ  ةرو! طر  را د ٠ذد وت ر  دواوة! را د

  ] ١٩٢-١٩١، ١٩٨٩، ١١[!مر وار د و ط((ام ذن و  َ٠ووى ار  َن



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ٣٢                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

         رى دةرووم ر ا وةىامةما رَمو ردة و شوى م  ،ةمر

ؤظ ََوة و رى دةرووم و دموةى واوى َامووة،  وةى َ ةدا طَةرةوة        

     َر وةداامَط  ط مرم ةَ  ت و وز امووداوةر  َم ام

دة  َ ز ردةوا ٠  

رووداوو  ر ط س دن و زدم ا، دة طَةرةوة زَ ن دةت  م َو         

،  طَةرةوة م ، ن ومَ ن  دةت، و  م ر        رمى

  وزة       ٠ ١٩٦١  ور،ك و  د وزار و م  ى)) :َدة روة

      وم  وةى طمَر  رىرام ةف  دةر و  ك و وم نرزة

رن و زةة و زرَ ىم٠ ة ز ك وذم ٠٠٠      س َ دارؤذام 

   ]٢١٥-٢١٤، ١٩٨٩، ١١[َاممن دوور ووموة))

 روارةدا و  ، رودؤ ووىر  وةى ،ةداَ   وة وط مرد رى

 رة رد ك  دذادم وم رذَ و  وة  دادن   

         ،نو واو و م زاد ودة من دةووش ، رر دنام رد و ةواىر  

زة م  امةم َذتر َ نر٠٠٠  

دم     ر و َرووى رةطزى او طَةرةوة  دون دةردةو،َوةا، 

  ) ذة وةم ىار ووىر ،دادة و        ٣  وام ،ن ،تت دة ر (

 رة  دةرةوةى  ى رةى    َم اا مم  ى دووىار  ط ،

روة و رة  ،  راو ةمى   دةوة     َ٠ان و دةورورةا

  ر ١٩٤٦     ر م   ، وة (ورط) امم ووداوىو ر     ل

 ١٩٦١           ود ام رىم ةَ وسمؤا روام و ط  ،دا

ررةم رةطزى ت وةرَ و  دوو َ دةا رن ت و و َوةا   

  ك و م ةَ رَم   ،وور  ىدة َم م  َم ك دواى

  ٠مَري َ واموة زةى  رووداوةمَ مووة 

٠٣ َ زىةطر  

 ،َ و َ م ،َن دادةمؤر دة  َم مرةو د مزة طةطر َ َ 

    ،تدة ر درو نرر و َدةط  د موةار زةةطر ر

    و دة  َ َام اممرم وسمؤر  ،َووةدا دةردة ىمط

  رَ و ََر نرةرة و و ارت نووداوةر ةور و ررة٠  

 َ َدا دة َد     توا وة مر  َ و ى وا َ)) :

، ش وة مطم  ،َو َى  دةا  ،ن     ] ١٣٤، ٢٠٠٩، ١٠[م دات))

  ،َ و  َردا د امرط دة َم َ َ   ، اوا ا    ٠وة ط

    َام اممرم وسمؤو ر َ وا ََ ،وةر دادة  ىَ و َدة

 َد وز و َوةرط َ ودى٠  



   رة ن ٠د   رةَ      ٠د٠ى٠ث
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٣٣                                                           )   ٢٠١٧ 

وم     ٠وزدم  رؤما،  رؤمَوة  رؤمَ د دةطر        َوا وةَ  و 

 ٠رؤم ا َ َ طم و   و زا طورة   رؤن داطدةت        

    رةو ن) مؤر ر   وردى را، طةَ ارو      وة ورة ر ،(

        ةمدووة و رمم وة دة  َ ىَ و ؤوس رمؤر وة دةمؤر مومم

َاوةوة،    وى  ،()رز رزاََ  دةطَوة،  رؤموس وَة  

م ورد و ةَ ودى  َمؤر وة و وةر دار ىمؤر  وة مر

  ٠ موى طَ َ وا ة و  دووَ رؤما وز دوون 

ط وم   زة  زؤر َامر دةَ ،اووم مؤر مةر وةىام وا  َ َ

  ر رى و،ا دةذىَ ؤظ ت وةَ ن اار مذ  ،ت ا و وا

و رؤموس  وردى و وة موى زؤرى ن و  و رَون و رور دةََ و         

َةداا، وةن  دةردةو ،َ     َ ٠رن  دةت وة طارَ وَن دةََ و

 ٠رى رك  مرى رة  رؤم و رةطزةم دش  دةورا دةرَوة   

      ،رطروةط، ،واةر ،ر،، ،د  زةىط) :وة وم ،غ

   ،در  ،خار ،ر ىم،ةكرط ، ،رَ رةى دام ،،ر

 اون٠٠٠و دا  ند َم اوةن و و ن طَم وامو م  ،(٠  

 َ وسمؤةدا رةمَوم، ى وةك دة      دامؤر   نوةامةمو ر َ مرة

رى َون و ودى َن وةرطوة و رَى رةرةموة ر و َمى َ ر          

 رَى رةرى رةوة، () و طَةرةوةى ؤى طَاموةى  ٠دووة

 وم وة ررةوة  و رة دةت و ا ذة موى طَ    ٠ى رووداوةمزؤر

مَن ر  َ٠ دةدات (( رةى     ،َرزاموة رَطرى دةت 

 مةرو ط َةم ةوة (د ) ىزةر     ط   و ر غ و و ر

زةردةرا ى رةى دامَ ر دة روامى ى و و   و      ٠دةوة

ََون مو ط ر ى     ٠و مورة  ،وةا م ى وةىر ؤذامة رم

َةم وةطرطر   ٠٠٠زى وة مم و ودَ زَ و رةوا و س و طور و       

  ] ٤، ١٩٨٩، ١١[دةت))

وةك دة ،طَةرةوة ذةى موى ط َ َرك داوة،  رون وا و َش       

 ا دةذم  ون و٠        ََ وىم تو دة  َوة ممر نَم وم

         ،َ اَ َامدة َ و و ط ََ اار   ، تاو دة ريد

طرة ردم و  ،(    رون ٠٠٠موى طرةن وامش وة)ر ،  ،غ،

درَاَ وو ردى َا ذوة، وةمَ َ دش ن ،وة( زى)  ََ و        

  ٠دااوة

ى وَة،طَةرةوة ط طَاموةى رووداو و رما ذة  طَ َ دةدات و        

  َ نرَت٠دة         ،اوة و و ط وا ََ  ، ك دار مَ وم ط وة



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ٣٤                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

دَر وةدمَ ن و َن دةت  من، و رَمى دةوة ر         

   ى و ( ) ىوةر٠ط  

) وىرن،طَ  ،َ رى امدة َ و َزى مةطر دوو ر و ط ََ ش ( 

          َوة ر ار)) :َدة روة ،وام  ارامَ و مذم  ؤذر  ،وازدا دوو  

  ىوةرط  و٠ رط  ررزةوة، دوو ىَر وةمم َو مة

َن ز َدو وك ى ا       ٠ةى وة روون ر م دةد

د مو َوةوة مو ى  س         ٠ن ر و دة  ورَى درَد 

  ،ا ك ار  نط     د نوةس دوو ر رة ومر    ٠٠٠وم وة

ر َمى َم ،وَوة ط مى ر، وَى َن داوة َ ارى طوة            

 درى   وةومر٧-٦، ١٩٨٩، ١١[))٠٠٠ [  

  ذةى ةرةوةَط ،ك         وةك دةاوةن ، وة و وى طن مَم،داوة َ وىم َ

)، رامرا موى مََ     ٠٠٠(ن ر،،رَم،مى ر،   

  ن واوةو م وةش،( درى ) :اون، وةودا  ،وةَ د   و 

 نوم ا٠وا   

 ٠٠روة ))رَى دووةوة،دوو زة د وة  ار مو ورووةما َرون  

 رى ا  ٠٠٠ان  ٠٠ران ٠٠م رةن  ٠٠طو من  

ت م ى ()وى     ]  ٩،  ١٩٨٩، ١١[))٠٠٠داوة،م د َ َوى طم ذةى ةرةوةَةدا، طَ

     ،،ى دووةَر) :ن ،وةار َ و  نوم ك دار رى اوةن و و وط وا

 ،َش دةد َ َم اررام  ، (نم وط   وا َ ةَ ن

   م ،نرووةو) :رة،وة و  مى ذَ   ر و َ اوةن و و وط

(  ،نا ،ران ،نرة٠  

و ،وةوةرط م ر، وةَ ىَر )) ةرةوةَة، طَ ن ارو م  َر 

و دةوةش ةم  و ط      ٠ى  وة دة     موةمى م رة و  

ى راوة طوَ رة ى َم  ٠داوودة  ون  دةو  وة

مَ َ د دووة،وة: (رَى ،َو ر  ، َذةى موى ] ١٣، ١٩٨٩، ١١[))٠٠٠و

 ،اوةن و و ط وى وان مور ،(رةَ وط،ر م ىوةمم

  ٠(ى  )  ََت و دااوة

 ، وةارة ىَر ))روة   و مرو طم ى دة نردة َخ رار ىدة

           ودة َرم َ ةىَ نةرردى ط  م َر ددة  ىرط م زؤر

      ،رو، ر َ َوةى  ى  َ و رة ودةم ن َم        

رَ دوا َ  وة ٠وةى   َرةى و َ وة، رةت دةو 

ةراوة رةو ى  ، َوَوة ر  مََا دةط ماى مى       

  ] ١٤، ١٩٨٩، ١١[)) ٠٠٠وان 



   رة ن ٠د   رةَ      ٠د٠ى٠ث
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٣٥                                                           )   ٢٠١٧ 

َة طَةرةوة ذةى  طَ َ د دووة،  مَن ط ،وة: (رَى ارة  ،ن 

،مرو طن، مردة ىَخ،رار ى  ٠٠٠دةوة) :وة ، ند َم  ،(

   ٠وان)  ، َى  ، َمى

      َدوو  وسمؤر  ،َودةردة  نوة ،مَ رة و و مَر ى 

رووى رؤما، ام ر و َمَ ة ورد و مازة َ  ما ر     

   نرَ  و ََوة         ٠تزم ىدم َم َ دةرةوة و َم رى  وةش٠ 

 وة دة رَم و و َمَ  وا و و م وَة      

ى روةن طوة و ى رؤمووة  َؤزن، رةم وةش ى وةوة   ،َد            

رؤموس  و رة و زَى ب و ام و دطرى زؤرى      و رة        

  ٠ردمدا

  ،وةى َوةن دةرى ززام َدا، طمؤو ر م َم  نوؤر ز م ر

 ى رَةرةوة،طَط   ))اوةت و دا ََ  ،اوةوةرد ََ   وة

        وور وةرى طدةرط  ،وتردة راواى ن دواو،دةرط وةرو ط م َ

وةك ] ٢٣،  ١٩٨٩، ١١[دمى  ى دةوت وة مَان ن و طروة))   ٠و

دة،طَةرةوة وردى و َة ان وة ن دةت،وةى رروة، روا   

وا ن ردةوا رى رة و رووم ،وةش ط  ذن     ٠و ر  ن 

٠  

 ر ؤزى  َت و دااو دةوة و واو َةى      روة طَةرةوة  ََ دا،

:َدة روة،ةط-    و رادا رم  ط  و،واةر  وةماط))

ن   و، دم َ وى َو دةد و َ دةرةوةى دار و درة  ٠و ن 

  موزاد ى   ى و  طت: ٠٠٠ون

   ٠، دةَ ى زةوى م دةدات!  ط   موى  وة دَ دةر

روام دووةا،  دام ووت: َ ى رةت  ،ن ر ز َى ر راو   

!َ٠٠٠دةم ن و))[    ذوورة َ  ى َ َ ١٤٤-١٤٣، ١٩٨٩، ١١[      ةرةوةَةدا، طَ

          ةرط  ندمر َل طت ون دةمن و مرة ةى ى وة ووىر

           ةىَ و َدة ر ط َز  ووا و دةرةر ةرط  وة 

ةرى و طمك و م  و   َذوور م ،ن و امَم تد دةن ز٠ 

 دار دةرت و م وة زؤر دةمى ذَ و ووى دارار  و ط٠   

  َر  م ىدة  دمام ز  وسمؤر،دة رَم روة

  َ م      و ى زةَر َ ة؟ن دد وةىدم َ  )) تدة ازراو و

َةدا، رؤموس (رَى زة) ى رَوة،ر ] ٦٤، ١٩٨٩، ١١[َم ورةن دةمَ؟ ))

وا  وا َ،رة  ََ وم  ك ازدا  ٠ا م      :َدا دة ََ  ن- 

درة، (ن)   ] ٨١، ١٩٨٩، ١١[(( دةم رن و ز ز ا و ةى ذمن، م ر دو))          



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ٣٦                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

زا طورة و  َرة و رادةى امى  و  و ذى ؤظا،ر رادةى         

  رة دةم َن ر م  ،َوةمة ، رؤموس م راوامى َ ة

   ٠رى مزى مَ دة رى َوة 

       مزةةطر ر مرر و َ وةىامةمر َدوو  دا وةَار و ر ، م

   ومؤر َى مرى        د ن ورةرة ردةوا وةىم ن وَ وىزؤرى م وم ى

  ََدة َ ى ىط َ د ََ  وةََ  ررة، وةمووداوةو    ٠ر ى

     ، ورى ، ) وةمذ رودؤ َم ىَ َ ط َ   ، ةوة  ٠٠٠(

،َ مر دة َ َطى ى و و َى ، زَى ب و ام و وَا وى َوة 

 َرر اَ موة ذدوود  و  ََ  ووو ر ََ َش    ٠وام و ،نَ

 ى  رىوةما٠رد ى َم  ٠  

 َو دردام وم و ك و َردة مَان ر و َا،  ى ر            

               و َ َم وام  ،ن ك ازةو دوو د َن مر َ ك وم

 َم              وة م  ،َ َ َ و ن و ن رى نوة دة م ا

و رووةوة ٠ذمن رَراو َ و زادام رةى ذم  و و راى ن ن 

مؤر َم وة َررة ووداوىر  ةرةوةَط،       و مَ ىوم   ،تدة  ن

((دوا-   روة دةَ:  ٠دةورورى رى َموة  ما ون و وم موى طرن 

و وةدا، ظرَ   ران دةمو و ةم  ٠موموس دمَ رةمن  َرد 

 م رةى زا و اَم ٠ط    اط ماطر َ واى ،و  ،و َوم (م)وام

  ] ٨٣، ١٩٨٩، ١١[))٠دن، ى و ذمى روون  طرمى َدووة

رذَ و دة    ن مَر ؤظ ى  َ و اردم  رى ا  دذى     

    َذر او و دوورة دةزاد ىوم وو دةو ر ََدة َ ى ىط َ رىم رداط

((ى  زار  ٠و وَا رمَى ط و َ مَة ردةوا  رى  رةواى ى دةت 

ر ،ك و د ووة         و مى طمَر  رىرام ةف  دةر و وزة  ٠و 

  رن و زةة و زرَ ىم ك و وم نرزة وزؤزان و م دا   ٠٠٠ؤذامر 

  ] ٢١٥-٢١٤، ١٩٨٩،  َ١١س َ  اممن دوور ووموة))[

َورى  وةك دةردة وىدام ، (ر ،ر ،) ر    َ و ،

(رك) ن و ى  وت و رةطزرمى رذَوة و وةموة و َ وةرط  دذى  

م روون دؤ    رذ َو  َ ، طى ن،  رى (رك) ة و زَى ب و ام       

مو ون، َ ى ر ل ى مووة و رطى  ط ةى رد دةت،     

مرطَ و  رى ةدانَن و درك و م  دنرط ٠  َر وة اار 

ردام و امَا٠  



   رة ن ٠د   رةَ      ٠د٠ى٠ث
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٣٧                                                           )   ٢٠١٧ 

 او  ،وتن دةر ،دامؤر   َ زىةطوةى رامةمن و رَر ووىر

موَن و رةماموةى و و رة َم، طم و وةَ  دةردةن ؤى     

    ٠وز دوون طَاموةدا،  رؤموس وة رى ردوون و َة مرم

  

  

  رةطزى رةر ٠٤

           ر و  ر ود َ وةن ور َوةر ،امؤر  ررة زىةطر وم

م رؤم    رةطزة اروةم د دةورا دةرَوة و  طمرى واوى رو 

َمؤر  و    ر مرة َ  و  ٠  رةرة،اةَار      ن) مؤر َم م

   -) رن،  :٢رةو  (رووى رك و اروموة (

٠١ رة رىرة   

 رة رةرة  مَ رؤمدا ن  دوو َم رةرَا دةوة و رَرى          

  ،رزام  ) :  ،نمؤر َم مرة ر ووداو وزؤرى ر َ

  ،(ر ، ى دا ، ى ذم  ؤرك و ر رزام  ى ()امو َم

 َررة و مؤر مووداوةر مرة ووداوةر رة ةرةوةىَو ط  َوى دةز

   ٠ و زؤرى رووداوةن دةورى و دةرَوة

َم  ةى   ك دةردةوَ وى رؤى طَاموةما َ ورووةوة،

       نر  ،وةََدةط  نووداوةو ر َوةوة دةردة () ىر   وىَ

        تم  ،وةََدةط ووداوامو ر ةَ ون ور اوة وموودوودا رار

وة ر دةَ طَاموةدا َ ة ى    ٠ت وةى رووداوةن وا  (وةرط)َر

 رزام   ، وم  َ)) :َو دة ََ٠دةم   رى ط ةوةَ

((٤، ١٩٨٩، ١١[دة [  

   وةى دواى () ةَو ،ى         نووداوةوةى رامَط  ةَدر ،ََدةم َ ن

  (ورط) مامم ر،١٩٤٦دةدات      ل ر م ١٩٦١وة   ط و

رطَ َا دةَور م٠  

ةوة رووداوةن دةطََوة،      ى  ()وى روةَ  طن ،طَةرةوة ى َر

 ر   وىَ رَم اَ َم   ََردة ش (َ) ى ٠ى   َ ))

دةوت، دةرطى طروة روو      دةرطن دوا راواى ر ٠م و طروة و

ن ََ  دو   ] ٢٣، ١٩٨٩، ١١[دمى  ى دةوت ووة مَان ن و طروة)) ٠و

      دم ى  ،تى دة  م  س ةرةوةَا، طمووداوةى رَى و ط

(ر دم و وةى   (٠ووة دةردارى َن دةَ و روو ردن دةت   

((ر و زار ووو ر َدا م  ىوةمم َ   ش،وةى]٣٥، ١٩٨٩، ١١ [  



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ٣٨                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

         َ دا وة رىووى روة زؤرة ووداوىر  سن م و  ََ  ن

 و ر مد َ  )) :َدا دةَزى         ٠٠ووداوة د   مو د اَ 

(  دن دةد و مو  َ       ٠وَ ر دام ، درا دة روورى موة

مداوة! ررة وة و ر  َوى   رةَ   دةر   ٠ر دةمرامةوة

   ]١٦٩، ١٩٨٩، ١١[))٠رة!)

      دم َاز  روة ،ذارام َى وور رىو  ،توة دة ذة ا ََ روة

   (م)  (ر) ى ورَى و وا ارة((ك ر    ا طورةى ت ام و ر    

٠٠   ؤر ا  اد  ر ور٠     ك٠٠   ٠٠د     ٠٠د     م

، ١١[ ار و  م مود و و ازَ))   ٠٠٠وةى ووت و دةم دة ذوورةوة ٠ر

١٠٣،  ١٩٨٩[  َدة ردةوا ةوةَط ،ى    وةك دة (ر) و (ر) ط ،امووداوةوةى رامَط

ورَا دةَ َرط و ةمى دةت  روة((ى  زار و مد و  و ك،        

 زةم روان  ٠٠٠رو   وزة دةر و  ةف رامرى  رمى طوة

  ] ٢١٥-٢١٤، ١٩٨٩، ١١[َ و و رى مَان دَ و و ر و ن و زةمم))را

       ى ذم () مووداوةر ةوى ر َ ةرىَةَدر  ، ىمرة رةرة و  َ

َر ى و  نؤر () م ن  ،ة() ()   ىر وىَ م

وةرن  ٠٠٠ةوة م َو رووداوامن  دةطََوة (( ردوو مى را   َى و 

ش دةزا َ ،دةوة)) ٠ دة  وة ووم و وزادو م را و دام]٦٨، ١٩٨٩، ١١ [  

 ن وة        ى ()  وةَى ط وىم () ،موة ى ارو ى () ط

        ،وةذوورت ط ،د  و ط و رة  ))دووةَ  وة وطم

 رَمَ وى    َمَر ()  رَ ]،١٣٥، ١٩٨٩، ١١[طرطمَ ة؟ ))

  ٠رى  (و) ةوة  َ رووداوةن دةطََوة  ط () دا

  ((  د َت،  طازموة و  وَ َازن د؟ 

!َد وة   ، ى   

 ط  وةى مَ  زى  وة !َن       ٠مط ام و و ر ،ةت) :ط

مطر و ، ،( وة؟َدةم  ن ر      داو و ىَ وةى ش      ، وام 

  ]٤٧، ١٩٨٩، ١١[))٠٠م َ)! َ  (وة وام  و وةش ر و

   مدواى م   ،وودةدةنك دا رر رى  ،ىووداوامو ر َم  رةت () ن

 ،  راوام وم ى دةررةى  ودام () ى () دة روو، ض     

  ٠د،  ط :وة  موة        ََاَامى وة ((ر رموة    

ا زا و دةردى داوة  ح! َ     ٠٠٠و ط و  طردم  ح وة! 

 َ و دةوَى ٠٠وة (( ر ى]١٩٧، ١٩٨٩، ١١[   و َدة ردةوا ةَ و () ى  

  ط ،ة و ةن رط)) :َدةدات ودة ووداوةوةى رامَط  ذة و ر زارى  دا و ()

((َةش دةَ رو دواى ى و ردةدة ]١٩٧، ١٩٨٩، ١١ [  



   رة ن ٠د   رةَ      ٠د٠ى٠ث
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٣٩                                                           )   ٢٠١٧ 

          ةوةىَط م ن، ى دا ()،نر رةرة   َ   ارة رة

        ىر  وىَ مَر ى وة وا ذمووداوةو رم ا ومووداوةوةى رامَط

 -وة رةت  رَ () دةررةى دم و دةَ:     ٠() ةوة دة دةت طَاموة 

 و و م  دا))        ك، وةكش م ،َ َ ؟ داَ َ اى ى

َ ،وةََ ى ىرورط َردم  ىََل و ٠  ر      وة  ،َدةرم 

   ؤ وتم دا او دة  نةَ ىم ىةر ش  وة    دةزا َؤذر 

  ] ٣٤، ١٩٨٩، ١١[رم زرى))

     م و و،ر)) تن دةدة ووداوةر  واوى ،َدة ردةوا ةَ و ى

دامام  رة و   دوامةى زى زار و مد و  و          ٠مر ورو

َران ش وةى ز مرةزان دا ردة ةن، وةرةث و ر و      َا،

((َ َ نم]ت و       ] ٣٥، ١٩٨٩، ١١دة () ما رةىذ  ()،دا ََ

)) :َ٠٠دة  امط  َوو م  َ دووةدةزا٠ ماوةر َر دا   دةم   و

] ٤٥، ١٩٨٩، ١١رن  دةرد َو))[     ٠دواى و ار زط  دووة ن  وة    ٠ت

    :َدة (رووو ىةر) م رةىدا دةر () َر وة  دا و ََ  روة

  ((    دا،رةى وروو، ش  مو؟ ن موةممَ  د داوة؟ 

 وة  ةذمَ  ىرةم  ،زامر مط وة  د ٠و دووة ىدةَ َ٠ 

((  َ وة]٨٢، ١٩٨٩، ١١ [  

    وةمووداوةى ررة ر ، ر ى م (ر)، مر رةرة   َ

 دةَ َرط و َوة    دةردةو  ،َ دواردا دة َورَ طم طم () و

ى طى    ٠دة دةرةوة و ةمى دةت  روة ((ر دةمََ َةوة، َةى  د 

 ٠   ةزو ر ز و زت َش موة:       ٠٠٠د و ط ىر  ر دة٠٠٠ 

 و وةرط  ىَ       وةَر م وةوا َود زرا خ و َمردة) ٠و   َ

  ] ٨، ١٩٨٩، ١١[)) َ٠وة  طرمى ََ و  دة) 

(ر) رة رة وة رةر َرةَ طرام ردا دَ و  دؤ َودا مََوة    

َم مى مرة امن واو دةت و دة َى مر و ى () ى         و 

  ٠ورَوة داواى (م) ى  ر دةت و ذمَ ام دروةت 

 )) :َدا دة َور م ى (ةَ) ط اط  ةدا وَوى ٠٠دةر َ  ام رةم

  ] ١٠٢، ١٩٨٩، ١١[))٠٠و مز وا  رؤذامدا َمك َ مى ط وة

ش وةى (ر) َن واو دةت ،رؤذَ دة َى () و دةردة د ى  س دةت: ((ك 

 دا دا ،مت ط و دةم  ك        َ وَىدة  ،وة م ما ط

 َر ٠٠٠   ك٠٠  ٠٠د   ر)) ٠٠د  ١٠٣، ١٩٨٩، ١١[م [  ،ةَ و ى

 روة()  ٠ رَ () ةوة ازَ (م)  (ر) دةَ و ذمَ ام دروةت 

 َاز و د ووم م  و ار)) :َوة و دةََدةط مى ٠ و رطط 



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ٤٠                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

  ر و َ و  ٠ ىدةرط ،ن دارة  ر نرة زوو  ن زووااو ر

   ]١٠٣، ١٩٨٩، ١١[د))

دة (ر) وة ى          دواى َدة  (ر) ىمط و (رم) وىم  َا وةم َ

ر  موى ا  وةى       ٠مر ((رؤذى َ  ارةى، م رى رَى د

 شو      ٠ ر م َ  ر٠    َ وة، دووا َ وةىر      م  ىور ر

، ١١[و وى  م مرد و  َ مر))       ٠داوة،  دة  مرى م طو

١٥٤، ١٩٨٩[   

  وةك دة ،ر وةرةر َك ردةوا دةَ و ط () ا  ةمي 

 ردةواردا دةدوا  ،              س َ داؤذامر )) رطَ َوة دة رى ى

وةش  م رى د   ٠ر وة َ و و َ٠٠اممن دوورووموة 

  ] ٢١٥، ١٩٨٩، ١١[))٠٠دةت(م و ارة وة)

٠ م  (ر        ى () ت و م ىا و  َردام زةم  ،ارطَ

ور  ،َ َمَ دة َل و اى،((ك  م ووة،  َت م؟    

وا موةك مم،    ٠ان رو ٠طراموةى َة  رووى طوة    ٠زا  مت  

َ نرطاوة  ]،٢٦٨، ١٩٨٩، ١١[))٠٠َذر وام ن اوةامرط  َووادةردة  

  ٠طا  ،َرةمو مدرى دةََوة

٠٢ وة رىرة  

   رةرة ةرةوة وَط اى دةمَو، م   و دةم م ،مؤر َى مد مرة

           ةَ نرة رةرة م ن زؤر ،  نر  ،َدة رى درة

وة رك و رؤن   ةودان و رةو َدم رةو رووداوةما و َ طورةن ن،      

          ،ةوةمر كا، مموةامَى طؤ  ن مرا ارى وام ، وةى

و  ٠س دةنمَر  رةرام طزار   رؤمو     

:ش،وةرامرةةور،ور،وزادم)،َد،م ،وس،مم ل، م ى 

رةم، ى ذم، ى مطَم، ،َد   َ  

،،٠٠٠(٠  

        :ش وةوام ،َرةدة و  ندمى طام و  نَم ،ارامرة و َم

 وةوامَ ن وام ،(م،َوزاد،دم)    تردا م نَامرط  ام َ

وم(موزاد)، رى () ة، وة رةر َك ر اوة ى موم    ٠و َن

موزادن  ٠٠و  دةراوة رى مرَ دةت، روة () ى و ن دةطََوة(( 

 ،رم ى نو ى ى و ((دةط  ]و  ]،٣٦، ١٩٨٩، ١١ ،رةواد 

  ،َدة ردم َ ر َور ى (َد) ط  ،َرم، ىَرم رى

طر واز     ٠دةوم ر ن     ()و ر مَ((د َ موزادى ووت َا  

((َر  َر   وة وؤ ؤذمر  َدة و ،َ ر َو]٢١٠، ١٩٨٩، ١١[  



   رة ن ٠د   رةَ      ٠د٠ى٠ث
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٤١                                                           )   ٢٠١٧ 

    :َدة روة ،رىةر َا دةو ط رىم (وزادم) ،َر م  ش و ،رةد- 

روة(دَ)   ،ورَ (موزاد) ة طَ      ] ٢١٠، ١٩٨٩، ١١[((ط و ان دة ررى))

رةى  ردا وةن،  و ى مطم ط وةن ردا، طَر  مرى رى        

ووة   ، رى رؤذمؤ و   د) دوو طرة ر  َ ردموة،ط (موزا

َ ا ىرط وةن))وة وطط و  (َط)     رة ،  ،َى دةر

امى داة (ؤمر)ر  !دةوة ت وة و     ٠،و و وى ح  ىَد

و  ى  داواى م وموةى       ٠دة وةك رك  َ دارة ،مى ى ى      

دا و اى وةم رط رى مر ط  َ ٠د  َم وة رؤذمى َوت  ٠دَى د

وارى طَد، د م َ مرى        ٠رط  دة  ،ىَ ط ى

   ]١٨٥، ١٩٨٩، ١١[وة!؟))

    َ ،ر ى م (ر) امَ و و و َم رة  ى (م)روة  ة 

و رةرة وة مى،  رؤ روى   طمم رةو رووداوةما((َ  رؤذ         

         و م ار ور و ى () َ م دا ، ازىوةى دا ش

ط ،د مذم  رةى رد َ ون و      وةمر  و َ و  ة ن دوو 

ةم٠ر  ى ممم َة و ز َ اوم رد وم زؤرى نى  ٠ط 

   ]١٠٨، ١٩٨٩، ١١[رةم ى و  َوى رى م داما  طازوةى وك))

مذ (م)ةَ و ى  و م  و و ََدة َ دا (ر) ط ىرطو

مَر وةك طَةرةوة  طَاموةى مَى  رووداوةن  ٠م ذما وش دة َطا

         ،دد، زؤرى مدةر رط ام ى دا وة ش و وة))َار دة  نزؤر َ

  َوة دةرم م دة َ ى ،ى!د ون ن رداوة٠   

   ]١١٤، ١٩٨٩، ١١[زى و وامى  رى  رز  و و دةن))

       ) ط و ََدة  رى  واز (ر) ى  ،او تمم  دا دة (

َرط،(م)  َ دةَ و َ ةك رازى وم دةرةوةى (ر) ى س س    

] و ٢١٥، ١٩٨٩، ١١مت((وةش  م رى دا، دةت : (م و ارة وة))[   

ام و  دروون دةت، م((دة ى و         ط(مر) ى  ا وة رى رؤذ  

  ٠]٩٥، ١٩٨٩، ١١[درووم اس و وا و ى ردى)) دا

وم   ٠رةرة وةم د ، دةردةون و رادة رؤن َة و مطرن  

م  و  ، وة(رة) و رؤ مز        رةرى وان َا م  ك طدا و       

دةَ ((رة  وةى  دو  مى م، رؤذى رَ و دووان  و رةى   

 َور دةط ةر  ىو درزة َةَ وى اوة ط وىم  وةروزى ط ى  وةَار

ى ى     !و، و  اوة،   ٠وة، دؤ  ارن وة!ر 

  ] ١١، ١٩٨٩، ١١[ زةم و )) ٠ دةرط  و دةرط طرام (ى ط ط) ى دةووت 



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ٤٢                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

َوا دةردةر َمد  ةَ ن  ،(رمم) ن وة    ى رمم))  و

  و وى ى د و  دةم موة  () دؤ دةوة:

                                       ط ط ط ى ط  

                                        دوو َد  

                                        َدة   

                                          وى((]١١، ١٩٨٩، ١١ [  

 )  م   ،(ل ى) ن، وة٢       َ وة و وازى ن  َ ، َودا دةردةط (

 د وة َررة  ،(رةم) رزارى روة ،وةَ  :َوة و دةََن دةط 

((مورة     و راموة،  َ ن و رةى طدى داوة ر وةى    

طر  َو دة ت، مازا  َى و و َى  م م  ، َى  طم دووة       

  ] ١٥-١٤، ١٩٨٩، ١١[دةروامَ َى امن و موةى غ)) و رمى

ى ما (ى ل) دةَ وردةوا ؤش، روة طَةرةوة ن دةطََوة (( ى ل       

   او وازىَو دة تدةط ط   ران م ،و دة دة ََ   َدة  روى   ٠

((ؤدة و موك دة رى  َ ،ددة  ق و]١٦، ١٩٨٩، ١١ [  

 َؤذو ر وو و ةزر َو َ و  راتم رى ةو َررة  ()روة

 َى دة رىَ  ، () ط    ()روة،تى دةردةرة () ن ور َدة

           وور  داى   ر دةوة و د  و  ط  )) وةََن دةط٠   

   ]٥٢-٥١ ،١٩٨٩، ١١[))٠ى رى  موؤش٠دةرةوة ى ى 

 (سم  مةور) روة ر () روةرة ومم َو ة و وة َررة 

   ()   َدة ام   ،َوة دةردةوةم م ،َر َ َدة  دة

     ،مط  مط َوَر دوو دا دة () ط َو و () َ ى 

    روة ،َد مذ   و َوة دةطَذر وام ن وةم ومو و مم

طَةرةوة ن دةطََوة (( طت : (ن  َ!) َارةى،ط ورةن      

  ] ٦٠، ١٩٨٩، ١١[))٠ردةى ط َرامةوة

  َ) روة   ة وة َررة، ة) ش َور و     وةى ش ةو (ر) م  ى  زةوةم

 َو روا ن ،َو م  ى ،وة دم ى  ، َار دة دا (ر)

 و دة َوردة دا طةوةمزة      ى داومرى دة ور)) َذر

وام ى  وةؤى    ٠ر رى و ،تةى دةا وَط   َ وةك

وَى دا و ى د    ر،  َ وةى مزامَ  ة مو وت و             

َ وزاوة! ط  

و ؤ  ٠٠ى؟ ٠٠رَ َ وة  

    واطن دةدات!!

  ] ١٠٩، ١٩٨٩، ١١[وةداون َ دةَ ،ة طم رد))٠٠دا ر و : زوو  رم م



   رة ن ٠د   رةَ      ٠د٠ى٠ث
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٤٣                                                           )   ٢٠١٧ 

          ر م ن شد وة رىرة َم ،دن ن ىموة رةرة و  ذة َ

          ،  ، ) : ن، وة دامؤر  وةمموةم  دن    وة ز ،(َ 

               ،ى مطَر، م زةى ذمم) :ى وة َم ن ،ونودةر 

   ٠وةَ  ،(او رووداوةن َوم را٠٠٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                              

  َ  وةدا، ط  مى ى ارةوة :

       مووداوةو ر َرو دةورو (كر) رى مووداوةى رم و وا َمؤر ،مؤر 

(رة) و (وة) وة  م َى ردوة وةرطاون و َووةن دةطرَوة    ردوو رى 

  دةى م ن و م انَوةى م راوة   ٠َر ا ووداور َ وةش

وةش   ٠ااو و َذاو وةرَ   و رؤموس مرمام ام ود  ر دوو  دو

  َ٠ر َموةى رؤم وَى رووداوةن دةَ و   م مت 



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ٤٤                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

  ت و  طَاموة دوو  وازن، ن  موةرا م ن و رةى   

   نوة، دووةَرن دةط      وةَرن دةط م زؤر     ٠   وا

  ٠وةش  ت،  َ و َوو  َ٠ طَاموة ووة

ممت و َم  زاى رووداوةن       ٠رَمَ  وا  زؤرى رووداوةن    

واَ     ٠، زَى داوم رةرةم و َا ذون و ررى رن           اردووة

  ى ؤزى٠  

 ى ر دوو رةطزى ت و َوة،  ان، ن دوا دواى ك ون، دةامَ رةطز و      

   ،َ رىد مؤر وةى م ىم   اَ وا َ ت و دامؤر  م

     وةى م  و ى دةزمةطر مَدة  ش ،اوةر

مؤ٠ر  

 () ى  رزام، رؤ طَةرةوة و رةرى رة دةط ََ رؤمدا، ممت 

  ٠ؤرى ر و دةوة و ذمى رةرةم دش دةطََوةطَر ز

اَ ةرةوةىَة ط  ٠ )   ،رة ةرةوةىَط م نى   ١٠وا ،مؤى ر (

) ١٠)   ى ذم () ١١) وة ََدةط ؤو ر (٠  

 َم     ن وة ( ىر وزادىر،م،) :وة موة و رة رةرة

 ، ) :وة ،وة و رة رىرة ردوو  شى دوام  ،َرةدة وة وَم

،ى مطَم، ،ر،َ٠٠،دروة و طَن دةت ) وةردا م ن٠ام   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روةن                                                         

   َردن

١- ،مَ ،ر ىم ،ارد ؤ ت،زام ا٢٠١٢  

٢- ،و رو ،ارد  ى درا مزةةطى  رم،ردة ،مَ ٢٠٠٨ 

٣ - ،د د م (ذد،مَ)ارد مؤى روم دوو َ ى  ىدةزط،

،مَ ،ردة٢٠١١ 



   رة ن ٠د   رةَ      ٠د٠ى٠ث
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٤٥                                                           )   ٢٠١٧ 

ل مةر ، طَاموة  رؤم(َارةى روام) ى ر  دا، مى     -٤

،مَ،ل٢٠٠٩  

٥ - ،اد ،(ء)ىم ،ردى َم ؤ ،ف ن١٩٨٥ 

،مى ر،    ٢٠١٠   ٢٠٠٠م  ،ة دةم رؤم ردا  اروو   -٦

 ،مَ٢٠١٣ 

رؤذت، رَان رةن ر، طَاموة  رؤمم(و راج) دا،مى     -٧

 ،َو٢٠١٢ 

)، ١٩٩٠ – ١٩٨٥رَان ن ( دَة)، رةم رؤم ردى رى ردن(     -٨

 ،َو ،ردى ىد ماوةو٢٠١٠ 

٩ - ،َو ،راس ىا، دةزطدة  َ ى و ، ح٢٠٠٩  (م) 

ر در  َد ، طَاموة  دام ( و ز) ى دى م و            م -١٠

 ٢٠٠٩رؤم (رى رة ن) ى ر  دا، مى م، دك،

 ١٩٨٩و راج، ن رةو  ،مى (دارا)، اد،  - ١١

  ٢٠٠٩ رووداو  رؤم ردا،مى رةمَ ،م،ان ل د، -١٢

م  مد ةم،ى ت  َ ومى رؤم ردا(ذام طل ،ر ،راز )           -١٣

،مَ،ردة ى٢٠٠٤،دةزط  

١٤-          ىروام ارةىَ مؤر  زىررة،(د) ةم  ى   مم،دا  ر

 ،َو،م٢٠٠٩  

١٥-  ،َو ،راس ىوة، دةزطرد مؤرةى ر رى ةوةى رَ،ةم ٢٠١١م  

١٦-  ، مَ ، ىم ،ةو ر دة زاراوةى مر،ةد د وزاد٢٠١١م  

  

   َرةن

 ٢٠٠١اا اري (د)، اء اوا  ا اا ا، داراون ا ا ،اد، -١٧

  ١٩٩٠ ااوي ،  ا اوا، ا ا اوا، داراء، وت،  -١٨

١٩- ،(ظ    رم درا)واء ا ، اوت،   ١ ،وا  دارا،

١٩٨٥   

٢٠-  ،ا ا ا، ا  نماد،١،ا ون ا١٩٨٦،دارا 

٢١- ،راي، دار اا ء ا  واد ات ا ،ا  ،ن،وت١٩٩٠  

 

  م دن

در ق ،م وة  رؤم (رَ) ى د ود () دا، مى ر،    -٢٢

   َ٢٠٠٨روةردةى  رو، زامى ا، 



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ٤٦                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

٢٣ -      ،راد اق، را  ا واا  ء اا ،ما  ع   ،اد  ،دابا 

١٩٨٧ 

  

  طظرةن 

٢٤-  ،وةذ ىوامر  نؤب،ر ن َى،ذ( ٠ى مَو٢٠١٢)٥٤ط 

م  مد ةم(د)، رةم وة  رؤم (وش) ى و راج     - ٢٥

،٠دا )(ذا )٢٠٠٦) ٦٠ذ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                       ا   

:ة ا م ا راا   

   اك و   اان ا و وا روا ،واان ا ٠      م  واا  نوا

  ،   او  ي م دا واا  يو ٠    و ا  

 د او  فا  نا   ن  ام  ،ة م٠       وااث اى اا  

ا   ود ا  ا وامي ة  وا ا ادي  ة ارت            

  توان ا٠ا  



   رة ن ٠د   رةَ      ٠د٠ى٠ث
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٤٧                                                           )   ٢٠١٧ 

 ن نو ا وز ا ان ز ٠   تا ات ورات اا اوا د ا وا

 ا ز ا د ا ة اطل  ز اد، و   ٠ام ام، وام د ا اوا امت 

   ٠ا اوا ن   م ا،  ااء

     ىرز ا دور  واا    يا  واد ا  ل    ٠ان م او م

   ا ، راي  ن دون ان ارا  ونو وات ا ن واه ا تا ا

 ات اى ا م م روا اث  ا  را ا و وة   ا   ان

    واا  ث٠ا  

 اا ان ا   ااث وا وان  ا ة، م ا  ا واي     

 ا  كاث وا  ي           ي ء ة ال اا   لو  ت

  ٠ا اروا ا  ، ااث وات

  () ا  ما ا ،ا و ()و (ام)  واا  د ا ا ا 

وا ( اوا)، ا ود اف ا ا          ا ا، وات ااوي  ت ا 

  اتر اا ات ودة ا واا د، ا٠ا  

  ات   ادوار ا ت ر واى م، و  ا ا ت           

 ور ا    ا واء ا واور      ة واى   ااث  

٠ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Abstract 

Finally,our analysis has thoroughly shown,in graphic ,the most significant 
consequence of the subject matter. In this analysis ,we have concluded some great 
consequences ,most of which are: 
-In fact the novel is a realism novel on the theater of the incidents is KIRKUK city. 
Place in novel is not afamiliar place like the one we live in, or rush into every day. It is 
rather an effective and essential element of novel. The incident of the novel with both 
types (major&minor) are derived from the realism of the society in the ٤٠th and ٦٠th of 
the ٢٠th century. The time of the story is very befor the narration story                       . 



  طَاموة  رؤم (ن رةو ) ى (و راج) دا
 

  

 ٤٨                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة زى (١١ ،(٢٠١٧(  

-In regard to narrating scheme, the majority of the novels were narrated traditionally 
by the narrators and the narrators play the role of the characters in some novels. In 
the novel, we see the character is forbidden to have his own voice or idea in fact, his 
voise is vanished in the narrators voices. We notice some of the character is not only 
allowed to participate in narrating the events, but the also takes part in dealing with 
his own views . 
-Place is of great importance in novel not only because it is one of its artistic 
elements or because it is the place in wich the events occur and the characters act, 
but also because it becomes in some distinct works a space that contains all novel 
elements including the events and characters and the relation between them . 
-Pronouns which used for narration are (I) and (WE) in some time ,but some tim 
anther is (HE) in narration . the sound of the story teller which is the voice of the 
narrative , and because of different kinds of narration pronoun the novel has become 
a monodie novel and several different voices are felt . 
-In the novel ,the unity of the event was kept. 
-The character is one of the major elements of the novel whithout which no novel can 
be written .All the events of any novel depend on the life style and actions of the 
character. The setting and the plot of the novel are provided in order to perform 
social and psychological status ,mental and cultural level, success and failure of the 
character . 
 

 


