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وم ىَذر ل  

  

  د. روق د رةزا د

 ىزام  

   روةردة

   ردى  رةزوور

  

: َ  

  ر ىَذر ل َ زارى و َ ، وةةوةرى ذَ ذاري و  وةمى ذرة

و ََ و رَ زؤر رى َدووة و وةك َ طورة  ةموة درة ممت و ذمى 

 وةىر م وم  كو ك ودةوةر وةك َذر ىوم  ا رة

  رَ م َى .

     و  ىام و وم و مد َذر ىوم  م روةردة ى

 ك و وى ردن رَ و ر َرة وة  ةمى دم  رَاوى ووةى 

  زوم ةى رى اوة .  ردوة ، موة

  

مذ :  

  ى و َوزموةك م (ىَذر) ة(رف رى  رى ل) وىى مَذر ل

و  زَى ى و ام، َل موى ا ، و دموةى ر و  م دا 

  َوة.رى 

)دا  طمى (واذة)ى ر  زاى رذَى رَطى َمَ ، امَ ١٦/١٠/١٩٤١ل  رؤذى (

  ذارو  دةراا  دموة 

   رم ث طمووة:

 ١٩٥٩و ز   - ١

٢ -  و دووة     ى١٩٦١  

٣ - ر  كر ١٩٦٨ 

٤ -  َم َ١٩٦٨ 

  ١٩٨٣و دطرا   -٥
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 ١١٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

٦-   َذر ىزاردةم ىام١٩٨٥  

  ١٩٩٨ذوامى ذان و ذان    -٧

 َو  رد راموم ى طم ن اون ارط دوو  مر  ى

دووة رط ن ور   وةَ، روةي وةرطَذر مر او 

 وةى   َاون. .

  

  رَزي َوة 

وَى  َدم ر رةمى دةرووم ، رَزى دةروم اردووة،  رة 

  دةرووم َوامَ  َ زةشَي رد ،َ دةرووم وةر م

  زامم وةك ؤ و ف َ ةر داماوة. 

 وةَ مط  

  دةر راو رر م دةرووم  ر دةق. - 

 وةَ   

١-  دةرووم م ىَ و َ و ام ري دادةر مة 

  دةر م رَ و مرَم ةم   رووى دةرووموة. -٢

  وري َوة

َ كء دوو ش،  َ ، وةر  دةط ،َوةرى  :ء َى 

ةى دووة :ء َى دةرووم . وةرةى دةروومء دةرووم دةبء  ،وةر

.دةرووم دة ء دة ى دةروومَ ء :َ  

 دووةَ وةش   دوو وةر، وةرى َ :وام ؤ  ارى دةرووم ء 

 وامَ :وةرى دووة ،دة دةرووم.دة ء دةرووم ارى دةرووم  ر  

   مدةرووم وةمَ : وةرى ،وةر َ  وةَ :َ 

  دة َم  مدةرووم وةمَ :وةرى دووة .وةمدة َر ىَذر

  ةرى  :َردم  دةروومم.ل رذَى. و

 وةَ مط  

 ي دةم   ندةرووم ر ر وةي زامَ وموةو مر  ر

ر م ن ،وةمرة وةر انَر وةرط دووة نم ،َرَدةذ وة

 ردي وةرطوة .
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:  

ى دةرووممى رةم  : وةرى:  

رةمى دةروم رامر (ا ا) رة وة، زاراوةى (رةم)  رم ممردا 

مى : وداَل، َل مى :مةك ،وةرؤى وى  ، ر َذَ زةا ة، رةمة 

 ،م ذار) وة ر وارةى، وةةوة ٩٧، ل١٣٨٤ ش زؤردوو زاراوة  رةد ،(

 امَ وةى و  ا دوورى ومردو م وة ووىر  وة ضَ ووىر ض م

 ةَذ َم م  وةك َودةر دة(مرة) زاراوةى وةى وةك   و 

دةطَ (رةمةى ران) وا و َران و ََوم دورووة (رةم) مى رَى 

روم ذَة دَ رَى ذَزة دورووةو مدرى و رى َة درة دوا  م دة

رة اوَى ى طوة م م دةروم  راوةى مو ؤظ زؤرى و 

 دةروم م ةرَ َىم ةمر ر داوة ن م َم   وةَدةط م

وما موة َ  ا زاراوة م دةزامَ ن وا رةم دا د طَل م دةر

 َى م() مر ،َمدة م ىر و َ رة ر زاراوةرا وةوزؤر ط

م،وة، ى دورىوا() وةدا وا دام ز()   وةَ اوةم ة دامر 

وةى ز رىدرةو م و دور وة وة ى دوورىم  َوة م م،وةَرووم 

 و ى دةَ ،وا  م ر َوةن دةو دة ََدواى وة دار و رد و 

 روا دةرووم م اوى دة و و ََ نةَ رة و مدةروم  م

  وةموة دة ر   مو دةروم ؤ وةى راوةن وةك  واَ ندور

   زامم ى دةرةوةى دةد م َ دةرَم   ؤظ وةك دةروم

ةوة َةا   و ي و مَ و دورك دة َ  مة  دةردا ر

  دةروم ؤظ.

:ى دةروومَ ء  :وةرى دوو 

طر رَوة   دةروومء رةء رى درى  ،وة دةرووم دا 

  ،مم مز  وةَرى (دةطردوو وpsyche ن ،وةر ن دةروون ،نى طم (

)  مى  (logosمى رؤم ،ن دةرووم روة طَل وى (psychiriosزؤر ر وى (

زام  امم مز ر دوا ،وةَ ن زام )  دةروومpsychelogos  (

)، دوا زم رةا  ( اpsychogie ،)و  رةمpsychology) زم ى (

ن ا) طزارَ اوة. و مدا مك  و وة  ، مى 

َ َ ةدا  مت، ). ٩،ل٢٠١٣،(دةرووم)، ن زام دةروون دةطَى (َةو و

  ،وةدةَ رو ووىرروو َ ،وةَ(دةروون) دة َزام دةرووم دة م

دةروون وةك  َء مر، زام ن دةام َى ا ت؟  دةروون و 

وء اى وة ن َ َوةى ر  ؟ ر َ ة مى زام رو

دةرووم طرامرى وة ء رووى ى وةرطَا وةى راو  طَل دةرووما تء 
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 ١١٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

م دةرووموة زام دةرووم ى رام  ر وم ؤظ، وا رَى دةرو

وم ى دةوة، م وةد و دن طَل دى دةروون ى زؤر ء 

م .َ دةَ َ َةرومما ؤ  رَى ذةموة، ى وتء 

 ءرو طرة.َى دا َتء وةك زام َم ى وةَا دةؤظ م  

زام دةرووم و زام  دةَوة دارو و رةم ؤظ. ذ َو وةرةى، 

 ،مرة ر ر).ى دةروومودةر م و ى د١،ل١٩٩٦مو( وةم ةروون

 وةم ردةوا تءدة ودةر وازدا، دة  وزة  دا وةىمء درةو

 م .دةروون  وةَروة دةطمودةر  ىَر دةرووم زام . ىودةر

 اوا  ،ؤظ م رء ى زؤر  ى  ،م ى وا م ر َودةردة َ

  ؤظ ر دة ، رةو  رىَو و وةك دةرووم ) :  دةرووم

  ىمرة دةرووم و . ادى دةرووم َلط  اموة دةَر  َ .ودةر

َل  دةادةوة دةم  َرَ م مرى طء دة  دةطرَوة و رةزووة 

  كرر  ط مر ذ رر ناوة م دةرووم وة َلط راوام

 ،َى دة ؤ روةكء تَ  اددة ر م وةووةوةوة دامم  م

ووة   طو  ،ردة ر ذم  دةاد  َوةى  َ ت ) 

 ،   )٦- ٥، ل ١٩٦٩  ، دةروون  ورا امم َ ىمو(

ةو دةروم دة رةرما.   زام دةرووم دةروون  و

 ،    ).وةَدة مودةر  ،وةَ٦-٥، ل ١٩٦٩م(  

 ى دةروومَ ء : َ وةرى 

دةر  َ ت ن دةرر زط  دةرةوةى   اموة م . دةروون 

  دةمَ  وة .تدة ر امز ى م و  م َو

 ر  ز  ،دةروون مزةو رةط تدة مة ى ، مز َوةرم وةك

   ءََل م وم ةوة و ىَر امو دةؤظ رى دةرووم ىدةر  تء

 ،ؤ مرة ر رط .  مرة دةرووم َلء رةزاى وةو  رى دةرووم

 دوو را رى دووة، َن وة زؤر م  رةوَ وةما دةدؤزوة  ؤ

ذم مرةوة رؤوة ر دة دةن  دؤزوةى ذم دى ء  م مر 

مو وانء رةرو مما ط. دووةن دة مموة دةروم وة مو 

وو ر َ دؤزوةى رى دةروومء دموةى زامرى وة ر ذم مرةن، رد

دةروون ط ،ى دةروومرى مَى ؤ دام وةدا موة  دةب رري زؤر وة ر 

  دةوةةوةى ر اوم دا   ؤ . موةدم  رىَو دا

(م)َء و) ةنء  ن  َ من دؤزةوة وةى  دؤزوة 

ؤ ش طدارة دةرو  وا )١٦،ل٢٠١٥رَزَ زامَ  وة ).وذَ ة،
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وة م طَل اوم ؤظ دةرووم دة  دةرووم رى مرى دةما دَ زةم

  دةروم ى دووة  م ذما .

 ردة ى َودةردة مدةرووم َ رةد . َر  دةر م ك وةك 

ان رن َاز  َرن س  َرى وازدا دةَوة، مرانء رةط

دووة . وا َ  ةمى ى دةرووموة درو دةت ردة َ را ى 

 َ رك ك رج م وا َى دةط وازى نء وارة دةرووم َ  وةَدة

 ات   َ  ةور  . تدة ودةر دة مدةرووم َ

  ، دا دةرووم ز وم  وازة ةدا زؤرَ ر  ،راوة وةََى درط 

 ر ر . ن وةىدم ء َ ة َدة َ اىر واز  ى

  واز وة راوة مَان رةطانء ماما .

ةم وم ىء امدا  ومم ذم واء ؟  رة 

 ر ى(وةوم ك)  وماامط ى رةطط وةمزةَد امى ط(نرر) 

مس،   رَ َانء ورى دن زام دةرووم رردز،   و 

 ،و اث.ك. و).ؤ ى موازة اوةَ ى  ىموام٢٥٢-٢٥١،ص ١٩٦٧ (

َ ر َم ارة  َل ؤ رادة   ووةرامدا دا ر ىد ر 

  َ  م وم ركء نوازة نء وادةرووم  َ وا ،وَ

 وةواز دة اىووى رروور رزؤر ؤ ى ر . ةوة دم  نامردة ط ر

. ط  رم و  

داَم  وةك داَم (م)وة    م دة ،َو م ر َوزة  

دة  َمك من . زؤرى م  وةك  طو وم،  دة َى 

 دةَ :َء رةطزو درك دنء َازةم ى دوورة َةم ت  ر َراوة ؤ

 .ت،د،و اث.ك.و).دة َ دا نوة ء ووةى دةمدما ،

)وَامم و مو ونء وةن  موة روا  َو وة م ٢٦٠،ص ١٩٦٧

 َر  نارى دة ن شزى درةط َ. ط دةى دةروون  دا

داَمدا، وةك رةء َل،  و م ردوون دوو دمى رةَن.دا مَان دالء 

 ء ى وةك   ةم نرة َر اود . زا ءَ ،

 َو نا و ووةك دةر   ىوامَ َول دةد دا دالءم

مدانء وةن و دا. وا  م دالء دول دوور ةوة داَم ز ى 

 كَرادة   ر ََء دة ر ،داوازام ك   انَم  ىةم

 ،َ َر  ، ىَ ةداةمَم  وةى. ندة  اوام وة دوا وم

َ  ،ةَ  مط ،وازى م َ(وةرط) رَ  ن َ ى  َىَ ةش ض

 ََذى مََ  ، دةرووم. را ، وةك وك دةو ما ى 

  ز .ؤظ َ ذى ىَ  وة ماردم اردنء وةك  تن دة
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 ١١٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

و ةم ى ز دةروونء رؤوة ةم  وة،  ش َ دةرووم

طَةدات.  ر ى وموةى دةرووم دةزام و  زء ام ؤظ، 

 اذ  دة َس و زة و ََؤظا  َى وموةو دا 

 روة.وةوم  َدةء دة كم َراوَى دار وة واو رة ىاذ ن

 اذ رة   ر م ،ََروذ زة سء  وةدةوةى وا

   )٤٧،ل٢٠١٤دا).ر،و .ز طردى،

  ر وة، زؤرزء دةرووم ء  وةى ء واوى ر تدة ط ةم

  دمزدةر  و   َو، مو وةرة را وةم َ  ،ادة

  توة وا دة . تدةر ى ش دذىر  و  وا ، دى تمم

ةن َرََء  وات َ راوةنء موو ون ،   رى َوة نء زةنء د

  وةدةدةم َ دةب وا ىم .نةء طَم اَل رط وةوو دةرروو 

وةامرش طوةن ودؤزَدةر . م وةىن ودؤزوةى ذدم ()ز ىَ  

،ا ا.(اؤظ٤٠،ص١٩٦٧ (  

 را طر  وازة رةت  ةمى مَان مو ز،  ر َء دةب ن 

 م زء  م وةى زء ؤظ ن َام تء مى ز ن  َاوة، 

َ  زؤر دا رورى طَل زى ؤظا   . ز  ى   َم

دةرووم ؤظا . وا دةروون رَو َ ازى ء ررةء رَى َو رِةطزَوة ى 

رةم ط رم ء دة  َ ةوة وم َن دةروون  داووادة وةى دةروومدام

   ىَازء رَ  وة ت دةروونو دة ام م وةَرةو

   دةرنء رووم موة.

 :  و ان دةروومَى مةم: ارة وةرى  

، دةرووم َ َ و  ر دةب ر  َن وةردةطدة   َ دو ؤظ

 وم شم ،  زو و و م  ى دةب ، وةَدة  ار وةى

ما َةم َ مَان مرى دةق و َرى دةا درو دةن .(دةب وَى َ و  

) ١٩،ص١٩٧١ووم مرة ،د  و َ وَم  طزار دن  دةروون .(  ل، دةر

 َد ر وامى رم ط، َردةط  َد   وةَد  َ ر  دم زارط

 وةى ر ) ةمر،  َد   وازة ندةرووم َ،ؤظ، َ َر

 ن موامَ او رو دؤ  وةَم  د ام ى مةَو  مو

 ، َ ر َوازة و دة مَ و كر  ررا دم   

رة دةرر وةَد ى َمد د كردةى ، دن و مَى دا َمش دةط

ى د َةوة و ررى م، د ة ر وةى ؤظن  م َا 

ا  مم  َؤظ  رى  ن وةك  ن ىم  َ َؤظ  وةك

  ر و َش رى َوام ن  َوازن.
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وا زوم دةق ، َذى مورةن  دؤَوة  دؤ  َن   مورَوة 

َم  وةَم  وةش ،ندة ن دروواز  َرم  دى َم   

  دةر  َ كَر دةق  رن، طوةردةط واز وامَ وةوامَ ن ردةود م

 َ نَ ،رَ ى دةق وةم وةىم   َورة دةط َؤر روى مذ وا

  كط َ د ك .ن( رَ ، ر ،دةقوم) وام نواو دة    

 رَ َ َدةط را َ َ دوو  و َدة َد  َرى م و وا

 َ د م د وةَدة ى  وةى َر وةََر دةَ م

 روة مَدة ى دةَو َم ى وا م ةر  َ و  

 ذم دةى دا ََوا َر ردة وَى دةدا رووم ى دةدؤزَوة.

وة ةَ وةك  ََررن و دةرون َر (دةب و مر وةك روةك   دةروم

دةموة وةى مرو دن دةمروو   و مز ذمو َ  َر و 

  ر َل نذ مرا دةر  تدة وةم  ََران دا د

م  َر و    د َد  ؤ َد َ ،ََا دة

  ر ذام ن َ َ دوو  مؤ َ وةَ تز دة تزار دة وة وم

 َ ن ت وةكك دةرا   وةووى دةروومر وا و  دار َ َزار و

زدةت  َ ى ََوة ،  زؤر ر دةزام  َو ى دةََوة رةرى دةردة 

 ووة ط َ وةى تدة  تك دةوةدم   ، تو م د

 دةت وةك وةى و ؤظ دوو  ك داو  ممت زؤر ر ؤظ طَل ا

  َن  رة و وي  طَة.

ؤ َ و و َممى  رَ َوةما رةت ان و رؤن من دى 

 ،موةَ  ك دة وام و َ ط َ َدة َن م وام) 

  َم َ وة م ن ىوةم دةرووم  َم َ دة و وةى َ َ

،مردل ط).ن اردةورو  ىم و ررا د ٣٦،ل٢٠٠٦ وة ىش وا(

 َ دة ر رى ورى و م رةزوو وزم، ؤ َدةرووم ر َو

  ون دا َ نَ ، ي ت دمررة ازىَ وة ودم ىَر

َط ةوةرى و  َ  دة  ىو رووداوام و و  ومورةوة  طوة مم 

 َ وة وَدة م  م  ر وة زؤردةدةم ن رةموم َ دوو  د و وةَد

.وم مارة ووة مد  َر ط  

 َم ةشوةم ،رةدةرةوةى م م  ممط م رو مان مَم ةم 

 امرن طذ  و َ شةم  و ، ذ وى ا

  تمم و  َ  وةَ و  َر  وةَر  تمم ،ردا دَى

ماموةى ر و َل و ذو رووداوةم دَوة  د َ طرام ردا د).َ رة

،دموةى دةرط واوى دردةم ون دة ذ َرةوة،دوار امى زموام ى مر 
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 ١٢٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

دة َى وةى وَى ة ودا  َن،زم رطو َل.(دل 

،مر٣٦،ل٢٠٠٦ط م( وى ،َىطوةرم م روا ى رى دةورو مرووداوة 

 َدةر َةوة  دة رةى (ََ). تدة َ  َم و َرط  َر ت ودة

را َدم و دم، داَ زى زؤر َىم ورام  اََر  و

 م  َورة دةط َؤر رم ذ وا  دةر  َ كَر دةق روة ،طَا 

وةى ةمى دةق و َر ، َن  مَ دةما دى مور دة َرا و 

ر) . وةَدةدؤز موم  ذى و َ   رى م وم َ

وةم موا مور  ذ َرر رَ دةرووم م داو  امى رى و 

 ازةَ  نرة دةرووم و ام َةرى وةرطَ ممز ام  وة و م

)مور  َى دةدو َ ََى دةمَوة واو ر دةَوة م ٩،ل١٩٨٥دةق.( ذار،

ى  مازةك طى  دةورو ر م ََرةو م وى ى مو دةوَى دةروون 

.ََى دةدو و م  

ةب و دةرووم َ او  مو زام دةرووم دواى وا ةم مَان د

 رر ود ، وةوامَ  ن ، دةب ر رر دةروون  َوةدا و

دووم، درة دةروون دةب درو دةت ، دة دةروون درو دةت . دةب دواى 

ادةب ر  وةدة نذ مارة وة. دةرووم ؤدَل و دةروون ر  َىرا دةطمذ م

  ، نرة  ممو ط دار  َوةى دةودم َو م، راوة ََ

   ، م   ر دن مر درو  ى د وةوََةوة َىمر

  دةت .

  ك ر دم  و ط َ ود  نةوَك ر دةب و دةرووم

 م و دةرووم  دم رةو َ َ رَ، دة رى، رودةب م م

 داَرو َر دةت ، و  َوَل دةدات  رووى ذوة دةروومَ رام ودام

داط ت  رر و َ دة ر  موة  َ) َى دةَةوة 

 م   ؤر ََ   ددة  نوا  ).ن م َ نوم  داة

، وة ١٢، ل٢٠١١ام  ر مرة ى ووة و ةم م  (

ؤى وةن  وة ر ة م َو و  د  ، ََرة َاموة ى 

َ وة نرة نؤظ م وة  ىداوةم ىؤ مم مم ى ن

َن وة و وو ومى  دةام ان ام  امى ن  وا و ، ةن 

ن َةى وةوة روةى طوة   و ؤظ َ م  م مى مَ دة

 .َن دةرا وةم رووى وو َ ك دةر و  

(رؤن) دةَ : (دةرووم و دةب  ن ن   َل و ؤ و ز وا 

 ،ؤام ذار .و ،ؤ ر)....ى ٢٠٠٥َ َ َ ر وط) :َراس دة روة( ل،

 و م  ى زار ز   ت اَ َدة ر مرر ش



  د. روق د رةزا د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٢١                                                            )٢٠١٧ 

،ن ا،و،ان.(ا٢٧،ل٢٠٠٩  وةدةروم م ىةم  واز نَ (

 ،دةروم وام و ا َل زؤررط دوةو ى دا دةورةى ىزم َ  م

 دة  َوازة َ ز ران و دةم  ز    و ش  دةَوة

وم مو ارى دةرووموة وةك دوو زمَ  زؤر ن ةو وَى ون 

 م  ىةم   وةدةروم م نةم ندة ةو ذام

  ةرووموة َة.د

  

:دة دةرووم   ارى دةرووم م وامَ : َ وةرى 

 ؤ١٩٣٩- ١٨٥٦   ذن  وةزا ىوامَ  مر نءَوةى دار س َ وا َ

   رو ذن  رر مَ زةم دةت.وروذَرو و  وروذاو  دةدات ؤ و 

دةروومرى َازةم دروم  رَى مَو ؤذموة َ  من دةدات، 

 زام دةامَ مم ات م رووروووموة طَل مَك رةا طَراوى 

م ؤوةرت،م ا رة.(را َم راوىَط  ،وة رى٩٤،ص١٩٦٨و (  

  تدة ردوومى دةروونء طار  َرةوة رادةوةدةوروو   ر 

 َمز ،امز ة ىو ش وة نردوو راوة رىءم م وةىدؤز

َرةزا،و ا).٧٤،ل٢٠٠٨(   

وا   رةدا ى  دةت ر و ةممى   دةورو رةوة،  

 وة ن ،ى م ر اتَل دة  ش ءَدة وة دروردامرو ا

 تى دةَى و وةى ن وةك ،تدة َ  ن ن وةك َر دارة ردوو

  ش  ن ن وةك وةىر دار وةغ دة ىم ، َلَ دم

م وةك ( ،مدن،  دن....) رادةوةَ ، م رادةط َر وةى ن 

 (َل) ةداَ ت َى و َلء وةك) دادم رة   .تدة ان ررة

 ن .وا ذة وَو دمزارى درورط َك دة ك ءدة  َلَ (ن

 زةدوو رةط  َدة  ،اؤظ م  َل و انَم َذ  

داَء رن ن م َ وةى و وةى  وا مم َ اوة وةك 

  ، وم دا  ات ى   ةَا درواو مزم وم  وة ،ى

ةطزةنء مدموةى ن  دووت    مى ى َدم ر

 م و و ام  ،ز مك رةط ء ك ام  ،ام  وة . وادة

دةوم ورى دم ةوة  م، وا  ر ن  موة  وة 

ةوامَذ ةم (... ،دةوةرى ،َل) وةك ؤظ انَم مزةان رةطَى مَ

 َم  ش َن دةذةموةوم  َواز وةك زامو رةط مر وةوَدةدؤز

دم َ وةءمدرةو   ،نوة وةوومداط  كم  ،م.ن  
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 ١٢٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

 َازَ د ر  وةى  ، رى م دةرووم  ر خ دام ءرم

 م و رشء ةَ  موم ،داوةى م مدةرووم ر  

 وةَ  اََ َ  وة امرةراو  ر . م  

. ر زا ر ى 

رة طى (ل دن) دة) :َدةب ط  رة و  َو 

)  م دة ):َرى دةب ١١٢،ص١٩٧٩مى   دواما و)َدل ت،

زار ؤظء رَ اوء و مى را دَ َة ان، رام ط

ر ؤظ ةن  َ ىء  َ درو ون ، ن  مَ رَر 

  )١٩،ص َ١٩٧١ ط  و م  ).ل،

   

  

 َم  مدةرووم وةمَ ى داوَذر ل ماوةم دةرووم م :دووة 

   َة.

  

 وةرى َ : موة دةروومم   رذَى رَ دةموة.

َ :رة وةك دا ى دةرووممةء رىء مَ َ ءَاورء د م

ء ء دى ، زى ن رة مم رَك و َدةروومم ذم رؤذامى ؤظ 

  ر) ََرى دة ااوةم رة وةك   ش دةرووم َ َدا دة

ك رةمى دةروومَ  دةروومن  رمَى َة مرى رذَى وة

داروةى  رَم رة م َمرى رة زم َام َومك 

 رى ت دةروون درو ى دةرووم ء زامدة ر ردوو انَم م وة دا

،رةدا ).ى مَ رةر ؤظ و مرة  ،َ١٣٢،ل ١٩٩٩وةر دةط(  

و ر  دة ما  رى م ،و ر وةم  ى 

 وةى ر  ،وةَا رز و  َاَز ر تءم رَي دمى دروَذر 

ؤظدم موةرؤ  دة ك دة . ََوا  رة ةى  م ط  دواى 

وة ذم م َظارى دةطرَ ، دن رو وة دة وم ةمى دوارؤذ 

دةردة،ض رةم). ! َد را امذ ى زؤرى زارو ةمر ت١٠٧،ل٢٠٠٧(  

وا رى ردةواَ ازى  زمى  دةط َر ى طراموة ( مى 

دةطرَوة  ك  درووم  ؤظ) و  (دة) ك دةَ  دةتء ن  دن

  دةام  من ةَ  ةى ارةوة.

                                                                                            َ                             ى ك َو

                                                                     دا ون                                   دن                                                                

،رةدا )١٣٢،ل١٩٩٩(  
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٢٣                                                            )٢٠١٧ 

  ة دةَو ن و ،موذ  وةىر  ام و ي وةكَذر ى 

. م ط مور ، َ  ،ةن   م  ون م  دةروون دةطََوة ..

.َ  َدة ََدر  م وةى  ، وسمرؤ ، طرة  

  ...دنروةردة  رم  رةءم ) :َدة  رةىدةر (ؤ كَ)

 وةى ...ى ىمرم  .. َدةو مَىء را ام  نءَدا مر

،ؤ ر).َ  ىرةو م٤٣،ل٢٠٠٥(  

  

:َدة  مط ىزةمم   

   دا

ط َش دة  

،وى(ض رةمم م ر١١١،ل٢٠٠٧(  

  

زؤرةوة دةَ مو دؤ  ون،   ل رذَى  َوةروامء َى 

 ،َا دةمر "ون " ر َىم ،َوة دة را زة دةرووم

 م و ات  دة" َ و  ون  ب ن اموة  وا 

".َدة  

    ةوة ىَر ،ام ءمط َ ،ةداتمى مَذر ل

 م ةو (ر ىزم) وَم د م َم دة موا ،َدة دة

 ى .تة او دندو َر ..ةمورت رةمدة   وم ل

ةم ما رَى طراموةى مَ رو رةووةى  طن 

  و ردةم ء ن و دةى رادوو.

رام  ) :َدة  ،زةمى  موة ةاو رىووى دةروومء  رردةرة د

  و" م ؟ .وةدةم ون مةمرة  د ى وةن دةذ م دة 

،وة).( ض رةمَدةدؤز َ دى... َ م دمر١٢٠،ل٢٠٠٧(  

دة وةرانم اَ ؤظ  ،  ورةط ):َدة ر ءَم َلء ،وة

امى وةى  َل درو ت، ؤى َل ن ء رةما رةت دةَء ى 

 زامء مون زامونء م وةدم ءى زامم و. ام رو ؤظ

دة َوام وء رط .دن دموةو وموة و م دووا 

دةررةى دةب دة  َ  َوان، مك و َ َم  دن ... طر وام َوة 

  )٨،ل٤٠٤،١٩٩٨و دة زم و دةََوة دةرطو دةن ر ى دادةت.و،ذ

 وم ََذدةب دةر اوىى زامدم ةَ َ اماوةم وةىم دةى َ ر

  ر ونزدةر  ، !ن مرر دةرةوةى رط  رووةوة  وةدة

 وم ءوامَ ء وةم َدة مرر و ،از رةمَ رر ، َ ى 
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 ١٢٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

  توة دة مدة):"طرا" روةك ، اَ و دة َ  َ

  )٨،ل٤٠٤،١٩٩٨ر دوو موى و رَا ، رَ وةرطء طَاموةوة طوة.(و،ذ

ماوةم م و ى َ َ مدون م مَى ، دةرطن ر وا  زَورى

  ة داورةرة ط و ظ م ...  ن ىَ اماوةم  نوموماطرو....

  دوارؤذَ وون.

  

و  

 

ومدة 

 ى و و َىوم 

دة ى و ةمر و 

  مَاون

مموةَ َ خ  ،ىَذر ل) ن٥٢٢،ل١٩٦٨( 

  زة وَى مرى زادةى ر دة  ز راظر مَى ر) و )ماوةى

 َرى ...  دورةوة ى  َ  و َةت دة   طط   ....دةوةرما

 . ةَ) دور(  ؤزةى  و ر رةن طَل ررى

  ن

َر دى 

 )٥٢٢،ل١٩٦٨دى(ل رذَى،   َوممن

 رةم...  دراوةا  زة ردةوا   ةم زؤر ،  درة رةوة ى  رج

اَ ىَم رر ط ادا" مةةن" ر  ن دةرووموم ....

 .دى مم وروةو وان

 َوو  دةزام من درة

 ووشَ  ،ىَذر ل) و٢٥،ل١٩٦٨دةم(  

 وَىدة  مز دى ى َ  ر ووَ   ر دة   نا ز 

 ةمر م مَوة داَو  ، ة ؟مر م  ة دووة مَد  مز  

مدا ذؤذامزَى رَر  وةدم ََدةوروذ. 

دام 

َل دامط دا 

وة وم  

  )َ (َر

   ،ىَذر ل)٣٣،ل١٩٦٨ط( 
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٢٥                                                            )٢٠١٧ 

 َم ،َدةزام  من طررة دةدات ةمر   َو وة 

  (ة( ر ذم و زرؤى َة  وَ َةى  دا َر ؤى

" و   

 ا   ء   زة

 درا ، مواو م وةك

  ذما  زة

 و  رط   ،ىَذر ل)٣٣،ل١٩٦٨م ( 

   َم  وم ردا  َ ى ادة رةد زام ىةم  انَم

 رار دة ذوان م و، و دةرو َز ةمى دارةم و  َرو

ََ  ىار ذةر و د ت . مدة. 

 و ، تر ط ردا 

َ وةى  دة َ  ،ىَذر ل) ردا٣٤،ل١٩٦٨ ( 

  دةوة  ى و ، وة ون موة   دة) َ َوةى:  دة َمس

َمَ    ،ىَذر ل)لورةداى٣٥،ل١٩٦٨ط (  داو   ر 

 رؤذى دوا ى رط وازةو َر دم َ زاى) دورةى(  وةدة وة

 . مدؤوة وى

 د و دَل

د َ  ى م 

 س ،رن م رى

  رن دَل وةرن

 و ز ى،  دةَذر ل) س؟٣٠،ل١٩٦٨ ( 

 د د دا   وازةم ىردو دةرط ى وودار اوةدا   وةك َدة 

َو م  ان َيدة ...وةر   د ام ى وذ َ ة  نة 

     ارامد ر ر.... دَلط وام َ  و دةوةر َل و  ن  نَ

 دةَوة.

   وا س زؤر

 م ري دى وا

درؤ    

 )٢٩،ل١٩٦٨م)  ل رذَى،  َرى  و

 دةرووم  ى رةوةدا انَ َ ة ك و ة وة َداو   ... 

 ماوةدا  دور موى َم . م َد رط و ؤ و ،  راوة ذن

 .... ر    ، ت دوو ومؤى ر  ندةدات م. 

  ؤك
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 ١٢٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

  اوةمو م 

 ماوةو

اوة مو ط ،َامدةم 

   ى

 و ا 

ؤ ر ى   ،ىَذر ل) َ٤٢،ل١٩٦٨دام( 

 َ رووى  رد وى و ةت.....  َوو درَا و ؤ  ة ردن

 و د م  دؤ و رةمرى ى َى  مووموة دوور ، رط ما

 .موةوة رن وة  ،  د  ز و  و َةن و م و زاَل و وةك س  داان

   ر

 

 َراو  ر

 دةراو  ر

  او م زان   ر

در زؤر َم َ  ،ىَذر ل) نَ١١،ل١٩٦٨( 

  ةت رار ةمَ ووى رار و َمى  دم  ( ر(  طزارةى

)َ(زوو  داةرةم َزرى ض دة و داب روك و م رى و و  واز  ، 

 شوةومر  وة امَ ردوودا ورةوة  ط. 

م 

 م  اردن طت،   ر

 نر ، ،انرط  ط ،  

 رة َ و و دا  ر

 )٤٣،لَ١٩٦٨ان(ل رذَى،  موة  َر وةمةت

 ىاوةم رةوة  دة ،  َاوم َدة م َ َ م َ َ د 

وة رةَ ....وم ارىو د )وة(وةك  ى دةروم وك وةدة  م ا ، 

َ  و م  م اردن وو م ومم ، م وى  َر ى دةب 

 دةدةن. من

   طر

 و     طر 

ر و دةرد  و 

 َا ون مةوَا

 ى ر رة ودة 

  ،ىَذر ل)  اَر٤٥،ل١٩٦٨( 
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٢٧                                                            )٢٠١٧ 

  رج  ادة َوة، د رىَ ورد  اندا ،تدة مو ََم 

 اردن زؤرى م دا رؤذت ى  مطو   و ر ز داردا و

 ةى    رؤوة طى رووى  م من وة رووى م دؤ و

  .درة َة ةمى و  ذاوى َن ر  رةوة

  

 

دادط 

 ىرةط اى ادامو 

 رداما َ دة وام دادطى

د    ىو 

ى زاَ م 

َ  ،ىَذر ل)   َ١٣،ل١٩٦٨ ( 

 ة  ر ، دادةمَ  َى ى طمم و ؤز َ  َ  ن

 م دذ و  موا  طَل دة ذى وا ،  رؤ دةرووم روةردةى

،  ىم دوة  "ىرةط اى دانر ،"وط  ى  م وور َوة 

  و و دةروومَ  ، طمى م  دةطرَوة م َ مش و َ  و دارون

 دةت . رةر رؤى

 َى و  ا

 رى  دات

و و د 

  روةردةى مزةوة

 َ !  ،ىَذر ل)٢٥،ل١٩٦٨( 

م امدا د دةرووم ؤذى وةكك روومر   اوةىم َرةوةدا ردة ووىَ ىةم 

 وا م ون، ك داو ، َك دةروون  ردوو دةوة، روون دةدات، وةش من دارة دوو

 .!ون د موةَ دم  زوَل و َل  َردوو

َ دةر  مر  رى؟ ، داى 

 دادط  دةى  رَةرَ ض

 )٢٤،ل١٩٦٨رى(ل رذَى،   مى و

ردةوا ى َ رةوة كَ ، امَ م ةموة رو دة َ 

 و م ةت ور ورار ةت َو دة  َ ى و ان و َل و 

 و  رى رار ؤظى و وةى  ، َت م  و َ   دةروومم طَى و

  َ رةو َ ان دارى  زةم زؤم روةردةو

  و
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 ١٢٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

 وة َو  دى و

 َةمَ  َا  مت ى

َ ...َ ،     وة ط 

 اروورةو ط  وم  ،ىَذر ل) َ٣٢،ل١٩٦٨م  ( 

 مز ردة  ، ىزؤر م  و م ةَ  دةى نو 

 ،وةى وةرطَو مو ذ ىردة رىدةظ مَ ام ،وة وى رام  ن 

 طرم وةك و  ، َ؟  َ دارى ، زى دةرَوة ََ وة دور وة، ر

م    ":َدة  ذة وةاردم   َ  رى و   روو ط  وةط 

 ،مردل ط)."٢٨،ل٢٠٠٦( 

  

َ س...زام توة مدةم 

 رةموة  مم َوك

 َة موة  وك

َم دَل و َامَ  ،ىَذر ل) ةَ٣٩،ل١٩٦٨( 

  نز َدة"َر  مى ز  ت. وادة َر  وى زاراوةى و زوم 

 ى وو دةر  َلط تدة و زام م  ن دورووم  "م 

 درةو وى  "رذَى" طدا َ رى     .ن وازة  وَك

 وم دةو َ داَ، ، رووى دةمَ  دووةَ   ك ض مدةَ ، و  دارةو

ةم اوة وةََو :وة  

 وة  َ وةمةى ر

 طموة ر ى  ط ر

 ر وةن و م ودا َ 

 )٤٠،ل١٩٦٨دة) َل رذَى،  ا ت   و

َ َ ردوون" واو ط  وة وم زارط  َؤر ةر  ورى  وم 

 َ َر َ َىطو م  ىةمَ م  س  ،و ةوَ)"٧٩،ل٢٠١٣ ( ن  

 رمَ و ططَ َو  روو اوة طردووم و مَى َة رةوة ماوةى

وةَ  ،   و ىاَمرة، م كم    و ر ىموة ط 

 ،وةوى م َوومر مر  و )ك و وة  (ى ى رد. 

 زارة  دَل دازة ر

 )٥٠،ل١٩٦٨مزة)  ل رذَى،  ورازو رة  ر

  دةت م م ، َرارة ددم موة، وردة وردة  رموةى

  م َ  َ .َرط  وموةك

 



  د. روق د رةزا د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٢٩                                                            )٢٠١٧ 

اوة م ! 

 دةموة ،   َى رى

 ى دةَوة دَل طم 

 َ  و را ، َ  َ رى

َ ى  َ   ،ىَذر ل) ٥٠،ل١٩٦٨( 

َ ؤظ  اردةى  و وة دوور دةروومَوى ، دةَ ىَ   ان ودا َر 

 ن وؤمر  مر از درو  ،تر، دةرا  ة ةمَ َل ،ََدة 

 وةَ  دار دااما،  دارى وى َووى وةك ،  وة ذةى  دةوم وام و ران

 . دةََوة

 رم   و  رى

و  داى د   

 َ ر وةم و د 

  ر و دارى  ن

 َ ر وةم  ،ىَذر ل) و د٥٠،ل١٩٦٨( 

 َودة  مم و داةم وةَ   وم دة َ دووة مَوم 

 ام رة   دام، زؤر ورا مَي و و ن دة" ى  موى  دور"

 و مراى دؤ  رةمرى ر َا َة ،   رةمرى ى دةر

 .دا

ر  ر  ش...ى دةوَى 

 ش ر ك ىش" و" ى،  دةوَىَذر ل) ش٥٠،ل١٩٦٨( 

 ض"دةب دةروم " دةروومَ ووى وةك  دةَوة، رون م دامما زؤر ؤظ

ََ طان موةى وةك دؤر )راو) (دود (َ َاز و د م ؤ و ن و 

  َ رادىم  نو َ .ارَى 

 

  

 و دةزام ت

 مََوة رةك

 و دةزام ت

 دةََوة ك

م وةََم 

 رىدةظ َ داو 

  َو

   وامَ وةَدة ) ،ىَذر ل٥٠،ل١٩٦٨( 



  رةمى دةرووم ماوةدا
 

  

 ١٣٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

 َوو دةر كوومى ررا رَ ت ، ووىر   ؤظ دم ؤظ  

ز ى و دور  وازى زةطزو و ر زىدا م ن و دارى زةمط  

و َ وةى دةدات  ،  ردةوارى و  َ و ذامم  وةرطرط  ى ردان 

  دةت. َةو ى

  

 

را  

ام َلط  

 َ ر و زةم ةةو و رزمط  

د   شدا 

  ى راى

 دووة مش ذةةت  و رازى ت

 ت و 

 )٩٩،ل١٩٦٨دووة (ل رذَى،   ذم ر دؤزةَوة

ر   َ  امم ةى دواىم  ن   رىذط  ووىر و ط 

 دةرووم  رووم دا  دةطرَوة رةش رة دارةما مَان  رة طزمةو

زة امو دا دا رى دوورة مَر  او و ت نورةط  

 نوةر  و زى ارىد  وط  زارى َذو دة َدة . 

رامط وة 

 دةوَى ش امن  ان

 وةىى م ز 

 َم ةو مَ وَى 

 )١٨٩،ل١٩٦٨ز) ل رذَى،   وة

ر ام  ز  مر رامدا ط وت دةردة ، ز  و وة  رودم 

 ام َ  م، دوور  وردةر و"رذَ "َما  طراوة دةمم َ راوامى

 - : ا ام  دةت ى

 اوة   ان و

 وازةوة اَ وة 

َدة َ نَ وة 

)١٨٠،ل١٩٦٨(ل رذَى،  وة ر ى  َر  

 َوووى دةَ و ن  وةا ةمر  موة ردة 

 ، ر" ؤزمان رى"  و و ام  م  َو دة َ .َن

َ  قن مدة  رَى ى و دة :َدة  



  د. روق د رةزا د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٣١                                                            )٢٠١٧ 

رووط َ ند نر  

  ا طر طَى د مطى...!

ةى رووطم زةردةى وامر  

  )١٨٣،ل١٩٦٨وى دةرووَ  ون دةطى(ل رذَى، 

 وة م  ر ،  دا َلط زؤرى َررو  م ،رد ودةر 

   و    را رووى داوة،  ر وة  و    دةَ رووات. 

 ردةد  ،َ ى مر ز   دى ومر ،رةا زؤر روون درد َم دة

  ذة دةرووم   رد دةت، َةدا رةم َ م د.

  ط طوةى ى دارى

 ىو  و ىَ ر  

  ى ماوةى د درى

  )٤،ل ١٩٦٨و مزدارةى  و)ل رذَى، 

 ؤظ دةو َدا  و وة رووى امء َ دَموة، 

 ؤظء  دورةى طَل مو دووة، و دووة و ،و رزة 

 ءدةَرى دةوة دم مو وم ن  َ و شوو م ندة َ

،د ان(مو  مردم مَل وروذامط َزرةط اَ نو٣٨،ص١٩٧٩(  

ظ دارةى رذَى وةك ةت َ مزوو ة مرَ َ م   رووى 

  َةوة،  ؤظو داب و مر ى دووة . مَى ى

َراز  

  َ مَ وَ ،ةمء ت

  م ، م ، م  

  َ ة دَ طر وار ت

  )١١،ل١٩٦٨را ،ء ء دةر) ل رذَى، 

 دةروون موودةروون، ر     ََل رادة و دوارة  روو 

 َ َرى دوورةارةد م ، اوةدة مزة ء و ىَذر ى (راز)دا

  وةوة .

ََ  

!..َ َ م   رؤى مط  

   ردةى طَ   

  )٢٩،ل  َ١٩٦٨ى دوورَ َ ى(ل رذَى، 

 ةرَ م  واز  ا زردةوار ظ ووىَ ََ رانء

ى   رى   ز   دؤراوة م َ مرو  وة  م



  رةمى دةرووم ماوةدا
 

  

 ١٣٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

  موازى ظ و امَ  ماوةاوا. رذ   َارةوةدا ، 

  وردى درة.

   ى  َ را   مَى

َ  خء وو  ى  

  )٢٩،ل١٩٦٨مَم و ر) !َل رذَى، 

ةروام و َة دة   َ  دة ة وة دةرز    ،َو

 . نَرد ىم  ت  ن ردةى رر  دةر ىَذر

 و َو  م . دووة شردة مَوى ر ط    ََت م

. وام  

دة ط ... د َ ...  مط  

رطاى م ىاى ط ... ى اى  

  د طى، ا م ذوة

  )   ٣٩،ل١٩٦٨ن و  ، د ةوة؟(ل رذَى، 

 ر دَل ا و   ... َرزَىء دةدورى دة    .. ارامد

  ورك طو  دةَوة.

    و زاوى اوة

  )٣٩،ل ١٩٦٨ ط َ دة وة(ل رذَى، 

ؤى  وة مرا دةةوَى!  وةك  ى زة زاوى و  ا

  ،ون  ى َ تدة َن ردةوةر ى رةزووى ،دا  ى م نام

: َن دةدام-  

  ن ام  ،  ،ََى

   م ،َوةى مَ  وةرطَى

 َى َل ت  وةك   

  )٤٠،ل١٩٦٨ر ى درة دارى َى (ل رذَى، 

  ى رةوةدا وى زةك مرَ  َر،  دةت دةزوو رَك 

.َو ةى ء ووى مَ ت َ  ط  

و َةر دةروون زدا،  ى  َم و درة  طَل 

  -ون  طَل:

مط  

م  ى مط  

 و وةى  

مو زةردةطَد  

  ) ٤٠،ل١٩٦٨ط زؤر َ رةمء ) ل رذَى، 



  د. روق د رةزا د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٣٣                                                            )٢٠١٧ 

  ىَذر انء مى دا زارو نءو د و َلط ،ام زى

. ى طَم  م ....اد  

 و  َلط َاو ن، او ، ن دندر َة ام

  رةَراوةم داوةرى و َل

   ذن   دَل

 نمر طط  

  ن دى  را؟

  ) ٢٩،ل١٩٦٨ن ذ َطر ؟! (ل رذَى، 

:َدة  ى  امدةوةر ءوَو وانءَ م ،وةاوة رت ن واذ-  

َ  ن واز  ى  

 ذ ََم َ واز  

 )    ٢٩،ل ١٩٦٨ر و)َل رذَى، 

 

  وةرى دووةَ : موة دةروومم  مَ دة  ل رذَى

 ذ ءء زاراوةى دةرووم  

 ى وى    وةى وَر  ىط َو َدة   ت

، َر)َر ا  ىدواى و ء زؤرَ و٢٩،ل٢٠٠٦.  

  ،ىرةرام  ،ةداتمون م رارَ  ون م َر 

 ءو  ى  مى ذ دمَ.ةداتمى مو  

و  

ط و  

د ىَ و وةك  

  وةك و َى داى

َو ى ةىَ و وةك  

ام مو زةردة وةك  

  )٢٤،لَ١٩٦٨ام ر َام)  ل رذَى، 

 ى ممةدات  مى ى   ى رةوة دةورة طردوم طمء 

   و زارةن ماوة.

   َء   مون

  دةر وء  رمون

  واو زار زط وامى

  )٢٣،ل١٩٦٨دا مون،   مون (ل رذَى، 



  رةمى دةرووم ماوةدا
 

  

 ١٣٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

طوذ َى ونء مون، مى م م مى   ة اوة 

.َ ونونء م ررام ةو ر  ردةى ةمةدات، رمم   

  وةك  ن  ماوة

  )٢٤،ل١٩٦٨رط م م َدة اوة(ل رذَى، 

َ َ ومز :ةداتمم رةم  م د    

  مزا ن

ة ن دةروو  

دةر  و  

َ اَ ض  

َدةر َ مَو  

  و َمى َمى ن

  ) ٢٥،ل١٩٦٨مزا ن....؟! (ل رذَى، 

و ن َ و   سء دوو م وم َو ،َ و دنَز ن

 دم م مَى،  وةك ك  و  رد    ،َدةا 

َو ءَطوةر مؤظى ممةر   ا م ء ء  

وم دوووة  َةم مَان ؤظ ء ا، ن ؤظء رة َدا، ى َةوة رَ دى 

و   َرطوى ون و م  ن  ،رَ دى رَوة مو 

ى َا  ،  روةم  رى ى دةب، دة  ، َام  م وة

  ،وة، دوة وةرطَء َوة و مى م دى  دةا 

  مَوة.

 ،نن دةر نمط  وةر رووى دةروون دن ر  ذة َم 

ى ا زؤرى م رَ طرى دةرووم م َت م م ردما ... 

   م طَاموةى ؤذى موة و. 

و ىط  

  زارة دَل طى طت

ر رزىءر زى  

   زاران ت

و و ورزة  

  ) ٢٧،ل١٩٦٨ رؤذى مورؤزة (ل رذَى،       

 دموم  ورؤزىدى م َىم ر رة مروةر  ى ذىؤ ارى ىم

  زو  دة ما دوذى  زوك زامة.

  رزةى ََء  واى  َرى

  وةى مو دةرووم ن َ زة



  د. روق د رةزا د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٣٥                                                            )٢٠١٧ 

      ارَى

ر  د  وا  

ر َ  دةر  رةم  

َ  رو   دةروون م  

َ ر ون و ن وون وةك وا  

  طم رؤى؟ا رؤى؟ د رؤى

  )١٣٣،لَ١٩٦٨ رةمء ى(ل رذَى، خ  خ ر و ى، 

وو مَى دا و ةت م طاو ر دة !َ وى "طن" 

.مر  

َ َ مَل طط ات  

  )٤٥،ل١٩٦٨ردةى ط) ..َ  ل رذَى، 

  ازىا.. دوو زؤر ي ط زاري  َامدا ،د  ،  ا  

  دطر

  س م َر

  ذ ر

  واو  و ر روة

    طَاوة

   و َ ا وة

  )٦٦،ل١٩٦٨ى ا وَ  دموة؟  (ل رذَى، 

دردةك َووة، نء مان دووم رمى  ى ى مى وةك 

  دؤراما ر َداوموة و  وة طَى دةدات.

   دةوة  وى

  ة داخء م وى

َوم وم    

َ  ،َوم ى، دروَذر ل)َوم٦٦،ل١٩٦٨(  

َر َ ة روةك َ  دةت  وى  ووة ...  رى 

  ونء مون و ى دا.

  

  

  

  

  

  



  رةمى دةرووم ماوةدا
 

  

 ١٣٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

[ ] 

َةوةرى ذوة ، َ و زارى َ و  ََل رذَى ر  رةى ذموة  ذاري و -١

  ا ىمو ذ تمم رةوة دمة  ورةط َ دووة و وةكَ رى زؤر َو ر

 َر رة وةىر م وم  كو ك ودةوةر وةك َذر ىوم

  .م َى 

٢- و  ىام و وم و مد َذر ىوم  م روةردة ى

 ك و وى ردن رَ و ر َرة وة  ةمى دم  رَاوى ووةى 

  ة . ردوة ، موة زوم ةى رى او

روةى ةى ى دةطرَوة  و ز و رةزوو ى   و ز و ى دا - ٣

م اردوة و ررى ى م َردى و ى (طران و ردى )ى  زؤر رى َدووة 

  َ اروة .و وةك روة طم ة ى دموةم ذم

وةك   َام و و ام ةت و و ، دة ومى ى مامووة -٤

 دة ما و ، طَل وةا ى  زدارى ةوة م دة َى و ممت 

 ارى ود    َر تن دةدة مم ر و و دووة نر 

 رَى دةن  و و   دوو دار ، َ   ش  دى دةرمَ وةك 

  َ دةرووم  ارةم ى ا رمَ اوموة .

 موة و ممى ارى دم  ت و ر رددا ى  َ و دزى - ٥

  دةر روة و م ة مط وةر م موةى ذدم وةك ،

َل و موةى    رش و زاردام موةي و وَان دم ى و وارة 

م ى دووروةى  ردن ، م ز وة و  ى  و  و و

  دةرووم دا رمن داوةوة .

و داَن و مَرى ى  ش وةى ةوى ى مَي و ام دووة ردةوا وة -٦

 ةوو ر دم َ رةو  َم مام وامر وط مَور ى و و  ، 

  م َي و مَرَ  مو  و دة ردوة .

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  د. روق د رةزا د
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(زى )١٣٧                                                            )٢٠١٧ 

 روةن

  َ /ردن 

١.  ى ذم،ةدةب و ر ممَد ةَ، ن.و ،اا، مَ،٢٠٠٩،  

ان   ،روام َذم  دردةى وازى و َوام  ى ردا،   .٢

  .٢٠١١)،١٧١(ران) ،ذ(

  ،٢٠٠٨،مى ن،َم ،١ا رةزا ،دةروومروة َاموة ،ض .٣

  ردى .ر ، مرى  ،وةرطَان ،ز ط   .٤

٥.    رط، م  و رىم ، ر٤  مَ، َر  ث و ىم،٢٠٠٤.  

  .٢٠٠٥،َم ، ١ر ؤ، ام دةرومرى ،وةرطَام ذار امؤ ،ض .٦

 ٢٠٠٦اس ،و َر َ ،رى دة ردى ،ى مَدموةى ى ردى ،دةزطى ر   .٧

.  

  .١٩٦٨ل رذَى َ  م ، َم ران ، .٨

  . ٢٠٠٦دل طرم، و طى ظ ،، دةزطى رؤى ودموةى ردى . اد  .٩

  . ١٩٩٩رةدا ،طران و طران دواى  دا ، مى ن ، .١٠

١١.   ، َو ض زام، امدةروازةى دةروم، مرة ر ر١٩٩٦  

  . ١٩٨٥،   ٣٦ذار ، رةو ذ) ، روان،ذ .١٢

١٣. ، مَ، ةمر م ، َل وزةم امد، مط زةم٢٠٠٧م . 

١٤. .،ة طَ مر ا  زل  

١٥.  مم،ذارر -ردى مر- ض،ران،٤ا،و رات١٣٨٤،ام.  

  دووة :رةوة رةن:

  اد. ١٩٧٩، ٦،س١دل  ت  ا اد وا  ا  اداب ا  ،ع .١

٢.  دار ا، وزارة ا، ا ا دا ت اا، د ااد ، م١٩٧٩.  

٣.  . وا م ر ون ، وت  : ، دا دىء ا، ردسر  

٤. ، ا  دا ل ،ا  ٥ ، ا ا  ،١٩٧١.  

٥. ،وت ا دار ا، ا ا ،   ١٩٦٩،  ٢.  

٦. ت ،ا ا را، ةا، وا  ب ادار ا، ا  ٧،١٩٦٨ل   ، 

  َ : م دن :

١-َو راموم ،وم  ت  م و ي دةرووممة، رةَ وذ-  مم

،  ٢٠١٤ط.  

  

  

  

  



  رةمى دةرووم ماوةدا
 

  

 ١٣٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(زى )٢٠١٧(  

  رى َوة

 وةَ  ن وَور و ؤ ىد  دةب دةرووم    

       ،وة امر  وةك دةرووم ةى  زامَط  وةمرةَ

  مذ دوو  ، ىَذر ل وي درى د ى ىوم ،ادة نر َة

 ةم م ،و دةرووم مزط دَل و وا  و ورةزدان ط دةرى  ، د

َ  ام  ،ر َو  َوةى م ورى    ،و وم ماوامى 

موةن  اوة َ ةرى  دةروومَ  امى مواو، َ  وةدا ون ، د

رم دةب  وةرطاوة  م روة د مَ ، ي دراومى رن 

،    ردوو زم دا و رة،  ى دووةن     وةرطَان وةرطاوة.   م طا

  طم وا رة  دة مدراوة ومن   ن و زةى رم رذَى وةرطاون.

  

 ][ا   

 ا ا   ل رذي ذج

 ا  ا ما  ا ا اا ا  دث ا ان    اء 

 ا (ىزر ل) . ص  مد و   اقا   تت و اا

ادب (ا  ط   نت وا  (روام) ةا - ان ا ا ا ا  .(وامر

ا ، (ىزر ل)  ا   ا ء إا  عا ا  ا ا   م

ادر ا أم  ا  ا ا  ،م ذاق ا  از اة ا وا و  ار 

   ا ت اا    هار ا  رىى ، او اب م 

 ا  زدام ء،   دي ه   اوده ا ،  ا  ظل  امة 

  .ا ا و  

Research Summary 
The psychological dimension of beauty model hair Harpazere 

There is no doubt that the research literature at the current stage a major impact 
on the psychological aspect of the hair especially poets of two phases of the 
sixties and seventies on the level of Iraq and Krdstanna particularly .vahaar 
(Jamal Harpazery), one of the pillars (Roenkh) in the sixties and it has long sold 
in literature (Observatory) it conducted this research titled psychological 
dimension in the hair (Jamal Harpazery) our belief that awarded this poet this 
subject for not paying others with interest by sources of marrying in order to 
write this research because it tasted Alamrien for their victory woman who loved 
her and she loved but equally share parthenogenesis in Love Kthagafh 
profoundly retarded meeting Hajt attic injuring Pachtrab psychological and 
physical Vamthn hair Bluap Mozdanh pride as a whole toward the Kurds of love 

Fraodh failure Fnq hair In astray those suffering births this search.. 

 


