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  رمى ذم درةنء راوردَ مَامن

  وةك وم ( ،ر، دا  ،َ ل)

 ر زان.د  

مَ ىزام 

 نؤظ زام 

  َ وو

 

َ 

  و وةَرد َ َى م ر ،داوة  كر و وةرامد 

راوة ط ، َ شء رووداوىم ط َ ،ن   وةم دوورا 

 ررى زارة  رادووة َ اوة ذةن رةزام وةك  ،دى زار   ء

ا ر نءن ذدار دووةءةوى دروَر ممذ  َ ء  وة 

 طَ َ درودم ى  رادووة  ر وَر، ََء در َ طرة

،دةرووم   نمر  رة دةروم  َ رى مؤظن م  ،وةدؤ و 

 واى   دن دةَوة، دا م زاردام ء  دم ك  ى

 ر ،َرزدا موى ء ء دةوتء دواى  دةورورء وام ومَ دون

م مم نمة ذَ ى ى َ،ووةامر ونَ مذ ، ءومم 

 درةم  درووم ى م م و ى، مء رَم دةردةرىء

ردة  ووَ  ند تم. 

 ذم ووردةرى م ،  َ َدى طم  دةطرَوة   اردم رى

 م ى َ زؤرى  اوةءزامم مرة  ومر دروك دادةر 

راوة ،وةوة   َو  ممم َ  ءمن ط ا وونرى مد 

  .وة

م  مز  وةر ودة وام و ط َم رىدا دوووةَ  و

.ورةى دةزامط ر ء  وةرووى زام   م 

 د دراوة و  راوردر ،رى َوو دَ َوة  موةى دى

 .دا دم دةومَ و  وةر دام  و

  ووى داء َ  ن طمء روةى َ َاوة  روامى و

 .(ا اط ،  ، ات)ن، وةك 

ةَ ط وةرؤم  كءدةروازوةر دوو ة .ندةط   
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 َازةمَ و وراوة وةرةدا  زاراوةوة، ء رووى  درت: وةرى

 .َوة روون درت

 ووردةرم م  َس وراوة وةرةدا  درةن، مَان راوردى :دووة وةرةى

مذ  و م ءَ  وَ مواز نمذ َ روو.  

 

  

 وةرةى  

  زاراوةوة ء رووى  درت

  وةك دةت درامى و رء ؤظ مررء   ة ؤظَ ووى

 ن  ،نة دة  َم َومم  رء ءَ ََر ردة ءو 

   ة   موةمَ م َوام درةن َ، دةما زةم رةزوو

،ةمط   و َاز وةىَ ء .)١(  ترا زاراوةى دةر 

زاراوة ء رَ دةر و ى ن طوة ةَدرا  وة  دةى 

  ا دةةر  ترد وا ،وةط  وىم تدةو  دنرطَر  ،ددة

ةن  دة ك ا دةةء  َا ى  َ دراء  ر د

 وم امم ىزؤر  وةءؤظ امر ووىَ  رد، ددةى دة

 دة َ ن  َم   رذ َو  رةا  زاراوة  )٢(وة.

 )٣(ن.دة رَة دةت طل رازوم سء  رةء َة دةطنء ةاد ر

رى دوو )  وةىرDictator َدةر  ام رؤ  ،اوةةوة وةرط(

رةرو ؤم دةرةوةرادة  زؤرء  ءَ  ارز دةط وةدة وو م

  ر َ ن س  َدةو مَو رذ رىا دؤ  مر  ،وط

مَ طوم  دةطآء رَةدمَ ة طم ووت  رر ردة س ن 

  )٤( رَاو َا  دةت.

  رؤ  رد  ،تدة دمدة مةَ  و كةَ ررى د ام ردة 

)٥٠١  وةك () م ىمرو رن وةك د(س) لط  دراَ (ث.ز

 وة ا،  ا دةت دة ر ارد،  در م مَرى  و 

روةك ذةن  )٥(. َد وة دةو   روورووموةى  طورة

                                                
  .199ل ،َ 2012م ،ردما،  ت َم مء دوم ،تء  :م ور ران)١(

)٢ ،مء اا ،ا  :(را)ب اا (وت ، ٣ ،٦٨٥ -٦٨٤، ص١٩٩٧.  

)٣(   : ى ،ط ،مَ 2005، 490ل.  

)٤ ،َو ، مر :زادة   ، دى ٢٣٥، ل٢٠٠٨)زا.  

)٥ا(  ،را   :(را)رما ة اا،  
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 و مَا ردةء دةروت مما رةم  مَ َوودا  درت  د

 ردة    دةروت، طَا داطرى رؤ ن دةرةط رذ  َردةمى

 وا  رد  رةَ  ،ةى رةمش  دةروتء دا(رَم)ذاموة

  رَ دازرامم  و، و )١٦٥٨ -١٥٩٩  و( دةرى رذ ََ درى

 و م  م( رذ  َدةى درم طم  .رَاو  َ دةطراوة

 رازءء  ى دةوم زؤرى  منء  رزى رمةوا و طل  زار

 َووة رزى دةى رَى  درام  زؤرىء  َم ووم  زؤر َء

  )١(.وة  ر ك دة دوا وةرطوة، دةن رةوة  َن

طر درت وةك رذ   َدةى ارةا را،  َ درن وةك 

 ،َ وةرم زءر  نَ وةى   ،َردة نمدةم َ  َررة

 وام كر ارا   ،اردن دة نَ انء رىرة  م م

 رادا مو،  رَ دراو و  در ون،  رذ ََد دازراوة درى 

  َ دمررة د    رد او، دةرد  وة

  َم مرة اما دةم   ،وةََة رو دةى م رت، ددة

زراوةدا ، دةىر وةدة  وةى م  راو، درد  وة  ََ ن

دواى و وة رداى واو دةو، وا در رؤم   دما   ى 

 ،تدة  ىام وة و دواى ،رى دةدة واو ىاوةرة داوا رط تمم

  مَر ءاد َى رذ  و ةرر اوروةى د دمرد ،ام

 دوا  ،رة ام  دانمَرىء رد  وةىمم  وةط م ن ظ

 رة  م وم ام.)وة، ) ٢وة ط َازَ م ووَ اَدر  رىد َرذ

 َم  ،رت دة ك   وام َم ،زىر د ذى رىد وام

ار ن َم وءوى دوارامطَر ار ن ، نامَر وىوَ 

  ىرة  و م ،تدةى دة كزراوةد دا ك رىد دة ر َم

.رةَو ةرؤَوة مةم)ن: )٣م مازةَ مط-  

                                                                                                                                                   
  alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=74150  

          ءمر َرى رذَزردء دا ور رةو ى  ،و   وىو َر  ،و ر

 ).٨٤٤دا و  را(   : روةى َو، ل

  .685ص ،ام اء ا ،): ار(ا اب)١(

)٢(  ، و  رر و اا :ا   

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=95090 
)٣(:  ّرا  ث  

 php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9307&m=1 http://www.arab-
ency.com/index.    

:ا  ا  ٣٠٥ر   
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وةرؤ َذ ،و درمن َ   ازى  :و درمى  وةن م

ى ز ىء  دةء َن وا  زادى ك  زادى  مَوة،  

  َ  َوة م م ،م َ  ك ،ك كرةذ م كم  ك ش

َت رورة دةر طى د َوام ءورةى ط ز  ،دا  ن 

  وةى  َردةء رارى موة. 

 وة ى وا رىد  ،ذى مؤ ى    ىرو د :ازى دووةَ

 ى  زةى  َى دة   ،ََاوم َرى د دةآ، وا وةى 

  ا م   ،ارَةى ام  َد  د َر ء 

  دة َى وازدم دةت. 

رَى): دواى م  م ،ن  َازى َ: در موةن(زى

مَ موة وة   وةى رام دةى رزى  م دةوا، 

  ورو ،روةك ن ت دذى داطرء  وووةى رزطرى مم دواى 

اء وة ى دةرو رذ ََوةن راى رزطرى مم  م دووة م ر

  ) ١(َازَ درامى وةرطت.

دوورى ام  َار و  ى و  دةطرَوة زاراوة  رَمَ ووى

،ا نَرد  وةى وت  ءدو ادةم داوة ى دةدة رة ،ددة  ام 

،دةم َ ام  تر دةى دَ ى ءَةَ ء َرذ  

َ ى وة٢(.دةط(  ردة داَ ازىَ تدة وةرط َن رذرزؤر دى 

 ىَر وةك م  ىدةزىر وى توة دةدة ،نة دةطمر آم َرذ 

رن د   ىَر  توة دةدة نءش دةط وم ن 

دةم ن ةَ ت وازدة َ .  

  رزى طووَ  َ ةمرَ ء  َ ةىر  رىد رذَ م رج

 ك م درى َ م رج ن.  رَة  رة َ  ةى

 رتد  مت، دةن  م در َم ،َ ر ا

َدة َرك  د،َ رد َون ط م  ،َ وةك 

َواو طو دام اءم َم ر ة.ر ن وة َدة  وم َرد ،

  در،َ  َ درمَ   وا ،َ وم درت

                                                
)١(ّرا  ث :   

php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9307&m=1 http://www.arab-
ency.com/index.    

:ا  ا  ٣٠٥ر  

)٢(  : وةىر ،وَ 490ل.  
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 ررى رذَ درى  رَى د َن روة، رَ  ازَ دةَ  )١(.مت رَة

 ََرى وةك رذد َرذ َ ر  ،وةَطك م وداَ َرذ مرة  ط 

 آم امم انَى مر  ءَ  ادةء و ىَم  ى دةدا و ،و 

  َء دةَر دةمء زةوم آم َرذ   اَم  امم وَ َرذ

دة م ء دةَ ردمم  آم   ررا ،وةوة طدة ن

  ووة طر ء ةواءر ن  تدةدةن دة و آم َرذ امم امَ

  )٢( وء ادةى   ةن.

َن رذرد  اةر ر  ردا شدا وةك دة  )،رم رءَ ءَ(، 

 َواموة   آ، من َ  طرام َ  وةدا مر درى

رد َر اَ  امرنء طزراوةدا َ ن ،ة دةمر  

َ وةدم و ت َر ن ،م م ىزؤر َن رذرةدةوة د ن  

َر ءَدةم َدة  ى و ام  آم ،َزردادة  ردةوةى زؤر 

 دا، طرَ وى  ءرَام من  َ ء مرمن

  َاردةى َ و درى ءم َ   دم َ  دة دةرةا

َ٣(.دا( م  وم َر دة د رد َر  شءر و 

 رشء َووى زم َ  تة  درومن زةى رش  درامش

مررا ما طم وة، را  شوم ر رةم(1789)  ، ش 

وة  كزة  راوة ،اَ ندة و دة َةو ء وةكَوة رؤَو 

 مر، مر دوة ر (1917)روو  ، اَ تدة  َةو وةك وة  

)١٩٢٤ -١٩١٧ (و دة َروةك د )٤().١٩٥٣ -١٩٢٤( 

                                                
  .199ل َو، روةى :م ور ران)١(

  .٢٣٧) زا دى ،   زادة: روةى َو، ل٢(

  .٢٣٦ - 235ل ،)زا دى ،   زادة: روةى َو٣(

 ) ، ظم  دواء دا١٨٧٠ظَ ،وة دا روو   رى  (   ءم ى رىَزر

)  رو ر دةىر١٩١٧)  ،زراما دام  م دةو   ،و (دوة، ١٩٢٤ دوا  (

  َ  ،اد  ر مام  َ ن وة دن ؤر َو رىوةى دوو ش    ى وة م

دم  و َر ءروم رى وما       ،ا ادار ا ،ء ا ،ا   :ا  )

 ).٦٠٣، ص١٩٩٦، وت، ٣اب ا(ار):  ا، اء ا٩١� ،، ٨٩، ص٢٠٠٢وت، 
 م رظ ز          ،َد  وى ىوا  ،وةَر ازراو َووةك م  ز وىم ،دزؤط ظ

 دار وةدور   موة و وةى ش  و، دواى رى رووء دم رىد اَ

   َ تءوة طدة رتء دةو  )  ،ددة ظ ىةوامدووة ١٩٥٣ دوا  () با

 ،ء اا ،ا  :(را)وت، ٢ا ،ص�١٣٧، ص١٩٩٣ ،ر اا :ا  ١٠٠، ٩٨.( 

   درى، رشءر): د(ردة   وةرطاوة)٤(

http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=42dd1569  
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ةَ و ط َرذ مردةى د ء ر وة شدة  م 

 -: ومن

١-وةىوم تدة  داوةمم. 

٢-َم زاد  ن. 

 َرى رذش دَ ر دة زاد  نء نَ ءرة دة  تءدة 

مزة مدةزط ت دةداء  دةوة ارةى مت دةوو  َاوَر ادةو 

 ت١(.دة( 

َ ر   وموة درورد ،دة نَ ومدرو دوم  

 دؤمدا َ ن، زةء مء   دومك طدن،  ك اء و

َرء دَد َ وة ن ت،دةداؤظ  ؤظ وةد ت  ؤظ ،وةر  

َم وةزةرام ت  َم ،زةران نم  وةدمرةء داط زادىء  

 مك َ،مَ  وامى َ مةَ َوو وةى  )٢(.ت دن رةو وَاموة

 م. درودووة   دؤزةن  ذم ، َر مَ من ممامة ر

م وم ىمر نرةدرؤ د و وةممرا م  ةَنء رَ م 

  دةت َ دى درؤ روامن درؤ ر  مطرَوة، َمن رة َى

ر ن دة  مر ن دوا٣(.درؤ(  اووَ م َر  رىون دووةك دةر 

 .دةرى درى ء(ؤر (درى

 م   مام ر زم   زاراوةى و )ؤر درى(  رى

 م  دةوت دةَء وة رَى طرام  ء  رداروة  طاوة

، ؤر درى را   )٤(.ؤر رَى درى دةرى وة

ت دةو و م  ا رؤ دة  دة وةءَ  وىَ 

 ما ردارىء ى مَان  ر واى ، دةم مو ما ء

َم   م رط ر   ر ،ت دووو ط  دام مَ 

 م، د َ ؤر رَى درى   م و دةوت َ   رى

 ى رَام ر َدة ؤرء دة ؤر درى رت واى

                                                
)١(دى زا ،   وةى :زادةر ،وَ 237ل.  

  .١٩٩ل َو، روةى: م ور( ران٢(

)٣م( َر :م ،ر و / ،رة ،مَ ١٧٤ -١٧٣ل ،٢٠٠٧.  

   رَ َدةو   ى ( ووprolearius(وة  ىم  ،وة    ىات  وا  ،مر  دةط  ردة 

 ونء  ة  ذارء  َران    رةوة  ر  وةى  ر  رَاوةء    زاراوة  وةك رؤمن

و نا  ،وةوةم  وىن مرؤ ردا ،اوة  وو ط ممرة ووداَ امرردا  ط 

 ).٢٩٣ل َو، روةى:   .(م رَمن  رة   دةو َم و  َةء

  .685ص ،ام اء ا ، :ا اب)٤(
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َدة.  اووَ )ىم ر(   رى رىد رؤ درآَدةذ.)رى )١ 

رى( دووةرى ددة  (زؤرى  ى ا ،ا روودةدات دة رؤ توو  

  دةَ دةرى دة دةرء   رؤك دةت، ر د َرزى دةى  زؤرر

مم ىَ ى  ،ا وةى دواى  ىمرةزا  م وةرامَم ،َوةردةط  

 ا  َ (وى( واى َاوة، زؤر  اردمن د ،رؤ امم زؤرن

ةَ   موو م ءَ ى ا ، َر رةطم  ووىَ 

 م وةَر٢( .دةط(  

  َودةردة  نوة نرةد موةى ذمَ نرةن وةك د َمء ذ 

و ،ذواش م  َدم ء و ،نم امم وا ءرا ر و 

 زؤرى راا  .دةذ ذونء مَما  ن  تء رء ورآء  دومء

 طورة َ زؤرر رط َموَ ،وىء رطَ زؤرر دةن، دزوة  درةن

 مم رة   ارمى ء ء و و َ ا ،دموةى

 َ ،وىء دةار دواى َ ،ووى درى طورة وة. ا دةت

 َ ةَوة ارمى و و ى دةام  ر درا، َارة دة او

  َةو زؤرى  و ط َممت ذَ، وورَاذ  ى و مر او،

  مَ درا، َارة  وَةى  َدا  .ط ذ َى وةى

 نرةد ةَ ءم ام َذرم،   َى مَ ءم ام َوةءدة 

َدم زارى ء ن رووةك، دة  ل .ووَ ىوم م نرد  

 و دةمم َش دةَ، مَما  ون ا مَ  ن  دةطََوة،

  .دووة درةما وم درو  زى زة  رىء ء رةو  ى

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ووى زاراوةَ رةم    )٧٢ (رى  رؤذةى  ر     )١٨٧١ ( َدةو ) دى  زا ،   

 وةى: زادةر ،وَ ٥٦٠ل.( 

  .٢٣٨ل روة، )ن١(

  .٦٨٦ ،٦٨٥ص ام، اء ا ،: ا اب)٢(
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وةرةى دووة  

راوردى انَن مرةد 

١ - وة رووى:- 

 ردة   )وةةك  َ درةن َ دةرووم دموةى ى ر 

 ان ذم ،َ دا لء  رء ء وم  ،مودةمَ (َون

 دا  وةى ى  ش ر، وة رس زؤر رزةرن ذم وةء زار  زؤر

 .دةَوة دا)َون( واى  ى  دةروموة طَ َ ذ َو َن

 وةرة ىد زامةرووم)ؤ() م ءا ى )ن) (َ( ى دة 

وارى دةررء دةد ،َ وةى ا  دارة  زادىء راطَ رة 

  وادةت ،دةَر َرا طورةون دواى مامى وم م و ى  دةتء

َم دا دةروومءم ىء َوةر وة ت َدةر َودة  ءراطَ 

زاد ىر رة   دىََ.)١( روة  وىس مدةرووم )َ 

 رة درء  رةمَ  َ   ا وة،ا ؤ (  در

  ر دردا م   دةروم امَ ء ءرزا   و مءةن

ردة وةا وة رةطن .داذ  ى َو ،ءم َ  رىء م ،ا 

مءو ذ  ن د  ،ن مزارة ذارىء ءَ ،وارة رةر دد  

 ما  زار َمى و  َدؤ رور رم ء ممت َرامووةء مى

 در رةء دةار وادةت ارادة   رةودموةن  وان َةَء

،َر  ردذة  مرةرء وةك د نءرء م ء ء ءام ... 

 اوة  ر وادووة ش  وء ون ر ون م :دةَ دةتء

 امم َى رؤَةمر ََ.)٢( 

 داوةء  وة ة زؤر اا  دة    ا ذم ى طر

دا م ر دمروةردة  ىا  دا وة.)٣( وا  زى و ،وةدوور 

روة ر  اا زؤر ة وة  وةءى داَ زؤرى ط وة او،)٤( 

دا م وىرؤزا( م م (و َء ذمَ ارءء دن م وةام و 

  ى  ز  موة، ر   زؤر وة َو ر( َمرؤ( و وة،

                                                
   درى، رشء ):رد(ردة   )وةرطاوة١(

http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=42dd1569  
  .روة ن  )وةرطاوة٢(

 ر    ،َثء  مى واوةم  ر، دز/ َ، ء مةو  مك : م( د٣(

،مَ ٢٥ل ،٢٠٠٩.  

  .١٩٠ص ،٢٠٠٨ د، ار، اار:  ي)٤(
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 و زةك رؤ َوةا ط ،م موة ءدةد ر وة  دن

 رامى و رارامم وة زؤرش  رمة )١(.دةد َىر م  مى

و َ رددة،  ط اوة ىزؤر ر و اط ءم  وةء ءز   

   طا و مءى ررى )٢(.و درمةى رةرؤء وَ َوةء

دةَذ و وةءدةر  ةامم  ،ت شر دووةَوا  َ ةءمدر 

و ءم وت ءَرن مء ز ررةمرى م َةرَ. )٣( 

ر را(دا ل(ء زؤر ىةو ى و ) ىزدارةم ى)، دارو 

و  ،ةو دةر شو وة داَر   امو رةى ى ،دة 

 ر و َاط وةا ط، وازة  ام   وةى دةد وة دا رمة

 )٤(.دةت دةى ن  دموة   مةزام  ت،  َت َ ر  وةى

ر رى و زء زى دط و دا وةك  و ،تمم َ  م  

 وَ دةد، رى دا و رةم  موةء ى مو وة ء و ما

دا  ىدام ار و.)وة )٥وامَ و دؤ َو ءم و، رةق د 

د رد وةء ءررى مرة ىةمَة، مزاموةش م دة دؤ و و ةى  

 واا  وةى رةراى ا، مم ا ش و  وك )ى( وةرط ،ووة

َو رةقء   ىم ،دو دة و  ا م و، وةى تدة  َدنَ 

 ، و رزطرى و َام  مو ا َ دةرآ، دا م ن رة مو س و،

 دؤ ىر  ردةوا نواز  اامَو، م َةَ و شواز  وازى 

ورةن ط ،وةَارط م َ دؤ  م ةا دوام و، و م ء 

 و اى  رزطرون  دةء و اى ء  وموة م  دؤ وةدا و، َل ار

 زؤرى  د. دةرةوةر دة م٦(ذ(  و  ى وةوو رؤى مم ء ىَر 

 ط ى   ر دى طر ممت ا، امَ امىء ر ى

  دم روةردةء  و )٧().طورة وَ )ةد دةَ ة  مدا وا 

 و دةو، داوى  و و و دذى  و  دةد،  ةىر موة

دة دؤ  امَ ردةوا ءَ  ا ش وةز ءَررى راى دةَ 

                                                
)١(ا ى ا : ، م ط و ،ة، ا١٥ص ،٢٠٠٩ ا.  

)٢(  :ات ، دار ا ، ١٢ ،١١ص ،٢٠٠٨.  

)٣(  :ص ،ر ا١٧ا. 

)٤(  ةر. ل)رد :(دؤ ر را مء ذاوى دةى دةَ  و  موة  ، و /

ا ،مرط م ، ،مَ ١٢ل ،٢٠١٠.  

)٥( ا: ادو ، ، اءة ة  ات  و ،ب دار ما ،ا ١٦، ص2005 ، د.  

)٦( ةر. ل :وةىر ،وَ ١٣ ،١٢ل.  

  .٥٣ل ،٢٠١١، مى ثء  رَ ،َم، ٥مَم ر، و/ رزان ز، ض: )دةك٧(
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 دةوةء ر  و   دؤ،  ود دةر وةى ى ن وةك، تى 

 را د وارى و ر وَ  ،ََ دةوَ َ:"دة و  راوام  رؤذَن

"َزار م ر ،َم  ت وة م   " .)١(   و ر ةىم و 

 رءَ  متء س ى رةزووى اء را ر َمى  رار

 وةر َى طاَ ووء م اتء ) )رى َ مى  درَة َةروة

م  دا دوورء وامو دوور.)ةوة )٢َ دؤ َر  رىر دم و وةدؤز 

 مرةزووة ،تََ و شَوة ر و ى  اموةدم ءَدةرم و 

 ووة ر ر ت، واَ  ء مر  ت َمى زى ر مرى

 و وا وَى  و، ر وا   راَ دةت  موة رق َء ر ى

وامَ  دؤ و درو  ق   ىر داَ.)دواى )٣ دم و، ر دام 

 ءو زى  ر َوم رت، ام دةوم  َ  ر وة و

دا  ودة  وَ ادمروةردة ،تر َزرةط مو ط  دمر ر ر ورةى ء

مو ط كم َ  دا  َةَ  وةى ىرة دة ،داتم َ 

و ةشورط  ة دا  و كم  آ ؤ؟دةر و َ وةى وو َ 

 رى ،دووة ش َر وة  و زمةىر  .)٤(  

رمة   داو،  داوم موة ى      س طر

د     َ   ،  موةم ، ر، د، دانء 

ى و   رة مموة دةَد  َ و مء  َم واز دون.

رةر درمام و، ر  وة  رةو  رممن دةردةو، و َى َ  ةوةى 

.وزى دراو م وادةم و )وة  )٥د   ط ىةموةش م اوك ءر م ر  و 

 واَ ن موران  َ م وة،  ر َو  راش و زام  وة

 ل َ روة، م وام)د. ر رم(  ووَ سءم َ ر ، 

 مدووة زى ل  ممت ،وة مر ا َل   دةوة وة ر

   )٦(.اردووة وةء   َ موى  َى رةزاوة   موى

 َا و) روم( روةك ٧ل،  راى و ر  زؤر ؤ  وةى

                                                
  .١٤-١٣ل َو، روةى: ةر. ل   )وةرطاوة١(

  .٦٢ل َو، روةى: )دةك٢(

)٣( ةر. ل :روةى ،وَ ١٤ل.  

  .٣٥ - ٣٤: ار ا، ص)٤(

  .١٣، ١٢د ا ت: ا ااك، ون  ون ا، ص)٥(

  .١١٨ص ، ٢٠١٠ل ارك، ذ ارام ا، دار اب ا، د : ،ا ر  )وةرطاوة٦(

 و  رةت      وةن م رو َ  ل   ىَ و ،رة وازى وم ل  

ى) َة َو رممَ  َ ن دةوا (روك) وامى (م)   (ن)ةوة ون  (رو)ء ( رةزا م
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  دةرومم طآ رةى ر  ى راوام م( ل  )ر

 ام دةومةنء رؤدَ   دا دووة دم  دةت وة ذة لء

  )١(.دةروممَ م  وة  َمؤم وة  دن م داء ط ةمى

 ل رةت  دا اَدر مذ ةمَ ،اردوة   كم وتوةك:" دة 

وام  دا ءو ورةط و رءط كر ن كواز َ  دا او وا  

و ةك ور  كَش )٢(".دة زؤر وومر ذة  و َيى طدةروم  وةدة 

مى دة كءرة دا وةوم.  

  َ ذم مى ذة و ذمء ردةى َم زؤرى دا ذم  رةت

  دةردةن وة َاق رةم م ،ر ا َو  دةن وة ذة ،واوموة

دا   ىةم انَم ) ح(ى رى ذم  و  َ حء 

 ،وةدم ط اوة و رى زامم رةىدةر َ اوندووة زاموا  و را 

  طورةى را داَ ا  دةآ وة س روةَ  ،َ ى دةش

  َدنء  ر َ موةء راى رة و و دو، درو دا ددموةى

  ر رمة ََوة، م دا، مو دا  ر دا و )٣(.موة ردموةى

 و رر دا  وة ا وةى  ر  ،واز راى  َش

                                                                                                                                                   
  وة ةَدى زَ   وةوةدا م ة دام ىم ى رةزاَو و َ ل   ،اوةل دام  و

 وة و و موة. َ ى رةم (رؤس)دا وة  موى و راى  ل         

ارى وة ةم وة دةطَدرَوة  دا  ل  م        (ك)وة. وم    َر ز

 دووةو ر َ (م )  موى (وش ) وة  مدا وى  زَة ووةء ط ا           

وةى م دةط َ ن (وش) دةَء زَة      دو  رةى ىء  ل وآ دا وة، ش 

) دةط م وةى ش ءَم  وةاوةرر   ١٠ط  ،تدة ا  وشء داواى ىرة َن دة (

 دوة ةَز ء دواَورم ا   ةم ر  وةى ردو :وار لرة .  اوةرةزا( وةرط  

، ١٦٩، ١٦٨، ل٢٠٠٢، َم،  ٢رى ردن  دواى رى  موة  دواى ر   َ ان، ب    

١٧٠.(  

، ٢٠٠٧ ا، دار ا ،وت،    ، و/ ا ا ا، مد ل دةو م: ا    )وةرطاوة١(

  .٦١٩ل
  .١١٨ص ا، ار: ا ر  وةرطاوة)٢(

د ه: ا  ر ا م اد           �٢٢ل ،٢٠٠٩داء ذم مَ، و/ ن  ،و :    ،َط( ن٣(

 ،د ،اا ل ا١١، ص٢٠٠٧ا.  

 ررا اَ   اوام ىَ و وم  رةىدةر  ورةم  َ        ان  دةَر  ،ذرا 

 رَا ر  َو دة  ؤى و وامش و، ؤ و دةررةى زؤرى وازى م ،دور  ن

 داوارى  ََ وة، دةت ى دة وةى و دة  د طَاموة وة،  َى  ذراوة

 ردة َ رةب وةز َرؤك ى ر وةك  َ دة  َم َروة وة، زؤرى

 نء  ارى ن وة َر َر َن دةَ رةةموةء وم و  مَ َا  دووة، رى ا

 ر  دةت  وة  ذة    دش  رار  َوة،  اث    موم وة  دووة، وع م دزى
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 ( ( دا مدووة، دا و    دةردةوَ َةك وةء َش

  وة م م َ داَ  طوة،   ى اى رر مدارى ذارىء

زى دا  َو وةن ذنء   وىم )اا(  دووةدووةَ ى ش ،ء دا 

و َذ رر ،ىوزر ا َو ةوارءَم م زؤر و ر  ىةرزر 

 ا:" دةَ دةتء س ةوةرم  دا  ،مدواى  اوة.د زارى وةء ى

و ط ا ش ،ون مم زوو  ىء ووم   دن  و  

 ا ط و وة و وةر   ، ءرَ  ةد داواى ةمء و

  دةدا م دارى َ دان مى ردةوا و  دة وَ مو، ش

 دراوَنء    م َ دةد مر   مآ مودةدء  وك   داء

ء ذة  ن َ ز  و ت  ءزار َؤ" .)ن  )١دى داَ ا ىوام

 مرة  وةم دا   َ  وةء ةمزؤر در َ  نوة دة س ةم

ر ،وة وك زؤر م وةى رىر اوةَ تء ارىذة ء ىَ وةى ر وة

رى   دةزطى  )٢(َ واوة َ از  روةردةدم مو  َ  و.

 َ   وةى ،اوة دا  ر وةَ ( و)  ىر

 ط   ء  وةَردةط دا  مَم  وة داوةَ و

 ا وةدم  َن د ت وة  َامؤظ م ":َت، دةةَوة دةومدا

دا  وة  دا  ى و ،وةَم  دا وةى َم  ،د دا و ،

ر ما َروةء م ر َواوة ى ذ ،َن ى ررَء مَى ت، 

روة ا   )٣(". َدا دا و ممت زى مدةد ى دةء و ت

ة،   و  ى مو دةداتء َ واوة و  وة دواى و و ددو

رة رة  و، زؤرر واوة رى رَ. ءى زؤر  دراوَن  دو  و ى و 

. م)٤( َا مرةى ذم ر ود  د َ دا ، اودة َر

  ة  ،وةَةمر َ دا  ،وة وةو شء زؤرزء م   وةى

                                                                                                                                                   
دة م  ذراوة وةك  وةدمك   وم  دةرةوةى  ةىَار   ش ىرطو  ؤ 

 ).٢٣ل َو، روةى: ط ن  وةرطاوة(طوة

 م َ َم نةَدر  نو ى داوةاطَ ا  َرطو ط   وم  م 

  ر َرطو وةىوم ا  ىرةو ،ودام  ا  رة    ىوةوم  د 

  JUDIT MILLER، LAURIE  وةرطاوة .( وة  ورةى    زاو  را    رة  مو

MYLROIE انر /ء ،َ  وة  :ض ،م ران ،ر١ ،مَ ،مى طم ،٣٨، ل٢٠٠٦.  

  .٣٩ -٣٨ل ن روة،  )وةرطاوة١(

)٢(د ،ا ر  سا  و ة؟ا   : ي-  ،ة٩٥، ص٢٠٠٨ا.  
)٣(  اوةوةرط http://www.alsakher.com/archive/index.php/t-56729.html 

)٤ ،َو ، رط ،وىَ  ىرام َ ا : ةرم وام(٢٢، ٢١، ل٢٠١١. 
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ردموةى ء داخ دم  طموةران، روة رى دة مَ طم موة، ورآ 

 رة واط مدنء م ىَردن، دةدز ، نط  و   ون ىرؤذام م

 رى دن، ء رى  ، و   ون مى،  َ و 

 داا  دةَ ":َدةى دا ط )١( ردة ن  ، ر داواى  ح.

  او ار َراى دةروم مَ ى وة  ،وة ءرووى دةرووم  وة اث زؤر

 َذ ى ى   دا ،ر   ررا َ  ء زؤر 

رة   ،ردةوةا دةا رةردةى رو  دا َدة روة ،ددةم  

دموةى و ء رى   او و طورةدم  ( اات)ء 

زة زؤرةم دةدا  ر  َامى ودَى دم طى دةاو، امى وةى دة داو 

 ارى  َو ر ءدا   وا َ   ،اممزارة ءم  ت  م

  ر  َر وةى ر َر  ودَد وادة ط ى دى داَ  ىا

."َومى دام ىَ  ورةط ََ )ى )٢مط  َ دا  َ   تء وة

و  موى رخ مى وة و  وة  اد  واو دمَ مى،   راا 

 دا   ،ددة ى زؤر دروَ وةى ر ،وةمدور   مى دةامَ

ام دةرت ر راَ امء دا   وة دو، َش مو،  مة

 وةدا زؤرى م  وةمى    طرةم ان ر ر  ،َمى 

 واز و، وة و مو ى   ا دوورى و َ َ )٣(َم وامموة.

رةوى دةوة  َ طورة و مو  َ رار م  ، مء ىء وموةى 

  واوى  دذى رَ دةد  و دةت  َر اردةورةا.

 طورةدا رََم و ن وةك ةو، زؤر دا داط و و ممدا 

 مووة طرة َ ر  ،ى دم دواى  طورة زرار َم  دةردةوآ

)دا رامَ(  َ ا دا  ىةم  وةت داوة، دوودؤ وةى  

  دا دزى ذو، اط وةى و ممى و روط ة،دوو ردام زؤرت

ى داَ مان طَ و.)٤(   

طمَ ا م ر   َدا  م َ َوَى رىء ء ء 

ةم واو م ط و واى ا دةذى،  ا دةذى  َ  وء رةزوو

  وةء ذى ء رىء َم م  ووىر روو م  كر

                                                
)١(ا  ،را   :(را)رماة اا ،  

،http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=74150  

)٢  اوةوةرط (http://www.alsakher.com/archive/index.php/t-56729.html  

)٣(  وة ا   ا   ام :ية ا–   

١،m/ar/page/07/03/2013/9540/%D8%AC%D9%88%Dhttp://www.kitabat.co   

  .٣١ل َو، روةى: ط( ن٤(



       نءرةد مى ذرم (ل  ،َ دا ،ر ،) نامَم َراورد وم وةك  

 

  

          ٢٣٦                                                                                         راى ررى زامظط Vol.3  No.6 (2016) 

ر  َرةن  مَ ط َ ط ىء دومى دةورء را ذوة، وام  مو 

  ش ،ا داوةم رةزووة ادةء زادىء ر زى  وةردا ذ وك َ

 دةردةو  َوةن ان ذم  رت روام  َم مى درودووة. 

 طَ دوورى َدوون ىوا مون و وكء دة داء زى وء

ز دةرووم وة.  

 

٢ -  روةردةء رووى وةمَ:- 

 وامَ  مروةردةء ذ رىَ ارر دةر، رىر ا رودؤ نمذ، ط 

 ررى َمن، واودم ر  ر زؤر نء َن  م َوماوة وةا

 وامم  ام زةكء مَ وةك ن، َمدا م  َون رامَ زؤر م َوةى

 .دةرة َما

 ى و َو نء ررط وة.)وةى دواى )١ م اى دةر زؤرى 

  مو ،م م ون مر  را، مون زا ونء مرَ َمء

  دووة دة   ط م  َ وة، دوو َ ء ا َرةدا

 زؤرى َى دووةء ى دةورورا م ط رامَ  وةك  دن، دزى

 دةرمد، م،  ذ    َدو  ا  َرةى  وةى ى، دةموة

 ىرة ام َو ء زؤرمر َزا ءم وةدم امرىَ 

 )٢(.مو  َ َ دةراء م   وة، دةق رةء زؤر دةو َ ا و،

َ  ورةو ط و ردن مدو  وةى اتر  ،ادمر   

رَ ةق زؤرر و، زوو رو ةدة َس ط تءدةطى مَ وة، زؤرىدةم ى ر 

دم ط م ةمط،  م ءادرء موى دة َ َ وةاردةطم  ، 

 رىر وةش امزى دة ىءامَ م ىةمط دة ،ََ  اارامَ َ 

 و دَ رؤذَ ": ووة دا  رؤذ َ دةطَموة ردةد، ة دم ودَى  زؤرى

 ما ط زوو زؤر و، ز ووء و َوةم  )٣(. "دة ر ن

 رط  طوموة،  دوذ َ رةرؤى از رةرة  ادةداء

  ،ن مدةد زى دةوة، م مء  ر دموةء  مو ةد

و دةدام مَور َ د  ءا طر نار اط تس ء وة آدة  م 

َ  َور دىم شء رى ورة زؤروة، ط م ىَر   دةدا  نط 

                                                
)١وا( ل ؤاد، : م ،دووة  ،ىز  ا، و/ رؤوفم ووىَ  َماَو٢٢٨ل ، ١٩٩٠.  

  .٢٦ل َو، روةى :م د)٢(

)٣( ا  م ى ا :را ،١٥ص ا.  
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َ،ات ش ىء  ؤدام ت وة.)١(   ": دووة وة ذةىزؤر ر  

 ر وامى، دةومةن ام  ،ةو ب ام مء و بء

   )٢(".دةارد ن اردم  ةى

 ة،وة دوو)ر( مو م  ةمى رة ،مى واودم ش

  م رىم )ر،(  داوة  ووردة ووردة  وة روى 

 وةرطَ  ا رةمء دة رووى  رزةرء َ  َوةء وةء طورة

مودوة، مى دةر َم ىم ةوة  اَ وم اموة  ىَ ءرم 

 رىن دامَة، ممر َ دارءَ وةن َو م وة.)٣(  مذ م

 َمذ ا ذةى ى روةك ،وة ىاممش درم َمذ  ،وةم  ءَ

َدووة  مةام َ ر ء ر متء دةء وى َوىء اروة مطرَوة 

 ى ى8(  )٤(  ة. وة، رَ واَوة َى و مء ردممء زاردام

)دا)١٨٩٨  (3) دواى ىوام د  وةَدة، ش   رووى 

 َم ر رة  مم، طء دة ؤظنء زام رودؤ رؤوة

 مموة رَى  دةام ن  ووة، وةء و اون َة ما

ومو ى ىدةر،  ةوةَ ىرة َمء رؤذمامر تءطرء مةدر ردوذ 

 دموةىو ر   رةك  رو ى)ف(  وت وى وةى ش دةروت،

 ىء ة ذم  طراوة، ذم را، مدا  ن رة م  َو ر ى

 رؤذم  وورةم ودموةى  دةدوة َةوة وة، مم مةرى ما

 )٥().رد وى( موى ن رؤم ؤَ ءودموةى، ما

 ر رة ىةم دووة  ىم َد )(ى رة وة، ن  

 ط ر ن )٦(.مدووة ن رموة ى )، ش(  موة مى

 ظم رؤذواى ى)( رى دةورورى  و مو  )مم )رودؤَ اما

  دووة ةمى دوا دووة، واو وآ دةَ م موةء  دووة ةمى وآ

 َوامى  ش  اردوة مرى دابء مى ظمء  دواموةمى مى

ا و ،و َ و د ر رو م ى رووم ىوةمدوام  رى)(  

                                                
)١(  :را ،١٨ص ا.  

)٢(  ما ى ا: را ،16ص ا..  

  .27-26ل َو، روةى :م د)٣(

  .٢٤، ٢٣ادي  د:  و   ا و ا ، ا ،ون  و ن ا، ص)٤(

  .27ل َو، روةى :م د)٥(

)٦( ةر .ل: وةىر ،وَ 15ل.  
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   وةى دواى َء ر د ر  واى ش رى مازرى رازى  و ت

و و مم ر ىَو َزؤر  دم رم َن رادةر ََ.)١(   

  ووردة ووردة ءت واو دواموةمى وةى  وة َن  ا زدة م ر

مو ردة ا ،وةودوور م مزارى ذ نم ،وةَدة  دوا 

 ء زؤرى: دةوت وةرة  دةدء م رزةمَ، م مدمواو ر

  و ى ك ون، ررا َوة دةروومء رودؤ دةَ رةن

دةو و )رد  ( و   وةرة دة  ك و ر  

مرةرؤذط رة وةم رى دة ر و ذ و ووىَ  و د، و 

 مرمةوا رار  رق وةرطتء مم  تء طم دؤ وة

 )٢(.و دةا من مم  م و، درو  )ر ى( ممى

  مو، َ َر َد ممس مدرء  َما طمة مى  ر

وة م َدة: َ و   ،نةذ  اَ  دءدة اَ و موام 

 ودة  م نَ ،وةدةط   رةقء رم َو را وة زىءدةم  

م ة رؤكء رىنء رارةَ ر دة رىء امرةرو ،وط َ ار 

 ن دون دا دا دوو ر دونء دروَ  دارى كء  ار ت

راَى مرةم دءوى دة ن راَى مم در ،دة ى ى ىم 

راَد ردة   ر  دارةم وتءردة ىةر دةوة٣(.دة(  روة

ط امَور رى زءر  مرة دءدة  وةى دةر  وةءمرة 

 ر )٤(.و رم و ى ردةى ؤء  م دةدة م َرى ء

 و وة ةمدن زرؤى زؤر رء راء مك وة مران ء َر َومى

مَوروة   ن  ى ورةون ط  ارى رىء ءن طمرةزووة تء 

 م وآ دَنء دةورورى    ات وةن م وم ، ت ون وات

ََ دورو َء درط رىء ور ر ء دارءدرة مراوةدوم ذة امرةراو 

 موََء مةى رزء دةم تء ورَما ط   دةو دون ن، ر

 وَاى. ن روموة ى وم مَامموة دةو م رن مى و دةررةى

 طَو، ذاوة و َو،  َراء ر َرة ََر دةطرا، َا و زا َوةن وةى

َو رؤ َرد دة  دمََ و ىرام  ى ن دةََ ت.)٥( 

                                                
)١( ا: ر ا16ص ،ا.  

)٢( ةر .ل: وةىر ،وَ 19-18ل.  

  .54ل َو، روةى :دةك)٣(

)٤( ةر .ل: وةىر ،وَ 15ل.  

  .56ل َو، روةى :دةك)٥(
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 و واممى  )١(.رد مب  رة ى  َر  رمى و رةراى

ر زى َن و  و  روةردةى مرىء وةرزء َوو، و وامم  رَ ةةوة 

َ در َو روو موة رىء زم مء ء ء ء دن و ر 

   )٢(َى ث.

 دووة، ردامن اا وَء مَ امى رء  طمامش و   رةت

ةَ ت ى ر ندة وة َو َ ن ددة،  واموةر  ء 

 ءََ و َ و دمد مَور ،وة  وةى ى م نَء 

 نءم دة م ىَ نءذ زةرامء طاردنء طن رادمر تت )٣(.دةمم 

 ا ذورةوةى وم   دةو، م دةى َن راى َء  ر

 م َوا َمى مو رؤذَ )٤(.مَ َ  ار رةو واَةو دوادةوتء

َ ووَ وتور ى وم و دامَ دوو رط رةىووى دةرَ م  ى 

 وآ طمةنء دةرةوةى  دةد ا طَ موةء  دةد رؤوة  اردء

 م  نءدارم دوور   ةوةَ٥(.دة(  ءامر وةىمَ و َ مزر 

متء ط نروةخ ممء دةرووم  وةدا ةوةذام. 

  رة ىةم دووة  م وة ر  َ  موط 

 دم ر ء َم و درمامى و َو ا   و، م رى

مر ،دةوةةش رة دَوا دا  م دةم وىم  م .ى

  م دازة وتءر  ىور ة ىَ رم رمَء ام 

ة دمَ مَور.)٦( م وت ا وة ىمَ) ىم( و 

 م ن وة َ مَ ،ووةَ ا ل َ مى

  َ م وة،   ر  ردة م ، اوة )وة(

 ا س زار (180) مى م  َردة و  وة  ل  ى

 َ َمى َوم مام دا وةى ش )٧(.ون  زارن (80) مى ذونء

 وةو ىَ ط ءا داا دىدء ز ىةر ََ  در دةط 

مم م وة  ،م  ىمَ ر امةو م ذار  وةى ر

                                                
)١( ةر .ل: وةىر ،وَ 15ل.  

  .١٧ ا: ار ا، ص)٢(

  .٥٧ل َو، روةى: )دةك٣(

)٤( ر :اا ،18ص ا.  

  .57ل َو، روةى :دةك)٥(

  .117ص ا، ار :ا ر)٦(

 ،115ل ،2006 دووةَ  م، ،(4)ذ ،)ر دؤى (طظرى ،م رك رةك رمى و :د زاورا)٧(

116.  
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 ، َ رزى داواى دا  و مدةو  د َ  وةى َم واو ت، 

 رزى   َدوة وةممو  َ ةمى مء  طراوةوة ووة

 دةرء َء ى رؤذ َممت ل  م  رام و،  )١(.و

 ى دة دوورة ر زؤر دم  وة، طراوةَ ووة طم  موة

ر ط امَور ، نرة ك و رىر  ر ؤذىر 

رةرى  ، ودا َدوة ن ى ء  َط ر ى و،

م م ،دةدات رةَر  كَ   ،تن دةامشو وة ى دمدةر 

 ،م ررا  دارودؤ  ل ة وةرى َوو ءم ون  ءدا 

   )٢(.م  را رزى م   دةوة وة ى رةى دوار  ،اى

 م او دوازدة  وةى دار داط َ، دووةار  مومز انوةرط  

دة زىءر ور ،وةَدة ش دواى  نَ  ىَ زىر م  

 مى مَى  موة م وة م  )١٨٩٣(  )٣(.دةروة ز ى

 روى روَ  َن  دوة دة وة  مدا ء ،)رزى روى(

 َرى ى  رزدةوة ن دةَء م ر ر َدةَوة،

 دةووة، زةمَ  رة   ت وامن  م َررَ  د داوان ء

 دووةا    وت،  رم دةردم رداطء دة دةر ر َ ةوة

 َم ر اموةدةر مة  و. وىر وم رةف ى  ()اءا دراَم  

 واو ل  رزى َى ل  )٤(.ؤم  )م   )رزى مى

 ،وةرمو ا  ى وةو ا ووردام م رةزووى َةدا و ر دوو

م )ا )٢٧  ىَ زىر رىدةداو وو   مةمن ط دو ،دة وة 

)١٩٠٤(وة دااوةدور  ءد وةك دوا َر  ر )ىر و(دووة داار.)٥( 

دا  م )١٠(ا  ءم م)ا)١٦   ىم واو دء 

 وازو وة زؤر دةروم ،  ت واو دا  ى َم  وة دةد زى

 ام َ ىم زىءر  رىوازى م  نَ َ.)ة )٦مر دا ردةوا و 

 وان  نَ  و مو ن َ  رازى دم ىامَ  ر ةن 

 مَد وم ىورةط و ىةم دن و  ،وةم  ار  

                                                
  .  ١٢١ص ا، ار :ا ر)١(

  .٢٠، ص١٩٩١ ا: ذ امل، ن، )٢(

)٣(ر مر: مةوامر  َو ،ز/ َارر ر وة، َو، 2001، 229ل.  

 �  ٢٥: ارك  اق  ل  امرات ااك  امل و ، ،ون  ا، ص          )٤(

  .123ل ،ا ار :ا ر

  .٣٦) : روةى َو، ل٥(

)٦(JUDIT MILLER، LAURIE MYLROIEوةىر : وَ، 39ل.  



  زان ر  د.                                                                                                                      
 

  

      راى ررى زامظط Vol.3  No.6 (2016)                                                                                          ٢٤١ 

 َن  ى رة و  ََ  وة دة دا اد، رووََ ء

 رى   دة و رادن اد َ َد واى  رةى و راا   وة،

رى دة  وةى  ارى اوام ،تر روة انو و  ونو دةر  ا رودؤ

 و واو َن م ر َ دةم دا موادةى )١(.را دةو  دةرومى

 و  و  وت ى ةر  وى  َدا  م ،رَ م ى رةزوو

 ررى ذ َووة دا .(1947) مدا م ؤى  طم ى )،دمنموى (

 وة   ء  َطا راوة طاَ و طى  ةر  ى و

 و، دا ر رى  رن طَاموة  َش ،دةوا ن طمة مى

 و و )٢(.ؤدام ت رَن رة َ ن  واو وان ردةواَ امى

 ،طو َم وةدةَم  ات ر  مما ى دة دا روةردةرى

   )٣(.د  رةى و رؤوة   ى

 (1945)  وة َاد دة  ى  )ا ح،(  ىرة (1955)دا 

ام مَ دة واو ت.)٤( م  دارة مَ دا وةدم َ 

 مةام ممت   ذارةوة زؤر طم  َ درمة، ة ، دة َ  مو،

م وىم  ت، دةرخ دا ى دنءَرى طدمَ  م رىدوو َط 

 رىر و، دةرووم رةم ط اوة و  دة و  دن ط 

ر،ىَام مط امَ  رى ط ما دادو د،آ وةم  ا رر 

  وة وام زؤر ى ى    رَوة دةا  ، ما ذم ن

 (1959 /10 /7 )ء، د وة ر  ةمى) ١٩٥٦(   وةى ش )٥.(ودا زارن

 ؤردم م طمم    )٦(ة،دوو ا ا دم ؤر و  ارى

 َ   ط دواى راتء ام َوةا ط دةو َ  َر طك ا

 وةى ار م  د ء مَدة دوا وة ةء وآ َم ىوةمواو م 

 وةء ر رةم  دووة ةمى ءوآ) ٧(.ة زامى  ف َى  دوا دةتء

                                                
)١( ، ا ط  رد :ا ١ا ،ن ا ون ،١٠٣ -١٠١ص ،١٩٩٠.  

)٢( ،ر، دا ر اا   ا ة اى: اا ن  �٢٠١ -٢٥٠، ص٢٠٠٤ام ط: وةىر  ،وَ 

  .40ل

)٣ ا :د (          /ا، وَ دا ط َد  مةوةر ،اروو  وةى ا ىمط  

 ،مَ ،د ن  �٤٠، ل٢٠١٠ ط: وةىر ،وَ ٣٩ل.  

  . ٢٥٢ا، صام اى: اة ا  �627ص ا، اء ا ، :)ار(ا اب)٤(

  .41ل َو، روةى :ط ن)٥(

  .٢٨٣، ٢٨٢، ص٢٠٠٥ام اي: ا اب  وا ، اة، )٦(

  .627ص ا، اء ا ، :ا اب)٧(



       نءرةد مى ذرم (ل  ،َ دا ،ر ،) نامَم َراورد وم وةك  

 

  

          ٢٤٢                                                                                         راى ررى زامظط Vol.3  No.6 (2016) 

 و وةرط  دو، درى دا   مم  دةو )١.(َدراوة ما وةك

ةى دةرَدر  مَ داو دة م (24) ا  ،ََ دا ش  نَ 

 م دة   (1961)دا  ىَ ف  ة وىى م ،در  امم 

  ا  ف َى  (1970)ط وةا ات، َم  درَة رس ى

  ت ةمى ام ة  موةى وةى ) ٢(.و ووت وى دووة   دا  مزى

مَ وةوةمو دوام ىَ  ىوام ىوةمم ،   ر َك، ءوام 

 ةداَ رذة م وة تدة  ى وةَدووة ى  رى امىء دةروةموى مم 

دا اَ وةوة، م دة   ى دووىوةمم ،َودةرم روة   

 ،دووة  مى ى وةك ة، زامى  وةَ ى  دم ةمى ر مدؤزةوة

 وة س وة آدة  ومَم  ة ر  ك اوةط    

 رى ارامدة  راوةَر.)ن )٣وةامَوةك ط َا  تر نَدووة و  

 وَام وةك  ،ررء وا ىم  وة  و َمن  ورَمى و واوة

 ىة ددةى نر  دة  َم ىمدرؤزن، دؤ ر دوا  وم ،م 

   َ وة م  دا رةو دةررةى درة وان   دةطمى  و

مردةو ى اوَوةط ن:" دةرةَر َ  وآدة دا  م ،دةر  

دا َو ط رة و  ىر ذوورةَر ،ىةر  ،دَ َ ر :ووتط و 

   َدةردم رةى دةذ، مَوة م  دةرد  دذى رةت

  رزوة، راى روةردةى ذَ ماوة دا م ردةما م َ) ٤(."ا

راممر ةىمطو َاق رذَ   وةىدم  ء ر رامةطم  و  

  وا رةى رزى روةردةى م وةء وَى   زى زؤر وة رةى

  )٥(.َوة

َن  َو رة راومى  ررى ر َى ؤظ دادةمَء رةماموةى 

راوى  ر ذنء  ؤظ،   روةردة،  مم رةى 

 روةردةى  وتء دمَ ىرة روةردة و ،تةَ وة دةامَ   ؤظ

 درو َدمروةردة  م  ومَ ى  ،دا ءم َم  دم

 دوونء ورةىط َرى طدا دووم َم  ،امَ ءوة ط  نو

                                                
)١(ن ا و  ون ،اا ا  ا :(را)ىر ، 21ص.  
)٢(JUDIT MILLER، LAURIE MYLROIE وةىر :  وَ، ٤٣ل�          ، او  با ي: اا ام

  .٢٨٣ص

)٣(   ما ا: را ،108ص ا.  

)٤  اوةن) وةرط ط: وةىر ،وَ 42ل.  

)٥(JUDIT MILLER، LAURIE MYLROIEوةىر : َو، ٣٩ل.  
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مما مو وة. ش دوورى ط َى دةرووم ون  ى روةردةء َدما 

  دةَوة. 

  

 -:روة رووى - ٣

 س و داوا وم  َط  َامَ ذارء  ءدار دةم  مدة دة 

    و،  رةى دةارى َ رؤذان  رؤذَ ،وووة دوورة رء

 ذارء رى َر ىمو رؤ.)١(   ىرؤ ) رم دى ( 

دا ،وة  َد و م َوةى دةَار ىم )اا(  ىطَر ،مرؤ 

 ط ءا داو  وم دةدا زؤر  ىمط دؤ  م ام ،ندةذ دا 

  مى ذوورة وةك م  ءَردة ى رؤذداوام وة دادةو و وةك ط  

 وى وا َةر  ط اا ؤرم  اَون ذوور  ء وةكمَ 

 دةء اء  و َ اما ط دةذَ ا  ا )٢(.ردةت دار طى

 وة مَ م  اى ء، و َ ذوور دوو    زى وء

،د زؤرى دةمم ط  او  َى ما وةرر  نامر َ  

 و  دةطرَوة  ى مء دانء رى َةرةوان  م َممت )٣(وة. ردن

   )٤(.دةومةم ورآ ىء مَان وازى و  رار ة  اوةى  ر رةء

  مةامَ امى ممت زةرام مرء  دورو وة  وى ذن

 ى مدة م َط وزة ،َ  دةاوةن  وةى وةك ن، دا  اردمن

 دة  ،ن َام   ون اردن ذةم طم  وو مم ء دةء

 َء دة و  وم درو ر ررى دة وم طورة َ ن

رودؤ ا  )٥(.و زة ى  ون ؤ رتء زؤر م ممت دةمَ ،وة

ذن َةى   ا رَن دو، روةك ى ذةى َدووة َ َةى 

 م ى دامم ،دووةموم انء دوذ٥٠ز  دة وة ىَر   وة ة

َر و ،وةَ.وةا مماردم مذة  ك طادةر  وة دة )٦(  روة

.رز داوم  نَ ءنء زةم  وة شة مَ نمذ  دووة وة ذةى)٧(  

رودؤ َم ى دةروم  و درود زؤر ر  نةموة، دةوت دةمم 

                                                
  .٢٥ل َوو، روةى :م د)١(

)٢(ا ى ا: ر ا15ص ،ا.  

)٣( : را ،11ص ا.  

  .26ل َوو، روةى :م د)٤(

)٥( : را ،12ص ا.  

)٦ة، دار او  /ت ،ز اط : (ص ،ا  ون ،ة٧٤، ا.  

  .٢٤ادي  د: ار ا، ص)٧(
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 ر وة ر  م وةوةى دة و ىواز و ط م دا ،

 رَ َةم،    و  ل ء و ،ن ر اردنء رء ء وةك

   )١(.اترمارة   رودؤ و ََاء دواى

 )1902 ( وةك  َ  ةمم طم زرادا،  و زىم َ 

 و، زؤر م دوورى  وَا ،ى دا رداما  ن  و طورة زؤر

ى  دوم  طدء ؤش ش ىءطد دارء وةى وةك رى راء رى َء

 وةك  دةت وة س ةوةرما   )٢(. رطى َرى اردموةء

َةرر رى دووة ى َ ررا  َ ، ى دوا  وةَ اط 

 ىَ ،وآى ةََء َر ى وةةدؤز َ  ممى دو ،ؤ ىرة 

ممى ط وة  و ىم ند، داوادة  ةشَ ىرط و ىموم تءطم ط 

  مرةزوةاء  ام  طراوة دا ر َدواى ن ،نم وة رةدا وةن

  طمم وة   دؤزةوة، ر َدا رط م  َوةو وة،

  ءم نءن، دو   رةش  رردةوا وى م ومى زؤر 

  وةمك   )٣(و. زى زنء درَى رةرىء ا ى ،دذى َ رةن

 رمَا م َ دةَ مر دوار  دةَ دةردةر وارةءدوا (  رى دووة،ن مدل(

َو  َا ذَد  ،زان ) 24ى  1903  ( ا ىت دةدة   

 زؤر ،  دةطرَوة َََء ا وو ش دواى  ،مم ادنء

اَ  توة وورادة  رى رزطَ   زىر ىوو  ،ش وةى تدة 

،َوةردةط َدة َ ء زؤررطء دةر ىم زىر.)٤(   داووة 

َى:" دة وو زؤرم دووةء َ وة ن  مو م رامَ ون   نرؤ 

  دواى ،ارد ن دةن َ رى مو ى َى وةك زان رى  دةزامء

ام ىوام مز  وةءَ   موةز انَت وةرط   مزرةم روة رةى 

 دة وةةزاد  رةى ى ومم ا دةء  وةردةطت ورام و ر

  َش ط  َمى  وام ء وموةى ر دةدة َ اوَ روو،

   )٥(.دةد

  

                                                
)١( : را ،١٨ص ا.  

)٢(ا ى ا: را ،22ص ا.  

)٣( : را ،27ص ا.  

  .25-24ل َوو، روةى :م د)٤(

)٥(ا ى ا: را ،22ص ا.  
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 ، روو وةى  اوة  ر   َرةى رؤ  ا

  ١٩رةوة  دة ":َ  )١( ام َ نء وة  َر وام وام وةى

  و ءََ انز  و و  ،وَ رة  دة َرَ ا، وةك

 درودم رط  زان  دةَ مَ   )٢( ...ط َرة و".

  ت، ر زامدا  موى ام َ دةت، ون م مى دة داواى َودا،

 اوة اوةء دةَ 1904(  ىَ   )11ةدر  ،َموةى  ردارا

 َ دةََوة زاما  رؤذ  (6)وةى  روةء وة ر رَم ى زاموة

 ٤دة ":َزدة ر زام او   روةك ى ذةى َدووة )٣(.َ  درَوة وةى

." ََ م ر ،ر ،َ ،زان ،وم  ،واز ٤(وو(   

(1909) َر  اءة دة رة وةاردةط  وةى  ما طةَ  

َ ر َم  ءرم ىزار )250(م ؤم َدز  و رة زؤرةى  

 رة و دةارام رؤذ َم دواى و، درو رة و  وووة و ى ردام ى

  دووة وة ذةى روة )٥(.ر رى  ةوةوطرا ةءدوروةماء رى دء زادن

 زان  ط ا َى م د دةن َ  ذ َ ز َ  ر

 )را( وةدا رو ،دوورى مَ و م و  وةدا و )٦(.مووة

 ىو و م   دواوة  ىزؤر م  وةىدم رة ر 

 وةدا  :"دة َرةوة  دروت، ورى ذم رة و ام َ دةد،

  ىؤ ىرطو ط را  17ى    رآء َء رة دةم 

 رة    وةى و )٧(. "ا م م ردم  طت آ ََن

د ر َر مرة وةءدام وما مذ ،ودةر  رىءدا دةردةةرم 

دذوار م ط ادة رار دة ط وة ىىَ  وارد َمذ ءرا   

 )٨(را ت.

 موة رى ى)ظ ظ )رى َ امى ،ةو دا رةا دَ ذ  ر

 دةذن، ك مء رَ ، َا   ةدةورةدراء  مر ومو ون،

                                                
  .25ل َوو، روةى :م د)١(

  . ٧٦: ار ا، ص )٢(

  .25ل َوو، روةى :م د)٣(

  . ٧٧: ار ا، ص)٤(

  .٤٢ل َوو، روةى :م د)٥(

)٦( : را ،29ص ا.  

)٧(   اوةدوةرط وةى :مر ،ووَ 43-42ل.  

  .٤٣ل ،)ن روة٨(
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 زى و،  زةودا و ذن  وان ،دةوة دارن دةمء ن ون ذار زؤرن

و َوة  ونر دةدء  َدا و ن ذم َ دةد، درو روةن

  (1907) )١(.دةورءرموة م مىاَو ون م مون، زَ ردةء وةرطو

ردام مدظ ا ،ىَو   ىامء دامدةمم ء م رء ءم َ و 

 م ودا ر  مو وة طمن  مةوة ون َووى وامى ت،  مى

َ رةى وةءَ  وةى روة َمم دة َو ،وا دةَ َر وةَؤز د  

 )٢(.َ مم َروة َء آ ذوور َامَ  َو وةى رةى و َر  ،َما

 موة مزامَ ،ن  ََ :" ةد ى ذ، ما  ك دواى  َ  ر

  دةد،  دةد   َ  دووروة،  َة ور َ ،َ  وةك طدى

مدةوة، ََ  دةى دةو و رؤذة  ، ن طر و  م  َن 

  و دوو رؤذك دةرطم" .)٣( رة ىم ردةم دةىط نء ء مرط 

 ءة َمن  َى و ، دةى ى دةدء ك رى دةطن دةموء وة

وة موازةر  ىوم ى  داء ررادةوة واموةر و وةرط )ر( ىط 

 ر د دَ دةرؤزةى وةا و مزام َس دةدرا، َران ذارانء را  دةد

موَن رط دة ا ن ،وةَد  وةى  َ د وة ر نء 

َ مء طا دامم وةءو مء ذَ ذارىء ومم وة ة.)٤( 

 وةر دى دموة  رؤذة رامم  مردا ذ َدة: م َرؤذ َ 

 دراوى ء رط َء وةء ن ر وارةى ََء َرء روازان مطى  َوةى

  دوا  ور َوة ش)م )ى  ةَرو ةء طذوم روو ةء ردا

 م مء ر َء :" ط ك دة  وَ دووة رةو ء رى

َدةرؤزة رؤذ ٥(. "دة(  ،مظ  وة دة د دا  ":َر دة وةمرةى ذ

و مدا روورووى ذارى ووة،  مم ، رةراى وةى َ ام َرذوازا ...

 ،دوروة طدادن َء  ؤزَوةء رَ دةو )٦(ذو و مو مَ واموة".

ر م  َ اَر ةدء رى م وةو  َ دى وتء دةم 

و  وةَرودؤ ط امرةَ دن دةر دء  وام ر ا رؤَ 

 آ مرى ك ََ مةام م دةمو، دوومرى  َر دةَةوةء

 و رو َ ر دةو ر ،و دةق مء  َرةَ رى َء

                                                
)١( ةر .ل: وةىر ،وَ 10ل.  

  .71 ،70ل َو، روةى :دةك)٢(

  .٣ل ،٢٠٠٣)دؤ ر:  ، و/    ط ،م دن، ٣(

  .٧٢ -٧١ل َو، وةىر :دةك)٤(

  .٧٣، 72ل َو، روةى :دةك)٥(

  .٣)دؤ ر: روةى َو، ل٦(
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َ  وةى ط دمَا دة ر ىرة َ.)ر  )١ وةك ":َر دة وةرة 

ذ  ،و م آ وارةك  دواى َا رَء  رة مووام ى ََ دة

  ود م ،دنَ ط ،ام ،رزى ن وةكدةط   دن ىَر  

."رزر َ َمر دنر  وةى)و )٢ ىم  ى  مظ مم مو 

 ىرو دةرءدةر د وة، َو ء ارء رة  َرؤ رىم ى و  

رط م اوىَر ؤو. دة دا ر ذة اردم ىرؤذام  ؤ َو 

 ا رةو ا ،دزؤرى دة ىَرء و م مو، ظ َو مَ م 

 وَم  دةدء رى م وطمةم ر َروة و،  وة

:" دة َردا   م )٣(.َ مم َزاى  ؤَء ن  وةمن دةوة

 رد روو ا م َ ةَ و رد ، و ىاردم  و 

  دوََة رؤذى وةدام  دام دء  و، وة دوو  د طا

  ،ََرزامى آ ذوورة و َرةوة ى ر دا(1909) مظرى  )٤(."ماردووة

 ظمدا رزامم  َ ن وة، و َ مار وةمء اوة دو رؤذة و

 ندةرةر دةررا م وَ ا و مَ ،ودة وة رؤذامدة  ،نذارة 

 ن َ ء  وةمةمءَ ذة ار دة َو. رارء رة 

 مةردا وَى  وةء ر   ر دووة، ةم رة و ا

 ،دووة ةَ ر ط رة مامط  تء دوورىدةط  ى دةوت  

  و دَء ر َ زد َ ةىو ر َةَ )٥(.موو  م وازء

 ء رة رى ء وة رامو، َن َدةدنء زى دةانء دة   دامى

  ردن دىء ََ  ََوة  ك ء دم دموةء  دموة(م)ء

 وةن دى ط د دةدن طا رى َ رامدا و ط زؤرر زىء منء

رة ا وةدة م َ  ى موم ونءن دةَط  ءَوو م ،ودة 

 ط وةك طر )٦(. وان وة مك و رطَ مء َ دةوة َن ى

 اردموة م م مدةَء رةى ت   ذ، مرما دةردةرىء

ووةم، ر  موة ظدة   ط  وةءوم  َو وَ ا و٧(.دةر(  

                                                
  .٧٤ -٧٣ل َو، روةى :دةك)١(

  .٤)دؤ ر: روةى َو، ل٢(

)٣( ةر .ل: وةىر ،وَ 21ل.  

  .73ل َو، روةى :دةك)٤(

)٥( ةر .ل: وةىر ،وَ 22ل.  

  .79ل َو، روةى :دةك)٦(

)٧( ةر .ل: وةىر ،وَ 22ل.  
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  وام مذ  راورد  ةر   وة  وام مك ذادةر ل 

  مى  وةء مزى َاوة،  و   رى رىء ذم مم رزطرى موة.

روة  )١(رةزاى و م ر َدووة وام وةك وام ط وة، دوا دارى ؤوة.

 م  رى داوة،  ر وةى ى وة،  مر وة رى زدة ت، 

ى ا  )٢( وةك مور  َزَى رزى دةو م  زة دازراو رى دةد.

 وةك مزرط دؤرةزا رو  وةمرودؤ َرز وم و  آ دارء دوا مزرط

ى وم رزء دز رى دارةى  رزطما زمَ  )٣( زؤرةوة مامة اوة.

 ٤٧دواى وةك و دةدا رابء ى اردموة وض دةَء   م  )٤(زؤرى دءة،

.تدة دوا  ا)ةء  )٥َز  ،ََ ىَ وةر   لء دا 

  )٦( رةىء ى دة ى اى موى َ   ،َا م م رى دةد.

 امَ ىء ومَر مرا  ىَدء ددة ام رؤذ  ،درى دة وآ ى

 دةطراوة وة رى دموةء رى وةََ ةد، دوا دةوتء رؤذى دواء 

 ل دة َى ء وةك رَ ذم ر دووة،  )٧(  َرى  وةروام و.

رم   دووة  وةرطنء َارةش دةطراوة، وةش ودام  من زء

ر َ دةطرَوة  ذةم دةد روةى وا وَ  ،َة ذمَ وة ر، 

  )٨( مء دةَ َمى رزى.

دا  َمء ط ودواداو دا ةء ردة اا  ء ذارىء  

   ذوة طم َ ذما رةى م وة، ردا رىزؤ م طء وةء

 ووردة ردةوو م زةك ش رء  ن موةء َا زةرامَ او رة

مم َ ة.)٩( دا  مذا  شزؤروة م، و وةى  ة َ  

َ دةر مرة ردة ،ى  َمذارةوة ط ،ت  َورى دة  واىرؤذ

 دا ووت موم م  َ  ذارء َام ،  َرى ء رىد رورى

  )١٠(.و

                                                
  . ٧٧م : ك و ارك، ا ا ، ،ون  ا، ص)١(

  .١٢د ا ت: ار ا، ص)٢(

)٣(    ، ،لرك، دار ال ا :١٩، ص١٩٣٦.  

  .١٤د ا ت: ار ا، ص)٤(

  .٣١، ص  ٢٠١٣: ا ا  ل ارك، ة ر ودو، ت/ ا ا ،ن، )٥(

  . ٧٧م :ار ا، ص �٢٥: ار ا، ص   �١٤د ا ت: ار ا، ص)٦(

  .١٤د ا ت: ار ا، ص)٧(

  . ٢٠ -١٩ ا: ار ا، ص)٨(

)٩(JUDIT MILLER، LAURIE MYLROIEوةىر : وَ، 35ل.  

  .19ل َو، روةى :ط ن)١٠(
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دا  ىمط  وى دم وةَ امَ ىو دذوارى ىَ نمذ  اء دادة  

  دا ى واما ط ء طمى دامام وة،مَ ى دذوار  روروى ا

 رى وةردةطت، ذةن اوةى وو   ن زن م  دةذنء ار موى

 زارى ىرةوء وامَ  وةمم  مدةدا طَ.)ش )١ةمط 

 و  َ خء   ر اءءدرو ى  َرودؤ دارء زؤرا مذار 

 مودا  دةوم زةوى وةن مَي  وةى طَ و، وىء دةى دةد طزةرامن

ن،و  دى ةمء طو  و ،ةىَر دم ن رز و.)٢(   

  دا  َور ىَز ا و ك ذوور م ا ":ت دا   رة

ذوورى مء اردنء ان،  وا دةرةوة ر َ دةمو ء داء دمنء 

 ا  و ك زةوىر ا  و ح ا ر ا ،و وك  رزان

 ودام  َة وةرةروو  وى  و ك وةن ا ،  ررى رووم  و

 ا  ومء ش  َرو  زار دةمؤء زان 

ةدا  و رة،  دا  ةد، زن  راوى  و، دا  زؤر م د

رَ  ى و  داممَ   َ ةدا مَ روورة   نء 

دواى وة دةو ر وة ،رمة  ور َردةوا و رة دةدء زى 

َور ددةء ماث م و ر وةكط دةو َ  ء ، دا  ء  

)."وم َور وا رى مر٣( رودؤ  مش زؤر طو، م داو رةوو 

 دا  ذم مرامَ   ىطَاموة  َون، وة وةر ذةء اء مو،

 ) ةرةمَرةى ) دةدةر مو روا دا ىذار رى ورةو، ط وةوم 

َرى ذر ،زى دا و  و رط َا وك ،وةم  َا ك 

 وم دا  ى ى دةررةى داموة ش دةدا، وامى وة  ى وةء

م شر د وةءى مم  ءط ش روة وةاوةَازرى  )٤(.موةمدوام  دا

 ( دراغ) رخ وةرطا وآ ط َ ة ورآ َ  ام َرَء وةن رة و و

و  وة زة  داا دةة  ورى دةرد  مى ر وةك ىء وة مآ 

َاو   دا مةام دا ت،  دا م  َم د درا ر 

 ،ىدةم    وةى ر ددة َ ءَمزرط ى د ى     ر 

                                                
)١(JUDIT MILLER، LAURIE MYLROIEوةىر : وَ، 37ل.  

  .20ل َو، روةى :ط ن)٢(

  ، ا   ه أ أء ا وزء ارا :اا اي )٣(

etails.asp?article=156058&issueno=8863http://classic.aawsat.com/d  

  .٢٨ل َو، روةى :ط ن)٤(
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ووت  رى ء ة  زرطم تء م َدرى َا، داَ  ما 

َ ى رةى وةن ءَ َر ءَ وور و دة ةكز.ََ   واز ء دوا)١(   

  زةى َام  ، ن ىر  طراوة دا ،ؤ مدم دواى

 َا، َ از وةا ط ،و  َ ت و دا، دةطت ى رو

ةَ وة كادةر زؤر  آط ،ا  و مط َدام ةد ى زرو  

 )٢(.ما َان  ت  ردا مو دةد مرى وة وةط رى   طر

 رةن ؤ  رى ى :" دةرام را دةَء طى ا ط زروى

،َوةر دا و زؤرو را رةىو دةر ىذار   او زؤر د  دة ى  

َ  رامم موةء ذدؤروم دة ":ََ  َ دةدا ٣(."دةذ (دا  م 

م شَ ،وا ادة  ن م آم رى ض ، دراَدةم  ء 

 مووامن مدم ى وة وةدا  زآ، دةورورَ م َ ى

 وان دن، دزى  دةدا دا مام  طم زؤر  دةت َاق َى وةز َدةر،

 دةون ى  راو دا دا دةن، شدا دةون ودا ن دةنء دزى

   )٤.(ا  زى زَء ر م ن ر ن ا ط ض ، داش

  كء  تم   رة م  ن  َ  َ ذارى

  ر ومدة ا َر ذارى ،تدة  ىَ ء  ةر ءردةد 

  .دووةَ نذة نوة زامَ ن، وةكدةرووم م  ونو  رة

ر َذ   ،اؤظ مذ  دمط م رة   ردة ىو وو رى

ذار و   زؤرء اَ ةم  ردةو  ،َن روورووى و 

دؤ وموة، مك م دةرزون  ذارى،  وةررمَ طورةن  ذم ء 

  رىء ما  درودووة.

 

٤-  وة ىروو:- 

 َ و ىم   ار  ك ا ،وةدة َ كر و 

م ررا   كادةر ََ رىوة دذ. 

 دا   ار زؤروة، د ن ا و)رؤم( َ ذاوة ءَط  

وةء د ر وةى روةردةى   ى وة، دا َر رى ر  دو 

                                                
)١(وة ا   ا   ام :ية ا–  

http://www.kitabat.com/ar/page/07/03/2013/9540/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D
8%A  

  .٢٨ل َو، روةى :ط ن)٢(

  . ٣٠ل َو، روةى :ط ن)٣(

  .29ل ،َو روةى :ط ن � ٩١ى   : اة، ص)٤(



  زان ر  د.                                                                                                                      
 

  

      راى ررى زامظط Vol.3  No.6 (2016)                                                                                          ٢٥١ 

مد ى،  ى دوا ء زؤرىمَ رمَ ءوم ون زاا مر ،رو م  

م ،نوت ممم و ىم روام ددة  ردام نم دة .دةمر 

دا َر  وة و ر نَ  ،م  دنءررة روتء ط دم 

   )١(.مو روو ، ىمرةو و و

  م ا م و  دا و  ىم )ا(ؤزى ى ،وم  

 ارا   آط ط  را  د م ،ودة روة َ و دا 

َك رؤذام  ط ا  َدن م ددة  ،م  م رى ىم ددة َ 

 ،ودة   ا  زى   وام  وم   وةمرة 

 وى وةءوة دةدؤزاردة  وةى  داَم َ ،ش دةرةوة وة َمدةط   

 كةَ  وو ن دة وءوازى م  زاردام م َد َدةم، َ 

 و داوة َوامى )٢(.دةدان زارى دار ردو م  دةرؤ  م و

َ وةرَ ،و  تممىوةر  ا ،ورى مر وةرَ  َم مَ 

 ط َدراوم، رو م ََ م وم .)٣(   م 

ط م و ردى مما( ط(   )مو ن(  ََذر ون ووردام ،

 وام رادة ىةر رة  و مر  و،  مى دذى مرؤ رمة

م ت،  ونر و رة ام  ا وترم.)٤(  وةء رقمَ دذا دم 

  ورةشو ط ردةوا و و ىَر ومة. م امرةى ووم  دذا 

دم وام  ،ددة  وَم م رؤم دةدا ى ن ر رى 

.)٥( من رؤذم  )ةىمرى در وىَ(ء )رى ط ؤظ(ء )رةى ( 

د، وةدة  شوامى م امدام )ر( ونء زؤرو َ  وم  َ 

ى و َوامزم٦(.م( 

دا ر َم ار زؤرو، د دى ةةر َ ،را  َ ش  

  موة مى وة ن ،وة رة ى)( د َم  د ةمى

  دموة طَ نء رة  دةدةوة طورةم   ر رم ،( ش(

  وةش م ،ان و وةرط امى  َا  ران د واى َدا ى

وم و دا.)ة )٧مر ر  ت طدة ردة ةدةرانءر رةَراو ام 

                                                
  .26 ،25ل َو، روةى :م د)١(

)٢( : ر ا١٦ص ،ا�  ا ى ا: را ،16ص ا.   

)٣( : ر ا١٧ص ،ا.  

)٤(ا ى ا: را ،16ص ا.  

)٥( : ر ا40ص ،ا.  

  . 42ل َو، روةى :م د)٦(

)٧( ةر .ل: وةىر ،وَ 15ل.  
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 مى َشء و ز َةما ردة  دةد، وَان مدا ر دمى

  امَ ء ر َمَ ، زؤر  َت  م:" دةت ةدةوةء

 رومىء ر م مى َؤ وةك  ر )١(."ووت ى ء

 ون  زؤر رادووو ردةم وت رةةدةوةء من رةطزرمى رمتء

ردة ،آم م مردة ن تء رى مزو ام نَة زاوزمم .

  دم ر زؤر  و   مرةو رى مزو   ت.)٢( 

رةوة دة ":َؤظ دة َن  َ ن م، مام  دووَ وة وة، 

."امد  ا ام نء   ،َن دةوزاد َوام َ)٣(   

 ى واوروو دةوام تء و رةش ى ط دةدء ر وةك دراوَ دو

  ذم م دوا   ةرََ، واى  َم دةا  ََ  دةد مى

و  َو . م دةدا  دةوت  َ ر َمى دامما رء

 ردةد  اموةرداء دة ررا دةزام  ر دمَ   

 رةم  م ؤظاء رمة رةمرى َوة مام َمور  .َرار 

، ر ش مَ  ":وتوةردا دة ." وام ر ش دةَ )٤( َم ر 

 وة  دةد  وة ون، م دذى  دةد مرامى م رء و را رزةمء

َوام دذى  ل رؤذىط ،َوت دةى دةوةرو  زىى مَ م وةَطرةى، مدةر 

 مم ا   زةما دةورء ط م:" دةت  درو  ورا م

  ووةرى   مآ َ  مما  وةوة ى دةتء م مزى

مم دةى اوةرم َوة د".)٥( ر َم تو دة امت دة رآوم  

 َةمء دةء زؤرَ زام  دا  (1937)ر )٦(.م م َرةت  و وة 

امم  َ َب ر نواز  م وةءَ ن ،دووةَ امر  ورةط 

ةدةرامر  وام   وانء   م نء تدة    م  ام 

  مو، م  رار ز َء   طر دةَوة،  مى

 وم   وة، روا  ى رؤذةى و  طورةوة  ء ى

  )٧( َرى ر دةد. روو رء

                                                
  .51ل ،َ 2009م ،م ،د َ  َ /و زؤف، ر ةوةرم :زؤف ر  وةرطاوة)١(

)٢( ةر .ل: وةىر ،وَ 117ل.  

  .١٦٧ادى  د: ار ا، ص)٣(

  .١٧٠ادى  د: ار ا، ص)٤(

)٥(ر فوةى :زؤر ،وَ 52ل.  

)٦( ةر .ل: وةىر ،وَ 118ل.  

)٧(ر فوةى :زؤر ،وَ ٥٢ل.  
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 دة ىوةر وةء را وة زؤر  امدة ى   دا

ونء َى ن وة، َواموة َدةى وةرى و م مو، ز روةء 

و زاموَ ىورو .وواز ام دةو  مَ  واو اىور ،و آ١( م( 

)ؤمر(  مذ  ا  م  وةوةرط  س  ىةم 

 ل ط ام ،ندة وام )ن( َدة": ل ةَ ر 

 ىوةء رم   ام٢(."م(   

  ةىَو ر َ ررا  دوو م ،وة  ىرة وم 

 ى  ءرَا ء  دة  ن، م  داو زؤرى َ دةا

  م و  مَى واودم ش  دة دا  داء ر ":دووة

 ء رؤذى ؤزى رةتء ممى رؤذةدا  ن دموةى ... َوة، مرة  طورة

وةى دواى دةدم ن و نام  وط  ا ود  ؤزة رؤذة نءءةرط 

 ش انوا  رىَ ؤزء  دواى َدن م َزار( روو (  ى وةء 

 رَى  رز رَ داَء رمََ ء دو ر زار  ذورةوة  روةى

 م  درَة رك روة ،راة مَران  رَط  ر زار  طووة

 ن وا رزى  رؤذةوة  دة َى ؤزة، رؤذة  رَط :" دةَ دةداء

م)وا(وة َدة  مَ نءر َ )رى(ء ىر  دواى مَ  )زار 

ر(دا ن دوار  َدة...،  َ دواوة وىن م ءََدة َى دةدو 

 دةَ دة اردا زاارء ءو موم و َ ء  رو ررزىء

 مَ نءر )رى(روو ء َدة دةزطى م ...، َ  ىمرذط نَ 

دواو َ  َم ءر َدرَ  و كء  مو ط ىم تَ...، 

 راَنء ى ة وة موى ءردام  )٣(."رمت دةرَوة َ دةء ا  داوا

 مَء درَةى روا ل  ى  زى  ووةى،  زؤر  َدموةى

وة.   ون  وةرى و دةردارى ى)  ) ١٩٢٣واو ر  طن ر

 ء تء وَ  ":َا دةء ل وةى نر َد  وا م وام

 َدة دةمن،   َوة وة  ر ى رذةوةمم ى تء ى رزطر 

." دةو َاردة  ت)٤(  روة)د د رتز( ىءةز دادى 

 )ا ) طو   رما ا  ط رََ ":َوةدةط وة ن

  َ ل َ  راوة ،لء  ردة  طودا ردة ك

                                                
  . ٧٧م : ك وارك،  ،ون  ا، ص �١٢د ا ت: ار ا، ص)١(

  .91ص ا، ار :ا ر)٢(

)٣ .(لوار رة: رد رى و نرد، رط ،175 -174ل دووة.  

)٤(ل ر:    ،لو ا وت، ا ،وقن، دار اار رك اا 47ص ،١٩٩٩.  
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 وآ؟ اوة  رز دة دةوةء ى ءوت:   مَ م دو  وم 

 اوة رزطر رزةم  ءوت  :ءوت ى وةء  م َ ل  طووة،

 َ رؤذوا دؤ:" دة َرك وة رةى ر )١(. " راموةى دوء  مك

َ ...ك رؤ وادارؤذ  مرء نءام امزام د ،َ   

د ،ا و و ىرامروو َ دادة  ى دة نءووروذام وا دوذةوة  )٢(."رؤذَ

 ل دة د  ر َ دم و مرَ رؤذء طر رى دةوى 

  مر درة َ ":َدة َ وةردؤم  ىر  ءوارؤذ َ

رؤذوا َ ءون،  وةى  درة ى  َو ذ طا   َا 

َ وآ ازة َ  درة  وةى  ،وةو ذ واو وو و ط ءوردة ءوردة 

كء دا را  َ موةرا وة ط ما َوم ،و مش مى 

َوة درؤذ  نةم رة مام-   وة تءم  كةم

وة ن ات."وة)٣(   

) ١٩٢٥  دم ةو ىء مؤ دمََ د ل دة  ةوة(

 دم  ونر ط نم نءر  َء زؤرر دم وارؤذ  رىءَم

 و ررا نر وم ةمَ تء ىوةمم ر ر ت طدة  م

   دامو وان د   َ وام ء ممت )٤( َ دة ا روو و.

 ةن،  نء م َمزةى ر مون رازى ن  دةرةوة،  مَ رى

 ى دة وةمط  ك وةءاوةر ض دة ،دووة و زة دا 

 وة ا  طمدا رةرء  ممت ََوة، راموةى اء وةء

 مَ طرةوة مو ا  آء مزةى ر م َ مر دابء  َ م ََد  دو

 َ زىَر   ةن.)ش  )٥   ء رةو ى رى نَ

 مزؤردارة و ء ىء م رى   ةَ  ر مزرامدا

ى دةووةمم   وةىدور  رك.وةَرت دةط)٦(  

                                                
)١.( لوار رة: رد رى و نرد، رط 176 -175ل ، دووة.  

وةرطاوة  رؤز د،  ا ،س و، را  ز ،ب  وا ،م مار، د )٢(

ر)،  دؤام  ،زط   ،اد(در)، ر وام :ر مرد َ وى             مرى مَ(د

موةدا، و/   د، ل رة ر  ،و، مةت ور  ،د ز ،ان       

 ،مَ ،ن زاد ،َ٣٠٣، ل٢٠٠٦.  

  وةرطاوة  ن روةء ن رة )٣(

  .٦٩ر ل: ار ا، ص )٤(

)٥.( لوار رة: رد رى و نرد، رط ،١٧٧ل دووة.  

  .٣٠٢ -٣٠١)رؤز دء وام :روةى َو، ل٦(
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دا ةمر ر َر ر وةء  ا ىدذ وو   داوة،   ن 

 رةدؤوةء  رةَ ة وةء م دوو د  َ دى  ر َةى

 دوو م   ،ةروام  وم دا  دة  رى وى دوا 

رة َرادة ى وا ىء  وة،  ز  م َر ررا ا 

 ى  رامى و   َدووة ءة وة   داونء  ءورى ءةوةء

ووةى دوارةب م.)١(   اقَ  ءرامَ ى  وةوا َ اوة ط 

  َردة  ووىَ منء روداوة َ  َزؤر  ،وة دا رانَ

.وم رر م وةدم )٢(  دا دى ى ءو م    ":َا دة

رؤذ َ رؤذان رَ موة  دواووا، روةك ن راطمم رؤذوا طن َاو 

 )٣(راةطم ، دواوو  رَى رارةوة  ى َانء دوا  دن موة".

 دوو  مَر نَ م  ىء وورة َ مر اء  ك دذ ار

 .  و نم زى مَرا ةوةَ نوة  وة روونَدة  َ  

 ن زا   وماوة وةء م وة  زؤر َ  وامن مء

َر.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
  .8، ص ، 1990ة ا  ،اءا ،ا ان   ا :اي د)١(

  .٩٧، ٩٦ي   : اة؟، ص)٢(

، ١٩٩٦ب ا ا اا: ااء   ا  ا و اة ا ا، دار ا ، اد،          )٣(

  .١٢ص
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  - َ   وةدا دةط م  َ وةدة    روو:

١-   وةدمدة رووى   ،وةَرن دةط َردة  ترة دمر

ازة، م  ما در  رامَ ك د در ردة مآ واو و

 راى امَا  وة  دادةماء ر رةردم و امن َةردء دواى 

 َت وةك رذرد  وةى   .ى  َ وةاردةط وة   رج م

ن مَ وة   ،َم َر درَ دة  وة، روةَ ازى 

دةت وةرطن وازة، رةم رَى دةء روة  َد رَى دا َ ر 

 ء دوا دةى رذَ درى ت.

٢-   ، َ  ء َرودؤ راوةء وة طرامو د َ ر 

  ءم و ى ورةط دةرووم َط دمء درو ممَ  ة ى رؤ 

َرا ددوا  ءم َ دووم وة َ  دوونروَ ورةىط 

 رةو من طرىء طورة رةن َ ووى ؤظا درود.

٣ -    ة ورةىط رؤ  ار و مَ ى رىء ء رودؤ

ةا و رَرَن ط ر  درودم م   َو طورةدم ماء و َو

 مومء مم امء مم  ن ر ما، َومن  م ء

 درةم  درووم ى م م و ى، مء رَم دةردةرىء

ردة  ن  .وةدؤم َ  

٤-    ،وةم    نوةر ةوةوةرو ووىر َم رامو د

 ر َم داء  ن داوة دا و َا نَ ةىوةم ،وةوموة دذ

 وةَ نر َر وةك  ى وةم  ،نَ را تءدة ط 

.َدا مؤظ َ زء و  َدَش وا ر َةَ .ونم  َز 
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   روةن

َ /  

  َزم ردى -١

 مى واوةم  ر، دز/ َ، ء مةو  مك : م د .١

  .٢٠٠٩ َم، ر  ،َثء

٢. ،ط    /و ،  :ر دؤ  ،ند م٢٠٠٣.  

٣. وا ل ؤى، : مز  ا، و/ رؤوفم ووىَ  َماَو ،اد ،دووة ١٩٩٠ .  

٤.  :د  ط َد  مةوةر ،اروو  وةى ا ىمط   ا

 ،مَ ،د  /ا، وَ دا٢٠١٠.  

  . ، ،٢٠١١مى ثء  رَ ،َم٥مَم ر، و/ رزان ز، ض: دةك .٥

٦.  ،َو ، مر :زادة   ، دى ٢٠٠٨زا. 

٧.   وت، :ا ،دار ا ،ا  ل دم ،ا ا و/ ا ،م دةو

٢٠٠٧.  

٨.   ب ،ز  را ،و س ،ا  ،د رؤز ،ارم م ،وا

 :وام ر ،(رد)اد   ،زط  ،مادؤ  ،(رد)َرى مد م ر

 ،رو ةتو، م  ،ر ل رة ،د   /وةدا، وم وىَ  ردم

 ،ز د  ،مَ ،ن زاد ،َ ان٢٠٠٦.  

٩.  : ةرم وام ،َو ، رط ،وىَ  ىرام َ ا٢٠١١.  

  .٢٠٠٩داء ذم مَ، و/ ن  ،و : ،َط ن .١٠

١١.  ةر. ل)رد :(دؤ ر را مذ ءاوى دةى دةَ و 

موة ، و /ا ،مرط م ، ،مَ ٢٠١٠. 

١٢. ر فزؤ:  مةوةر ر ،فو زؤ/ َ  َ د ،م ،مَ   2009. 

 موة  دواى ر  َ ردو رى ردن  دواى رى . رةل وار:  .١٣

  .٢٠٠٢، َم،  ٢ان، ب

١٤. ر مر:  مةوامر  َار /و ،زَر ر 1ض ،وة، َو، 2001.  

  .٢٠١٢  َم ،ردما،  ت َم مء دوم ،تء :م ور ران .١٥

١٦. م َر :م ،ر و / ،رة ،مَ ٢٠٠٧.  

١٧.   :  ى ،ط ،مَ 2005.  

١٨. JUDIT MILLER، LAURIE MYLROIE : ران ،ر انر /ء ،َ  وة 

 ،مَ ،مى طم ،م٢٠٠٦. 
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٢-  مز َ:رة-  

١.  ،ن ا ون ، ا ط  رد :ا ١٩٩٠ا. 

٢. ا ى ا : ، م ط و ،ة، ا٢٠٠٩ ا.  

٣. ر، دا ر اا   ا ة اى: اا ة،  -ام٢٠٠٤ا.  

  .٢٠٠٥اب  وا ، اة،  اام اى:  .٤

٥.  : .ا  ون ،ةا ،ة، دار او  /ت ،ز اط  

٦. :         ون ، ،ل وما  اكرات اام  ل  قا  ركا

.ا  

٧. ل ر:   ،لو ا وت، ا ،وقن، دار اار رك اا  ١٩٩٩.  

٨.  :   ،ن ،ا ا /ت ،ووا ة ر ركل ا  ا ٢٠١٣ا.  

   و   ا و ا ، ا ،ون  ا.ادي  د:  .٩

  . ١٩٩٧ن،  - ، وت٣ ا، اء ام ،  :)ار(ا اب .١٠

  .   ، 1993ن -وت ،2 ا، اء ا ، :)ار(ا اب .١١

  .١٩٩٦، وت، ٣ ا، اء ا ، :)ار(ا اب .١٢

١٣.  : م  ،ركك و ا.ا  ون ، ،ا ا  

١٤.  ا:  ادو ، ، اءة ة  ات  و ،ب دار ما ،ا ة، -د 

 2005.  

   .٢٠٠٨ ة،- د ار، اار:  ي .١٥

 .٢٠٠٨اة،  -  اة؟ و  اس  ر ا، د  :ي .١٦

١٧.  :ا   ،وت ،ا ادار ا ،ء ا ،ا  ٢٠٠٢. 

١٨.  ، ،لرك، دار ال ا :  ١٩٣٦.  

  .١٩٩٠، ة ا ، ااء ،ا ان   ا  :اي د .١٩

٢٠. ا د.ن او  ون ،اكا ت: ا   

  .٢٠٠٧اة،  _ا  ر ا م اد  ال ا اا، دد ه:  .٢١

٢٢.  :ا  ،ن ،لما ١٩٩١ذ.  

  .٢٠١٠  ل ارك، ذ ارام ا، دار اب ا، د: ،ا ر .٢٣

٢٤.   :ات ، دار ا ،ن ا ون ، ٢٠٠٨.  

  ا  ا اا ،ون  و ن ا. رى(ار):  .٢٥

  

  

  

  

  

  

  



  زان ر  د.                                                                                                                      
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:رة مز ن اوةو /دووة -  

 :اا ا ب او ا ا  ا   اءاد، ا ، دار ا ،ا ة ا

١٩٩٦.  

  َ/ طظر

 - طظر زم ردى: -١

 دووةَ  م، ،(4)ذ ،ر دؤى طظرى ،م رك رةك رمى ود:  رازاو

2006.  

:ؤم وةىر /ارة - 

  ،  ه أ أء ا وزء ارا ا  :اا اي .١

http://classic.aawsat.com/details.asp?article=156058&issueno=8863  

  ،اة ا ا امر(ار):   ار،  .٢

alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=74150  

٣.  : ّرا  ث    
php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9307&m=1 http://www.arab-

ency.com/index.    

:ا  ا  ٣٠٥ر   

٤.   ، و  رر و اا :ا  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=95090  

  –ام   ا   ة او ة اي:  .٥

http://www.kitabat.com/ar/page/07/03/2013/9540/%D8%AC%D9%88%D    

٦.  شءر :(رد)ردة ،رىد   

http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=42dd156  

  

٧. http://www.alsakher.com/archive/index.php/t-56729.html 
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ا   

  ،ة ز از  ض  ،ممن اا دو  ا  وا  را

 ا رة  ، ون  ار  ا ا  ، ا ن 

س  ه ا. ارن ا   ط، ووا  ات اة. وراء  ار 

 او ا  ة وا   ة م      ك

ة وا   نام ص اوا ا ءه ا ،ن واوا ا  نو ا و

ط و  و س، ا  ا  ن ا ه م وادوا ا ا ر 

 و راه ا .ا  ة مارث ام ا وا .را ا ا وا ا 

: او  واو رص اا  

 ا ام  نرة ا ةا  ،ح واا م  را  

.ه ا او راا و در دوا  

  

 
 

Abstract 

  

The concept of dictatorship dates back to the era of Greek city states which were 
established to resolve a conflict and crisis within a specific epoch. The term 
dictator nowadays is used to refer to those individuals who illegally seize power 
in a country or a region and do not give people or the nation any chance to 
partake in the authority. Dictators have not had a normal life but have undergone 
a number of serious struggles and problems. Life and personality of any dictator 
encompasses a series of veiled secrets. Illness and violence during childhood, 
the hard economical life and being deprived of care and love have turned these 
individuals into abnormal and knotty persons that , consequently after they have 
grown up and seized power, have challenged society and sometimes the entire 
world by creating crises and calamities. This research is an attempt to exhibit the 
secrecy and the hard life of these historic tyrants. It consists of: An introduction 
about the concept and the term of dictatorship and then the dictators' 
educational, economical and social record as well as their stance towards 

religion. 

 
 

  

  


