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َ  

طَاموة   َمرة ردةم  دةى ؤظا و  دةا َ و َ و            

َ در و روى داطدووة، َن طَاموة ز  مرةم ؤك و رؤن و دان و       

  مو رؤ م  ؤك   دووةو را ى دمر م ...و  م و

       َ اوة َلط  ،وةرة  اظ وة ومو دن ور رى ىزة  امو رؤ

 دة َا من    و رةطزةم طَاموة  ا دى دةَ و ط َران ان

  مرة دووةو رووى  و َاز و دةوة ود َواون َدووة. رةراى مش   

     وم وةامَط مزةو رةط   َزن رةط َ ان ى دة َط

ة رى دةََ رة .دا  

َ وةدا وَل دةدةَ  و َ طَاموة رووى وا و وة راظ   و     

         و رووم  ندا دة(م) مة  َ  رووداوة  وةامَط مط َ

  ى طَاموة روون وة.ر و وم و ة  ودوةرط  مر

        ةى دةروازةَار   ا وةرى  ، دووةوةرة دا دوو  نوةَ 

را وةدة طَاموة وةَ وو و وا و  وة.  وةرى دووةا رةماموةى        

   (م) دا دةن .طَاموة   َةم

  

 وةرةى  

  طَاموة   و واى

طَاموة و ط ؤظ  ا، ى را دةَ و   دة دةت و زؤر ر              

 َ     دةو َس و دراوَة و مَر رداموةى مَ ،َازى طَاموة َ وة

        َ  وةم ،  ىَا ردة  ووداووةى رامَط   ،وازة    وم وةامَط 

وة،  زارة َ د ماو، وةى َةدا َى رم و طمَ ام وة ام َو           

ون مم مَاز و رَ     ،امردة) م ،امووداوةوةى رامَط  ونَ نر ران
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،  طَ ر َ، )١(م رَك م ، طَاموة و َدم رووداوة ر رةن) 

مط َدةدر  َزؤر ر ادة ،اوام ؤ وةىر:وور ن دةو و   

- () ووسى رر ىطة٢(ر(       ،رة رىر دوو دةوةى داامَط مازةَ

 وةىامَط :  objective  دى وةىامَو طsubjective)٣(.  

١-  وةىامَط ، وةامَرة ط  : مَم وت و وو دارىط ةرةوةَط

   َن دةزامرةوة وم و تمم مرةرة)٤(   م ن وووداوةرةى ررى دةرزام ،

وةى رامن و زون و ن و ت و َ رووداوةمَ  ،َ  دةطَ طَةرة    

، ر َ   )٥(و ان، م وةوة مَ ن  َو زامرمى ن ا دووة       

       َا وا وةك ر دةوم)) :َى دة(َ)وةرة  ،و دارىط  داتوومر َ

و َ و َك   وم        طردووما، س م َوةن امش  َرَ وا

((و م )٦(.  

َ ازةدا وةرط راو طَل س ورةرةم ددا رووروو مَوة،   رَى 

    َن دةدةروم ماردووة م ون وو ى وةام و ةرةوةىَى  طدة

      ،س م ةرةوةَوة طَوةَ ووداوىا ر ن و و دةرة وةم وطو طَ

             ةَ رة  َوة دةاط ر ،رَ ر ورة انَم وا َد وة

رَ مََوة، طزار  ن ن م  رَ طَةرةوةى   ،  وا ار   رة)٧(دةدةدات

.َوة مدةرة  

طَل وةدا  طَةرةوةى و ان، ر رةى  رووى زام زامرن و       

 َ  دة ووى دارر   ،اََو  ومدة  ةوى َوةوة، دةم مزة 

م ك ت ش ر دراو دةدا طَةرةوة و م  ََوة ى ل       

  .  )٨(وَ و ر  ا  َت

        وى َر  ، واوى رىزام ةرةوةَط  ىو وا      وم  ،تا م

  .)٩(مو زامرن َش دةت

                                              
  .١٥٦ رووداو  رؤم ردا، ان ل، ل  )١(
َ رؤم ردى دا (ذام طل، ر، راز) م  مد ةم، دةزطى ث و  ى ت  ومى  )٢(

  ،مَ ،ردة٧٠، ل ٢٠٠٤.  
  .١٩٥ طَاموة رؤم(َارةى روا)، ل مةر، ل )٣(
)٤(   ا، مرد مؤر  ىوم  ت ىل ،٧٠ةم.  
  .٢١٥-٢١٤ى مرى ؤ ردى ، ر َ، ل )٥(
  .١١طَاموة   ؤم (د د إ)دا، رى ، ل  )٦(
  .٢٤٤-٢٤٣ى مرى ؤ ردى، ر َ، ل  )٧(
  . ١٥٧رةم رٍووداو، رَان ن، ل  )٨(
  .٧٤ى ت  ومى َ رؤم ردا، م  ةم، ل  )٩(
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طَاموةى   رووى َوووة م رى طَاموة ،م ؤك و  ن         

ة  مو  و وَ )١٠(َ ازة طَدراوموة، دةرو راى دةطرَوة  دامن     

، م )١٢(، دام، دةرة)١١(رؤموة، ر وة زؤر ر َ ازة طَاموة دة :َى  

َن  دةوةووداوةدةرةوةى ر)ا. )١٣مدم را و رط  م و دة  

َ ن ك َ   (و) رىدوى مَ ةرةوةَك    ط دووة   () وى)ازى   )١٤َ 

ن طَاموةى    طَاموةى ا ردةََ ، زؤر ر طَةرةوة مو َم رةرة      

  دةدات.

  : رة طَاموة واو َوامى طَاموةى  ،م))  رؤَ طَاموةى دى -٢

، روةى ((طَةرةوة دةَوة دواوة و رةر  رَ       )١٥( طَةرةوةى و ان مََوة))    

دارو طرةوة ى َ ر دةم ،ََش رةر  طَةرةوة دةوة و طَاموةش          

   ((م وةى دراامَط َدة)١٦(  ))  وة        ومووداوةدةرةوةى ر ،وة  وىَ ىَر 

، دة  )١٨(واَ ةدا طَةرةوة رةرَ در و ارة  رووداوةما      )١٧(دَ موةوةى رووداوةن))

  طر و رادمما،  رَي َوي()ةوة طزار  دةروون و دارةم ى دةت و 

   ردارة، وة ىام َررة وو، ور ن دةمو طَ َ م  ىرامرة و

   ط ا ك َامو م َؤظ  و  ن وَم وت و وو و دارى

رون و  و مم ى رةرةم دَ  و  و ََا  دة       

ى   َ َوةى ََ، طَاموة َ ازةدا ردارة و اوةوة و موة  طَةرةوة       

 َودة َ١٩(دة((ان ن ةرةوةىَط) :َدة َ  ،)٢٠(.  

َووى (دةرو) طَاموة، دةطرَوة  مةى دووة دةى مزدة، َ (طف   

 و )داواى د رؤمون رَي  رةرةن ةن ن طزار    ١٨٨٠-١٨٢١-َى

  .)٢١(َواممن ن و رووداوةن َموة و  رؤ  طَةرةوةى دةرةَ وة

                                              
  .١٥٨ رووداو  رؤم ردا، ان ل، ل  )١٠(
  .١٩٥ طَاموة  رؤم (َارةى روام)ى، ل مةر، ل  )١١(
)١٢( د ا د) مؤ   وةامَل ط  ، رى ،دا(١٠.  
  .١٩٥ طَاموة  رؤم (َارةى روامدا)، ل مةر، ل  )١٣(
  .٧٤ى ت  ومى َ رؤم ردا، م  ةم، ل  )١٤(
  .١٩٦ طَاموة  رؤم (َارةى روام)، ل مةر، ل  )١٥(
)١٦( َل ط ، رى ،دا(د ا د)مؤ  وةام١٠٣.  
  .١٩٦ طَاموة  رؤم (َارةى روام)، ل مةر، ل  )١٧(
  . ٦٧ طَاموة  دام ( و ز) و رؤم (رى رة ن)، مر در، ل  )١٨(
  . ٧٥ومى َ رؤم ردا، م  ةم، ل  ى ت )١٩(
  .٦٦ طَاموة  دام ( و ز) و رؤم (رى رة ن)، مر در، ل  )٢٠(
  .١٦٧ رووداو  رؤم ردا، ان ل، ل  )٢١(
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َ ازة ز  دةروومَ ر م ،م ى روورووى رةرةن دةَوة و طدارى 

 زارن طرةرة وةىر ،َن دةمَ      ةرةوةى دةرةَط  نَ ن ون دة 

م ،ش وا َ ر دةت  ك ا و راو ن ن ََوة، ى ك ورا و          

     َوامَ  وةى ةَار رم وةم  َ  نذ  ,ن  وامَ   وة

وام ن ووداو٢٢(ر( .  

 رةش ةدةم درو دةت (( طَاموةى دا  راور و ةدةم و          

ةم دَوة و رةرةم ارن  دةرةَ راو روورووى َر وة و   

  .)٢٣(طزار  م ما ن))

روة طمى موة ردَ و ((طَةرةوةى ن ان رَة و  زامرى    

، م امى ردارة، (( رة طَاموة  طَاموةى      )٢٤(م طَل رةرةما)) 

 دةوةر دمر ر زؤر ،َن دةمامَو داممذ وة مَ  شؤذامر م

  .)٢٥(دةطَوة))

 ََن دةوت مدة د مرةرة ىَ  س ،داوةامَط  ،(س) ةرةوةَط َ

  ن َو ر دة ,ََش ةطَاموةى ا دةت.

  () وىَ تى دة  س  د        ا مام وةَ  ر زؤر  ،ََر د

      م   ررة  وودةداتا رَ   ،(َ) ىَ َل ى دةدا  ،َى رط

  ، ت طر م مو  رةدا و م رةرَ دى طا ون.)٢٦(َوة

 .وةوون دةر وة زامَط مَر و ر ارةوةدا ىرَ  

  طَةرةوة = طَةرةوةى طَةرةوة                       مدر          مور =

  س = طَةرةوةي دى        در                                            

  ن دةردةوَ: طَةرةوة  طَاموةى دةا، دوو رن:وة 

            َ دةن ََ و م ،َةَ ن  ،رمد  نوام :ن رى

 وةى دةرون  رَى مو ن َوةوة وراو َو طن  س دةن ر             

  رةرةما د  َرة دة َمى (طَاموةى )ةوة.

وامن  درن و ن َة ،َم  د رةرةم دن و        رى دووةن: 

    َش ط ،دى وةىامَى طم َدة وةامَش طَ  ،مدةط  ؤ ةرةوةى

  (ن ان) دَراوة.

                                              
)٢٢(  ) مدا  وةامَط  در، ل رم ،(ن رة رى) مؤو ر (٦٤و ز.  
  .١٩٧-١٩٦ طَاموة  رؤم (َارةى روام)، ل مةر، ل  )٢٣(
  .١٨٥روة، ل ن )٢٤(
  .٢١طَاموة   ؤم (د د ا)دا، رى ، ل  )٢٥(
)٢٦( ر ن٢١وة، ل.  
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دةرة   موروة  و  رى ط مم طمى  رى َوة ةمى  ط مى

  .)٢٧(ةَ  ازى طَاموةى وة

 ،َم،  طَاموة  َ  و رةطز  ََوام ( رووداو، رةر، ت،       

           ،ة وة نو و م مى ذام ود َ  م َ ر  (....د

رووداو    َرة طمم طَاموة و  َوم رووداو  و رةطزةم د ومن      

ِر   .ََم  َ ووداو       َر ، وةامَط  وى ةم و م 

    وودامر  رة َر ووداور وة. واامَط ومدرو  رة امر و ودةر

َا م َدات ذامووموة رامَر طط م ،وةامَ٢٨(ط(.  

   ر وةامَن           ط َوام ر وةََ َووداور م ن َووداور وة ادة

 َرادا َووداور َ اتوووة رامَوةى ط وا ،ون اَررة م)ووداو )٢٩ر ،

     ،دة َدة َم وا ى مو َوم وةامَط َ   وودةدات وووداو رر دة ؤذامر م

َردةَ و دةَ و دة ،َ م  و َؤ َن رؤم  ،َر رةطز َى     

     َام  ،وةَردةط م  را ام ةو ومون و مدة  و !!دة

 ََ ن و َوةر ووداوام٣٠(و ر(.  

   دة كةرد وة  ، ك وةكم ، ىَدوور و در ووَ وةامَط

مدةن دى دةَ دوا  مو ذامةن و دةب طَراوة ن  دة مرن وةك            

  .)٣١(ماوةوة) ر وة ء رة

  ى و زمى ر دةََ دوو ر: طَاموة

طَاموةى زارة :و و طَاموام دةطَوة   درَاَ ووى ؤظ وم وة و          -١

..... ن و انَى مؤذامر  وةىامَط وة ،ردةوا شَ.  

٢-   :دة  َم وة ،وى مم َدة  وةَدةط وامامَو ط ن :اوووةى مامَط

..... ،(َو) نرم ،ن ،ندة)٣٢(  .  

   ، وةد م ز وةطى رزؤر ىةم ،وةدا وةامَط موة طامَط

   َدةط َرى دةم ىوة      )٣٣(مَك دةادةر دة َرر ور ,

                                              
   :رة دوو ط ةَ ،كردةن د َ رةىدةر َ م ن َ ر اوور ،م ط  

      ١-     ى دةرةم ٢ط- .وةى مم ط  
  .٧٦-٧٥ى ت  ومى َ رؤم ردا، م  ةم، ل  )٢٧( 
  .َ٢٤وةى ر ؤ ردى، ا در، ل  )٢٨(
  .١٥٣ طَاموة  دام ( و ز) و رؤم (رى رةن)، مر در، ل  )٢٩(
  .َ٢٤وةى ر ؤ ردى، ا در، ل  )٣٠(
)٣١(  م  ردى مؤر مزة ٢٠٠٠-١٩٩١ ،د ،ىن، زامز َ ،ر ىدر، م  رزان ،

 ،َو٧٧، ل ٢٠٠٩.  
)٣٢(  دا، ل(د ا د) مؤ  وةامَط :٧وام.  
  . ٨٧زةم رؤم ردى، رزان ، ل  )٣٣(
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رى و رَى رةى َ رَةَ و دةطَدرَوة، م  دةا روورووى رووداو و         

ر  ،ارة ةَ  وةن م       اورد ةَ  وةدة ووداوامو ر ووىروو

 َش دةَ)٣٤(  وةدا وامَط  روم َ  .    َار رم دارىواذةى واو دة

َ ز ،ََر َم زىةطر َ ىمَ و ،امووا ان وَم َ  راو َم

       وةرؤ وَ ن وةى وةرط  ََ وَ)) وا َم  وةامَط

((َوةر وةامَط)رى      )٣٥م  و َوةر م  نووداوةى رم و و روة

  .)٣٦(ة مرة مك زامدةش َى مت، م طَامو

 ت ط ن اوى ط دم   وةامَط :وا)٣٧(.

 ؤظ َومز ا  ،وة ََر دةرة وةىمو  دارة و ووداور

زة وةى مَ َ  و روو ات،        وة  َرَ م ،)٣٨(وةن دةت َش ن

ر   )٣٩(م ارى  ؤى طَاموةدا دةت، روةك ن ارى رةو ا دةت       

وةى ((رووداو ر  م دةو َرم  وَة طَامو  مو م دةا     

  دة((نن دة اظ)٤٠( .  

  

وةرةى دووة  

    ةم (م)دا طَاموةى رووداو  

       و رادة ،وةمؤك و رؤ ىدم  ة ةىوةم ش رووداووام م وة وامَط

ة م  ةوة،   ردةَ ما، و واى  ؤك و رؤن وة دوو         

     َ ن رى موة وامَوةى ط     َو     ذام َ ةت ور ةن و  ا

ا دةن ر ت  ،َوا و طَاموة  موة  ةى ََم دةق     

 ؤك و رؤما دةدام ،َطر  رةما طَاموة  دا ى َوةو موة  و            

ن و م وت   ماوةوة،  ردة ؤما وةمة   دمى       م و دا

ةوة م م ،طَل وةا  وة دةَ ض زؤر و ض  ودي َن ةو  م دةا   

   ة  دووة وةامَط  ىم  َوة. طَر  َ ن َ د ،ام

             م َذام وة   وةَروة دةط  ش رةوة. دَر دادة  وةىامَط

                                              
  .٢١١ر َ، ل ى مرى ؤ ردى،  )٣٤(
  .٢٥ طَاموة  رؤم (َارةى روام)، ل مةر، ل  )٣٥(
  .١٥٦ رووداو  رؤم ردا، ان ل، ل  )٣٦(
  .٧٤١رم مم ر ،ذار م، ل )٣٧(
  . ١٧رةم رووداو، رَان ن، ل )٣٨(
  .١٧-١٦ن روة، ل )٣٩(
، ٢٠١١، و رةن و ،مى  ، وَ، ١٩٦١- ١٩٢٥ى مى  دة ردا رى ردن  )٤٠(

  .٣٢١ل
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            و ََ ادة مةرط  ي وم  ام ة وم د مةذام

د مةوةى ذامَ          ون و َلَ وة وام ىام َدة وة  شم ةراىر .َ وة

  د َذام  َ ، َ ،َزرةط اام و  د مةَل ذامط ومَو

 َ دةَ  وةرَ و  م   و م ى وز ت، ر وة دة   

ة، واَ ى  م و َ ذ و ت طرام ردا دَ و دةام َطَل و       

          ووم ى ىدم َ وةامَو ط  وةم   .ََ ى اَرودؤ

  و  وة وامَى ط ام   يم شَ    ََ َوة دةم

             مرة شم تمم ن وو دا درا ى وةد مةو ذام وة .وةَ

   دمَر دن ور وة َم ش رةوة. دََ ن وة ور  اون ووم

   م خ و وة وامَط  م  ان  وةم م َ  .دووةا دروامَم

ن و  دةمما وزن ن و ش و وا دى   ر و رم راَن      

 رة دة و ىط ى نَ ن و واى وةرط َ.َ َ زؤرى ََ و  و َ  

  ر ىَ وةامَط مةر و رة   َ دا رووداوةَار 

    َ وم َؤظ و رى رووداوة ور َذ وو نو َ نَ ،وة ان

مت داون و دم ي ا رووداوَ، رووداو   َررى و  رووداودا دةذى و م

         مورةى ذر ط َ و رووداو امرووداوة رةو َذ   ؤظ  ،انر

او رؤَ طمَ     ة   .ََؤظ  َرري و رَدم ر رووداو َ و روود   

ذمََ ، درة  وة ؤظ َ م و رر مو ا ز َ ذ َررى  

  و رووداواما و ري َةن و رن َ دةت. 

  م و  مَر وة وامَط   دم م    ممط  َد وة

 و م، مك  دى  طَاموة ى  ،َدَ ددا  وةمةى  

      .و مر م و  وةامَة طوةم ،وةر ىة مو ر و و وام

   ،كم ر َا طوة َلط       رىى م ،َوم ، َم ،َومور ،ََ

        م رةد .ََ ر م و  َ دووة وةى رىد م ،دووة وةامَط

و دة و َ    دة َى  طَاموة ورَم  و م طَاموة وةمة ر م   

  ش و وا و ى ى اوةوة ووةمة  زادام طَاموة و  و         

م َ رم .ََو واى  روورى دة ى وةمة ر ، طَاموة ا      

ك و رؤما دة دةو ،َ دة َا م و زادى   م دةَ وة ؤ

        م دامم دة ادةىر  ةوة ن راوة و ا دة  وةامَط  و َوم

   م وةامَط م و    زؤر  .وةاوة وك اوة ودا م نَ

       ر َد ط ،ََرم د وام ون و دةر ا َدة وة نن دووام

دة َا رووداو  َذةك، ن م د ،ََن  رةطا  َدا َدرَوة.         

   وىر َذة رؤ ر زؤر   وةى رووداو وامَك طذة ر و ََا دةط دة
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ؤ    َ و مى  دةت،  ر ر  روورى دة ى       

َ ى  وةامَواوى ط ت و َدر  ىم ،كذة ك وةو م رةر و م

     ود ان داةَار  .وةََ و َر داؤ دواى دة َيَةوة و راوةرط

ط َم و دان و ت و ؤ  و دم دة و  م ذةك دةما      

 نرة  ةداَ  ،وةمَدة       وةرؤى مََ ند َر  ،م َ 

      ،ةوة دى ن ؤ وةىامَواوى ط  و   ، وةط  موةَ

   َ َو رووداوط َن دةر  ىة ى ن و   ،ةَ وةامَا طمرة    ش

            َؤ رووىروو ر و وةرطَ و  ن و اوةرو م رة  ندة ر و وةرطَ

       م ى ومة و  ا وردى وةَ .ردة  ا دة م   وةدة

وان  دوو َم ر و د  ََ ر و         درَى  در دةوَ و ؤَ درَ و ا 

   و روا و َا مَوة.    

 رواموة (م)  َو امى  طَاموة و  و م رر ن        

مي ن دووة و رى وة و  م َا   طمم و ومم ى  

      و (ذن) م (ارامم َ ) ى ر ر دوو اامد  .ونَ ري امدة

  طَاموة و رووداوط َومََ    ن و دامم ى دم مى  دوون.

، طَاموة ق و ات و ى دة   طوةو     ي (  َمارام)دا

 رووداو  رةاوة، د َ داة  ى ىَ ور رىر َ وة رووداو

       دمواز نامَو رؤَل ط دمََ  َ   توة دة َ و )َ 

ام رووداوةن.  رووداو و  و، وة َ دةت َ َ و رةى  

 ر  ةى،  و َ رةطزة و ، وا َة َ ت ى رةَ دةت)            

َةدا درة  رووداو  َم د وم مَ و  َ مى  رووداو َدووةو          .)٤١(

  ،َ شورام ةَ وا ،داوة  َ وةىامَى طؤ ي َةى دةَار

(   َن ة  وة. ى      رووداو، م د رَوة، م و   

  ى  اَ وة وراوةَاوة و دارَ  اور ى ر  دا، رووداو(ارامم

وم َوة وَل دةدات وةرط ََ و مى  ذم دم ر و  و و       

م دمى د، ذم َم وة خ و طم َ رَ وؤظ وَل و َم  ت.       ذ

َ وةا رووداو َة  ََوةى ررى طَاموة ر وةرط داَ و  رَى ؤك     

  .م و ََ وةَ ت:ودة َ رة دة  ة  

  

  

                                              
٤١-  ،َ  ،نرى راظدا،  طوةم رط ى مرؤ  ى رووداو ،  َ رةدوازدة ذ ١٢٥ 

   ٦٢. ل  ٢٠٠٧  
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ر وى  َ  ر  

ر ددة م و همط ر  

   ون  َر و ن

  )٢١( دام م ، ل دةطرا ر  دة و َان

دة  َةدا  رووداوَ دةَ  َر و وةرطى  دة دةَ و زامري       

رةَ  دةدر  ،َوةى زةى  ز َ و طَ رووداوةى  .َ َرةر َةدا        

َة وَل دةدات راوَ ر و    ر  َ    ذم م ى وةرطوةو و 

     ى داة َدة  وةامَى طؤ ت. وا  ى د ر و ََو وةرط

        و رةم  ى   ىومز و ،دى ومز    وةَا دةَرووداو

ةدات  ى َ رزطر ت و  َ  طدار وة  و رَى   َن َ و وَل د

       ذوورةوة وم  دووة و ا ى ر زوو رووداو ةداَ .رموان  م ،ر و ط

  مو راراوةم دةوا دةَ رةوة.  

رو رةم  َو ر ر  

 رو مد دَل دة   

  وم وا   

 و  وم  ل ، م ام٢١( د(  

َةدا زامرن اوام دةَ و و ر و رى   دة َةدا َ ر  

طوة و َر ز ى رةورةوةى رووداوةن      و وةرطََ اوة، وة َ ى َةدا وةر

دةَ و روورى رووداو َةدا ر  َاوام و موموة  ط َرة  وة دةَ و        

َش  ى  رةرى رووداوةوة و َ و   موا دى دةوة           

   و مى  طَاموة دةَ دووة.  َوموة ة

   ددة م  

 و و ةدا   

   د  ا و 

  )٢١( دام م ، لمو و  طك ا و

 ر رووَ ت وةَ ةوة دةَ مرة وةى رووداوامَر ط ،وةَرووى رووادو دة

مة  َرةرى رة ر  َ  ،  موا دةوة دةطازرَوة  رى     

ا،  درة ر َرووى وة َةدا موي َاوة، و َى  مرَ طم رؤذطرى        

ا  غ و َن موم وة. ى طَ رووداو دة  طَاموة دةت و         ت وة و  م

  َر دواى دة دم  رةما، َةوة دةَ مو و رووداوةوة.

و  ى ى دة  

وز  ت وم ل ، م ام٢١( د(  
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ةوا  مام طَم و َر ردة رةو رووداوةما و وةروام       رووادو رد

طرامرى و ررن و  رووداوة  ،ن وة   م ر طَاموةى 

     د َررة دواوة ةَ ،وةطم   و رووداوةى  وةى رووداوداامَط  َلط

      ر   َ وةو دةم َرووداودا د اوةرم  رةشرة و ت واري دة

ا و ار، درة  ذة  دمد و زوم زؤر و اوام ذن  وة      

ذ مَت و م           ون و رةى نؤ ةَ و ن رةمزؤر  دووة َ ي م

ذن و ر  درو مو  .َ رووى  ة دةت و ردةوا رةو رووداو و      

  ؤى طَاموة دةدات:

زة  د زؤر دة  

ت دة  ا َ :تط َ  

  ةك  و ىد

  )٢١( دام م ، ل دةرط ت ت دةر مى

            وة وامَط م َ  دووة د  ىم داام ةَد  

داوةو ط   َرَم (َ طت) دط َطَل ى  داموة َ ا رةطزى مَ روو           

رووداوةى ر درو دووة، مَ رووداوةَ ةدا  زامرم رَى  دطوة     

    ا اممو م را ةى و َلط ى و  دى دمراورد   ووراوة

 م ى و  م و ارداش      و م  ،را ى ردةَ ت و ر دم

:  ت و َ را ى  وة ر ش ،وريدة َ وة  

  ى دووى دا ر

  وى  ام دى ر،

، وردور و و   

 َدة م! وةى  

   ن و  وا،

  )٢١( دام م ، ل   من دة دةوا

  رَى رَم  وة  َ  م طَاموة و و طَل           

رووداوةوة، َةدا وة ر ممم  زةم رووداودا و   َرم  زامر رةى 

رةرى دووة مَ دةى   طوة و واوة  وةى  ت و م س       

ت، رةمة  و دةروومم و رةرةش  روو، م (( وة ى مو  

  وةى ةدوور دة    ((َ ن مامم م )٤٢(         اوةدم كَم ر ى رووداو

     ى و را ا مم ى و و را    ى  راوردى  

َةَ  ى  ردةر و راَ م  رو رووداوة دوا .وة:َ  

                                              
٤٢-  مَ) ارد مؤى رم دوو  َ  ، د د مل  ٠ ، (ذد٠ ٢١٤  
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امر ى ن دة  

ةوامر روو   ردار  

م ىَ  مدارو   

رام   َر دة ةك ل ، م ام٢١( د(  

   ر دم  و َ ى دارىط ك َدة  وةى  و   ، 

ةَ َ طَي  ام ار و زامن را و  رى وان  رَى را     و و د

رؤ دةموة. طَاموةى رووداو  ةدا طَاموة د و  ن ام و دةزامَ  و         

رووداوة   ارة  وىر ر ود َررة ةرةوةَط    مرا و رط   ن و دة

و طدارى واوى زامرم مَ رووداوة و دةزام َى دة   زامرن دةت و ى 

     وَ   ىةَار و اوة وردارة و ةدا  وةامَط .ََدة َ 

 و          ،ىوةامَط  دوو  و رووداوةش .ت ن وة  ى  ىم

ز  وم ،َوم  َو َ ،َار مو َا و رَ و ذطرى دى   

          واز َر ى مةوى ذَر َى دة  وةى تدة     و ََ ىَ مدةوةرو 

  ذمَ مَ دى   ررزى و ار دة َ ت.  

 ى (ذن) دا،  د َوة رووداوطَ طَاوةوة و  مو دا،         

 و رووداوط ،امرد اوىدا  ةى   م ردةو مد وم م

              ةدا   ىمو رووداوط .ار م  وة ار َط  

َةاوة ة  ةوة ، وة رةر َرة  دا رؤ ك ودا  و      

 َل ةىم            ،م اَ ا م ش و م ََ و  و رةد .َدةدر 

  دمررة ن و دمزؤر   ما ك و و دم موةى ط ةداَ 

        دة مورا زا زةة َدة   .نا ر وَ ردة

  وةرطةوة:

مذم     

م اث و   

 م و زؤر را  

موة َ اط  ل ، م ام٢٦( د(  

 دةَدا  راو  و مَ  ر روو و َ  و        

  را ر و وةرطَ ،وةَم  م       و َ  اوة وا  نواوى رووداوة و

َ َا مَاوةوة َ ر ى َاموة و راظدم  ت. ما دوو     

رةرى رة رووداوةم  دراوة،  وام ( ة ش و ة ا)  دوو    

ة، رةرى رة رووداوةم  ة  َةَ و ق و ر دةن    رةر

   و رووداوام ةشوةم وة ومرووداوة َط اممم  َدم َر م َدة  .وةط

    وا  س ى  وةى ازةىم  اونَ اوا   مدةوةرو ت و نوم
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ََ ض وامى  زون دةاون و ض وامى   ر زاراموة وة. مم و           

          ر دةرووم رىر و ز ز  ،مدى رووداوة ىَ و َ مم  شرووداوام

  و راى  ن  وة و ا دوور وَوة.   َر و وةرطَ َ  و

ذام َم ذن َم  

رةوام وور َم  

م و  َم  

!امط رة َم  

 مد و َم  

  م َر و مزان

مر و م َم  

امط َ َم  

َم م ومد  

مم م َم  

 م  َم  

 مو ر  َمل ، م ام٢٦( د(  

دواى دة َا رووداوةم ت  دوو رةرة دة  طَاموة دةن و                 

وةمة ر و واوةوة  وة   رَن رووداوةم ى س دةت. درة َةدا رووداو

             مو  دواوةى  ،وةَ ن دوو و كو  كذة د و ر ،كذة د و 

َ رووداوى  و دةرووم ن رداوة  و رةم   زؤر و ؤظ َموا          

 ،َزةرامط مذ     .َ ى ى  ىرة رووداوام  وة ى د

رووداوام  ذة وك ن ةوة دةراوةو    روورة وى دا مرى     

      َرةداو  و  و م  دووة و نوةى رووداوةدمو  ىم  ىرووداوة 

     َم و ذن، ذام َم   َدةزام ر و وةرطَ ى .ةوةر و وةرطَ ى دؤ

                رةد ،مو ر  نَم و م و  نَم ،رةوام رو ذم

دةرووم  درَا رؤذطر  مو دا    ذة و داموة  رووداو َ و  

َوام و دوومن رار ةا و روة دى ة  رودةوةما رةمَن 

  دووة:

م  َم  

مرزق و م َ َم  

دةواى دةردام َم  

ام  َم  

 م ط َم  

 مزو ذة َم  
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ام  َم  

 م م َم  

وام اى َم  

 م و دةر َ َمل ، م ام٢٧-٢٦( د(  

          َد   ةداَ  دا وم  نة  ت ىمو دةرووم  و رووداوة و

ذةك  دوون، ر َن رووداوط َ  َرو َ و ط ت ن        

           رةم ،ََةى دةمَ ةت ةم ون م  دةو روا ندمررة ان ور و 

موة َ  .ََةدا ر درَى دى    م َرو َا و دوو َةى زارى د

رووداوةموة  م وك ووة مامة زى ر وَ و َى ك ت،  

م و  دةموَ، مك ور  َن دةرووم  ،دم وردةرم و            

َاموةم دؤ رَ رو وةرط .روة ق و دى رووداوةى ر دوا  رووداوامو ط

( ك  اث) دارَوة و و داوة رووداوةن  ر َى رةووة طَي ات و ؤظ             

اَ وة (ك  اث) ارى       مرى وة ت َ ن َ .ََن رووى دةو

دموة و راظدم َى َ ر و وةرطَ وة  وةى َ رةدموةى        

     ،ر مرة َ َو ط َ  رةد  ،َام ىدمررة ر و ،اث َرووداوط

 ىوم دوو ))  َ          ة وةى  ، ووزان و دواى موم ،تن دةدة  نة

 رد ن  َ دوور وة، طَل ومى َوو واودا،  وةى ذم رد ةون  َت))    

)٤٣(         و و ،وةم زارى  رةرة و دوو وا وم    مذ   ىدارام

  رؤذامما  دةدةن، َموة، طَاموةَ   ،  و دةت.  

دة َو راش ام  و رووداوة  و دةرووممى و دوو رة ة و واوى       

  َرووداوط  موةى رووداوةامَس  ط ة وةَو زارى .وةة ىدم 

دةَ. مك  زارى ةموة َ، را رةرةن ة  ،وةى  مووم و          

            ،وى مدة  َة رط نَ ،   وة ،اونَ دم رو ارى

مى رةى  م  رَوة  ومى ( مَن ر و مزان) و ( مَن      ز

ام) و ( مَن ى م)ى رطاو رط ر مدة ،َم َ   دوو         

رة  ر رةد ،َ رة وة  دةم ةَ      َلط دووة وَ  ش   

       وةش  روة اوة ودا   ،ردى ى ر و رداب و م دم وىرة

              رة  مرووداوة  رم ،َر م  َرم َ  دوارؤذدا 

  ََوة:

  

  

                                              
  ٠ ٢٧دام م ، ل   -٤٣
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  ة  مام د

 !مت و ط  ل ، م ام٢٧( د(  

           ، َرةم   س د ى  وة   ،رة   وةى رووداوامَط مَ 

   ة  ى م ى وَر وا  ت وث دةوطط ز   م

َ      وةو م  اوىرد َ  رو وةرطَ وة و مةز َر ارا  .

طاوة  رَ دى   ط و طث. طَل وةا  رة ََ م ر  َس     

وةَ  و َى ى وة َ وة و    وة   وة ن  د رةى ى و ر

             وةامَط  ى وى ممرة رووداوط   وةوة م م ى َ اىر

  ت َةوة، ى وةى ى رةوة ذةى وة دووة   رووداوام ران:

 م و زؤر را  

موة َ اط  ل ، م ام٢٦( د(  

           ردةوارى ة  و رى دةرووم و  ىرؤ  دمورة 

           ش زوةامَط  .ََ نوةى رووداوةامَط  رةى    وةةوة م 

      ةرةوةَاوة و ط َ نزاد نرة ةوة ىَر  و  وةامَط

     وةمرةى رووداوة واوى رىو زام َدةزام مرةرة و و و واوى 

  و ةرةوةَط ،َن دةزامَ ت و  و  .َدم َ ي راوة م َ  و ام

رةراى مش رةرةن ارن  موة  س ن ن و و رودةوةمن  

  و دم  وةى وةرط واوى ر و ةرةوة وَط دة و

طَةرةوة    دةرةوةى رووداوةموة وةوة و دة     رةرةموة، رمة

رادن و رةردم م و م  وةى  ى و َر َوة  ى ى  

.َ دوور ا  ى ت و  

  

  ن

   من:ا م َ دة ووة 

١       رط وة وةا دؤزدة  ى اوىرى دَو ر َ وةم ر َرم وةامَط 

            وة ة وةم  َ ،دووةداط اوام َرا روومؤك و رؤ  داَ ردة

  اوموة. و دان و من   طَدر

٢            مو و د َ ت و ر ورة رووداو و ) وة َ و  َط  وةامَط … ..

. وةىامَدى و ط وةىامَط  رة رى دوو َوة، وةَ (  

٣   َ وة وامَط مرة   َ رووداو   ) وة م و  رووداو وم

.ن موم (.... َ ت و ر ورة  
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 ( م)  َ و امى  مي  رَم طَاموةى رووداو وة  َدووة،          ٤

     امواوى د وة و ا ةَار  وةىدم م َةدا      وة ر دوو  م ا

  ري َوة.

٥  ر ام وة و وور ةدا ر دوو  وةى رووداوامَط مَر  

.ََرا رووداوة وةرؤق و م ى ر و وةرطَ  

٦    امَدى و ط وةامَوة، طامَرى ط ردوو       مود م  وة وَر  وةى

  وة.

  

  روة

َ أ: 

م د د  ، ى  َدوو ومى رؤم ردا(َم .ذد) دةزطى ث و  .١

، مَ ،  ، ردة ٢٠١١ . 

 طَاموة  رؤم (َارةي روام)ي ر  دا, ل مةر ,مي ل,  .٢

 مَ٢٠٠٩ . 

ر ، َى مرى ؤ ردى رةوة  َم دووة م ،دةزطى ث و  .٣

،مَ ، ردة ٠ ٢٠٠١   

٤. ،م اما  د (ادثا ) ىم١٩٧٨. 

٥.  )امرد وري  ردي مؤر  ووداور مرة  , ن انَ١٩٨٥ر – 

١٩٩٠ ,َو ,رد يد ماوةو,  , (٢٠١٠.  

٦. مدا وةامَط  ،  د َ در رم  مؤو ر م ى ا (و ز )

  ، م ماوةو وةوَ ىدا ، دةزط  ر ى (ن رة رى)

 .٢٠٠٩ ، دك ، 

، و ،مى  ١٩٦١-١٩٢٥و رةن،  ى مى  دة ردا رى ردن  .٧

 ، ،َو٣٢١، ل٢٠١١. 

٨.  ,مَ ,ةمي رم ,  ,ارد مؤر  ووداور  ,د ل ان٢٠٠٩ . 

م  مدد ةم , ت  َ ومي رؤم ردا( ذام طل, ر, راز)،  .٩

 ,مَ,ردة  ث و ي٢٠٠٤دةزط.  

ر ، (مى أمرات ، –   ذار م ، رم م ر) ردى  .١٠

  ١٣٣٨،ران ،

  ب  طظر :

١١.  ،َ  ،نرى راظدا،  طوةم رط ى مرؤ  ى رووداو ،  َ

 .   ٢٠٠٧   ١٢٥ دوازدة ذرة 

  



  ةم (م)دا طَاموةى رووداو
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  د ىم  ج  

, مي  ١٩٨٠ – ١٩٧٠ا در َ ,وةي ر ؤ ردي ري ردما  ٠ .١٢

,َو ,د يداب, زام  ,راد 

درا، زامى رى    ، طَاموة  ؤم د د اَ ، ى  .١٣

، َو ،داب ى د٢٠١١ 

١٤.  م ردي مؤر مزة  , در  رزانن, ٢٠٠٠ – ١٩٩١ز َ , ,ر يم ,

 ,َو,د ي٢٠٠٩زام . 

  

  

  

ا  

مما  نا ا  ن اا  د واد اِان ا   و . و وا م و ،

 ا   ،و م ا واح و او ا و ا واو ا ن ا  وا  

 واوا  ُ  أر  و  ُ ا وا و  ذ مى ِان    اد 

وٌد  ا، و  مى ِان ا  ااء وا ِا ا ا   ا و ا و اء 

 .ا  دواوا  

 ا رة و اا د أاع او ام ،ٌ  اء ص اا  ىم ذ  وة

ا ت ام .ي  

  د  ا ضوم و ا ا   دن ا و م حول أن م ا ا 

 .د و ما   دو ِا ا ا تو  ءا و م (م)ر اأ  ء  ورد  

  

  

Abstract  
One narrative of modern art in this century of humanity, and has the status of a 
clear and visible. There is no doubt that the narrative filled a large area of arts 
story and the novel and epic, theater, narrative poetry and prose, especially in 
the story and the novel where she held her ground floor and convenient to work 
and movement and with this we see that some of the narrative elements have a 
presence in the hair and often see that a lot of poets resorted to this art in terms 
of technique and body construction and benefited from it so much. 
Moreover we see in poetic texts of poets There element, and types of narrative 
has become the focus and the main outcome of the poetic text components. 
In this paper, we try to explain the status and place of narrative in terms of 
meaning and concept and we review an important element of the narrative, as 
stated in a part of the poetry of the poet (Kany) and highlight the attempts of this 
poet and benefit from the art of narrative and clarify it. 


