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  َ  

و ر َدة م  و َةر َدةطدةط  ،َرري ر َرو طَةوة 

 ، ةو ذام َ   و دةرووم م ر  وم رير ز  يمدة

َ ر،   ردةواري   دةمي دوا دةي   وازَ طرامري 

 يَر  امدووة، دة ن رد  ام  و، زؤر  وة وم َل ور ةوة

ن مَ .وة  ذي  وةدات و ةم زةي مان و َل 

 ةو ر وير ،دووة َلر  يموطو ط  ررة  .وور  ردةو د

 يم ي انَم  ةمو ن داوةو ةوةَ .َر و َرري م ردوو

) طَل  ردةواري روو   و داوة   ر  ١٩٨٥-١٩١٠رد ( وداَل

 نردةن و د ةم يَ وازو   ،ت ريد م و .ََم

 مو ر   و وة ن وامر  .َل وماذ ون وَ رو  مط

    راي ذي و َ وةا طم  روو. 

  ر نرر ون و ر  م و دة و ر وةَ ري

ردةواري وة و ري اون. رَزي َوة وة ري ، وة  مَ ري 

. اري َوة   دووش ذي دةب ،   و ري  دة ن

 موةرة و  و ذ     ََ َوةر م     ،وةَ

 م  دووة  . ذي و و  و  مذ ةمةر  ت

 ََ َوةر  و  رووي َلط ،وةدة  مةمةر دمةا  ي

   روةن و ي َة ردوو زم رة و ي.            

                                        

 : يذ  

ي مَ ي وازة. َةرام اري   د و   ذ روي وة،   

روامي وازةوة َن دووة، و  رام و ر رؤمري و ي 

دةي ظة و ذدة دةطرَوة، وا ردوو ردة رَم و ر زي و 

 )  رم ر  ر ردوو م١٧٨٩( ز  ط) رةم  .
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 )(م١٨٥٨ -١٧٩٨(زAuguste Comet )   ر  ،((١٨٣٩ )يذ ز) زاراوةي

Sociologyردةوةي ددم زام   ،م ط .َر(  مذ م

). دوا زام  ٢٨:  ٢٠٠٦دادةمَ، وةك زام َر  زامم د دةوة(امم طز: 

 و ارةم ذن و زامم ي طوة.  ،و رؤذةوة اوة ري ر ذن و 

 دمو دا   ط ار اوةو ،دووة َل م  م و دة

َدن ورري ر طرام   راي رش و وم دَم وا مم و رةو

 دةب يذ ةرامَ ؤك ن وؤي روامَ  ،َ ام  ن

طَوة، وام ي  رةو د وزداري ردةَوة مام  َدموةي 

 م ،تن مووَ ووداوةَل و ر راَم  وا  .َ ةا ا

وة مَن طم م  ،من م ي ي ن و مي ران و رَا

 َر ر  ي  رةي َ  .موة  طوة و  ز و اري وو

ن َوة  ماوة  دة: دة َم ذي دةب، ري دردة 

ر همةر ممي وةوام )  َ  .وةم م و وو١٩٧٢ َدة ردةوا (

 ) م ريوو مE.Leibfreied  َود ) وةك ة ر وةدة  (

 َ َيامم (ط )  ( وام  يذ  َ م  َ وةير  ،دةق

م  دة دةدات  دموةي ر  ،( ) دة : َو رة 

ة   (َ طرام)   رؤ َ مطََي. ي ةوة راي 

 َدة  :ز) ي مارة   َر َ ٩٩:  ١٩٩١  وا .(

   ،  َر ممط ، يطةي ر  يذ   ر

 وة وةك ( واامطةري رَم  َم ي وةوامَ ررام ، ،(درم دؤرَ و  

 ةَو  نار  يذ   رؤظ و د مة  نوذ يوامر  .م

 ) .ندةر ن و مز  ر ة  يو وا  ن داوةو ر و

  ( م ،( ي دة  ي)و ( ي مز ر ) َ

 امم .وور  يةو ر   َ و وم   ريامرط

مدة رةم ري  ةيَار وا وةك دوو ر ن و  و ون ن

 دة  . و دوا ردة و مذ رةدذي ط  ردة َر َي دةوام ندة

  ري ذ و وزام ازمَ ي زاموامَ َدة ، يي ذامذ

  دووان  َدة  امت م دة َوة  دة وةي دةدم  َ س ن

  وةَ َي ووةر َ مي دة  يذ وةيدم  َدة .َ

 روةي دةق وةك ةم  دةم ةوة  و ر و َةرة َوة ر وةي

  َي راورد اورد ََي دةامم  ذ ريو ط  يرذةوةم

 و    رؤمََا مام   رذَن  و م ،ن َة 

 ريدطم ري ر يمر طو ط  . م)ةيLe chats  (
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دَن(د  اوس)و  ،( ) درا ط دةري   رةي ذ و 

 اظو ر  درةزووي دة ( نط ) اَ  ،م ةي  م ريازطَ زام

د ) م  ي َلط ،و ار ادة  ن ةي  ( َ

   ندة طم ت ودة  دةر  َي و َلَ  مة

 : ز)وة مة  وةاوة وةم١٠٠:  ١٩٩١  وةذ َدة َ  .(

 و طَ وازي و امم  َوةر َ رن وة ر يذ

 دؤ  دمراورد ن وو  ريازطَ و  يوامَ  ،اورد ووَو 

ر .َ دةام  َ  زموام دة  دةامَي  ك ة ي مدة 

 َو  وم  ي وةز يم و و ومؤن، راوةَ مز و و  َلط

 ؤظ ات، دَل و دةرووم نَ  وي زؤرداران ووم دامو م و ،دووة َ

ادةر   و َز دةوروذ و  .وةش دةش ط و دةرووم م زارو و ََ

دةدةت،  ردان و رمروموةي زو و زؤرداران و  وَ   َََ ََة َل

ري َارن دةوة. و و  ورم و رةك درو دةت ران دة و  وي َا

  كوط ر دة  َن دادةمراوة ن وم  ر  ،ور دة

 موروذام  رة ؤر  ،ط مذ  ت م م ر .َل مذ مط

َزدا دة و   ،وةَ نرةر واز ك وري دذرةم يام ةَ ن  ،

َة  ي دةَوة مو  دةروون و  دةاد و راي دةَ و رةماموةي 

َو دة ََوة دةؤظ دة  ؤظ يزارام ون و و و وةياط  از 

 موةم  وةَودةم مؤ و وويَ رورام زيةطر  و زداري و و و

  وةدم داري ، وةَدةرةو و دوود َاورد  ودةروون  ةوة   .ودا

 وةوم داري ةوةَ ،دةدات َ ر ،ة  رك و نوم  وة(ر) ي

)  دةدر، َروةك ن ( ن )  ا و و د َ رَي دموة (

 و َ   (ر)  ري دموة دام رو َي دموةي  ر ان دام

ري دة مر  .(   مَي  راو٤٨:  ١٩٨٦وَدةي   دان ااوي :   رَ دوورة

 رة و  َ  مرم ،دةدةن    ر  ر رير

   ر وم  َم  . وة  مذ مةَ و  نَل دادة

 ررو   يوارو ذَ  وة و دوورمَدادةر وا  دوور ر   ندةرة

 وادة م  رامار رم  رم ري زامَرو ر  وم  ،وةمة و  )

 ن  ن وا  م َ  َو دة ر دوم  ي وادوم  ك م

)وةن و رةطام  رَزة و ١٤٣:   َ ١٩٩٢و دومو م واوة)(ان س : 

 ط و ذم  روةي رمة دوور  َ طورةوة  ن داي  ذم

 ررو وةيدم مةم و ر ،  ريو دةورو ذ َ وا
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رةو م راي  د، ي (د.ان س)ةوة ةم  و َل  و رامي 

 : تةرارةوة د  

  ،وةو ذ وري و ري و ةم يم    َ : 

     و ري.

 وةرؤك وم : دووة   ،   .ََ دة ةداتو   

   وةري زؤر رير ،وةر    و   رر: ََ

 َر م ريردةرزؤر    : س نا )َوةردادةم١٤٣:  ١٩٩٢  م وا .(

 امرردة و طوةي ددموومر دة وةي دةذ  ادة ور و زام مؤو ر 

طزاردم  طرام ن و دةر طر و ررون و رَدم .دموةي 

موةرؤ دةَ  وة  ةم ؤظم  وَوم طَل موةرؤ ري 

دة ت و  ردي ي  ر  ذة اما دةةَ .  ،

وي ي ردي دري   روامي ََدم ر   ردي ر 

ط  دووة ري دا و وةرؤكوة وةك مرة  ازي وري دام ك و يون و

ردةواري وة ، دةام زؤر َو رَزو رة رةمي دة رؤذوا ر دة ردي، 

  اة ، وةك رَزي وا رةطام و وا  و َري رةي 

  ةب.    و ذي د

  

 :  يذ مةمةر  

  :  يمةر :  

مر وةك دردةَ ، وو دة، وري روم ؤظ، دردةَ ن     

ر دةطمَ و وري ن َة زوو  ردةت، طر  ن و 

 ر رو ردة وان دَم َد ةم َامم رم  وةي َ نوةت و دة

ذن  ،ََد   و ووَي مر  ر ي داَي.(ن 

: ١٤:٢٠٠٦  يمةر  دنرطَر.(    ريو  دنزارو ط 

  م   م و  طََ و د ةم موةوةي  مَان 

ؤظ و ؤظ وت و  .َ دة  َوةم  م مَ و دة ور و داري 

ر وويَ م َ ،ؤظ انَري مو  يةم َيري دةد  وةي .نَ

 ي زؤري مَ ةدا ن    وةن و و   َل،

ةم وةن ك ؤظ ن  ،وةطن مرةزووة وو دةر  ةم و ي

   رة ردة ود ،مدام وةرؤو م دام    وم مرةر

 ط م  وة انطةر ر ،وور انرو  ط  مو وةك م ،ؤظ

 و      ن و  وةدة مَدةي دا ر رر و ض

  ي ك وم ن و  مرو َ ت، و ريوة دةداةمن رروم
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 ام وة يمةووي رر  موةي ط .َيةَدا رم َ   و

 وَ دة ؟ وا انرط مو  وَ مم و ؤظ وويَ

 ووَ م ر رر و ض ََوو دةَ مم ن ؟دا َ  ؤظ

  ؟.

ن داوة رةةم   ذوةمن دري ن،  م َ زؤر َ ةرام دةب و       

 ، نَ ،ةوةو د   ةم     يمةر اممةر

 ردة ود ،َاو دةَر ر ور وة ، مام  َ و ،ن 

 م ا ت. وةكي دة واري واز وم وةََل ر َ دةب   و م  َ 

  دةب يذام  َر امر ري رن، زؤرووَ م و ذ .َدةب دة

 ي وؤر   ارةةد ردة  اي در امر روةك  ر

 مَر  ارن نم ؤس ط مم ،  ومدا  َ  نم مر

دة و د ش  مزي و ام ردة و ط من، د ي طرام   و 

و م  رير اري   ذم  ،دووة م ورو وةي ن و مو 

واررؤذطري َووي َ ، َوار و رر دةب و مر دة ، طر 

دة   َ و ردةوا َ  ةو ذام َ دي َو ذام َر دا امرد ط ،ن

َق د .َمر و دةب و ت مَري َل و رةوةي رووداو و ري   ي 

طرامري ك و َل وة.   رر  ر ك وَل  ردة م من 

  ن ةمةو ر انَم  ية ةم و .تةَدة ر ن و

  ن رة  ةداَ .َيوة دةطر وةر ن و يوامو رو دم 

ة و رؤ ر   ا مطن، دذادم و ان  و دةوَي ان دوورو

َ دان و ري مدن   وزي م َل  روةي رةي وان 

 دمرطَر دا  ون رة  َ امدة ،وم م وةيدم

  ر .ََل دا ان و و    تي دة َ ي  َد

  اذ ،ر ر دوو  دمت و  دان دة ودان وم م ريَوة م

و  وم َل دةن، َةا دي  و دا  ، مَري م زاري و  َل

 رةطزةم   دموةي م  م و م مدان رةم َي  دةروو،

 اوة رر ي  ،تن دة م ردة ور د ر َي وَل وةردةط وةوةيم 

 وةن دة   ، وةة اددة ودةرووم َمدةط   ود  َ 

 )َدة   ود و را  ووا ََا  :ارة٢٠: ١٩٨٤ ؤ .(   موم و

رةم ةطةوس و روومَ ،و ردةوا زدةدةي م  دة َرَ و وةك ن

 ، رَي ذوةمن و   ةممن وة  دةب و  طَل َل

ن و دامر    ،ةممن دؤزوة وةك رةماموةي  و دردة 

و ذوة   ري دة ن َ اموة و َ مَ  ري م م  رةطاموة 



  وداَل   يذ مةمةر  وم 
 

  

 ٣٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

ر ةوة. دردم رةطز و ري م و   و رري َل  ورري ر َل

    د و  َ وةك  م  َيامدةب دة  وتن دةر نم

 ام .تر ا  َلط ي يم و َ ت و َل و رَي وَ دةب و 

و وطرامي مو َان و ذم  و ذرةي دامان و َو و وَوم ن 

د. د  و يؤي رن و ذر ذ ر ،ك وم ريَ وةك م ردة

وذاري و مَةواري و ن و دن و َو ذ  رة و  ن 

و دردة ن، زؤرررووي و دردة  و     ر وم ََل 

م وةك وا َاو مَ روو،  داواي رةر دةت. وةك   َامي مو َل

، َةدا  مة  و  و  م  وةك   َرر و ما َراي َل

ودوا مرة ر وَو روويوور َر ز و ََل    ةَ  .وةَدة

 وةن م ردة  و َ و ط وون و وام ي دةت و  

 ) . روةرو داد م زادي و ي وةيدمو  َدة ام ر ور َ

ةب وة ت و داَمَ و  َمة م َ ت  ؤظ و رةردن طَل د

  ةم رك و  َد د ر َ وا راةط َد  نوة

 : اا زاد) (تر ن َل و  ر ت١٠١:  ٢٠١٣ .(  ر ر

مدم   ان َ ن و َون و ردن و دواوو  رن 

رة م دةد   ون  مان و ردموةي )   رَ طزارن و

 دمن، داواووداوةت و رَ ردةورن دذي  طذاري و وة ةواري و و دواي زامان و

: ف اةر م ) ( َي داموة ١١٠:  ٢٠١٠م ةمةر   وةي .(

 َ مط َم وةَة دة  دا ممرة ن وم  َ و م  ن

، ةوة ي ةَار   ي يردة ياوةي رامةمو ر اوَ وةك

َ و   ذموة َوة، زؤري و رَزو رامي  دةب دةوة  ر 

دةب وةك دؤ وة ومدة   دةب ةم دةب يَ و ،ندة  

وَ راي واَ  ن دةب وي  وردة و طي و 

و دامر وَازي اردن و ر و ذن و َووي رم وار وردةي 

داوي رووداوة َون  مو من و ذن وطاي ن  مو  و دةام رة

 م ر دة  يو دي و ةم و امدةرةوة، دة َ ندة   وي مر ذ

  وةدد مي ذَر   ن وط ر ي ر ر دة   مروةري ذ دادم ر

مي مو زؤرر   ددي دةن و دة َي رةماموةي و ةم و دردة 

ن دةطَ زؤرر دمن موة   دةَ وَطو  و زار و دةرده 

  رري ورَدن  رَي  ن و ون طاموةي دم ن مام دم

).  ا رةمي   دا،   ر و وَ ٣٧:  ١٩٨٨ةوة(  ور : 
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 ؤذامر  يممو د  وةوَازوة دةي طم  وي    و يَوة وي ووَر

 .ََدةم  ن مؤظ و ذ  ؤظ ةم ررو  

  

      يمةر : دووة  

 َ رةطزةم و ن   ، وا و دة َدة د ي ي     

َ د َ و دةر  يمةر    .ردراوة ام  َرو ط 

   مو دؤطوةر و   .تي دةرا  وةك َروم  ية وم  َ

 وت دوو   . ةمن   و دةت و  رَةدم َل و ووة 

ن زؤرر وة ن و َ دةازَ و زؤرر   رَ دة   مَان و 

  دوو  وةير  . ا  َيم ،و م  ي وم وةم نر

ر  و دة  وي رَلط  و ةَ وةوةرؤر و موك   ووي ر

دةن و  رور دة و  موةرؤك ت، وا  رَي رَم زم ةوة ت 

 َ وا ،م  َو دة  َدة ري مم رو ت ام َ

ردة ، دازرامم ت د دة رداط دةت وام و دردم  و 

 و َ  ط   ي رط ،اَل دةوط َل ريرو ةم ري

و دةدا دذا َ د مي  َرامر دة رمةوا و ةم طَل 

َةن ت رةت واي ي  (ا ط) دة : ي  مم دردة 

و   َت وَواوم رؤذطر مو مَ و  َ رذةوةم مرةواي ن 

م وة   من و ةدان ( دوور)  (م ) موة  َري و دردة طرداوي 

 دةو  و ن و زووةو وةان مَم َم  ةوارم َ  رانزؤردارو داط

 : ط ا) (َوان  ).   زؤر  ١٥: ١٩٩٦دادةرطةر   نزدةم ر  ذةرةوام و

 ي  ر ي موة داموة، و وة و دا ي مو  طمن و 

مم  موا و. اظ رزطرازي طن م  موةَ وة. 

 روة . وام دن  موةو وموة  موةم  ي   ي مو

  ط  زدةم  رةيم و و  ي َ  ان زؤر و ؤك و ر ي وم 

  ت ودة َ  .درَيم  وةواي م َر م ،َ   يَر  

 وذ و طووة ت ت.  دةام موة وةك از  مو ي ت ر 

  دوور َامدة  َ رزؤر ،َ  .ات ت  رةي واي م  وةم

 م )   يمةر ر َيم  مزراموة داَي دة رك و  

 : ط ا)(اام  ر رامرط  رداطري ٤٠: ١٩٩٦دة َ  .(

د  ري ي  ةداتر  يو ذم  ردةوةك د دة اور

 واي وة   م  رة    ،اورد ووَ ووداوير  ة  و 

م از  رَي رَم زموة ش و روذامن و مان و زاون ر  وز و 
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   دةت.  ز طم زا و  و ووةر  ط و من و موه 

  م  و  .ررام ر ر  و َر  َ دةروون  مرردن و

رَم وو ري ط دةت.  ا  ر  دةا ودموةي ووةرو 

 ،رج م  ذ  ان  زؤر ،َ َاوَرت و ر  ، َم  ر

 َ روون و ان وة و مو َل  رت و رَاو  َ وةك 

 ر وةيدمو  ون ار مم َر و  روةري و دادووي مر  و 

مرةوا .رمة ردةم رش و ر ن داوان ان ومران دةد  َل 

 دم ازي رم ،( ) ي) .َ شر ت  ن دةب و وة وممر

 وةير  ر ري شمم و .تدةَ ت  َو ةور َ دةب

دة دةطم  ون و  وم م مور دةردةت دةَ مور 

ر)(َ ر  يوةرو َ رؤ دَل  و َ لط َ ريَم:  م٣: ١٩٨٤  .(

 رؤ رة و اظ و ر مدا  طَاوة  ر و زادي  و دةرزون 

 ام رةت رةن.  ي  ) ي  دةوري  رَي و مَن و 

  دوذ و وةي ن مووة ) ( رةل : رَي رزطر من و موة 

).  َ ر  را( طدموة و رةدم   زت وزؤرداري و ٧٨: ١٩٨٩

او  م  داطدن، وا دة َو م ور  ، َةم ذم وة َ و دمن

  و :  دوذ َي) ( ا  ر٢٥:  ٢٠٠٢م  يمةر مَر  م .(

 وةم ي زة و  ممار     وةدمان و ورم   مر

 َيدة  ، وةون ومم  َ  َ ةوة م ي و ةيَار

 .  يذ ت و  

  

  َ : رةمي ذي .

          وةيدم َ ،َر موةذ  َ  ( ؤ ) ري، زاراوةدةرووم

زؤرر   اوة ، زام دةروومام ورا ووة،  دةرووم مم دةد. و زار

   ن دةوتوامَو  و ؤ ري .دةدران  طم  و دةي دةرووم اري

  وةرةوة   دةوةرة وةيامرط   زرادا  و ر  دماظش و رم موةد

ومم  و َاموةي َو دةن رةد. طم م دةروومري من وم و 

 :  ) (و ؤظ دي ومو دا دةرووم َ٣٦٩: ٢٠٠٦ط مم  َ ،(

وم مور  ن دةت،  دموةي دة دة  ،، راو رةو م دةرو

  ري زة رةي دن   وةَ   . دة مَوةي دار    دةرووم

  َ ري و ةم و َ    وةر م  دن  يؤظ

مَ ، ن زؤر   ر ؤظدن و َاموةي ري دة ر رةمي دةروو

رةي ردة من و ط .وام رة و  ر موة  و  مطرَوة 



  ر .ث.ي.د     ا د ي.ا.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٣٥                                                           )٢٠١٦ 

ي  ون و ن   و مر دةطرَوة َ اموةي ري دةرووم  و ر

دي ن و ر   ررري  دةن ر َرو طَةوة و و وارة 

   يمات( دةرووم ون َ . ََةَ٣٤٩- ٤٦٩  دوذ  و  ن ي ،(

 َ ،انو  م ر موةدة و و  ووةي  اامَ ررام

ةم ن ون ي ون درو دةَ و َ وا زؤر    ارة و 

،َ َ    و  َموروذام )   َ َامو م َدة ا دروؤظ دةرووم 

  ،تدرو م  َ و  َر ون ي ،م وةيدم م وةير

 ةم  ر راو ةمي  ةوة  ،م   واوة. 

  و واوي ، وةمذ    َ  ) ( تد دةز ومز و َدة َ

راوامي م .(   َري دةرومري  داَن و رةي دةا  و ١٣َ: ١٩٧٨: د 

 ورري  ري دة و مري دة  ،َةم  موةوةي مرمة، زة 

دةم وةك رؤم و  رةي و رة دةطروة  ره   ةوة،ر ر 

) م رةم يطةوة رمو روي ،نو زا ون ١٨٦٩-  ١٨٠٤رةزا يَر  ،(

 )نذ  وامَ و  ان ور ر و و مرم مذ   : ا ٢٣٤:  ٢٠٠٤  ،(

   Biogrphia LItreratra  اد  وي ( رج ) طم ر و َوامدا د َ  ( اة

  ،(زو  ١٨١٧ ي  وة  و زام انَم   وور يمواز و

ر طون و د،ؤ    ،تدة و ياظاو رَ اي ر ر زام 

 .َوة دةمدةرووم وم زو َل و ر ي دةر   وة ورة دةن دووذ

 وةي ،تن دةطَ وةوم يَر  وةَازطم  نوا ،   ا ون و انَم

وواز  وما رةن  امي ن دةرة و  دةن ردادة .َرج، 

 رة زة و ن دةة وم ا و  ي و ،َي دةداتوة ط ون و

 ش َيرة اَ ر  دةرووم مةمةرةي ر ش َ جر  دةب

)  ( ؤ )يو  ،وة َرخ دو ١٨٩٩ودةرووم  ،(موم وةيدم )َ (

َ و و وةن و زوم   ةم ان ومرم ر وم و رةي يوام

 ن ود ر   تش دةَ انمرم  ا ردةو طو م َ مم  

و َراوة مطوة مر طزار وَ اوامي ردة ا  دةت.   وة 

وم  دام مري َ وام و م  َ و رةزووة  َوام دةرو

  ) (وةدة يَر  رةزوام و دمَ  َيوةردةط  يراوام:ي ١٠٦: ١٩٨٣مةر .(

  توةي طر وةَو و وةام ر ووي م دةرووم   رةم دة و 

 ذ مر وي، وةكَ ؤظ     وةمرة زا و ةيَار ريو دةوروو

راون و ؤظ وةك مش ن دةدا. ري ؤ   مط و من و  

  وة وَل  ام ةرامَ ن، زرة زا ري ت ومردةوا  اد ودة م

  (م) طري م ي ور رةي ( رد ) ري .وا زدةر رر دةرووم
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   ندةروم وامَ مَ  وم وة ور وم دةب  ي ؤ ي وةرة

َت :دار. س و) (و٧٦:  ١٩٨١را  وةدم .(  َل وَم زو ون و ررر

 و ز و َل و  َ َمذ و و واريَ ،و و مة س وو

ةروومم ي ؤةوة  َش داش د و ون م دةت. و   و ام وَ وزاراوة 

، امَ و انَم  َ َم   (   ، و ،  ) وام اوة   دي وم

   ،اؤظ   َيوة دةطر تدة وامَ ي وم ن وم وةك  ازي يَر

 َةَ َم    ؤظ و  ز ن انَم  َم  )  د َم

 زام  تَ مة و َامؤظ م م ،تدة درو دةرووم َم

  َدةرَ َ ك َر ن رمي داوامَ: َم  رة َ  

  م َد. -١

٢-. م َلط م  

م َطَل و .مَ دووة و  َؤظ   زاون و دةوم ي رووي -٣

  ام ي ر ،َ اورد َر رط ن دةدات وة و َم َ ن

 وذ )( (وةَؤظ دة وويروور دةرووم َر د َم  َ ن انَم

ر و ي ان رةمةداوة. ؤ مم .(    ش وة   ١٤٦-١٤٥:  ٢٠١٣ة:

و امَ    موةي ةم ؤظ طَل  ر  و ور َي ران

و  دةر ر  ؤظ و ؤظ و  طم رةمة دةروومم ري ؤ وةوة 

 َؤظ د  دي ي و و وممي  ؤظ رامر ي ي و ر زو 

َي ي.  ر و و وممي  َرامر  ي وة، رامر رةزو و و

ردةَ م رؤري ؤ ور  َن دةدؤزَوة مك  م دةادة 

  ريمؤرةي رو و ن وةك ريمؤر رط َدة م  وة م َوةروم

وةن ادةي زاد و ر ور وَت و وم وةك دةر دموة و  

رام م وادةطرام َ وا ؤ ر و و َوةذوو دةوة و َواممن 

ان ورر ). (وور دة  : مة ٢٠٣:  ٢٠١٣ؤ موةرزاري دؤز ؤظ َموة دةط  .(

:   موؤظ دؤز اري دةروون و م   

 : رؤ م  رادم و وت و ر و داازم ؤَ  واو ط ن 

 اويرد َر رةزووه دةوة و و َامو م   ،وةاَ ن مو و

َ زؤر و رودةوامي ن دة َ ذَر و ي داوارم مَ  . مط و 

َر ن مرةَر غ وو را رةزو و ر ي دةرووم وةمم 

  ردةوا  دة اوةم د ََ ن  ةي وزةَ طوة مَرو دة َةط

  م َ طم ؤ ي .ن دا دا دةرووم و رر ادمر وو

     ََؤ ط دمَر ر ردةوا ََ و  دارة و

  ووري ن دةت .
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 َؤا رم مذ  َ ؤر ؤ ي ام مذ َط  َ ؤر دما : دووة

  رة ومد دة ام مذ مةمةي رزؤر،مو دا وةي در ن وةك ،ة  

راما  ذم  واش   رَم موي و م و َادامموة . ؤ ل 

 و س و  و َ و َدة را يمو يت، زؤروة دة َ ،ور

َر ََدة :م ان ورر) وةَ نةم نرة ٢٠٢: ٢٠١٣ .(    

  دة وةيدم  و زاراوام   ر ووم دةرووم رر ،اري دةروومةاري ر

و ري مور و دةق ر دةوة َ  َش راظرام دة دة د.  ردو

وة وة،  رَوة  و  وةي َ راظرام دة دةن د، 

 مو  و ي زام دةرومَ ش   و دة دة د.  رةوة ؤ دان 

َو ر ر دةب وةي وة دادةم وان كون، م انو وامدم زة و

داَممن  و ارةمار وان زادةي دةرووم م، زؤرر رَي َوة 

 َو  كردةري :  دا ا راوة) (ز َد َومز روَ ك و ٩:  ١٩٩٨َ  .( 

 رامو وة َامري دةدةرووم   وةا  :    

١- طو م ط و دةرووم م و ر و و ؟َدة َ دة مَدا دة ن

  رَةَ؟، رةطزي دي و راوة و ةم دةرووم ؟ 

٢-  امدة .  يوةم دةرووم  ر دة َوةي دةَ يَر  

٣-   )رَ ر دةرووم  َةَ  كرر ض دة َدة :١٨٥-١٨٤: ١٩٩٠ وة .(

 رام    يزة دة دة َ َامري دةزي دةروومَك رادةض ر وة

دةروومري و ودو    داون  و ش وواي رام داَم َدة رووموة؟.

م دةن و َاموةي ري داومن.  َن و زاراوة و مي رد  ََؤظد

 و رمي ؤ َ ؤظرم رةي دةروومري د  م و ك و 

 دة يطةو ر ي دةروومزام  رةت دة َ )ووا َ  زاراوةي م  

 مدة َوةي مدم مط َ م اار م ،ةو ر َت و ورةط َز

 وم روة،طرة رةت   : دا وزاد ام ( ذي دة يوو١١٧: ٢٠١١م (

ة َ  و دةرووم و رَ رةمي دةرووم روامي دموةي دة د

 Oedipusرن وةك طَي د   ) مري   ري دةرووم دَر و ري

Complex) َو ط (Electra Complex ن ردةوا ر ود ي   دن َو ط (

) َن ٦٦: ٢٠١١ي َن   راَراموةن ) (  س : دةدةوة ر وه 

اري زام دةرم ودةرووما اة دةان، طااوة  مو  دةروومم    رو دموة 

زام َن و و   و   رة و دموةي دة ،روة ي ؤة وة 

  م  امرط  ا م وة ؤ  ،اوَ َ ن ريم ر

،ر ن و رَ ريم ري و و وةي م ،َ ك دروةَ ض ن و   َة موةم

 َيمر موم مرم  يوة  وةي يَ شوةذام  وةََذ
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مَ و دوارَ َ  واش و زةت   طم  ،َس َه 

 ١٩٧٨:  مرم ي زام َن و رةزوامي  رر) (  د 

:٦٦ َ.( َوة و دةدة دة  تةدرو ةم و روَ  مي وروذام

   َ نن و وروذامَ  .دة َزةطر   ا ن ش م رن، زؤردةرووم

  ،ََةَ  رَ ردةرووم رير و َ يَر راظي رمدةرووم م و دي

دةب دةن ري  م دةرووم   مر دةن  ط  ت و رةمة 

 وم دا    دةرووم م  وةَردةط ةم و .دة ر مدةرووم

َد   كة   ر دة َدة  يمدةرووم  و يَر  راوة و

َرةي دا دةَ، دةط و ي دةق َ ر و مرةي َوة  رَي 

)  وةي ر . َرور ر  دمَ ن و وةيور  م وةي ر

 َ ،ؤظ َ َ  وةَم د امو مةَو  م و مدةرووم

رودؤ ا و َوامن م   ،دن رامررك  وَموازة و 

دةر، َ ر َة : دة وذ )( (ين و مَي دا َدةط ١٨:  ٢٠١٣ .(

م مي  ةم  زوم ةوة  رامر رووداو و ن و رن 

 ةك َموةو دموة زي    رةوة  طمَ ةي ذي  راد

 َور س ودةرووم َيم اوةم ،( ؤ) ريَ  وةي دةرومدم نَدةي دا و

   ؤ ،( م رل ، رد ) وةك م ؤ ري َلط ان وور ؤ

ر َ  زؤظ ور ما  موَ دنةا اري  ،وةدؤز  و 

ودةرومام دةب  د ط ي ؤ ماو َةرَ دةرووم دام  ان و دن 

 اوة دةي داَن َ وة  َ  درد،  ي ؤةوة  مةر 

و َ و ذةوةمي ي َؤ رةزو و  و  رن دةت.  رَي ري َل  ورةزوو

 )  رةو شةم  ،َدة دة  دة ر و  يَر  َم و

ؤ ي مط َ و َن دةوم ون و وةك (    وةَ  .و

   وم و ذ  وةَدة م ؤ ري ةوةَ َل  دةرووم  و 

 م   د   ك اري دةرووم   ،د ذي وةيذ  دة

 ةوةؤ ي  رَوةك دا م  ،يَ رة  دن كؤ م رير

 (ردةوا وةيوم م دن و و  ةير ري و مةم وةير رةزوو

 :  ٢٧:  ١٩٨٨(رو َار .تَل دةوم  ت   وةر ؤ ةوةَ .( ةي

س و  و َةري  .روامي   مموة دةَي   واز وةن َل و 

،َواز ي ون و   و يَر ،ت شَ َم  َةدةمَ  يمدةرووم

دؤَ. زؤرر ذم   د مور ر َروو رةماموةي و و رو

    ن   ير مرةرة وم َي دة وة وةداةمي  رر

 ط و طم  رش زؤر .تدةر اَو دةم  رةزووي و و  ت ودة
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 ور و  ة ي وةمن ممر  ؤ موةذ  مط َ   ،َيدةط

 ََل و ور  واوي ورووي موور دي دةرووم .ندة وا م  َلَ و طم م و

دةزام  دةا دةت َا وة  رة وة، وةك دؤ دةرووم وةن ك   طَل

 م و َ َ دةرووم  وام و ََ َو  م  دة ر  و

ري دة و مري ش و اث  دةدم دةرووم وةمي وةك  دة ،َش 

دمةي ر َدة.دة ي وةي  

  

 دووة   

  رةمة م  ي  ودالَ .

و طي َري دةَ  وةي دةا  دةَ طري دة .روةي دةب      

 ريَذ َوك دةةَ  .ة َ  و َةَ نَ ،واز وةيامَ و اظر م

 م ي وؤر   ك و  ،دة دة َ ت و ر وَ ري ن ن

َر و َري دة  ،ون زَاموةي  دة د َوةي دةب 

 يوامر  مي ذَو دةب وةك  ، يةري رَذ دةب دة  .وةذ

  َي اظَي ردة  .تدة ؤظ  و  مذ مةَ  كةَ و 

 ،ن امرو ط  وَ م يوامك دا  ردوام م دةوري

   ،( ووَ دةب و)،( دةب و وا) ،(ندةب و ذ ) ( َل دةب و ) وة وةكَدة

،م  وم    وةوة دة ر     .نووَ وداوةر ؤ  دوور  

ر وةيامَ يوامر  ،وةامةمري رَ وةير  ،وةامةمري رَ َ ندة 

َا دةب َةَ  ةم درَدم زات.    ري و رودؤ ون ذ و 

َدةب ر توا دة  اوةرد  ةا ش .ذادو م ردة َ َاز  ك

 رَم زام ( )  رَي ون و َوو ش واي دووة  وة رةو َري 

  د  َ   َدةب. 

   ،دووة رم دةب و   وةيامةمر  ذةي ( رل ) و دووة وةي 

  .َ رم وةير ،م ار ،( َ زام  ، رم) َدة   يو

دةر ، َمر و و دام موةك  دواي ن دادةم .َرري  ر 

 و َ طرامَ ووا، مرم َت  َل دة  ،َر وام دةت

دة  ر  َةط ََد م مَي مد دةم ،َورامش وة 

:  َي) .(اةَ  اط ؤر   وةَ١٣٦: ١٩٩٢دةم  .(  

   َو امي   ردةَا، ةم ون   طر و  . وداَل، 

  دة َ ووَ ي ن  

 دة َةت ر و ذ  

    م ووة مََدة  
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 ٤٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

: د،س)                  ةَق ر  تو وؤذ١٢٤ر  (  

ر .َوةي وا  ،   دموةَ  و و زام و رةمي ذن ي  دموة و َووة

 دةت ورَ وو اوة  رن ط رد وة،  درَاَ وو  روازة و 

ر ةداَ  وةي وا ،ووون و دوا،ووت مر َ ََد    وةدم  َ

   ذن  رةو َون وطران. 

 : دة   

  ر ي وي رد و  و وة 

 د   وةن ذط  ووذاري ر  

     َمم و َ مو زوة 

  َ رؤذي موة  رؤذي د ذدة ردة ؤ 

    :وة             ( د،س رت زةرد و ممَ ي٥٥٠  (  

ذم َل  ارَةي و رذ َي و  و وري   ي دا دةذ دَوة. 

 ) ا  يةي ر ،اوةم  يةر   ة(ر رَل و م ط

   َم ،دة َر وم وةة او دةدات ورد َ  يَم و مط

وة. واري  م د و  َام دو  مو  ردةواري رةمروموةي و دة وه،

 وان و م  ردةواري مم ت و َةمي دة مدادروةرةم ر َل 

طزار  ردوو رةم زةرد      و دم ي ر  ممي زادي و رمان وة،

و رمَ ش دمَ  ط وةن  وت و   رؤذَ مَي و ر  ردان

  .ت ذ َلط  و طو ط َ َد َدةب دة يذ.نو  مم

  وة   ةشَ ،اودارد َرودؤ  وةَوة دة ن ادة ر

 يدة َل وم َ ، . ادة ري َل و انَم   ََزردا ةم و

   دام مط .َ َل  ا و دور ر  وةم َ و ،وةل داط  

 ، و َلط دن ن ومَ وذاران و م  م  ر .ن   دام مط

  م و ت و و دن  وةذارام   تي دة مم   اةَد

 : َدة  

   دةوة ي ران 

    دةردَي ط ران 

  َلط  ر   َد  

ردة  ،ذاران                                    (د،س  ف و ٤١٣  (  

  ،وة َر  روةريداد ومو م  ري واوري و ر ردؤ ا

و رةطزامي   ردةواري  و ارةما،   ردة  دا، َ  َو

و َاموةي ر دةَ  ري رةماموة، ذةي َةَ، رةطزي (  ،دموه 

و ردة )ة   رري واوي ر و َاموه    رَم دةَ  دةورور 



  ر .ث.ي.د     ا د ي.ا.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤١                                                           )٢٠١٦ 

 دةط  ةوة( ) ي  .دة دمدرو  ،رنر دةر َ و : ي و

 طَل  ر ن و رة مرا دةط ،َر وة   ي و طر   دةي.

 و ي  ر رة،   وم  رووةك   رووةك،  دةورورَ دراودا)

: اودة ل)١٨٧:  ٢٠٠٥ .(  

   دةَ؟!!!! َ وا ؟ 

  مَي س  و َوة

   ن  و  دراوة 

  م َر ي رازاوة 

  اردم  و ط و وة 

   دةذي و م ن  

  ي  و  ر   

   وة  زرة 

 را رةي م ذار  

  ر ي طَ دراو 

 ن و مم م م  َ  و  

 را ن وةةَ ( )  

  ،او                          (د،سر ووة م  نَر ٥٤ (  

َي  ردةواري ر مَ و َ داش وة، ذارو دةوم و ر و     

 ،َن دةزةرامن و طوازي ذ    ،ردةوار  مرة    ،دةرة

مم  وة مة    ردةواري(ورة داوم ي  رمة 

من ورؤن موة ة، وةك وم  مدان و وا ون، رد موةي ي 

مومؤوة (َارؤظ)  وة دؤوة و طو   :مو ردا ماوة، 

   وم زاد ردان : ت  ة) (ون١٦:  ٢٠٠٤م  َوة دة ش .(

  َل مةَ و  وازي  ي و َذو ر يةم رة راو اؤظ  وم

، وةور   وةن ردةواري  .وةدم ن ووة ذَ    وازة يم

 رووةوة َمي  و َن  و م     وةرةم َ ذةن 

مي  ردةواري راوة.  د    ذن  و رة وري  َ و  َه 

ي  ن   ،ان َ   ن ش رري ر 

، زؤر ر ري م طري  رووي و رة م رام داون،  ؤظ رد َا طزةري دووة

،طدةرة َذوةي ( رامةمرد ر وةيو  م   ،وةدا      ردة

 راموو م   وةي ي وة ش ،دةمر َل يرة از و وودوا 

رد س و  دةمن رةماموةي  مَ   و و وةري ي 

ري م زارو .َ ردة و ردةواري َ ن، وةكرد ذاري ر و  



  وداَل   يذ مةمةر  وم 
 

  

 ٤٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 ن مري ذ ام  ني ذَو ش وةكمر و ،َ نور دن و يَ رة

).  ١٠٧: ١٩٨٩اري  ردي ر رذَ دةرةط ن داوة) (ر ر د: 

 َ امدة ،مش دوودمَر  ،ة ي  ممَ دةب و رة وةير َل

وا زؤرر  ر  َل دةت و    َل دةمََي ووت و وَم َل 

  .وةَؤز نَ ردة ود  ررة وَل دةدات .تردةد  ةم    

 و َوو َل.  د وةرطَ  ري رةماموة  دموةي دةب َ، وةك 

دةن، و َي  َ  دردة رؤن َوة.  (دموة و راظدم دردة  

ر ي وم و َ  مؤظ و زام  م و   يةَر 

). ش وا  دةب دةت ر  رةي راموة وةك  ١٥٤:  )(٢٠١٢وارة ل: 

ب و دةزط  .َ   مو  ردةواري زؤر ر زةت وة دة

 د و َل  دة ردا َوة، و َي  رؤ  َمو 

طَل   و    ي رةطة   ا طَاوة.  ةم راوي 

زؤر ورد َوامر  )،وة نر، مررؤَل وو ر ر ن    دةب 

رن     ي ؤ و ي َم ة دةطََي، ن رةطة 

روام  زَ   ةر و ي  و  دة، وا  رواموة ي 

ةم:  ا )(نن دة١١٨: ٢٠٠٦،  ي وامَ   ،(   دا  نَ

 وة، ذي ط ر ر َ رط و  م وري  و  رودؤ و

   : َردة ر وة،  رَم دة  َرة روةك دة

  َ َ  موة 

  زؤر د دةن طر ر موة 

  ت ي ذارير   

   ،وة                                (د،س ط  ن م٤٥٦ (  

     ي و  ردةد  َوة دة   َل يردامو د َ ،ذاري  شدا  مم

دم ن و مدادروةري  مو َل ودةَوة،  دوور وةي  ي ذاروة 

 داوادم  ذاران و مداران.(وم وازي و موم دادروةري    دةم َرز وه،

 ي  ، يدةَذ  وةيمو  وزؤر و زو ي مَدا دة 

 ر و  وةن   َل يردة  دة  وةَوةَ  و

:ن دة)(ارامي ١٢٥: ٢٠٠٩دةةم  وةَ   دة َو دة وا .(

  دةب و َل، و دة َدة زوم  .  دة :  مَان

   ان دةري رة 

  مك  زَو زو ن رد و دارة 

 ر وةن وط ار   

              َ            ،٣٦٧(د،س (  
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٣                                                           )٢٠١٦ 

     َر  ان .َيم  ديمَ  ،ون رة َؤظ ر م  دمو ي

  َمر مزرامدا  كَ ك وةك ر و و ؤظ و انَم مةم

و َ و امَ  را و ر د  .َش مر و دةب و ةم دةرو

 مَرَو َذر  يم  و َ َامس م ش ر ،َر دةَدا

َل  رادةوة َرامر  مران و ان   درَا م رادوو ون  داوة. 

  وةير ن يَو ام ،اَ مي ذَو  ةنَار و ن

   دة    : َرةي ذموة   ي  وَدا.  رةوة

  رمة  و رووت و ذارن 

  َ زَو زو  و درن 

  ر رزو و ومي َوون 

امرس و ط   ،دارن                              ( د،س  ر٥٠٣ (  

  وَ طزار  ك دةت، رةم  دةت  دةط   ،َ دوو 

وا ن م َوةم  رةك م ، زؤر ر ي ؤظن و ون 

َدة  ،َوة دةطر وة م و يم ك  ،نؤظ ي ددة وم  وة

ن  و رَي  دوورن   و و َةرامي م َس   ذاران م. وةك 

دوا   ،  رة دةوة دةومةن  و ت ر دموةي رةن ( دموة

  ةر (م)  دذة  ن  تز دة يرة  ق .ترة دة  زيم

دةومةن دةط ،َو مي  (م ) رةن َةطَ دةومةم ،رام ون، 

رة ممرَ و ؤظ ذ رةي ذن دةوَ، مك و رة  ظ و  ن طورة و زم ؤ

 :  د)(تَ يمؤظري م ات و مري ٤٢-٤١: ٢٠١٣ذد  ندة ري ش وا   .(

موة رةدات.  رةمي   وا ذ  دةت،   وَوة  ن روون دةَوة 

 َم    ،ك يمةر  وةدة   دة َر و  .روم  و

وةك دردة  رةدات، َو و و رز و مَ دةوَ ذَرري 

 . و ووَ و وا  

 :َدة   

     ذار و مون 

  ر ط رةي طردوون 

 وم يَ دة َ ط  

  ،ون                           ( د،سةَ ي دا رم ٤٤٥ (  

    و دمزارط  يزار دة و مز مَر ، ي  ة  وَ و رير 

  وةَدؤزم ة زؤرة ووةم  ف و ،تل دةو ط  ورةم  ري  وةَردةط

  .دوونَ ووير ومم  يو زةمو زة ررام ، ماري و دَ  دن

  وة  ذاري رم و  و   ري م،ذاري م ر موم و مدا
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 ٤٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

م  طم دادروةرن   ردةدا. (ذاران و مداران و َة وازةمَ  ن وة 

َ وةي ، )(ن امَ اران وان و دةمدةو    ،م ان ورر١ 

:١٨٨: ٢٠١٣: َدة  ش ر .(  

    و طؤرة  ان زؤرة  

   ذار دة  رة وما زورَ ي  

  دة َر  ي و مم و دؤوة 

  ،رة                      ( د،س و ي ر  َل يدةر َ٤٠٣ (  

و رةوان و َ طَ طَ  ، دةطم  َة   رمة طزار زم َدة     

 مز امرط ).مةرةَ ش وَ ذار ،ارامان و دةمي دةو  وةي وازي، وا

 مَر  يزة ازةَ   امدة  .وة وة م   دة َازَ

 َ  طم و م وة وة  ان ن  وة وا َ و وري و 

  و ر دا  م  )(ون نردة يارة م رودؤ داريط وةم َر

).  َو وةرةدا   را  رَم رور و َي ت ي مداوة،  ٣٣٦:  ٢٠٠٦: 

 َوةرؤي مردة مَ ون و و دةر  يام وةرؤو م  

 زارط  .وة  امطةر ر  ردة و   و  ).ردة و ردةواري  و

مران ري ددي  ي َي دةت و َ وامي َو ا َل دةردةدن 

 ا مرة َل دةوروط ،تدة  :  اد )(ير ةداتو ٢٣:  ٢٠١٠و ةشَ  ،( 

 اران مو دة َلط  وور دة ، انمذار و دةو انَم  يو م و

   رةردن.

  ي  ودالَ:   ؤذ و

     وامو ر َم  اوان ةا زم ريدةظ  ان ردةوا ووَ اَي در

 اري م رري راور َ .ََن ذن   ذي و  و  دةَوة.

  رير  يةم واز  و ةيَ م  شرر  ، ةوة ر

  َ مر زؤر طوي ممذ ةمر .َووي دةردة وة ان دا    َ

َووَ دوورو درَي  ت و   َوة  مو ان وة،  موك ومم َدا وة،

 وة َر روم   ياطَ م ر .وة رد مَل دوذط  َمو م

َ  ام و    م و رة ري ،ادة ر  وة

  دوور  م و  وامم ت و َ ن، وارة َ  ة

  و ط  رد ام ررام  يمو ذ  .و َ َر 

   و  و ذ تةان درو ن و يوامو روةي د  دةزام

  موا دةذي،    ذ  و دةورو رو َل  وة  وام و 

  ر د وامر   دا  ،َ  َر واؤذر راموو م ام

 َ َل وم َ  وةير امط َر ،ارد دة وم   يذ
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٥                                                           )٢٠١٦ 

 ردةواري  يم    امدة .َاو دةَررور  وة. واَر

ردةواري و دة ردي و َةرام م  َدة طم رؤذوا  َةمََي. 

 ر وةير  .ادة ر مم  َيَي م رام    ؤن رَ

مة  رم را م ،مَ ك  ر دة دة ري مورة ر

دة ،َان وطري    مم ر زم دة و زون وي 

 م ؤظ  َ دة ر دةرام  ،نَل دة يرا ر .   و ر

 م رة  و ذ م م ، ؤظ  َ  ي

و     دة   ردةوارَ .ن  َذة و م    ر

 دةي مرة  ت و ،ونا ذَ ودووة  م مورةط م و 

  ذ ت و َي وم   ،وة رةشؤذطو ر ي رر ودط .وة  مي ذطَو

و ر اظ   دة ردي و ي اموة ( دة ي و م دةرو   زة وة،

وا  و. وا دة َو َةك َ ةم وري  رَ وو 

 ََ و ط  يؤ  َ ،ذي و دة مَر يؤ يم و ددة

 :  اا زاد)(وةمو ٢٦٥:  ٢٠١٣  رداواي ). ط    ي ي ردي

  رار و ن دةت  طم ووي وت  داواي ردان طما دةت  من. 

  : دة   

 وا ت  ؤذة رَ َ رد ي   

 م َ ذَير م َ ف درَيم  دةي داوا  

  ة زاد م دؤرَي ري ت وا و

  ؤي دا ر  وة  ووت ور ََدو  

  ،وة                   (د، سوا ة ز و  وةك ةووي ر٥٤٩ر (  

 و يَر  م ون زدةر م ،دانؤم ت ت و  ا وون وزؤر ر  داواي

ف مدرَي  دةمرَي،  َوَي رؤذي رَ   َ ن و روة دة .َ راا

.   َارَةي ةم ن و َ دةَ َ ََي و َ َذَي

ون دةطر  ذة و ي دةم طزارَ  اون دةن. ذة و ممن 

و دةن ر  ذ  ةمك دةر َمَان دال و د  ،و 

  دة  ي َذ  م ََر َ .َدة َ  مو م و

ردَ ،َةي زارة و   ددمَ ي زموام و مي  مَان م َل

رط ودةت. و دارة دَ و دةَ و  م ون وَن  رةوة  وة

 دار  َ وةَ  َ َم وةي م  ي  يرا و َيردةط

  ة و و دار   و َدةردة    دار  َيردةط م  

  زموام دةََوة.  



  وداَل   يذ مةمةر  وم 
 

  

 ٤٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  .َدة   و  ري ردوو ذؤ ةَ    و  ري   مم

  و َ    .دن ن وز دن زارط  رَيدةط مو م و  ري

 َلط َل يذؤ .دنزارو ط ري دارداوا  وةَازدةط  مةم 

 مم    و   ردوو يرةدا طَ   َدة ةَ  َ و

 )  ون و م انَم  َ   ،وة ري  (رد ي   َ  

  زارط  ر َ دن ور  ن    ،وة ري. واممز

  ن دةمم ةَ  .ن ر دام  ن و   .تك دةذؤ

ش دةطرَي ومَ  وَازَ  واَ  درو دةت. و ؤذ و َم ؤذ

 )  .َدة  َر و َي دادةم   َر وا َ

ار َرودؤ  َي وةر و دةرم ذؤ :وا َ ،( ،وةرة  ي

    َر دةب ، واي  ام   مذؤ و دمَ و َ و وامر

  ي دة ر ا وة ةيَ   ؤ َ ،وةو ا م ،وة و دا

ر رَا و َة مراو و وة ذةي  دةت)( ر ؤذ دةوة و، 

). َ ة ي ر ان دة وةك َك  ؤذ  ١٢:  ٢٠٠٤دي : 

ةَ  .ََةري دةرر وة ومَ ار  ام َلط اورد    ي

  مَة ة دةروو: 

  دة  وي رد رم دةر َر َر

 ةَ يا ل وةكط َر ون ر َ  

 دة َ  دَي َ ت زادي ر ؤر  

  َ دة  َوي داري ر و زاد ر 

مم     ،ر                    ( د،سَ ذاران  ٥٦٣ي (  

       ي .دةب دام و ذؤ ت و انَم  وازي  ةدةر  ي وةرؤم

   ،تدة درو  نوة ري ش ، يذؤ دةر  َاز 

َطري َ و ي ي دةت؟ وام  م ي  وا  ،َرج م  ر

طزار   ي ت وام َ  ر   رذوازي َ و رَطري   ذاران 

مو  ة ر ةم   ت. ي َ   ي   رري ر

 ذؤ يم ررام  َ ر زؤر َردةد  يَ و َ امة

 اموة دةر  ر .َذؤ وث وض ط  ر   وةوون دةر  نوة ،ت

وري وذي  دري َ .ةدا  ر ةي رةوة مي  ري  و

 م زادي و ).َوو دةر  ري داوةرياز و داوا زادي َ وة 

و َ د ،ي ن و  َ ،ن   ن  دوو    م

 م و زاد  ام ت وو دةو   تةَة دةَو  َ  ،ة
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٧                                                           )٢٠١٦ 

 ،ن م م زادي ومو م م ومةدا مد  .وةؤم ن  نو

  نو دوم م  م ان ورر) (دووة ن درو٣٤٥-٣٤٤:  ٢٠١٣:  ١ .(  

  

 : ذ يمةر  

 ا  . ،  مَر و  و ورةي Self  دي ؤظ، 

 ةمَ ةيَار  و   و  َدة ر ،و َوا دةردةم

  و َر ر َدة    : ةر ريدوو ومَو     

  ةةمَ  ،وةم ( ذي ) ري دةرووم :    و  وةؤظ دةرووم م

  دةَ و  م د  دةوة. مي ر   َ دةر 

  ترة دةردة و  ، ري : دووة  و ذ  مَ و  دي  و

دةورور،  ؤظ  ارَةما دةذ و ردةت و  ،ري َةن. َووم و دوو رة 

 :  ) ( ي وما ي َ٢٨٤: ٢٠١٤دة   رةدوو  ي .(

ن مَرا د دةت و ون َل و دةورور  رمة ي  وة طَي 

َوي وَن، طَل م    ات و م روو مامَ دوور  َ و زي و

  ،ت وةَ زارن طي زَر   يم وةرؤك وو م  ةدا دةَ َدةري دة 

دةرةت  دةرووم ةوة م دةرةوة؟ َن  و س و َن  مو دي 

وة دة : َدة  . َر و ريَم َر ر َ  

 م َ و َ َ  ر م  م  

 روام رو َ د َرز  م  

 د َط د َط  َط وة َط  

 امَد وم َط ز َو ط ز َط  

  ط َرش ط َش ط َ َش ط  َش 

 ذط ذراوي َط  َن ط َط  

 ا ا َرك وط َردو ط َط  

 : َدة دوا  

  طَ زمي ط َدي ط َوو ط ور 

 ا زادي َةت دا ط  َ َط  

  طَ وا ط َر ط ر ط ر 

  )              ١١٩وة   و   َ                  (د،س، 

     يم و و و  دي   كَو ةداَ رةون د   ،َد  ر

و داون  و طرامَ  وة  َ  مَي  دةطم ،َر ري 

ذوة    طر  وردي ي دة    زؤر رووم دراو و 

  ي دةروومم  ي ذ  وةَودوور َامش مم رير ،دي دة   و
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 ٤٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 رامي مم و و وة  و  َ   َوة دة ،ردةورو

  ةَ ط رم دةب و) ةوةؤ ي .دووة ي دي يَو دووة َ مة

  راوامَ ردةو د دنزدةر مَو  َو و راوامَ رةزووة و دةر

). زؤر ر و طَ دةروومم  ، س و ٣٤: ٢٠١٢م راودا)( ت  رل :

ردة و  و ر زو و و َاورو  د و  مرة ذوة و دا  وةردةط م

وةي  ا   ممي ر  اوة ري وة و طَ دةرووممي  درو دووه.

  ة ويزمم اردم ،َوو دةر  يزؤر     س وا  

   مةرةَ  ومم  نذ    و وةَ ي  يرط ََد () مة

 َ ي ويزمي دا م   ،وة  و ديمَ وةير مذ ذاري وا  وور 

موي ةوة ( ) واي َاوةوة  مزموي وة. رمة ( د. ل وف )  رةي مز

).  ي  ٩:   ٢٠١٠م ردي وةرطوة ، طا موي وام) (َل وف : 

 وةا  ر  ي س و و ر    ويزمم اردة و وةَ 

موطر رامر و و   ذن و دن و او و طردوون و ون ، ؤي  وم و 

 َ امدة   .  مو ذ و ي  وةدام  وةيزمو  م

   .وة  دةرووم   س يمو دة ي  وور نة ن وة

  ران : 

  س  ذاري 

 دة  ذار  ز و دَل   

   دة  ري  ودةردةدار رووت و  

 : َدة   

  ي دةم ذارو دةردةداري  

   َ ت مَ و ،د، س )         ١١  (  

  س  دن 

  دوذ ر دةَي   ردان 

 ،ردان                                ( د، سرط وة اوةَ َ٤٩ر  (  

  س  ا :

    رة َو  طمر 

 ،زار                      ( د، س ت وز و رر١٦٩وا (  

  دراو َرامر او َر  :  س و

 ََدة ل ارة  امز   

 ،د، س )                         ةدة   دةزام مر ١٧٦ (  

 ةَد   .اردووة ي  وةيزمو م ار  ر   ،وَين دةردة روة يام

 ر .وةاةمي روةزمم  َ  ،دووةوا  و ري دةرووم م 
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 اذ رَ. دوا  دةي ر روة وةَ راو  َزة و س و َازةي 

 َ   ارة و رم) . دة يةر اوة ي دةروومةو ر 

  نو دةط دةَ نزةازومردا رم  َم يَ  ام  زم و يَر وات

 وةرم واروهَون و  و  رم اوةش ر .َن دوان ددةرووم

:ن م ن)(اوةَودم  مرم٢٣: ١٩٩٧ َ ن  وةَ يَر   .(

 ر را مرةم  َل و دةط  ك دةرامط   نوا ش و و

   دي  .ََدة    وةَمي زَر   راوةي دةرووم .َدة ر دا

  زارا طَ  دا وةوةيي مد  مَو و)تدة دي دةروةي مَر َو و

 و ؤ  . و ،   ،     دةرووم  مزةةطر  كر

 : رةدا د )( (ََ ررطو ١٩٣:  ٢٠٠٤ ا دي َلط َم   ؤظ  ،(

ة   و دي ؤظ مَ دةطازَوة،  رَي مرةوة ر  ؤ  رَي مرةو

  طة  رَي دةوة دةروومري طَاوة. 

 و رةزوو  دواي م  

 وَذ   َر دةط  

  ت و م ر ي دةن 

 ،د، س )                                 و ن وز يَر م٤٨٨  (  

  

  و   و مَي مَان م در     ي ام  و ن دا وة،

م مي مَان دي ؤظ،  مَان  و و و وام  وا  و م  رَي 

َ وام ،ازي مر َ  وور وة دةََل  م    َ اوامَ رةزووة و و

  ََد ةم امَي داؤ  )وةَ تر وةرمرة  و داو وةان مَم

  رانَدا  . امدةرة   .نوةم  رنر ز ازةم ري نَ

  َ ر رير ي دةرةذ   م ،س م م دة ري  وةم

َةَ، وا داَران ممن مَ  و ما رم  ،َ دة :َةمي 

 وةوة( دةرةوةيان دةرةوة و مَزو م زؤر َ  ةم ( وةوةي دةروومو م 

 ةم  ة  .وي د ارةر نر و َامَ وةوةراوة. دةرةوة و مَوة طَ

  توة دةردة َد  اوةري ط وارة و   وةوةري م  وزادذي) (م

 : د ا٢٤٤: ٢٠١٥ا َ امدة ك و    )،   وا ري ردوو  يذ  

َل دةطَوة و و وم مَان ذ و ذ .ش وة دة )  َؤظ ي 

 َوةروم ا  ن مورة ذي ط َ ،( انَ) ك ي َ  .

    ) َامم ؤظ ي رو ، تدن م و َطم وام َ   َ   .َم

َ  َ)   َد ط وةش ر  َؤظ دة  .ت َو (  ( م وم َ

ري و ط   رَ مَي و  امي دا م  ري  و  َل و 
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 دا ،َروة ا  ؤظ ر ي و م دةدات، وةك وة وا ر س و 

و ( وام) يؤ  ،ات  َ ش و و مرو   َ  ( )ي

  ة وةك ،ت م و رة َر  ( وام) م ن رةيدةر َ يط

:  )( (رةو١٧١:  ٢٠١٤ وام    ة وا وام امة   ي..(

                .وةَن دةط َل و ر  

  

        

  ن  

١-   م و دة دمو دا   ن و طر ذ ري وةا ؤذةوةو ر ،

َد  مو ش ور يار ار اوةو ،دووة  م وا م

  َدن ورري ر طرام ما َ.  مم و رةو

دةب دة ذَري رةي   ،دةب وةك   َوةي دةب  روامي ذوة.  -٢

 مذ مةَ  كةَ و  مي ذَو َيدة  .تدة ؤظ  و 

  راظ َي  روامي مَ و  و طرام ن.

٣-   ،وة َر  روةريداد ومو م  ري واوري و ر ردؤ ا

 و ارةما،   ردة  دا،  َو رةطزامي    ردةواري َو

 ،) زيرةط ،َةَ ذةي ،وةامةمري ر  دة ر وةيادامَ وة ودم

َم دةَ و ردة )ة   رري واوي ر و َاموه    ر دةورور

.دة  

٤-   ي .دةب دام و ذؤ ت و انَم  وازي  ةدةر  ي وةرؤم

. يذؤ دةر  َاز   

٥-  موةو ذاران و  ي و ط  َو  ري دةو مردةواري ز 

  َاو و طزاردم   و زارةمن.
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  روةن 

  زم ردي 

  ،، و، ا ، و، َمي راس ،  .٢٠٠٩مم طز، ،  -١

  َم، رومي.ز)، ،١٩٩١-١٩٧٥ي رةمري ردي(٢٠٠٢و ، ، -٢

  ، ذي دةب، رك ،واوةي  ي رومي رك.٢٠١٣زاد اا  ،(د)،  -٣ 

٤-  ، ل وارةاوةي ٢٠١٣و ،َو،ارامط مة  دمةا و  يرة ،

  ددي ردي.

، دةروازةك  دةم رةي دة،و،د. مَ، م، ٢٠١١(د)،   س -٥

  رَةرا مي وةرطَان.  

  ، رم رامي زاراوةي دة ،و،َواوةي راس. ٢٠٠٤ر دي و  دي، -٦

اوةي  ردي و م مَدموةي  ، و ، َو ، رةي دة٢٠٠٦ر َ (د) ، -٧

  راس.

٨-  ، ن٢٠٠٦ ر مةَ،-  ث و يي، دةزط  اد ،ر، وم دةب و رةي  م

   ي.

  وةزارةَ م ،. دة ردي و مرةم دةب، مي ١٩٨٩ رل(د) ،   -٩

  ، رةم ي ،و،َمي و َث وودموة.  ٢٠١٤(د)،  -١٠

١١- ،ار راوةي  ١٩٨٩وي وي رؤا،دةزط ،ارد دة مزي رؤَر

  ردي.

َ دةررةي موةرؤ  و  ةم، ،و ،َمي  ،٢٠٠٩ن دة (د)، – ١٢

  رؤذت.

١٣- ،ط اردي. ١٩٩٦  ي ،  

  ،  وداَل، َم ، ث و واوةي َم.٢٠١٠ل وف(د)،  -١٤

  و مر َ،م ، مي ث وواوةي م ،.ي ام ٢٠٠٥ل اودة(د)،  -١٥

ز)، و،رد ا، وَ  ١٥-١٠ك/ ٩-٤، ذم  مَان دةم ( ٢٠١٤ة  ت(د)،  -١٦

  ،مي ن  ث.

١٧-  ،و دوم،م ان وررد ٢٠١٣و  َم،مَ،.دووة رط،وةم  

  ، و ، ،و، اد  ي،ا، اري ط رؤي ووان.١٩٧٨،  د   -١٨

  ، رةم ي ورخ،و، ، و،َواوةي وَ. ٢٠١٣د  (ث،د) ،  -١٩

٢٠- ، وام و رةدا د٢٠٠٤ .ردة ث و يدةزط ،مَ، ، ؤحَل و ر،  

،  رم زاراوةم دة و زام ؤظن،  َم ، موةمي ٢٠١٥موزادا اد (د)،  -٢١

  زةس.

  واوةي م ،.رم زاراوةي دة و رةَ ، ،م، ث و  ٢٠١١موزاد ا اد (د)، -٢٢
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٢٣-  ، وفرة ٢٠١٠م) م ارد دة   ر،اوةي  ١٩٥٨-١٩٢٠و،َو ، (

  ن.    

، دةروازةك  رةي دة م َردي، و ،َث وواوةي ٢٠١٠اد  (د) ، – ٢٤

 .م  

٢٥-   وذ (د)ة٢٠١٣  راموم َ ،َو ، ت دا  مة  ي دةرووممةر ،

  رد.

  ،  ور دةت ن طن ، َم ، ث و واوةي َم. ٢٠٠٨دي ي، - ٢٦

م زاد ما، و ،َواوةي ،رةمي دةرووم  ؤ٢٠١٢ت  رةول، -٢٧

.م  

َ  

  مز  

١- ، ا  ،س ن١٩٩٢ا . وقن ، دارا،  

  ، وت ، داراب ام. ١٩٨٦ا وي، ا وادب، -٢

٣-  ا ا،ز–،دا ع اا  ت . ، ت، ١٩٩١را ة، دار اا،  ة  

٤-  ، ا ا ،  ٢٠٠٦ .ذوا ان، ما،  ،  

  ، ت، ادن،  ،  اا.  ١٩٩٧ن ن م ،ا ا و ادب، -٥

٦- ،ا ت،و،ا وا ا ، ١٩٨٨رو .اوت، دار ا ،  

٧-  ،ذ دا م  رة اا  ا ا م ا رى ، اا ا ١٩٩٨ز   ،

  اد اب اب.

  ،اة ،    ١٩٩٢ ،ا ا دب،  -٨

٩-  ا دا ا ،  ،وق. ١٩٩٠وة، دار اا،  

  ، درات اد.  ١٩٨٣(د) ،ا اد ،ط،  ،ا ، دره، -١٠

١١-  ، درك ا،ارة ا١٩٨٤ .ا وت ، دار ا ،  

١٢ – ،   ،ت ، دا ا ، و مرو ١٩٨٤ ،.ات رات ،ت  

١٣-  ،   ا ا ا(د) ا ا  ب . ٢٠٠٤ ا ،  

١٤-  ، دب و اا  ، (د) ور ١٩٨٨ .زوا وا   ة ، ما ،  

١٥-  د ،ت ،دا ا ا ا  ،ت. سو ، دق ا و اد  ١٩٨١وان ا ،

.  دار ا ،  

  طظر

   . ١٠٥، دةب و ،ران،ذ، ٢٠٠٦ ا ر (د) ، -١
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ا  

      .صا  ة او ا  ممة ار ا و ، ا  دبا

  و ا و اد    ااد ا   ود اى و ادي و  ان 

 اد  و ا  ا ااع ااع  ا و اما وع  ا، وا ا

 ارس م ت وة ا تظ دب و اا  تم ة اطا ه ا  و ا

 .ة اظ ام  ،ىا ا و و ورة  تا دب.  واا  دي

  و دة مم  و ا م زاو  ىا    ىا ما درا

 ) رديا  ص ام  و  ا ما  ا ا 

  ا (  .  اع ور ا  ه ات و     ١٩٨٥-١٩١٠دال

 ا ا  دت ا ت اا   ا ا زا  وا ا ز اا

و ارد.ا   ا  ه ارا  ا ا ا ص ا . ا اب 

ا   ا . دا ت اراا   و ا ع اا  

ن ا  ا و  و ا ا ا  ا    ادر. ا اول ث 

ا  اد  ،    ا اول  ا   و  اوا ام و

 م ل ا  ن ما و ا و ا و ا ا ى و ع اا

  اوا .(دال ) ا  وا وا ا دو ا ص ا ا

ا و ا ا   ا.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  وداَل   يذ مةمةر  وم 
 

  

 ٥٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  

Summary 
Literature is strongly related to society and depicts human life in general and social life in 
particular .It expresses social and economic thoughts which explain the secret of intellectual 
and physical existence of individual and groups and all  kinds of conflict is legitimate in the 
community ,also literary writings can express the social as result of the close relationship 
between literature and society several directions and critical schools appeared calling that 
literature is social .Which acknowledged the need for inter preterit of poetic texts as a social 
phenomena. It dealt with the studying of the theoretical side of the relationship of sociology 
to poetic text in the critical view. In practical side attempted to interpret pomes written by 

Kurdish poet (Sami Audal ١٩٨٥-١٩١٠ ) because of the importance of the subject and the 

presence of the poet in these areas that enable him to express the concerns of the 
community.  
Perhaps, the most prominent problems I faced the completion of research is the different 
uses of literary terms between Kurdish and Arabic languages .In this study the descriptive 
approach is used. The objective reasons are mainly linked to the value scientific knowledge 
field of sociology literary studies. The research consist of two chapter and the most 
important findings then the list of sources .First chapter consists of three part .First part 
deals with the definition of sociology and the concept of poetry .Second and third part deals 
with the dimensions of sociology of poetic text like  social , political and psychological. 
Second chapter deals with the practical Sid , of poems and their social  political and 
psychological dimension of poems written by(Sami Audal ). Finally the research ends with 
summary in Arabic and English language 

  

 


