طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةرندا ،14 :ذمارا( ،2 :زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى)،

2011

رِيَنماييَن بةالظكرنىَ ل طوظارا ( زانكويا دهوك ) ىَ
طشتى:
ثيَدظية ظةكولني يا بذارة و سةراثايى بيت و ثيَشوةخت نةهاتبيتة بةالظكرن يان شاندن بوَ ض طوظاريَن
ديرت .ديسان ثوختةيةك و ثيَشةكيةك و رِيَبازةكا فةكولينىَ يا يةكطرتى و ئةجنام و ذيَدةران خبوظة بطريت،
زيَدةبارى وىَ ضةندىَ كو نابيت هيض ظةكولينيَن لقىَ زانستى ذ( )15الثةرَان ثرتبن و ظةكولينيَن لقىَ
زانستيَن مروظايةتى ذى ذ ( )52الثةرِان ثرت نةبن.

ناظةروك:
ثيَدظية ظةكولني ب رِيَنظيسةكا ئاسايى ( نورمال ) بهيَتة نظيَسني و ب فوَنتيَن نظيَسينا كوردى (
 ) traditionalقةبارىَ ( )61بيت .دةربارةى دةسثيَكرنا ثةرةطرافان ذى  ،ثيَدظية ل دةسثيَكا هةر
ثةرةطرافةكى بوَشايةكا ثيَويست هةبيت .
Ali-k-

ثةراويَز:
نابيت ثةراويَز د ناظ تيَكستيدا بهيَنة بكارئينان .هةمى ثةراويَز دىَ كةظنة دوماهييا ظةكولينىَ.

بةرهةظكرنا الثةرى :
ثيَدظية الثةرِ ذ جورىَ (  ) A-4بيت و بوَشايا ل سةرىَ وى و ل بنىَ وى (  5,2سم ) بن و اليىَ رِاستىَ
(  3سم ) بيت و اليىَ ضةثىَ ذى (  5سم ) بيت .

رِيَزبةنديا الثةرِان:
دةربارةى رِيَزبةنديا الثةرِان ثيَويستة ذمارة ل كوذيىَ ضةثىَ يىَ بنىَ هةر الثةرِةكى بهيَتة دانان .
ناظونيشان:
ناظونيشانيَن ظةكولينىَ دىَ ب خةتىَ ()Ali-k-traditionalقةبارىَ( )61فوَنتيَن كوردى قةبارىَ ( )61
ل نيظا الثةرِى هيَنة نظيَسني  ،ديسان ناظو نيشان و سةرةبابةتيَن ذ ناظدا ذى دىَ ب نظيَسينةكا ديار هيَنة
نظيَسني .هةمى ناظونيشانيَن الوةكييَن ناظ ظةكولينىَ دىَ بظى رِةنطىَ ذيَرى هيَنة ذمارةكرن  ،ييَن
سةرةكى(،)..,.3 ,.5 ,.6ييَن الوةكى ذى ()6.6ييَن الوةكى تر ذى ().6.6.6وهتد.
ناظىَ ظةكولةرى:
ناظىَ ظةكولةرى ثيَويستة ب خةتى()Ali-k-traditionalقةبارىَ ( )63بهيَتة نظيَسني و ل نيظا الثةرِى ،
ب مةرجةكى بكةظيتة بن ناظونيشانيَن ظةكولينىَ و بوَشايى د ناظبةرا هةردووكاندا هةبيت  ،هةروةسا
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نةطةهيتة هةردوو الييَن رِاست و ضةثىَ ييَن الثةرِى  .ثاشى د رِيَزا دبندا ناظونيشانيَن زانستى و كارييَن
ظةكولةرى  ،هةروةكو ظىَ منوونا ذيَرى بهيَنة توماركرن:
 -1ثشكا جوطرافى  ،كوليذا ئادابىَ  ،زانكويا دهوكىَ  ،عيَراق  ،هةريَما كوردستانىَ  ،عيَراق .
 -2ثشكا زانستىَ ئاخ و ئاظىَ  ،كوليذا ضاندنىَ  ،زانكويا دهوكىَ  ،عيَراق  ،هةريَما كوردستانىَ ،
عيَراق .
كورتيا ظةكولينىَ:
ثةيظا (كورتيا ظةكولينىَ) دىَ ب خةتةى ( )Ali-k-traditionalقةبارى ( )62ل اليىَ رِاستىَ يىَ الثةرِى
َكولينىَ ذ ( )333ثةيظان تىَ بثةرِيت و هةرضار كليليَن ثةيظان ( Key
هيَتة نظيَسني  .نابيت كورتيا ظة
 )wordدىَ كةظنة بنىَ كورتيا ظةكولينىَ و ثيَدظية ب خةتةكىَ ديار و الر (  )Italicقةبارىَ ( )63بهيَنة
نظيَسني .بوَ منوونة:
كليليَن ثةيظان :زانستىَ زمانى  ،دةنطسازى  ،دةنطسازيا كوردى  ،هيَز و ئاواز .
ديسان ثيَدظية ،ئةطةر ظةكولني ب ض زمان بوو (كوردى ،عةرةبى ،ئنطليزى) كورتيا ظةكولينىَ ب
هةردوو زمانيَن ديرت ذى د طةلدا بيت .بوَ منوونة :ئةطةر ظةكولني ب(زمانىَ كوردى) بوو ،ثيَويستة
( عةرةبى و ئنطليزى ) ذى د طةلدا بيت .
كورتيا وىَ ب هةردوو زمانيَن
ويَنة و خشتة:
ذبلى خشتا هةمى هيَلكارى و نةخشة و ويَنة ،وةك ويَنة دهيَنة هذمارتن  .ثيَدظية ذماريَن عةرةبى ل
سةر هةمى نةخشة و ويَنا بهيَنة دانان  ،ديسان ثيَدظية ئةظ نةخةشة و ويَنة نةهيَنة كةرتكرن بوَ
الثةرِةيةكىَ ديرت و جهىَ وان د ئيَك الثةرِةدا بكةت و نةكةظنة سةر ثةراويَز و هذماريَن الثةرِان .
هةروةسا ثيَدظية ناظيَن ويَنة و خشتا د سةر واندا بهيَنة نظيَسني  ،كو ناظةراستىَ بطريت و ذ رِيَزةكىَ و ثرت
بوَشايى د ناظبةرا خشتة و ويَنا و ناظيَن واندا هةبيت  .بوَ منوونة :
خشتة (  :) 6هندةك زانيارى ل سةر دامةزراندنا كوليذيَن زانكويا دهوك
ساال دامةزراندنىَ

ثشكيَن وىَ

ثزيشكى

6115

نشرتطةرى .. ،

ئاداب

6111

زمانىَ كوردى .. ،

كوليذ
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ذيَدةر:
ثيَدظية بوَ توماركرنا ذيَدةران ،ل دةسثيَكىَ ناظىَ ظةكولةرى بهيَتة نظيَسني ،ثاشى سال دناظبةرا دوو
كظانادا ،واتة شيَوازىَ ( )APAبهيَتة ثةيرِةوكرن وئةطةر زانيارييَن ذيَدةرةكى ذ رِيَزةكىَ بورين ،وى
دةمى درِيَزا دبندا دىَ هيَنة تةواوكرن ،ب مةرجةكى()6سم بوَشايى ل سةرىَ رِيَزىَ مبينيت .ئةطةر ذ
ذيَدةرةكى ثرت ييَن ئيَك نظيَسةر دظةكولينيَدا هاتنة بكارئينان وى دةمى  ،هةمان شيَوازىَ (  ) APAدىَ
هيَتة بكارئينان  ،بةىلَ ثشتى توماركرنا ساىلَ دىَ بوَ ذيدةرىَ ئيَكىَ(أ) ب رِةخ ساليَظة هيَتة نظيَسني و بوَ
يىَ دوىَ(ب) و..هتد .بوَ ثرت ثيَزانينا ل سةر بكارئينانا ذيَدةرا ض كتيَب بن يان طوظار و رِوذنامة و تورا
ئةنرتنيَتىَ ..هتد .بةرىَ خوبدة خاال(  )Referencesذ رِيَنماييَن بةالظكرنىَ ل طوظارا زانكويا دهوك ب
زمانىَ ئنطليزى .
ثيَشكيَشكرنا ظةكولينىَ:
ثيَشكيَشكرنا ظةكولينىَ بوَ طوظارىَ دىَ بظى رِةنطى بيت :
 -1ضار دانةييَن كوَثيكرى ذ ظةكولينىَ .
 CD -2يىَ ظةكولينىَ كو تيَدا فايلةكا (  ) Microsoft word document Formatهةبيت
ظةكولينىَ خبوظة بطريت و ل سةر ظى ناظونيشانىَ ل خارىَ بهيَتة ثيَشكيَشكرن بوَ طوظارىَ :
___________________________________
ريَكا زاخو 31
دهوك6331AJ
هةريَما كوردستانىَ – عيَراق
سكرتاريةتا دةستةكا نظيَسةريَن طوظارا زنكويا دهوك
ذمارا تةلةفونىَ 315-9552521 :
E-mail:jdu@uod.ac
www.jud.uod.ac

___________________________________
تيَبينى -:كوظار بتنىَ ئةوان ظةكولينان بالظ دكةت ئةويَن ئاستىَ هةلسةنطاندنا وان دطةهيتة ثال (رةسةن) يان (بةهادار).
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تعليمات النشر في مجلة جامعة دهوك
يجب ان تكون البحوث المنشورة في المجلة مستتوفية لووادتا النشتر وعة تلة للتويتيم الللمتي ولتم يستبا ان نشترو او
قامو للنشر الى اية جهة اعرى ويجب ان يت من البحث عالصة وموامتة وان يتبت البةحتث يريوتة موحتاة ومنهجتة
وا حة في البحث وان يحاا النتةئج التي توصل اليهة والمصةار التي ادتما دليهة وأن ال تتجةوز دتاا صتاحةت دتن
()15دشرين صاحة بةلنسبة للبحوث الللمية و()52عمس ودشرين صاحة للبحوث اإلنسةنية.

التعليمات الخاصة بشكل وترتيب البحث:
المضمون:
.1
يجتتب ان يكتتون ميبودتتة بتتنمي (دتتةا ) عتتي ( )Traditional Arabicحجتتم ( )41تبةدتتا اطستتير( توريبتتي )45
المحةذاة (م بوية).

.2

الهوامش :

تكتب الهوامش في اعر البحث.

.3

اعداد الصفحة:

ييب البحث دلتى ورا حجتم ( )A4مت تتر ( 5.2ستم)متن يمتين الصتاحة ( 5ستم) متن يستةر الصتاحة و( 3ستم)متن
الجهتين الللية و السالى.

.4

ارقام الصفحات:

تكتب أرقةم الصاحةو في الجهة اليسرى من أسال الصاحة.

.5

العناوين:

يكتتتتب اللنتتتوان الرئيستتتي للبحتتتث بعتتتي بتتتةرز وستتتي الصتتتاحة ويا تتتل ان يكتتتون شتتتةمال ومعتصتتترا نتتتول العتتتي
( )Traditional Arabicو بحجم (.)42وأمة اللنةوين الرئيسة ااعل البحث فتكتب بحجم ( )42وبعي بتةرز فتي وستي
الصتتاحة أمتتة اللنتتةوين الثةنويتتة ااعتتل البحتتث فتكتتتب بحجتتم ( )41وبعتتي بتتةرز دلتتى يمتتين الصتتاحة م ت التيكيتتا دلتتى
استعاام يريوة االدااا ( )5-4-4( )4-4-4في ترتيبهة.

.6

اسم الباحث:

يتكب اسم البةحث (البةحثين) والوةبهم الللمية ودنةوين دملهم تحو اللنوان الرئيسي للبحث في وسي الصاحة نول
العي ( ) Traditional Arabicحجم(.)44
(انظر المثةل االتي)
محمد علي أمين* و ريبر فتاح ظاهر**

* قسم ادارة االعمال -كلية االدارة و االقتصاد -جامعة دهوك -اقليم كردستان العراق -العراق.

** قسم االقتصاد-كلية االدارة و االقتصاد  -جامعة دهوك -اقليم كردستان العراق -العراق.

.7

الخالصة:

يكتتتب البةحتتث ملعصتتة لبحث ت يو تتص في ت بةعتصتتةر تتا البحتتث والنتتتةئج وأ تتم التوصتتيةو دلتتى ان التزيتتا كلمتتةو
الملعص دن ( )333ثالثمةئة كلمة و تكتب العالصتة بعتي ( ) Traditional Arabicحجتم( )45تبةدتا اطستير (
ماتتترا) يجتتتب دلتتتى البةحتتتث اعتيتتتةر متتتة ال يوتتتل دتتتن أربتتت كلمتتتةو االتتتة ليتتتتم استتتتعاامهة كماتتتةتيص للبحتتتث تكتتتتب
بعي( ) Traditional Arabicمةئل حجم( )45في نهةية العالصة.
(انظر المثةل اآلتي)

المجارة الدولية ،القانون المجاري ،منظاة المجارة الدولية ،الدول النامية.

من ال رور ان يكتب البةحث فى نهةية البحث ملعصة للبحث بةللغتين الكراية واالنكليزية ان كةن البحث مكتوبة
بةللغة اللربية او بةللربية واالنكليزية ان كةن البحث مكتوبة بةللغة الكراية او بةللربية والكوراية ان كةن مكتوبة
بةللغة االنكليزية.
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الصور والجداول:
.8
 ترقم جمي الجااول واالشكةل التي قا تترا فتي البحتث وتيبت دلتى اوراا مناصتلة وبواقت
جاول في كل صاحة ويليى لكل جتاول دنتوان معتصتر يكتتب فتي ادتالب بعتي بتةرز امتة
االشكةل التي قا تكون دبةرة دن عيوي بيةنيتة او عترائي او صتور فتو ت ااعتل صتاحةو
اسال الشكل.
البحث وترقم وتلنون بلنةوين معتصرة تو
المصةار الللمية الملتماة:
*يا ل استعاام اليريوة الللمية في كتةبة المصةار بةلنسبة للبحوث الللمية فتكتب كل التاةصيل
المتللوة بةلمصةار وفي حةل تجةوز دنوان احا المصةار السير الواحا يتر فراغ(4سم) في بااية
السير التةلي وترتب المللومةو دلى النحو التةلي :
أ  .اسم المؤل أو المؤلاين .
ب  .تةريخ اليب أو النشر .
جـ  .اسم المصار (كتةب أو بحث) .
ا  .اار النشر بةلنسبة للكتب والمجلة بةلنسبة لألبحةث الللمية.
وكمة و مبين في اطمثلة اآلتية :
 ا .دبا الموصوا محما دبا الموصوا (  4153ـ  5330 -م) اراسة البنيتة الصترفية فتياللسةنيةو الوصاية ي 4الاار اللربية للموسودةو بيروو.

تو

 أ.ا حستتةم ستتليا النليمتتي (شتتوال  4153تتـ -كتتةنون الثتتةني  5333م) جهتتوا الوتتامة فتتي اراستتةالموي الصوتي مجلة آفةا الثوةفة والتراث ابي السنة اللةشترة اللتاا اطربلتون الصتاحةو :
(.)78-02
*أمة بةلنسبة للبحوث اإلنسةنية فتكتب مصةار ة بةليرا التولياية الملروفة والمتبلة .ودلى النحو
التةلي:
اسم المؤل أو المؤلاين اسم المصار رقم اليبلة مكةن اليب (اار النشر والاولة) سنة اليب
رقم الصاحة .وأمة إن كةن المصار من أجزا متلااة فيكتب الجز بلا اسم المصار.
*االنترنيو :
في حةلة ادتمةا البةحث دلى االنترنيو دلي الرجتول إلتى اطبحتةث الللميتة العة تلة للتويتيم الللمتي
والمنشورة دلى شبكة االنترنيو مثل المجالو االلكترونية والكتب والمراج الللمية االلكترونية .
 .9يحاظ البحث دلى قرص ( )CDويسلم إلى مجلة جةملة ا و م أرب نستخ ميبودتة إمتة بشتكل
مبةشر أو يرسل دن يريا دنوان المجلة البريا :
شةرل زاعو 37
ا و 4330AJ
إقليم كراستةن – اللراا
سكرتةرية يئة تحرير مجلة جةملة ا و
البريا االلكتروني :

E-mail:jdu@uod.ac
www.jud.uod.ac

مالحظة :تنشر المجلة اطبحةث التي يرتوي توويمهة الى مستوى اطصيل أو الويم فوي.
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َتى ناوين
كوردستان لة ثرِؤذةكانى بةرطريكردن لة رؤذهةال

6411-6491

تويَذينةوةيةكى سياسى شرؤظة كارية
كامةران ئةمحةد حمةمةدئةمني
كؤليذا ياسا وراميارى ،زانكؤيا سةالحةددين ،هةريَما كوردستانآ -عيَراق

((ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى  4:ئةيلول  ، 9004ميذوو رةزامةنديا بةالظكرنىَ 66 :شواتىَ ))9060

طةورةى ئةو ثيَطةيةى ثيَكدةهيَنا كة دوو ئةلقةى

ثيَشةكى

زجنريةى ئةو هاوثةميانيةتةى بةيةك دةبةستةوة .

طرنطى تويَذينةوة :دواى جةنطى جيهانى دوةم ئةو
طؤرِانة مةترسيدارانةى لة سياسةتى دنياو لة
َتى ناوين هاتنة ئاراو شةرِى سارد
طؤرِةثانى رؤذهةال
َت و رؤذئاوا
لةنيَوان هةر دوو بلؤكى رؤذهةال
َدا  ،دةبواية سةر لة نوىَ نةخشةى
سةرى هةل
سياسى جيهان دابرِيَذريَتةوة و بة شيَوةيةك كة
لةطةلَ

ئةو

بارة

نويَيةدا

بطوجنىَ.

بؤية

ئةمةريكاييةكان لة ثشت ثةردةو بةريتانيةكانيش بة
شيَوةيكى راستةوخؤ  ،كةوتنة كاركردن بؤ ئةوةى
لة ريَطاى زجنريةيةك هاوثةميانيةتيةوة ديواريَك
بةرامبةر تةشةنةكردنى نفوزى سؤظيةتيةكان
دروست بكةن،ئةم ديوارةش بيانطةيةكى لة بار
َةتانةى كوردستانيان بةسةر دابةش
بوو بؤ ئةو دةول
كرابوو  ،تاوةكو ثةيوةنديةكانيان ثتةوتر بكةن ! بة
ئاماجنى سةركوت كردن و داثلؤسينى بزاظى
نةتةوةيى كوردى ضونكة كوردستان بةشيَكى

َةتسى
توركيا ئةندام بوو لة ثةمياننامة باكورى ئةتل
و ثاكستانيش ئةندام بوو لة ثةمياننامة باشورى
َياندا
َتى ئاسيا ( سياتؤ ).بةريتانيةكان هةول
رؤذهةال
لةريَطاى ثةمياننامة بةغداوة ئةو بؤ شايية ثرِ
بكةنةوة

كة

دةكةوتة

نيَوان

ئةو

دوو

هاوثةميانيةتةوة ،ديارة خاكى كوردستانيش بة
شيَكى زؤرى ئةو ناوضةيةى ثيَكدةهيَنا !!!
ئاماجنى

تويَذينةوة:

روونكردنةوةى

بايةخى

كوردستانة لةو ثرِؤذة بةرطرية هةريَميانةى كة
دواى جةنطى دوةمى جيهان خرانة روو ،كة
هةنديَكيان لة ضوارضيَوةى ثرِؤذةيةكدا مانةوة،
هةنديَكيشان كةوتنة بوارى ثراكتيزة كردنةوة،
ئةطةر بؤ ماوةيةكى كةميش بيَت .لةوانة
(ثةمياننامةى بةغدا) ،نيشاندانى ثايةى راستةقينةى
كوردستان لةو ثرِؤذانة  ،طرنطى كوردستامنان بؤ
دةردةخا ،كة هةميشة بة ضرِى لةاليةن
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ركابةركانةوة كار لةسةر شاردنةوةى كراوة ،

بؤ بارو دؤخى كوردستان لة دوو تويَى طؤرِانكارية

هاوكات كاريطةريةكى بةرضاوى دةبيَت بؤ

َى كوردستان وةك
سياسيةكانى دواى جةنط ،رؤل

خويَندنةوةى داهاتوومان بؤ سياسةتى زهليَزةكان

شويَنيَكى تامثؤنى لة نيَوان هةردوو بلؤكى

بةرامبةر بة كورد.

َت و رؤذئاوا ،كةئةطةرى دايسانى
رؤذهةال
سةرةكى

جةنطيَكى ترى جيهانى لةطةلَ خؤيدا هيَناية ئارا،

طرميانةى

ملمالنيَيةكانى دواى جةنط ،ريَطةطرتن بوو

ليَى تويَذراوةتةوة  .باسى دوةم  ،باس لة سيستةمى

لةهةر هؤكاريَكى البةال كة كاريطةرى بةسةر

نويَى هاوثةميانيةتيةكان دةكات دواى جةنط  ،كة

نةخشةى سياسى ناوضةكة هةبيَت  ،بؤية مةبةستى

َيَك ثرِؤذةى بةرطرى هةريَمى
خؤى لة كؤمةل

سةرةكى ئةو ثرِؤذانة  ،بة شيَوةيةك لة شيَوةكان ،

دةنويَنىَ  ،كة ئةطةرضى بةر لة دايسانى جةنطيش

ثاراستنى قةوارةيى سياسى و يةكثارضةيى خاكى

منونةى ئةو ثرِؤذانةمان بةرضاو دةكةوىَ ،وةك

َتانة بوو كة كوردستانيان بةسةر
ئةو وال

ثةمياننامةى (سةعد ئاباد) وةىلَ دواى جةنط ،بة

دابةشكرابوو.

َةكان
هؤى دابةش بوونى جيهان بؤ دوو بلؤك هةول

ثرسيارى سةرةكى تويَذينةوة  :ئايا كوردستان هيض

ضرِتر بوونةوة ،ديثلؤماتيكى رؤذئاوا طةرمرت

ثايةكى لةو ثرِؤذانة داطري كردبوو ؟

كةوتةخؤ بؤ دروستكردنى ثةمياننامةيةكى بةرطرى

ئاستةنطةكانى تويَذينةوة :ئةو ثرِؤذانة وةكو

َى هيَزة
لةو ناوضةيةدا .باسى سيَيةم بؤ رؤل

ثيَويست طرنطيان ثيَنةدراوة  ،نووسينيش دةربارةى

هةريَميةكان

سيستةمةى

َى كارى لةسةر
ثايةى كوردستان تياياندا بةقوول

بةرطرى ،كة بةشيَوةيةكى بنةرِةتى خزمةتى

نةكراوة ،بؤية كاركردن لةسةر ئةم بابةتة كاريَكى

َةكانيان
مانةوةى ئةوانى دةكردَ بؤية ئةوانيش هةول

ئاسان نية ،ثيَويست بةوة دةكا لة دوو تويَى

َثشتيان كرد .دوا باسيش لةم
بؤخستة طةرِو ثال

َيَنجى كة بةشيَوةيةكى
ديَرةكاندا شتيَك هةل

تويَذينةوةيةدا ،باس لة بايةخ و ثيَطةى كوردستان

راستةوخؤ يا نا راستةوخؤ ئاماذة بة كوردستان

دةكا لة (ثةمياننامةى بةغدا) ،كة ديارة يةكةمني

نهيَنيةكانى

ثرِؤذةى هةريَمى بوو دواى جةنط هاتة بةرهةم،

دانوستانةكانى ثشت ثةردةش كاريَكى ئةستةمة ،

ئةطةر ماوةيةكى زؤريش وةكو روخسار نةمايةوة

ئةمة جطة لةوةى نووسني دةربارةى ئةم جؤرة

َم
و ثةمياننامةى (سانتؤ )جيَطةى طرتةوة ،بةال

بابةتة بة زمانى كوردى يا نية ياخود زؤر دةطمةنة.

روحى ثةمياننامةى بةغدا تا بةكؤتا هاتنى بلؤكى

ثالنى تويَذينةوة :تويَذينةوةكة بة شيَوةيةكى طشتى

َت و رووخانى يةكيَتى سؤظيةت كارى
رؤذهةال

لة ضوار باس ثيَكهاتوة ،باسى يةكةم تةرخانكراوة

ثيَكرا .

بكا،

2

تويَذينةوة:

دةسكةوتنى

ئاماجنى

دؤكيوميَنتة

تةرخانكراوة

لةو
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لة كؤتايدا ثوختةى ئةو دةرئةجنامانة خراوةتة روو

و رؤذئاوا بة طةرمى كةوتة كار ،بؤ ئةوةى ريَطا

كة تويَذةر ثيَى طةيشتوة ،ليستيَكيش بؤ ئةو

لة تةقينةوةى ئةو ملمالنيَية بطرن .كة لة نيَوان

سةرضاوانة كراوة كة سووديان ليَوةرطرياوة.

هةردوو بلؤكدا هاتة ئارا ،ئةمةريكاييةكان دوايان

باسى يةكةم  :كوردستان لة دوو تويَى
طؤرِانكاريةكانى دواى جةنط
دواى هةموو جةنطة طةورةكان ،طؤرِانيَك لة
َةتيدا ديَتة ئارا ،زؤربةى
سيستةمى سياسى نيَودةول
جارانيش نةخشةى سياسى طؤرِانى بةسةر داديَت،
َةت ناميَنى و شيَوةى
كة هةةنديَك شيَوةى دةول
َم ئةوةى تيَبينى
ترى نوىَ جيَطةى دةكريَتةوة ،بةال
دةكريَت ،لة دواى جةنطى جيهانى دوةم ئةو
طؤرِانة ضاوةرِوانكراوانة رووياننةدا ،وةك ئةوةى
لة دواى جةنطى يةكةمى جيهان روويدا ،بة
َم بة شيَوةيةكى
تايبةتيش لة نةخشةى سياسيدا .بةال
طشتى كار بؤ ئةوة كرا كة هةنديَك لةو
ريَكةوتننامةو هاوثةمياننامانة تةواو بكريَن كة بةر لة
جةنط نةخشةيان بؤ كيَشرابوو  ،بة تايبةتيش
َةتيةكانةوة .
لةرووى ثةمياننامانة هةريَمي و نيَودةول
ديارة دواى جةنطى جيهانى دوةم ،كيَشةى
َت و رؤذئاوا ،لة
نيَوان هةردوو بلؤكى رؤذهةال
َتدا بة شيَوةيةكى سةرةكى كةوتة سةر
رؤذهةال
خاكى ئيَران ،ئةمةش خؤى لة هاريكاريكردن و
يارمةتيدانى سؤظيةتيةكان بؤ هةردوو كؤمارى
كوردستان (مهاباد) و ئازةرباجيان نواند  ،كيَشةكة
َت
َرت دةبوةوة ،ديثلؤماتيكى رؤذهةال
تا دةهات قول

دةكرد كيَشةكة بة طةرِانةوة بؤ ريَكةوتننامة
َةتيةكان ،بة تايبةتيش ريَكةوتننامةى تارانى
نيَودةول
1493

و راطةياندنة سيَاليةنيةكةى 1492ضارةسةر

بكريَت ،كة دةبواية دواى بة كؤتا هاتنى جةنط ،
َن ،كةضى
هيَزة بيانيةكان خاكى ئيَران جيَبهيَل
سؤظيةت خؤى دةطرخاندو مانؤرى سياسى دةكرد،
ئةو هيَزانةى وةكو كارتيَك بة كاردةهيَنا بؤ
وةدةست هيَنانى دةسكةوتى زياتر.
لةبةر ئةوةى لة كؤبوونةوةى مؤسكؤ
نةطةيشتنة هيض ضارةسةريَك بؤ ئةو كيَشةية ،واتة
كيَشةى كشانةوةى هيَزةكانى سؤظيةت لة ئيَران،
َتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا هانى ئيَرانيدا
وال
كيَشةكة بطةيةنيَتة ئةجنومةنى ئاسايشى نيَو
َةتى ،لة  ،1491\1\33ئةجنومةنى ئاسايش داواى
دةول
كرد كة ثيَويستة كيَشةكة بة دانوستانى راستةوخؤ
لة نيَوان هةردوو اليةندا (ئيَران و سؤظيةت)
ضارةسةر بكريَت ،ئةمريكا زؤر بة ورياييةوة
ضاوديَرى مةسةلةكةى دةكرد،لة نامةيةكى
َسورِيَنةرى كاروبارى ئةمريكا لة مؤسكؤ ،كة
هةل
َتةكةى ناردوة  ،باسى
بؤ وةزارةتى دةرةوةى وال
ضاوثيَربِينة سرتاتيذيةكانى سؤظيةتى كردوة لة
ئيَران ،نووسيويةتى ":هةولَ دةدرىَ و بارةكةش
لةبارة بؤ ئةوةى سؤظيةتيةكان سنوورى هيَزة
َانة
فةرميةكانى خؤيان فراوان بكةن ،ئةو هةول
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َانةى كة بة
ماوةيةكة خراوةتة سةر ئةو خال

يةكطرتوةكانى ئةمريكا كة :

ثيَداويستى سرتاتيذى هةنووكةيى دةذميَردريَن و

َةتة سةربةخؤكان بكات ،بؤ
َثشتى دةول
- 6ثال

هاوسيَى سؤظيةتن ،وةكو توركياو باكورى ئيَران ،

ئةوةى بتوانن سةربةخؤيى سياسى و سةروةريَتى

هةرضؤنيَك بيَت لة ماوةيةكى ترداو لةطةلَ فراوان

هةريَميان بثاريَزن .

بوونى زياترى هيَزةكانى سؤظيةت ،ضةند خاَليَكى

- 9دةستثيَشخةرى بكةن بؤ ثيَشكةش كردنى

َتة
تر دةخريَنة ناو مةسةلةكةوة" ،ئةمة واى لة وال

ثالنيَكى هاريكاريكردنى بةرفراوان و هةمةرِةنط

يةكطرتوةكانى ئةمريكا كرد ،ثيَ لةسةر ئةوة

َةتةكان و لةطةلَ
،كة لةسةر ئارةزووى دةول

داطرىَ كة هةردةبىَ يةكيَتى سؤظيةت ثابةندى

ثيَويستسةكانيان بطوجنى .

ريَكةوتننامةى تاران

()3

بيَت و هيَزةكانى لة

نووسينةكانى ئةمريكى لةو ماوةيةدا باس لة

ئيَران بكيَشيَتةوة ..وةك بةرثرسة ئةمريكاييةكانيش

زؤر بوونى بةرذةونديةكانى ئةمةريكى دةكةن لةو

رايانطةياند ،حكومةتى ئةمريكا ئامادةبوو هيَزى

ناوضةيةدا  ،كة خؤى لة نةوت دةنواند  ،هةروةها

ثيَويست

لة بايةخى سرتاتيذى ناوضةكة ،بةو ثيَيةى كةوا

تةنانةت كار طةيشتة ئةو رادةيةى

بوو

سةربازى
بكا

( )1

بةكار

()1493

بهيَنيَت

ئةطةر

ثشتيَنةى

باشورى

يةكيَتى

سؤظيةت

َويَزى خؤى لة ئيَران بطؤرِىَ و (جؤن
ئةمريكا بال

،يارمةتيدانى ئيسرائيل و بايةخى ناوضةكة وةك

َويَزة نويَية
َويَزيَكى نوىَ دابنىَ ،ئةو بال
ئالن )وةك بال

َت و
ئةلقةيةكى بة يةكطةياندنى نيَوان رؤذهةال

كاريطةريةكى زؤرى هةبوو لة يارمةتيدانى

رؤذئاوا  ،هةروةها ريَطة طرتن لة بةرفرة بوون و

َتى خؤى لة
حكومةتى ئيَران بؤ طيَرِانةوةى دةسةال

َةمرِةوى كومونيست  ،دةتوانني
َوبوونةوةى قةل
بال

َتدا  ،تةنانةت لة رووخاندنى كؤمارى مهاباد
وال

َيَني سياسةتى ئةمريكا لة ناوضةكةدا خؤى لة
بل

ئةو خؤى لةطةلَ نيَردةيةكى سةربازى ئةمريكى دا

َيَكى بنةرِةتى دةدؤزيةوة  ،لةوانة
ضةند خال

بوو كة ذةنرِالَ (روبرت كرد) سةركردايةتى

بةردةوام بوونى هةناردنة دةرةوةى نةوت بؤ

مستةر ( و.

ئةمريكاو ئةوروثا و ريَطة طرتن لةوةى سؤظيةت

بةرِيَوةبةرى بةشى

ببيَتة كرِياريَكى ئةو نةوتة ،هةروةها ثاراستنى ئةو

َتى ناوةرِاست و ئةفريكا لة وةزارةتى
رؤذهةال

سيستةمة سياسيانةى كةاليةنطريى ئةمريكاو

دةرةوةى ئةمريكا  ،زؤر راشكاوانة رايطةياند كةوا

رؤذئاوا بوون ،لة ثالَ ئةمةشدا بةربةرةكانى كردنى

َتةكةى لةو ناوضةيةدا ،واتة لة
سياسةتى وال

سؤظيةت و لة خؤوةطرتنى ئابلووقةدانى لة ريَطاى

دةكرد،

( )2

هندرسون

لة"

14

ئةيلووىل

)Mr.W.Henderson

1491

َتى ناوةرِاستدا لة ضةند خاَليَك كورت
رؤذهةال

زجنريةيةك لة ثةمياننامة و بنكةى سةربازى

َتة
دةكريَتةوة  ،لة وانة ثيَوستة لةسةر وال

ئةوةى تواناى بةرطريكردنى ئةمريكا لة ناوضةكةدا

9

()9

بؤ
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َتى
بةهيَزتر بكا ،ضةمكى بةرطريش لة رؤذهةال

َتى نزيك .
َتانى رؤذهةال
يارمةتيدانى سةربازى وال

ناوةرِاست ،لةهزرى ئةمريكيةكاندا روانطةيةكى

َى ضوارةمى
َتانى ئةوروثى .خال
بوذاندنةوةى وال

سرتاتيذي هةبوو ،لةسةر ئةوة بينا كرابوو كةوا

ثرِةنسيثةكةى ترومان .دوا بابةتيش ثرؤطرامى

ملمالنيَيةكى جيهانى هةية لة نيَوان هيَزى خيَر

نةتةوة يةكطرتوةكان بوو كة ئامادةى كردبوو بؤ

َتة كؤمؤنيستةكان)
(جيهانى ئازاد)و هيَزى شةرِ(وال

ثراكتيزةكردنى خالًى ضوارةم

سةر لةبةرى جيهانيش طؤرِةثانى ئةو ملمالنيَيةية،

َتة يةكطرتوةكانى ئةمريكاو بةريتانياو فةرةنسا
وال

بة تايبةتيش دواى ئةوةى يةكيَتى سؤظيةت لة

َو
َتى ناوين بال
بةيانيَكى سيَاليةنةيان لةسةر رؤذهةال

يةكةم بؤمبى ئةتؤمى خؤى

كردةوة كة تيايدا ثابةند بوونى خؤيان دةربرِى لة

َة بوو )5(،ئةمة واى
تةقاندةوة ،شةرِى سارد طةَالل

ريَزطرتن لة سةروةريَتى هةريَمى سةربةخؤيى

لة ئةمريكا كرد بؤ رووبوونةوةى ئةو مةترسية ،

َتانى ناوضةكة ،هةروةها ئاماذةيان
سياسى هةموو وال

لة جاران مكورِتر بري لة دامةزراندى زجنريةيةك

َتة لة نيَو خؤيان بة
بةوة كرد كة وا ئةو سىَ وال

َووقةى
ثةمياننامةى هةريَمى بكاتةوة  ،بؤ ئةوةى ئابل

شيَوةيةك كردارى يارمةتيدانى ضةك بؤ ناوضةكة

َويَستيَكى
هيَزةكانى سؤظيةت بداو بيخاتة هةل

ريَكدةخةن كة ثيَشربِكيَى خؤ ثرِ ضةك كردن

21

جيَطاى ئاماذة ثيَكردنة تا

كانونى يةكةمى

1494

بةرطريةوة .بؤ هيَنانة دى ئةم مةبةستةش لة
كانونى دوةمى

نةيةتة ناوضةكةوة..,.

()7

( )1

لة ئايارى

1453

لة ئةستةمبؤل كؤنطريةك

سةرةتاى ثةجناكان ،بة شيَوةيةكى كردارى نةتوانرا

طريَدرا ،جيَطرى وةزيرى دةرةوةى ئةمريكى ( ماك

َتى لة اليةن رؤذئاواييةكانةوة
بلؤكيَكى رؤذهةال

كى ) لةطةلَ دةستةيةك لة راويَذكارانى وةزارةتى

دامبةزرىَ .وةىلَ لة دواى ثةجناكانةوة ،لةسؤنطةى

دةرةوةى ئةمريكا سةرؤكايةتى كرد  ،لةطةلَ

َتى ناوين روو بة رووى
ئةو بارةى كةوا رؤذهةال

َويَزو وةزيرة ريَثيَدراوةكانيان لة توركياو ئيَران و
بال

َى سؤظيةت و
بوةوة  ،وةك بةرز بوونةوةى رؤل

و

هاوكات ئةو كيَشة نةوتيةى لة نيَوان بةريتانيةكان

ئسرائيل كؤبوونةوة ،بة طويَرةى راطةياندنةكةى

و حكومةتى موسةددةق لة ئيَران هاتة كاية ،واى

َكى
(ماك كى ) بايةخى سةرةكى كؤنطرةكة ضاال

كرد هةنطاوى زؤر جديانة بنريَت بؤ دروست

ئةمريكا بوو لةو ناوضةيةدا ،ثرِؤطرامى كؤنطرةكة

كردنى هاوثةميانيةتيةك ،كة بةرذةونديةكانى

َة لةطةلَ
كرابوو بةدوو بةش ،بةشيَك مامةل

رؤذئاواييةكان و بة ثلةى يةكةميش بةرذةوةندى

توركياو ئيَران و يؤناندا بكات ،بةشةكةى تر

َتى ناوين
ئةمةريكى و بةريتانيةكان لة رؤذهةال

َةتةكانى تر ،وةك ئةوةى راطةيةنرا ،
لةطةلَ دةول

َى
بثاريَزىَ ! لةسال

ئؤالظ كارد) كتيَبيَكى

كؤنطرةكة تاوتويَى ضوار بابةتى كرد :يةكةميان

بةزمانى ئينطليزى ،لة ذيَر ناوى سةرضاوةكانى هيَز

1494

ئيَراق و ميسرو لوبنان و سورياو ئةردةن

(1451
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َوكردةوة ،تيايدا باسى بابةتى
بال

فراواخنوازى سؤظيةتيةكان ،هاوكات ئةوةشى روون

َتى ناويندا  ،ئةو سامانةى
نةوتى دةكرد لة رؤذهةال

َة هيَزيَكى بضووك لة ناوضةكةدا
كردةوة كة مةحال

َتة يةكطرتوةكان و بةريتانياو فةرةنساو
كة وال

َويَستيَكى بيَاليةنى وةرطريَت! لة
بتوانىَ هةل

َةندا دةستيان بةسةر داطرتبوو .لةو كتيَبةدا
هؤل

موحازةرةيةكى تريدا كة لة مانطى تشرينى دوةمى

ئةوةى روون كردبوةوة كة ئةو سةرضاوانة بة

َدا ثيَشكةشى كرد  ،ئةوةى دركاند كة
هةمان سال

َةتانةوة ثةيوةستة ،جا لةبةر
ئاسايشى ئةو دةول

يةكةمني ئةركى سةرشانى هةر حكومةتيَك

َوتطةكانيشى
ثاال

َتةكةيةتى ! هةروةها ئاماذةى
ثاراستنى ئاسايشى وال

بطرتايةتةوة  ،كة لة ناوضةى كةنداوو كةنارةكانى

بةوة كرد كة ثةيوةنديةكى ثتةو هةية لة نيَوان

َو ببوونةوة،
َتى دةرياى سثى ناوةرِاست بال
رؤذهةال

سياسةتى دةرةوة ثالنى بةرطريكردن !ئاماذةشى بؤ

لةطةلَ ئةو بؤرِية نةوتانةى كة لة كةركوكةوة ،لة

َى
ئةوة كرد كة ئةو نيازى واية ياساى سال

باشورى كوردستان و لة ئةبقيقى مرينشينى

1437هةموار بكاو بذييَنيَتةوة ،كة دامةزراندنى

عةرةبى سعوديةوة دةردةضوون بؤ هةمان كةنار،

َ بؤ بةرطرى دةطريَتة خؤ( )4ديارة
ئةجنومةنيَكى باال

َةتانة سيستةميَكى بةرطرى
دةبواية ئةو دةول

مةبةستى نورى سةعيديش لةمة ذياندنةوةى

فراوان دامبةزريَنن ،لة ذيَر سةرثةرشتى ئةو

ثةمياننامةى سةعد ئاباد بوو !!!

Wells of Powers

ئةوةى

ثاراستنةكة

َةتةدا
ضواردةول

دةبواية

ئةوةى تيَبينى دةكريَت ،نةك بة

دواى ماوةيةكى كةم لة دامةزراندنى وةزارةتى

َكو دةسكةالكانيشيان لة
تةنيا ئةو زهليَزانة ،بةل

يانزةهةمى لة

(نورى سةعيد)

ناوضةكة ،هةر لة سةرةتاى ثةجناكانةوة ،بؤ

كؤنطرةيةكى رؤذنامةوانى طريَداو تيايدا روونى

ئةجنامدانى كاريَكى لةم بابةتة ،بؤية دةبينني بةر لة

كردةوة كة شةرِ هةر روودةدا ،وتيشى بيَاليةنى لة

دةرضونى ئةو كتيَبةش بة نزيكةى ساَليَك ،واتة لة

َت و رؤذئاواشدا ئةستةمة ،دةربارةى
نيَوان رؤذهةال

 ،هةوليَكى سةير لةو بارةيةوة درا،

اليةنطرى

َى
سال

1453

()8

بؤضوونى

15

ئةلووىل

خؤشى،

1453

راشكاوانة

كة سةركةوتوو نةبوو !ئةويش ضةند موحازةرةيةك

بؤضوونةكانى ئةمةريكى و ئينطليزى كرد )13(،ئةمة

بوو كة نورى سةعيد بة مةبةستى رؤشنبريكردن ،و

ئةوة دةخاتة روو ،كة لةو كاتةدا

بري لة

َةتى
ئاطاركردنةوةى طةلةكةى لة بارى نيَودةول

َتى وا دةكرايةوة،
دامةزراندنى بلؤكيَكى رؤذهةال

ثيَشكةشى كرد! لة يةكةمني موحازةرةى كة لة

بتوانىَ ئةم مةبةستة بثيَكىَ .بة تايبةتيش

سةرةتاكانى مانطى ئازاردا ثيَشكةشى كرد،

َدانى كيَشةى نةوت لة نيَوان بةريتانياو
سةرهةل

ئاماذةى بةوة كرد كة ثايةى عرياق لة ريزى

َى كردنى نةوت لة اليةن حكومةتى
ئيَران و خؤمال

رووبةرووبونةوةيةكى

موسةدةق ،وا يكرد كة هةنطاوى جدى بؤ ئةم

ثيَشةوةداية

1

بؤ

هةر
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كارة ئةجنام بدرىَو بة تايبةتيش بؤ دامةزراندنى

مةبةستةش هةردوو ال مانؤرة سةربازيةكانى

هاوثةميانيةتيةكى ناوضةيى ،بة واذةيةكى تر،

سؤظيةتيان قؤستةوة ،كة لةسةر سنوورةكانى

َتى ناوين ثيَكبهيَنريَت،
بلؤكيَك لة رؤذهةال

يوطسالظياو توركيا ئةجنامى دةدا ،هاوكات

َيدةدا بةشيَك لة
لة اليةكى تر بةريتانيا هةول

َكيةكى فراوانى لة دةرياى ناوةرِاست
ضاال

َكية ئابوريةكانى خؤى بطةرِيَنيَتةوة  ،كة بة
ضاال

وسنوورةكانى ئيَران دةست ثيَكردبوو ثروثاطةندةى

هؤى دزةكردنى نفوزى ئةمريكاييةكان بؤ ناوضةكة

دذ بة حكومةنى ئيَران دةست ثيَكردبوو

()12

كةوتبوة ثاشةكشة  ،دةيويست خؤى لة ناوضةكة

ئةمة وايكرد كة مةسةلةى ئيَران الى

داواى لة مةليك

ئةمريكاييةكان لةمةسةلةى نةوت رةت بكات،

فاروق  ،ثاشاى ميسر كرد  ،كة لةسةر شيَوةى

َنيابن كة (كرةملني) راوى خؤى
دةيانويست دل

ثةمياننامة باكورى ئةتلةسى ،هاوثةميانيةتيةك لة

تةنها لة كيَشةى نةوت ناكا ،ضونكة دوور

َتى ناوين دروست بكا ،
َةتةكانى رؤذهةال
دةول

لةمةسةلةى

سؤظيةت

تاوةكو بةرةو رووى بةرذةوةنديةكانى سؤظيةت

سةركةوتنيَكى سرتاتيذى طةورةبوو ،دةست بةسةر

بيَتةوة لة راستيدا ثةمياننامة بةغدا لة سةر بنةماى

داطرتنى ئيَران ريَطاى بؤ سؤظيةت خؤش دةكرد

()NATO

كة هةموو ئةو ريَطايانةى بكةويَتة دةست كة

و ريَكةوتننامةى بةرطرى باشورى

طةالنى ئازادى لة ئاسياو ئةوروثا بةيةكةوة

َى
توند بكاتةوة  ،لة سال

1453

َسى
زةمينةى ثةمياننامة باكورى ئةتلة
()1494

َتى
رؤذهةال

)SEATO(1459دامةزرابوو،

ئاسيا

ئةوانةى ئةو ثةميانناةمةيان ئيمزا كرد لةو برِواية
دابوون كة باشرتين ريَطاضارة بؤ دابينكردنى
ئاشتى،ئةوة نيةكة ضاوةرِوانى دةستدريَذى كردن
َكو ئةطةرى هةر دةستدريَذيةك ديارى
بكةيت،بةل
بكةى

لة ريَطاى تةرخانكردنى سةرضاوة

َتةكانةوة بةمةبةستى دامةزراندنى
تايبةتيةكانى وال
بةرطريةكى هاوبةش

()11

وةىل ثيَشوةضوونى رووداوةكان شكستى بةو
بؤضوونةى

بةريتانيةكان

هيَنا،

ناضار

بوو

هةماهةنطى لةطةلَ ئةمريكادا بكا ،بؤ خستنة
رووى ثرِؤذةيةكى ئةمريكى– بةريتانى ،بؤ ئةم

دةبةستةوة.

نةوت،

ئيَران

بؤ

()13

باسى دوةم  :دامةزراندنى سيستةميَكى
نويَى هاوثةميانيةتى
ئةطةر زهليَزةكان ،بة تايبةتيش ئةمةريكى و
بةريتانيا بيانويستاية ريَطا لة تةشةنةكردنى نفوزى
سؤظيةتى بطرن لة ريَطاى دامةزراندنى هيََليَكى
بةرطريةوة ،بةر لة هةموو شتيَك دةبواية كاروبارى
َةتة هةريَميةكان ريَكبخةن،
خؤيان لةطةلَ دةول
ياخود بة اليةنى كةمةوة خؤيان لةطةلَ سيستةمة
َةتانة بطوجنيَنن ،تا بتوانن لة
سياسيةكانى ئةو دةول
ريَطاى ئةوانةوة ئةرك و تيَضوونى بةرطرى خؤيان
7
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كةمرت بكةنةوة ،بة واذةيةكى تر ،بتوانن وةكو

َى  1451توركيا ضوة ثالَ
ئةتلةسى بوو ،دواتر لةسال

داردةستيَكى خؤيان لة ناوضةكة كاريان ثيَبكةن.

َتة يةكطرتوةكانى ئةمةريكا،
بةريتانياو فةرةنساو وال

هاوكات دةبواية لةسةر ذيَى بةرذةوةندى هاوبةشى

بؤ بةيةكةوةنانى ريَكخراوى سةركردايةتى كردنى

َةتانة يارى بكةن  .جا لةبةر ئةوةى
نيَوان ئةو دةول

َتى ناوين ...وةىلَ ئةم ثرِؤذةية سةركةوتنى
رؤذهةال

توركيا هةر لة دامةزراندنيةوة هاوثةميانيَكى

وةدةست نةهيَنا

سةرةكى رؤذئاوا بوو ،بؤية رازيكردنى توركيا

َدا بوو ،بؤ دامةزراندنى
توركيا بةردةوام لة هةول

ئةركيَكى زؤرى نةدةويست و هيَندةى تيَنةدةضوو،

َتى
ثرِؤذةكانى بةرطرى رؤذئاواييةكان لة رؤذهةال

َنيا بوون لةوةى كة
ضونكة ئةوروثاييةكان دل

ناوين و طريَداني ئةو ثرِؤذانة بة ثةمياننامة باكورى

َةتيَكى
يةكثارضةيى و مانةوةى توركيا وةكو دةول

َةسى.
ئةتل

تشرينى

سةربةخؤ بةندة بة ثةمياننامة لةطةلَ ئةوانةوة ،

دوةمى

توركيا لة ناوةوة بةدةست طةورةترين كيَشة

َوكردةوة ،كة دامةزراندنى
ئةنقةرة بةيانيَكيان بال

َيدةدا
َند كة كيَشةى كورد بوو ،هةول
دةيناال

َتى
َى هاوثةميانانى لة رؤذهةال
سةركردايةتيةكى باال

ناسنامةى نةتةوةيةك بسرِيَتةوة  ،لةدةرةوةوةش

ناوةرِاست بة خؤوة طرتبوو  ،لةو بةيانةدا هاتبوو

َس دابوو،
سؤظيةت لةسةر سنوور خؤى بؤ مةال

"بةرطريكردن

ناوةرِاست

هةرضةندة مةترسى سؤظيةتيةكان لة اليةن

مةسةلةيةكى ذيارية بة طويَرةى جيهانى ئازاد،

رؤذئاواييةكانةوة لة قةبارةى خؤى زيَرت طةورة

َةتانى
ئةطةر بة هاريكاريكردن لة نيَوان دةول

دةكرا.

ثةيوةنديدار نةبيَت ،ناتوانريَت ثاريَزطارى لةو

()15

1451

()19

َى
هةروةها لة سال

بؤ ئةم مةبةستة لة

13

1452

واشنتؤن و لةندةن و ثاريس و

لة

َتى
رؤذهةال

بؤية لةو قؤناغةوة  ،واتة لة كؤتايى ضلةكان و

ناوضةية بكريَت لةهةموو دةست دريَذيةكى

سةرةتاى ثةجناكانةوة  ،تا دةهات ثةيوةندى توركيا

َى هاوثةميانان
دةرةكى ،ثيَويستة سةركردايةتى باال

َتة يةكطرتوةكان و جيهانى رؤذئاواوة ،بة هيَز
بة وال

َتى ناوةرِاست ببيَتة بنكةيةك بؤ ئةو
لة رؤذهةال

تر دةبوو  ،بة رادةيةك ئةوروثاييةكان وةكو

َة هاوبةشانةى كة طةرةكيانة بةرطرى لة
هةول

منايندةيةكى خؤيان لة ناوضةكة سةيريان دةكرد .

لة شويَنيَكى ترى بةيانةكةدا

بة سؤنطةيةكى

ناوضةكة بكةن"

سةرةكيان دادةنا بؤ مانةوةو

َ خؤى لة هيض كيشمة
هاتبوو" سةركردايةتى باال

َتى رؤذئاواييةكان لة ناوضةكةدا ،
ثاراستنى دةسةال

كيَشم و مةسةلةيةكى ناوخؤى ئةو ناوضةية

نويَى

َةتةكة دةيانةوىَ
َناقورتيَنى  ...هةرضوار دةول
هةل

كردارى

َى
ئةو بارة بثاريَزن كة ئيَستا لة ئاراداية "( )16لةسال

توركياش لةم بارةيةوة ضوونة ثالَ ثةمياننامة باكورى

َتة
توركيا ضوة ثالَ بةريتانياو فةرةنساو وال

ئةمةش

لة

هاوثةميانيةتيةوة.

8

ريَطاى
يةكةم

سيستةميَكى
هةنطاوى

1451
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َةتانةش لةبةر ئةوةبوو  ،سنورى هاوبةشيان
دةول
لةطةلَ يةكيَتى سؤظيةتدا هةبوو !داالس لة
مايسى

1453

17

طةيشتة بةغدا  ،ضاوى بة مةليك

َاو سةرؤك
فةيسةىل دوةم وجيَطرةكةى مري عةبدولل

()17

بة ريتانيةكانيش بة طةرمى كاريان لةسةر ئةو

وةزيران جةميل مةدفةعى و وةزيرى دةرةوة تؤفيق

سةرؤك

سويدى و ضةند سياسةمتةداريَكى تر كةوت .لة

()Winston Churchill

و ضاو ثيَكةوتنةدا داالس ئاماذةى بؤ ئةوة كرد كة

َتة يةكطرتوةكانى ئةمريكاى كرد  ،بؤ
سةردانى وال

َتة يةكطرتوةكان ئامادةية يارمةتى سةربازى
وال

ئةوةى بة شيَوةيةكى تايبةت دةربارةى بارى

بداتة

ئةوةى

َتى ناوةرِاست طفتوطؤيان لةطةلَ بكات ،
رؤذهةال

بةرطريةكانيان بة هيَز بكةن و خؤشطوزةرانى بؤ

لة كؤتايى سةردانةكةيدا بةيانيَكيان دةركرد كة

طةلةكانيان دابني بكةن

بابةتة دةكرد ،لة كانونى دوةمى
وةزيرانى بةريتانيا ضةرضل

1452

َى
ثيَى لةسةر دامةزراندنى سةركردايةتيةكى باال

َةتانى
دةول

بؤ

ناوضةكة
()19

َى
لةطةلَ بة كؤتا هاتنى سال

1453

 ،وةزارةتى

َتى ناوةرِاست دادةطرت لة
هاوثةميانان لة رؤذهةال

دةرةوةى ئةمريكى ئامادةييةكى طةورةترى هةبوو

نزيكرتين كاتدا وهةر لةو بةيانةشدا ثيَشنيارى

َثشتى كردنى ثةيوةنديةكانى لةطةلَ عرياق ،
بؤ ثال

لة

لةم بارةيةشةوة طةيشتنة ريَكةوتننامةيةك لةطةلَ

كة ثرِؤذةى

حكومةتى بةريتاني  .لةسةر ئةو بنةمايةى ئةمريكا

بنةرِةتى بةرطرى ئةوروثاييةكان بوو لةو قؤناغةدا

دان بة ثيَطةى بةريتانيةكان بنيَت لة عرياقدا و بة

 ،بة تايبةتيش بؤ ئةمةريكى و بةريتانيةكان .لة

َنةستيَت زيان بةو ثيَطةية
هيض كاريَك هةل

َى  (1453جؤن فؤستةر داالس ) ،وةزيرى
سال

بطةيةنيَت  ،هاوكات بة اليةنطريى كردنى ثالنى

َتى
دةرةوةى ئةمةريكا طةشتيَكى بؤ رؤذهةال

بةريتانيةكان بؤ يارمةتيدانى هيَزة عرياقيةكان  ،و

ئةجنامدا  ،تاوةكو لة نزيكةوة لة طةشةسةندنة

ناردنى نيَردةيةكى مةشق ثيَكردنى سةربازى بؤ

سياسيةكانى ئةو دةظةرة بكؤَليَتةوة (.داالس) لةو

عرياق  .لة

 ،ثيَشنياريَك

طةشتةيدا بريؤكةى دامةزراندنى ريَكخراويَكى

خراية بةردةم سةرؤكى ئةمريكا بؤ ئةوةى

بةرطرى بؤ ئةو ناوضةية لةطةلَ خؤيدا هيَنابوو ،كة

يارمةتيةكى سةربازى ثيَشكةش بة عرياق بكات ،

توركياو عرياق و ئيَران و ثاكستان تيايدا بةشدار

َتة بؤ بةرطريكردن لة
بة هؤى بايةخى ئةم وال

بنب ! ئةطةر توانرا ئةفغانستانيش بة خؤوة بطرىَ !

ناوضةكة  ،ضونكة زيَدةبوونى توانايى بةرطريكردنى

َبذاردنى ئةو
و ثيَى بطوتريَت ثشتيَنةى باكور  ،هةل

َتة
وال

دامةزراندنى

ريَكخراويَكى

بةرطريكردن

َتى ناوةرِاستى تيادابوو.
رؤذهةال

()18

عرياق

15

كانونى دوةمى

بابةتيَكى

طرنط

1459

بوو

بؤ

4

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

8144 ،82 -4

يةكطرتوةكان ،كة ئةمةش دةبيَتة سةرةتايةك بؤ

توركياو ئيَران و ثاكستان بة خؤوة بطريَت  ،نةك

لة

بةشدارى لة ثرِؤذةيةك بكةن كة بةتةنيا عرياق و

ريَكةوتننامةيةكى

بةرطريكردنى

هةريَمى

رؤذهةالِتى ناوين ،كة توركياو عرياق و ئيَران و
ثاكستان بطريَتة خؤ.

بةريتانيا بة خؤوة بطريَت

()22

ئةمةريكاييةكان  ،بؤ بة

جيَطاى سةرجنة بةريتانيةكان لة دواى جةنطةوة

َةكانى بةرطرى كردنيان لة
هيَز كردنى هيَل

دةركيان بةوة كردبوو كة ئةمةريكاييةكان كار بؤ

َتى ناوين  ،بة شيَوةيةكى سةرةكى ثشتيان
رؤذهةال

َتى
ئةوة دةكةن كة جىَ ثيَي ئةوان لة رؤذهةال

َتانة بةستبوو كة دةكةوتنة نيَوان توركياو
بةو وال

ناوين لةق بكةن و بايةخ زياتر بةو ناوضةية

ثاكستان  ،تا بياخنةنة دوو تويَى ريَكةوتننامةى دوو

بدةن

ئةمةريكا

اليةنة ياخود فرة اليةنة  ،ثيَيان وابوو كة ئةم

راشكاوانة ئةم راستةقينةى دةربرِى  ،كاتيَك طوتى

َتانة  ،لةبةر نزيكيان لة سنورةكانى سؤظيةت ،
وال

 " :هيض ناوضةيةكى سرتاتيذى نية  ،لة ناوضةى

()20

َكانى تر بة جؤشرتبوون
بؤ ئةم ئةركة لة خةل

()21

زؤر لة راثؤرتة نهيَنيةكانى بةريتانيا ،بة ضرِى باس
لةو ريَطايانة دةكةن كةئةمةريكاييةكان دةيانطرتة
بةر بةمةستى زيَدةكردنى نفوزى خؤيان لة عرياق
!لةوانة ذماريةك لة ثسثؤرِة ئةمةريكاييةكان بة بىَ
ئةوةى حكومةتى عرياق موضةيان بداتىَ  ،لة
َيان دةدا لة
عرياق كاريان دةكرد !هاوكات هةول
ريَطاى نيَردةى خويَندنةوة هانى قوتابيانى عرياق
َتة يةكطرتوةكانى ئةمةريكا خبويَنن !
بدةن لة وال
وةك لة يةكيَك لةو راثؤرتانةدا هاتوة  " ،ئةم
يارمةتيانة وا لة عرياق دةكات ضيرت ثشت بة
بةريتانيا نةبةستيَت " .لة رووى سةربازيشةوة ،
ئةمريكا ثرِؤذةى بةرطرى هةريَمى كردة ئامرِازيَكى
تر  ،ضونكة ئةمة بؤى هةبوو وا لة سياسةمتةدارو
سةربازة عرياقيةكان بكا  ،ئارةزووى ئةوةيان ال
ثةيدا بيَت كة بةشدارى لة ثرِؤذة ئةمةريكاييةكان
بكةن  ،بة تايبةتى لة دوو تويَى ثرِؤذةيةك كة

13

()*23

ئيزنهاوةرى

سةرؤكى

َتى ناوين طرنطرت بيَت "
رؤذهةال

()24

باسى سيَيةم  :هيَزة هةريَميةكان و ثرِؤذةكانى
َتى ناوين
بةرطريكردن لة رؤذهةال
لة راستيدا دواى جةنط رؤذئاواييةكان بة
شيَوةيةكى طشتى طرنطيان بةو ناوضةية دةدا و
كاريان بؤ ئةوةدةكرد ،كة لة ريَطاى ريَكةوتنامةو
هاوثةميانيةتيةوة،

ديواريَكى

كؤنكريتى

لة

ضواردةورةى بةرذةوةنديةكانى خؤيان دروست
بكةن  .وةك ثيَشرتيش ئاماذةى ثيَكرا  ،هةردوو
جةمسةرى ئةو ديوارةش توركياو ثاكستان بوو ،
َتة هةريةكةيان ئةلقةى
ضونكة ئةو دوو وال
زجنريةيةك بوو لة هاوثةميانيةكى تر  ،كة
ديوارةكةى دريَذتر دةكردةوة  .توركيا ئةندام بوو
لة ثةمياننامة باكورى ئةتلةسى و ثاكستانيش ئةندام
بوو لة ثةمياننامة سياتؤدا  .بؤ ئةوةى ئةو بؤشاييةى
َةتة ثرِ بكريَتةوة  ،دةبواية
نيَوان ئةو دوو دةول
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َةتة
سةرةتا ريَكةوتننامةيةك لة نيَوان ئةو دوو دةول

كرابيَت ،ئةوا بةشيَوةيةكى سةرةكى مةبةست لة

طرىَ بدريَت و ثاشان بؤشاييةكةى نيَوانيان ثرِ

كوردستان

رووداو

بكريَتةوة  ،واتة كار بؤ ئةوة بكريَت كة ئةو

بةرذةوةنديةكان لةسةر خاكى كوردستاندا يةكيان

دةوَلةتانةش بيَنة نيَو ثةمياننامةكةو ،كة دةكةوتنة

دةطرتةوة ! كوردستان ئةو ثشتيَنةية بوو كة

َةتةوة ! وةكو
نيَوان سنوورةكانى ئةو دوو دةول

ئةلقةكانى ثشتيَنةى باكورى ئةوروثاييةكانى بةيةك

ئيَران و عرياق .

دةبةستةوة !جا لةبةر ئةوةى كورد لة هةموو

بوة

!ضونكة

هةموو

ليَرةدا ئةطةر يةكيَك سةيرى نةخشةى

مافةكانى بيَبةش كرابوو  ،ئةمة وايكردبوو هةميشة

َتى ناوين بكات  ،دةبينيَت كة عرياق
رؤذهةال

ئةو ناوضةية لة بؤشاييةكى سياسى طةورةدا بذى ،

َةوة  ،ضونكة ئةطةر لة
دةكةويَتة باشورى ئةو هيَل

بؤية سؤظيةتيةكان  ،ياخود هةرهيَزيَكى تر كة

رووى جوطرافياى سروشتيةوة سةيرى بكةين ،

بةرذةوةندى خؤى لةو دةظةرةدا بدؤزيبايةوة ،

ئةوا عرياق بة شيَوةيةكى راستةوخؤ ناكةويَتة سةر

دةيتوانىَ سوود لة كوردو خاكى كوردستان ببينىَ

سنوورةكانى سؤظيةتيةوة  ،كة ئةو هاوثةميانيةتيانة

! ئةمة بوة سؤنطةى ئةوةى لة دواى جةنط ،

َةمرِةوى ئةو طرىَ
بؤ نةهيَشتنى دزةكردنى قةل

َت و باكورى كوردستان بة تةواوى
رؤذهةال

دةدرا ،بةالم لة رووى ئةتنيكيةوة ،لةريَطاى خاك

َووقة بدرىَ ! تةنيا لة باشوور جيَطاى
ئابل

َطاى كورديةوة سنوورى ئةو دوو والِتةوة
و كؤمةل

هةناسةيةكى بؤ مابوةوة  ،ئةويش لة سؤنطةى ئةو

َتةية
بةيةكةوة دةلكا  ،ضونكة كوردستان ئةو وال

َةتة
ملمالنيَية ناوضةييةدا بوو كة لة نيَوان دةول

نةخشةكةى لة نيَوان توركياو ئيَران و عرياقدا ،

ناوضةييةكانى ئةو دةظةرة دا لة ئارادابوو ،كة بة

كة ض لة رووى جوطرافيةوة  ،ض لة رووى

ثلةى يةكةميش لةسةر دياريكردنى ناوضة

ئةتنيكيةوة بة سنورةكانى سؤظيةت لكابوون.

سنوريةكان بوو ،وةك كيَشةى نيَوان عرياق و ئيَران

َطاى كوردى  ،ياخود ناوضة
كةواتة كؤمةل

 .ئةمة بوو وايدةكرد طرنطيةكى تةواو بة عرياق

كة

بدريَت  .لةو سؤنطةيةش بوو بةريتانيةكان

َة نةوتيةكانى ترى
سؤظيةتيةكانى بة كةركوك و ضال

َةتيَكى سةرةكى دادةنا بؤ هةر
عرياقيان بة دةول

باشورى كوردستان و ئيَران و كةنداو دةبةستةوة.

هاوثةميانيةتيةك كة لةو ناوضةيةدا ببةسرتيَت  .لة

لةمةوة رؤلَ و طرنطى كوردستامنان بؤ روون

نزيك بوونةوةى ئةمةريكاييةكانيش لة عرياق تا

دةبيَتةوة لةو هاوثةميانيتيانةدا ! ئةطةرضى بة

َطران بون ! ضونكة عرياقيان بة
رادةيةكى زؤر دل

شيَوةيةكى راستةوخؤو ئاشكرا ناوى كوردستان

دةسكةوتى تايبةتى خؤيان دةزانى ! بؤ منونة ئةو

َتى ناوين
نةهاتوة  ،وةىلَ هةركاتيَك باس لة رؤذهةال

يارمةتيانةى كة ئةمةريكاييةكان ثيَشكةش بة

كورديةكان،

ريَك

ئةو

ريَطاية

بوو
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عرياقيان دةكرد  ،بةريتانيةكان ثيَيان وابوو كة

َويَزى
عرياقيش بضيَتة نيَو ئةو ريَكةوتننامةيةوة  .،بال

ناكؤكة لةطةلَ بةندةكانى ثةمياننامةى عرياقى –

َسورِيَنةرى كاروبارى ثاكستان لة
توركياو هةل

ئةمريكاييةكان

تاران  ،لةو برِوايةدابوون،كة دةبىَ عرياقيش بضيَتة

يارمةتيةكانيان ثةيوةست كردبوو بة ثيَشكةوتنى

ثالَ ثةمياننامة توركى-ثاكستانى  .هاوكات فازل

بوارى

جةماليش  ،سةرؤك وةزيرانى ئةو كاتةى عرياق ،

بةرطريكردنى هةريَمى  ،كة لة راستيدا لة بوارى

َتةكةى  ،واى
لة ثيَناو بة هيَز بوونى سوثاى وال

لة

ليَكدةدايةوة كة عرياقيش ئارةزوويةتى بضيَتة ثالَ

َويَزى ئةمةريكا لة عرياق لة
طفتوطؤيةكى نيَوان بال

ئةو هاوثةميانيةتيةوة  ،واى بؤ دةضوو كة بةم كارة

طةلَ نورى سةعيد دةردةكةويَت "برِى ئةو

عرياق دةتوانىَ يارمةتى ئابورى و سةربازى لة

يارمةتيانةى كة ئةمريكا بؤ عرياقى ئامادة كردوة

ئةمةريكا

طوتنة

َةكانى عرياق لة
بةندة بة رادةى خيَرايى هةول

بةريتانيةكانيش هةريَى ئةوةيان بة ئةمةريكاييةكان

بوارى بةرطرى هةريَميدا لةطةلَ هاوسيَكانى و

دابوو ،وا لة عرياق بكةن بضيَتة نيَو ئةو

تاضةند دةتوانى ئاملرِازةكانى بؤ بةرطرى هاوبةش

هاوثةميانيةتيةوة .سةردانى مةليك فةيسةليش

لةو كاتةدا زةقكردنةوةى

َى
بةهاوكارى نورى سةعيد بؤ ثاكستان لة سال

ملمالنىَ لة نيَوان ئةمةريكى و بةريتانيةكان

1459

لة كاتيَكدا بووكة توركياو ثاكستان لة

خزمةتى بةرذةوةنديةكانيانى نةدةكرد ،بؤية لة

دانوستان بوون بؤ طريَدانى ئةو هاوثةميانيةتية  .ئةو

كؤتايدا بةيةكةوة طةيشتنة ئةو ئةجنامةى كة

سةردانة بة مةبةستى بةشدارى كردنى عرياق بوو

بةيةكةوة يارمةتى عرياق بدةن ،وةك لة

لةو هاوثةمانيةتية

بؤ هيَنانةدى ئةم مةبةستةش

تةلةطراميَكى وةزارةتى دةرةوةى ئةمريكى كة بؤ

طؤرِنكاريةكى ناوةخؤ ئةجنامدا  ،واتة حكومةتيَكى

1455

وا بيَتة سةر كة بتوانىَ بويَرانة كار بؤ ئةم ثرِؤذةية

ناردوويةتى  ،هاتوة كة " نورى سةعيد ئاطادار

بكا  ،بؤية هةردواى ئةو سةردانة (نورى سةعيد)

بكةنةوة كة ئةمةريكى و بةريتانيةكان ريَككةوتون

ثؤستى وةزارةتى نويَى وةرطرت و رايطةياند كة

كة تانكى بةريتانى بدريَتة سوثاى عرياق و وةك

ثيَويستة عرياق ثةيوةندى برايانةى لةطةلَ

بةريتانى.-)25(1433ئةطةرضى
عرياقيةكان

لةطةلَ

سةركوتكردنيَكى

خباتة بةر دةست.

هاوسيَكانى
هةريَمى

()26

بوو!

لة
وةك

َويَزى خؤيان لة عرياق لة  21ئؤطستؤس
بال

سةرةتايةك عرياق  12لةوتانكانة وةردةطريَت

()27

دةست

()28

كةويَت

!شايةنى

هاوسيَكانيدا بةهيَز بكات !بة تايبةتيش لةطةلَ

بايةخى جيؤثؤلةتيكى و ئةتنيكى كوردستان ،

ثةمياننامة ثاكستانى – توركى  (،سةعيد) ثيَى وابوو

بوة هؤى ئةوةى كة وا لة توركياو ثاكستان بكا ،

َترين
هاوثةميانيةتيةكى منونةيية و عرياق وةك باال

دواى ئةوةى ريَكةوتننامةيةكيان مؤركرد ،

َةتى سةيرى
منونةى ثةيوةندى دؤستانةى نيَو دةول
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دةكات ! لةو نامةيةى كة نورى سةعيد لة  9ئابى

شايةنى طوتنة بة ثيَى بةندةكانى ثةمياننامة توركى

َى دوةمى نارد ،ئةوةى
بؤ مةليك فةيسةل

َتة  ،واتة توركياو
 -ثاكستانى دةبواية ئةو دوو وال

روون كردبوةوة  ،كة ئاسايشى عرياق بةرامبةر

ثاكستان  ،لة هةموو بوارةكانى سياسى و ئابورى و

طةف و هةرِةشةكان سؤظيةت  ،ثةيوةندى بة

رؤشنبريى  ،هاوكات لة بوارةكانى بةرطرى

بؤية وةك ثيَشرت

هاوبةش و بةرهةم هيَنانى ضةك و جبةخانةى

ئاماذةى ثيَكرا ،دةبواية توركيا رؤَليَكى طةورة لة

جةنطى هاريكاريةكى بة هيَزى يةكرت بكةن .

دامةزراندنى ئةو ثةمياننامة خةريَميةدا بطيَرِىَ كة

رؤذى دواى ئيمزاكردنى ئةو هاوثةميانيةتيةش ،

بةطةرمى كاريان بؤ دةكرد!بة تايبةتيش لةهيَنانى

هةردوو ال رايانطةياند كة ئامادةن دةرطاى

عرياق بؤ ناو ئةو ثةمياننامةية  .ديارة

دانوستان لةبةردةم عرياق بكةنةوة !تا ئةويش

ئةمةريكايةكانيش لةم روةوة هانيان دةداو كار

بضيَتة نيَو ئةو ثةمياننامةيةوة )31( .ديارة كة عرياقيش

ئاسانيان بؤ دةكرد  ،ضونكة دواى ئةوةى عةدنان

لةو كاتةدا بؤ هةمان مةبةست كارى دةكرد !وةك

مةندةريسى سةرؤك وةزيرانى توركيا  ،لةطةلَ فؤاد

َيشى
ئةوةى خؤى خاوةنى ثرِؤذةكة بيَت  .هةول

كؤثرلوى وةزيرى دةرةوةو ذمارةيةك لة سةركردة

دةدا وةكو سةرةتايةك هاوثةميانيةتيةك لةطةلَ

1459

توركيا ببةستى َ  ,بؤ ئةم مةبةستةش لة تشرينى

بارى سياسى و

يةكةمى  1459نورى سةعيد سةردانى توركياى كرد

َتى ناوين لة دوو تويَى ئةو
سةربازى لة رؤذهةال

 ،هةمديس ئةوةى روون كردةوة كة ئاسايشى

بابةتانة بوو كة لةطةلَ ئةمةريكاييةكان طفتوطؤيان

عرياق بة ئاسايشى توركياو ئَريانةوة ثةيوةستة ! لةو

لةسةر كرد .كاتيَك مةندةريس بةرامبةر ئةجنومةنى

سةردانةدا هةردووال لةسةر ئةوة ريَكةوتن كة

نيشتمانى طةورة باسى سةردانةكةى بؤ ئةمةريكا

سةالمةتى ناوضةكة وا دةخوازىَ

هاريكارى

كرد ،ئاماذةى بؤ ئةوة كرد كة ثيَويستة

َيش بدةن ئيَران و ثاكستان بؤ
يةكرت بكةن و هةول

َتة عةرةبيةكان باش
ثةيوةنديةكانيان لةطةلَ وال

َتة عةرةبيةكان،
الى خؤيان رابكيَشن نةك وال

بكةن  ...و هةولَ بدةن رازيان بكةن كة ئةو

هةردوو

نيَوان

هاوثةميانيةتية قةبولَ بكةن ! لة راستيدا وةزيرى

خؤيان ديارى كرد !

1459

توركياو ئيَرانيشةوة هةية !

()29

سةربازيةكانى توركيا  ،لة كؤتايى ئايارى
سةردانى ئةمةريكايان كرد ،

اليةنيش

ئةركةكانيان

لة

()32

دةرةوةى توركيا خةونى بةوة دةبينى كة هةموو

نورى سةعيد هةموو توانايةكى خستبوة طةرِ بؤ

َتانى ترى ئيسالمى
َتانى رؤذئاواى عةرةبى و وال
وال

طريَدانى ئةو هاوثةميانيةتية و ئةوةى لة توانيدا بوو

لة ذيَر سةركردايةتى توركيا كؤ بكاتةوة !

()30

َثشتى كردنى  ،واى نيشان
دريغى نةدةكرد بؤ ثال
َتة عةرةبيةكانى
دةدا كةوا والتةكةى لة هةموو وال
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تر زياتر دوضارى مةترسى بؤتةوة ،ضونكة

ثيَى وابوو ئيَران هةر دةبىَ بضيَتة نيَو ثةمياننامةكةوة

َتةكانى تر ،لة يةكيَتى
سنوورةكانى لة هةموو وال

 ،لةو برِوايةشدا بووكة لةسةر عرياق و توركيا

سؤظيةت نزيكرتة  ،بؤ ريَطاخؤشكردنيش بؤ

ثيَويستة بة زووترين كات ريَكةوتننامةيةك ئيمزا

طريَدانى ئةوثةمياننامةية  ،دةيويست لة ريَكاى

بكةن  .ئةوةبوو هةردوو حكومةتى عرياق و

سياسةتيَكى توندو تيذى ناوخؤؤوة  ،سياسةتيَكى

َة كردنى ئةو ريَكةوتننامةية
توركيا لةسةر طةَالل

كة لة خزمةتى

ريَكةوتن  ،بةو ئاماجنةى هاريكارى لة نيَوان

ثةمياننامةكةدا بيَت  .ثاساوى بؤ ضوونة نيَو ئةو

َتدا بةرفراوانرت بكةن  ،كةلةسةر
هةردوو وال

ثةمياننامةيةى بةوة دةهيَنايةوة  .كة بارى سرتاتيذى

َى هةمان ريَكةوتنةكانى ترى ثيَشوويان بةرِيَوة
رايةل

َتةكةى ئةوةى بةسةر دادةسةثيَنىَ ،
و جوطرافى وال

بضيَت ! بؤ ئةوةى هاريكارى يةكرت بكةن دذى

ئةو لة ترسى دوارؤذى عرياق و دابني كردنى

هةر دةست دريَذيةك  ،ض لة ناوةوة يا لة دةرةوةى

َتةكةى خؤى دةخاتة باوةشى ئةو
بةرذةوةندى وال

َتةكةيان  ،بكريَتة سةرهةر اليةكيان ! ئةمةش بة
وال

هاوثةميانيةتيةوة  .ضونكة ئةو هاوسيَى يةكيَتى

ثشت بةسنت بة بةندى

ميساقى نةتةوة

سؤظيةتة  ،بؤية بةرطرى هاوبةش و هاوسىَ سازى

يةكطرتوةكان  ،كة برِيارى لةسةر مافى رةواى

شايةنى

بةرطريكردن داوة )36( .ئةمريكاييةكان ثيَيان وابوو،

باسة نورى سةعيد لةسةردانةكةى بؤ قاهريةش

َتةدا ،
ئاشتى و ئاسايش لة نيَوان ئةو دوو وال

َم
هةمان قةوانى بؤ عةبدولناسر ليَدايةوة  ،بةال

رةطةزيَكى بتةرِةتية بؤ ئاشتى و ئاسايش بؤهةموو

ئةجمارةيان تؤزيَك راشكاوانةتر ثةردةى لةسةر

طةالنى جيهان  ،بة شيَوةيةكى تايبةتيش بؤ طةالنى

َدايةوة ! لةو سةردانةدا بة
كرؤكى بابةتةكة هةل

َتى ناوةرِاست  ،كة ئةمةش بنةماى
رؤذهةال

ناسرى طوت  ":زانيارى وامان هةية كة لة هةموو

سياسةتى دةرةوة بوو.

دةرةكى وا ثيادة بكات،

()33

لة بةرذةوةندى هةموو اليةكداية !

()34

51

()37

ضركةيةكدا هةرِةشة لة سةالمةتى عرياق دةكريَت

دانوسانى توركيا لةطةلَ عرياق ثرِؤسةيةكى

! روسياى كؤمؤنيست سوورة لةسةر ئةوةى

ئاسان نةبوو ! ضونكة هيض اليةكيان نةياندةزانى

شةرِى نيَوةخؤيى لة عرياق دايسيَنىَ! بؤ ئةم

ئةو ريَكةوتننامةيةى كة نيازيان وابوو بيبةسنت

مةبةستةش لة كافكاسيا مةشق بة مةال مستةفاو

ثيَويستة ضى بطريَتة خؤ ! ئةمةش ئةوة دةردةخا كة

َةكانى دةكات  ،تا فيَرى هونةرى جةنطيان
هاوةل

نة حكومةتى توركياو نة حكومةتى عرياق هيض

بكات ،دواتر سوثايةكيان ىلَ دروست بكات و

ويستيَكيان لة دةست خؤياندا نةبوو ! هةرضى

بيانطةرِيَنيَتةوة عرياق تا كردارى سةربازى ئةجنام

حكومةتى

ئةو

بدةن و بة يةكجارى عرياق خاثوور ببىَ !" ( )35بؤية

ريَكةوتننامةية بة تةنيا لة نيَوان توركياو عرياق
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َتانى تريش
َكو ثيَى وا بوو كة دةبيَت وال
بيَت ،بةل

بَليَم من بةو شيَوةية سةيرى بايةخى خؤمان ناكةم

بطريَتة خؤ  ،هاوكات دةيانويست خؤشيان لةطةلَ

 ،ئةو ثايةيةى لةطةلَ توركةكان بةيةكةوة كؤمان

َتانة ريَكةوتننامةى تايبةت
هةر يةكيَك لةو وال

دةكاتةوة ،ناوضة سرتاتيذية طرنطةكةى باكورى

ئيمزا بكةن ! بؤ ويَنة ريَكةوتننامةيةكى تايبةت

عرياقة ( مةبةستى لة باشورى كوردستانة ").

لةطةلَ عرياقدا مؤر بكةن بؤ ئةوةى جيَطاى

بؤية راى طشتى عرياق بة هةموو شيَوةيك دذى

بطريَتةوة  .نورى سةعيديش

ئةو هاموشؤيانةى شاندى توركى بوون بؤ عرياق و

َم نةيدةزانى
ئةو بريؤكةيةى ال ثةسند بوو  ،بةال

خؤنيشاندانى بةرفراوانيان ئةجنام دا  ،حكومةتى

ضؤن بيخاتة بوارى ثراكتيزةكردنةوة ! سةربارى

عرياقيش ريَطاضارةى توندى بةرامبةر خؤنيشان

ئةمةش عرياقيةكان هةميشة وايان نيشان دةدا كة

دةران طرتةبةر  .بة تايبةتى دواى ئةوةى

مةترسى ئةوةيان هةية توركيا باشورى كوردستان

خؤنيشاندةران هيَلكةى طةنيويان طرتة كاروانى

داطري بكات ! بؤية دذى هةر ريَكةوتننامةيةك بوون

شاندةكةى توركيا .تةنانةت كاريطةرى ئةو

كة ريَطا بة سةربازانى تورك بدا بيَنة باشورى

خؤنيشاندانانة طةيشتة ئةو رادةيةى كة نورى

كوردستانةوة ! ( )38ئةمةريكى و بةريتانيةكانيش ئةم

سةعيد داواى لة عةدنان مةندةريس سةرؤكى

ترسةيان وةكو كارتيَكى فشار بةكاردةهيَنا ،

شاندةكةى توركى كرد ،بةستنى ميساقةكة دوا

َويَستى ئةمةريكاش لةم بارةيةوة مرخى
هةل

خبةن تاوةكو بارةكة كةميَك هيَور دةبيَتةوة ،وةىلَ

توركياى خؤش كردبوو !!! داالسى وةزيرى

عةدنان بةمة رازى نةبوو طوتى ئةو ناتوانىَ بة

كة سةردانى

َى بؤ طةىل توركى بطةرِيَتةوة ! بؤية
دةست بة تال

َتة
ناوضةكةى كرد رايطةياند كة لة رابردوودا وال

نورى سةعيد ناضار بوو دواى كؤبوونةوةيةكى

يةكطرتوةكانى ئةمةريكا بايةخيَكى تةواوى بة

رووكةشانة بة وةزيرةكان و سةرؤك وةزيرةكانى

ئةنتؤنى ئايدنى

ثيَشووى عرياق ،باوةرِى ثيَهيَنان كة رةزامةندى بؤ

وةزيرى دةرةوةى بةريتانياش راشكاوانة لةبةردةم

مؤركردنى ميساقةكة بنويَنن  .ئةوةبوو بةيانيَكى

َتةكةى ئةوةى دركاند كة طرنطى
ثةرلةمانى وال

هاوبةشيان

باسى

سرتاتيذى ئةو ناوضةية  ،كة لة ثةيوةنديةكانيان

دانوستانةكانى نيَوان توركياو عرياقيان دةكرد ! لة

لةطةلَ توركيا سةرضاوةى طرتوة تا ئيَستا بايةخيَكى

َنةى ،كة لةسةرى
ئةستةمبؤل و بةغداو ئةو خاال

زؤرى ثىَ نةدراوة "،هةنديَك لة ثةرلةمانتارة

ريَكةوتبوون بؤ بةستنى ميساقيَك

بتوانىَ

بةرِيَزةكان  ،ئاماذةيان بة الوازبوون و كزبوونى

َتى
َتانةو لة هةموو رؤذهةال
سةقامطريى لةو وال

نفوزى ئيَمة كرد لةو ناوضةيةدا .ثيَويستة ئةوة

ناوين مسؤطةر بكات  ,هةروةها ئةوةيان تيادا

ريَكةوتننامةى

1433

َى
دةرةوةى ئةمةريكا لة سال

ضاوتيَربِينةكانى توركيا نةداوة !

1453

()39

دةركرد

،

كة

تيايدا

()40
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روون كردبوةوة كة ئةو ريَكةوتنامةية بؤ

ناوضةكةو زهليَزةكان  ،كة ديارة هيض اليةكيان

بةرثةضدانةوةى هةر دةست دريَذى كاريةكة ،

ئامادة نةبوون لةبةر خاترى ضاوى رةشى كورد ،

َتةكانيان بكريَتة
كةض لة ناوةوة  ،يا لةدةرةوةى وال

ئةو كارة ئةجنام بدةن !ياخود دةبواية هاريكارى

بةم ضةشنة ريَكةوتننامةى عرياقى –

َةتانة نةكةن  ،كة لة دواى جةنطى
ئةو دةول

َثشتى بةريتانى و ئةمةريكاييةكان لة
توركى  ،بة ثال

جيهانى يةكةمةوة وةكو دةسكةاليةكى خؤيان لة

شوباتدا لة

بةرذةوةندية

سةريان.
29

()41

شوباتى

1455

ئيمزا كراو لة

21

ناوضةكةدا

دايامنةزراندبوون

و

بةغداو ئةنقةرة دةقةكةى راطةيةنرا .

سرتاتيذى و ئابوريةكانى خؤيان ثىَ دةثاراست .

باسى ضوارةم  :ثيَطةى كوردستان لةثةمياننامةى

ئةمةش ئةوةى كةواتة سةقامطريى و ئارامى دةبواية

بةغدا

لةسةر حيسابى سةركوتكردن و لة ناوبردنى بزاظى

ريَكةوتنامةيةى نيَوان توركياو عرياق  ،بة

كوردى ئةجنام بدرىَ  .لة كؤتايشدا ئةم

ثلةى سةرةكى كوردستانى دةطرتةوة  .ئةطةر

َبذارد !بؤ ويَنة ئةطةر سةيرى
ريَطاضارةيان هةل

سةيرى بةندةكانى بكةين بؤمان دةردةكةويَت كة

بةندى يةكةمى ئةو ميساقة بكةين  ،دةبينني بة

ئةو ريَكةوتننامةية بة ثلةى يةكةم

ميساقى نةتةوة

مةبةستى

ثشت بةسنت بة بةندى

() 51

َووقةدانى دؤزى كورد بوو ،
كوردستان و ئابل

يةكطرتوةكان  ،هةردوو ال لةسةر ئةوة ريككةوتن

َيان دةدا و كاريان بؤ ئةوة
توركياو عرياق هةول

كةوا بؤ سةالمةتى و ثاراستنى قةوارةى هةردوو

دةكرد كة ئارامى و ئاسايش لة ناوضةكانى

َت و بةرطريكردن ليَيان  ،هاريكارى يةكرت
وال

ناوين سةقامطري بكةن  ،ديارة بة

بكةن و لةم بارةيةوة ريَكةوتننامةى تايبةت لةطةلَ

بؤضوونى ئةوانيش ئارامى و سةقامطريى لة

يةكرت طرىَ بدةن ! بة طويَرةى بةندى سيَيةميش

َتى ناوين نةدةهاتة ئارا  ،ئةطةر كوردستان
رؤذهةال

هةردوو ال هةريَي ئةوةيان بة يةكرت دةدا  ،بةهيض

قةوارةيةكى سياسى سةربةخؤى هةبواية ! و لة

شيَوةيةك لة شيَوةكان دةست لة كارو بارى

َةى لةطةلَ
دوو تويَى ئةو هاوثةميانيةتيانةدا مامةل

ناوةخؤى يةكرت وةرنةدةن و هةموو ناكؤكيةكانى

َوةشاندنةوةو
كرابواية  ،ضونكة ئةمة واتاى هةل

نيَوانيان بة ريَطايةكى ئاشتيانةو بة طويَرةى ميساقى

َتى ناوين بوو ،
طؤرِينى نةخشةى تةواوى رؤذهةال

نةتةوة يةكطرتوةكان ضارةسةر بكةن .

بة واتايةك لة واتايةكان  ،سةر لة نوىَ دابةش

َياندا بة شيَوةيةكى راستةوخؤ بيَنة
ةريتانيةكان هةول

كردنةوةى بةرذةوةنديةكانى لة نيَوان زهليَزةكان

نيَو ريَكةوتننامةكانةوة  ،ويستيان بة شيَوةيةكى ترو

دةطةياند ،كة بيَطومان ئةمةش رووبةرووبوونةوةيةك

لةسةر بنةمايةكى تر ثةيوةنديةكانيان لةطةلَ ئةو

َةتانى
بوو لة نيَوان بةرذةوةندى هةموو دةول

َتانة  ،بة تايبةتى عرياق ريَكبخةنةوة  ،واتة
وال

َتى
رؤذهةال

11
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لةسةر بنةماى هاوثةميانيةتيةوة بيَت نةك لةسةر

رووى بةرطريةوة عرياق بة خؤيانةوة دةلكيَنن و

بنةماى ريَكةوتنامةى دوو اليةنة  ،كة دواى

هةر دةست دريَذيةكى بكريَتة سةر ،ض لة ناوةوة

طؤرِانةكانى جةنطى جيهانى دوةم سةردةميان

ياخود لة دةرةوة ئةوان بةرطرى ليَدةكةن ! بة

بةسةر ضوو بوو .ويستيان سةرةتا ريَكةوتنامةيةك

طويَرةى بةندى سيَيةمى ئةو ريَكةوتنامةية،

لةطةلَ عرياق طرىَ بدةن كة شويَنى ريَكةوتنامةى

حكومةتى عرياق هيض بةرثرسياريةتيةكى لة

، 1455

دةرةوةى سنوورةكانى خؤى نةدةكةوتة ئةستؤ !

وةزيرى دةرةوةى بةريتانى ئةنتؤنى ئايدن طةيشتة

لة بةندى ثيَنجةمدا ئاماذة بةوة كرا بوو كة

بةغدا ،تا شيَوةيةكى كؤتايى بؤ ريَكةوتنامةكة

َتى تايبةتى هةردوو ال ،لةثيَناو بةرطريكردن
دةسةال

دارِيَذن  .دواى تةواو بوونى سةردانةكةى كة دوو

لة عرياق هاريكاريةكى ثتةوى يةكرت دةكةن .ئةو

رؤذى خاياند  ،بةيانيَكى هاوبةش لة نيَوان هةردوو

هاريكاريةش دانانى ثالنى سةربازى  ،مةشقى

حكومةتى عرياق و بةريتانيا دةرضوو  ،تيايدا ئايدن

هاوبةش و ئاسانكارى لةو بابةتانةى دةطرتة خؤ ،

هيواى خؤى دةردةبرِى كة ميساقى عرياقى –

كة هةردوو اليان دواتر لةسةرى ريَكدةكةون ،

َيكى طرنط بيَت بؤ سةقامطريكردنى
توركى  ،هةول

بة مةبةستى ئةوةى وا لة هيَزةكانى عرياق بكةن

َتى ناوين و دابني
ئارامى و ئاسايش لة رؤذهةال

توانايةكى باشى هةبيَت و بؤ هةموو باريَك ئامادة

كردنى ئاشتى لة ناوضةكةدا.هةر لةو دانيشتنةشدا

بيَت!

بةريتانيةكان بة خؤشيةوة ثيَشوازيان لةو

طريوطرفتةكانى بةرطرى كردنيان لة نيَوان

هةنطاوة كرد  ،واى بؤ دةضوون ئةستوندةيةكى بة

َينى ئةوةشى
َت تاوتويَكردو ئايدن بةل
هةردوو وال

َى راستى ريَكخراوى
هيَزة بؤ ثتةو كردنى بال

دا كاتيَك دةطةرِيَتةوة لةندةن بة وردى لةو بابةتة

َةسى  ،كة دةشيا ثانتاييةكةى
باكورى ئةتل

دواى نزيكةى مانطيَكيش لةو

فراوانرتيش بكريَت !كاريطةريةى بة تةنيا لة اليةنة

بةروارة  ،واتة لة  9نيسانى  ، 1455ريَكةوتنامةيةك

سةربازيةكةيةوة نةوةستيَت ! يارمةتى دةريَكيش

لة نبَوان عرياق و بةريتانيا ئيمزا كرا  ،كة لة

دةبيَت بؤ زيَدةكردنى ئالوطؤرِى بازرطانى لة نيَوان

بةندى يةكةميدا هاتبوو  " :هةردوو اليةنى

َتيَكى
بةريتانياو حكومةتى عرياقيدا ! كة وةك وال

طريَبةست دريَذة بة ثةرةثيَدانى ئاشتى و دؤستايةتى

َتى ناوين نةمابوةوة  ،و دةخيستنة
هةذارى رؤذهةال

نيَوانيان دةدةن  ،بة طويَرةى ريَكةوتنامةى

باريَك كة زؤر باشرت بيَت لةو بارةى تيايدا بوون،

هاريكارى دوو اليةنة ،لة ثيَناو ئاشتى و بةرطرى

َطةكانى
بةوةى كةوا هةناردنى نةوتى كيَل

كردن لة قةوارةى خؤيان هاريكارى يةكرت دةكةن

َوتطةكانى حةيفا
َتى ناوينى بؤ ثاال
رؤذهةال

" ديارة ئةمةش ئةوة دةطةيةنىَ كة بةريتنانيةكان لة

َة
ديارة مةبةستيش لة ضال

1433

بطريَتةوة  .ئةوةبوو لة  3ى ئازارى

دةتويَذيَتةوة

()43

()44

دةخستةوة طةرِ

()45
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َة نةوتةكانى
َتى ناوين  ،ضال
نةوتةكانى رؤذهةال

لةكؤتايى بيستةكان و بةدريَذايى سيةكانى سةدةى

باشورى كورستان  ،بة تايبةتى كةركووك بوو كة

بيستةمدا كاريان بؤ دةكرد  .مةبةستيشيان لةمة

لة دواى جةنطةوة وةستابوو ! بةريتانيةكان

راكيَشانى

بؤ

َيان دةدا بة بةرديَك دوو ضؤلةكة بكوذن !
هةول

ناوضةكةيان !

بةرذةوةندى

بوو

زهليَزةكان

لة اليةك  ،لة رووى سةربازيةوة جىَ ثيَى خؤيان

بةريتانيةكانيش دواتر ضوونة نيَو ريَكةوتننامةى

ثتةو بكةن ،لة اليةكة تريش  ،نفوزى خؤيان لة

َويَزى ئةمةريكى لة
عرياقى – توركى  ،وةك بال

ناوضة نةوتيةكانى كةركووك ثتةوتر بكةنةوة !

بةغدا  (،كوملان ) ثيَى وابوو بةريتانيةكان بةم

َى
َيَكى طرنطى تريش هةية  ،ئةويش هةول
خال

كارةيان ويستيان ثةيوةنديةكانيان لةسةر بنةمايةكى

وةطةرِخستنةوةى رؤيشتنى بؤرِية نةوتيةكانى

َكراو لةاليةن طةىل عرياقةوة
واقعيانةترو زياتر قبوول

َوتطةكانى حةيفا ،كة ئةمةش
كةركوك بوو بؤ ثاال

دامةزريَنن .كة ئةمةش نفوزيان زؤرتر دةكا ! لةم

بؤ جولةكةكان ! بؤ

بارةيةوة وةزيرى دةرةوةى بةريتانيا ئةنتؤنى ئايدن

راكيَشانى بةرذةوةندى زهليَزةكان بؤ ناوضةكةيان .

ئةو

يارمةتى دةريَك بوو

َةى
َيَني رةنط بيَت كؤمةل
كةواتة دةتوانني بل

لةبةردةم
ريَكةوتنامةية

ثةرلةماندا

رايطةياند

كةوا

طةورةترو

كاريطةريةكى

فشارى جولةكةكان بة شيَوةيةكى ناراستةوخؤ ،

دةنطدانةوةيةكى طةورةترو دؤستانةترى بةخشية

ًََة وةرطرن .دواى ئةوةى
توانيبيَتيان سوود لةو خال

َتى ناويندا( .)46كة لة
بةريتانيةكان لة رؤذهةال

َةتة عةرةبيكان نةتوانرا
كة لة ترسى نارةزايى دةول

َت لةسةر
بنةرِةتدا طةرِانةوةى خؤيان بؤ رؤذهةال

لة هاوثةميانيتيةكة جيَطايان بكريَتةوة ! واتة ئةو

بنةماى دوو بةرذةوةنديةوة دةبينيةوة ،كة هةميشة

كارةى بةريتانيةكان جؤرة رازيكردنيَكيش بوو بؤ

جىَ ضاوى سياسةتى بةريتانيةكان بوو لةو

اليةنطرانى ئيسرائيل! كة لةنيَو ثةرلةمانى

ناوضةيةدا  ،يةكةميان ثاراستنى ناوضةكة بوو لة

َةتى
بةريتانيادا مةترسى خؤيان لة الوازبوونى دةول

ثةالماردانيَكى دةرةكى  ،دوةميان ثاراستنى

تازة دامةزراوى ئيسرائيل دةردةبرِى !

َتانة بوو !
ئاسايشى ناوةخؤى ئةو وال

()47

ضونكة جولةكةكانى نيَو ثةرلةمانى بةريتانى لة

َتة يةكطرتوةكانى ئةمةريكا بة
شايةنى طوتنة وال

طفتوطؤكانياندا وا تيَدةطةيشنت ثةمياننامة توركى –

َثشتى خؤى بؤ ئةو
شيَوةيةكى راشكاوانة ثال

عرياقى دةبيَتة سؤنطةى بةهيَزكردنى جيهانى

هاوثةميانيةتية دةربرِى  .هةر رؤذيَك دواى

ئيسالمى  ،بيَطومان لة بةرذةوةندى ئيسرائيل

ئيمزاكردنى ريَكةوتنامةى عرياقى – توركى

دانةبوو ! وةىلَ بة وةطةرِخستنةوةى بؤرِى نةوتى

وةزارةتى دةرةوةى ئةمةريكا رايطةياند كة ئةم

كةركووك – حةيفا ئةو ئاواتةيان دةهاتة دى كة

ريَكةوتنامةية بةشداريكردنيَكى ثؤزةتيفانةية لة
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َتى ناويندا  (...داالس )
بةرطرى كردن لة رؤذهةال

َيدا بايةخى خؤى
ريَكةوتننامةى فرة اليةنة لةطةل

وةزيرى دةرةوةى ئةمةريكا لةو كؤنطرةيةى كة

هةبيَت.

لة واشنتؤن

 -9توركيا جىَ ضاوى سؤظيةتيةكانة  ...هاوكات لة

لة

طريَيدا ،لة وةرامى ثرسياريَكدا كة دةربارةى

َيةتى و
ريَطاداية بؤ يةكيَك لة لة شؤرِشة كؤمةال

ريَكةوتنامةى عرياقى – توركى ليَى كرا  ،طوتى :

سياسى و رؤشنبريى و سةركةتوةكان لةو كاتةدا ،

"ئةمةريكا ئةمة بة هةنطاويَكى زؤر بنياتنةرانة

توركيا ئارةزووى ئةوةى هةية كة بةتةواوى ببيَتة

َيَكى دةزانىَ بةرةو رووطةى
تيَدةطات و بةهةول

َةتيَكى مؤديَرن ضونكة ثشت بة ئايديؤلؤذياو
دةول

دامةزراندنى ئةو ثشتيَنةيةى  ،كة ثشتيَنةى باكورى

َتيَك و
كةلتوورى رؤذئاوا دةبةستىَ و شيَوةيةى وال

ثيَدةطوتريَت ! كاتيَك عرياق و ئيَران  ،ئةو بؤشاية

دام و دةزطاى دميوكراتى و ثيَشكةوتووى هةية،

ثرِ دةكةنةوة كة لة نيَوان توركياو ثاكستاندا هةية

بؤية ئةمريكا لة دواى جةنطةوة زؤر بة طةرمى

 ،ئيَمة لةو برِوايةداين  ،كة ئاسايشى ناوضةكة زؤر

َم بة تةنيا بايةخدان
يارمةتى توركياى دةدا )*50(،بةال

باشرت دةبيَت" )48(.سةرؤكى ئةمةريكى ئيزنهاور ثيَى

بة توركياو عرياق بةس نةبوو بؤ طريَدانى

َثشتة
وابوو " يارمةتيدانى ئابورى توركيا باشرتين ثال

َكو دةبواية ئيَرانيش
هاوثةميانيةتيةكى هةريَمى ،بةل

َتى نزيكدا،
بؤ بةرذةوةندية ئةمنيةكامنان لة رؤذهةال

بيَتة نيَو ثةمياننامةكةوة بؤ ثرِ كردنةوةى ئةو بؤشايية

سةربارى ئةمةش يارمةتيدانى توركيا بؤ خؤ

جيؤسرتاتيذيةى لة نيَوان توركياو ثاكستاندا هةبوو،

بنياتنانةوةى هيَزة سةربازيةكانى زؤر باشرتو

بة هاتنى ئيَرانيش دوا زجنريةى ئةو ئةلقةية

هةرزانرتة لةوةى ،لة سةر لةنوىَ دابةش

تةواو دةبوو كة ريَكخراوى باكورى ئةتلةسى بة

كردنةوةيةكى ترى هيَزةكانى ئةمةريكا لة

َتى ئاسيا)
ريَكخراوى سياتؤ ( باشورى رؤذهةال

ناوضةكةدا"( )49سياسةمتةدارانى ئةمريكا ثيَيان وابوو

دةبةستةوة .بةمةش دةرطا لةبةردةم سؤظيةتيةكان

َتة
توركيا بايةخيَكى سياسى و سرتاتيذى بؤ وال

دادةخرا .وةك مستةر جؤرج  ،ئةندامى ثةرلةمانى

يةكطرتوةكانى ئةمريكا هةية ضونكة:

بةريتانيا لة طفتوطؤكانى نيَو ثةرلةمان كة تايبةت

أ -توركيا هةمان بؤضوونى بةرامبةر جيهان هةية ،

َى
بؤ ثةمياننامةى بةغدا طرىَ درا ،طوتى " :بال

َتة يةكطرتوةكانة.
بؤية هاوثةميانيَكى سروشتى وال

َيى ماوةتةوة .ئةو
راستى توركيا تا ئيَستا بة ئاوةال

َتى
َت و دذترين وال
ب -سةقامطريترين وال

ريَكةوتنامةيةى كة لة نيَوان توركياو ثاكستان و

َتى دةرياى سثى و لة
سؤظيةتة لة رؤذهةال

دواتريش لة نيَوان عرياق و توركيا بةسرتا ،تةنيا

َتى نزيكدا ،ئةمة وادةكا ئةطةرى طريَدانى
رؤذهةال

سةرةتايةكة بؤدامةزراندنى سيستةميَكى بةرطرى"

18

ى كانونى دوةمى

1455

َوةستةيك
هةروةها طوتى" :هةر مرؤظيَك هةل

14
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لةسةر

َتانى
وال

َتى
رؤذهةال

بكا،

َتةكةى بثاريَزىَو طوىَ نةداتة هةرِةشةكانى
وال

دةتوانى َثيَشبينى ئةوة بكا  ،كة ئيمثرياليزمى

سؤظيةت !( - 31احلسنى  ،حلف بغداد  ،ملاذا ؟\ل

كؤمؤنيستى ثةالمارى ئيَران ! بدات "ئيَران لة

 .). 92:بوونى عرياق و توركياش لةو ثةمياننامةية،

َكةيةكى بةرزى بةرفراوان ثيَكهاتوة كة
طردؤل

هاندةريَك بوو بؤ ئةوةى ئيَران بة ئاشكرا بداتة ثالَ

َتى ناوين  .جا
دةكةويَتة باكورى ناوضةى رؤذهةال

َتة يةكطرتوةكان و بة شيَوةيةكى طةورةتر
وال

َتى
ئةطةر بةشى باكورى ئيَران كةوتة ذيَر دةسةال

بةرةو رووى يةكيَتى سؤظيةت بيَتةوة نويَنةرى ئيَران

هيَزيَكى طةورةوة ،ئةو ريَكخراوة ( مةبةستى لة

َى
لة كؤنطرةى باندؤنط كة لة سال

بةسرتا

َةسى بوو ) دةتوانىَ عرياق
ثةمياننامة باكورى ئةتل

َتةكةى
ثةسنى يارمةتيةكانى ئةمةريكاى بؤ وال

بثاريَزىَ ؟! ثياويَكى سةربازى نية بتوانىَ بانطةشةى

داوبة ريَطايةكى بة بةرهةمى تيَطةيشت  ،بؤ

ئةوة بكا كة ئةو ريَكخراوة بةسة بؤ ثاراستنى

بةطذداضوونةوةى

هةموو

سنوورةكانى عرياق ! بؤية دةست بةسةرداطرتنى

شيَوةكانيةوةو بؤ طةيشنت بة سةربةخؤيى ئابورى و

زةويةكانى ئيَران ثيَداويستسةكة بؤ ثاريَزطاريكردنى

بة تايبةتى دواى روخانى حكومةتى

َتى ناوين
هةمووناوضةكانى رؤذهةال

ناوين
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()51

سياسى.

()52

ئيمثرياليزم

1455

بة

موسةدةق  ،موحةمةد رةزاشا برِواى وابوو كة

لة راستيدا ضوونى ئيَران بؤ نيَو ثةمياننامةى

ئيَران دةتوانىَ ببيَتة ئةلقةيةكى سةرةكى لة

عرياقى – توركى  ،بابةتيَك بوو  ،هةر لةو كاتةى

بةرطريكردن لة جيهانى ئازاد  ،هاوكات واى بؤ

برييان لة دامةزراندنى ئةو ثةمياننامةية كردبوةوة ،

َتى
دةضوو كة بةرلةوةى حكومةتى زاهيدى دةسةال

ليَى ببوونةوةو برِياريان لةسةر دابوو  ،وةىلَ

خؤى بسةثيَنىَ  ،ناتوانىَ بة شيَوةيةكى فةرمى ئةمة

حوسيَن عةالى سةرؤك وةزيرانى ئيَران دوو

رابطةيةنىَ ! هةر لةبةر ئةمةش بوو ريًََكةوتنامةى

َتةكةى بضيَت
َيةكى نيشان دةدا لةوةى كة وال
دل

نيَوان ثاكستان و توركيا لة ئيَران بة طةرمى

 ،ياخود نةضيَتة نيَو ثةمياننامةكةوة !سؤظيةتيةكانيش

ثيَشوازى ليَكرا لة تةموزى  1459سةرؤك وةزيرانى

ئيَرانيان ئاطادار كردبوةوة كة نةضيَتة نيَو ئةو

َتةكةى راطةياند
ئيَران بة راشكاوى ئارةزووى وال

ثةمياننامةيةى هةرِةشة لةوان دةكا  .لةو كاتةشدا

لة نزيك بوونةوة لة رؤذئاوا( .)53ريَطاى نزيك

َتة
ئيَران داواى برِيَك يارمةتى سةربازى لة وال

بوونةوةى ئيَرانيش لة رؤذئاوا ،ديارة بة ثلةى

يةكطرتوةكانى ئةمةريكا كرد  ،ئةوانيش وةراميان

يةكةم بة توركيا دا رةت دةبوو ،كة لةو قؤناغةدا

دايةوة كة داواكةى ئيَران بة هةند وةردةطرن ،

جيَى

و

ئةطةر ئيَران بضيَتة نيَو ئةو ثةمياننامةكةوة !بؤية

ئةمةريكاييةكان بوو.

حكومةتى

23

ئيَران

ناضاربوو

بةرذةوةنديةكانى

ثشت

بةستنى

ئةوروثاييةكان

ئةوةى راستى بيَت دواى روخانى حكومةتةكةى
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ريَساى ئارامى و سةقامطريى لة ناوضةكةدا.

()56

زاهيدى ئارةزووى ئةوةيان نيشان دةدا كة

لة هاوينى  ،1455وةك ئاماذةى ثيَكرا ئيَران

َتةكانيان ( توركياو
طةرةكيان بوو ثةيوةندى وال

َتة يةكطرتوةكانى
داواى يارمةتى سةربازى لة وال

ئيَران ) بةهيَزتر بكةن  .هةريةكةشيان ئاماجنى

ئةمةريكا كرد  ،واشنتؤن واى لة ئيَران طةياند كة

تايبةتى خؤى هةبوو  .ئيَران دةيويست لة كيَشةى

ئةوان بة ضاويَكى باشرت دةرِواننة داواكةى ئةطةر

نةوتيةكةى لةطةلَ بةريتانيا  ،توركيا بؤ الى خؤى

بضيَتة ثالَ ثةمياننامة بةغداوة  ،كة لة اليةن

رابكيَشىَ  ،توركياش بة هيواى ئةوةبوو ئيَران و

َثشتى دةكرا
ئةمةريكاييةكانةوة ثال

()57

لة

11

َتانى عةرةبى و ثاكستان و ئةفغانستان لة
وال

تشرينى يةكةمى

َةتان لة
بةرةيةكدا كؤ بكاتةوة  ،وةك ضؤن دةول

رايطةياند كة نيازى واية بضيَتة نيَو ثةمياننامةى

لة

هاريكارى نيَوان عرياق و توركيا ،كة دواتر

ئةجنامدا لةسةر بانطهيَشتى حكومةتى توركيا ،

بةثةمياننامةى بةغدا ناسرا  .ئةم برِيارةى ئيَرانيش

دةستةيةكى سةربازى لة هيَزى ئامسانى ئيَرانى

دةرضوونيَك بوو لة سياسةتى بيَاليةنى  ،كة

طةيشتنة ئةنقةرة  ،دةطوترا كة ئةو دةستةيةش

سياسةتيَك بوو ئيَران لة ميَذ بوو ثيادةى دةكرد .

بانطهيَشتى دةستةيةكى هاوكوفى خؤى لة هيَزى

ئةطةرضى رايةكى ثيَضةوانةى ئةمة هةيةو بة هيض

ئامسانى توركيا كرد بؤ ئةوةى سةردانى ئيَران

شيَوةيةك بة دةرضونى نازانى لة كةلتورى سياسى

هةمان نزيك بوونةوة لة نيَوان ئيَران و

بةو بؤنةيةوة موحةمةد رةزا شا

ثةمياننامة باكورى ئةتلةسى كؤببونةوة .

بكات.

()55

()54

ئيَرانى.

()58

1455

ئيَران بة شيَوةيةكى فةرمى

عرياقيش هاتة كاية و كاريطةريةكى باشى هةبوو

َتةكةى خويَندةوةو
وتاريَكى لةبةردةم ثةرلةمانى وال

َتةدا،
لة باش كردنى ثةيوةندى نيَوان ئةو دوو وال

تيايدا ئةوةى دركاندكة لةو رؤذطارةدا ئيَران

كة لة ميَذبوو كيَشةى سنوريان هةبوو ،كة ناوة

ناتوانىَ! بة بيَاليةنى مبيَنيَتةوةو ثيَويستة ئاورِ لة

َتةدا سةرى
ناوة ئةو كيَشةية لة نيَوان ئةو دوو وال

بةرطريةكانى خؤى بداتةوة !

()59

َدةدايةوة ! ئةمةريكى و بةريتانيةكانيش بة
هةل

ئةوةى تيَبينى دةكريَت  ،ئيَران نةختيَك

جدى كاريان بؤ باشكردنى ثةيوةنديةكانى نيَوان

دواكةوت لة ضوونة نيَو ئةو ثةمياننامةية  ،ئةمةش

ئةندامانى هاوثةميانيتى بةغدا دةكرد .بؤية ثيَشنيارى

لةبةر ضةند هؤيةك بوو  ،لةوانة خةريك بوونى بة

ئةوةيان كرد كةشاى ئيَران بانطهيَشتةى ثاشاى

ثاكسازى كردنى ثامشاوةكانى حكومةتى موسةدةق

عرياق فةيسةىل دوةم بكات بؤ سةردانى تاران ،

 ،هاوكات توندى ئةو طلةيى و سةركؤنانةى لة

دواى ئةوة وردة وردة ثةيوةنديةكانى ئةو دوو

َتة عةرةبيةكانةوة رووبةرووى ثاكستان
اليةن وال

َتةش بةرةو سةقامطري بوون تر دةضوو لةسةر
وال

بوةوة  ،ئيَران لةوة دةترسا رووبةرووى هةمان

21
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َويَست ببيَتةوة ! لة اليةكى تريش ضاوةرِوانى
هةل

ناويندا  ،كة لةسةر بنةماى ريَكةوتنامةى توركى-

ئةجنامى سةردانةكةى موحةمةد رةزا شا بوون

ثاكستانى دايامنةزراندوة ! هةروةها سةرجنى ئريَانيان

بؤ ئةمةريكا ،تا

بزانن بةرامبةر ضوونة نيَو

راكيَشا و

ثةمياننامةية

سووديَكى

ئةو

دةست دةكةويَت.

ئيَران

ض

بؤ ريَكةوتنامةى ئريَانى-سؤظيةتى

داواى روون كردنةوةيان دةربارةى ئةو بابةتة
ليَكرد  .لة

()60

1427

18

تةموز ئيَران وةرامى ئةو

لة راستيدا ضوونى ئيَران بؤ نيَو ثةمياننامةى

ياداشتنامةيةى دايةوةو ئةوةى روون كردةوة كة

بةغدا جؤرة دذايةتيك بةخؤوة دةطريَت !ئيَران

ئةوان بة ئاشكراو بة نيازيَكى باش بةشدارى لة

َتة
دةيويست لة ريَطاى ئةو ثةمياننامةية لة وال

َة ناوضةييةكان دةكةن  .هاوكات ئةوةيان
كؤمةل

يةكطرتوةكانى ئةمةريكا نزيك بيَتةوة  ،كةضى

رةتكردةوة كة ئةوان خؤيان خبةنة دوتويَى

ئةمةريكا ئةنداميَكى دامةزريَنةر نةبوو لةو

بلؤكيَكى سةربازى دوذمنكارانةى دذ بة يةكيَتى

َكو بةريتانيا بوو!َ بةم ضةشنة
هاوثةميانيةتيةدا  ،بةل

سؤظيةت!

رؤذنامةكانى ئيَرانيش بة هةموو

ئيَران دةبوو بة هاوثةميانى يةكيَك لة دذةبةرةكانى

َيان دةدا سؤظيةتيةكان هيَور
شيَوةيةك هةول

 ،ئةم بةشدارى كردنةى ئةمةريكاييةكانيش لة

بكةنةوةوةو وا نيشان بدةن كة ئةو هاوثةميانيتية

تةنيا

دذى هيض اليةنيَك نية  .بؤ ويَنة يةكيَك لة

بةشداريكردنيَك بوو لة ليذنةى نةهيَشتنى

رؤذنامةكان نوسيبووى " ئاماجنى سياسةتى

()61

دةرةوةى ئيَمة ئةوةية كة ثةيوةندى دؤستانةمان

ئةمةش لة راستيدا ئةو طؤرِانانةى كة لة سياسةتى

لةطةلَ هةموو هاوسيَيةكامناندا هةبيَت  ،ئيَمة

دةرةوةى ئيَران روويدا بة ثلةى يةكةم ثةيوةندى

خؤمان بؤ شةرِى كةس ئامادة ناكةين  ،وةىلَ ئيَمة

بة كيَشة نيَوةخؤييةكانى ئيَرانةوة هةبوو  ،شا واى

َمان لة سياسةتى ثيَشامنان وةرطرتوة
وانةيةكى تال

بؤ دةضوو كة لةريَطاى ضوونة نيَو ئةو

!كة سياسةتى بيَاليةنى بوو ،سةربارى بيَاليةنيمان

َستكارةكانى خؤى
ثةمياننامةكةوة دةتوانىَ بةرهةل

لة هةردوو جةنطى يةكةم و دوةمى جيهانى

َويَستةى ئريَان
ئةم هةل

هيَرمشان كراية سةرو خاكمان داطري كرا" ...

تةموزى

دواتر نووسيبووى " ضومنان بؤ نيَو ئةوثةمياننامةية

 1459ياداشتنامةيةكيان داية ئيَران و تيايدا ئةوةيان

هةرِةشة لة ئازادى هيض والتيَك ناكات  .تاكة

روون كردةوة كة ئةوان ئاطادارن لة هةولةكانى

ئاماجنمان بةرطرى كردنة لة خؤمان و لة قةوارةى

َتة يةكطرتوةكان كة دةيةوىَ ئيَران خبزيَنيَتة نيَو
وال

َتةكةمان "!
وال

ماوةى

سةرةتايى

ثةمياننامةكةدا

،

بريوباوةرِى تيَكدةرو  ،دانى قةرز بة ئيَران.

لة ناوةوة لة ناوبةرىَ!

()62

َطران كرد .لة
سؤظيةتيةكانى زؤر دل

8

َتى
بلؤكيَكى دوذمنكارانةى سةربازى لة رؤذهةال

22

()63

()64
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مةترسى سؤظيةتيةكان تا رادةيةك لة جيَى خؤيدا
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بوو  ،لة ماوةى

21

سيبتمرب تا

22

نوقمرب  ،كة

بوو  ،ضونكة ثةمياننامةى بةغدا زؤر كيَشةى بؤ

لةاليةن نورى سةعيد  ،سةرؤك وةزيرانى عرياق

دةنانةوة  ،دةبوة سؤنطةى ئابلووقةدانى سياسةتى

َتة
بةرِيَوة دةبردرا  ،لةو كؤبوونةوةيةدا داوا لة وال

َتى ناوين  ،ئةمةش خؤى
سؤظيةتيةكان لة رؤذهةال

يةكطرتوةكانى ئةمريكا كرا كة وةك ضاوديَريَك

لة خؤيدا كؤسثى لةبةردةم طةيشتنى يارمةتيةكانى

بةشدارى لةو ثةميانناية بكات  ،ئةويش رةزامةندى

َتانى ناوضةكة دروست دةكرد  .بؤ
سؤظيةتى بؤ وال

خؤى نواند (.ص ،21لة راستيدا ريَكةوتننامةى

ثووضةلَ كردنةوةى ئةمةش حكومةتى سؤظيةتى

عرياقى – توركى كة لة  24ئازارى  1491طريَدرا ،

َيدا بنكةى سةربازى بؤخؤى لة ميسر
هةول

ئةوةى دةر دةخست كة ئاشتى و ئاسايش لة نيَوان

دامةزريَنىَ  .كةضى ئةو بنكانة بة تةواوى التةريك

َتةدا  ،رةطةزيَكى بتةرِةتية بؤ ئاشتى و
ئةو دوو وال

()65

ئاسايش بؤهةموو طةالنى جيهان  ،بة شيَوةيةكى

كة ئةمةش يةكيَك لةو هؤكارانة بوو ،كةوا

َتى ناوةرِاست  ،كة
تايبةتيش بؤ طةالنى رؤذهةال

كوردو سؤظيةتى لة يةكرت نزيك كردةوة ،بة

ئةمةش بنةماى سياسةتى دةرةوة بوو

بوون و بةردةوام بوونيان زؤر ئاستةنط بوو،

مةبةستى بةرةنطاربوونةوةى ئةو ثةمياننامةية .

()66

هةرضؤنيَك بيَت  ،لة ئةجنامى هةموو ئةو
َنةدا  ،لة رؤذانى  22-21تشرينى دوةمى
هةوال

1455

سةرؤك وةزيرانى بةريتانياو توركياو ثاكستان و
ئيَران و عرياق  ،لة بةغدا كؤبوونةوة .بؤ طريَدانى
يةكةم كؤبوونةوة لةو هاوثةميانيةتيةدا  .ئةو
كؤبوونةوةية بة وتاريَكى سةرؤك وةزيرانى عرياق
كرايةوة  ،تيايدا ثيَشوازى طةرمى لةوة كرد كة
يةكةمني كؤبوونةوةى ئةو هاوثةميانيةتية لة بةغدا
بةسرتا ،لة رؤذى

22

تشرينى دوةمدا بةشداربوان

طةيشتنة زؤر برِيارى طرنط و ئةو هاوثةميانيةتية
ئيمزا كرا  .بةم ضةشنة ثةمياننامةى بةغدا
الثةرِةيةكى ترى لة ثةيوةندية ناوضةييةكانى
َتى ناوين كردةوة.
رؤذهةال

()67

يةكةم كؤبونةوةى هاوثةميتنيةتى بةغدا لة بةغدا

()68

دةرئةجنام
بةكؤتايى هاتنى جةنطى دوةمى جيهان،
كوردستان بوة ضةقى ملمالنيَى نيَوان هةردوو
َت و رؤذئاوا ،بة طويَرةى
بلؤكى رؤذهةال
َى
ريَكةوتننامةى تاران و بةياننامةى سىَ قؤل
زهليَزةكان  ،دةبواية دواى شةش مانط لة وةستانى
شةرِ  ،سؤظيةتيةكان هيَزةكانيان لة خاكى ئيَران
بةرنة دةرةةوة  ،وةىلَ ئةم كارةيان نةكرد  ،وةك
مانؤريَكى سياسى خؤيان دةطرخاند  ،بؤ ئةوةى
طةورةترين دةسكةوتى سياسى وةدةست بيَنن .
لةو ملمالنيَيةدا مةبةستى جيهانى رؤذئاوا بة ثلةى
َتة هةريَميةكان
يةكةم هيَشتنةوةى يةكثارضةيى وال
بوو ،تاوةكو ريَطا لة تةشةنةكردنى نفوزى
سؤظيةتيةكان بطرن  ،يةكثارضةى خاكى ئةو

23
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َتانةش  ،واتاى مانةوةى خاكى كوردستان بوو
وال

دةكةويَت  ،وةك ريَكةوتننامةى نيَوان توركياو

بة ثارضةكراوى و بن دةستى  ،بةمةش طةورةترين

عرياق و  ،توركياو ئيَران و ...هتد ،كة كؤتايشيان

زيانى بؤ كورد ليَدةكةوتةوة .

بة ثةمياننامةيةكى بةرطرى فرة اليةنة هات ،

َتى ناوين لة هزرى
بةرطريكردن لة رؤذهةال

ئةويش (ثةمياننامةى بةغدا ) بوو  .كةضى لةرووى

هةردوو بلؤكدا شيَوازيَكى سرتاتيذى وةرطرت ،

ثراكتيزةشةوة  ،كوردستان ثايةى هةرة طرنطى ئةو

هةردوو اليان لةو باوةرِة دابوون  ،ملمالنيَيةكى

ريَكةوتننامةو ثةمياننامانة بثيَكهيَنابوو! ضونكة

جيهانى هةية لة نيَوان هيَزى خيَرو هيَزى شةرِداو

هؤكارة سةرةكيةكانى ئاسايش و سةقامطريى ئةو

هةر اليةى بةرامبةرةكةى بة اليةنى شةرِ ناوزةند

َةتة
دةول

ثتةو

دةكرد  ،بؤ دروست كردنى ناو برِيَكى

َني
بةكوردستانةوة ثةيوةست بوو  ،كة دةتوانني بل

بةرطريكردن لة نيَوان ئةو دوو هيَزةدا ،زؤر

لة نيوة زياترى ثانتايى ملمالنيَيةكةى طرتبوةوة ،

َتى
ثرِؤذةى هةريَمايةتى بؤ بةرطيكردن لة رؤذهةال

كة لة سنوورةكانى باشوورى سؤظيةتى دةطرتةوة

ناوين خراية روو  ،ئةطةرضى زؤربةى ثرِؤذةكان

تا كةنارةكانى كةنداوى فارس لة باشوورو

مؤركيَكى رؤذئاواييان ثيَوة ديارة  ،وةىلَ

َة نةوتية طرنطةكانى رؤذهةالتى ناوينى
زؤربةى ضال

سؤظيةتيةكانيش بة شيَوةيةكى نا راستةوخؤ لةسةر

دةطرتةوة ،هةر ئةمةش بوو ببوة سؤنطةى ئةوةى

هةمان ذىَ كاريان دةكرد  ،ئةوانيش دةيانويست

َتى ناوين  ،لة
كة ضةمكى بةرطريكردن لة رؤذهةال

هيََليَك لةبةردةم تةشةنةكردنى نفوزى رؤذئاوا

هزرى

سؤظيةتيشدا،

بكيَشن .ليَرةدا كوردستان وةكو ثانتاييةكى

رةهةنديَكى سرتاتيذى بة خؤوة بكرىَ  .ئةمة

جوطرافى بووة زةمينةى ئةوملمالنيَية  ،هةرضةندة

وايكرد لة زؤربةى دانوستانةكان و ئةو

ئةطةر تةماشاى سةرضاوةكانى ئةو سةردةمة

بةياننامانةى

َةتانةوة
دةول

بكةين،ض وةكو دؤكيوميَنتة فةرميةكانى حكومةت،

َتى ناوين
دةردةضوون،بةرطريكردن لة رؤهةال

ياخود وةكو نووسني و كتيَبةكانى تر  ،ئاماذة بةو

بؤتة مةسةلةيةكى ذيارى ،ثيَيان وابوو بة

راستية ناكةن و زؤر بةدةطمةن ناوى كورد

َةتانى ثةيوةنديدار
هاريكاريكردنى نيَوان دةول

َم ناوى كوردستان هةميشة لة دوو
دةهيَنن ،بةال

نةبيَت ،ناتوانريَت ئةو ناوضةية لة دةستدريَذى

َةتة هةريَميكانةوة شوون بزر
تويَى ناوى دةول

دةرةكى بثاريَزريَت ،كةئةطةرضى لة رووي سياسى

كراوة  .بؤية لة كاتى كاركردن بؤ دامةزراندنى

َةتيَكةوة دابةشكرابوو،
ياساييةوة بةسةر ضةند دةول

ئةو ثرِؤذانةى بةرطرى لةناوضةكة  ،تةنيا

لة راستةقسنةدا ،بةيةكةوة يةكةيةكيان ثيَكدةهيَناو

َةتة هةريَميةكامنان بةرضاو
ريَكةوتننامة نيَوان دةول

لة يةكرت جيا نةدةكرانةوة  ،هةر بؤية دةبينني

29

هةريَميانة

سياسى

لة

بة

ئةمةريكى

اليةن

شيَوةيةكى

و

ئةو
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(ئةنتؤنى ئايدن) وةزيرى دةرةوةى بةريتانيا
راشكاوانة

ثةرلةمانى

لةبةردةم

َتةكةى
وال

رايطةياند كةوا باخيى سةرةكى ثةيوةنديةكانى
َتةكةى بة توركيا  ،بة هؤى ثايةى سرتاتيذى
وال
باكورى عرياقة  ،كة دةكاتة باشورى كوردستان !
بؤية هةميشة جةختيان لةسةر ئةوة دةكردةوة كة
َةتة هةريَميةكان بةشدارى لةو
ثيَويستة هةموو دةول
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()8

د .راشد الرباوى  ،من حلف بغداد اىل احللف االسالمى  ،الطبعة االوىل ،
مكتبة النهضة املنصرية ، 1411،ص . 95/

( )4د .مؤيد ابراهيم الونداوى  ،العراق ىف التقارير السنوية للسفارة الربيطانية
 ، 1458-1499دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد ، 1442 ،ص . 011 /
( )60اوراق ناجى شوكت  ،رسائل ووثائق  ،دراسة يف تاريخ العراق احلديث
واملعاصر  ،تقدمي وحتقيق ،ا.د .حممد انيس  ،أ.د.حممد حسني البيدى ،مطبعة
اجلامعة ،بغداد ،1477،ل .137 /
)(11

THE
BAGHDAD
PACT,
FORGION
MINISTRY,BAGHDAD 1957,p:5.
()12
منري عبود ،املصدر السابق  ،ص . 14 /
()13

منري عبود ،املصدر السابق  ،ص ص. 73-14 /

بكةن  ،بة تايبةتيش ئةو

( )14امحد نورى النعيمى  ،سياسة تركيا اخلارجية بعد احلرب العاملية الثانية ،
بغداد  ، 1475 ،ص. 225/

بةم ضةشنة ثرِؤذةكانى بةرطريكردن لة

الوطىن العراقى منذ العشرينات القرن العشرين اىل الوقت احلاضر ،مركز الدراسات
الرتكية  ،جامعة املوصل  ، 2332 ،ص .14 /

ثرِؤذانةى بةرطرى

َةتانةى كوردستانيان بةسةر دابةشكرابوو.
دةول
َتى ناوين  ،ئةطةرضى لة ذيَر ناونيشانى
رؤذهةال
دانانى رادةيةك بوو بؤ تةشةنةكردنى كردنى نفوزى

( )15د.طارق نافع احلمداىن ،العالقات االيرانية – الرتكية وانعكاساهتاعلى االمن

()16
()17
()18

على احملافظة  ،املصدر السابق  ،ص ص .215-219 /
النعيمى  ،سياسة تركيا اخلارجية  ،ص . 225/
على احملافظة  ،املصدر السابق  ،ص . 218 /

سؤظيةتيةكان  ،لة راستةقينةدا  ،بة طويَرةى

()19

كوردستان واتاى هيَشتنةوةى بوو بة ثارضة كراوى

العدد ( السادس)

َكردنى
و بن دةستى  ،بة واذةيةكى تر كؤنرتؤل
كوردستان مةبةستيَكى سةرةكى و طرنطى ئةو
ثرِؤذانة بوو .

د.على الدين هالل  ،املصدر السابق  ،ل .114/

( )21ابراهيم اجلبورى  ،سنوات من تاريخ العراق  ،النشاط الياسى املشرتك حلزب
االستقالل الوطىن والدميقراطى ىف العراق ، 1454-1452املكتبة العاملية  ،بغداد ،
بال  ،ص . 234 /

()*23

( )6حممد جواد على ،العالقات االمريكية – االيرانية  ،جمموعة حبوث منشورة يف
 :العالقات الدولية اليران ،جامعة بغداد ـ  . 1488ص.77/
( )9املصدر نفسه  ،ص ص

.178-177 /

( )3على احملافظة  ،العالقات االردنية-الربيطانية ،من تأسيس االمارة حىت الغاء
املعاهدة()1457-1421دار النهار للنشر ،بريوت  ،1472ص.213/
د.على الدين هالل  ،امريكا والوحدة العربية  ،1482-1495مركز دراسات

الوحدة العربية  ،بريوت  ،1484ص/

( )1املصدر نفسه  ،ص /

 ،حزيران  ،1487ص . 33 : /

( )22د .عالء جاسم حممد احلرىب  ،العالقات العراقية – الربيطانية
 ،1458الطبعة االوىل  ،بيت احلكمة  ، 2332،ص . 291 /

ثةراويَز

()9

()20

السيد عبدالرزاق احلسىن ،حلف بغداد  ،1455ملاذا ؟ جملة (افاق عربية) ،

.135

.137

( )1منريعبود جديع،العالقات الرتكية-االيرانية ،رسالة ماجستري  ،كلية الرتبية-ابن
رشد-جامعة بغدادـ ،2331ص.11 /
( )7د.على الدين هالل  ،املصدر السابق  ،ص .017 /

-1495

َى
ئامارةكانيش بة راشكاوى ئاماذة بؤ زيَدةبوونى رؤل

َى  1491ثشكى ئةمةريكا لة
ئةمةريكاييةكان دةكةن بؤ ويَنة لة سال
َى  1453بوو بة
َتى ناوين تةنيا  %3553بوو  ،وةىلَ لة سال
نةوتى رؤذهةال
 .%58،9بةرامبةر ئةمةش ثشكى بةريتانيا لة  %94،4دابةزى بؤ . %28،9
دواى كودةتاكةى زاهيديش لة ئيَران ئةمةريكاييةكان توانيان
كؤنسريتيوميَك ( مؤنؤثؤليَكى جيهانى ) دروست بكةن  ،كة ثشكيَكى
 % 93تيَدابيَت ! واتة يةكسان بة ثشكى بةريتانيةكان لة ئيَران ! كة تا
َيَني ناوضةيةكى تايبةت بة بةريتانيةكان بوو ! ( عزيز
ئةوكاتة دةتوانني بل
شريف  ،شعوب اسيا و افريقيا ضد حلف بغداد و مبدأ ايزهناور  ،الطبعة االوىل
 ،دار الفكر  ، 0591 ،ص . ) 95 /

( )24د .امحد نورى النعيمى  ،تركيا و حلف الشمال االطلسى  ،املطبعة الوطنية
 ،االردن ،عمان  ،1481 ،ص

. 183/

25

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث
( )

 25د .صبحى ناظم توفيق  ،حلف الشمال االطلسى و حلف بغداد ىف وثائق
املمثليات الدبلوماسي العراقية ىف انقرة واستطنبول  ، 1457-1495بغداد 2332
 ،ص .333 /
)(26

Foreign relations of the United States 1955-1957, volume
XII Near East Region, Iran, Iraq, p: 965.
)(27
Optic5 p: 971.

( )28عوىن عبدالرمحن مصطفى  ،العالقات العراقية – الرتكية ، 1458-1432
رسالة ماجستري  ،جامعة املستنصرية  ، 1481 ،ص .193 /
( )29املصدر نفسه  / ،ل . 195 :
)(30
عوىن عبدالرمحن السبعاوى  ،تركيا و قضايا املشرق العرىب 1417-1495
،رسالة دكتوراه  ،كلية االداب  ،جامعة املوصل ، 1441 ،ص .128 /
) (31املصدر السابق  ،ص.121 /
)(32
النعيمى  ،السياسة اخلارجية الرتكية  ...ص. 31 : /
)(33

اوراق ناجى شوكت  ،سةرضاوةى ثيَشوو ،

ص . 137 /

) (34فكرت نامق عبدالفتاح  ،سياسة العراق اخلارجية ىف املنطقة العربية
 ، 1458دار احلرية للطباعة  ،بغداد  ، 1481ص . 313 /
) (35احلرىب  ،املصدر السابق  ،ص . 213 /
) (36السيد عبدالرزاق احلسىن ،تاريخ الوزارات العراقية  ،اجلزء التاسع  ،الطبعة
السابعة ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد  ،0511ص . 223 /

-1453

BAGHDAD PACT,ibid,p:22.
املصدر السابق  ،ص . 213 /

)(37

) (38الونداوى ،
) (39عزيز شريف  ،شعوب اسيا و افريقيا ضد حلف بغداد و مبدأ ايزهناور ،
الطبعة االوىل  ،دار الفكر  ،1458 ،ص .29 : /
) (40حسن الدجيلى ،ميثاق بغداد  ،حقائق يبسطها جملس العموم الربيطاىن،
مطبعة الرابطة  ،بغداد  .1451،ص . 88 : /
)(41
احلسىن  ،حلف بغداد ملاذا ،ص. 37 : /
)(42
بروانة :احلسىن  ،الوزارات  ،ج  :التاسع  /ل . 153-194 :
)(43
احلرىب  ،املصدر السابق  ،ل . 215 /
) (44بروانة :احلسىن ،الوزارات ،ج التاسع  ،ل ل . 219 -259 /
) (45الدجيلى  ،املصدر السابق  ،ل ل . 71-75 /
) (46احلرىب  ،املصدر السابق  ،ص . 73 /
) (47الدجيلى  ،املصدر السابق  ،ص .11 /
) (48فكرت نامق  ،املصدر السابق  ،ص . 277/
)(49

Foreign relations of the United States 1955-1957,
volume xxiv, p: 608.
)(50
بؤمنونة لة مانطى شوباتى 1497تاوةكو شوباتى  ، 1459ئةمريكا 739

مليون دؤالرى وةك يارمةتى سةربازى داوةتة توركيا ،لةيةكى نيسانى
 1498تا شوباتى  212 ، 1459مليون دؤالرى وةك يارمةتى تةكنيكى و
َى  1455هةموو يارمةتيةكانى ئةمريكا بؤ
ئابورى داوة بة توركيا.لة سال
توركي 841مليون دؤالر 258 ،بؤسةربازى  43.3بؤ يارمةتى تةكنيكى و
ئابوورى .

(foreign relations of the United States 1955--

) 1957,volume xxiv,pp : 285-286
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) (51جميد حمى الدين،حلف بغداد،،رسالة ماجستري مقدمة اىل جامعة عني
الشمس ،القاهرة  ،ص ص . 71-7. /
) (52روح اهلل رمضاىن  ،سياسة ايران اخلارجية  ، 1473-1491ترمجة  :على
حسني فياض و عبداجمليد محيد جودى  ،مركز دراسات اخلليج العرىب  ،جامعة
البصرة  ،1489 ،ص . 32 /
) (53املصدر السابق ،ص . 247 /
) (54صبحى ناظم توفيق  ،املصدر السابق  ،ص . 311 /
) (55املصدر نفسه ،ص. 332 /
) (56د .صاحل حممد صاحل العلي  ،العالقات بني العراق وايران  ،حمطات االلتقاء
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كوردستان في المشاريع السياسية للدفاع عن الشرق االوسط
دراسة سياسية حتليلية
الخالصة

شهد العامل حتوالت وتطورات سياسية مهمة بعد احلرب العاملية الثانية انعكست هذه التطورات على العامل برمته والسيما على
 حيث عملت الكتلة الغربية وبقيادة.  من بينها تقسيم العامل بني الكتلتني الشرقية والغربية وظهور بوادر احلرب الباردة. كوردستان
 او كما كان،  اىل بناء حزام أمىن ودفاعى للوقوف بوجه التغلغل السوفيىت و ابعاده عن اخلليج وقنال السويس، االمريكيني والربيطانيني
ولكون ك وردستان حتتل موقعا جيوبولتيكيا مهما وتقع يف القلب من تطلعات االحتاد السوفيىت من اجل احتواء. يقال عن املياه الدافئة
. املنطقة الشرقية فقد كان مقدرا ان يكون هلا موقعا مهما يف هذه الصراعات
 وكانت كوردستان متثل الفجوة الواقعة بني، عملت القوى الغربية على بناء هذا احلزام عن طريق جمموعة من االحالف االقليمية
 احلليفة الرئيسية،  حيث كانت تركيا،  حلف الشمال االطسى من جهة الغرب و حلف جنوب شرق اسيا من جهة الشرق، احللفني
 كان البد من اقامة،  و لسد هذه الفجوة،  وباكستان عضو ىف حلف سياتو،  عضو ىف حلف مشال االطلسى، للواليات املتحدة
. )  حيث طرحت العديد من املشاريع الدفاعية تلك احملاوالت انتهت بأقامة (حلف بغداد،حلف جديد
 فقد قمنا بوضع البحث، وبسبب من هذه االمهية الىت لكوردستان بوصفها اقوى حلقات املشاريع الدفاعية الغربية عن املنطقة
 وهذا ما نتاوله، حماولني فيه دراسة اوضاع كوردستان يف ظل التحوالت والتطورات السياسية الىت حدثت بعد احلرب العاملية الثانية
 صحيح كانت هناك حماوالت جدية قبل، اما املبحث الثاىن فيتناول النظام اجلديد لالحالف االقليمية يف املنطقة. املبحث االول
 واختذت جمرا جديدا بسبب, ولكن مع احلرب اصبحت احملاوالت اكثر جدية، ) احلرب ونتجت عنها كما نعلم (ميثاق سعد اباد
 ويتناول املبحث االخري موقع كوردستان،  اما املبحث الثالث فخصص لدور الدول االقليمية يف هذه املشاريع. ظهور احلرب الباردة
. يف حلف بغداد
KURDISAN IN THE POLITICAL PROJECTS OF DEFENDING THE MIDDLE EAST 1946-1955
AN ANALATICAL AND POLITICAL STUDY
ABSTRACT
After the Second World War, important changes happened in the international politics, especially in the Middle East,
which encouraged US to thinking about redraw the political maps in this area. The American powers indirectly and
united kingdom worked together to build a security wall , between the soviet union and western powers in the middle
east , through concluding pact between the regional states , such as ,Turkey ,Iran, Iraq...
This mean, the atmosphere of world politics changed and faced anew challenges, born anew war which called (cold
war). As a result of starting onther big powers (Soviet Union), which was the neighbor of those states, which Kurdistan
departed among them.
The western powers tried to prevent soviet powers to permeate to the south by creating many pacts between regional
states. Especially between turkeys, Iraq, Iran, Pakistan turkey in the same time was member in (NATO) and Pakistan in
(SEATO).westerns power; attempt to fill the blank between NATO and SEATO, which contains most of Kurdistan areas.
By create anew pact, called later (Baghdad pact).
And also we saw many projects about the same objective in this period. Kurdistan position occupied a center of these
projects. This research is about the Kurdistan in the political projects for the defending of the Middle East, it contain four
sections:
The first one deals with Kurdistan political situations after the second world war, which became tampon position
between soviet union and western powers, the other section dedicated the system of pact among the regional states ,
appeared in the shape of many projects for defends of the middle east. The third section talking about the regional
attempts to resolve their problems, especially the border problems, like the border problem between Turkey-Iran, and
Iran-Iraq. The last section deals with Kurdistan position in Baghdad pact, as the first regional pact in the Middle East
after the second war world.
Finally the research tailed by the author conclusion and the list of references.
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داستانى شيَخى سةنعانى عةتتارى نيشابوورى و فةقيى تةيران
بةراوردكردنيَكى سؤفيطةرِانة
شوكرية رةسول ئيرباهيم و عماد وةيسى خالد
بةشىَ زمانىَ كوردى،كوليذا زمانا ،زانكؤيا سةالحةددين ،هةريَما كوردستانآ -عيَراق
بةشىَ زمانىَ كوردى ،سكوال ئادابآ ،فاكولتيا زانستيَن مروظايةتى ،زانكويا دهوك ،هةريَما كوردستانآ -عيَراق

((ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى 7 :كانووينا دووىَ  ،0202ميذوو رةزامةنديا بةالظكرنىَ 01 :نيسانىَ ))0202

ثوختة
َام شيعرى كردة ريَطايةك بؤ
َطةى ئيسالميدا دةركةوت،بةل
ريَبازى سؤفيطةرى وةك ريَبازيَكى فةلسةفى لة ناو كؤمةل
َاوكردنةوةى بري و راكانى خؤى بة شيَوةيةك كة شيعر ثر بوو لة وشة و زاراوة و رةمزى
دةربرين و بل
سؤفيطةرانة.شاعرية سؤفيةكان لة قؤناغى ثاشيندا داستانى دريَذيان هؤنييةوة و بنةماكانى سؤفيانة تيَدا بةرضاوخست.
داستانى (شيَخى سةنعان) بؤ ئةم ئةركة تةرخان كراوة.
ليَكؤلةر لةم ليَكؤلينةوةيةدا هةوىل داوة بةراورديَك لة نيَوان هةر دوو تيَكستى داستانى شيَخى سةنعانى فارسى و
كورديدا بكات و اليةنى ليَكضوون و جياوازى نيَوانياندا-لة اليةن سؤفيطةريةوة دةستنيشان بكات.
كليليَن ظةكوَلينى :داستانى شيَخى سةنعان ،بةراورد،سؤفيطةرى

سؤفيطةرى))(.)1

ثيَشةكى
َاو بوونةوةى لة ناوضة
ثاش هاتنى ئيسالم وبل
َاتدا ،ميللةتانى ئةم ناوضانة
جياكانى رؤذهةل
ئايينةكةيان وةرطرت .ثاش ئةم جيَطريبوونة ،مةيلى
َاتداريةكان
بةرفراوانكردنى ناوضةكان و دةستةل
بووة هؤى ضةندين جةنطى طةورة لة ناوضةكةدا،
ئةم

جةنطانةش

بوونة

هؤى

((ثةيدابوونى

طيانى تةثةسةرى وطوشةطريى،كة بةرفراوانبوون
وبلَاوبوونةوةى بووة هؤى ثةيدابوونى

عةتتار وسؤفيطةرى:
عةتتار لة سةردةميَكدا دةذيا كة توندرةوى و
وشكباوةرى ئايينى ومةزهةبى لة لوتكةى خؤى
دابوو وبة هؤيةوة ضةندين جةنط وكوشتار
ثةيدابوون ،هةروةها ((ريَبازى سؤفيطةريى رةسةن،
لة بريكرابوو وئةوكةسانةى كة وةك زاهيد ،خوا
ثةرست ،عارف وسؤفى ناسراوبوون ،زؤربةى
جاران،

بيَجطة

لة

روخسارى

َةكان
حال
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ودووبارةكردنةوةى مةقامةكانةوة  ،لةطةلَ سؤفيانى

عةتتار لة هيض كام لة قوتاخبانة سؤفيطةرييةكان

َيَكى ليَكضوونيان نةبوو)) (.)9
ثيَش خؤيان هيض خال

َىَ:
دةرسى نةخويَندبوو وهةروةكو جامى دةل

هةر لةو سةردةمةدا عةتتار هةستى ثيَكردوة كة

((عةتتار لة كؤمةىل ئؤوةيسى بووة ،واتة بىَ

كةليَنيَكى طةورة لةناو مةيدانىَ خوا ثةرستيدا

ئةوةى ثيَويستى بة شيَخ هةبيَت فيَرى ثةروةردةى

ثةيدابووة وخةلك زياترطرنطى بةروخسار وثيَطريية

سؤفيطةرى بووة وقؤناغةكانى ريَبوارى برِيوة)) (.)0

تاكةكةسية ئايينيةكان دةدةن ،ريَبازى سؤفيطةريش

َى دا ريَطاى طةيشنت بة خوشةويستى
ئةو هةول

تووشى ترازان بووة ،ثيَويستة شتيَك بكرىَ بؤ

خوا روون بكاتةوة ،بؤ ئةم مةبةستةش سوودى لة

ئةوةى ريَطاى دروستى خوا ثةرستى بزرنةبيَت

ئةدةب وةرطرتووة؛ ضةندين قؤناغى دةستنيشان

وبوارى سؤفيطةريش هةروةك ريَطاى ثةيرةوى

كردووة و بةشيعر ئةم ضةندةى خستووتة بةرضاو.
الى عةتتار هة كةسيَك بيةوىَ بطاتة ثلةى

شةريعةت ،نةبيَتة دةرطايةك بؤ ضةوساندنةوةى

بةرزى (بوهذين لة خوادا) ثيَويستة لة حةوت

خةلك.

قؤناغ تيَثةرببيَت ،هةروةكو دةَليَت:
طفتتت متتا را هفتتت وادى در رة استتت

ضون طذشتتى هفتت وادى ،درطتة استت

وا نيامتتتتد درجزتتتتان زيتتتتن راةكتت ت

نيستتتتتت ازفرستتتتتنط آن آطتتتتتاةك

ضتتتون نيامتتتد بتتتازك

زيتتتن راة دور

ضتتتتون دهنتتتتدت طزتتتتى ى نا تتتتبور

ضتتون شتتدند آن جايطتتاة طتتم سربةستتر

كتتى ختترب بتتازت دهتتد اى بتتى ختترب

هستتتتتتت وادى طل ب ب ب آغ ا ا ا كتتتتتتار

وادى عشق است آ ان ث  ،بى كنار

ثتتت

ستتتيم وادى ستتتت آن معرفتتتت

هستتتتت ثتتتتنجم وادى توحيتتتتد ثتتتتاك
هفتتتتتمد وادى فستتتتر استتتتت و فنتتتتا

َى داوة
عةتتار لة (منطق الطير)دا هةول
فةلسةفةى سؤفيطةرى ،سةبارةت بوهذين لة

ثتت ت

ضتتتتزارم وادى استتتتت نا تتتتفت

ثتتت

ششتتتتم وادى حتتتتريت تتتتعبناك

بعتتتتد از ايتتتتن روى روش نبتتتتود تتتتترا
م  .ط:

ص612

بةرهةمة دةربارةى فةنا ،بزربوونى خودى
مروظايةتية لة خودى خوادا)) (.)4

خوادا ،روون بكاتةوة هةرضةندة ((زؤركةس ئةم

سؤفيةكان بؤ طةيشنت بةخوا ،وازيان لة ريَطاى

ريَكخستنة شيعرية بةوة وةسف دةكةن كة

ذيرى ولؤجيك هيَناوة ،ضونكة لةو بريوباوةرة

دةربارةى فةلسةفةى يةكيَتى بوونة ،لةراستيدا ئةم

دابوون كة ((ذيريةكان لة سروشتةوة جياوازيان
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هةية وهةر مروظيَك بة شيَوةيةكى تايبةت دةربرينى

بوون .لةوانةش :عةتتار ،مةولةوى ،سةعدى

لة حةقيسةت دةكات وئةم دةربرينانةش دةبيَتة

وحافز و...هتد.
بةمةش ريَطاى ئةدةبى يةكيَك لة ريَطا

هؤى ثةيدابوونى جياوازى ويَنةيى وزةينى)) (.)5
لةوراش ثةنا بو ريَطاى عةشق دةبةن ووادةزانن

سةرةكيةكانى بةستنةوةى فةلسةفةى سؤفيطةرى

كة ((ريَطاى عةشق تةنيا ريَطاية كةتيَيدا جياوازى

فارسى بة سؤفيطةرى كوردى بوو و زؤر لة

لة سةليسة ودذايةتى لة هةبووندا دةرناكةوىَ)) (.)6

بريوباوةرة سؤفيطةريانةى شاعيَرانى كورد لة

ستتؤفتيطةرى فتةقيى تةيران:
ئاشكراية

هةموو

شيَوةية سؤفيطةرى فارسى كارتيَكردنى لة سةر

َسؤزيةوة
ميللةتةكانى ترى ناوضةكة بة دل

سؤفيطةرى لة كوردستاندا كرد وئةمةش وةك

ثةيرِةوى ئايينى ئيسالميان كردووة وبةثيَى توانايى

َيَكى ثيَكطةيشتنى هةردوو ئةدةبى كالسيكى
خال

َى خزمةتكردنييان داوة؛ هةبوونى
خؤى ،هةول

فارسى وكوردى دةذميَردرىَ.

ضةندين

ميللةتى

كانياوى ئةدةبى فارسيةوة سةرضاوةى دةطرت ،بةم

زاناى

كورد

طةورةى

وةك

ئيسالمى،

كة

َطةية بؤ ئةمة.
بةرةطةزكوردن ،بةل

فةقىَ تةيرانيش قوتابيى ئةو مزطةوتانة بوو و بة
خويَندنى ئةو بةرهةمة فارسيانة ،ئاطادارى بووة و

كاتىَ قوتاخبانةكانى سؤفيطةرى لة ئيَران

دةبيَت رةنطدانةوةى ئةم فةلسةفة لة ناو

وعيَراقدا ثةيدابوون ،بريوراكانيان بةهةموو الوة

بةرهةمةكانىدا هةبيَت و هةبوونى داستانى

ثةيرةوكردنى

هاوبةش(شيَخى سةنعان)منوونةيةكةلة سةر ئةم

َاو
بل

بووةوة؛كورديش

((لة

سؤفيطةرىدا شويَن ثيَى قوتاخبانة سؤفيطةريةكانى

ئاطاداربوونة.

بةغدا وئيَران كةوتووة ،و بةطويَرةى نزيكى

سؤفيطةرى وشيَخى سةنعان:

جوطرافى شةثؤىل ئةو بريوباوةرانةى بؤ هاتووة

ئةم بةرهةمة لة سةر بنةماى سؤفيطةرى بنيات

خةلكيَكى بة خؤيةوة طرتووة)) (.)7
كارتيَكردنى ئةم شةثؤلة لة سةركورد ،زؤر

نراوة ،كة تيَيدا زؤر لة بنةماكانى سؤفيطةرى
روون و ئاشكراية.

جار لة ريَطاى ئةو بةرهةمة ئةدةبيانةوة بوو ،كة

َة هاوبةشةكانى نيَوان هةردوو بةرهةمى
خال

لة حوجرةى مزطةوتةكاندا دةخويَندران .فةقيَكان

شيَخى سةنعانى عةتتارى نيشابوورى و شيَخى

بيَجطة لة كتيَبة ئايينيةكان وةك قورئان وحةدي ،

سةنعانى فةقيى تةيران لة رِووى سؤفيطةريةوة بةم

كؤمةىل بةرهةمى ئةدةبى فارسيان دةخويَند ،ئةم

شيَوةى خوارةوةن:

بةرهةمانة ،بةرهةمى كةلة شاعريانى فارس بوون،
كة طةورة ثياوى سؤفيطةرى سةردةمى خؤيان
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 -1خةون:
عةتتار:
طرضتتة ختتود را قتتدوة ا تت اب ديتتد

ضتتند ش ت بتتر هتتم ضتتنان درختتواب ديتتد
م .ط:

 :0020ص001

فةقىَ:
ب ا ا ا ا ا ى كتتتتتتتتتتض ظتتتتتتتتتتةدخوينىَ

ثتتتتتةردةئىَ ذبتتتتتةر ختتتتتوة هلتينتتتتتىَ

شتتتتتتتةيخ د خةونيَتتتتتتتدا دبينتتتتت تىَ

جتتتتتام و ا ا ستتتتتةك متتتتتةى ددةتتتتتىَ
د.ف:

 :63ل006

دةسثيَكردنى رووداوة خةون ئاميَزةكان ،ئاماذةية بؤ

دخةونىَدا دبينى) ئاماذةى بةطةيشتنى رووناكيةكى

ئةم ضةندة ،كة ئةم خةونة ،خةونيَكى ئاسايى نيية.

نةبينراو دةكات ،كة لة ريَطاى خةونةوة دةطاتة

الى عةتتار دووبارةبوونى خةونةكة ئاماذةية بؤ

شيَخ ،ئةم خةونة لة شيَوةى خورثةدا هاتووتة

راستطؤبوونى خةونةكة .واتة(( :خةونى شيَخى

خوارةوة ،لةوراش ئيختيار نيية ولةسةر

شيَخ

سةنعان ...ئةو خةونة ية كةثىَى دةليَن رؤياى

سةثيَندراوة ؛بةواتاييَكى ترةوة ((شيَخ لةطةلَ

ضاك يان خةونى باش .ثشت بة رووناكى يةزدانى

موريدةكانى لة خانةقا دةذيا ،هةستان ودانيشتنى

دةبةستىَ ولة بةر ئةمةش بةشيَكة لة ضل وشةش

لةطةلَ خةلكدا نةبووة ،تاوةكو ئاطاى لة بؤنى

بةشى ثيَ ةمبةرى))( ،)8ئةم خةونة ،ضونكة دةرطاى

مةيى عةشق هةبيَت ،لةوراش ئةظيندار بوونى ئةم

جيزانى نزيَنى دةكاتةوة وباسى ئةو رووداوانة

ثرية كارى تةقديرة)) (.)13

دةكات كة تا ئةوكاتة روويان نةداوة ،بةثيَى

هةروةها

زانايانى عرفانى ((ئاشكرا كراوى طيانى يان

ثيَ ةمبةر(د.خ)ى لة خةونى دةبينىَ وخةونى

ئاشكراكردنى موخةيلة)) (.)2

كضةكة ،لة داستانى شيَخى سةنعانى عةتتاردا ،هةر

الى فةقيش هةرضةندة ئاماذة بة دووبارةبوونى

لةم جؤرة خةونانةن.

َام بة هيَنانى رستةى (شيَخ
خةونةكان ناكات ،بةل
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 -0كض:
عةتتار:
از قضب ب ب ب را بتتتتتتتتود عتتتتتتتتاىل منظ ب ب ببر
دختتتترى ترستتتتا و روحتتتتانى تتتتفت

بتتتتتر ستتتتتر منظب ببر نشستتتتتتة دختتتتترى
دررة روح اللتتتتتتزش تتتتتتد معرفتتتتتتت
م .ط:

 :2121-2121ص211-211

فةقىَ:
رؤهينتتتتتتتتا فنتتتتتتتتدىَ طةهشتتتتتتتتتىَ

حووريتتتتتتتتا بتتتتتتتتوكرا بوهوشتتتتتتتتتىَ
د.ف:

ئتتتتتةو حورييتتتتتا شتتتتتةيخ بابةتتتتتتة
لتتتتةب شتتتتةككةرا نتتتتةى قامةتتتتتة

ئتتتتتةب ب ببي

يتتتتتةدا جتتتتت جةننةتتتتتتة

تيَتتتتتتتك طههههههه ييبههههههه ت ا ا ا نعمتتتتتتتةتىَ
د.ف:

كض لةم بةرهةمانةدا لة دوو اليةنةوة
سةيردةكرىَ:
ا -رةمزى ئارةزوو وظيانةكانى دونياية.
ب-ويَنةى جيلوةى يةزدانيية.
بة خويَندنةوةيةكىَ رووكةشيدا وا دياردةبىَ كة
كضةكة ،كضيَكى جوانة ،كة بة جوانيى خؤى
َام لة
هةولَ دةدات شيَخةكة هةخلةلةتيَنى ،بةل
ط ع ب ب روحتتتتتانيون از بزتتتتتر تستتتتتت
قدستتتتيان سلتتتتة ستتتتجودت كردةانتتتتد

طفتتتتتت اى روحتتتتتانيون آمستتتتتان

 :95ل333

 :303ل323

راستيدا كضةكة ،بةثيَى طوتنى (عةتتار) ،كضيَكى
(روحانى سيفةتة)ة(( .بةكارهيَنانى سيفةتى روحانى
لة سةدةى شةشةمى كوضى دا بة واتاى فريشتة
يان ثةرى بةكار دةهات)) (.)11
عةتتاريش لةضةند جيَطادا ،روحانى لة جياتى
فريشة سيفةتى بةكارهيَناوة:

خلتتد ودوزخ ،عكتت لط ب وقزتتر تستتت
ج ا وكتتتل غتتترق وجتتتودت كردةانتتتد
م.ط :2191-2191 :ص265

ثتتتيش آدم ستتتجدة آريتتتد ايتتتن زمتتتان
م.ط :1126 :ص122

فةقيش يةكةم جار سيفةتى حوورى دةداتة ثا َل
كضةكة ،هةرضةندة بة خويَندنيَكى دةستثيَكى

دةبيَت ئةو هزرة الى خويَنةر دروست ببيَت ،كة
مةبةست لة بةكارهيَنانى (حورى) تةنيا وةك
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ثشتطيَرى روحانى سيفةت بوونى كضةكة دةكات
وباسى ئةوة دةكات كة كضيَكى ئاسايى نيية:
ئةةةةة ب ب ببي يتتتتتةدا جتتتتت جةننةتتتتتتة
تيَتتتتتتتك طههههه ه ييب تهههههه نعمتتتتتتتةتىَ
د.ف :303 :ل323

بةلكو لة ئاستى ثيَ ةمةمبةرانة ودةستى وةك

وفريشتةى دةستةى (عةشسى ئايد)ة كة ئةركى

يةد) وجيَطاى

نزيَنى و رةمزةكانى عةشسى بة ثريى سةجادة نشد

دةستى مووسا ثيَ ةمبةرة (ئةبي
بةهةشتة.

بةمةش كضةكة بةكضيَكى ئاسايى ناذميَردرىَ،
بةلكو لة ((دةستةى فريشتة وئيزةديةكانى
بةهةشتى يان ئةفسانةيى)) ( ،)19دةذميَرىََ ،نةك وةك
كضيَكى مةسي ى ناوديَريَك كة دةيان يان سةدان
وةك ئةو هةية ولة هةر كاتيَك دةتواند بيبيند.
ئةركى

كضةكة

ئةركيَكى

بناسينيت وئةوى ئاطةدارى طةورةيى خوابكات
وجوانى خواى ثىَ ثيَشان بداتةوة)) ( ،)10شايانى
باسة بةكارهيَنانى كض لةالى سؤفيةكان بؤ ئةوة
دةطةرىَ تةوة كة بيَجطة لةو ئةركانةى كة لة ناو
ئةم دوو بةرهةمةدا دةبينى ،كضةكة ثيَوةرى
َةكانةوة.
ثابةندى وخوراطرى ثياوة لة بةرامبةر هةل

خوازراوة

و((بانطةوازى وموذدة بةخشى ئايينى عةشسة

 -3بت ،نم:
عةتتار:
كتتتز حتتترم در رومتتتش افتتتتادى مستتتام

ستتتجدة متتتى كتتتردى بتتتتى را بتتتردوام
م.ط:

 :2191ص211

فةقىَ:
شتتتتةمىَ متتتتة ئة تتتتنام نييتتتتة تتتتتة

يتتتتتا رةب ئتتتتتةم وئتتتتتةظ ق
د .ف:

عةتتار لةخةوندا كضةكة لة شيَوةى بت

( نم يان

تتتتتةتة

 :121ل395

نام) ناودةبرىَ ،ضونكة ئةوان رِووى

دةبينىَ ،ئةمةش دةربرينة لة ديتنى روخسارى

دةرةكى ئةم رووداوة دةبينن وئاطايان لةرِووى

ئةودةكات؛ الى فةقىَ لةسةرزارى موريدةكان بة

ناوةوة نيية.
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لة

غروورة،هةروةهابت

شةرحى

طؤلشةنى

هزرى ية كة دلَ وهزرى مروظى خةريكى خؤى

رازداكانطا و سةرضاوةى هةموو كةماالتة ،كة

بكات و وهةر شتيَك –كة مروظى -لةحةق

ثايةى قوتبايةتيى طةورةية؛بة واتاى تةجةالى

وبريكردنةوةى حةق دوورخباتةوة)) (.)14هةروةها

حةقيش هاتووة)) (.)15

((بت لة طؤلشةنى رازدا بة واتاى لةش و ماددة و

-4مةى نووشد:

هةوةس وئارةزووة.بت شكاندن خؤ بة زل زاند و
عةتتار:
جتتتام متتتى بستتتتد زدستتتت يتتتارخويش

نتتتوش كتتترد ودل بريتتتد از كتتتارخويش

ضون بة يك جا شد شراب و عشق يار

عشتتق آن متتاهش يكتتى شتتد تتد هتتزار
م.ط:

 :2151-2151ص211

فةقىَ:
متتتتتتةى ظتتتتتتةخوار وىَ ستتتتتتاعةتىَ

ناطتتتتةهان شتتتتةيخ ضتتتتوو ستتتتجودة

د  .ف:
فخر

الدين

عراقي

كة

يةكيَكة

 :291ل309

لة

نزيَنيانة ية ،كة لة ناو دلَ داية)) ( ،)17بةم شيَوةية

َىَ :مةى لة
طةورةسؤفيانى سةردةمى خؤى دةل

ريَبوار خؤى لة دونيا و ثةيوةستةكانى قورتال

َبوونى شةوقة)) (،)16
جيزانى سؤفيطةرى دا ((زال

دةكات و  ،بؤ هةنطاونان بةرةو قؤناغةكانى ترى

وخواردنةوةى مةى (ئاشكرا كردنى ئةوشتة

سؤفيطةرى ئامادة دةبيَت.

 -5سووتاندنى قورئان:
عةتتار:
طتتر بتتة هشتتيارى نطشتتتم بتتت ثرستتت

ثيش بت م ت ف بستوزم مستت مستت
م .ط:

 :1931ص116

فةقىَ:
شتتتتتةيخ تتتتتوحوف ئاظيَتتتتتتة نتتتتتارة

ذ موستتتتتتتكر و دينتتتتتتتان ظتتتتتتتةتىَ
د .ف:

 :292ل302
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َام
سووتاندنى قورئان كاريَكى زؤرنارةواية ،بةل
لة جيزانى سؤفيطةرىدا بة شيَوةيَيكى تر ليَك
دةدريَتةوة ،ضونكة ئةوان لة سةر ئةو بريورايةن
كة قورئان دوو رِووى هةية:
2

-اليةنى روخسارى كة بريتية لة وشة

روخساريةكان وحرب وكاغةز.
1

-اليةنى شاراوة :ثةيرةوكردنى و بةكارهيَنانى.

لةوراش سووتاندنى قورئان بةواتاى
سووتاندنى ((نزيكى لةطةلَ وشةكانى روخسارى
وحرب وكاغةز بووة ،بىَ ئةوةى بري لةواتا وهزر لة
راستيةكان وناوةرِوَكى بكةنةوة ،بةكارديَت
ولةراستيدا ئةمة قورئان نيية ،بةلكو ويَنةيةكى بىَ
طيانى ئةوة)) (.)18
بةم ضةشنةش سووتاندنى قورئان الى سؤفيةكان
ئةو كاتةيةكة ((ئاطرى جةزبةى خوايى بريوباوةرة
َى ريَبوارى دةسووتيَنى ولة
ثروثووضةكانى ناو دل
نيَوانىدا رووناكى كة هةمان رووناكى ريَنةمايى
وزانستى راستةقينةية ،دةردةكةوىَ)) (.)12
عةتتار:
كزحتتتترم دررومتتتتش افتتتتتادى مستتتتام
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ثيَويستة مروظ لة خودى خؤى دةرباز ببيَت،
تاوةكو بطاتة طةوهةرى دةروونى خؤى كة هةمان
طيانى مروظة و تيَيدا رووناكى هةبوونى خوا
دةردةكةوىَ .الى عةتتار و فةقيش ،شيَخى سةنعان
لة ثاش ئةوةى كة سةرخوشى مةيى راستةقينةى
خوايى دةبيَت ،تازة هةست بة ثةيوةست بوونى
خؤى بةروخسارى قورئان دةكات وتازة دةزانيت
كة لة ماناى راستةقينةى قورئان َنةطةيشتووة،
لةوراش بة سووتانى ئةو ويَنة روخساريةكةى
َى داية ،هةولَ دةدات بطاتة
قورئان كة لة ناو دل
واتا راستةقينةكانى قورئان ورووناكى يةزدانى.

 -6سوجدةبردن:

((سوجدة نةمان و نيستيى شويَنةوارى مزؤيية بة
بةردةوامبوونى دةركةوتنى خودى ثريؤز،عارف لة
سةرةتاى عةشسةكةيدا هةر شتى نوورى حةقى ىلَ
دةربكةوتباية سوجدةى بؤ دةبرد ،ئةمةش سةرةتاى
مةقامةكانى خوشةويستى و شةوقة)) ( ،)93هةروةكو
حةزرةتى ئيرباهيم (س.خ) لة سةرةتاى مةقامى
خوشةويستى طوتى( :هذا ربي) (انعام)22:

ستتجدة متتى كتتردى بتتتى رابتتردوام
م.ط:2191:ص211

فةقىَ:
ناطتتتتةهان شتتتتةيخ ضتتتتوو ستتتتجودة

متتتتتتةى ظتتتتتتةخوار وىَ ستتتتتتاعةتىَ
د .ف:

هةرضةندة سوجدة بردن بؤ هةر شتيَك بيَجطة
لةخوا دةبيَتة شرك وشةريكطرتنيش بؤ خوا

06

 :291ل309

َام ضونكة كضةكة
طوناهيَكى نابةخشودةنيية ،بةل
كةسيَكى ماددى نيية ،بةلكو وةكو رةمزيَك

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

بةكارهاتووة ،ئةم كارة بةشرك ناذميَردرىَ و واتاى
دابةزين بؤ ويستةكانى دةروونى ديَت ،لةوراش
شيَخ لةو طوناهة دوورة.
 -7زنار بةسنت:

9544 ،05 -92

لة زاراوةى سؤفيةكاندا ((بة مةبةستى ثةميانى
خزمةت و طويَرايةليَكردنى دلبةرى راستةقينةية))

()91

عةتتار:
ضتتتون ختتترب نزديتتتك ترستتتايان رستتتيد

كان ضنان شيخى رة ايشان طزيد

شتتتيخ را بردنتتتد ستتتوى ديتتتر مستتتت

بعتتتد از ايتتتن طفتنتتتد تتتتا زنتتتار بستتتت
م.ط:

 :2111-2111ص216

فةقىَ:
َبتتتتتتتةرىَ جامتتتتتتتدا ب دةستتتتتتتتة
دل

وان زنتتتتتتتار ئتتتتتتتانى و بةستتتتتتتتة
د .ف:

 :293ل303

زنار زاراوةيةكى يونانية و بةواتاى ئةو قايش

شايانى باسةكة ئةم زنارة لة ناوضةكانى

َاتدارى ئيسالميدا ثيَويست
ديَت .لةكاتىَ دةستةل

َاتدارى ئيسالمىدا دةبةسرا
َاتى دةستةل
ذيَردةستةل

بوو مةسي يةكان قايشيَك ببةسنت ،بؤ ئةوةى لة

ولة ناوضةكانىردا ثيَويست بة بةستنى نةبوو،

موسلمانان جيا ببنةوة .ئةم زنارة الى سؤفيةكان

كةضى دةبند ،الى عةتتار و فةقىَ شيَخى سةنعان

نيشانةى ((هيَز و رابوونى ريَبوارة لة سةر خوا

َاتى رؤم يان كوفر دةضى و لةوىَ زنار
بةرةو ول

ثةرستى و بةندايةتى و بةردةوامى خزمةتكردن))

دةبةستىَ و ئةمةش شتيَكى ئاسايى نةبووة ،لةوراش

(.)99

ليَرة زنار هةر مةبةستى سؤفيطةريةكةى دةطةيينى
و بةس.

 -1ديَر:
عةتتار:
طفتتت اطتتر كعبتتة نباشتتد ديتتر هستتت

هوشتتتتيار كعبتتتتةام در ديتتتتر مستتتتت
م.ط:

 :2116ص212
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فةقىَ:
دةنطتتتتىَ موريتتتتدان ضتتتتوو فةلتتتتةك

َتتتتةك
ديَتتتتر كتتتتو راهتت ت تتت تىَ طةل

وا هاتتتتتة ثتتتتيَش يتتتتا ضتتتتاظ بةلتتتتةك

هاتتتتتتتتتة شتتتتتتتتباكا قيبلتتتتتتتتةتىَ
د .ف:

 :132ل332

ديَر لة ليَكدانةوةكانى سؤفيةكِاندا بةواتاى

ئةم جيزانة ،جيزانى مةعنا ويةكةمد مةقامى

بة

ثيَطةياندنى دةروون وناوةوةى ريَبوارة كة

((جيزانى مروظ ،يان جيزانى ئاسايى))

()90

هاورةنطى يةكبوون ببيَت؛ ئةجنومةنى عارف

كارديَت.
عةتتار (ديَر م ان)* يش بةكاردةهيَنى ومةبةستى

وئةولياية)) (.)95

((جيزانى عةشسة)) (.)94
 -2ب رازوانى:
رفتتتتت ثتتتتري كعبتتتتة و شتتتتيخ كبتتتتار
حكمتتتتتتتتتةتا وان رةمتتتتتتتتتز و رازان
متتتةى ظتتتةخوار ضتتتوو بتتتةر بتتتةرازان
س طوانى وب رازوانى ل سؤفيط رىدا دةربرينى
ل ((جؤريَكى تاقيكردن وةى رةزيلكردن  ،بؤ

ختتتوك وانتتتى كتتترد ستتتاىل اختيتتتار
م.ط :2111 :ص212

مورشتتتتتتتتتتدىَ راز و نيتتتتتتتتتتازان
ثيَختتتتتواس ب كةنتتتتتداالن كتتتتتةتىَ
د.ف :295 :ل304
ثيوانى ثاب ند بوونى ئ ظيندار ل ريَى ع شق دا))
(.)96

-02تةرسا:
تتتتتتؤفيان يتتتتتتارىَ كضتتتت تىَ بتتتتتتر
جةطتتتتتةرا تةرستتتتتا بةضتتتتتىَ بتتتتتر

08

شتتتةيخ ل ستتتةر دينتتتىَ نةضتتتىَ بتتتر
شةهستتتتتتتتتتتةوارىَ غتتتتتتتتتتتارةتىَ
د.ف :320 :ل325
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آتتتتتتش عشتتتتتق ،آب كتتتتتار اوبتتتتتربد
طفتتت ضتتون ترسابضتتة ختتوش دل بتتود
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زلتتتتتف ترستتتتتا روزطتتتتتار او بتتتتتربد
م .ط:

دل ز رنتتتتن ايتتتتن وآن غافتتتتل بتتتتود
م.ط:

ت رسا ل

 :2159ص211

 :2111ص212

سؤفيط رى ((سيمبؤلَى مروظى

زالَبوون و دلَوظانى ،زالَ دةبيَت وه مووى

ثيَط يشتوو و ب ريَوةب رى جيهانى ئيمكان )) ( )97و

خ ريكى خؤى دةكات و ل ليَك جيابوون وةى

ت رسا ب ضىَ ((ك سيَك ك ل جيهانى طيانى ب

دةروون كان رزطار دةكات)) (.)98

س ر دلَ وذيرى و دةروون كان ،ل س ر شيَوةى

 -00شيَخ:
شتتيَخ تتنعان ثتتري عزتتد ختتويش بتتود

دركمتتال از هتتر ضتتة طتتويم بتتيش بتتود

شتتتتةمةك هتتتتةبوو تتتتةنعانى يتتتتان

ستتتتةردارىَ ثان تتتتةد تتتتوفى يتتتتان

م.ط:

 :2212ص211

د .ف:
شيَخ رةمزة بؤ (((ريَبواريَك ك

 :29ص323

هيَزى

ئ وةى ه بيَت ك ببيَت ب بالَندةي كى ت واو

ئامادةيى الى ثيَط يشتووة ،ب لَام هيَشتا ضريسكى

وبفريَت ،ب لَام بؤ ط يشنت ب م قؤناغ دةبيَت،

جيهانى م عنا ن ط يشتووتىَ)) (.)92

قؤناغ كانى ثيَط يشتنى ت واوبكات ،تا وةكو بطات

حاَل تى ئامادةبوون ،الى ريَبوار وةك حالَ تى

دوايني قؤناغ ك فرين .

جووج ل ي ك  ،ك ل ناو هيَلك دابيَت وئامادةيى

 -00ح ج ونويَذ:
عةتتار:
قرب ثنجتة حتن بتة جتاى آوردة بتود

عمتترة عمتترى بتتود تتتا مىكردةبتتود

خود تالة و توم بتى حتد داشتت او

هتتتيض ستتتنت رافتتترونطذاشتتتت او
م.ط:

 :2215-2216ص211

02
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فةقىَ:
ثةجنتتتتةج حتتتتة وثةجنتتتتةج طب ب واف

تتتتتةوم و تتتتتةالت وئعتكتتتتتاف
د .ف:

 :143ص342

سؤفي كان طرنطييان ب خوا ث رستى داوة،

وادى دووةم عةشق :لةم قؤناغةدا ريَبوار لة

ضونك ب راى ئ وان م ب ستى س رةكى ل ه موو

عةشسدا دةسووتىَ وهيض سكااليةكى ناكات شيَخى

ئ رك كان ((ب دةست هيَنانى دلَ ،ن ك قالَبى،

سةنعان لة هةردوو داستانةكةدا ،هةنطاوى بةرةو

ن ريَت

عةشق دةهاويَذيَت و لة ئاطرى ئةم ئاطرةدا

ب ه موو

كات كانى،

مل

ب

ملى

ديارةكان))ة(.)03

دةسووتىَ وشايانى باسةكة ئةو بة ويستى خؤى

 -متتةقامتةكان:

بةدواى ئةم عةشسة دةكةوىَ.

عةتتار و فةقىَ سووديان لة وادى و مةقامةكان
وةرطرتووة ولة ناو بةرهةمةكانياندا بةكاريان هيَناوة.

َةتيَكة
وادى يةكةم:داخوازى (طل )(( :حال
كة دلَ ريَبوارى هان دةدات بةدواى زاند
وراستىدا بطةريَت)) (.)01
شيَخى سةنعان لة هةر دوو داستانةكةدا لة
ريَطاى خةونةوة ئاطةدارى ئةوة دةكريَت كة
ثيَويستة بةدواى راستيدا بطةريَت و ئةمةش

مةقام بة واتاى ((ووستان و خةريكبوونى
ريَبوار ديَت لة هةول و وةرزشة طيانى و
لةشييةكانى بةرامبةر خواى طةورة))
-0

()09

تةوبة :تةوبة بة قؤناغى يةكةمى مةقامةكان

َام تةوبةى شيَخى سةنعان لة هةردوو
ديَت ،بةل
داستانةكةدا بة واتاى درةبازبوون لة هةموو
قؤناغةكان وبةدةستزيَنانى سةركةوتن دةطةينى.

سةرةتاى ريَطاى سؤفيطةريية.
فةقى:
دوَالب ل دةشتىَ

مةلتتتتتةكىَ هتتتتتادى طةهشتتتتتتىَ

شةيخ بووية

وى زنتتتار ئاظيَتتت ذ ثتتوشتتتت َى
مةلتتتةكىَ هتتتادى خبتتتار هتتتات

شوشتتتتتتى ب ئاظتتتتتا رة تتتتتةتىَ
شةيخ بدةستتىَ شتةيخ عتة ا هتات

ق

تتةتا مورشتتد بكتتار هتتات

هتتتتتةروةكى ذ كتتتتتةعبىَ ظتتتتتةتىَ
د.ف: 313-312:ل322-323

43
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عةتتار:
تايبم از شيخى و حال و حمال

طفت كردم توبة از ناموس و حال

م.ط1241:ص131-100

توبة بنشستة طنة برخاستة ست

ان غبار اكنون ز رة برخاستة ست

م.ط 1915:ص130-100
-0

َا و رووطرذنةكردنة لة يةكةم
سةبر :بريتى ية لة (( ئارامطرتن وخوطرتن ،كاتى دابارينى بةل
هةلدا)) (.)00

فةقىَ:
فورستتتتتتتةت وط ب ب ب ال وبةختتتتتتتتة

هوودهتتتتوود وبتتتتةلسي

وتةختتتتتة

وةقتتتتت دثتتتىَ ،تتتتةبرىَ ظتتتتةتىَ

شتتتتةيخ دزانتتتتى هيَتتتتز نةوةختتتتتة

د.ف :293 :ل302

عةتتار:
قرب ماهى روز و ش در كوى او

رب كرد از افتاب روى او
م.ط:2121:ص211

ئاطةداربوونى شيَخ لةوةى كة ثيَويستة سةبرى

هةر دوو بةرهةمدا شيَخى سةنعان رازية ضةندةى

هةبيَت ،ئاماذةية بؤ ئةم ضةندة كة ئ و ب شارةزايى

كة بؤ ئةو روو دةدات و لة هيض جيَطايةك نابيند

قؤناغ كان دةرباز دةكات.

كة شيَخ نارةزايى يان طلةيى يان تورةبوونى

-3

رةزا :بريتية لة رازى بوونى ريَبوار لة

دةرخبات.

سةرطريوطرفتةكان وطلةيى نةكردن لةو ضةندة لة
فةقىَ:
ناطتتتتةهان شتتتتةيخ ضتتتتوو ستتتتجودة

متتتتتتةى ظتتتتتتةخوار وىَ ستتتتتتاعةتىَ
د .ف :

شتتتةيخ طت توَ :ئتتتةز دبتتتا ا د فكتتترم
ئتتتتتتريوَ د طتتتتتتةل تتتتتتتة كتتتتتتافرم

 :291ل309

عشتتتتسا تتتتتة ئتتتتةز غتتتتارةت كتتتترم
حتتتتتةتتا كتتتتتو دةورانتتتتتا متتتتتةتىَ
د .ف:

 :293ل309

41
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عةتتار:
شيخ طفتش هرضة طويى ان كنم

وانضة فرمايى بة جان فرمان كنم

حلسة در طوش توام اى سيمنت

حلسةاى از زلف در حلسم فكن
م.ط 1393-1399:ص133

-4

تةوةكل :ثيَويستة ((ريَبوار هةموو كاروبارى

دوو جيزانى بداتة دةست خوا وخؤى ئيختياريَكى

وئةو هيض رؤىل نيية وتةنيا ثراكتيزةكردن بة ئةركى
خؤى دةزانيَت.

تيَيدا نةبيَت)) (.)04
شيَخى

سةنعانيش

لة

كارةكانى

دا،

وادياردةكات كة ئةم تاقيكردنةوة ،بةدةست خواية
فةقىَ:
بةةةةةةىَ م شةةةةةةي تا مةةةةةة نةةةةةةابنت

هةةةة ة تتا كةةةةةةو ت قةةةةةةدير نةةةةةةابنت

قسةةةةةم ت بةةةةةىَ تةةةةة دب نةةةةةابنت

زيَةةةةةةةةدة ذ مةةةةةةةةةدارىَ نةةةةةة ة تىَ
د .ف:

 :150ل343

-5تةقدير:
باوةر هيَنان بةو ضةندة كة رووداوةكان لة ثيَش نووسراون:
فةقىَ:
هيَتتذ قتتةط نتتةبوون دةريتتا و بتتةرِ
متتتوهر و بتتتةرات ونتتتةف وضتتتةر
هنطتتتتى ق تتتتة هنطتتتتى شتتتتوغل
بتتتاخؤى خبتتتوة متتتوهركر ستتتجل
حتتتةميان قةلتتتةم هنطافتتتت ذبتتتؤ
فيل تتالَ قةلتتةم حشتتكبوو وضتتوو

49

بتتتاخؤى نظيستتتد ختتتةير وشتتتةر
ختتتتتةلسينؤ ذ وىَ ب ستتتتتةرمةتىَ
دةفتتتتتتتتتةركرن رؤذا ئتتتتتتتتةول
ئاظيَتتتتتت بتتتتتةراتا حوججتتتتتةتىَ
هتتةم شتتاد و غتتةم ،هتتةم نيتتك ونتتوو
هووربتتتتتوو ل ستتتتتةر كتابتتتتتةتىَ
د.ف :153-151 :ل349-343
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عةتتار:
از براى اين شبم مى تاختند

كار من روزى كة مى ثرداختند

م.ط:
فةقىَ بةم ضةشنة هةولَ دةدات ،كة شيَخى لةو

 2159ص161:

حالةكان:

كارةى كردووة وبووة هؤى ئةتكبةرى لة ناو

 -1حال(( حالةتيَكة تووشى ريَبوارى سوَفيطةرى

خةلك دا ،بىَ طوناج دةرخبات ودياردةكات كة

دةبىَ  ،بةخششيَكى خوايية و ثةيوةندى بة

ئةمة هةموو ئةزمونيَكى ئيالهية كة شيَخ تووشى

وةرزشى طيانى و لةشييةوة نيية ،جارو بار ثةيدا

بوو .ئةو هةولَ دةدات هةندىَ جار لةسةر زارى

دةبىَ و دووايى وون دةبيت)).

شيَخ ئةو راستية ديارى بكات كة مةبةست عةشسى
دونيايى نيية ،بةلكو عةشسةكة زؤر لةوة

()05

َة لة شتة
 -2موراقبة ((:ثاراستنى دل

خراثةكان

)) (.)06

طةورةترة.
فةقىَ:
وى هتتتتةر زةوادة كتتتتار دكتتتتر

ذكرةكتتت تىَ بتتت تىَ هتتتتتذمار دكتتتتتر

ذ دنيتتتتتايىَ ئستتتتتت فار دكتتتتتر

دوور بتتتتوو ذ هةرضتتتتى شتتتتوبزةتىَ

دوور بتتتتوو ذ ئتتتتةفعاىلَ بشتتتتك

ذ ئتتتتتةمرةد و بتتتتتوكرىَ خوةشتتتتتك

متتا كتتةس خةبتتةر داكتتة ل نتتك

ناكتتتتةت قتتتتةبوول ظتتتتىَ غةيبتتتتةتىَ
د.ف:33-33:ل

322-323

عةتتار:
خود لوة و وم بى حد داشت او

هيض سنت را فرو نطذاشت او
م.ط 2215:ص211

 -2قورب :قورب ئةوةية كة ريَبوار ((لة ريَطاى
زيادى عيبادةت وطويَرايةىل نزيكى خوا ببيَتةةوة
وخواى لة بري نةكاتةوة و تةنيا بريلة هةبوونى ئةو

دةكات ،بؤية ئةوكارانة ئةجنام نادةت كةالى خوا
ناثةسةندة وخوَى لةوكارانة دوورناخاتةوة كة الى

خواخوشةويستة)) (.)07
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فةقىَ:
دووربتتتتتوو ذ بتتتتتةر متتتتتةناهييا

نةدهاتتتتتتتتتة عيتتتتتتتتد و شتتتتتتتتاهييا

ذ بتتتةر تتتةالت و ضتتتيَيى يتتتا

شتتتتتتتريين دهاتتتتتتتتة ا ا ا عتتتتتتتةتىَ
د.ف:33:ل324

عةتتار:

مى نياسود از ري ض

هر مريدى كان او بود اى عج
-3

روز و ش
م.ط:2211:ص211

موحةبةت :موحةبةتى ريَبوار بريتية لة ((

َدان بوو نزيكبوون لة
كرنوش بردن بؤ خوا و هةول
خوا لة ريَطاى طويَراية

ليبوونى )) (.)08

فةقىَ:
متتتتةيال متتتتةجاز بةشتتتتةر دظتتتتىَ

دل دائمتتتتتتتتا دلبتتتتتتتتةر دظتتتتتت تىَ

روح موحبتتتتتةتا ئةكبتتتتتةر دظتتت تىَ

جارجتتتتتتتار دبيتتتتتتتنن روئيتتتتتتتةتىَ
د.ف 19:ل315

عةتتار:
هر دل در زلف ان دلدار بست

از خيال زلف او زنال بست

هر كة جان بر لعل ان دلرب نزاد

ثاى در رة نا نزادة سر نزاد
م.ط:

:2121-2122ص211

 -4خةوف (( :ئةوةية ئيماندار زياتر لةوةى لة دوذمنى برسىَ ،لة خودى خؤى برسىَ و خائيف ئةو كةسة
كة تةنيا لة خوا برسىَ )) (.)02
فةقىَ:
جةزبتتتة ة رةمتتتزا ضتتتاظى يتتتة

مةبتتتدةض ة حتتتاىلَ ختتتافى يتتتة

تتتتتيَنت ددلتتتتدا طتتتتاظى يتتتتة

مةوجتتتةك ذ بتتتةحرا حكمتتتةتىَ
د.ف:22:ل323
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ذ خةشيةتىَ دل نالة نال بوو
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عومرةكىَ بىَ حةد ل بال بوو
د.ف:92:ل333

عةتتار:
اين ضة عشق است اين ضة درد است اين ضة كار

رفت عسل و رفت رب و رفت يار

م.ط:

:2121ص212

 -5رجاء :ئةوية كة ريَبوار ((بة باشيى ذوان دىل ئارام ببيََتةوة)) (.)43
فةقىَ:
لةولتتتتةب و دةوران دبتتتتوَرن

طتتتتةج ل ذيَتتتترن ،طتتتتةج ل ذوَرن

متتة وو تتتة نةوبتتةت ب دورن

تتتتتتتا زةمتتتتتتانىَ فور تتتتتتةتىَ
د.ف 299:ل302

عةتتار:
ترك جان طستم اطر اميان برم

من ندامن تا از اين غم جان برم

م.ط 2196:ص211

-6شةوق(( :بريتيية لة هةيةجانى دلَ لة كاتى ناوهيَنانى مةحبوب )) (.)41
فةقىَ:
ا عتتةت دكتتر ظيَكتترا ب جتتووش

ثان تتةد مريتتدىَ خةرقتتتةثووش

ب موحبتتتةتا عشتتتسىَ ختتتورووش

ب شتتتةوق و حتتتال و جةزبتتتةتىَ
د.ف:23:ل323

عةتتار:
اتشى از شوق در جانش فتاد

سيل خوند سوى مذطانش فتاد
م.ط:2156:ص211

َى ريَبوارةوة)) (.)49
 -7ئون :ئةو خوشى وبةختةوةرييةيةكة بة هؤى خواوة دةكةويَتة دل
فةقىَ:
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تتتتو ئالهتتتىَ ديتتتن دورستتتتان

تتتتو ئمتتتامىَ ثتتتوت ثةرستتتتان

دلبتتتتةرىَ هشتتتتيار و مةستتتتتان

عاشتتتتتسىَ ثتتتتتورِ وة تتتتتفةتىَ
د.ف:5:ل312

عةتتار:
عشق بر جان و دل او ضري شد

تا زدل اميد و زجان سري شد

طفت ضون اين رفت ضة جاى دل است

عشق ترسا زادة كارى مشكل است
م.ط:22119-2111:ل211

 -1يةكبوونى عاشق ومةعشوق:
فةقىَ:
شوشتتتتتةيا نتتتتتوورا جةستتتتتةد ىلَ

دةرطتتتتةهىَ متتتتوهرا ئةحتتتتةد ىلَ

ونيشتتتتتانا تتتتتةمةد ىلَ

ل موفتتتتتتتتتتةيا وةحدانتتتتتتتتتةتىَ

عتتتتتةك

هةر :142
ليكضواندن.ف:
د
343ضاو
وةكولبة
َةوة ،بىَ
 -1مشاهدة(( :بريتية لة ديتنى خوا بة ضاوى دل
فةقىَ:
ديَمتتتا كتتتو تيَتتتدا نتتتوور وتتتتاظ
نتتتتارىَ كضتتتتىَ داكتتتتر هنتتتتاظ

ديتوويةتى)) (.)40

عةكستتتتا ئيالهتتتتى هاتتتتتة نتتتتاظ

متتوظهببر دى يتتة تتةبر ذىَ نتتةتىَ
د .ف:

 :59ل390-335

فةقىَ:
ئتتتتتتتاطر وزةيتتتتتتتتا فتتتتتتتةتيلىَ

ثةرتتتتتتتةوا ئستتتتتتمىَ جتتتتتتةميلىَ

دا دىلَ شتتتتتتتتتةمىَ قتتتتتتتتتةبيلىَ

روهنيتتتتتتتتتتتا وةحدانتتتتتتتتتتتةتىَ
د .ف:

 :290ل309

فةقىَ:
طةردشتتتتتا وةقتتتتتتىَ وجتتتتتوودىَ

شتتتتيخ بتتتترة عتتتتةينىَ شتتتتزوودىَ
د.ف :393:ل331
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عةتتار:
قطا ه اى بتتود او در ايتتن اتتر تتاز

ستتوى دريتتاى حسيستتت رفتتت بتتاز
م.ط:

ايتتن يستتد از جتتان و دل بايتتد شتتنيد

نتتة بتتة نف ت

 :2616ص211

آب وطتتل بايتتد شتتنيد

م.ط:

 :2599ص211

هةندىَ لة زاراوة هاوبةشةكانى سؤفيطةرى الى عةتتار و فةقىَ:
وشة

عةتتار

فةقىَ

وشة

عةتتار

فةقىَ

كم ل
صلوة
صوم
مق م
ع مل
سجدة
إمي ن
شيَخ
مج ل
قض
شوق
قصد
حريان
ع شق
قد
ي ب
ش اب
صرب
عشق
ظلمت
مخ
ح َل
دع

4424

92

4421

71-481

4791

80

4421

481

4784

415

4428

90

4781

19

4955

29

4725

915

4959

79

4144

999

4950

442

4107

80

4984

0

مدام
مذهب
غفلت
حض
مصحف
فقري
دي
نو
عقل
توبة
شك
وح
غ فل
خلوة
كف
اهد
حق
أهل
ذوق
خلق
جم
مبتال

4190

79

4098

7

4912

415

4985

91

4940

10

4109

927

4714

91

4711

452

4919

771

4910

44

4119

98

4909

494

4748

88

4919

87

4979

8

4049

95

4705

88

4984

91-98-17-1

4051

448-11-17

4748

81

4941

47-45

4929

444

4981

89

4750

475-82

4748

95-485

4129

915-951

4095

492

4088

94

4047

459-78

4020-4005

40-41

4071

0
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واز هيَنان لة ئيسالم ،بةرازوانى ،ديتنى ثيَ ةمبةر لة

ئةجنتتتام
لة ليَكؤلينةوةكةماندا طةيشتينة ئةم خاالنةى
خوارةوة:
0

خةوندا ،ثةسةند بوونى دوعاى موريدان ،طةرانةوة
بؤ ئيسالم ،موسلملن بوونى كضةكة و مردنى
كضةكة )...،لة هةردوو بةرهةمةكةدا هاوبةشن.

-هةردوو داستان وةك ريَطايةك بؤ شروظةكردنى

بنةماكانى سؤفيطةرى بةكار هاتوون وزؤر بنةما و
زاراوةى سؤفيطةريان تيَدا بةكار هاتووة.
0
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7

-بابةتةكانى (شيَوةى ديتنى كضةكة ،شيَوةى

ئاموذطارى موريدان ،ماوةى نةخوش كةوتنى شيَخ،
كةسايةتى هاوريَى شيَخ ،شوشنت و غوسلى شيَخ،

-فةقيى تةيران ،ئةم داستانةى بة شيَوةيةكى

شيَوةى كردنةوةى زنار ،شيَوةى ئاطةدار بوونى

سةربةخؤ بةمةبةستى ثةروةردةكردنى خةلك لة

كضةكة لة ضوونى شيَخ ،شيَوةى بةدواداضوونى

سةر ئةوةى كة تةنيا بةجيََزيَنانى ئةركةكانى خوا

كضةكة بؤ الى شيَخ ،مردنى شيَخ ،شادبوونى شيَخ

و )...نابيتة

و كضةكة بة يةكر لة بةهةشتدا ،ظةطيَرى

َكو بة
ئةطةرى رزطارى مروظ لة جيزانى تردا ،بةل

رووداوةكة )...،هةردوو بةرهةمةكة ليَك جياوازن

ثةرةستى وةك (نويَذ ،رؤذوو ،حة

تيَكةلكردنى عةشق لةطةل ئةم خوا ثةرستية ،و
نزيك بوونةوةى لة خوا دةبيَت.
3

()1

 -لة هةردوو بةرهةمدا عةشسيش وةك ضةكيَكى

بةرطريية

بةرامبةر

تاقيكردنةوةكانى

خوا

وطةمةكانى ذيان.
4

ثةراويَزةكان

-داستانةكةى عةتتار لةثيَش فةقى بةضةند

هرمز مالكى ،رازدرون ثردة – هرمنوتيك داستان شيَخ نعان ،تزران،

شركت سزامى انتشار ،ضاثخانةى
()0

عبد احلسد زرينكوب ،داى بال سيمرغ-دربارة زندطى وانديشة

عط  ،ة ،4تزران ،انتشارات سخن ،ضاث مزارت،
()3

منطق الطري ،ب داد ،مطبعة

سةدةيةك نووسراوة ،زؤر لة بنةماكانى سؤفيطةرى
ب شيَوةيَيكى رةمزى بةكار هاتوون وهةندىَ

والشع

ثالةوان وةرطرتووة.
5

-فةقيى تةيران اليةنى سؤفيطةرى بة شيَوةيةكى

روون و ئاشكرا بةرضاو خستووة.
6

-بابةتةكانى (خةون ،ضوون بؤ رؤم ،نةخوش

كةوتنى شيَخ ،ئاموذطارى موريدان ،مةى نووشد،
سجدة بؤ خاة بردن ،قورئان سووتن ،زنار بةسنت،
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اإلرشاد ،1278،ص.181

حممد عبد السالم كنفاني ،يف األدب املق ن-د اس ت يف نظ ية األدب
القصصي ،ص.444

( )5أمحد ن جي القيسي ،عط
()6

 ،1080ص.18

أمحد ن جي القيسي ،عط ن مه أو كت بة ف يد الدي عط نيشابوورى وكت به

()4

جاريش هةلويستى روخسارى توندى بةرامبةر

حيدرى،1083 ،ص.02

سةر ضاوةى

()7

ن مه ،ص.008

ثيَشوو ،ص.008

ئيرباهيم ئة ةد شوان ،شيعرى ئايينى وسؤفيطةرى لة شيعرة

َيَر ،دةزطاى موكريانى،
كورديةكانى مةحوىدا ،هةول
()8

 ،9331ل.73

جالل ستارزداة ،ثذوهشتى درق ةى شيخ نعان ودخر ترسا ،ة،0

تزران ،ضاث مركز،
( )9سةر ضاوةى
()02

 ،1084ص.72

ثيَشوو ،ص.72

حسد جاويد ،تراذدى شيخ نعان ،ت :رحيم ضاوش اكربى ،تزران،
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انتشارات زوار ،ضاث خاش
( )10سةر ضاوةى

 ،1084 ،ص.27

ثيَشوو ،ص.43

( )00سةر ضاوةى ثيَشوو
()03

()30

ادق طوهرين ،منطق الطري عط نيشابورى ،ة ،99تزران ،شركت

انتشارات علمى وفرهنطى1084،
()30

 ،ص.49

جالل ستارى ،ثذوهشتى در ق ةء شيخ

نعان ودخر ترسا،

( )04هرمز مالكى ،رازدرون

حممد تسى مدرس ،مبانى عرفان اسالمى ،ت:حممد جعفر

ديسى،تزران،ص.43
 ،1289ص.61

( )34ئةمد شيَخ عةالئةدين نةقشةبةندى ،ت وف ضيية بةغدا ،دار احلرية،

ثردة ،ص.124

سيد جعف سج دى ،فرهنط اصطالح ت

عرفانى،تزران،ص-180

 ،1285ل.999

( )35عبد املنعم احلنفى ،معجم املصطلح ت الصوفية ،بريوت دا املسرية،

.184

( )06سةر ضاوةى

ثيَشوو ،ص.124

ص .144

( )07سةر ضاوةى

ثيَشوو ،ص.124

( )36ق سم غى ،ت يخ تصوف د

()01

وحدت هندى ،منظومة عرفانى شيخ

وت

يح :حممد خواجوى ،تزران ،انتشارات موىل ،ضاثخانةى ايران

م ور،
()02

نعان ،ودخر ترسا مسدمة

 ،2831ص.23

( )01سةر ضاوةى

سع د احلكيم ،معجم الصوفية ،بريوت ،املوسسة اجل معية للد اس ت
اصطالح ت ع ف ىن، ،ص.445

( )00جالل ستارى ،ثذوهشى در ق ة شيخ نعان ودخر

()31سةر ضاوةى ثيَشوو ،ص
()42سةر ضاوةى ثيَشوو ،ص

.109

ترسا ،ص.66

ثيَشوو  ،ص.65

عبداملنعم احلنفى ،معجم املصطلح ت الصوفية،

()40سةر ضاوةى ثيَشوو ،ص
()43

( مُ ان-مُغ) ناوى هؤزيَكى نةتةوةى مادة كة ثيَشةوايى ئايينى لةدةستيان
دابوو وكاتىَ ئايينى زةرةدةشتى لة ناوضةكانى رؤذئاوا وباشوورى ئيَران،

كوردى:

َاوبوو( ،م ان) بوونة ثيَشةوا و
واتا والتانى مادو ثارس بةربل
ثروثاطندةكارى ئايينى نوىَ :هرمز مالكى ،رازدرون
()04

سةر ضاوةى

ثيَشوو ،ص.64

()05

سةر ضاوةى

ثيَشوو ،ص.46

()06

سةر ضاوةى

ثيَشوو ،ص.24

ثردة ،ص.933

( )07وحدت هندى ،منظومة عرفانى شيخ نعان ودخر

ترسا،

ئةمد شيَخ عةالئةدين نةقشةبةندى ،ت وف ضيية بةغدا ،دار احلرية،
.1285

ئيرباهيم ئة ةد شوان ،شيعرى ئايينى وسؤفيطةرى لة شيعرة
.9331

عةرةبى:
ترسا ،ص.21
ترسا ،ص.66

نعان ودخر

()3

أمحد حممود اجل ا  ،قض ي وشخصي ت صوفية ،اسكند ية منشأة املع ف،
مطبعة عص م ج ب ،

.9331

()4أمحد ن جي القيسي ،عط ن مة أو كت بة ف يد الدي عط نيش بوو ى وكت بة
منطق الطري ،بغداد ،مطبعة اإل ش د.1278،

()5حس ش ق وى ،معجم الف ظ الصوفية ،ق ه ة ،موسسة خمت للنش و التو يع،

ص.16

أمحد حممود اجل ا  ،قض ي وشخصي ت صوفية ،اسكند ية منشأة املع ف،

مطبعة عص م جابر،

()0

ص .11

َيَر ،دةزطاى موكريانى،
كورديةكانى مةحوى دا ،هةول

( )01جالل ستارى ،ثذوهشى درق ةء شيخ نعان ودخر
وحدت هندى ،منظومة عرفانى شيخ

()0

ص .221

.149

حس ش ق وى ،معجم الف ظ الصوفية،

ذيَدةر:

()01

.943

حس ش ق وى ،معجم الف ظ الصوفية ،ق ه ة ،موسسة خمت للنش و
.954

()40

، .1281ص.040

( )00سيد جعفر سجادى ،فرهنط
( )03سةر ضاوةى

اسالم ،ج ،2ص .121

( )37عبداملنعم احلنفى ،معجم املصطلح الصوفية ،ص
()31

2831

التوضيع 2831،ص .188

ثيَشوو ،ص.93-12

والنش  ،دند ة للطبع والنش ،

()32

 ،ص.004

( )33الغ ايل ،إحي علوم الدي  ،ج ،4بريوت ،دا املع فة،

ص.142
()05
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 ،9331ص.53-42

()6

.1287

سع د احلكيم ،معجم الصوفية ،بريوت ،املوسسة اجل معية للد اس ت والنش ،
دند ة للطبع والنش .1281 ،

( )7عبد املنعم احلنفى ،معجم املصطلح ت الصوفية ،بريوت دا املسرية،

. 1283
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()1

الغ ايل ،إحي علوم الدي  ،ج ،4بريوت ،دا

املع فة.2831 ،

()1حممد عبد السالم كنف ين ،يف األدب املق ن-د اس ت يف نظ ية األدب والشع
القصصي:.

ف رسى

()02

()00

()00
()03

جالل ستارزداة ،ثذوهشتى درق ةى شيخ نعان ودخر ترسا ،ة،8
تزران ،ضاث مركز،

.2834

حسد جاويد ،تراذدى شيخ نعان ،ت :رحيم ضاوش اكربى ،تزران،
انتشارات زوار ،ضاث خاش ،

.2834

سيد جعفر سجادى ،فرهنط اصطالح ت عرفانى،تزران.
ادق طوهرين ،منطق الطري ،عط نيشابوورى،ة ،11تزران ،شركت
انتشارات علمى

الخالصة

ظهر مذه

وفرهنطى.2834،

التصوف كمذه

()04

()05

()06

()07

()01
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عبد احلسد زركوب ،داى بال سيمرغ-دربارة زندطى وانديشة
عط  ،ة ،4تزران ،انتشارات سخن ،ضاث
قاسم غنى ،تاريخ ت وف در اسالم،
ضاث خاش

مزارت.2838 ،

 ،18 ،2انتشارات زوار،

.2838 ،

حممد تسى مدرس ،مبانى عرفان اسالمى ،ت:حممد جعفر
ديسى،تزران.
هرمز مالكى ،رازدرون ثردة – هرمنوتيك داستان شيخ
تزران ،شركت سزامى انتشار ،ضاثخانةى
وحدت هندى ،منظومة عرفانى شيخ
وت

نعان،

حيدرى2831 ،

نعان ،ودخر ترسا مسدمة

يح :حممد خواجوى ،تزران ،انتشارات موىل ،ضاثخانةى

ايران م

ور2831 ،

فلسفى فى المجتمع االسالمى،ولكن اتخذ الشعر طريق للتعبير و نشر افك ره و ارائ

بشكل جعل الشعر غني ب لكلم ت و المصطلح ت و الرموز الصوفية،و فى المرحلة الت لية نظم الشعراء المتصوفة المالحم

الطويلة التى عرضوا فيه قواعد المذه  ،و تعد ملحمة (شيخ صنع ن) واحدة من تلك المالحم التى كرس لخدمة فلسفة

التصوف.

لقد ق رن الب حث فى هذه الدراسة بين نصين الف رسى والكردى من ملحمة شيخ صنع ن مشخص ن حيتى التش ب و

االختالف فيهم .

ABSTRACT
The sufi cree (or mysticism) appeared in the islamik society as a philosophical approach that adopted poetry as a
mean to express ita beliefs and spread its ideas. Using poetry a medium contributed to enriching poetry with mystic
vocabulary idioms and symbols. In the next stage, the mystic poetry composed lengthy epics in which they presented the
roles of this opproach sheikh san’an is one of those epics, devoted to serve the mystic philosophy.
In the present study, the researcher has contucted a comparison between the Kurdish and the Persian versian of the
text of the epic sheikh san’an in order to identify the areas of difference between the two text versions.
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كيَشا فروتنا كضيَن كورديَن خوراسانآ ل سةردةمآ شورشا مةشروتا

ئريانيَ  1905ــ 7091

عةىل تةتةر توفيق
ثشكا ميَذوو ،سكوال ئادابآ  ،فاكولتيا زانستيَن مروظايةتى ،زانكويا دهوك ،هةريَما كوردستانآ-عيَراق

((ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى 22 :كانووينا دووىَ  ، 2979ميذوو رةزامةنديا بةالظكرنىَ 17 :طوالنىَ ))2979

ثوختة
كؤمةكا ئةطةريَن بابةتى و خؤيةتى كارتيَكرن د سةرهةلدانا شورشا مةشروتيَدا ل ئريانييَ ل سياليَن

 7091ييي 7077

كرية ،ىلَ هندةك ذى راستةوخؤ ئةطةرىَ دةستثيَبوونا شورشىَ بوونة .ئيَكيى ذ وان بابيةتيَن كيو وييذدانا خيةلكى ثي
هةذاندى ،و سةيد حمةمةدآ تةباتةبايى ئيَكآ ذ مةزن ين ريَبةريَن مةشروتآ ذى ل ساال

7091

آ لسةر منبةرا بؤ دكيرة

هاوار ،داكو جةماوةرى دذى دةسةآلتآ هانبدةت .بةالظ بوونا دةنطوباسىَ فروتنا كضيَن كورديَن خوراسانآ ل بوهارا 7091

آ بؤ دانا باجآ بوو ،كو ذبةر ئةطةرآ هشكةساليآ و هيَرشا كوليا نةشييابوون بيدةن ،و ئيَخسيريكرنا كضييَن هيؤزا
باضوانلوييَن كورديَن خوراسانآ ،د هيَرشا توركمةنا ل تشرينا دووآ  7091آ ،و فروتنا وان دناظ بازاريَن ئةشق ئابيادا
رووسيا ،د ناظ رةئيا طشتيدا بوو.
دويفضوونا ظآ كيَشآ ئيَكآ ذ كاريَن طرنطيَن ئيَكةمني جظاتا شورايا مللى يا ئريانآ ،ل شوباتا  7091آ بوو ،و ئيَكةم
دادطةها ياسايى و سةردةميانةيا ئريانآ ذى ،ل سةر بابةتآ تراذيديآ فروتنا كضيَن كورد ل خوراسانآ هاتة بةسنت ،و ضةند
بةرثرسةكيَن حكوومةتآ ذى ل دويظ ياساى هاتنة سزادان.

ثيَشةكى
طةىلَ كورد زؤر كارةساتيَن ميةزن د ميَذووييَيدا
ديتينة .سةرةراى ب جه طةهاندنا ثرِانيا ئةركيَن خؤ
ذى ،ىلَ زور و سييتةمةكا مييةزن ىلَ هاتيييةكرن ،بييؤ
منوونة ظةطوهاستنا كوردان ل كوردسيتانآ ل سياال
 5151آ بؤ خوراسانآ ،بؤ بةرسيينططرتنا هيَرشييَن
ئوزبيةك و توركمييةنا ،كيو زؤر قوربيياني ذى دظييآ
رِيَكيَدا داينة ،و زؤر جارا ،ذن و زارويييَن وان ذى
ب ئيَخسريى ضووينة ،و د بازاريَن خيَوة و بوخيارا

مينا بةندان هاتينة فروتن .ىلَ ظآ جيارآ حكووميةتا
ئريانآ بوو كيو جايا ثاراسيتنا هياوالتييَن خيؤ ،بيؤ
ئةطييةرآ ئيَخسييريكرن و فروتنييا ذن و زاروييييَن
هييياوالتييَن كيييورديَن خوراسيييانآ ،ىلَ سيييةرةجنام
دويظضوونا ظيآ كيَشيآ بيؤ بابةتيةكآ سيةرةكآ د
شورشا مةشروتا ئريانيَدا ،و بةرى سةدةيةكآ ي مينا
ئةظرؤ كو لسيةر تياوانيَن دذى كيوردا دادطية ل
عرياقيآ دهيَنية ثيَكنينيان ي دادطةهيةكا ميةزن بيؤ
دادطاييكرنا تاوانباريَن ئةجنامدانا تاوانا دذى كيوردا
هاتة ثيَكنينان.
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دظآ ظةكولينيَدا بيزاظ هاتييةكرن لبيةر روناهييا
دانوستاندنيَن جظاتا شورايا مللى ييا ئريانيىَ خيوال
ئيَكآ ،دةقآ دانوستاندن و برِياريَن ئيَكةم دادطيةها
ياسايى ل ئريانآ ،رِاثؤرتيَن رؤذناميَن وى سةردةمى،
ثييةرتوكيَن نظيسييةريَن هاوضييةرك و ثشييكدار د
وويَزيَن
روودانيَدا ،و رِاثيؤرت و نياميَن فيةرمييَن بيال
بيانى ،راستيا روودانيآ و ئةطيةر و ئيةجناما بدةينية
دياركرن؛ ضنكى ئةظ بابةتة ذالييآ مةشيروتةخوازا،
هاتبوو مةزن كرن و هندةك بابةتيَن زيَدة ذى وةكو
ثرؤثاطنييدة لسييةر زيَييدةكربوون ،لييةورا دبيتيية
ئةطةرآ ئالوزى و سةرليََشيَواندنا ظيآ روييدانآ د
ميَذوويا نؤييا كورد و ئريانيَدا .ئيةظ بابةتية د ثرِانييا
ذيَدةريَن مةشروتيَدا ئاماذة ثآ هاتيةدان ،ىلَ تيا نايو
ذى دهيَتيييية تيَكييييةلكرن و دبيتيييية ئةطييييةرىَ
سةرليَشيَواندنا خواندةظان و ظةكولةران .لةورا ئةظ
ظةكولينة دوو ثرسياريَن سةرةكى خبؤظة دطريت:
5

-ئايا بابةتآ فروتنا كضيَن كورديَن خوراسيانآ ،بيؤ

دانا باجا حكوومةتى بوو ،يان ب ئةطيةرآ هيَرشيا
توركمةنا بوو ،و يةك بابةت بوو ييان دوو بابيةتيَن
جياواز بوون؟
 - 5ئايا د ئةجنامآ ئيخسريكرن و فروتنا كضيَن هيؤزا
باضييوانلو د هيَرشييا توركمةنانييدا ،بابييةتآ فروتنييا
كضيَن كورديَن خوراسيانآ بيؤ دانيا باجيآ ،وةكيو
ثرؤثاطندةيييةكا سياسييى ذاليييآ مةشييرؤتةخوازانظة
هاتية ضيَكرن يان نة؟
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كورد ل خوراسانآ
هنييدةك ذ كييورديَن (كورمييان ) خوراسييانىَ ل
سييةردةمآ شييا ئيسييماعيلىَ سييةفةوى

( 5155يييي

 ،)5()5151و ثرِانيا وان ل سةردةمىَ شيا عةباسيىَ
سةفةوى (  5111يي  )5655بؤ باكورىَ خوراسيانىَ،
ل ساال  5151آ هاتينية ظةطوهاسينت( .)5ئارميان ذ
ظآ ظةطوهاسيتنآ دووركرنيا كيوردان ذ سينوورىَ
دةولةتا ئومسانى بوو ،كيو ب ئةطيةرآ مةزهيةبى،
كوردان ث هاريكارى دطةلدا دكر ،ىلَ ذاليآ دي
ظة داكو ئةظ كوردة مينا بةربةستةكا مةزن بةرانبيةر
هيَرش ييَن ئوزبييةكا و دويظييدا توركمييةنا بييؤ سييةر
دةظةريَن خوراسانى راوةسنت ،و بشييَن ظيآ دةظيةرا
طرنط بؤ ئريانآ بثاريَزن.
د دةسييتثيَكيَدا ثرِانيييا كييورديَن خوراسييانآ ب
(ضامشييطةزةك) دهاتنييةناظ ن .ىلَ سييةردةمآ نييادر
شاهآ ئةفشار ( 5176ي  )5111ناظآ (زةعفرانلو) بيؤ
مرينشينا ضامشطةزةك هاتيةبكارئينان( .)7د ئيةجنامآ
ظييآ ظةطوهاسييتنيَدا دةظييةرةكا كوردنشييني لسييةر
سنوورى باكورآ رؤذهةالتا ئريانيآ ،ل (ئسي اباد)
تا (ضناران) هاتة ثيَكنينان( ،)1لةورا ئيةظ دةظيةرة ل
سيييةردةمآ ئةفشييياران ب ئةطيييةرا زؤربيييوون و
دةسةآلتا كوردا ،بناظآ "كوردستانا خوراسان"دهاتة
ناظ ن(.)1
كييورد تييا سييةردةمىَ فة يةلي شيياهىَ قاجييار
(  5151يي  )5171خؤدان ئيَك مرينشني بوون ،و ئيَك
خان ريَبةراتيا وان دكير .ىلَ دةميا عيةبام ميريزاى
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وةلي ةهيييد ،ل سييياال  5175هيَيييرر بريييية سيييةر
رِةزاقوليخانىَ ئيلخانييىَ زةعفةرانلو ل قوضان ،شيا
هيييؤزا ميييةزنا شييياديلو ل ذيَييير سيييةركردايةتيا
نةجةف ةليخان ،كيو ل دةظيةريَن رؤذئاظيا كيورديَن
خوراسانىَ ،ئانكو شارىَ بؤجنورد ئاكنجى ببيوون،
ذ فدراسيييؤنا هييؤزيَن زةعفييةرانلو جودابكييةت ،و
مرينشينةكا جيودا بيؤ ب داميةزرينيت ،و نازنياظىَ
خانييىَ ذى بدةتية نةجةف يةليخان( .)6بظيى رةنطيى
حكومةتا قاجياران شييا تيوظىَ دووبيةرةكيآ د نياظ
كورديَن خوراسيانيَدا بضيينيت و دذى ئيَيك بكيار
بينيت .تيا سيةرةجنام دةسيةآلتا هيةردوو مرينشيينا
ذناظببةت.
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(نادرشاة)يدا ئةظ هؤزة ل بالكيانلو ل دةظيةرا
(نوخندان) ل دةرطةز ئاكنجى بوون و ل ذيَير
سةركردايةتيا (شةكر سيولتان) زؤر ب هيَيز
كةفنت .سوار و شةركةريَن باضيوانلو ئيَكيةم
سةر كةفنت بؤ نادر قوليخان يي نيادر شياهآ
دويظدا يي ل سةر مةلك مةمحوودآ سيسيتانى
دةسييييةآلتدارآ مةشيييياةد ب دةسييييتظة
ئينابوون( .)55د سةردةمآ هيَرشا توركمةنا بيؤ
سةر هؤزا باضوانلودا ،حمةمةد جةعفةر خانيآ
باضوانلو سةركردآ ظيآ هيؤزآ ،و ئيَكيآ ذ
ميةزنيَن كييورديَن خوراسيانآ و ذ سييةرداريَن

هؤزا باضوانلو
باضوانلو( ،)1هؤزةكة ذ فدراسييؤنا هيؤزيَن
زةعفةرانلوييَن كورد ل باكورآ خوراسيانآ،
شيييي ة مةزهيييةبن و ب زمانيييآ كيييوردى د
ئاخظن( .)1نايو ثرِانييا ظيآ هيؤزآ ل قيةزاييَن
ئسفرايني ،قوضان ،شريوان و دةرطةز ،و هةر
سآ ثاريَزطةهيَن خوراسانا رِةزةوى ،خوراسانا
باكور و طولستان د ئاكنجينة(.)5
ل دةسيييتثيَكا كوضييياندنا كيييوردا بيييؤ
خوراسييانآ ،هييؤزا باضييوانلو دطييةل هييؤزا
توزانلو ل (دةرة دةرون) نيَزيك ناحييا ناوييا
باضييوانلو ئيياكنجى بييوون( .)55د سييةردةمآ

رِةزا قوليخانآ زةعفةرانلو بوو( .)55ئةظ هيؤزة
كوضةر بوو ،بؤ طيةرميانا دضيوونة دةظيةريَن
سةر ليَظا رووبارآ ئيةترةك لسيةر سينوورآ
رووسيا ،و بؤ زوزانا كيؤينيَن خيؤ ل ضيياييَن
دةردورى قوضييان ظييةددان .ناييو ثرِانيييا ظييآ
هؤزآ ل دةظةرا دةولةختانآ ل  55كيلوميةتريا
باكورآ قوضانآ دذين(.)57

قوضان د سةردةمىَ رويدانا باضوانلودا
د دةمىَ رويدانا هيَرشا توركمةنان بؤ سةر هيؤزا
باضييوانلو ل سيياال  5551آ ،ئييريان د كاودانييةكىَ
نةخوشىَ ئيابوورى ،سياسيى ،كومةاليةتييدا دذييا.
زةمينيية ي يىَ بةرهييةظ بييوو كييو شورشييةكا مييةزنا
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سةرتاسةرى دذى دةسةآلتا ديكتاتورى و توتاليتاريا

واخان
الدانا خانآ زةعفةرانلو ل قوضان ،عيةزيزول

قاجيييارا ،و نةخامسييية دةسيييةآلتداريَن ويالييييةتا

بار دزانى كو دويظدا طوريا وى دآ هيَت ،ليةورا

رويبدةت .زةمينة ذ رووييآ بابيةتي و خؤييةتى ييىَ

زؤر ثؤيتة ب دةسةآلتدارآ خوراسانآ نةدكر(.)55

بةرهةظ بوو ،و ثيَويستى ب ضريسكةكىَ هةبوو كو
باروتا كومظةبوويا ضةند ساال بتةقينيت.
ذبلى شاهةكىَ الواز و نةسياك و بيىَ ئاطية ذ
كاروبييارىَ وآلت يى ،شيياهزادة عةبدوجةجيييد مييريزا
(عةينودولييية) سيييةدةر ئيييةعزةم بيييوو ،كيييو ذ
ستةمكارترين دةسةآلتداريَن ضياخآ قاجيارا دهاتية
هةذمارتن .وى ذى كةسييَن طةنيدةل و زورداريَين
مينا خؤ ،دةسةآلتا ويالييةتا ثيآ راسيثاردبوو ،كيو
ئيَكيييآ ذ وان غالميييرِةزا خانيييآ ئاسيييفودولةيآ
شاهسةظةن( )51بوو ،كو ساآل  5551آ ببوو والييآ
وياليةتا مةزنا خوراسان و سيستانآ(.)51
د ظى دةميدا هيَشتا بنةماال خانيَن زةعفيةرانلو ل
قوضييانآ دةسييةآلتدارى دكيير .كةسييةكآ بناظييآ
عةبيييدولرِةزاخانآ شيييوجاعودولة( ،)56دةسيييةآلتا
قوضان برةنطةكآ مرياتطرى بريَظة دبر .ئاسفودولة
دةما طةهشتية خوراسانآ ،خانآ زةعفةرانى الدا ،و
ل جا يآ وى كييورِآ خييؤ ئييةمري حس ييَنخان دانييا
قوضان .دةسةآلتا مرينشيينيَن كيوردى كيو تيا وى
دةمييى برةنطييةكآ مرياتطييرى بريظيية دضييوون،
حكوومةتآ بزاظ كر برةنطيةكآ راسيتةوخؤ ذالييآ
دةسةآلتدارآ خوراسانآ بريظة ببةت(.)51
دوى دةميييدا حكوومييةتا بؤجنييورد د دةسييتآ
واخانآ سييياالرآ موفةخيييةم (سيييةردار
عييةزيزول
موعةزةز) ( ،)51آ شياديلويآ كيورددا بيوو ،ثيار

11

كاودانآ ئابورى
ل ضيياخآ قاجييارا فروتنييا دةسييةآلتا وياليييةتا
تشييتةكآ بةربييةالظ بييوو( .)55زؤر جييارا مييروظيَن
نةهيييةذى ب كرِينيييا ويالييييةتا دبوونييية واىل(.)55
سييةرةرِاى بييزاظيَن ضاكسييازيَن سييةدآ نييوزدآ ل
ئريانىَ ،ئةظ دياردا طةندةليآ ذناظ نةضبوو( ،)55و بيؤ
ئةطييةر ،كييو ذبلييى باجييا ثيَييدظى و دييياركرى،
دةسةآلتداريَن نوييَن وياليةتا ،بزاظآ بكةن كو ثارآ
كرِينا وياليةتآ و مفايآ خؤ ذى لسةر باجا هاوآلتيا
زيَدةبكةن .بظى رِةنطآ رؤذ بيؤ رؤذآ بيارآ سيةر
مليَن خةلكى طيران ليَيدهات .ئاسيفودولة تيازة
هاتبوو خوراسانآ ،دظيا ذبليى باجيا ثيَيدظى ،ثيارآ
كرِينا ويالييةتآ و مفاييآ خؤييآ كةسيايةتى ذى ل
هاوآلتيا سيتاندبا .ل دوييظ نظيسيينا (سييَر ثرسيى
سايكس) كونسوىل بةريتانيا ل خوراسانآ ،باجا ساال
 5551آ يييا خوراسييانآ  571,157لييرية و

55,111

تييةنيَن طيية و جييةهى بييوو .هةروةسييا واليييآ
خوراسانآ سى هزار لرية ث ذ رِادآ ديار كيرى ذ
خييةلكآ وةردطييرت 51 .هييزار ددانيية شيياهى و

6

هزار بؤ سيةدةر ئيةعزةمى و  55هيزار ذى بيؤ وى
دمان ،كو ئةظةذى بتنآ ضةند سةدآ ذ داهاتيآ واىل
بييوو( .)57ذاليييةكآ ديظيية ثيَشكةشيييا وياليييةتا
خوراسانآ بؤ شاهى ،زيَدةبارى هةموو جؤريَن باجا
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ساالنة 55 ،تا  555هزار تومان بوون ،كو ئةظية ذى

كو ظةكولني لسةر ظى بابةتى بايَتة كرن ،و فةرمان

هةموو لسةر ملىَ رِةعيةتآ بوو(.)51

دا ئاسفودولةى كو بيؤ وةرطرتنيا باجيآ ب هيي

ل وآلتييآ قاجيياران زوردارى ،بييةرتي  ،دزى و

بيانويةكآ رازآ نةبيت .ل دويظ نظيسيينا رؤذناميا

تاالن ذاليآ كاربدةسيتيَن حكووميةتىَ ييا بةربيةالظ

(وةتةن) ( ،)75عةينودولةى نظيسيية" :ئةطةر خةلك

بوو ،هةروةسا جورة كؤيَالتييةك ذى بناظآ كةنيز و

زاروييييَن خييؤ ذى بفروشيين دظيَييت هييةر باجييآ

غوالم هيةبوو .زوردارييا دةسيةآلتدارا ،بيةالظبوونا

بييدةن"( ،)75لييةورا ئييةمري حسيييَن خانييآ كييورآ

نةساخيا ،طرانى و هشكةسياىل ذى ببيوو ئةطيةرآ

ئاسييفودولةى دةسييةآلتدارآ قوضييان ،د وةرطرتنييا

مشةختبوونا خةلكةكآ زؤر بؤ دةرظةى وآلتى(.)51

باجيَدا ،ب قوتان و ئةشكةجنآ و شةالقدانآ وةسيا

د سياحةتناما ئي اهيم بةطيَدا هاتيية ،كيو ئةطيةرآ

خةلك طظاشت ،كو ل دويظ دانوسيتاندنيَن جظاتيا

ظآ مشةختبوونآ نة بتنآ زوردارى ،بةلكو هةذارى

شورايا مللى يا ئريانآ ،كيورد ناضيار بيوون ذن و

و بيَكييارى بووييية ،وى بييةرتيليَن دةسييةآلتدارا و

كضيَن خؤ بفروشنة توركميةنا داكيو بشييَن باجيآ

ثاشييطو هاظيَتنييا كاروبيياريَن خييةلكى ئةطييةرآ

بدةن(.)75

سةرةكيآ ويَرانيا وآلتى دانابوو(.)56

د ثرِانيا ذيَدةريَن فارسيدا ئةظ بابةتة هوسا هاتيية

ذبلى هشكةسياليآ ،كيولي ذى سياال  5551آ

نظيسن :ل بوهار و ثاييزا ساال  5551آ حكووميةتآ

كةفتبوو بةرهيةمآ ضياندنآ ،و نيةبتنآ خيةلكآ ض

 115ك بةرانبةر  55منيَن طةمنى كو بنيةماليَن وان

داهات بؤ دانا باجآ لبةردةسيت نيةما ،بيةلكو ض

ب ئةطةرا هشكةساليآ و هيَرشا كوليا نةشييابوون

داهات بؤ خوارنآ ذى نةمابوو( ،)51شةرآ رووسييا

بدةن ،طرتن و ب بةهايةكآ زؤر فروتنة توركمةنا،

دطييةل ذاثييون ل سيياال  5551آ ذى ،هوكارةكييآ

و ذ دوو ال ظة مفا دينت ،هةتا هندةك فةرمانبةرا ب

مةزنآ طرانيآ و كيَمبوونا ئاهيَن خوارنيآ بيوو(.)51

خؤ ذى هنيدةك كي كيرِين .بتنيآ د رؤذةكيَيدا ل

باايآ طةمنى ل وآ ساىلَ تا  %55ل تةهران ،تيةظريَز،

بازارآ تفليس  565ك بؤ فروتنيآ هاتنية حيةرا

رةشت و مةشاةد طران ببوو(.)55

كرن .ذبةر زؤر بوونا كضا بؤ فروتنآ بااييآ وان ل

خةلكى بريَكا ناما داخواز ذ موزةفةرةدين شاهى

بازاريَن ئاسيا ناظةرِاست ذ  7ثاوةندا نزم ببوو بيؤ

1

ي  )5551كرن ،كو ئةطةر هاريكاريا وان ذى

شييلينطا ،ذ ظييان كضييا هنييدةك ب زؤرى هاتنيية

نةكةت ،بال ذ وةرطرتنا باجيا قوضيان ل وآ سياىلَ

مارةكرن و هندةك بوونة كنيزةك .يييَن ديي ذى ل

ضاظثوشيييآ بكييةت .بريييار بييوو ثشييكيَنةرةك بييؤ

قةهوةخانية و هييوتيَليَن ئاسيييا ناظةرِاسييت ناضييارى

ظةكولينآ ل دوور ظى بابيةتى سيةردانا خوراسيانآ

س انطوتن و لةيزتن و كاريَن خراب كرن(.)77

(5156

بكةت ،ىلَ عةينودولةيآ سةدر ئةعزةم رازآ نةبوو،

د وى سةردةميدا زؤر جاران ئةظ سياسةتة ذاليآ

11

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

1144 ،74 -14

حكوومةتا ناوةنديظة دهاتية ثيةيرةوكرن و باجيةكا

زؤر طييران .دة هييزار رِةعيييةتيَن قوضييانى ذ بييةر

طران ددانانة سيةر هاوآلتييا ،كيو دبيوو ئةطيةرآ

زورداريييآ رِةظينيية نيياظ ئاخييا رووسيييادا .هييةزاران

هندآ كو ماآل هياوآلتييَن هيةذار و جوتييار ويَيران

هييياوآلتييَن ئريانيييى ذ زوردارييييا دةسيييةآلتدار و

ببيت و ذ دةظةريَن ذيَير دةسيةآلتا ئريانيآ بيرةظن و

فةرمانبةرا بؤ وآلتيَن بييانى كوضيبار بووينية ،و ب

دناظ سنووريَن وآلتيَن جرياندا ئاكنجى بنب(.)71

باربييةرى و ثالييةتيآ ذيانييا خييؤ دبةنيية سييةر و ب

حمةمةد عةىل كاتوزيان روشينبري و ميَذوونظيسيآ
سةردةمآ مةشروتآ ،ئةطةرآ دياردا فروتنا كضييَن

سةرشورى و ضارةرِةشى دمرن"(.)71
هةروةسا جارةكا دي  ،ل ئيظاريا  1ى ئابا

5556

قوضانيان بظيى رةنطيى بيةحس دكيةت" :دةوليةتا

آ د رؤذا سةركةفتنا شورر و دةرضيوونا فيةرمانا

قةجةرا رِةعيةت بةرانبةر هندةك ثارةى كو ذ والييا

مةشروتيَدا ،تةباتةبايى ضوو سةر منبةرآ و بةرانبةر

وةردطييرتن ،د فروتنيية وان .واليييا ذى رِةعيييةت

جييةماوةرةكآ زؤر طييوت ..." :سييةرهاتيا قوضييان

بةرانبةر ثارةى د فروتنة دةسيةآلتداريَن بضيووك .

هةوة طو ىلَ نةبووية؟ ساال ثار ضاندن ضآ نيةبوو،

بؤ ويَنة وةكو ل رؤذناميَن ئيازاديَن وى سيةردةميدا

دظيييا هييةر موسييلمانةكآ سييآ رِةآ طيية دابانيية؛

دهاتة نظيسني ،بؤ حكوومةتا قوضانآ ذبليى باجيآ،

ضونكى نةبوو بيدةن و كةسيآ ذى هاريكارييا وان

ض هزار توميان ذى ددانية والييآ خوراسيانآ ،و

نييةكر ،دةسييةآلتدارآ وآ سييآ سييةد كضيييَن

سيوز ذى ددان كييو باجيآ ذى ب تييةمامى بييدةن،

موسييلمانا ،بةرانبييةر طييةمنىَ باجييآ وةرطييرت ،و

ئةطةر خةال ،سنك ،كوىل ،ذةنط ييان هشكةسياىل

بةرانبةر دوازدة منيَن طةمنى فروتة توركمةنا ،دبيَذن

ذى هةبيت ،و خؤ ب بةرثرم ذى نةدزانني"(.)71

هندةك كضيَن زاروك دةمآ نظسيتى ذ دايكييَن وان

سةيد حمةميةدآ تةباتيةبايى موجتةهيدآ ميةزنآ
ثايتةختى ،و ئيَكآ ذ رِيَبةريَن شورشا مةشروتآ ،كو

جوداكرن ضنكى د ئاميادة نيةبوون جيودا بينب ...
زوردارى ذ ظآ مةزن هةية؟.)71("...

مرؤظةكآ خيؤدان هةلويسيت و بيآ تيرم دهاتية

بابةتآ فروتنيا كضيان ب توركميةنا بيةرى وى

نياسني ،و ئاخفتنيَن خيؤ سوروسيور دطيوتن( ،)76د

دةمى ،و د وى سةردةميدا ذى هةبوويية .رؤذناميا

نامةيةكيَدا بؤ موزةفيةرةدين شياهى ل ئيادارا سياال

(خورشيد) ( ،)75دةنطوباسآ فروتنا سآ ذنيَن ئريانيى

 5556آ كو ب شةر ويَنا و ب رِيَييَن جؤراوجيور

ب ناظ و نيشان ل تةموزا سياال  5551ل دةرطيةز ل

هنييارتبوون دا بطييةهيت ،نظيسيييبوو " :سيياآل ثييار

خوراسانآ بةالظ دكةت ،كو ب بةهاى  555تا

كضيَن قوضيانيا بةرانبيةر سيىَ رِةى ] 55مين ي

555

76

تومانييا هاتبوونيية فييروتن .ثشييتى بةالظييةبوونا ظييى

كيلو [ طةمنآ باجآ كو نةبوو بدةن ،ذآ ستاندن و

دةنطوباسى د رِاطةهاندنيَدا ،حكوومةت ناضياربوو

دانة توركمةن و ئةرمةنيَن ئةشق ئاباد ب بااييةكآ

كو دةسيةآلتآ ذ بنيةماال خيانيَن تيوركيَن (قارشيى

16
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قييوزى) وةربطريييت و بدةتيية دةسييت شيياهزادة

ب باايآ  11هيزار تومانيا ذى كةلوثيةليَن وان ب

جةاللوسولتانآ قاجار( .)15رِةنطة فروتنا كضان زؤر

تاالن برن(.)11

جارا ذبةر ئةطةرآ كيَشا دارايى ،ل دانا باجا مريى

ثار سةركةفتنا شورشا مةشروتآ ،دوو كةسييَن

بووية .باجا قوضان و دةوروبيةرا برِةنطيآ سيةرانة

ظآ هؤزآ بناظيَن عيةىل بيةطآ باضيوانلو و يوسيفآ

دهاتة وةرطرتن و نة ذ بةرهةميَن ضاندنآ .هةر طاظا

باضوانلو كو ب خؤ ديدةظانيَن ظآ رويدانآ بيوون،

رِةعيةت نةشيابا باجا سةرانة بدةت ،دا دةسيت ب

لسييةر داخييوازا وةزيييرآ داد ل دادطييةهىَ ئامييادة

شؤيدانا كضيَن خؤ ب رِيَكا وةرطرتنا (شيريبةهاى)

بوون و طيوتن" :ئيةم د بين كويناظية دذيين 55،ى

كييةن ،و هييةتا دهاتيية طييوتن كييو ئاسييفودولةى،

تشرينا دووآ  5551آ ،دةمآ نظيَيذا سيثيَدآ بيوو،

شييجاعودولة دةسييةآلتدارآ قوضييان ذبييةر هنييدآ

مة ديت قةرةبالغ ضيَبوو .ئةم ذ كوينا دةركيةفتني.

تاوانباركر و الدا ،و هنارتة تةهران(.)15

مة ديت  155سيوار ،كيو  51ذآ جبنيوردى دطيةل

رويدانا باضوانلو
وطيةناميَن حكوومةتييدا ل دوور
د رِاثؤرت و بةل
رويدانا ئيَخسرييَن باضوانلو بةحسآ فروتنيا كضييَن
ظييآ هييؤزآ ذآليييآ سييةميانيَن وانظيية نينيية ،بييةلكو
رويدان هيَرشةكا شةظانةية ،دطةل كوشتنا ميَيران و
ب ديلطرتنا ك و ذنا .هيَزةكا سواريَن توركمةنيَن
(يةموت) ل باكورآ طونبةد كياووم ،ل دةسيتثيَكا
هةيظا تشرينا دووآ ساال  5551آ ،ب دةربيازبوون
ل ضيييايآ (تييةلو) و طييةليآ (ئاالمييان) و دةشييتا
(خةرتوت) و (راز) سةر ب دةظةرا (بؤجنيورد)ظية
طةهشتنة دةشتا (قيوروق)  ،و رؤذا  12ى تشيرينا
دووآ  5551آ هيَرر برنية لسيةر كيوينيَن هيؤزا
باضييوانلو ل طونييدآ (جييةنطاة) ( ،)15ل بيياكورآ
رؤذهةالتا بؤجنورد( .)17ئةظ هيَرشية بيوو ئةطيةرآ
كوشتنا  65ميَرا و ئيَخسيري كرنيا  65ذن و كضيا و

كؤخيا (خودادادآ قةتليشى) و ييَن دي توركميةن
بوون ،ئةم ييَن دورثييَ كيرين"( .)11ئيانكو ل ظيَيرة
بييةحس ل دوور هيَرشييا توركمييةنيَن يييةموت ب
شارةزاييا كؤخيايةك و هندةك سواريَن بؤجنوردييية،
و نة فروتنيا كضيان ب رِةزامةنيديا سيةميانا ،ييان
وةرطرتنا وان ب زورى ذاليآ حكوومةتيَظةية.
ئةطةر ئةم فروتنيا كضييَن باضيوانلو ب راسيت
بزانني ،دظيَت بابيةتى وةكيو ثييالن و بازرطانييةكا
نايَنى دناظبةرا دةسةآلتداريَن ئريانيى و هيَرشيبةريَن
توركمةن بزانني ،كو بيَيى ئاطيةداريا بنيةماليَن وان
بييوو .رِاثييؤرتيَن وى سيييةردةمى ل دور روييييدانا
باضوانلو يا شؤيَليية ،ئةو ذى ب ئةطةرا طؤهرينيَن
سياسييى ل وآ سيياىلَ ،و مييةزنكرنا بابييةتا ذاليييآ
مةشروتةخوازا دذآ زؤرداريا قاجارا بوو ،هةروةسا
ناكوكآ و ملمالنآ دناظبةرا دةسةآلتداريَن باكورآ
خوراسانآ ب خؤ ذى هيةبوو ،سياالرآ موفةخيةم
دةسةآلتدارآ بؤجنوردآ ناكوكيةكا ميةزن دطيةل
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ئاسيييفودولةى هيييةبوو؛ ضيييونكى ئاسيييفودولةى

حةسةن موجتةهدآ شارآ سيةبزةوار و هياوآلتييَن

دةسيةآلتا قوضييانآ ،كييو ب مرياتطييرى يييا بنييةماال

قوضييانى ،دطييةل ثش اسييتكرنا ظييى دةنطوباسييى،

شجاعودولةيآ زةعفةرانلو بوو ،ذآ سيتاندبوو ،و

كيَم خييةمييآ دكةتيية د سييتويآ دةسييةآلتدارآ

دابوو كورآ خؤ ئةمري حسيَن خان .ئةظ كرييارة ب

بؤجنورددا .ىلَ ديدةظانيَن باضوانلويى دةسةآلتدارآ

ئةطييةرآ خزميياني و ذاوازيييآ دناظبييةرا بنييةماال

قوضييانآ تاوانبييار دكييةن كييو د دةمييآ خييؤدا ئييةظ

شييجاعودولةى و بنييةماال سيياالرآ موفةخييةمآ

دةنطوباسة نةطةهاندية دةسةآلتدارآ خوراسانآ ،و

شييياديلويآ بؤجنيييوردى ،ئيييةظ ملمالنييية ثييي

هيَزيَن كو دةسةآلتدارآ خوراسانآ ذى هنيارتبوون

طةرم دكر(.)16

نةشيان ض بكةن(.)11

ثاراستنا رِيَكييَن هيَرشييَن توركميةنان بيؤ سيةر

وويَزآ بةريتانى ل تةهران
د رِاثؤرتا (مارلينط) بال

بيياكورآ خوراسييانآ ،ئييةركآ سيياالر موفةخ يةمآ

بؤ (سيَر ئيدوارد طريَى) وةزيرآ دةرظةيآ بريتانيا ل

دةسييةآلتدارآ بؤجنييورد بييوو ،ىلَ ثشييتى الدانييا

 1ى تشرينا دووآ  5551يَيدا هاتيية" :ئاسيفودولة

دةسةآلتدارآ قوضان ،ئيَدى دةسةآلتدارآ بؤجنورد

 ...هةتا بوهارا  5551آ دةسيةآلتدارآ خوراسيانآ

ئامادة نيةبوو كيو ظيان رِيَكيا بثاريَزييت؛ ضيونكى

بوو؛ ضونكى يآ طونةهباربوو كيو دةسيت دطيةل

ئاسفودولةى موضآ سيياريَن شياديلو بيؤ ثاراسيتنا

فروتنا ذن و زاروييَن ئريانيى ب توركميةنا هيةبوو،

سيينوورا ذى برِيبييوو .د ئةجنامييدا توركمييةن ب

لةورا ب فةرمانا جظاتيآ ذ حكووميةتا خوراسيانآ

ساناهى ذ بؤجنورد دةرباز بوون و هاتنة د ناظ ئاخيا

هاتة الدان"(.)15

قوضيياندا .هييةتا سيياالر موفةخ يةمآ دةسييةآلتدارآ

ل دويييظ نظيسييينا ئةمحييةدآ كسييرةوى روىلَ

بؤجنييورد ذى ب ثيالنطيَييران و ب هاريكاريكرنييا

ئاسفودولةى دةسةآلتدارآ خوراسانآ بظى رةنطيى

توركمةنا و وةرطرتنا بيةرتي و ثشيكةك ذ سيودآ

بوو :كو ذ ئيةجنامآ ئيةو ناكوكييا دناظبيةرا وى و

ظآ هيَرشآ ذى ،هاتة تاوانباركرن(.)11

ساالرآ موفةخةم دا هةى ،يآ ئامادة نيةبوو ثيارآ

ثشييتى ظييآ رويييدانآ ،هةركةسييآ هييةول ددا

ثاراسيتنا سينوور و رِيَكييا هيَرشيا توركميةنا بدةتيية

برةنطييةكآ مفيياى ذ ظييآ تراذيييديايآ وةربطريييت،

سيييواريَن بؤجنيييورد .د ئةجناميييدا دةسيييةآلتدارآ

مةشروتةخوازا الوازيا بارآ ذيانآ و طرانيا باجيا و

بؤجنورد نة بتنآ ضاظثوشى ل هيَرشا توركمةنا كير،

سياسةتا حكوومةتآ كرة ئةطيةر ،ىلَ ئاسيفودولةي

بةلكو توركمةن هاندان كو هيَرشآ بيينن ،و هيةتا

بزاظ كر كؤ كيَم خةميا ظآ تاوانآ بكةتة د سيتويآ

سييواريَن ويييذى د هيَرشييا كوشيينت و ئيَخسييريكرنا

هةظركآ خيؤ ،سياالرآ موفةخيةمآ دةسيةآلتدارآ

باضوانلويادا بةشدار بيوون( .)15ىلَ سيةيد حةسيةن

بؤجنورددا ،و د برووسكةكيَدا بؤ ئاقا حيا ميريزا

تييةقى زادة كةسييايةتيآ بةرنياسييآ مةشييروتآ و
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ئةندامآ جظاتا ئيَكيآ ،ب كيورتى ئامياذآ ب دوو

ئريانييى و هيَمايييآ نيشييتيمانى .ك ي فروشييى بييوو

رويدانيَن جياوازيَن كيوردا ددةت ،دةميآ بةحسيآ

نيشييتيمان فروشييى ،و ثشييتى شورشييا مةشييروتآ،

فاكتييةريَن كاريطييةر د سييةر هةلييدانا مةشييروتيَدا

دويفضييوونا ظييى بابييةتى بييؤ ئيَكييآ ذ طييرنط ين

دكةت و دنظيسييت ..." :زوردارييا ئاسيفودولةى

داخوازيَن خةلكى دذى رذميا قاجارا(.)11

دةسةآلتدارآ خوراسانآ ل سةر هاوآلتييَن قوضيانآ

ئةظ بابةتة ث آ هةستيار بوو؛ ضونكى بابةتيةكآ

وطيةناميَن فروتنيا وان ب
سةبارةت ب باجآ ،و بةل

ناموسى بيوو ،و كضييَن كيورديَن شيي ة هاتبوونية

توركمييةنا ،هةروةسييا دانييا هنييدةك هيياوآلتييَن

فروتن بيؤ توركميةنيَن سيوننة ،ملمالنيا هيؤزةكى

خوراسانآ ب توركمةنا ذالييآ سياالرآ موفةخيةم

دناظبييةرا كييورد و توركمييةنا ،ملمالنييا نةتييةوةيى

دةسةآلتدارآ بؤجنورد.)15( "...

دناظبةرا فارم و توركاندا ،و يا ذ هةمووان خيراب

وويَزآ رووسييييا ل ئريانيييآ د
هارتوييييك بيييال

فروتنييا كضييَن موسييلمانا ب "كييافرا"! ئييانكو بييؤ

برووسكةكيَدا ل  55ى شوباتا  5551آ بؤ وزارةتيا

ئةرمييةنيا خييةلك ث ي ئازرانييدبوو( .)11د نظيسيينيَن

دةرظةيا رووسيا بظى رةنطى بةحسيآ ئاسيفودولةى

سييةردةمآ مةشييروتيَدا ،ب تايبييةت د هؤزانييادا،

دكةت ":ئةو ضةند ساال دةسةآلتدارآ خوراسيانآ

هيَرشةكا مةزن بؤ سةر سيستةمآ دةسةآلتا قاجيارا

بييوو ،و ل ويَييرآ ب ئةطييةرا بيياجيَن طييران و بييآ

هةبوو ،و ب شي ر و نظيسني ميةزن ين كاريطيةرى

سنوور كو دانابوو سةر هاوآلتيا ئابرويا خؤ بر .زؤر

لسيةر هةذاندنييدنا هةسييت و ويييذدانا جييةماوةرى

جارا بةرذوةندييَن هاوآلتييَن رووسى ذى زييان ظيآ

هةبوو(.)16

دكةفت .ئةظ بابةتة بؤ ئةطةر كو جظات ناضار ببيت
طازندآ ذ دةولةتا شاهى بكةت"(.)15

دةنطظةدانا رويدانا باضوانلو
ئةطيييةر ض هيييةذاريا رةعييييةتىَ و زوردارييييا
حكوومةتآ و ك فروتن ل دةظةريَن جؤراوجيؤريَن
ئريانآ كارةكآ نؤى نةبوو ،ىلَ دةنطوباسيآ فروتنيا
كضيَن قوضانى ب كوم ث بةالظية بيوو ،و ل سيةر
منبيييةرا هاتييية بةحسيييكرن و ل شيييةظنامة(،)17
دانوسييتاندنا ،هؤزانييا ،ترِانيية و كاريكاتورانييدا بييؤ
بابةتكآ سةرةكى .كضيَن قوضيانى ،بوونية كضييَن

زاناييَن دينى بةرى هةمووان نيةرازيبوونا خيؤ ل
دور ظآ كارةساتآ دياركرن ،و دنياظ خةلكييدا ذى
دةنطظةدانةكا ميةزن ثةييداكر ،كاودانيآ ئيالوزآ
وآلتى ئالوزتر ليَاات .توندترين هةلويسيت ذالييآ
سييةيد حمةمييةدآ تةباتييةبايى هاتيية وةرطييرتن ،وى
نامةيةكا زؤرا دريَذ بؤ موزةفةرةدين شاهى ل ئادارا
 5556آ نظيسى ،تيَيدا بةحسيآ كاودانيآ ئيالوز و
ثرمةترسيييآ وآلتييى و ئييةو زور و سييتةما ذاليييآ
كاربدةسييتيَن حكوومييةتآ ل خييةلكآ دهاتييةكرن
كربييوو .هةروةسييا بةحسييآ رويييدانا ئيَخسييريكرنا
كضيَن باضوانلو كربوو و ب توندى نةرازيبوونا خؤ
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دةربرِيبوو"( .)11كاردانةظا دي ذالييآ حيا ميريزا

رؤذناما حةبلوجةتني( ،)67ل دوييظ رؤذناميا

حةسةن ،موجتةهدآ شارآ سةبزةوار بيوو .وى د

(ماوراى حبر خزر) ( ،)61نظيسيى " :كيورديَن كيو ذ

بةرسفا هاوارا هاوآلتييَن قوضانيدا ،د برووسكةكيَدا

قوضيييان و دةظيييةريَن دةوروبيييةر ذبيييةر سيييتةما

بييؤ حكوومييةتا خوراسييانآ داخييوازا بةرسييظآ ذ

حكوومةتآ رةظيبوونة (ئاخال) ] واليةتةكة د ئاخيا

ئاسفودولةى كر ،هةروةسيا داخيواز ذآ كير كيو

توركمةنستانا رووسيادا[ ،ذبةر ناضاريآ كضيَن خيؤ

وان ئيَخسريا بزظرينيتةظية .ئاسيفودولةى دبةرسيظا

فروتبوون .ل دةستثيَكآ توركيَن دةوروبةريَن ئةشق

برووسكيَدا ئةظ دةنطوباسة ثش استكر ،و سيوز دا

ئاباد هةر كضةك ب دة تا سيه تومانيا دكيرين ،ىلَ

كييو كيياريَن ثيَويسييت بييؤ زظرانييدنا ئيَخسييريا

دةما زةنطينيَن شارآ (مةرظ ي مرو) زانى ،بؤ كرينيا

ئةجنام بدةت(.)11

وان هاتنة ظيَرة و بةهايآ وان برية سةرى و ناو ب

د بييةيانناما جظاتييا موسييلمانيَن قييةف از ل  55ى

سةد تومةنا دهيَنة كرِين"(.)61

ئييةيلوال  5556يَييدا هيياتبوو " :مييا هييون رؤذنامييا

هةلويسيييييت وةرطرتنيييييا رؤذناميييييا ،دذى

ناخوينن؟ دةسةآلتدارآ بآ غريةتآ قوضانآ ...ضةند

ئاسفودولةى سةبارةت ب فروتنا كضييَن كيورديَن

خةلك ئيشاند ...كضيَن خيؤ فروتنية توركميةنا ،و

باضوانلو ،ثشتى شؤرشا مةشروتآ ذى يا بيةردةوام

ثارآ زاروكيَن خؤ ئينيان ،دا خيؤ ذ زؤردارييا ظيى

وويَزآ رووسييا د نامةيةكيَيدا بيؤ وزارةتيا
بوو .بيال

دةسةآلتدارآ ستةمطةر رزطار بكةن"(.)15

كاروبيييارآ دةرظييية ل  51آ شيييوباتا  5555آ د

د رؤذنامييةييَن وى سييةردةميدا زؤر ثؤيتيية بظييآ

نظيسيت" :هندةك ذ نويَنةرا و رؤذناميا ب بريئينانيا

رويييدانآ هاتيية دان .رؤذنامييا (موزةفييةرى) ( ،)65ل

توندوتيذيا وى ل ساال  5551آ دةميآ كومظيةكرنا

دويظ دانوستاندنةكا جظاتا شورايا ملليى نظيسيى:

باجيا سييةرانة ذ خييةلكآ قوضييان  ،ذ دانانييا وى ل

"ما هةوة طو ل هاوارا هةذارا ذ دةستآ ستةمطةرا

بةرثرسيارةتيا نوي زؤر تورة بووينة"(.)66

نينة ،ما هيون نيزانن ئةظسيالة  155كضييَن ئريانيى

رؤذناما حةبلوجةتني ضاثا تةهران ،دانوسيتاندنيَن

فروتنينيية توركمييةنا  .)65( "...رؤذنامييا (وةتييةن) د

ضظاتآ ب تةمامى سةبارةت ب ئيَخسرييَن باضوانلو

الثةرآ ئيَكيَدا ضةند كاريكاتوريَن تراذييدى ل دور

نظيسى بوو .ئةظ رؤذنامة باش ين زانياريا سيةبارةت

زورداريا عةينودولةى و ئاسفودولةى د وةرطرتنيا

ب ظييآ رويييدانآ ددةتيية دةسييت؛ ضييونكى دظييان

باجآ ،و فروتنا كضيَن قوضانيا بةالظيةكربوو ،و ب

دانوسيييتاندن و طوهيييداريكرنادا ،و هةروةسيييا

ئيَكيييييآ ذ ميييييةزن ين دييييييارديَن سيييييتةما

دادطاييكرنا اليةنيَن ثةيوةندييدار دظيآ كيَشييَدا ،و

رذيَمآ ناظ بربوو(.)65

بزاظييا مةشييروتةخوازا بييؤ دويظضييوونا بابييةتى و
طةهشنت ب راستيا ،زانياريَن بار خؤيادبن(.)61
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حوزةيرانيييا  5551آ ،د وى طوشيييا كيييو عيييةىل
ئةكبةرآ ديَاخودا د نظيسى ،هؤزانةك سةر زمان و
كاودانآ ك و ذنيَن ئيَخسرييَن قوضانى ظةهانيدبوو
بناظآ" :كى دآ بةت تا جظاتآ ثةياما من" ،كيو ب
ظآ بةيتآ دةست ثيَدكر:
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هةلويستآ جظاتا شورايا مللى
ثار هةلبذارتنيَن نويَنةريَن ئيَكةم جظاتيا شيورايا
مللى ،و ئيَكيةم كومبوونيا جظاتيآ ل  1ى تشيرينا
ئيَكآ  5556آ( ،)15د ماوآ كورتآ ذيآ خيؤدا كيو
سييالةك و  1هييةيظ و  51رؤذ بييوو( ،)15ئيَكييآ ذ
كيياريَن وآ دويفضييوونا بابييةتآ كضييَن ئيَخسييرييَن

بةرثرم هةموو سةرخور و مةغرورن

باضييوانلو بييوو()17؛ ل رونشييتنا جظاتييآ ل  51ى

ذ ويذدان و زالمينييييىَ زؤر د دوورن

كانوونييا دووآ  5551آ بةحسييآ فروتنييا كضيييَن

رِةعييييةت نةخويندةوار و كةرِ و كوورن
خودآ كةم دهزرا مةدانيييييييييييييينة

()65

د ناظ كورديَن قوضان دا ذى ،ئةظ تراذيديايية بيؤ
س انةكا فولكلورى ب ناظآ " ىلَ ييارآ" ،كيو ب
ظان كضا هاتبوو طوتن ،و تا ناو ذى د ناظ كيورديَن
خوراسيييانيَدا ييييا بةربةالظييية ،شيييظانةكآ كيييورد
بناظآ (بةهمةن) هوسا س انآ ب ئيخسريكرنا ييارا
خؤ دبيَذيت:
" ...ذ (تةلو) دا وةركةت سةرآ (ئيَلةمني) و
سيارآ
(ترمان) رِابوو ذ (يوموتو) (مسارآ)
جايالن كوشنت ذنان طرتن ىلَ يارآ
هيَسريكرن برنة (خيَوة) (بوخارآ)
وان فرينت لة كوضانو بازارآ
نام سةرآ تة ض هانني ىلَ يارآ طولنارآ .)15( "...

قوضانيا ذاليآ ئاسفودةولةى ب بيانييا ،و ب زورى
وةرطرتنا زاروكييَن رِةعييةتآ ذ كوشيا دايييَن وان
بةرانبةر باجآ هاتة موناقشةكرن()11؛ ثار دةمةكآ
برووسييكيَن ئةشييق ئابيياد ذى ،ل شييوباتا  5551آ
طةهشنت و ث ئةظ بابةتة شاراند(.)11
ثشييتى طرتنييا ئيَخسييرييَن باضييوانلو ،ئييةو ذ
سنوورآ ئريانآ هاتنة دةربازكرن ،و ل ئةشق ئابياد
هاتنة فروتن .ثاشى هندةك برووسكة ذاليآ رِةظةندا
ئرياني ل ئةشيق ئابياد ل  51ى شيوباتا  5551آ بيؤ
جظاتا شورايا مللى هاتنة هنيارتن كيو سيةروبةرآ
ئيَخسريا هوسا شروظة كربوو ":مة ب ضياظيَن خيؤ
دينت كو زاروييَن قوضانيا ل ئةشق ئاباد مينا ثةزى و
كةواليَن دي د فروتنة توركمةنا و كةسةك نيةبوو
د هاوارا وان بايَت"(.)16
ئةظ برووسكة بؤ ئةطةر كو جظاتا شيورا ملليى
بلةزتر دويفضوونا ظى بابةتى بكةت ،هةروةسا ظيآ
برووسكآ كارتيَكرنةكا زؤر كرة سةر رةئيا طشتى
و طةرم و طورِيةكا زؤرتر د ناظ وانيدا ثةييدا كير.
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دةما برووسكة ل رونشتنا  51ى شيوباتا  5551آ د

كةسي ييَن دةرظيييةى هيييةردوو بنيييةماليَن كيييورد

جظاتيَدا هاتية خواندن ،هيةموو نوينيةريَن جظاتيآ و

بايَتة دان(.)15

ئامادة بوويا كرةطرى( ،)11ىلَ بةرثرسيَن حكوميةتى

جارةكييا دي ي جظاتييآ د رونشييتانا خؤيييا  55ى

و تايبييةت وةزيييرآ نيياظخو (سييولتان عييةليخانآ

شييوباتا  5551آ بةحسييآ فروتنييا ك ي و زارويَيين

وةزيرآ ئةفخةم) باوةرنةكرن ،و ئةطةر و بيةلطيَن

قوضانيا كر ،كيو ذالييآ دةسيةآلتدارآ خوراسيانآ

ب هيَزتر (علموليةقني) خواسنت ،و وةزيرىَ ناظخو

بتنيييآ د رؤذةكييييدا  565كيي فروتبيييوون( .)15ل

ذى بآ ئاطةهيا خؤ ذ بابةتى رِاطةهاند.

دووماهيييييا ظييييان رونشييييتنادا ب ئامادةبوونييييا
51

(دةبريوجولك) نويَنةرآ وةزارةتا نياظخو ،نويَنيةريَن

سةيد حةسةن تةقى زادة ئةنيدامآ جظاتيآ ل

ى شوباتا  5551آ فروتنيا كضييَن قوضيانيا ب دوو

جظاتييآ داخييازا زظرانييدنا ئيَخسييريا و دادطاييكرنييا

رويدانيَن جياواز زانى ،و د جظاتيَدا طيوت " :ئةظية

تاوانبارا كرن(.)15

دوو ثرسن :ئيَك فروتنا زاروكانة و ييا ديي ثرسيا

رِةظةندا ئريانى ل ئةشق ئابياد برووسيكةكا ديي

تيياالن و رِةظانييدنا  65كةسييانة ،...سييةبارةت ب

هنارتن ،و د رونشتنا جظاتآ ل  51ى شيوباتا

شيَست و دوو ذنا كو هاتينة رِةظانيدن و سيةبارةت

آ هاتة خواندن ،تيَدا ئاماذة ب ئايةتا" :و ال تكتموا

ب  115كةسان كو ئيَخسيرييَن قوضيانينة هيون ض

الشييياادة" دابيييوون ،و سيييويند ب "ناموسيييآ،

دبيَذن؟"( .)11ئانكو ئاماذآ ب دوو روييدانا ددةت.

ئريانيةتآ ،ئيسالميةتآ و مروظاييةتيآ" خواربيوون و

د هةمان رؤذدا ئةنداميةكآ دييآ جظاتيآ ب ناظيآ

دووثات كربيوون كيو ":ئةطيةر جيةنابآ وةزييرى

مييريزا مييةمحوودآ كتابفروشييآ ئةسييفةهانى ذى د

داخوازا (علموليةقني) دكةت مة ب (عةينوليةقني)

طوتارا خؤدا ئاماذة ب دوو بابةتا دا :يا ئيَكآ دةميا

ديتية كو خويشيك و زارويييَن مية  ...بيةرى دوو

ل ذيَر طظاشتنيَن ئاسفودولةى ،قوضانى ناضار بووى

ساال ل ئةشيق ئابياد و دةورو بيةرا مينيا كيةواالن

بؤ دانا باجآ 115 ،كضيَن خؤ بفروشينة توركميةنا،

دفروتنة توركمةنان"( ،)15و دبن برووسكيَدا ضيةند

يييا دووآ دةمييا ئاسييفودولةى ثييارآ  155سييواريَن

كةسييا ئيمييزا كربييوو .ثييار ظييآ برووسييكآ،

سيياالرآ موفةخييةم نييةداى ،ئييةو ب ئييةركآ خييؤ

ثروثاطنيييديَن فروتنيييا كضيييا دنييياظ خةلكييييدا

نةرابوون و د ئةجنامدا ئةوى توركمةن هاندان ،كو

زؤرتر ليَاات(.)17

5551

هيَرشآ ببةنية سيةر قوضيان ،و ثشيتى كوشيتارةكا

ئاسييفودولةى زؤر دذايييةتيا مةشييروتةخوازان

زؤر 65 ،ذن و كضيَن وان طرتن و دطةل خيؤ بيرن

كربييوو ،لييةورا ئةنييداميَن جظاتييآ بييؤ الدانييا وى

و ل ئةشييق ئابيياد فييروتن .ل دووماهيييآ نيياظ ى

طظاشنت كرن ،و سةرةجنام د رونشتنا جظاتيآ ل

داخييازكر كييو دةسييةآلتا قوضييان و بؤجنييورد بييؤ

ى شوباتا  5551آ وةزييرآ ئةفخيةم ب نوينيةراتيا
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وةزارةتييا نيياظخو ،د جظاتيَييدا رِاطةهانييد ،كييو وان

دةمييا ئاس يفودولة و سيياالرآ موفةخييةم دبرن ية

داخوازا الدانا ئاسفودولةى ذ حمةمةد عيةىل شياهى

دادطييةهآ ،خييةلك ل بيةر دةرآ دادطييةها مييةزن

ي  )5555كرية و رِةزامةندى لسيةر دايية ،و

(عدليههاعظع ه ) كيييوم ببيييوون ،و درومشيييَن بيييذى

برِيارهاتيةدان دويفضوونا بابةتآ فروتنيا كضيان ذى

مةشروتة و ئازادى سةرددان .ئةنداميَن دادطةهآ ذ

بايَتةكرن( .)11سةرةجنام ب ئةطةرآ ظيان طظاشيتنا

شيياهزادة عةبدوحلسيييَن خانيييآ فةرمانفيييةرما ،و

ئاسفودولة هاتية الدان و ل  56ى ئيادارا  5551آ

موشريولسةلتةنة وةزيرآ داد و شيةر دادوةريَين

زظري تةهران( ،)11ىلَ جظات ب هندآ رِازى نةبوو،

دي كو سةر ب وزارةتا داد ظة بوون ،ثيَكاياتبوو.

بةلكو داخوازا دادطاييكرنا وى كرن(.)16

هةروةسا ذاليآ جظاتآ ظة ذى( ،حا ميريزا بياب)

(5551

نوينيييةرآ قوضيييان و (وةكيلوتوجيييار) و (ميييريزا

دادطةها كيَشا فروتنا كضيَن باضوانلو

مةمحوودآ ئةسيفةهانى) و (سيةيد حةسيةن تيةقى

ثييار سييةركةفتنا شورشييا مةشييروتا ئريانييى و

زادة) و (ئاقا سةيد مةهدى سقطعفرور) ،و ذالييآ

دةرضوونا فيةرمانا مةشيروتآ ذالييآ موزةفيةرةدين
شاهى ل  1آ ئابيا  ،)11( 5556ئيَكيةم دادطاييكرنيا
سةردةميانة و ب ياسايةكآ شارستانى ل ئريانآ(،)11
ل سييةر بابييةتآ كضيييَن ئيَخسييرييَن باضييوانلو ل
حوزةيرانا  5551آ بوو(.)15
حكومةت ناضار بوو ل ذيَير طظاشيتنيَن جظاتيآ،
ئاسفودولةى و ساالرآ موفةخةم بدةتة دادطيةهآ،
ل دةستثيَكآ ثشتى ضةندين جارا وةزييرآ نياظخو ل
جظاتآ ئامادةبووى ،دوومياهى جيار ل  5ى نيسيانا
 5551آ بريييار هاتييةدان ،كييو هييةر د جظاتيَييدا
كؤمؤسيونةك بؤ دادطاييكرنيا ئاسيفودولةى بايَتية
وا بةهبةهانى
ثيَكنينان ،ىلَ تةباتةبايى و سةيد عةبدول
رِازى نةبوون ،و داخواز كيرن كيو ثيَدظيية ئيةو ل
دادطييةهآ و ب ئامادةبوونييا نويَنييةريَن جظاتييآ و
خةلكآ قوضانآ بايَتة دادطاييكرن(.)55

وزارةتييا نيياظخؤ (حييا موحتةشةموسييةلتةنة) و
سيكرتيَرىَ تايبييةتآ وزارةتيا دةرظيية ،د دادطةهيَييدا
ضاظديَر بوون(.)55
دادطيية ل  51آ تييا  55ى حوزةيرانييا  5551آ
بةردةوام بوو .ئةظة ئيَكةم (دادطةها مةزن) بوو كو
ثشتى دةرضيونا فيةرمانا مةشيروتيةتآ ل (دادطيةها
ميةزن) بييؤ دادطييةهكرنا والييةكآ بريظيية دضييوو.
سةرةجنام ثشتى دانوسيتاندنيَن زؤر و طوهيداريكرنا
ئييياخفتنيَن دييييدةظانا ،برِييييارا دادطيييةهآ ل  55ى
حوزةيرانا  5551آ دةرضيوو ،و ناظيةروكا وآ ذى
ثشتى ض رؤذان ل بةالظوكا (حماكمات)

()55

،ل

55

ى ئابا  5551ى هاتية بيةالظكرن  ،و دادطيةهآ
()57

بظى رِةنطى برِيارا خؤ دا:
"ئيَكةم تاوانبارآ بابةتآ ظان ئيَخسيريا ،سياالرآ
موفةخةمة ب رةئيا هةموو ثشكيَن كؤمؤسييؤنآ ،ذ
دادآ و نوينةريَن جظاتآ.
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لةورا ب  5555تومانا دىَ هيَتة سزادان".
ل دووماهيآ كؤمؤسيؤنا دادوةريآ نظيسى بوو:

تاوانبييارآ س ييآ ئييةمري حس ييَن خانييآ كييورآ
ئاسفودولةية

"ل دويظ كاودانيَن ظى سيةردةمييَن وآلتيى هيةمان
ئةندازة سزادان ب بةرذةوةندى زانيية"(.)51

تاوانبيييارآ ضيييوارآ ئاسيييفودولةية ذبيييةر
كةم خةمى و ثاشطوهخستنا كيشآ.
مةفاخروجولك و ئيةكرةموجولك ذى تاوانبيارن
كو هيَشتا نةهاتينة طازى كرن؛ ضيونكى ثيَويسيتى
ب دةستورآ شاهى هةية"(.)51
ثاشى دادطةهآ ئةظ برييارة دةربيارةى تاوانبيارا
دةرئيَخست:
"ساالرآ موفةخةم  :ثليَن لةشيكرى ذىَ بايَنية
سييتاندن ،و ذ حكومييةتا بؤجنييورد بايَتيية الدان،
موضيَن سالةكا سواريَن ثاراستنا سنوورى ذآ بايَنة

رِاستيا رويدانآ
وطيةناميَن
هةروةك هاتيية ديينت ،و ل دوييظ بةل
ميَذوويى ،و ثشيتى دادطيةهكرنا طونيةهباريَن ظيآ
كيَشآ ،د ئيَكةم دادطةهكرنا ياسيايى و شارسيتانيا
ثشتى سيةركةفتنا شورشيا مةشيروتا ئريانيىَ ،و ب
ئامادةبوونييا اليييةنيَن ثةيوةنديييدار ،و ديييدةظانيَن
رويدانآ ،وةسيا دييار بيوو كيو بابيةتآ ئيَخسيرييَن
كضيَن هؤزا باضوانلو رِاست بوويية ،ىلَ نية مينيا ل
دةستثيَكا شورشا مةشروتآ هاتيية بيةالظكرن ،كيو

وةرطرتن ،و ناضار ببيت وان ئيَخسريا بكريتةظية ،و

كورديَن خوراسانآ هاتينة ناضيار كيرن ذبيةر دانيا

755

باجآ ،كضيَن خؤ بفروشن .ئةطةر ميَيذوويا هيؤزيَن

بةرانبةر هةر ئيَكآ كو نةشيا بكريت ،ثيَويستة

تومةنا بدةتة خؤدانآ بنةماال ئيَخسيَرى ،و دآ هيَتة
دةستةسةركرن تا ظان برِيارا جيَبةجيدكةت.
سةردارآ ئةفخةم :ئيَك ثلة ذ ثال وييا لةشكرى
دآ هيَتة خوار ،و ب  1555تومانا بايَتة سزادان ،و
بييؤ ميياوآ سييالةكآ ذ كييارآ حكوومييةتى بايَتيية
دةركرن.
ئييةمري حس ييَن خييان :بييؤ دوو سيياال ذ كييارآ
حكوومةتى بايَتية الدان ،و ب  7555تومانيا بايَتية
سزادان.
ئاسفودولة :ضونكى جايا كرنيآ (عمي ) بتنيآ
نظيسى بوو ،و كيَم خةمى دكارآ خؤدا كربوو؛

61

كورد بايَتة تةماشاكرن دآ بينني كو ئيةظ هيؤزة ،ذ
شةركةرترين هؤزيَن وآلتآ ئريانآ دهاتنة هةذمارتن،
و تا وان ساال ذى زؤر سةرآ خيؤ بيؤ حكووميةتا
ناوةنييدى نيية د ضييةماندن ،لييةورا دآ بييينني كييو
دووماهى دةسةآلتا مرينشينيَن كيوردى ذى هيةر ل
دةظةرا خوراسان بووية.
ل دويف ثيَطريى و هشكباوةريا كوردا د بابةتيَن
ناموسيَدا ،ئةظة بابةتةكآ ليوجيكى نينية كيو ذوان
رويبدةت ،و بيَطومان دا ميةزن ين كاردانةظية ذى
هةبيت ،بةلكو هةروةك هاتية دينت رويدان ،وةكيو
هيَرشييةكا لييةناكاو يييا توركمييةنا بييؤ سييةر هييؤزا
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65

ئانكو ساال  5551آ بةحس دكةت .دةمآ ئيةو بيؤ

ميَران و ئيَخسري كرنا  65ذن و كضان ،و ب باايآ

وةرطرتنا باجآ ضووينة دةظةرا نيَروة ييي ريَكيان ،ل

 11هييزار تومانييا ذى كةلوثييةليَن وان ب تيياالن

جاآ باجآ كيو نةبووينية بيدةن ،كضييَن وان مينيا

برينة( .)56تا دووماهيا سةدآ نوزدآ كيو دةظيةريَن

كييويَالن ذآ وةردطييرتن ،و ددانيية كارمةنييديَن

توركمةنا كةفتينية ذيَير رِكيَظيا رووسييادا ،هيؤزيَن

حكوومييةتآ ،كييو ض راسييتى بييؤ نينيية .ض جييارا

توركمةنيَن (تةق)( ،يةموت) و (طوكالن) هيَرر د

تشتةكآ هوسا ل وان دةظةرا روينةداية ،وةسا ديارة

ئينانة سةر باكورآ خوراسانآ ،و خيةلك ئيَخسيري

دةما دةمةلوجى د بينييت ،كيو ئيةو كةسييَن بيا

دكييرن ،و ل بييازاريَن (خيَييوة) و (بوخييارا) مينييا

نةبوو بدةن ،ب طريَدان ئيناينة جيةم وان ،هنيدةك

كويَالن دفروتن(.)51

زارو و ذن ذى دطةلدا بوون .دةميا دثرسييت ئيةظ

د سيييةردةمآ مةشيييروتيَدا د نييياظ هنيييدةك

ذن و زاروييية بؤضييى دطةلدانيية ،وةهبييى ئةفنييدى

ئةجنوومةناندا طروثيَن ثروثاطندآ ،رِولةكآ بةرضاظ

ئةفسةرآ (ضبطيا) وةسيا بةرسيظا وى دابيوو(،)555

هييةبوو ،د ضيييَكرنا ثرؤثاطنييديَن دذ و ئابروبرنييا

كو ض رِاستى بؤ نةبووية(.)557

حكومةتيَدا( ،)51كيو بناظيآ (ئةجنوميةنيَن نايَنيى) ل

هندةك نظيسةر و كةسيَن دذى حكوومةتآ ،مفيا

تيييةهران كيييار دكيييرن( ،)55( )5و ذ :روشييينبرييَن

ذ نةزانني و نةخويندةواريا خيةلكآ وةردطيرتن ،و

سةردةمي ،زاناييَن ئايينى و بيازارى و سيةنديكايان

هندةك ضريوكيَن نالوجيكانة ل جةم خؤ ضيَدكرن و

ثيَكااتبوو ،و كاريطةرييةكا زؤر سيةر جيةماوةرى

دناظ خةلكيدا بةالظ دكرن ،هةتا

هةبوو( .)555بؤ ويَنة هةر د هيةمان دةميدا روييدانا

عةىل ئةكبيةرآ ديَاخيودا ذى د ئيةو هؤزانيا ل

تةقةكرنا سةربازيَن حكوومةتىَ ل ئيادارا  5556آ ل

سييةر ظييان كضييا ضييَدكةت هاوآلتيييا ب "،رعيييت

خؤثيَشيياندةريَن مةشيياةدى ،ل تييةهران ل هييةيظا

بيسييواد و طيينط و كورنييد"( ،)551نةخوانييدةظان و

نيسيييانيَدا وةسيييا بةالظيييةكرن كيييو ب ئيييةمرآ

كييةرِ و ك يؤر نيياظ دبييةت .سييةرةرِاى هنييدآ كييو

ئاسفودولةى ،طونبةدا بارةطاى ئيمام رِةزاى هاتيية

زورداريا حكومةتآ يا رِادةبةدةر ،و بآ سنوور بوو،

طوللة بارانكرن ،كو ل باذيَريَن دي كاردانةظةيةكا

ىلَ هةركةسيييآ ل سيييايكولوجيى و خؤرةوشيييتآ

زؤرا مةزن هةبوو .حمةمةدآ تةباتةبايى ضيوو سيةر

كوردان شارةزا بيت ،دزانيت كو ض جاران كيورد

منبةرآ و كرةطيرى ،و بيؤ ئةطيةرآ سيةرهةلدانا

م كةضى بابةتآ فروتنا ناموسآ نةبووينة.

خةلكآ ل دذى حكوومةتآ(.)555
هةروةسا سةديق دةمةلوجى ذى بابةتةكآ وةسا
ل نيَروة يي ريَكان ل دةظةرا ئاميَديآ ل هةمان سيال،
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ئةجنام
-بابةتآ فروتنا كضيَن كورديَن خوراسيانآ ذالييآ

7

سةميانيَن وانظة بؤ دانا باجآ ذ ئةطيةرآ زؤردارييا
ئاسييييفودولةى ،ثيييي بابةتييييةكآ ثرؤثاطنييييدا
مةشيروتةخوازا ،دذى دةسيةآلتا قاجيارا و تايبييةت
ئاسفودولةى بوو ،كو ظياينة ثي وييذدان و هةسيتا
خةلكى ب ئازرينن ،و دذى حكووميةتآ هانبيدةن.
لةورا بزاظكرن كيو ظيى بابيةتى ب دوو روييدانيَن
جياواز ئيَك ل بوهيارآ و ئيَيك ذى ل ثياييزا سياال
 5551آ بدةنة سةجاندن.
2

وطةناميَن ئيَكةمني جظاتا
-رِاستيا بابةتى ل دويظ بةل

شورا مللى يا ئريانآ ،و ئيكةمني دادطيةها ياسياييا
وى وآلتى ،وةسا خوييا دبييت كيو بابيةتآ هيَرشيا
توركمييةنا ،و ئيَخسييريكرنا  65ذن وكض ييَن هييؤزا
باش انلو رِاست بوويية ،ىلَ ئيةظ بابيةتآ تراذييدى،
مةشييييروتةخوازا وةكييييو ثروثاطندةيييييةك دذى
حكوومةتى ث مةزنكرية ،و برةنطآ فروتنا كضان،
ب ئةطةرا نةبوونا ثيارآ باجيا حكووميةتى ذالييآ
سةميانيَن وانظة ،بةالظكرية.
1

-سةرةراى هةول و بزاظا مةشروتةخوازا د جظيات

و د دادطةهيَدا ،بؤ سةجاندنا هندآ كو دوو بابةتيَن
ذيَك جودانة ،ىلَ بتنآ بابةتآ دووآ هاتة سيةجاندن،
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و تاوانبار هاتنة سزادان ،و هةول و بيزاظيَن وان بيؤ
سييةجاندنا فروتنييا  115كض ييَن كييورديَن كورمييان
سةرنةطرتية؛ ضونكى نة ذمارةيةكا كييَم بيوو كيو
بةرزة بنب ،و بةروظاذى رويدانا دووآ مة ض نياظيَن
زاروييَن رويدانا ئيَكآ د دةستدا نينن ،كةسآ ذى ل
دوور ظى بابةتى سكاال فةرمى ثيَشكيَش نةكريية ،و
مةشييروتةخوازا ذى ،كييةم بييؤ ظييآ مييةرةمآ ل
دادطييةهآ ئامييادة نييةكربوو و كييةم ذى نةهاتييية
سزادان.
4

-بابةتآ فروتنا ذن و كضا ل بياكورآ خوراسيانآ،

ض وةكو ئيخسرييَن هريشييَن توركميةنا ،ض وةكيو
شريبةها (نةقد) ،د سةدآ  55آ يا بةربةالظ بووية،
ىلَ ثشتى دةسةآلتا رووسيا ل سيةر توركمةنسيتانآ،
بتنآ وةكو شريبةها مابوو ،ىلَ فروتنا ب كيوم و ب
سةدان د رؤذةكيدا د ئاخا رووسيادا ،تشتةك نةبوو
كو بايَتة ظةشارتن ،تايبةت د طةرمةطةرما شورشيا
 5551آ يا رووسيدا .ىلَ بابةتىَ دووآ رِاست بووية
و  65ك و ذنيَن ئيَخسرييَن كورد ل دةظةريَن جودا
و ئيَك ئيَكة هاتينة فروتن ،و ثرِانييا وان ذى هاتينية
مارةكرن ،و ناظيَن وان ذى بيةر دةسيت بووينية و
ديدةظان ذى هةبووينة.
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ئاراى نادرى ،بة تصحيح و با مقدما و توضيحات و حواشى و فارستاا

ذيَدةر و دةهمةن
)(1
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حممد امني رياحى7( ،جلد)( ،تاران ، )5761 ،

 ،5ص  65يي .65

حممد حسني ثاثلى يزدى :خمتصرى در بارة كوض نشينان مشال

)(6

خراسان ،جملة دانشكدة ادبيات و علوم انسانى ،مشارة 7و( ،1مشاد،

توحدى اوغازى :مصدر ثيشني ،5 ،ص

)(7

هؤزا باضوانلو ب ناظيَن :باشكانلو ،بامشانلو ،قاضكانلو ،بامجانلو،

 ، )5765ص .5
)(2

اسكندر بيط منشى :تاريخ عامل ئاراى عباسى ،تصحيح حممد امساعي

رضوظىن ،انتشارات دنياى كتاب( ،تاران ، )5711 ،
)(3

 ،5ص .111

كليم اهلل توحدى اوغازى :حركت تارخيى كرد با خراسان در دفاع از

است الل ايران ،ض ،5ضاثخانة دانشطاة فردوسى( ،مشاد، )5761 ،
ص

.567

)(4

بارتولد د نظيست كو ثيَن وياليةتيَن كوردنشني ل وآ دةظةرآ هاتنة

دامةزراندن .تذكره عجغرافياى تارخيى ايران ،ت .محزه سردادور طالب
زاد  ،انتشارات احتاديا( ،تاران ، )5751 ،ص .511
) (5سةردةميَ نادر شاهي د طؤتنة باكووريَ خوراسانىَ ،كوردستان؛ ذ بةر
كو ثرِانيا خؤجايَن وىَ كورد بوون ،و مري و هؤزيَن كورد ،دةسةآلتةكا
تةمام لسةر وآ دةظةرآ هةبوو .د نظيسينيَن ضاخآ ئةفشاراندا ب
كوردستان يان كوردستانا خوراسانىَ دهاتة ناظ ن ،هةروةكي د (عامل ئاراى
نادرى) دا هاتية نظيسني ،بؤ ويَنة بنيَرة :حممد كاظ مروى وزير مرو :عامل

.751

باجخوانلو ،باضبانلو ،باش انلو ،بامشانلى ذى هاتينة ناظ ن ،ئةظ هؤزة ناو
ل دةظةريَن دةرطةز ث ب باضوانلو و باضيانلو د هيَنة نياسني .توحدى
اوغازى :مصدر ثيشني ،5 ،ص  567يي  561؛ مرينيا :مصدر ثيشني ،ص
 61؛ ثاثلى :مصدر ثيشني ،ص  716؛ حممد حسني ثاثلى يزدى :كوض
نشينى در مشال خراسان ،ترمجة اصغر كرميى( ،مشاد ، )5715 ،ص
)(8

.555

على مرينيا :ايلاا و عطوظيف عشايرى كرد ايران( ،تاران،

 ، )5765ص

.61

) (9توحدى اوغازى :مصدر ثيشني ،5 ،ص  567يي  561؛ مرينيا :مصدر
ثيشني ،ص  61؛ ثاثلى :مصدر ثيشني ،ص

.716

) (10مرينيا :ايلاا ...و كرد ايران ،...ص .15
) (11على مرينيا :سردارانى از ايالت و طوظيف درطز( ،مشاد، )5765 ،
ص 571يي .575
)(12

توحدى اوغازى :مصدر ثيشني،

 ،5ص  515يي .511
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)(13

اير افشار سيستانى :م دمةاى بر شناخت اي ها ضادرنشينان و

طوظيف عشايرى ايران ( ،تاران  ، 5 ، )5766 ،ص
)(14
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) (21حممد على همايون كاتوزيان :دولت و جام ة در ايران ظنقرظض قاجار
و است رار ثالوى ،ت .حسن افشار ،نشر مركز( ،تاران، )5715 ،

.511

حاجى غالمرزا خانآ ئاسفودولةيآ شاهسةظةنآ ئينانلو ،كورآ

ص

.15

حسيَن خانآ نزامودولة بوو ،ل ذيآ الوينيآ طةهشتة خزمةتا لةشكرى .ل

)(22

ساال  5111بوو دةسةآلتدارآ كرمان و بةلوضستان ،ثار سآ ساال ل

عل ناكامى اصالحات و نوسازى سياسى در ايران عصر قاجار ،انتشارات

كرمانشا و ساال  5155بوو واليآ خوزستان ،و دويظدا واليآ كرمان و

روزنة( ،تاران  ،بى .تا).

جارةكادى كرمانشا  .ل ساال  5155حكومةتا تةهران و وزارةتا

)(23

(خالصةجات) و هؤزيَن دةوروبةريَن تةهران ثآ هاتة سثاردن ،ل ساال

)(24

كاتوزيان:

 5551آ بوو واليآ خوراسانىَ و ثشتى الدانا وى ل خوراسانآ ،د كابينا

)(25

ناسروجولك بوو وةزيرآ ناظخو .كريم سليمانى :ال اب رجال دورة

مريزا آقاخان كرمانى :مكتوب شاهزادة كمال الدولة بة شاهزادة

جالل الدولة (سة مكتوب)  ،بة كوشش بارام ضوبينة ،انتشارات مرد

قاجارية ،با م دمة اير افشار ،نشر نى( ،تاران  ،)5715 ،ص
)(15

.51

5محد جمداالسالم كرمانى :سفرنامة كالت  ،با شية و م دمة

حممود خلي ثور ،انتشارات دانشطاة اصفاان،
 ، )5715ص

( ،5اصفاان ،

) (16عةبدولرةزاخان كورآ ئةبوحلةسةاان و نةظيآ ئةمري حسيَنخانآ
مةزنآ زةعفةرانلو بوو ،كو ثشتى مرنا مامآ خؤ حمةمةد ناصرخان ،ل ساال
 5555آ بوو ئيَ بةط و دةسةآلتدارآ قوضانآ ،و ثشتى هاتية الدان بؤ

سايكس :مصدر ثيشني،

 ، 5ص .115

مصدر ثيشني ،ص .511

امروز( ،تاران  ، )5715 ،ص  516ي  511؛ ياسني خالد سةردةشتى :طةىل
كورد و بزاظى مةشروتةخوازى لة ئيَراندا  5551يي  ،5555ثيَداضونةوة و
ثيَشكةشكردنى دليَر امساعي شاوةيش( ،بآ جآ  ،بآ ميَذوو)  ،ص .55
)(26

.15

بؤ زانينا زؤرتر بنيَرة :صادق زيبا كالم :سنت و مدرنيتة ريشةيابى

ئةظ سياحةتنامة دووماهيا ضاخآ ناسرةدين شاهى

( 5111ي )5156

بةالظببوو ،حا زين ال ابدين مراغةاى :سياحتنامة ابراهيم بيط يا بالى
ت صب او ،حواشى و مؤخره باقر مؤمىن ،نشر انديشة ،ض ( ،7تاران ،
، )5717

ص  51ي .76

ماوةيةكى ل تةهران وثاشى ل مةشاةد ئاكنجى بوو ،و ساال  5555آ ل

)(27

مةشاةد د زيندانا قوامولسةلتةنةى ضوو بةر دلوظانيا خودآ .سيستانى:

دخ ان قوضان  ،انتشارات روشنطران و مطالعات زنان  ،ض ( 5تاران ،

مصدر ثيشني ،ص 511؛ كليم اهلل توحدى اوغازى :حركت تارخيى كرد
با خراسان در دفاع از است الل ايران ،7 ،سازمان ضاث مشاد( ،مشاد،

 ، )5766ص  .511باقر عاقلى :مريزا امحد خان قوام ظلسلطنا
در دوران قاجاريا و ثالوى ،انتشارات جاويدان ،ض( ،5تاران،
 ، )5711ص.15

) (17جمداالسالم كرمانى :مصدر ثيشني ،ص
)(18

.511

حمةمةد خانآ سةهامودةولةيآ بؤجنوردى ،مريى مةزنآ شاديلو بوو ،كو
دويظدا بناظآ (سةردار موعةزةز) بؤجنوردى هاتية ناظكرن ،و دووماهى
مريآ شاديلوية ،لسةردةمى رةزاشاهى سةركرديَن هؤزا زةعفةرانلو دذى
وى هاتنة هاندان ،و سةرةجنام ب بيانويا هةبوونا ثةيوندييَن نايَنى دطةل
ئةمحةد شاهآ قاجار ،ل  51ى شوباتا  5556آ ب فةرمانا رةزاشاهى د
طةل دوو برا و ضوار سةركرديَن دييَن شاديلو هاتة سيدارةدان .حسني
مكى :تاريخ بيست سالة ايران ظنقرظض قاجارية تشكي سلسلة ديكتاتورى
ثالوى ،انتشارات علمى ،ض ( ،6تاران ،7 ، )5715 ،ص  761ي  761؛
ص .5551

) (19توحدى اوغازى :مصدر ثيشني ، 7 ،ص

.511

) (20ذنرال سر ثرسى سايكس :تاريخ ايران  ،ت .سيد حممد ت ى فخرداعى
طيالنى  ،انتشارات دنياى كتاب  ،ض ( ،6تاران، )5711 ،
ص

.111
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 ، )5715ص .16
)(28

مادى ملك زادة :تاريخ ان الب مشروطيت ايران ،انتشارات علمى،

(تاران ، )5711 ،ص 567ي .566
)(29

بؤ زانينا زؤرتر بنيَرة :يرواند ابراهاميان :ايران بني دو ان الب از

مشروطاعتا ان الب اسالمى ،ت .كاظ فريزوند و ديطران ،نشر مركز،

عةزيزولاخانآ ساالرآ موفةخةمآ شاديلويآ كورد ،كورآ يار

سيستانى :مصدر ثيشني،

افسانة جنم ئابادى :از ياد رفتة هاى ان الب مشروطا حكايت

، 5

(تاران ، )5711 ،ص

.11

) (30رؤذناما وةتةن ل تةهران ل رةمةزانا ساال 5551آ ذاليآ مريزا هاشم
خانآ (حميط) هةفتيانة ثاشى دوو رؤذا جارةكآ و دويظدا رؤذانة دهاتة
دةركرن ،رؤذنامةيةكا نةتةوةيي و رةخنةطرانة بوو .صدرهامشى :مصدر
ثيشني،
)(31

 ،1ص .751

روزنامه وطن ،مجادى ظلثاىن ع ، 5751بؤ دةقآ وآ بنيَرة :توحدى

اوغازى :مصدر ثيشني ، 7 ،ص

.755

) (32مذظكرظت دار الشورى ملى  ،شنبه  57حمرم احلرام  ،5751ص ، 55
-http://www.shahrzadnews.org/article.php?id=5
)(33

جنم ئابادى :مصدر ثيشني ،ص .555

)(34

بؤ زانينا زؤرتر بنيَرة :ابراهاميان :مصدر ثيشني ،ص  15؛ حممود

ثورشالضى :ميوةهاى دار تاريخ جنبشااى مردمى و مذهىب ملت ايران در
قرن حاضرععصر قاجار  5155ي  ، 5557انتشارات زرين( ،تاران،

.)5716
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)(35

حممد على تارانى كاتوزيان :مشاهدات و لي اجتماعى و سياسى

از تاريخ ان الب مشروطيت ايران ،با م دمةاى از ناصر كاتوزيان ،شركت
ساامى انتشار( ،تاران ، )5715 ،ص
)(36

)(47

.516

اوذن اوبن :ايران امروز  5556ي  5551نامة و بررسيااى سفري

فرانسة در ايرن ،ت .على اصغر س يدى ،كتابفروشى زوار( ،تاران،
 ، )5715ص .551

ص

مشروطا تا مجاورى،

(تاران، )5711 ،

يق و نطارر ،يونس مرواريد ،نشر اوحدى،
 ،5ص  76ي  .71؛ ناظ االسالم كرمانى :تاريخ

بيدارى ايرانيان  ،بة اهتمام على اك س يدى سريجانى ،نشر ثيكان ،ض
(تاران ، )5716 ،خبش اول ،ص

،1

) (38بؤ دةقآ وآ بنيَرة :كرمانى :مصدر ثيشني ،ص

 177يي .111

) (39رؤذناما خورشيد ل شارآ مةشاةد ساال  5551آ ذاليآ حمةمةد سادق

.1

كتاب آىب ،با كوشش امحد بشريى ،نشر نو( ،تاران ،)5767 ،

.555

)(50

امحد كسروى :تاريخ مشروطه ايران ،با ثيشطفتار رحيم رضاعزادة

ملك ،انتشارات صداى م اصر( ،تاران  ، )5711 ،ص
)(51

.561

سيد حسن ت ى زادة :تاريخ مشروطيت ايران ،بة كوشش عزيزاهلل

عليزادة ،انتشارات فردوم( ،تاران  ، )5715 ،ص
)(52

 157ي 151

.55

روزنامه حب اجتني ،مشار  51 ،15حمرم احلرام  ، 5751مصدر

ثيشني ،ص
)(49

) (37بؤ دةقآ وآ بنيَرة :ادوار جمالس قانونكذظرى در دوران مشروطيتعاز

مذظكرظت دار الشورى ملى ،شنبا ع 57حمرم احلرام  ،5751مصدر

ثيشني ،ص
)(48

1144 ،74 -14

.517

كتاب نارجنى :طزارشااى سياسي وزارت امور خارجة روسية تزارى

در بارة ان الب مشروطيت ايران  ،بة كوشش امحد بشريى ،نشر نور،
(تاران ، )5711 ،

 ،5ص 555ي .555

تةبريَزآ ،ثشتى سةركةفتنا مةشروتآ ،ب زمانآ فارسى هاتية بةالظكرن،

)(53

ذمارا ئيَكةم ل 1ى ئادارا  5551آ دةرضووية .حممد صدر هامشى:

ساال  5555آ ذاليآ عةلي وليخانآ سةفراف ،و ثاشى ذاليآ ئةجنوومةنيَن

تاريخ جرايد و جمالت ايران ،انتشارات كمال ،ض( ،5تاران،)5767 ،
،5ص
)(40

.515

روزناما خورشيد ،مشار  ،55سال اول 1 ،مجادى االول  ،5751ص ، 1

)(42

نايَنى ظة برةنطآ دةستنظيس يان ضاثا ذالتينى دهاتنة بةالظكرن ،و تيَدا
رةخنة ل حكوومةتآ د طرتن و ثرؤثاطندة دذى وان بةالظة دكرن و
دووماهيآ بؤ ئابروبرنا كةسان ذى دهاتنة بكارئينان .ادوار جمالس،...
مصدر ثيشني ،ص  55؛ صدرهامشى :مصدر ثيشني،
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) (41جمد اإلسالم كرمانى :مصدر ثيشني ،ص

ئةظ شةظنامةية وةكو بةالظوكيَن نايَنى بؤ جارا ئيَكآ ل تةظريَزآ ل

.511

)(54

جنم آبادى :مصدر ثيشني ،ص

،5ص .51

.575

طوندةكة دكةظيتة باكورآ رؤذئاظا شَريوان ب دووريا  11كيلومةترا،

)(55

و باكورآ رؤذهةالتا بؤجنورد ب  71كيلومةترا ،و باشورآ رؤذئاظا

همان

)(56

بؤ زانينا زؤرتر بنيَرة :ماشاءاهلل آجودانى :يا مرط يا جتدد دف ى در

ئةشق ئاباد ب  15كيلومةترا ،و ب بلنديا  5571مةترا ل سةر ئاستآ

ش ر و ادب مشروطا ،نشر اخ ان ( ،تاران ،

دةريايآ ،و سةر ب (ديَاستانا) قوشخانة و ناحيا (باجطريان) و قةزا

)(57

شيَروانة ،تا ناو ذى ئاكنجييَن وآ كوردن .مجاورى اسالمى ايران وزارت

)(58

دفاع :ادارة جغرافيائي ارتش فرهنط جغرافيائي ئاباديااى كشور
مجاورى اسالمى ايران غالمان يي عشق آباد ،جلد  55ي ( ،55تاران،
 ، )5761ص .65
)(43

ص

بؤ زانينا زؤرتر بنيَرة :توحدى اوغازى :مصدر ثيشني،

 511يي .777

)(44

توحدى اوغازى :مصدر ثيشني،

 ،5ص  116؛ اولني هاى

دادطس ى در ايران،
) (45حب

 http://www.parsianforum.com/archive/index.php/tاجتني ،سال اول ،مشار  55 ،11حمرم احلرام  ،5751ص.5

م فر شاهدى :اسراى باش انلو ماجراى فرور دخ ان و زنان

قوضانى ،در كتاب :تاريخ م اصر ايران جمموعا م االت  ،كتاب دهم ،
مؤسسة ثذوهش و مطالعاتعفرهنطى( ،تاران  ، )5711 ،ص

 ،5ص.151

روزنامة حب اجتني ،مشارة  55 ،11حمرم احلرام  ،5751مصدر ثيشني،

) (59كرمانى :مصدر ثيشني ،5 ،ص

.711

رؤذناما موزةفةرى ،ذ رؤذناميَن ئازادخيواز مينا رؤذناما حةبلوجةتني

دهيَتة هةذمارتن ،ئةظ رؤذنامة ذاليآ ئاقا مريزا عةبدوحلةميدخانآ
مةتينولسةلتةنة ،ل شارآ بوشار ،دوو هةفتيا جارةكآ ب زمانآ فارسى
دهاتة بةالظكرن ،ذمارا ئيكآ ل  7ى ئادارا  5555آ بةالظ بووية؛ ضنكى
ئةظ رؤذنامة دناظ ئاخا ئريانيَدا ضاث دبوو ،زؤر جارا ذاليآ حكوومةتيَظة

http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/13374175?n=18&imagesi
ze=1200&jp2Res=.25
)(46

ر

كرمانى :مصدر ثيشني،

.)5715

.15

)(60

،7

مصدر ،ص.571

.577

هاتية راوةستاندن .صدرهامشى :مصدر ثيشني ،1 ،ص
) (61ظةطوهاسنت ذ :كرمانى :مصدر ثيشني ،5 ،ص

.555

.555

)(62

بؤ دةقآ وآ بنيَرة :توحدى اوغازى :مصدر ثيشني ، 7 ،ص

)(63

حةبلوجةتني ئيَكآ ذ ناظدارترين و ثر ترياذترين رؤذناميَن دةستثيَكآ

.755

ييَن فارسية ،كو بو ماوآ ض ساال ل دةرظةى ئريانآ ضاث دبوو ،ئيَكةم
ذمارة ل  55ى كانوونا ئيَكآ  5157آ ،ذاليآ سةيد جةاللةدين حسيَنى
موئةيدولنيسالم ،ل شارآ كةلكةتآ ل هندوستانىَ ،ب زمانآ فارسى هاتية

65

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

1144 ،74 -14

رؤزنامة مذظكرظت جملس دورة اول ت نينية ،يكشنبة ضاارم حمرم

ضاث و بةالظكرن .حةبلوجةتينا ضاثا تةهران ثشتى سةركةفتنا مةشروتآ ل

)(75

 55ى نيسانا  5551آ ذاليآ مريزا سةيد حةسةنآ كاشانى ب ئيجازا
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موئةيدولنيسالم وةكو ئيَكةم رؤذناما رؤذانةيا ئريانى هاتية بةالظكرن.

)(76

كسروى :مصدر ثيشني ،ص

)(77

) (64بةالظوكةكا هةفتيانة بوو ل ئةشق ئاباد ساال  5551آ ذاليآ كةسةكآ

بؤ دةقآ وآ بنيَرة :كرمانى :مصدر ثيشني ،5 ،ص

)(78

رووسى بناظآ (فريوف) آ ب زمانآ فارسى ،توركى و رووسى دهاتة

بؤ دةقآ وآ بنيَرة :همان مصادر ،ص

) (79بؤ دةقآ وآ بنيَرة همان مصدر ،ص  57؛ كسروى :مصدر ثيشني،

صدرهامشى :مصدر ثيشني،

،5ص  555ي .551

بةالظكرن ،ئةظ رؤذنامة ئورطانآ سياسةتا رووسيا ل ئريانآ بوو ،و ذاليآ
سةركونسولطةريا رووسيا ل ئريانآ دهاتة بةالظكرن .صدرهامشى :مصدر
ثيشني،
)(65

ص

 ،1ص

روزنامة حب اجتني ،مشارة  1 ، 15حمرم احلرام  ، 5751مصدر ثيشني،

)(66

كتاب نارجنى ،مصدر ثيشني،

)(67

روزنامة حب اجتني (ضاث تاران)  ،سال اول ،مشارة  51 ،11ربيع

)(68

(دادطس ى)  ،ص

 ،1ص

)(81

 5ي - ،5

كرمانى :مصدر ثيشني،

)(82

.65

 ، 5551ص.7

.55

.55

اولني حماكمة قانونى در عدلية

http://www.farhangsara.com
ص .55

روزنامة حماكمات ،مشارة  ،55سةشنبة  51مجادى الثانى

كاتوزيان :مصدر ثيشني ،ص

.55

االول 55 ،5751آوري

ص  561؛ حممد مادى حسنى:
)(80

 555ي .555

.556

 5751؛

.155

ئةو كةسيَن ئيمزاكرى ب نويَنةراتيا  1هزار ئريانييَن ئةشق ئابادظة:

حاجى ئةمينوتوجار ،حاجى حسيَن ةىل حمةمةدآ كاشى ،ئاقا سةقةل كةل
حمةمةد ئيسماعي  ،حاجى عةبدولباقى جةباروف وحمةمةد شةفي آ

ذمارا ئيَكةم يا رؤذناما (صوراسرافي ) ذاليآ مريزا جاانطريخانآ

حمةمةدوف و  ...بوون .بؤ دةقآ وآ بنيَرة :كرمانى :مصدر ثيشني،5 ،

شريازى و مريزا قامسخانآ تةبريَزآ ل  75ى طوالنا  5551آ ل تةهران ،ب

ص .97

زمانآ فارسى هاتية ضاث و بةالظكرن ،رؤذنامةيةكا سياسى ،ميَذوويى و

)(83

همان مصدر ،ص

رةخنةطرانةبوو ،كو هةفتيآ جارةكآ دةردضوو .ل كوذيةكآ ظآ رؤذنامآ

)(84

كاتوزيان :مصدر ثيشني ،ص  156ي  151؛ ادوار جمالس ،...مصدر

بناظآ (ضرند و ثرند) عةىل ئةكبةرآ ديَاخودا ،باش ين شيَوآ رةوانظيسيا

ثيشني ،ص.551

زمانآ فارسى دنظيسى كو بابةتيَن رةخنةطرانةذى خبوظة دطرتن.

)(85

صدرهامشى :مصدر ثيشني ،7 ،ص
)(69

 555ي .575

روزنامة صوراسرافي  ،سال اول ،مشارة ضاارم 1 ،مجادى االول

 ،5751ص

http://www.old.nlai.ir ، 1

.55

كسروى :مصدر ثيشني ،ص  561؛ ثاريزى :مصدر ثيشني ،ص

)(86

بو زانينا ث بنيَرة :ادوار جمالس ،...مصدر

)(87

بؤ دةقآ فةرمانآ بنيَرة :ادوار جمالس  ،...مصدر ثيشني ،ص  16؛

ثاريزى :تالر آزادى ،انتشارات خرم( ،تاران ، )5715 ،ص

ترمان = توركمةن ،جايالن = الوان  ،يوموت = يةموت هؤزةكا

)(88

توركمةنة ،مسار= سومبار ناظآ تايةكآ رووبارآ ئةترةكة د ناظ
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توركمةنستانيَدا ،خيَوة و بوخارآ = خيَوة و بوخارا ،كوضان = كوالن ،
نام = ئةوان .بؤ دةقآ وىَ بنيَرة :درخت ضا دستان  ،طرد آورى و
ترمجة كليم اهلل توحدى (كانيمال)  ،انتسارات حم ق (مشاد  )5715 ،؛
توحدى اوغازى :مصدر ثيشني،
)(71

 511يي .511

نيكى آر .كيدى :ريشةهاى ان الب ايران ،ت .عبدالرحيم طواهى،

انتشارات قلم ،ض( ،5تاران  ،)5711 ،ص
) (72ادوار جمالس  ،...مصدر ثيشني ،ص
)(73

.555

بو دةقآ ظآ دان و ستاندنيَن جظاتآ بنيَرة :ادوار جمالس  ،...مصدر
 ،7ص

 551يي

.757
بؤ دةقآ دانوستاندنيَن رؤذانةييَن جظاتا شوراياي مللى خوال ئيَكآ

بنرية :كرمانى :مصدر ثيشني ،5 ،ص  61؛ ادوار جمالس ،...مصدر

15

روزنامة حماكمات ،مشارة  ،5سةشنبة  57مجادى االول ، 5751

) (89افشار :مصدر ثيشني ،ص  ، 511بو دةقآ ظآ دادوةريآ بنيَرة :توحدى
اوغازى :مصدر ثيشني،
) (90كاتوزيان:

 ،7ص

 757يي .755

مصدر ثيشني ،ص .115

) (91بؤ دةقآ ئيفادا د دادطةهيَدا بنيَرة :توحدى اوغازى :مصدر ثيشني،
 ،7ص
)(92

 757ي .755

رؤذناما حماكمات ئورطانا وزارةتا داد (عةدلية) بوو ،بريَظةبةريا

جارةكآ و دويظدا دوو رؤذا جارةكآ ل تةهران هاتية بةالظكرن .ئةظ
رؤذنامة تايبةت يا بةالظةكرنا دةقآ دادطةهيَن وزارةتا داد بوو.
صدرهامشى :مصدر ثيشني ، 1 ،ص
)(93

ثيشني .كاتوزيان :مصدر ثيشني.

.555

ئةمحةدآ مةجدولنيسالمآ كرمانى ل  51ى حوزةيرانا  5551آ هةفتيانة

.11

ثيشني  ،ص  16يي  15؛ توحدى اوغازى :مصدر ثيشني،
)(74

ثيشني ،ص.551

روزنامة حب اجتني ،مشارة  57سنة  ،5751مصدر ثيشني ،ص  51؛ باستانى

) (70تةلو = ناظآ ضيايةكيية لسةر سنوورى  ،ئيَلةمني = ناظآ طةليةكيية،

 ،7ص

.555

.555

روزنامة حماكمات ،مشارة  ،55سةشنبة  51مجادى ظلثاىن  ،5751مصدر

ثيشني ،ص .1
)(94

بؤ دةقآ بريارا دادطةهآ بنيَرة :شاهدى :مصدر ثيشني ،ص

حسنى :مصدر ثيشني  ،ص  5يي.7

.515

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

) (95قرار وزارت عدلية ظع

شار مجادى ظلثاىن  ،5751بؤ دةقآ بريارآ

بنيَرة :شاهدى :مصدر ثيشني ،ص  515؛ حسنى ،مصدر
)(96

اولني

هاى

دادطس ى

ثيشني ،ص.7

در

ايران،

http://www.parsianforum.com/archive/index.php/t

) (97سايكس :مصدر ثيشني ، 5 ،ص.151
مشروطا،
-http://www.aftab.ir/articles/politics/plitical_history
)(99
زيبا كالم :مصدر ثيشني ،ص .151
) (10حممد ساالر كسرايى :ضالش سنت و مدرنيتة در ايران از مشروطاعتا
 ،5755نشر مركز( ،تاران ، )5715 ،ص  755ي .755
بو زانينا زؤرتر بنيَرة :كرمانى :مصدر ثيشني ،ص

كسروى،

 751ي  155؛

صديق الدملوجى :امارة بادينان الكردية أو امارة ال مادية يبحث

عن حياة األكراد التارخيية و السياسية و ظألجتماعية يف بادينان و ما يت لق
بام من اخبار و حوظدث ،ت ديم و مراج ة عبدالفتاح علي حييى بوتاني،
دار ئارام ( ،أربي  ، )5555 ،ص
)(103

) (98بؤ زانينا ث بنيَرة :ن ش اجنمنااى خمفى در انتشار شاي ات در عصر

)(101

)(102

1144 ،74 -14

 11يي .16

وطةنامةكا عرياقى ،ثشتى
دووماهى بابةتآ هاوشيَوة ذى بةالظبوونا بةل

كةفتنا حكوومةتا سةدام حسيَن ل ساال  5557آ بوو ،كو وةسا نيشاددا
كو ثشتى ئةنفاليَن  5511آ 51 ،كضيَن طةرميانى ذاليآ حكوومةتا عرياقآ
هاتينة رةوانةكرن بؤ مسرآ ،دا ل يانيَن شةظانةييَن وى وآلتى كار بكةن،
كو تا ناو ض ذ راستيا ظى بابةتى ذى ديار نةبوووية.
)(104

روزنامة صوراسرافي  ،سال اول ،مشارة ضاارم 1 ،ى مجادى االول

 ،5751ص
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مصدر ثيشني ،ص  516ي .511

الخالصة

اثر م موعة ررة ةامررة واموررة ة مة ررة وة لررر ااررشرو ال ررةرا الع ر ة وة ا ااوررة

5091

ر  ، 5055ة لعبررع ررش مر

ر

العةامة ،الشةر العباش لي قوام ال ةرا ،ة عتب اات ار خب بوع الفتوام الكةر رام (الك مراا ) لري خ اارا  ،لرر ربورع ،5091

مقابة لع الض بة السنة ة ،لر اث الوفاف ة اات ار الو ا لر العنطقرة ،ا ادرش ا رل العةامرة التري رعم م را النرا ،

ةخطب م اجلها أكب قا ا ال ةرا السوش محعش الطبا بائي لر العناب ام  .5091كعا ا ةقائع وةم الت كعا  ،لر قبولة
باجةاالة الكةر ة لي خ ااا لري م ر
ةراً لي اثارا ال أي العام.

كا ادش ا ل ا عال أةل مولر

ال راار  ،5091ة اار بنرامهل ،ة بروعه لري اارةا

ر يبرا لري رةاروا ،قرش لعرب

ال رةرا الرة ني ا ااري  ،رة متابعرة ر القضروة لري شربا  ،5091دور مرل م ركوة

اةل محكعرة قااةاوررة ةر ة لرري ا ر ا لعتابعررة ملارراا بوررع الفتورام الكةر ررام لرري خ ااررا  ،ة قرش ةقررب ررش مر العسر لو

الحكةموو ة أ نةا لر اث ملك القضوة.

ABSTRACT
A combination of self and objective factors influenced in the outbreak of the Mashrotia revolution in Iran
1905 - 1911. Moreover, a number of these factors played the important role in the breaking out of the
revolution. The important factor, which influenced peoples feeling and addressed for that in 1906 is the
spreading news of selling Kurdish (Kurmanj) girls Khurasan in 1905 to pay the annual taxes due to the
draught in that year and the grasshopper spreading in the area. In addition, the Turkmen attacks on
Bajwanlo tribe in Khorasan in November 1905 and the captured of their girls and selling them in the
Ashgabat market in Russia, that played important roles upon public opinion.
One of the most effective works of the National Shura Council in Iran, is the follow up of that case in
February 1907. Therefore, for that purpose, they established the legal court in Iran to follow up that disaster
of selling girls from Kurmanj Khorasan, and the punishment of a number of official charges of that case.
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شعرايةتييا الدانىَ د كورتة ضريؤكا(نيَضريا رؤذىَ) يا (جةالل مستةفا) يدا
نةفيسا ئيسماعيل حاجى
سكوال ئادابآ ،فاكولتيا زانستيَن مروظايةتى ،زانكويا دهوك ،هةريَما كوردستانآ-عيَراق

((ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى 61 :شواتىَ  ، 0262ميذوو رةزامةنديا بةالظكرنىَ 61 :كوالنىَ ))0262

ثوختة
شعرايةتى طرنطييىَ ددةتة وان تايبةمتةندييَن كو طؤتارا ئةدةبى ثيَكدئينن ،هندةك رِةخنةطر ظان تايبةمتةندييان ب زمانيظة
طريَددةن ول سةر بنةمايىَ دياردا الدانيَ ئاظادكةن ،ئةظةذى دبياظىَ شعريَدا طوجنايية ،بةىلَ دةمىَ تيَكست كورتة ضريؤك
بت ،وةك و دهيَتة زانني طةلةك ئاىل ثشكداريىَ د ئاظاكرنا شعرايةتييا ويَدا دكةن ،دبت الدان يةك ذ وان ئالييان بت .ئةظ
َدانة بؤ رِؤنكرنا وىَ ضةندىَ ،دةمىَ الدان ببيتة تةوةرىَ سةرةكى د ئاظاكرنا شعرايةتييا كورتة ضريؤكيَدا،
ظةكؤلينة هةول
ئةظةية د كورتة ضريؤكا(نيَضريا رؤذىَ)دا رِووداى ـ لةوما دظةكؤلينيَدا مة تيَكست بؤ بكارئيناية ـ و شعرايةتييا وىَ ب
الدانيَن (د ئاستىَ سيمانتيكيدا ،ثيَكهاتةيى ،ضاثىَ) هةروةها ئاستىَ رِيتميذى هاتية ئاظاكرن ،بةىلَ ئةظ ضةندة بووية ئةطةرىَ
شيليياتيا رِامانىَ وكارتيَكرنةكا نيَطةتيظ ل ثةياما وىَ كرية.

ثيَشةكى
يةك ذ تيَطةهيَن شعرايةتييىَ ،الدانة ،هةر ضةندة
ب مةرجىَ شعرىَ دهيَتة دانان ،بةىلَ وةكو (كوهن)
د كتيَبا (بنياتىَ زمانىَ شعرىَ)دا ديار دكةت ،نة ب
تنىَ طريَداى شعريَية .كورتة ضريؤك وةكو ذانرةكا
نيَزيكىَ شعرىَ ،ئاسايية الدان جهىَ خوة تيَدا بكةت
وثشكداريىَ د ئاظاكرنا شعرايةتييا ويَدا بكةت ،بةىلَ
د تيَكستىَ( نيَضريا رؤذىَ)دا نة ب تنىَ ثشكدارى د
ئاظاكرنا شعرايةتييا ويَدا كرية  ،بةلكو ئةوة
َة د
ئاظاكةرىَ وىَ ،ئانكو فاكتةرىَ سةرةكى و زال
ظىَ ئاظاكرنيَدا ،لةورِا ئةظة ثالدةرةكىَ سةرةكى
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بوو ،بؤ ظةكؤلينىَ دظىَ تيَكستيدا ،ب رِاستى ظىَ
ضةندىَ ئةو طةلةك نيَزيكى شعرىَ كرية،ئانكو
ضوونةناظيةكا ذانران رِووداية ،ديسان ضونكى ئةظة
بووية ئةطةرىَ شيَليياتييا واتايىَ وبةرزةبونا ثةيامىَ،
ئةظةذى يةك ذ ثالدةرا بوو ئةم ظةكؤلينىَ ىلَ
بكةين.
ظةكؤلني ل دووظ ثيَدظياتييا بابةتى ل سةر سىَ
تةوةران هاتية ثارِظةكرن ،يىَ يةكىَ(شعرايةتى،
َداية تيَدا تيَطةهىَ شعرايةتييىَ
تيَطةه) ،مة هةول
ثيَشضاظ بكةين ،ديار بكةين كو الدان يةك ذ وان
تيَطةهانة.

تةوةرىَ

دووىَ(شعرايةتييا

كورتة

ضريؤكىَ) ب خوةظة دطرت ،ئةوذى ذبؤ هندىَ
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بووية ،دياربكةين ،رِاستة ساخلةتىَ كورتة

وكتيَبا وى هؤنةرىَ شعرىَ دزظرِت ،دظى بياظيدا

ضريؤكىَ دةرفةتىَ د دةتة الدانىَ جهةكى باش د

وةكو يةكةم دانةر دهيَتة هذمارتن .ئةرستؤى هةولَ

ئاظاكرنا شعرايةتييا ويَدا ببينت  ،بةىلَ دظيا سةرى ذ

َكرنا ذانرِيَن ئةدةبى،
د دا ب رِيَكا شيتةل

ئالييَن دى نةستينت ،ئةطةر نة دىَ سيماييَن خوة

داستان

ئةدةبى

وةكو ضريؤك ذ دةست دةت .تةوةرىَ

دةستنيشان بكةت"(.)7

ودرامايىَ

ياساييَن

طؤتارا

سييىَ(شعرايةتييا الدانىَ دكورتة ضريؤكا نيَضريا

(تزفيتان تودوروظ) ذ وان رِةخنةطرانة ييَن

رؤذيَدا) ية ،بؤ مة ديار بوو  ،ئةو ئالييَن الدان تيَدا

طرنطى ب بابةتىَ شعرايةتييىَ داين .د كتيَبا خوة

هاتينة ثةيرِةوكرن ئةظةنة :ئاستىَ سيمانتيكى،

(شعرايةتى)دا ديتنا خوة دةربارةى كتيَبا ئةرستوى

ثيَكهاتةيى ،ضاثىَ ،ديسان بةرِذةنطيَن رِيتميذى تيَدا

دياردكةت ،كو نة ل طةل هذمارتنا ويَية وةكو

دخويانة ،هةر يةك ذ وان ذى ضةند جؤران ب

كتيَب دبياظىَ تيؤرا ئةدةبيدا دةمىَ دبيَذت" :بابةتىَ

خوةظة دطرت ،بةىلَ ب رِاستى ثةيرِةوكرنا ظان

كتيَبا ئةرستؤى هؤنةرىَ شعرىَ ،ئةدةب نينة...و

ئةطةرىَ

ب ظىَ ضةندىَ ئةظ كتيَبة نة ل دؤر تيؤرا ئةدةبى

هندىَ ضريؤكنظيس تيَكستةكى شيَلى ذ ئالييىَ

ية ،بةلكو كتيَبةكة دةربارةى السايكرنىَ ب رِيَكا

واتاييَظة بةرهةم يينت.

ئاخفتنىَ ية"( .)7ب ديتنا (تودوروف)ى ئةدةبييةت

الدانان،

هةتا

رِادةكىَ

بووية

نة ب تنىَ طريَداى سرؤشتىَ زمانيية ،بةلكو ذ ظىَ
ضةندىَ طشتيرتة " تايبةتييةتا ئةدةبييةتىَ ذ سيمايىَ

6ـ شعرايةتى ،تيَطةه

زمانى نينة ...بةلكو ذ سيمايىَ ميَذوويى

ئةظ زاراظة ذ ئالييىَ طةلةك رةخنةطرانظة وب
ديتنيَن جودا هاتية باسكرن ،لةورِا ذى

ب

رِةنطةكىَ رِيَذةيى ،تيَطةهىَ وى بةرفرةهييةك ب
خوةظة ديتيية,هةتا وىَ رِادىَ (جريار جينيَت)
دبيَذت ":شعرايةتى زانستةكة هةتا رِادةيةكىَ ذ
بابةتىَ خوة ثشرتاست نينة"(.)1بىَ طؤمان دةمىَ ئةم
باسىَ ظى زاراظى دكةين دظيا ل دةستثيَكىَ باسىَ
ئةرستؤى وكتيَبا وى هؤنةرىَ شعرىَ بكةين ،دهيَتة
دياركرن كو " ظةكؤلةر رِيَك دكةظن كو رِه
ورِيشاليَن زاراظىَ شعرايةتى ( )Poeticsبؤ ئةرستؤى

ورةوشةنبرييية"( .)4ب ظىَ ضةندىَ ديار دبت ،
بةريَخوةدان وبؤضوونا وى

بؤ ئةدةبييةتىَ

بةرفرةهرت وطشتيرتة ذ يا (ياكبسون و كوهن)ى .
ئةو ديار دكةت ،شعرايةتى دبياظىَ ظةكؤلينيَن
ئةدةبيدا ئاريشةيا هةظتةريبيىَ دناظبةرا تةئويل و
َيةتى....هتد ،ئةويَن
زانستيَن دةروونى وكؤمةال
دةقى شرِوظةدكةن ضارة دكةت ،ضونكى"
شعرايةتى جودا ذ تةئويلىَ كاريَن جؤرى ،مةرةما
وىَ ناظكرنا واتايىَ نينة ،بةلكو زانينا ياساييَن
طشتينة ييَن ذدايك بوونا هةر كارةكىَ رِيَكدئيَخن،
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ثيَضةوانةى ظان زانستا وةكو دةروونناسى،

ثشكةك ذ ثشكيَن وىَ دهذميَرت دةمىَ دبيَذت":

َيةتى ..هتد ،ل ظان ياسايان دناظ ئةدةبى ب
كؤمةال

شعرايةتى طرنطييىَ ب كيَشيَن بنياتىَ زمانظانى

خوةدا دطةرِت ،ئانكو شعرايةتى نيَزيك بوونة ذ

ددةت هةر وةكو نيطار طرنطييىَ ب بنياتىَ

ئةدةبى دهةمان دةمدا" رووت " و" ناظخويى"ية(،)5

نيطاركيَشانىَ ددةت.ضونكى زمانظانى زانستىَ

لةورِا ذى شعرايةتييىَ ب ظى رِةنطى ثيَناسة دكةت"

طشتييىَ زمانيية ،لةورِا دبت شعرايةتى وةكو

طرنطييىَ ب وان ساخلةتيَن رووت ددةت ييَن

ثشكةكا موكوما زمانظانييىَ بهيَتة هذمارتن"( .)11ب

يةكةتييا روودانا ئةدةبى دورست دكةت ،ئانكو

ديتنا (ياكبسون)ى هةر رِةطةزةك ذ رِةطةزيَن

ئةدةبييةتىَ"( .)6بؤ مة ديار دبت ديتنا وى بؤ ظى

كريارا ثةيوةنديكرنا بيَذةيى ئةركةكىَ زمانى

زاراظى طشتيية ،ئانكو سيماييَن رِوودانا ئةدةبينة

َضوونىَ ،
جبهدئينت ،وةكو ئةركىَ دةربرِينىَ يان هةل

ظيَجا نة ب تنىَ د شعريَدا.ديتنا (تودوروف) ى ل

دةمىَ داكؤكى ل ثةيامهنيَرى دهيَتةكرن جبهدئيَت.

طةل يا (ظالريى) دطوجنت ،ظالريى دبيَذت" :وةسا

دةمىَ داكوكى ل ثةياموةرطرى دهيَتةكرن ئةركىَ

ديارة ناظىَ شعرايةتييىَ ل سةر دهيَت ،ئةطةر ئةم

تيَطةهاندنىَ جبهدهيَت ،بةىلَ دةمىَ كونتيَكست

بظةطةريننة وىَ رِامانا ذىَ هاتية دارذتن ،ئانكو

مةرةم بت ئةركىَ ليَظةطةرِ دابني دبت ،هةروةسا

ناظةك بؤ هةر تشتىَ طريَداى داهيَنانا كتيَبان كو

ئامرازىَ

ثةيوةندييىَ ئةركىَ ئاطةهداركرنىَ

زمان دهةمان دةمدا طةوهةر وناظطينة .نةكو ب

جبهدئيَت ،دةمىَ طؤتار داكوكييىَ ل كؤدى دكةت،

ظةطةرِاندن ل سةر رِامانا وىَ يا بةرتةنط ئةوا

ل ظيَرىَ ئةركىَ ميتا زمان يان كارتيَكرن و

دةربرِينىَ ذ كؤمةكا رِيَسا وثرِةنسيبيَن جوانكارى

شرِوظةكرنىَ دابني دبت .ئةركىَ شةشىَ ويىَ داوييىَ

ييَن طريَداى شعرىَ دكةت".

ئةوة دةمىَ داكؤكى ل ثةيامىَ ب خوة بهيَتةكرن

()2

(رِؤمان ياكوبسون) ذى رِؤلةكىَ بةرضاظ د

ئةجنام ئةركىَ شعرايةتييىَ ية.

()11

ل دووظ ظىَ

ظةكؤلينا ظى زاراظيدا هةبووية ،هةتا وىَ رِادىَ

ضةندىَ ثيَناسةيا(ياكبسون)ى بؤ شعرايةتييىَ ب ظى

ب"

رِةنطيية" ئةو تايىَ زمانظانيييَية يىَ ضارةسةرييا

ماموستايىَ شعرايةتييا نوو ناظ دكةن"( ،)8ديسان

ئةركىَ شعرايةتييىَ دثةيوةندييَن ويَدا ل طةل ئةركيَن

دةربارةى رِوىلَ وى دهيَتة طؤتن"رؤمان ياكوبسون

دى ييَن زمانى دكةت"( .)17ب ديتنا وى ئةظ ئةركة

وةكو تيؤرظانىَ يةكىَ د سةردةمىَ نوودا يىَ باسىَ

د هةلبةستيَدا ب رِيَكا تةوةريَن هةلبذارتن و دانانىَ

شعرايةتييىَ كرى دهيَتة هذمارتن ،ثيَشةنطايةتى دظى

جبهدهيَت ،دةمىَ دبيَذت ":ئةركىَ شعرايةتييىَ

بياظيدا بؤ وى دزظرت"( .)9ئةظ رِةخنةطرة

ثرنسيثىَ وةكهةظييىَ يىَ تةوةرىَ هةلبذارتنىَ

شعرايةتييىَ ب زمانظانييَظة طرىَ ددةت و وةكو

دئيَخيتة ل سةر تةوةرىَ دانانىَ"(.)17ئةو وةسا

وةرطيَرِيَن كتيَبا وى(كيَشيَن شعرايةتييىَ)
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خويا دكةت " هةلبذارتن ل سةر بنياتىَ ياسايىَ

خوةدا ب زمانىَ دةقى دكةت ،ضونكى ب ديتنا

وةكهةظى وليَكضوونىَ وذيَكجودابوون وهةظواتا

وى " هةلبةستظان ب طوتنيَن خوة نة ب هزرو

وهةظدذيىَ دورست دبت ،بةىلَ دانان وئاظاكرنا ل

هةسيتَ خوة هةلبةستظانة ،ئةو ئةفريَنةرىَ ثةيظانة

هةظسووياتى دورست

نةكو يىَ هزرانة ،بليمةتييا وى هةموو بؤ داهيَنانا

دبت"( ،)14ب ظىَ ضةندىَ بنياتىَ هةظتةريبيىَ ثةيدا

وى يا زمانى دزظرِت"( ،)19هةر ذبةر ظىَ ضةندىَ ية

َظيَن شعرايةتييىَ ييَن دوبارةكرنىَ ية
دبت،ئةوذى ئاال

بنةماييَن تيؤرا خوة ل سةر دياردةيا شكاندنا

سةروادار،

دةستووريَن زمانى ئاظاكر ،ئةو ذى (الدانة

نةخشاندن ،دابةشكرن ،بةرامبةرى ،ثارضةكرن،

Deviation

)  ،ئةو ظىَ دياردةيىَ وةسا دبينت"

ئاشكةراكرن ،هذمارا برِطةيان ،يان تةفعيلة و

مةرجىَ ثيَدظيية بؤ هةر هةلبةستةكىَ"(.)71مةبةست

سرتيَس وئاواز ودبت ويَنةييَن شعرى وئةو خواسنت

ذ الدانىَ ئةوة " بكارئينانا داهيَنةرى بؤ زمانى ـ

وضةظةنطيَن تيَدا ذى ب خوةظة بطرت.)15( .

ثةيظ وثيَكهاتن و ويَنة ـ بكارئينانةكا جودا ذ يا

دووظيةكهاتن ل سةر

وةكو

:رِةطةزدؤزى،

سةروا،

ظى زاراظى تيَطةهىَ خوة يىَ تايبةت ل نك

َظ وبةرنياس كو دةربرِنىَ ذ ساخلةتيَن ثيَدظى،
بةربةال

(كوهن)ى ذى هةية ،ل نك وى شعرايةتى طريَداى

يةكبوون و داهيَنان و هيَزا ظةكيَشانىَ وكارتيَكرنىَ

َضوونا شعريية ،لةورِا ذى هةر ل دةستثيَكىَ ب
هةل

بكةت "(( .)71كوهن) ظىَ ظاريَبوونىَ ذ ثيظةرةكىَ

ظى رِةنطى ثيَناسة دكةت ودبيَذت":شعرايةتى

َةيا ب مةرةم"
هةيى د بكارئينانا زمانيدا ب" هةل

زانستةكة بابةتىَ وى هةلبةستة"( ، )16بةىلَ ضونكى

ناظ دكةت ،ئةو تشتىَ دةليظةيىَ ددةتىَ ظىَ ضةندىَ

َضوونا شعرى نة ب تنىَ دشعريَدا هةبت،
دبت هةل

ب

دةستوور

لةورِا دياردكةت كو "بيَطومان دبت ئةم بؤ ظةديتنا

وبكارئينانيَدا ،ذبةر هندىَ " ئةدةبييةتا طؤتارىَ ب

شعرايةتييا طشتى هةول َبدةين ،ئةوا ل سيماييَن

رِيَذةيا دةركةفتنىَ ذ دةستووريَن داناى دةستنيشان

هةظثشكيَن دناظبةرا بابةتيَن هؤنةرى يان ييَن

َةييَن شرين ثيَناسة
دبت ،لةورِا هندةك ب هةل

َضوونا شعرى دئازرينن
سروشتى ئةويَن هةل

دكةن" ( .)77ئةظ الدانة ذ دةستووران قؤناغا يةكيَية

دطةرِت"(( .)12كوهن) بياظىَ ظةكؤلينا خوة بؤ

وثيَدظى ب قؤناغةكا دى يا ثؤزةتيظ هةية ،ئانكو

هةلبةستا ظةهينؤك تةرخان دكةت ؛ ضونكى ب

" طؤتارا ئةدةبى زمانىَ ئاسايى ويَران دكةت ،ب

ديتنا وى هونةرىَ تةمام ئةوة يىَ هةموو ئاالظيَن

تنىَ بؤ هندىَ دا دوبارة ل سةر ئاستةكىَ بلندتر ئاظا

خوة بكاردئينت ،ئةظ جؤرىَ هةلبةستىَ هةردوو

بكةت ،ثشتى ظةكرنا وى بنياتى ذ ئالييىَ فؤرِمىَ

ئاستيَن دةنطى و واتايى بكاردئينت( ،)18ئةوذى

رِةوانبيَذييَظة ثرِوسيَسا دوبارةكرنا بنياتةك دى د

هةر وةكو (ياكبسون)ى ثشتبةستنىَ د بؤضوونيَن

سيستةمةكىَ نوودا رِووددةت"( ،)74ئانكو ئةدةب

ساناهيبوونا

زمانيية

دناظبةرا

()77

25
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شكاندنا زمانيية ض ذ ئالييىَ رِيَزمان وثيَكهاتنيَظة يان

ب خوةظة دطرت ،بةىلَ" د تيَطةهىَ خوةيىَ طشتيدا

ذ ئاليىَ واتاييَظة ،بةىلَ ئةظ شكاندنة ذ بوو

طرنطيىَ ب ياساييَن طؤتارا ئةدةبى ددةت ،ئةو ذى

ئاظاكرنةكا نووية.

كؤمةكا ثرةنسيثيَن ئيستاتيكينة ييَن سةركيَشييا

(كوهن) الدانىَ دكةتة دوو ثشك كو ل دوو

داهيَنةرى د طؤتارا ويدا دكةن و ئيَكانةييىَ ثىَ

ئاستيَن جودا دهيَنة رِوودان يىَ يةكىَ كونتيَكستيية

دبةخشينت و ذ طؤتاريَن دى ييَن نة ئةدةبى جودا

ويىَ دووىَ ثيَكطوهارتنة وب ديتنا وى ب تنىَ يىَ

دكةت"( .)76ئانكؤ شعرايةتى ل طؤتارا ئةدةبى ب

دووىَ هةذيية ب خواسنت بهيَتة ناظكرن،

طشتى ظةدكؤلت و هةموو ذانريَن ئةدةبى ب

خواستنذى ماندةلكرنا الدانا ذ ئةجنامىَ بةزاندنا

خوةظة دطرت"،هةول ددةت ل سةر دياردةييَن

ياسايا ئاخظتنىَ دورست دبت و ب طوهارتنا واتايا

ئةدةبى د ئاخظتنيَدا و ئةو بنةماييَن ئةدةبى بكةنة

دةقا و دةق ب واتايا مةجازى وب ظىَ ضةندىَ

ئةدةب برِاوةستت ،بيَى جؤرىَ ذانريَن ئةدةبى ذ

ياسايا زمانى دبةزينت ،بارىَ الدانىَ ب نةطوجنانىَ

شعرىَ يان ضريؤكىَ يان شانؤيىَ ل بةر ضاظ

ناظ دكةت ،بةىلَ ماندةلكرنا الدانىَ خواستنة ،لةورِا

وةرطرت"( .)72وةكو دهيَتة زانني هةر طؤتارةكىَ-

ذى ب ديتنا وى خواسنت متامكةرة بؤ هةموو

ذانرةكىَ – ثرةنسيثيَن خوةييَن جوانكاري ييَن

جؤريَن دى ذ ويَنةيان ،كو ئاستىَ دوويَية يىَ هةر

تايبةت هةنة ،ئانكؤ ثرةنسيثيَن جوانكاريىَ د

ويَنةكىَ ،شكاندنا ياسا ئاخظتنىَ ئةوذى الدانا

هةمةجؤرن ،بةىلَ هندةك رِةخنةطر تيَطةهىَ

كونتيَكستيية ،ئةظ جؤرة ل سةر ئاستىَ دةنطى ذ

شعرايةتيىَ ب الدانيَظة طرىَ ددةن" شعرايةتى

الدانا( سةروا ،رةطةزدؤزى ،ناظةرؤككرن) ىَ

ضارةسةرييا الدانيَن زمانى د طؤتارا ئةدةبيدا

ثيَكدهيَت ،بةىلَ د ئاستىَ ثيَكهاتةييدا ذ (ثالظةدانا نة

دكةت"( ،)78هةروةسا (جريار جينيت) ذى د ظى

طوجناى وساخلةتا زيَدة وثيَشئيَخنت وثاشئيَخسنت)ىَ

بياظيدا دبيَذت ":زيَدةطاظى د كاريَن ئةدةبيدا بابةتىَ

ثيَكدهيَت )75( ,ذ ظىَ ثيَشضاظكرنىَ بؤ مة ديار دبت،

شعرايةتييَية"( ،)79ل ظيَرىَ ذى ديارة كو

شعرايةتى تيَطةهيَن جودا هةلدطرت ،بةىلَ مةرةما

ئةظ تيَطةهة هةموو كاريَن ئةدةبى ظةدطرت،

ثرتييا ظان تيَطةهان دةستنيشانكرنا ياساييَن طؤتارا

نةكو ب تنىَ شعرىَ .

ئةدةبينة .الدان يةك ذ تيَطةهيَن شعرايةتييىَ

(رؤالن بارت) شعرايةتيىَ ب رِةوانبيَذى ناظ

بةرجةستةدكةت ،كوهن داكوكييىَ ل الدانىَ

دكةت ،دا داكؤكيىَ ذبلىَ شعرىَ ل ذانرِيَن دى

دكةت ،بةىلَ وةكو مةرجةكىَ هةلبةستىَ د دانت.

ذى بكةت ،دةمىَ دبيَذت ":دا كو خوة ذ

0ـ شعرايةتييا كورتة ضريؤكيَ

تايبةتيكرنا شعرايةتيىَ ب تنىَ ب شعريَظة بثاريَزم،

وةكو بؤ مة ديار بووى شعرايةتى ضةند تيَطةهان

26

ديسان دا داكؤكيىَ ل وىَ رِاستيىَ بكةم ،كو ئةو
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تشتيَن ئةم طرنطيىَ ثىَ ددةين سيما و ساخلةتيَن

(تؤدؤرؤف)ى ذ وان رِةخنةطرانة ييَن رِؤلةكىَ

زمانينة ،هةموو شيَوةييَن ئةدةبى ض شعر ض ثةخشان

ثيَشضاظ دبياظىَ ظةطيَرِانيَدا هةية ب ديتنا وى

ثشكداريىَ تيَدا دكةن"( .)71وةكو ديار ئةو ذى

شعرايةتى طةلةك ئالييان ظةدكؤلت ،دةمىَ

وةكو (كؤهن)ى شعرايةتيىَ ب ساخلةتيَن زمانيظة

دبيَذت ":شعرايةتى نة ب تنىَ طرنطيىَ ب ظىَ

طرىَ ددةت ،هةروةسا هةموو شيَوةييَن ئةدةبى

ثشكىَ يان يا دى ذ ثشكيَن كارى ددةت ،بةلكو

ثشكدار دكةت .هةر ئةظةية يا(ياكبسون و كؤهن)

طرنطيىَ ب ئاظاهييَن دى ييَن رووت ددةت ،ئةوا

داكؤكيىَ ىلَ دكةن ،كؤهن الدانىَ ب مةرجىَ

ب ريَيا سالؤخدانىَ يان رِوودانةكا رؤمانكى ،يان

شعرىَ دزانت ،منوونةيىَ هةردووان ذى شعرة،

ظةطيَرانىَ ناظ دكةت"(.)77

ياكبسون هندىَ دوثات دكةت كو ئةركىَ

ئةطةر ئةم باسىَ شعرايةتييا كورتة ضريؤكىَ

شعرايةتيىَ نة ب تنىَ د شعريَداية دةمىَ

بكةين ،كا هةتا ض رِادة الدان رِؤىل د دورستكرنا

دبيَذت":شعرايةتى ب واتايا خوةيا بةرفرةه طرنطيىَ

ويَدا دطيَرِت .ئةطةر شعرايةتى الدانىَ ب خوةظة

ب ئةركىَ شعرايةتيىَ ددةت ،نة بتنىَ د شعريَدا كو

بطرت و الدان ثرت طريَداى زمانىَ شعرىَ بت،

َة،
ئةظ ئةركة ل سةر ئةركيَن دى ييَن زمانى زال

كورتة ضريؤك وةكو ذانرةكا ئةدةبىَ ل دووظ

بةلكو ذ دةرظةى شعرىَ ذى كو يةك ذ وان ل

سيماييَن خوة نيَزيكى شعريَية ،ئةو ذى ل دووظ

ثيَشيىَ دهيَتة دانا ل سةر حسيَبا ئةركىَ

بؤضوونا

وةكو(نادين

شعرايةتيىَ"( .)71ل نك (ياكبسون)ى طؤتار ل دووظ

طؤردمير)ىَ كو ب ديتنا وىَ" كورتة ضريؤك

زاَلبوونا يةك ذ وان ئةركيَن وى ئاماذة ثىَ كرى

فؤرمةكىَ طةلةك تايبةمتةند و هونةريية ،ثرت نيَزيكى

دهيَتة دةستنيشان كرن.

شعريَية"( ،)47ديسان وةكو قةسيدا سرتانكى دهيَتة

راستة شعرايةتى نة ب تنىَ د طؤتارا شعريداية،

هندةك

رِةخنةطران

هذمارتن دةمىَ دهيَتة طؤتن" كورتة ضريؤك وةكو
سرتانكى

سةرخبؤ

وهةمةجؤرة"

بةىلَ ئةطةر وةكو تيَطةهىَ وىَ الدان بهيَتة

قةسيدا

وةرطرتن ،بىَ طومان دبت ثرت طريَداى شعرىَ بت.

هةروةسا( فؤلكنز) دةربارةى كورتة ضريؤكىَ د

ئةطةر ئةم باسىَ ذانريَن دى ييَن ئةدةبى  ،وةكو

ضاظيَكةظتنةكيَدا دبيَذت ":دهيَتة هذمارتن شيَوةيةكىَ

رؤمان ،كورتة ضريؤكىَ بكةين ،دبت طةلةك

دةستهةالتدار و سةرجنرِاكيَش ثشتى شعرىَ "(.)76

()75

ئالييَن دى ذى ثشكداريىَ د ضيَكرنا شعرايةتييا

ئةطةر ئةم ذ ئالييىَ زمانيظة بةراوردييةكىَ د

واندا بكةن ،وةكو" هةر رةطةزةك ذ رةطةزيَن

ناظبةرا شعرىَ و كورتة ضريؤكيَدا بكةين ،دىَ بينني

ثيَكهيَنةريَن رؤمانىَ ب ريَكةكىَ ذ ريَكان جؤرة

َظة،
" زمان د شعريَدا د هةمان دةمدا ئارمانج و ئاال

شيعرييةتةكىَ ب رؤمانىَ دبةخشيت "(.)77

َظة ل طةل هندةك
بةىلَ د ضريؤكيَدا ب تنىَ ئاال
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َظيَن دى ئيستاتيكايىَ و كارتيَكرنىَ ل وذدانا
ئاال

خاليَن ضريؤكيَدا د طةلةك ئاراستةياندا تيشكان

وةرطرى ثةيدا دكةت"( .)72رِاستة د شعريَدا زمانة

ددةت"(.)41

هةلضوونىَ ثةيدا دكةت ،بةىلَ د ضريِؤكيَدا طةلةك

هندةك ظةكؤلةر كورتة ضريؤكىَ ذ ئالييىَ زمانىَ

ئاالظيَن دى ذى ثشكداريىَ د ظىَ ضةنديَدا دكةن،

ويَظة نيَزيكى هةلبةستىَ دبينن" دبت يةكةم تشتىَ

ئانكؤ زمان يةك ذ وان ئاالظانة ،طومان د هنديَدا

سةرجنا ظةكؤلةرى دكيَشت د زمانىَ كورتة

نينة كو هةظثشكى و نيَزيكى د ناظبةرا شعرىَ و

ضريؤكيَدا و ئةو تشتىَ ذ جؤريَن دى ييَن ئةدةبى

زمانىَ وىَ ل طةل زمانىَ ضريؤكيَدا هةية ،ئةركىَ

وةرطرتى ،شعرايةتيية ،ئةوا زمان و دبت ئاظاهيىَ

هةر دووان هةلضوون و كارتيَكرنة ،ظىَ ضةندىَ

وىَ يىَ هونةرى ذى نيَزيكى هةلبةستىَ كرى"(.)47

كارتيَكرن ل زمانىَ ضريؤكىَ ذى كرية ،ئةوذى

ئانكؤ كورتة ضريؤك وةكو ذانرةكا نيَزيكى

ذ ئاليييَ ثةيظان و ويَنةياظة ييَن سؤزىَ و

شعرىَ دبت شعرايةتييا الدانىَ ب خوةظة بطرت،

ديتنىَ ثةيدا دكةن.

()78

بةىلَ ئةظ ضةندة دكةظتة د بياظىَ كاريطةربوون و

دبت نة ب تنىَ ئةركىَ هةلضوونىَ بت د

كارتيَكرنيَدا د ناظبةرا ذانريَن ئةدةبيدا ،ئانكؤ دبت

ضريؤكيَدا كارتيَكرن ل زمانى كربت ،بةلكو ب

د ثةخشانيَدا زمانىَ شعرى هةبت و د شعريَدا

طشتى سروشتىَ كورتة ضريؤكىَ ب خوةذى كو" ل

زمانىَ ثةخشانىَ هةبت ،بةىلَ شعر هةر دمينت شعر

سةر بنياتىَ هةردو تومخيَن تريكرن و ثوختةكرنىَ

و ثةخشان هةر دمينت ثةخشان ،)47( .ئانكؤ

رِؤل د ظىَ ضةنديَدا هةبووية ،يةك ذ

شعرايةتييا الدانىَ د ضريؤكيَدا دظيا ضارضووظةيىَ

نظيسةران دةمىَ باسىَ مفايىَ نظيسينا ضريؤكىَ

وىَ وةكو ذانرا ضريؤكىَ ذ دةست نةدةت . ،ب

دكةت ،دبيَذت ":ئةم كورتة ضريؤكىَ دنظيسني ،دا

ظىَ ضةندىَ ديار دبت شعرايةتييا ضريؤكىَ هةر

تشتةكى نوو ،تةكنيكةكا نوو ،ثةيوةندييةكا نوو ب

وةكو رِؤمانىَ ذى ذبلى الدانىَ د ضةند ئالييَن ديدا

زمانيظة بدؤزين"( ،)41ئانكؤ بةردةوام ضريؤكنظيس

ذى بةرجةستة دبت.

ئاظادبت"

()79

ل ئاالظيَن نوو د نظيسينا كورتةضريؤكيَدا دطةرِت،

-3

نةمازة د بياظىَ زمانيدا ،هةرضةندة زمانىَ ضريؤكىَ

(نيَضريا رؤذى) دا

ب طشتى ذى د هةر خالةكيَدا طةلةك رِامان
هةنة ،وةكو (باىل) ئاماذةيىَ ب ظىَ ضةندىَ دكةت"
ضريؤك زمانةكىَ طةلةك ئاويَتة دورست دكةت ،د
بنةرِةتدا ل سةر بنايتىَ تيَكةلكرن و ظةشارتنىَ
دورست دبت و د هةمان دةمدا ،د هةر خالةك ذ

28

شعرايةتييا الدانىَ د كورتة ضريؤكا
وةكو بؤ مة ديار بووى ،سيمايىَ كورتةضريؤكىَ

وىَ دةليظةيىَ ددةت كو الدان ئالييةكىَ ب هيَز
بت بؤ دورستكرنا شعرايةتيىَ وىَ ،بةىلَ بىَ طومان
رِةطةز و تةكنيك ذى رِؤىل د ظىَ ضةنديَدا دبينن،
بةىلَ د ظى تيَكستيدا* رِؤىلَ الدانىَ د دورستكرنا
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الدانيَن

د

ظى

تيَكستيدا

شعرايةتييا ويَدا زالة ،هيض دةليظة بؤ ئالييةكىَ دى

ئةو

نة هيَالية ،هةتا وىَ رِادةيىَ كو زمان تيَدا بووية

ثةيرِةوكرن ئةظةنة:

ئاالظ و مةرةم و كارتيَكرنةكا نيَطةتيظ ل ثةيامىَ

 6-3الدانيَن د ئاستىَ سيمانتيكيدا:

هاتينة

كرية و بووية ئةطةرىَ شيَواندنا وىَ .ديارة

:6-6-3

ضريؤكنظيس د وىَ باوةرييَداية كو ثيَدظيية ضريؤك

سيمانتيكى ثىَ دورست دبن ،تيَدا نيشانكار ذ

ب ظى زمانىَ ثرِى الدان بهيَتة نظيسينن ئةو ذى

نيشانكرييَن خوة ظارِىَ دبت و دةاللةتيَن بةرنياس

دةمىَ دبيَذت ":ئةز طرنطييةكا تايبةت ددةمة

بةرزة دبن ،دا ييَن نوو جهىَ وان بطرن ،ئةظ ضةندة

زمانى .زمانىَ ئةدةبى ذ زمانيَن زانستى ،ئابوورى،

هةر ذ كةظندا د بياظىَ ئةدةبيدا هاتيية كرن ،نةمازة

و

ل وان سةردةمان ييَن نظيسةر يان مللةت د

عةرزوحالضييان جوداية .زمانةكى خؤ ب دةست

بارةكىَ سياسيىَ ئالؤزدا دذين ،ئانكؤ دةمىَ د

خواندةظانةكى تةمبةل ظة بةرنادةت.زمانةكىَ ثرِى

بندةست ،ظيَجا نةشيَن ب سةربةستى دةربرِينىَ ذ

ضةظةنط و هيَما وبار كريية ذ رامانىَ .دةرطةهى ل

ديتنيَن خوة بكةن ،لةورِا ثةنايىَ دبةنة بةر

بةر خواندنيَن جودا ظةدكةت .ئةطةر زمانىَ

ضةظةنطى .د دةقىَ ئةدةبيدا ل سةر بنةمايىَ هةبوونا

باركرى نةبيت ،تةكنيكيَن هونةرى نةبن ،دةق دىَ

جؤرةكىَ ثةيوةنديىَ د ناظبةرا رِةطةزيَن ئامادة و

هةر كةسةك دكاريت

د

سياسى

جوداية،

بيتة طؤتنةكا ئاسايى

ذ

زمانىَ

كؤالنىَ

دةقةكى بنظيسيت ،ب تايبةتى ضريؤكىَ"(.)44

ضةظةنط :ئةو ذى يةكة ذ رِيَكيَن الدانيَن

هندةكيَن دى ييَن نة ئامادة دورست دبت.

()45

ظى بياظيدا ضةظةنط دهيَتة ثيَناسة كرن" ئاماذةكرن

ب رِاستى دةقىَ ئةدةبى ئةوة يىَ خواندنيَن جودا

ب ثةيظةكىَ نيشانا تشتةكىَ بةرهةست يان نة

ب خوةظة بطرت ،ئةظة ذى ثرت ب رِيَيا الدانان

بةهةست بؤ رِامانةكا ب هوورى نة دةستنيشانكرى

دهيَتة ئةجنامدان ،بةىلَ ئةظ الدانة نة طةهتة وىَ

و جودا ل دووظ ئةنديَشةيا نظيسةرى ددةت"(.)46

رِادةيىَ كو ببتة ئةطةرىَ شيَليكرنا رِامانىَ ،كو

دبت ضةظةنط تايبةت بت بنظيسةريظة،ئانكؤ ذ

وةسا سةرةدةرى ل طةل خواندةظانى بهيَتة كرن كو

ضيَكرنا وى بت ،كو ثةيظىَ ذ ذيوارىَ دةوروبةر

خويَبزانكة و ثيَدظيية هةموو تشتى بزانت بيَى

وةردطرت ،يانذى ذ مرياتىَ مرؤظايةتيىَ ض ئاينى يان

سةرةداظان بدةينة دةستى ،ئةظةية هةتا رِادةيةكى د

ديرؤكىَ ،يان ئةفسانةيى يان ئةدةبى  ...هتد

ظى تيَكستيدا هاتيية كرن** ،هةر ضةندة

وةردطرت .ضريؤكنظيسى د ظى دةقيدا هةردو جؤر

ضريؤكنظيسى ل تةكنيكا مونتاجا ميكانيكى

ب كارئيناينة ،بؤ منوونة :ثةيظا (رِؤذ) بنةمايىَ

بكارئيناية ،بةىلَ ديارة تةكنيك د ناظ وان هةموو

سةرةكيية يىَ تيَكست ل سةر ئاظابووى ،دةاللةتيَن

الداناندا بةرزة بووية ،يان ئةو ذى شيَلى بووية.

وى ل نك كؤم دبن ،ل دؤر دزظرن ،ئةظ ثةيظة
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وةكو ضةظةنط ب كارهاتيية ،ئاماذةية بؤ طةلةك

دةاللةتان ذ بةر دو ئةطةران بت ،يىَ يةكىَ ئةوة،

رِامانان ،وةكو ،رِؤناهى ،هيظى و ئارِمانج ،ض بؤ

كض ئانكؤ طةجناتى و نووياتى و تةمةنىَ بضووك،

ئازاديىَ يان بؤ ثيَشكةظتنىَ ،يان هةبوونا دةولةتىَ

وةكو ئاماذة بؤ وان بري وباوةران ،يىَ دووىَ،

يان ذى ئالييةك يان كةسةك ببتة ضةظةط بؤ ظان

كض د ناظ جظاكيدا ماف خواريية و ضةوسانديية

هيظى و ئارِماجنان .ب رِاستى د تيَكستيدا ،وةرطر

و بىَ دةستهةالتة.

ب دورستى نةشيَت يةك ذ ظان رِامانان بؤ

ثةيظةكا دى وةكو ضةظةنط هاتيية ب كارئينان،

دةستنيشان بكةت ،ضونكى د دريَذاهييا تيَكستيدا

ئةو ذى ثةيظا( خةلك)ة  ،بةىلَ دبت طةلةك دوور

دهيَتة بكارئينان و ل هةر جهةكىَ جودا ذ يىَ دى،

نةبت ذ دةاللةتا خوةيا فةرهةنطى ،كو هةر

وةكو د ناظونيشانيدا دهيَت" نيَضريا رؤذىَ"(،)42

خةلكىَ بيانيية ،ئانكؤ يىَ جودا ذ وى كةسى يان

هةروةسا ل جهةكىَ دى دهيَت" تة رادهيَال رؤذىَ،

طرؤثى ،ديسان د دريَذاهييا تيَكستيدا دةنطىَ خوة

ئاظ د دةستىَ تةدا د مةهى"( ،)48ديسان ب ظى

وةكو بةرامبةر يىَ كضكىَ هةبووية.

رِةنطى هاتيية"ئةو دبيَذن :دزيَن ( رؤذ) ىَ رةظني.

جهناظىَ (ئةو) ذى

وةكو ضةظةنط د ناظ

كولؤخيَن وان يىَ ب سةرىَ رميَن مةغوالظة"(.)49

تيَكستيدا هاتيية ،دبت بؤ بةرؤكىَ ديىَ بةرامبةر

ديسان دهيَت"د ةغةرا نيَضريا (رؤذ) يَدا (ضوون) و

طرؤثى ،ئانكؤ( دوذمن) هاتيية ب كارئينان.

د ظان هةموو جهاندا

ضريؤكنظيسى ضةظةنطىَ ئاينى ذى ب كارئيناية،

(مان) دبنة طومان".

ض سةرةداظيَن ديار نينن ،كا كيذان واتا

بؤ منوونة"هةر هةظسةد ساال جارةكىَ هؤسا

ب دورستى مةرةمة.

دقةوميت ل كناريَن دةريايىَ و ل بةر رؤناهى ييَن

()51

ثةيظا( كضك) وةكو ضةظةنط د تيَكستيدا

سؤر ،دةمىَ ( ئو ..نس) دبيتة ميَظانىَ زكىَ

هاتيية ب كارئينان ،سيما و ئاخظتنا وىَ د دريَذييا

نةهةنطى .)57( "..ديارة (ئونس) ضةظةنطة بؤ وى

تيَكستيدا بةردةوام دبت ،وةكو دهيَت " وىَ

كةسى يان طرؤثى...هتد يىَ مة باس ذىَ كرى ،ذ

كضكا دةمساىلَ رؤندك و خوها بن طوهيَن وىَ ميَتني

ئةجنامىَ شؤرِشطيَرِى ومافخوازييَ تووشى زيندانىَ و

و ثةيظ ماينة د طةوريىَ را .طؤتى :بؤ مرنىَ ئةم

ئةشكةجنةدانىَ دبت؛ ضونكى ئوونس ثيَغةمبةر ذ

هةمى ضاظ ل هةظني"( .)51ديت كض ل ظيَرىَ

ئةجنامىَ شؤرِشىَ ل سةر بتثةريَسيىَ دكةظتة د زكىَ

ضةظةنط بت بؤ كةسةكى ،طرؤثةكى يان

نةهنطيدا ،لةورِا ئةظ ضةظةنطة ب كارئيناية.

ثارضةيةكىَ ذ مللةتةكى يان هندةك كةسيَن خودان

بتشكاندن ذى ضةظةنطة و ل دو جهيَن جودا

بري و باوةريَن ثيَشكةظتيخواز و مافيَن وان خوارى و

هاتيية ،يىَ يةكىَ" بةرامبةر شكاندنا بتيَن مة و

خودان كيَشة .دبت ب كارئينان ظىَ ثةيظىَ بؤ ظان

هةتكاندنا خوداوةنديَن مة ،هةمى دارستان نابنة
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بةرملةك"( .)57ديسان دهيَت " كضكىَ طؤتى:

وةردطرن نةطوجنان ثةيدا دبت ،لةورِا ذى خواست

ئةميَن بتشكيَن و هونيَن ليَهبوك .)54( "...ديارة ل

دهيَت بؤ نةهيَالنا وىَ الدانا ذ نةطوجنانىَ ثةيدا

جهىَ يةكىَ بةرؤكىَ دوذمنانة كو شؤرِشا وى

دبت(.)52

طرؤثى وةكو زؤرداريية ل ثريؤزييَن وان دهيَتة

د ظىَ تيَكستيدا ضريؤكنظيسى ذ بؤ دورستكرنا

كرن ،بةىلَ ل جهىَ دوىَ كو ئاخظنت يا طرؤثىَ

شعرايةتييا وى ب بةرفرةهى مفا ذ ظىَ ضةندىَ

شؤرِشَطيَرِة و بتشكيَن رِمانا ثيَشكةظنت و نووكرنىَ

َظةدانىَ و نةطوجنانا
ديتيية ،وةكو :نةطوجنانا ثال

دطةهينت .ب رِاستى كؤنتيَكستىَ ئةظ ضةظةنطة

َناظى ،وةكو د ظان منوونةياندا خويا دبت:
هةظال

تيَدا هاتينة ب كارئينان شيَليياتيىَ د رِامانيَن واندا

 " -دةمساىلَ رؤندك و خوها بن طوهيَن وىَ

ثةيدا دكةت و ظةكرنا طريَكيَن وان ب زةمحةت

ميَنت"( ،)58وةكو ديار كارىَ ( ميَنت) هاتيية ثالظةدان

دكةت ،ضونكى طةلةك جاران ضريِؤكنظيسى ض

بؤ كارايىَ ( دةمسال)  ،ل ظيَرىَ طوجنان نينة،

ئيحاْ و سةرةداظان نادتة وةرطرى و ئةظىَ ضةندىَ

ضونكى دةمسال بىَ طيانة و ميَنت كارةكة طياندار ثىَ

ذى كارتيَكرنةكا نيَطةتيظ ل طةهاندنا ثةياما

رِادبن ،لةورا مةرِةم ذ ميَتنىَ ئةوة كو دةمسال وان

تيَكستى كرية.

رِؤندكيَن وى طرؤثى يان كةسى ئةويَن ذ ئةجنامىَ

 : 0-6-3الدانا د ثالظةدانيَدا ( نةطوجنان )

نةخؤشى و ستةمىَ و خوها ذ ئةجناما كار و

وةكو دهيَتة زانني ثةيظيَن د بياظىَ رِيَزمانيَدا د

خةباتىَ دريَذن ،هةلدكيَشت يان ثاقذ دكةت.

رِستيَدا ل طةل يةك ،ثيَدظيية طوجناندن د ناظبةرا

 " -تاظى ييَن بارانا هةستيكيَن وى ئاليسنت"( ،)59د

واندا هةبت ،نةمانا وىَ طوجناندنىَ الدانىَ ثةيدا

ظىَ منوونةيىَ ذيدا ثالظةدانا كارىَ ئاليستنا

دكةت و ئةوة شعرايةتيىَ دورست دكةت ،لةورِا (

هةستيكان بؤ كارايىَ تاظييَن بارانا نة طوجناية ،دبت

جان كوهن) دبيَذت " :طؤتارا شعرى ب

تاظييَن بارانا ب كارىَ ثاقذكرنىَ ،ئاظدانىَ،

بةراوةردكرن ل طةل ثةخشانىَ طؤتارةكا كيَم

ضاندنىَ ...هتد رِابت ،بةىلَ ئاليسنت نة ذ كاريَن

ريَزمانة ،ئةو ذى د ئاستىَ رِيَزمانىَ يىَ تايبةتدا ئةوىَ

وانة ،نةمازة ئاليسنت طياندار ثىَ رِادبن ،ب رِاستى

طوجنانا سيمانتيكى نوونةراتييا وىَ دكةت"(،)55

ظةكرنا الدانىَ كارةكىَ ب زةمحةتة ،ضونكى ئةظ

مةرةم ذ ظىَ ضةندىَ ئةوة" ئةو ئةركيَن رِيَزمان

دةربرِينة د ثارطرافةكىَ نة رِؤندا ذ تيَكستى هاتيية،

ددةتة ثةيظىَ و ل سةر ئاستىَ ثالظةدان و

ضريؤكنظيس ض سةرةداظ و ئيحاْ نة داينة وةرطرى،

دةستنيشانكرنىَ و هندةكيَن دى ب جه دهيَن،

ثيَدظيية ظةكرنا ثةياما هةر طؤتارةكىَ د شياندا بت.

ثةيظ نةشيَت وان ئةركان ب جه بينت"(،)56

 " -ىلَ ( رؤذ) طةلةكا شيم بوو"( ،)61د ظىَ

ضونكى د طؤتارا شعريدا دةمىَ ئةم واتايا يةكىَ

منوونةييَدا سالؤخدانا رِؤذىَ ب شيماتيىَ نة دجهىَ
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خوةداية ،ضونكى رِيَزمانزان دةمىَ هةظالناظى ثيَناسة

ئةشكةجنة و نةخوةشييان دبن .ئةظ ضةندة شةهيانة

دكةن ،دبيَذن ":دووظةالنك و تةواوكةرة بؤ ئةوىَ

بؤ دوذمنى ،بةىلَ شةهيانيَن سؤرن ،ضونكى ب

دووظةالنكيىَ بؤ دكةت ،ب رِيَيا دياركرنا

خوينىَ ظةداينة ،يان دبت سؤر رِةنطىَ ئاطرى بت.

ساخلةتةكىَ ذ ساخلةتيَن وى ،ثرتييا جاران

هةرضةندة ئةو جهىَ ئةظ دةربرِينة ىلَ هاتيية

تةواوكةر طوجناى و هةظجؤتىَ ئالييىَ تةواوكةرىَ

بكارئينان طومانىَ و دودليىَ ل مةرةم و مةبةستيَن

ويية ،ضونكى هةردو ثيَكظة يةكةيةكا سيمانتيكى يا

وىَ ييَن دورست ثةيدا دكةت.

تةظاظ ثيَكدهينن".

()61

د ظىَ منوونةيا ل سةريدا ئةظ طوجنانة نينة ،ضونكى "

 :0-3الدانيَن ثيَكهاتةيى
ئةظةذى

تةوةرةكىَ

طرنطة

ذ

تةوةريَن

هةظالناظ ب سرؤشتىَ خوة رِؤىلَ دةستنيشانكرنىَ

دورستكرنا شعرايةتييا تيَكستى ،هةتا دطةهتة وىَ

دطيَرِت ،هةر يةك ظى رِؤىلَ نة طيَرِت ب الدان يان

رِادةيىَ هةلبةستظان( ئةرِاطؤن) دبيَذت":شعرايةتى

ويَنة دهيَتة هةذمارتن"( ،)67لةورِا ئةظ ضةندة بووية

ب ريَذةيا كووربوونىَ د زمانيدا و دوبارة ئافراندنا

ئةطةرىَ دورستبوونا الدانىَ د ظىَ منوونةييَدا ،رِؤذ

وى ل طةل هةر ثيَنطاظةكىَ ب جه دهيَت .ئةظ

ب خوةذى هيَماية – وةكى هاتيية دياركرن –

ضةندة شكاندنا هةيكةليَن ضةسثاييَن زمانى و

ئانكؤ ب دةستنةئيَخستنا وان تشتيَن رِؤذ

دةستووريَن

طؤتارىَ

بووية هيَما بؤ وان ،يان خوة بدةستظةنةبةردانا

دخوازت"( ،)64هةر ذ بةر ظىَ ضةنديَية هندةك

وان تشتان.

نظيسةر دياردةيا شيَوازطةريىَ بؤ بليمةتييا زمانى

 " -د ناظ شةهيانيَن سور دا ب لةيزين"(،)67

دزظرينن ،ديسان ضونكى ذى " دةليظةيا

بكارئينانا ساخلةتىَ سؤر بؤ شةهيانىَ نة طوجناية،

دووركةظتنىَ ذ بكارئينانا كةهى ددةت ،هينطىَ

ضونكى شةهيانىَ رِةنط نينة ،بةلكو دبت بيَذين:

تيَكدانةكىَ د سيستةمىَ زمانيدا دكةتن ئةو تيَكدانة

شةهيانا دريَذ ،بةرفرةه ،خوةش ...هتد ،لةورِا دظيا

ب خوة دبتة رِيَكخسنت"( .)65دبت ئةو الدانة د

وىَ نةطوجنانىَ نةهيَلني ،ضونكى سؤر رةنطىَ

طةلةك ئاليياندا رِوو بدةتن بةىلَ ئةويَن جهىَ

خوينيَية ،ئانكؤ نةخوةشيىَ و ضونكى ئةظ دةقة

سةرجنىَ كو د ضريِؤكيَدا ب ظى رِةنطىَ بةرفرةه

هةظدةقة ل طةل ضريِؤكا ئيرباهيم ثيَغةمبةرى دةمىَ

بهينة ثةيرِةوكرن ئةظةنة:

هاتيية هاظيَنت د ناظ ئاطريدا ،ذ بةر شكاندنا وى بؤ

:6-0-3

رِيَزمانى

و

ياساييَن

ليَزظرِين

بتيَن مللةتىَ خوة ،لةورِا دبت مةرةما

ديارة ئةظىَ ضةندىَ ذى طريَدان ب شعرايةتيىَ

ضريؤكنظيسى ئةو بت دةمىَ كةس يان طرؤثىَ

ظة هةية ،كو دهيَتة ثيَناسة كرن " ظةطوهازتن ذ

مافخواز دكةظنة د دةستىَ دوذمناندا تووشى

شيَوازةكى د ئاخظتنيَدا بؤ شيَوازةكىَ ديىَ جودا ذ
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يىَ يةكىَ ،ئةو ذى ب رِيَيا ظةطوهازتنىَ د ناظبةرا

ضؤكا د ئاخيَدا ضوونة خارىَ"( .)68وةكو ديار ب

كار و دةميَن وى يان جهناظان د ناظبةرا تاك و كؤدا

شيَوازىَ جهناظىَ ئاخظتنكةر دةست ثىَ دكةت،

دهيَتة

ثاشى بؤ جهناظىَ سيىَ دهيَتة ظةطوهازتن ،ثاشى

يان

ئامادةبوون

و

ئامادةنةبوونىَ

ئةجنامدان"(.)66
د ظى تيَكستيدا ضريؤكنظيسى تةكنيكا مؤنتاجا

بؤ كةسىَ دووىَ و ل دووظدا جارةكا دى بؤ
كةسىَ سيىَ.

ميكانيكى بكارئيناية ،يان دبيّذنىَ ضاثتةرةكرنا

" -ئةظ ض بلنداهي ية؟! تةير ثيَنج سةد هزار ساالن

ضريؤكىَ ،ئةو ذى سةربةستيىَ ددةتة ضريؤكنظيسى

ب فريت نا طةهيتة ملىَ وى ....وةختىَ تو يىَ

بؤ طوهؤرِينا دةمى و جهى و جهناظان....هتد،

ساخ(ما كةنطى تو مرى)  ....ىلَ (رؤذ) طةلةكا

دةمىَ بظيَت بيَهظةدانةكىَ بكةتن و هةناسةيكىَ

شيم بوو .)69( ".....د ظىَ منوونةيي ذيدا شيَوازىَ

بكيَشت ،بؤ ظةطوهازتنا رِوودانان و دةستثيَكرن ب

ئاخظتنكةر دةست ثىَ دكةت ثاشى دبتة

ظةطيَرِانا ئالييةكىَ دى ذ رِوودانيَن سةرةكى(.)62

كةسىَ دووىَ و ل دووظدا بؤ كةسىَ سيىَ

دبت ئةظىَ تةكنيكىَ ب دورستى ئةركىَ خوة
نةطيَرا بنت ،ضونكى ضريؤكنظيسى د هةر

دهيَتة ظةطوهازتن.
 : 0-0-3رِستةيا رِاطر

ضاثتةرةكيَدا الدانا ليَزظرِينىَ ب كارئيناية و ب

ئةظ ضةندة رِوو ددت دةمىَ هةلبةستظان

بةرفرةهى هةتا دطةهتة وىَ رِادةيىَ طةلةك جاران

"رِةطةزةكىَ زمانى يىَ نوو يان دةستةواذةيةكا

شيَليياتى د تيَكستيدا ثةيدا كرية ،كو خواندةظان

ئاخظتنىَ ددانتة د ناظ هندةك رِةطةزيَن دى ييَن

نزانت هندةك ئاخظنت ييَن كيذان كةسايةتييَنة و كى

ثيَكظةطريَداى و زجنريةكرى د ثيَكهاتنيَدا ،د

دبيّذت ،كو تيَكةلييةك د ناظبةرا ئاخظتنا وان

ئةجنامدا هندةك رِةطةز ذ جهيَن خوةييَن رِةسةن

ظةطيَرِيَن ب كارئيناين ثةيدا دبت ،ئةظ ضةندة ذى

دهيَنة الدان ب شيَوةيةكىَ رِيَكخستنا طؤتارىَ تيَدا

دبتة ئةطةرىَ تيَكدانا رِامانان و بةرزةبوونا ثةيامىَ،

الواز

رِاطر

منوونة بؤ ظىَ الدانىَ:

ثةيوةنديثيَككرن بةردةوام دبت"( .)21بيَطومان دةمىَ

 " -بؤ مرنىَ ئةم هةمى ضاظ ل هةظني ،هندةك ثةيظ

ئةظ ضةندة دهيَتة ئةجنامدان مفايىَ خوةيىَ تايبةت

مانة د طةورييَدا ،دةسناىلَ رؤندك و خوها بن

هةية ،هةر ضةندة دةق ثىَ دريَذ دبت ،بةىلَ ضونكى

طوهيَن وىَ ميَنت.

" هةلبةستظان ب كارنائينت ب تنىَ ذ بؤ هندىَ

 -تو بيَذى ئةو ذى....

نةبت ،دا رِةهةندةكىَ سيمانتيكييىَ نوو ب جهبينت

هةر ثةيظةكا ظىَ ثرسىَ ذ بةرئاشةكى طرانرت

دبت،

ثشتى

ظةكرنا

دةقىَ

كو رِامانا طشتييا تيَكستى زةنطني دكةت و

بوو...مليَن وى د بنظة خوار بوون ،ثيَن وى هةتا

87

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

7144 ،41 -27

ثشكداريىَ د بةرفرةهكرنا شعرايةتييا ويدا

طرؤث تووش بووى هةر وةكو دظيَت ديار

دكةت"(.)21

بكةت،كو ل طةل ظىَ ضةندىَ ئةو شكةستنة

ضريؤكنظيسى د ظى تيَكستيدا مفا ذ ظىَ الدانىَ

ناطةهتة ذناظربنىَ .رِستةيا دووىَ ذى (ما كةنطى تو

كريية ،بؤ منوونة دةمىَ دبيَذت ":تاظى ييَن بارانا

ثةيا بووى؟)هةر ب هةمان شيَوة رِاطرتنا رِستةيا

هةستيكيَن وى ئاليسنت و جؤكيَن خوهىَ( نة يا

(وةختىَ تو يىَ سوار) ية كو سوار بوون ذى

شةرمىَ) ظ جيَنيكيَن وى دا د هاتنة خوار"( ،)27ئةظ

ئاماذةية بؤ شيان و دةستهةالت و هيَزىَ ،هةر

منوونة ية مة ذ ضاثتةرىَ يةكىَ وةرطرتيية ،كو

وةكو ديار دبت كو رِاستة نوكة تو نةيىَ سوارى،

ئاخظنت ل سةر زارىَ خةلكيية ،دةمىَ وى كةسى

بةىلَ دىَ هةر مينى ل جهىَ بةرز و ئةو دةستهةالتة

كو ديارة هيَماية دبت هةر بؤ كةسةكى بت يان

بةردةوامة ل نك اليةنطريَن تة .ل جهةكىَ ذى ذ

ذى طرؤثةكى ....هتد ييَن شؤرِشطيَرِ و مافخواز

تيَكستى رِستةيا رِاطر ( يا نار كوني بردا) دو

سالؤخ ددةت .رِستةيا رِاطر ( نة يا شةرمىَ) ية كو

جاران هاتيية بكارئينان ،بؤ منوونة دةمىَ

ئاماذةية بؤ وان جؤكيَن خوهىَ ييَن ب جيَنيكيَن

دبيَذت":بيَدةرا طةمنى و بارانا ئاطرى ( يا نار كوني

ويدا دهيَنة خوار ،ئانكؤ هزركرن كو دبت ئةو

بردا)" ( .)24ئةظ تيَكستة هةظدةقة ل طةل ضريِؤكا

خوهة يا شةرمىَ بت ،ضريؤكنظيس دوور دئيَخت،

ئيرباهيم ثيَغةمبةرى دةمىَ بتيَن مللةتىَ خوة

دا وةرطر ل ئةطةرةكىَ دى يىَ كو مةبةستة

دشكيَنت ،ئةو ئاطرةكى بؤ ئامادة دكةن و

بطةرِت ،كو دبت خوه نيشانا كار و خةباتا ويية ذ

دهاظيَذنة دناظدا (.يا نار كوني بردا) ئاخظتنا خودىَ

بؤ ب جهئينانا ئوميَد و ئارماجنان.

مةزنة ذ بؤ هندىَ دا ئةو ئاطر سار ببت و ئيرباهيم

ديسان د ضاثتةرىَ دووىَ ذيدا دهيَت " وةختىَ

بهيَتة ثارازتن .ديارة ل ظيَرىَ ئةظ ضةندة هاتيية

تو يىَ ساخ ( ما كةنطى تو مرى؟)  ،وةختىَ تو يىَ

بكارهاتن شؤرش و مافخوازييا وى كةسى يان

سوار( ما كةنطى تو ثةيا بووى؟)  ،وةختىَ تو يىَ

طرؤثى شكاندنا بتانةن ،لةورِا طرتن وئةشكةجنةدانا

كيظى ،وةختىَ تو يىَ كةهى ،تة رادهيَال( رؤذ) ىَ

وان-وى -ذ ئالييىَ دوذمنيظة ليَكضواندنة ب وى

و ئاظ د دةستىَ تةدا دمةهى"( .)27د ظىَ منوونةييَدا

ئاطرىَ ئيرباهيم توش بووى ،كو دةربرِينا (بارانا

دو رِستةييَن رِاطر دهيَنة دينت ،هةردو ذى ب

ئاطرى) ئاماذة دكةتة هندىَن لةورِا رِستةيا رِاطر(

شيَوةيىَ ثرسياركرنيَنة ،يا يةكىَ (ما كةنطى تو

يا نار كوني بردا) ئايةتا قورئانا ثريؤزة،

مرى؟) ديارة مةرةم ذىَ ئازراندنا طومانيَية ل مرنا

ضريِؤكنظيسى بكارئيناية مةرةم ذىَ رِاوةستيانا بارانا

وى كو ديارة مةرةم ذىَ نةساخيية ،يان مرنا وى

ئاطريية دا ب سالمةتى دةرباز ببت.

ئاماذةية بؤ زيندانكرنىَ يان شكاندنىَ ،دةمىَ ئةو
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سةبارةت بة ضريؤكةكة ثيَشكةش دةكات"(.)22

ديارة ب بؤرينا دةمى ،طوهؤرِين ب سةر هةموو

ثةراويَزا ضريؤكنظيسى د ظىَ تيَكستيدا ب كارئيناى

تشتيدا دهيَت ،ضونكى هةردةم مرؤظ ل تشتىَ نوو

ئايةتةكا قورِئانا ثريؤزة ،ئةو ذى "قلنا يا نار كوني

دطةرِت ،نةمازة كةسىَ داهيَنةر بةردةوام

بردا و سالما"( ،)28ديارة ئةظ ضريِؤكة هةظدةقة ل

ئافريَنةرىَ ئاالظيَن ئيحائييَن نووية ،دا مةرةما خوة

طةل ضريِؤكا (ئيرباهيم) ثيَغةمبةرى،دةمىَ داخوازىَ

ب رِةنطةكى كاريطةر بطةهينت ،لةورِا" بنةمايىَ

ذمللةتىَ خوة دكةت بتثةريَسيىَ

بهيَلن،

جهى (شيَوةيىَ ضاثكرنىَ) ذ ديارترين رِةطةزيَن

بانطةوازييا وى ب جه نائينن ،لةورِا دةمىَ رؤذةكىَ

ئاظاكرنىَ ئةوىَ شاعرىَ نوو دثيَكئينانا تيَكستىَ

ذ باذيَرى دةردكةظن ،ئةو بتيَن وان دشكيَنت ،د

خوةيىَ شعريدا ثشت بةستنىَ ثىَ دكةت،دهيَتة

ئةجنامدا ئةو ذى ئاطرةكى بؤ دروست دكةن،

هذمارتن،كو نيشانا نة زمانى كرية ئامرازىَ

لةورِا ئةظ ئايةتة ذ بؤ هنديَية كو ئةو ئاطر بؤ وى

دةربرِينىَ بؤ بةرهةمئينانا دةاللةتا تيَكستىَ"(.)25

تةزى و ئيَمناهى بت.

ديارة هةمان ضارةنظيس

ضريِؤكنظيسى د ظىَ تيَكستيَدا ،سىَ شيَوة ذ ظى

ضريؤكنظئيس بؤ وى (طرؤثى ،بةرىَ يان كةسى)

جؤرىَ الدانىَ ثةيرِةوكرينة ،ئةو ذى:

يىَ شؤرِشطيَرِ و مافخواز دبينت ،كو طرتن و

 :6-3-3ثةراويَز

ئةشكةجنةدانا وى ب بارانا ئاطرى ناظ دكةت ،كو

()29

مةرةم ذ ظىَ الدانىَ د تيَكستيدا ئةوة كو "

ل طةل ضريؤكا ئيرباهيم ثيَغةمبةرى هةظدةقة ،لةورِا

ثةرِاويَزن بؤ تيَكستىَ هةلبةستىَ ،هةردةم يةكسةر

هةر ل ثةراويَزان ظى تشتى بؤ خويَندةظانى ديار

ثشتى ناظونيشانى يان ل داوييا ناظةرؤكا هةلبةستىَ

دكةت ،ئانكؤ وةكو ئيحائةكة كو خواندةظان مفاى

دهيَت ،ثرتييا جاران ذ رِستةيةكا كورت ثيَكدهيَت،

ذىَ ببينت بؤ ظةكرنا طريَكيَن تيَكستى.

كو دياريية يان ئاماذةية بؤ جهى يان دةمى يان بوونا

َهى و رِووبةرىَ ظةكرى
 :0-3-3ظاال

هةلبةستىَ و دبت ذ تيَكستةكىَ ضرِ ثيَكبهيَت ئاماذة

وةكو دهيَتة زانني ظاالهى ،ئانكؤ ضننة ،بةىلَ

بكةتة رِوودانةكىَ يان هزرةكىَ رؤن بكةت ،يان

نوكة د بياظىَ شعرايةتييَدا رِووبةرىَ سثى ذى

ذى كةسايةتييةكىَ ددةتة نياسني"( .)26ب رِاستى

واتاييَن خوة ييَن تايبةت هةنة و" هةلبةستظان ئةظ

ئةظة ذ وان الدانانة ييَن ب هةمان شيَوة وةكو

َ ئةويَن بيَدةنطيىَ دكةنة زمانةكىَ
رِووبةريَن ظاال

تةكنيك د ضريؤكيَ ذيدا هاتيية ب كارئينان "ئةم

نوو ،وةكو ئاالظةكىَ شعريَيىَ سةركةظتى دبينن ذ

تةكنيكة لة ثةرِاويَز يان لة ثيَش دةست ثيَكردنى

بؤ دةربرِينىَ ذ تشتىَ زمان نةشيَت دةرةهى

ضريؤك دةنوسريَت كة ضريؤكنوس بة هؤيةوة

بكةت"( .)81طرنطييا ظىَ ضةندىَ د بياظىَ

رةوتى طيَرِانةوة بةرةو ثيَش دةبات ياخود زانيارى

شعرايةتييَدا دطةهتة وىَ رِادةيىَ ئيَدى " هةول
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نادةن بؤ تذيكرنا سثياتييىَ  ،سثياتى ب خوة

هةروةسا د منوونةيةكا ديدا دهيَت "د ناظ

نيشانكارة"( ،)81بيَطومان نظيسةرى مةرِةميَن خوةييَن

شةهيانيَن سوردا ب لةيزين ،ضةرخا ظةدةين ،ب

تايبةت ذ ظىَ الدانىَ هةنة " مةرةم ذ زمانىَ

كةنني .)85("...ل ظيَرىَ دبت ضريؤكنظيسى ئةظ

نظيسينىَ ب ظى سيمايى ،ضريؤكىَ بكةتة

ظاالهيية هيَالبن كو خواندةظان هةر تشتىَ بظيَت ل

بوونىَ

سةر وان تشتيَن وى ئاماذة ثىَ كرى كو د ناظ

ئامريةكىَ

بةرهةمئينانىَ،

ذ

دايك

رِانةوةستت ،خواندةظانى ذى بكةتة بةرهةمهيَنةرىَ
رِامانان ،ئيَدى نةمينت ب تنىَ وةرطر و
ب كارهيَنةر.)87( "...

شةهيانيَن سؤردا دكةن زيَدة بكةت.
د ثارضةيةكا ديدا ذ تيَكستى ضريؤنظيسى
رِةوانبيَذييا بىَ دةنطيىَ بؤ وى تشتىَ نةهيَتة طؤتن

د بياظىَ ضريؤكيَدا ئةظ ضةندة هاتيية ثةيرِةوكرن،

يان ب عةيب و عةورت دهيَتة زانني ب كارئيناية،

بةىلَ ثرت د ديالؤكيَدا ،زاراظىَ ( ثانتؤمايم) بؤ ب

دةمىَ دبيَذت ":ذ هةر ضار كنارا وةرن ،هون

كاردهات ،بةىلَ نوكة بةرفرةهرت و ب شيَوةييَن

هةمى د خاستينة بؤ شةهيانىَ ،دةرطةها دةر و دور

نووتر دهيَتة ثةيرِةوكرن ،هةروةكو د ظىَ تيَكستيَدا

كةن ،ذ بري نةكةن ( )........ذنيَن خؤ ختم و مور

ديار دبت ،بؤ منوونة " :تو بيَذى ئةو ذى.)87( "...

كةن"( .)86وةكو ذ كونتيَكستى ديار دببت ،مةرةم

وةكو ديار ضريؤكنظيسى ئةظ ثرسة بؤخويَندةظانى

ذ ظىَ ظاالهيىَ ئةندامىَ سكسيىَ ذنيَن وانة ،كو

هيَالية ظةكرى ،بةىلَ ثيَدظى بوو سةرةداظ و ئيحائةك

نةظياية يةكسةر ناظىَ وى بينت.

تيَدا هةبا دا وةرطرى شيابا تةظاظ بكةت ،هةرضةندة

 3-3-3ثارضةكرن

كةسىَ ثرسياركةر ذى خويا نينة ،شيَليياتييةك تيَدا

ئةظ الدانة ب تنىَ يةك جار د تيَكستيدا هاتيية

هةية ،بةىلَ بيَطومان ئةظ ظاالهيية تشتةكة نظيسةرى

ب كارئينان ،مةرةم ذ ظىَ تةكنيكىَ ئةوة "يةكةيا

نةظياية ب رِؤنى ئاماذة بؤ بكةت و بيَذت ،بةىلَ ب

ثةيظىَ د تيَكسيتَ شعريدا بهةلوةشينن ،ئةو ذى ب

ديتنا من دبت ئةظة ئاماذة بت بؤ هندىَ كو ئةو

ظةطوهازتنا وىَ بؤ تيثيَن بةالظكرى يان ثارضةييَن

طرؤث يان كةس دةمىَ دهيَتة طرتن و

ذيَكظةكرى كو ل سةر بةرثةرِى ب رِةنطةكى

ئةشكةجنةدان( تو بيّذى كيَشةيىَ بفرؤشت؟) ل

ستوونى يان ئاسؤيى يان ثايةكرى بةالظ بكةن"(.)82

جهةكىَ دى ذى ئةظ ضةندة دهيَت " :هةر ثةيظةكا

ضريِؤكنظيسى شيَوةيىَ ثارضةكرنىَ بؤ برِطةيان

ظىَ ثرسىَ ذ بةرئاشةكى طرانرت بوو،)84(" ..

ب كارئيناية ،ئةو ذى بؤ ثةيظا (ئو ..نس) كو ب

دبت هيَالنا ظىَ ظاالهيىَ و دانانا خاالن ذ بؤ

ظى رِةنطىَ دياركرى نظيسيية ،وةكو ثيَشوةخت

هندىَ بت ب ويَنة ذى طرانييا وىَ ثرسىَ نيشا

هاتى كو ( ئونس) ثيَغةمبةرة ،وةكو هيَما هاتيية ب

خواندةظانى بدةت.

كارئينان ،ئةو ذى بؤ(كةس ،طرؤث ،اليةنىَ...
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هتد) شؤرِشطيَرِ و مافخوازن وةكو دهيَتة زانني

ضاثتةرذيدا طوهؤرِينا شيَوازان دطةهتة وى ئاستى

دةمىَ ئونس كةتيية د زكىَ نةهنطيدا كو ئيحائة بؤ

ديار نينة كا ئاخظنت يا كيَية ،ظةطيَران تيَدا طةلةك

طرتن و زيندانكرنىَ و ثشتى نةهةنط وى دهاظيَتة

شيَليية ،ضونكى هندةك جاران ئاخظنت ل سةر زارىَ

دةرىَ يىَ نةخوةش بوو " و هو سقيم"( ،)88ئةظةذى

ظةطيَرِى دهيَت و هندةك جاران ظةطيَرِ ئاماذةيىَ

ئيحائة بؤ ئةشكةجنةدانىَ ،ئانكؤ ضريؤكنظيسى ظياية

دكةتة هندىَ كو ئاخظنت يا كضكيَية يان هندةك

ب ويَنة و شكاندنا ثةيظىَ ظى نةخؤشى و

جاريَن دى يا خةلكييةيان يا ئةويية ،بةىلَ هيض

ئةشكةجنةدانىَ نيشا خواندةظانى بدةت.

رِيَكخستنةك تيَدا د ناظبةرا واندا ناهيَتة دينت ،ض د

 :4-3ئاستىَ رِيتمى

يةك ضاثتةردا يان ذى ذ ضاثتةرةكى بؤ يةكىَ دى،

رِيتم طريَداى الدانيَن دةنطيية د تيَكستيدا،

ئانكؤ ئةظ ضةندة طةلةك ب تيَكةىل هاتيية

ضونكى " رِيتم ذ دوبارةكرنا دةنطى د دةميَن

ثةيرِةوكرن .هندةك جاران دطةهتة وىَ رِادةيىَ ديار

دياركريدا دورست دبت ب رِةنطةكى جودا ذ

نينة كا ئاخظنت يا كيَية ،لةورِا واتاذى د ناظدا

دياردةييَن دةنطييَن دى د ناظ تيَكستيدا"( .)89ديارة

بةرزةية و رِؤن نينة.

ئةظىَ دياردةيىَ د بياظىَ شعرايةتييَدا مفايىَ خوة

 : 6-4-3دوبارةكرن

هةية ،ذ بةركو " كريارا شعرايةتيىَ د هةر دو

ئةظ ضةندةذى دو ئةركان دبياظىَ تيَكستيَدا

ئاستيَن زمانيدا ئاستىَ دةنطى و يىَ سيمانتيكى

دطيَرِت" ئةركىَ دةالىل ية ،دةما هوزانظان

ثيَكظة دهيَتة ئةجنامدان ،بىَ طومان ضةنس بؤ ئاستىَ

يةكةيةكا فةرهةنطى ب هةمان شيَوة دوبارة

دةالليية"( .)91د ظى تيَكستيذيدا ضةند بةرِةذةنطيَن

دكةتةظة ،مةبةست ذ ظى كارى داكؤكيكرنا

رِيتمى دهيَنة دينت وةكو مة ثيَشوةخت ئاماذة ثىَ

هوزانظانى ية ل سةر رةطةزةكىَ دةالىل ذ رةطةزين

كرى ،نظيسةرى مؤنتاجا ميكانيكى د ئاظاكرنا ظىَ

ثةيامىَ و ظةطوهاستنا وىَ ية بؤ وةرطرى

تيَكستيَدا ب كارئيناية ،ضونكى ئةظ تةكنيكة ذ بؤ

راستةوخو ...ئةركىَ دى ئةركىَ جوانكارى ية،

هندىَ دهيَتة ثةيرِةوكرن ،دا كو نظيسةرى ئازادييا

دهةردوو ئاستيَن دةنطى و ثيَكهاتةيى دا دهيَتة

طوهؤرِينا جهناظان و دةمى ...هتد هةبت ذ

دةستنيشانكرن و ديار كرن"(.)91

ضاثتةرةكى بؤ يةكىَ دى ،دبت هندةك جاران

هةرضةندة ئةظ تيَكستة ب تؤبؤطرافيا ثةخشانىَ

نظيسةر ب رِيَيا ظىَ ضةندىَ بشيَت هةست ب

هاتيية نظيسني ،بةىلَ دىَ بينن ل هندةك جهان مفا ذ

رِيتمةكى ل نك خواندةظانى ثةيدا بكةت ئةطةر ئةو

دوبارةكرنىَ هاتيية دينت .بؤ منوونة د وىَ ئاخظتنا ل

ضةندة ب رِةنطةكى رِيَكخستى هاتبتة كرن ،بةىلَ ل

سةر زارىَ (ئةو) ان هاتيدا ،ئانكؤ بةرؤكىَ بيانى

ظيَرىَ ئةظ ضةندة دورست نةبووية ،هةر د يةك

(دوذمن) برِطةيةكا طرتى د داوييا كاراندا هاتيية
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دوبارةكرن ،وةكو ديار دبت "هندا ماى بانطا

وةختىَ ...........ضوار جاران هاتيية

هةلديَرين و ئاوازيَن سةركةفتنىَ ب ذةنني د ناظ

جهناظىَ (تو) .....شةش جاران هاتيية

شةهيانيَن سوردا ب لةيزين ،ضةرخا ظةدةين ب

نيشانا نفشى يا دؤخىَ خستنةسةرَ (ىَ)

كةنني"( .)97وةكو ديار ئةظ برِطة رِيتمةكى و

...........ضوار جاران هاتيية

ئاوازةكىَ ثةيدا دكةت ،دبت دوبارةكرنا برِطةيا
دريَذ ل طةل بةردةوامييا كاريَن وان دطوجنت ،بةىلَ
وةكو ديار برِطةيا طرتيية ،دبت ئةظ ضةندة ذى ذ
ئةجنامىَ بيَهنتةنطى و رِاوةستيانا ضريؤكنظيسى و
نةرازيبوونا وى ل سةر ظان كاران بت ،ضونكى ييَن
بةرؤكىَ بةرامبةرن (دوذمان) د ناظ شةهيانيَن سؤردا
دكةن .د ئاستىَ ثةيظاندا ضةندين دوبارةكرنان
دبينن ،وةكو بؤ منوونة د ثارطرافىَ يةكيَدا جهناظىَ
(وى) هاتيية دوبارةكرن ".تاظى ييَن بارانا
هةستيكيَن وى ئاليسنت و جوكيَن خوهىَ (نة يا
شةرمى) ظ جيَنيكيَن وى دا دهاتنة خوار .ل بةر
سيبةرا وى بةرانيَن قولوز و ل بةر ضضكىَ وى يىَ
راستىَ نظشتوكيَن ثريوز"...

()97

 ،وةكو ديار

جهناظىَ ( وى) ضوار جاران هاتيية ،ئةو ذى
ضونكى ثارطراف سالؤخدانا (وي) ية ،ل ظيَرىَ ئةظ
دوبارةكرنة ئاوازةكىَ د جهدا دورست دكةت.
د ثارطرافىَ دوويَدا دهيَت "وةختىَ تو يىَ ساخ (
ما كةنطى تو مرى؟) ،وةختىَ تو يىَ سوار ( ما
كةنطى تو ثةيا بووى) ،وةختىَ تو يىَ كويظى،
وةختىَ تو يىَ كةهى ،تة راهيَال و.)94( "...
د ظىَ منوونةييَ ذيدا ثةيظيَن:

د منوونةيةكىَ ديدا د ثارطرافىَ ضواريَدا و د
ضوار رِيَزيَن دةستثيَكيَدا ،ثةيظا (مان) سىَ جاران
هاتيية ،ديارة ل ظيَرىَ ئةظ دوبارةكرنة ل طةل
سةركةظتنا (مان) ىَ دطوجنت ،وةكو هةظدذىَ وىَ
جارةكىَ وةغةر و جارةكا دى ضوون ب كارئيناية،
بةىلَ (مان) دوبارةكرية ،ضونكى ل داويىَ هةموو
تشت دبنة مان.
هةروةسا دوبارةكرنا رِستةيان ذى هاتيية
ثةيرِةوكرن ،ئةو ئالؤطورِييا د ناظبةرا كضكىَ طؤتى
و خةلكى طؤتى هةية ( ،كضكىَ طؤتى) ب
رِةنطةكىَ نة وةكو يةك ضوار جاران وب شيَوةيىَ
ستوونى د دريَذاهييا تيَكستيدا دوبارة دبت،
ديسان( خةلكى طؤتى) ذى سىَ جاران دهيَت،
بةىلَ ظةطوهازتن د ناظبةرا واندا رِيَكخسنت تيَدا نينة،
ضونكى ئاخظتنا ل سةر زارىَ ( ئةو) ى و هةروةسا
ئاخظتنا ظةطيَرِى ب رِةنطةكىَ نة رِيَك وثيَك
دكةظتة د ناظبةرا واندا ،بةىلَ دوبارةكرنا كضكىَ و
خةلكى دو رِةهةنديَن سةرةكينة د ئاظاكرنا
تيَكستيدا.
ب رِاستى رِستةيةك ذ ئاخظتنا سةر زارىَ
كضكىَ ئةوة ب دورستى رِيتمةكا سةرانسةرى د
تيَكستيَدا ئاظا دكةت  ،ئةو ذى " بؤ مرنىَ ئةم
هةمى ضاظ ل هةظني"( ،)95ئةظ رِستةية ل دةستثيَكا
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 :0-4-3رِةطةز دؤزى

تىَ نةبت دوبارة دبت ،هندةك جاران طوهؤرِينا

يةكة ذ هونةريَن جوانكارييا واذةيى ،مةرةم ذىَ

كيَم تيَدا ديارة ،دبت ئةظ دوبارةكرنة ب

"وةكهةظييا دو ثةيظان د درِكاندنيَدا ض ب تةمامى

دوبارةكرنادةنطظةدانىَ بهيَتة ناظكرن ،ضونكى "ئةظ

يان ذى هندةك ذىَ ل طةل جوداهييا واتايىَ"(،)98

جؤرىَ دوبارةكرنىَ ،رِيَزكةكا يان هةظؤكةكا

ئانكؤ ئةظ دياردةية دوبارةكرنا دةنطانة ،بةىلَ رِامان

شعريا دةستنيشانكرى ذيَدطريت و مابةين مابةين

جوداية ،لةورِا " الدانةكىَ د رةهةندىَ ضاظةرِيَكرنا

مينا دةنطظةدانىَ دوبارة دكةت ،كو ببيتة

وةرطريدا ثةيدا دكةتن"(.)99

تةوةرةكىَ سةرةكى و مةلبةندى ذ تةوةريَن دةقىَ

د ظى تيَكستيدا ل ضةندين جهان ضريِؤكنظيسى مفا

شعرى"( ،)96ديارة ئةظ رِستةية د ظىَ تيَكستيَدا تةوةر

ذ ظىَ الدانىَ ديتيية ،وةكو د ظان منوونةياندا خويا

و ثةيامةكا سةرةكيية ،ئارماجنا ضريؤكنظيسى ئةوة

دبت:

رِامانا وىَ ل نك يىَ بةرامبةر (دوذمنان)

" -كنجريَن بىَ رةنط و زيَماريَن بىَ

بضةسثينت ،كو دةمىَ مرنىَ ئةم هةموو ثشتةظانيَن

دةنط.)111( "..
ثةيظيَن رةنط – دةنط،

يةك و دوونة.
هةروةسا ئةو رِستةييَن سالؤخدانا كضكىَ دكةن
"هندةك ثةيظ مانة د طةورويىَ دا ،دةمساىلَ رؤندك
و خوها بن طوهيَن وىَ ميَنت"

()92

ب جوداهييةكا

رِةطةزدؤزيىَ ب

خوةظة دطرن.
 " دبوون و دضوونة طوظةندا ئةفسانة وضيظانوكان"(.)111

كيَم سىَ جاران دهيَت ،د ضاثتةرىَ يةكيَدا ل

د ظى منوونةيدا ( دبوون و دضوون) ن

دةستثيَكىَ و ل داويىَ دهيَت ،ديسان د ضاثتةرىَ

د منوونةيةكا ديدا ثةيظيَن( ئاظاية – ضاظاية)

سيىَ ذيدا دهيَت ،دبت ب ظىَ دوبارةكرنىَ

رِةطةزدؤزيىَ ئاظا دكةت  ،ئةو ذى" دنيايةكا

ضريؤكنظيسى ظياية كضكىَ وةكو ضةظةنط ل نك

ئاظاية؟؟ ضيا نزم بووينة؟ يان ذى يارى يا خاثاندنا

وةرطرى ئاشكرا بكةت ،ئةو ذى بؤ ( بةرؤك،

ضاظاية؟"(.)117

طرؤث ،كةس.... ،هتد) بتشكيَن و شؤرِشطيَرِ و

وةكو ديار ذ ظان منوونةيان ضريِؤكنظيسى مفا ذ

مافخواز كو هةردةم تووشى ئةشكةجنة و ئازاران ذ

رِةطةزدؤزييا نة تةمام وةرطرتيية ،نةمازة ذ جؤرىَ

بةرؤكىَ دوذمنانظة دبن ،ديارة رِؤندك ئاماذةنة بؤ

جودا ،ضونكى جؤرِىَ تيثان ذ يةك جوداية ،ب ظىَ

ظىَ ضةندىَ  ،خوه ذى ئاماذةية بؤ كار و خةباتا

ضةندىَ شياية خوةشى و رِيتمةكا مؤزيكى ل وان

بةردةوام و ثيَدظى بؤ ب دةستظةئينانا ئارماجنان.

جهيَن تيَدا ب كارئيناين ثةيدا بكةت.
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ئارِماجنىَ بةرنةدا و بةرنادى  ،كويظى و كةهى ذى

يةكة ذ هونةريَن جوانكارييا واتايية ،ئةو ذى

هةر ئاماذةية بؤ وان دؤخان  ،كويظى دةمىَ

رِيَكةكة ذ بؤ دورستكرنا رِيتما ناظخوةيى

دةستىَ دوذمنان ذ تة نةدطرت ،كةهى دةمىَ تو

كو"هةظدذى بونياتةكىَ خودان دةاللةتة .دةاللةتا

كةظتيية دةستىَ وان؟

وىَ ذى ،نة د واتايا هةردوو ثةيظانداية،

د منوونةيةكا ديدا دهيَت " خوداوةند و

بةلكو د ناظ ثيَكظةطريَدانا واندا و يا د ناظ

ئةهرميةنني خودان رؤذ و شةظني"( .)115ئةظة ئاخظتنا

دروستكرنا وىَ ثةيوةنديا د ناظبةرا هةردو

كضكيَية ،ب كارئينانا ظان هةظدذان ذ بؤ دياركرنا

جةمسةريَن هةظدذدا"(.)103

ساخلةتيَن وى طرِؤثى ،مللةتى ،طةىل....هتد،

ضريؤكنظيسى ل هندةك جهان د تيَكستيَدا مفا ذ
ظى هونةرى ديتيية ،بؤ منوونة:

دبت مةرةم ذ خوداوةند و ئةهرميةن كو ئةم
طةلةك د باشن و ب دادنن ،بةىلَ ل طةل دوذمنان

"وةختىَ تو يىَ ساخ (ما كةنطى مرى) ،وةختىَ

ئةم ئةهرميةنيَن ،رِؤذ و شةظ ذى دبت بؤ هندىَ

تو يىَ سوار ( ما كةنطى تو ثةيا بووى) ،وةختىَ تو

بت ،كو مة سةردةميَن خوةشى و رِؤناهيىَ ،ديسان

يىَ كويظى ،وةختىَ تو يىَ كةهى .)104( "...د ظى

نةخوةشى و تاريىَ ذى بؤراندينة ،يان دبت شةظ و

منوونيَدا هةظدذى د ظان ثةيظانداية:

رِؤذ وةكو دةم تةواوكةرن و بةردةوامن ،لةورِا

( ساخ × مرى )

دبت ئاماذة بت بؤ هندىَ كو ئةم هةردةم دىَ مينني

( سوار × ثةيا )
( كويظى × كةهى )
ذ بلى دورستكرنا رِيتم و ئاوازةكىَ ذ ئاليىَ
واتايىَ ظة دبت ئةظ ثةندة ذ بؤ داكؤكيكرنا ثةيظان
يةكيَية ،ئانكؤ(مرى) بؤ دوثاتكرا( ساخ) ييَية،
هةروةسا ثةيا بؤ دوبارةكرنا(سوار) بوونيَية ،ئانكؤ
بؤ دياركرنا هندىَ ،ئةطةر تو وةكو بةرىَ نةمايى
مةرةم ئةو (طرؤث يان كةس) ىَ دةمىَ توشى
طرتنىَ دبت ،ب ظىَ ضةندىَ نامينت سوار ،بةىلَ ل
نك ئالييَن خوة ،هةر ل جهىَ خوةية و سةركردةية
و يىَ ساخة ،ئانكؤ دظيَت بيَذت :تة دةست ذ
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و بةردةوام بني و هوون نةشيَن مة ذ ناظ ببةن.
ل داوييىَ بؤ مة ديار دبت ،كو ضريؤكنظيسى ذ
ضةند ئالييانظة الدان ثةيرِةوكرينة ،ئةوذى:
سيمانتيكى ،ثيَكهاتةيى ،ضاثىَ و ئاستىَ رِيتميدا،
هةر يةك ذ وان ضةند جؤرِ ب خوةظة طرتينة،
لةورِا الدان بووية تةوةرىَ سةرةكى د ضيَكرنا
شعرايةتييا ظى تيَكستيدا ،ئةظىَ ضةنديَذى كارتيَكرن
ل سيماييَن وىَ وةكو ذانرا ضربؤكىَ كرية ،لةورِا
ذى ئةم ب تيَكست ناظدكةين ،هندةك جاران ئةظ
الدانة ب رِةنطةكى شيَلى و نة رِؤن هاتنة
ثةيرِرةوكرن ،لةورِا بووية ئةطةرىَ شيَليياتيا رِامانىَ
و كارتيَكرنةكا نيَطةتيظ ل وةرطرتنا ثةيامىَ كرية.

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

دبت ضريؤكنظيسى ب مةرةم و ذ بةر هةر
ئةطةرةكى بت ،ظيابت ثةيامىَ شيَلى بكةت ،لةورِا
ذى ئةظ هةموو الدانة بكائيناينة.

ئةجنام
-الدان تةوةرىَ سةرةكيية د ضيَكرنا شعرايةتييا
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ثةرِاويَزو ذيَدةر:
ثةرِاويَز:
()6

جريار جينيت ،مدخل جلامع النص ،املعرفة االدبية ت :عبدالرمحن ايوب ،دار

الشؤون الثقافية العامة ،بغداد( ،ب.ت) ،ص.11

( )0اميمة الرواشدة  ،شعرية االنزياح ،منشورات امانة عمان الكربى ،عمان،
 ،7115ص.11

( )3تزفطيان طودوروف ،الشعرية ،ت :شكري

املبخوت و رجاء بن سالمة ،ط،1

تيَكستا( نيَضريا رؤذىَ) دا ،لةورِا سيماييَن خوة

دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،1982 ،ص.17

وةكو ضريؤك هةتا رِادةيةكىَ ذ دةست داينة و ل

( )5هةمان ذيَدةر ،ل.77

طةل شعرىَ تيَكةل بووية ،لةوما دبت ب تيَكست
بهيَتة ناظكرن.
-ئةو الدانيَن د( نيَضريا رؤذيَ) دا هاتينة

( )4هةمان ذيَدةر ،ل,16
()1

هةمان ذيَدةر والثةر.

( )7هةمان ذيَدةر ،ل.74-77

( )1رومان ياكبسون ،قضايا الشعرية ،ت :حممد الويل و مبارك حنون ،ط ،1دار
توبقال للنشر ،الدار البيضاء،

()9

 1988ص5

اميمة الرواشدة ،شعرية االنزياح ،ص.14

ثةيرِةوكرن ،الدانيَن د ئاستىَ سيمانتيكيدا ،كو

()62

ضةظةنط و الدانا د ثالظةدانيَدا(نةطوجنان)ىَ ب

( )66هةمان ذيَدةر ،ل.77-78

خوةظة دطرت ،ضةظةنط ذى ،ييَن تايبةت و يييَن
ئايينى ذى ثةيرِةوكرينة .ديسان رِستةيا رِاطر و
ليَزظرِين وةكو الدانيَن ثيَكهاتةيى بكارئيناينة .سىَ
شيَوة ذ الدانيَن ضاثىَ ذى هاتينة ثةيرِةوكرن،
َهى ،ثارضةكرن) ن .دئاستىَ
ئةوذى( ثةرِاويَز ،ظاال
رِيتميَذيدا مفا ذ دوبارةكرن و رةطةزدؤزى و
هةظدذيىَ هاتية كرن.
رِادةيا زؤرا ثةيرِةوكرنا الدانان د (نيَضريا رؤذىَ)دا و هندةك جاران شيَليياتى ونة رِؤنى د ظىَ
ثةيرِةوكرنيَدا ،بووية ئةطةرىَ بةرزةبوونا رِامانىَ
وكارتيَكرنةكا نيَطةتيظ ل طةهاندنا ثةياما وىَ
كرية.

()60

رومان ياكبسون ،قضايا الشعرية ،ص.74
هةمان ذيَدةر ،ل.75

( )63هةمان ذيَدةر ،ل.77
()64
()65

هةمان ذيَدةرو الثةر.
هةمان ذيَدةر ،ل.8-2

( )61جان كوهن ،بنية اللغة الشعرية ،ت :حممد الويل و حممد العمري ،ط ،1دار
توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،1986 ،ص.9

( )67هةمان ذيَدةر ،ل.11
( )61هةمان ذيَدةر ،ل.57
( )69هةمان ذيَدةر ،ل.41
()02

هةمان ذيَدةر ،ل.71

( )06د .امحد حممد ويس ،االنزياح من منظور الدراسات االسلوبية ،ط،1
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر و
التوزيع ،7115 ،ص.2

()00

جان كوهن ،بنية اللغة الشعرية ،ص.15

( )03د .عبد السالم املسدي ،النقد واحلداثة ،دار الطليعة للطباعة و النشر،
بريوت ،1987 ،ص.41

()04

د .صالح فضل ،بالغة اخلطاب وعلم النص ،عامل املعرفة( ،)164سلسلة

كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس
()05

الوطين للثقافة والفنون و االدب ،الكويت ،1997 ،ص.57
جان كوهن ،بنية اللغة الشعرية ،ص.111 -119
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طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

()01

فريدة موىل ،شعرية اخلطاب االديب ،جملة املوقف االديب ،ادبية شهرية تصدر

عن احتاد كتاب العرب بدمشق ،العددان ،414تشرين التول7115 ،
www.awu-dam-org/mokifadaby.

( )07عبد الفتاح املصري ،طريقة جاكبسون يف دراسة النص الشعري ،جملة املوقف
االديب ،العدد  ،177حزيران،

.1981

www.awu-dam.net/index.ph?mod=article&id=24089.

()44
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سيثان عةبدولال (ديدار)" ،ضريؤكنظيس جةالل مستةفا" رؤناما وار،

ذمارة( ،)47ثيَنجشةمب)7( ،ى كانوونا بضووك

() 

ذبلى تيَكستى بؤ دوثاتكرنا ظىَ ضةندىَ مة ثشتبةسنت ب خواندنيَن

خواندةظانيَن جودا كرية.

()45

تزفيطان طودوروف ،الشعرية ،ص.71

( )41جبور عبد النور ،املعجم االديب ،ط ،1دار العلم للماليني ،بريوت،1929 ،
ص.174
()47

جةالل مستةفا ،شةظا دوماهيىَ ،ذ وةشانيَن ئيَكةتيا نظيسةريَن كورد-

( )01فريدة موىل ،شعرية اخلطاب االديب ،جملة املوقف االديب.

دهوك ،ضاثخانا هاوار،

( )32ادوارد سابري واخرون ،اللغة واخلطاب االديب ،اختياروترمجة :سعيد الغامني،

( )49هةمان ذيَدةرو الثةر.

( )09هةمان ذيَدةر.

ط ،1املركز الثقايف العريب ،1997 ،ص.54

()36

( )30ئةمني عةبدولقادر ،شيعرييةت د رومانيَن (سدقى هرؤرى) د ا ،ضاثا
ئيَكىَ ،سثرييَز ،ضاثخاتا حاجى هاشم ،هةوليَر ،7118 ،ل.67

()33

تزفيطان طودوروف ،الشعرية ،ص.76

( )34سوزان لوهافر ،االعرتاف بالقصة القصرية ،ت :حممد جنيب لفتة ،مراجعة:
د .عزيز محزة ،ط ،1دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،1991 ،ص.72

()35
()31

هةمان ذيَدةر ،ل.76
ليفرديستون واخرون " ،مقدمة يف القصة القصرية" ،ت :رياض عبد الواحد،

جملة الثقافة االجنبية ،العدد(،7111 ،)7ص.2

()37

علي عبد اجلليل ،فن كتابة القصة القصرية ،،دار اسامة للنشر والتوزيع،

االردن( ،ب.ت) ،ص.78

()31
()39

هةمان

عباس عبد جاسم ،قضايا القصة العراقية املعاصرة ،وزارة الثافة واالعالم ،دار

احلرية للطباعة ،بغداد ،1987 ،ص.54

()42

سعاد مسكني ،شعرية الكتابة يف القصة القصرية اجلديدة باملغرب
www.khayna.com/chouika/chouikalivresnaslo7.

()46

روالن بارت ،مدخل اىل حتليل البنيوي للقصص،ت :د.منذر عياشي ،ط،7

مركز النماء احلضاري ،7117 ،ص.84

( )40علي عبد اجلليل ،فن كتابة القصة القصرية ،ص.74

( )43د .فاتح عالق ،مفهوم الشعر عند رواد الشعر العريب احلر ،منشورات احتاد
كتاب العرب ،دمشق .7115 ،ص.141
www.awu-dam.org/books.

( ) هةر ضةندة خودان ظىَ تيَكستىَ ب كورتة ضريِؤك ناظدكةت ،بةىلَ
ضونكى كارتيَكرنا شعرىَ تيَدا ئاشكراية ،ئانكو ضوونةناظيةكا دوو ذانرِاية،
ذ بةر ثةيرِةوكرنا وىَ رِادةيا زؤرا الدانان وديسان ضةند بةرذةنطيَن
رِيتميذى تيَدا دخويانة  ،لةوما مة ب تيَكست ناظكرية.
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( )52هةمان ذيَدةر ،ل.18
هةمان ذيَدةر.12 ،

( )50هةمان ذيَدةر و الثةر.
( )53هةمان ذيَدةر.19 ،
()54

هةمان ذيَدةرو الثةر.

()51

اميمة الرواشدة ،شعرية االنزياح،ص.141

( )55جان كوهن ،بنية اللغة الشعرية ،ص.116
()57

جان كوهن ،بنية اللغة الشعرية ،ص.119

()51

جةالل مستةفا،

()12

هةمان ذيَدةر ،ل.16

شةظا دوماهيىَ ،ل.14

( )59هةمان ذيَدةر ،ل.15
()16
()10

ذيَدةر ،ل.75

دهوك ،7112 ،ل.17

( )41هةمان ذيَدةر ،ل.16

()56

رومان ياكبسون ،قضايا الشعرية ،ص.75

 ،7119ل.2

اميمة الرواشدة ،شعرية االنزياح ،ص.167
جان كوهن ،بنية اللغة الشعرية ،ص.178

( )13جةالل مستةفا ،شةظا دوماهيىَ ،ل.12

( )14جان كوهن ،بنية اللغة الشعرية ،ص.126
()15

د.

()17

د .ئيرباهيم قادرحمةمةد ،ليَكولينةوةى كورتة ضريؤكى كوردى لة

عبد السالم املسدي ،النقد واحلداثة ،ص.54

( )11اميمة الرواشدة ،شعرية االنزياح ،ص.771

كوردستانى باشووردا( ،)1981 -1921نامةى دكتوراية ،كوليجى ئاداب،
زانكويى سةالحةدين ،هةوليَر ،1992 ،ل.181

( )11جةالل مستةفا ،شةظا دوماهيىَ ،ل.14
( )19هةمان ذيَدةر ،ل.16
()72

اميمة الرواشدة ،شعرية االنزياح ،ص.771-719

()76

هةمان ذيَدةر ،ل.771

()73

هةمان ذيَدةر ،ل.16

( )70جةالل مستةفا ،شةظا دوماهيىَ ،ل.15
()74
()75

هةمان ذيَدةر ،ل.19
اميمة الرواشدة ،شعرية االنزياح ،ص.742

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

()71

هةمان ذيَدةر ،ل.751
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ذيَدةر

( )77د .ئيرباهيم قادر حمةمةد ،ليَكولينةوةى كورتة ضريؤكى كوردى،..

 -د .ئيرباهيم قادرحمةمةد ،ليَكولينةوةى كورتة ضريؤكى كوردى لة

ل.184

كوردستانى باشووردا( ،)0791 -0791نامةى دكتورا ،كوليجى ئاداب،

()71

جةالل مستةفا ،شةظا دوماهيىَ ،ل.14

( )79االمام ابو الفداء امساعيل بن كثري ،قصص االنبياء ،حتقيق :سعيد حممود
عقيل ،ط ،1دار اجلبل ،بريوت ،7116 ،ص.111-111

()12

اميمة الرواشدة ،شعرية االنزياح ،ص.765

( )16سعاد مسكني ،شعرية الكتابة يف القصة القصرية.
( )10هةمان ذيَدةر.

( )13جةالل مستةفا ،شةظا دوماهيىَ ،ل.14
( )14هةمان ذيَدةر والثةر.
( )15هةمان ذيَدةر ،ل.12

( )11هةمان ذيَدةر و الثةر.

( )17اميمة الرواشدة ،شعرية االنزياح ،ص.781

( )11االمام ابو الفداء امساعيل بن كثري ،قصص االنبياء ،ص.714
()19

كمال ابو ديب ،يف الشعرية ،ط ،1مؤصصة االحباث العربية ،بريوت,

 ،1982ص.57

( )92جان كوهن ،بنية اللغة الشعرية ،ص.57-51
()96

نعمت اهلل حامد النهيَلى ،شيَوازطةرى تيور و ثراكتيك ظةكؤلينةكة د

بياظىَ هؤزانىَ دا ،ضاثا ئيَكىَ ،سثرييَز ،ضاثخانا حةجى هاشم ،هةوليَر،
 ،7112ل.771

زانكويى سةالحةدين ،هةوليَر.0779 ،
 ئةمني عةبدولقادر ،شيعرييةت د رومانيَن (سدقى هرؤرى) د ا ،ضاثائيَكىَ ،سثرييَز ،ضاثخاتا حاجى هاشم،

هةوليَر.8119 ،

 د .امحد حممد ويس ،االنزياح من منظور الدراسات االسلوبية ،ط،0املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.8112 ،
 ادوارد سابري واخرون ،اللغة واخلطاب االديب ،اختياروترمجة :سعيد الغامني ،ط،0املركز الثقايف العريب.0771 ،

 االمام ابو الفداء امساعيل بن كثري ،قصص االنبياء ،حتقيق :سعيد حممود عقيل،ط ،0دار اجلبل ،بريوت,8112 ،

 ا ميمة الرواشدة  ،شعرية االنزياح ،منشورات امانة عمان الكربى ،عمان،.8112
 تزفطيان طودوروف ،الشعرية ،ت :شكري املبخوت و رجاء بن سالمة،ط ،0دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء.0799،
 جان كوهن ،بنية اللغة الشعرية ،ت :حممد الويل و حممد العمري ،ط ،0دارتوبقال للنشر ،الدار البيضاء,0792 ،
 جبور عبد النور ،املعجم االديب ،ط ،0دار العلم للماليني ،بريوت.0797 ، جريار جينيت ،مدخل جلامع النص ،املعرفة االدبية ت :عبدالرمحن ايوب ،دارالشؤون الثقافية العامة ،بغداد( ،ب  .ت).

( )90جةالل مستةفا ،شةظا دوماهيىَ ،ل.12

وةشانني ئيَكةتيا نظيسةريَن كورد -دهوك،
دوماهىي ،ذ
 جةالل مستةفا ،شةظاَ
َ

( )94هةمان ذيَدةر ،ل.16

 -روالن بارت ،مدخل اىل حتليل البنيوي للقصص،ت :د.منذر عياشي ،ط،8

()93

هةمان ذيَدةر ،ل.15

( )95هةمان ذيَدةر،ل.14

( )91ياسرىَ حةسةنى ،بنياتىَ ريتمى د شعرا نوويا كوردى دا دةظةرا
بةهدينان  ،1991-1921ضاثا ئيَكىَ ،سثرييَز ،ضاثخانا حةجى هاشم،
هةوليَر ،7112 ،ل.174

()97

جةالل مستةفا ،شةفا دوماهيىَ ،ل.14

( )91جيور عبد النور ،املعجم االديب ،ص.88
( )99كمال ابو ديب ،يف الشعرية ،ص.117

( )622جةالل مستةفا ،شةظا دوماهيىَ ،ل.15
()626
()620
()623
()624
()625

هةمان ذيَدةر والثةر.
هةمان ذيَدةر ،ل.16
نعمت اهلل نهيَلى ،شيَوازطةرى ،ل.746
جةالل مستةفا ،شةظا دوماهيىَ ،ل.16
هةمان ذيَدةر ،ل.18

ضاثخانا هاوار ،دهوك.8119 ،

مركز النماء احلضاري.8118 ،
 رومان ياكبسون ،قضايا الشعرية ،ت :حممد الويل و مبارك حنون ،ط ،0دارتوبقال للنشر ،الدار البيضاء.0799 ،
 سعاد مسكني ،شعرية الكتابة يف القصة القصرية اجلديدة باملغربwww.khayna.com/chouika/chouikalivresnaslo7.

 سوزان لوهافر ،االعرتاف بالقصة القصرية ،ت :حممد جنيب لفتة ،مراجعة :د.عزيز محزة ،ط ،0دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد.0771 ،

 سيثان عةبدولال (ديدار)" ،ضريؤكنظيس جةالل مستةفا" رؤناما وار،ذمارة( ،)31ثيَنجشةمب)1( ،ى كانوونا بضووك .8117

 د .صالح فضل ،بالغة اخلطاب وعلم النص ،عامل املعرفة( ،)023سلسلةكتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون و االدب ،الكويت،
.0778
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 عباس عبد جاسم ،قضايا القصة العراقية املعاصرة ،وزارة الثافة واالعالم ،داراحلرية للطباعة ،بغداد.0798 ،
 د .عبد السالم املسدي ،النقد واحلداثة ،دار الطليعة للطباعة و النشر،بريوت.0791 ،

-

عبد الفتاح املصري ،طريقة جاكبسون يف دراسة النص الشعري ،جملة

املوقف االديب ،العدد  ،088حزيران.0790 ،
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الخالصة

تتناول الشعرية بالخصائص التي تكون الخطاا ادببايه اناان اان النمااب اان ياربل اائص الخصاائص بالن اة ويعا ون ااار

ادنزياح اساسا لها ه ذلك اا يناسب الشعره لكن حينما يكون النص قصة قصير ه كما او اعنوم فأن جوانب ع تشارن في

بناااش رااعريتها و ااان الممكاان ان يكااون ادنزياااح احا ه ااائص البوانااب .ااائص ال راسااة اااي الاولااة لتوحاايا ذلااك حينمااا ي لا

ادنزياح الملور ادساسي في بناش رعرية المصاة المصاير ه و اائا ااا حا ق فاي قصاة(صاي الشام )المصاير لنكاتاب (جاالل

اصااط )  -لاائا فما ا رنااا اسااتخ ام اصااطنا الاانص لنتع ياار عنهااا -وقا تااا بناااش رااعريتها بواسااطة ادنزياحاات عنا اوااتوه
ال دلة و ادنزياح التركي ي وادنزياح الط اعيه وكئلك عن الموتوه اديماعي لكان ذلاك توا ب فاي ماوع المعنا و ا ارت

سن ياً في الخطا .

ABSTRACT
Poetics is interested in the characteristics that formulate the literary discourse. Some of the critics link these
characteristics with language on the basis of the deviation phenomenon. This is clear in the case of poetry, but with texts
particularly short stories, the case is different clue to the fact of that numerous elements share in its poetics structuring
and its possible that this deviation can one of the such elements. This study is an attempt to explain that when the
deviation is composing the essential axis in the short stories structure as it is seen in the short story under titled "Hunting
of the Sun". Thus we have preferred to use the term text to express it – and its poetics has been structured by: deviations
in the semantic devices, Synthetic deviation, typographical deviation and rhythmical devices. This has led to an ambiguity
in its intent and negatively has influence on its missive.
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رؤىلَ تيَكستىَ هةظتةريب ذ بؤ بةرجةستةكرنا رامانا تيَكستىَ هؤزانىَ
(ديوانا :سرتان و بةفر و ئاطر يا موئةيةد تةيب وةكو منونة)
نةوزةت ئةمحةد عثمان و نزار سلمان طاهر
ثشكا زمانىَ كوردى ،فاكولتيا زانستيَن مروظايةتى ،زانكويا زاخو ،هةريَما كوردستانآ-عيَراق

((ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى 91 :نيسانىَ  ،0292ميذوو رةزامةنديا بةالظكرنىَ 9 :ئةيلوىلَ ))0292

ثوختة
ئةظ ظةكولينة باسىَ رؤىلَ تيَكستىَ هةظتةريب دكةت دناظ تيَكستىَ هؤزانىَ دا  ،ثيَخةمةت بةرجةستةكرنا رامانىَ دنااظ
تيَكستىَ هؤزانىَ دا ،و سةرةرِاى هندىَ كو هندةك ظةكولينيَن رةخنة يى هةنة باسىَ ئيَك بتنىَ ذ رةطةزيَن ظى بابةتى دكةن
وةكو – ناظونيشانىَ ديوانيَن هؤزانان -بةىلَ ض ظةكولينيَن تةظطر(شامل) و طشتى فبةر ضاظيَن مة نةكةتينة و دبياظىَ هؤزانىَ
كو تيَكستىَ هةظتةريبىَ ديوانةكا هؤزانان باسكربيت يانذى راستةسةر كربيت كو ئةظ ضةندة بؤ مة بووية ثالدةرةك كو ظى
بابةتى بؤ ظةكولينا خوة يا لذيَر ناظونيشانىَ ( رؤىلَ تيَكستىَ هةظتةريب ذ بؤ بةرجةستةكرنا رامانا تيَكستىَ هؤزانىَ -ديوان:
سرتان و بةفر و ئاطر يا موئةيةد تةيب -ى وةكو منوونة) بهةلبذيَرين و ثيَخةمةت ئازراندنا ظى بابةتى دناظ رةخنا كوردى
دا مة رؤىلَ ظان رةطةزان ذ تيَكستىَ هةظتةريبىَ ديوانا ناظربى ( بةرط و سوثاسى و ديارى و ناظونيشان..هتد) دياركرية و
ديسان ئةو رامان و دةاللةتيَن خبوةظة دطرن ذى بةرجةستةكرينة و لدوماهيكىَ ذى ئظ ظةكؤلينة طةهةشتية كؤماةكا
ئةجنامان.

ثيَشةكى
تا نهؤ طةلةك تيوريَن رةخنةييَن نوى ئامادةبوونا
خااااوة دناااااظ رةخنااااا ئااااةدةبيا كااااوردى دا
بةرجةستةنةكرية ،و بابةتىَ دةرازينكايَن تيَكساتىَ
هةظتةريب ئيَكة ذوان رةهةنديَن رةخنةييَن نوى ييَن
كو ظاالتيةكىَ دناظ رةخنا كوردى دا فبةرضاظيَن مة
د ئيَخن و تاكو نهؤ دظاى بيااظى دا ض ظاةكولينيَن

سةربةخؤ دناظ رةخناا كاوردى دا فبةرضااظيَن ماة
نةكةتينة.
ئةظ ظةكوليناة رؤىلَ تيَكساتىَ هةظتاةريب ذ باؤ
بةرجةسااتةكرنا رامانااا تيَكسااتىَ هااؤزانىَ د دةتااة
خوياكرن و كانىَ ضةوانىَ و ب ض شايَوة جاؤريَن
تيَكستىَ هةظتةريب وةكو( بةرطىَ ديوانىَ و ديارياا
ديوانىَ و هةر تيَكساتةكىَ ديارتىَ لساةر دياوانىَ
هةيى) د دةتاة ديااركرن و ئاةظ ضاةندة هاةمى و
سةرةراى نيشاندانا رةهةنديَن تيورييَن بابةتى مة ب
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منونيَن هؤزانكى و برةنطةكىَ ثراكتيكى ئةظ بابةتاة
راستةسةركرية.
ئااةظ ظةكولينااة ذ ضااوار كااةرت و ئااةجنامان
ثيَكهاتية:
د كةرتىَ ئيَكىَ دا ،مة تيَكستىَ هةظتةريب وةكو
تيَطةهةكىَ رةخنةيىَ نوى داية ناساندن و ديسان.د
كةرتىَ دوىَ دا،ماة طرنطياا تيَكساتىَ هةظتاةريب
سةبارةت دةرئيَخستنا رامانا ظةشارتيا تيَكستىَ داية
خوياكرن .د كاةرتىَ سايىَ دا،ماة جاج و جاؤريَن
تيَكستىَ هةظتةريب دنااظ تيَكساتىَ ماةزن دا داياة
خوياكرن و لدةساتييَكىَ ئاة هاتيناة ساةر جهاىَ
تيَكستىَ هةظتةريب دنااظ فرةتيَكساتىَ دا و ثشاتى
هينطىَ ئة ضووينة سةر جؤريَن تيَكستىَ هةظتةريب
كو ب تيَكستىَ هةظتةريبىَ دةرةكى و ناظةكى هاتية
دابةشكرن .د كةرتىَ ضوارىَ دا كو د بيتة كاةرتىَ
ثراكتيكيىَ ظاىَ ظاةكولينىَ ئاة هاتيناة ساةر وان
جؤريَن تيَك ستىَ هةظتةريبىَ دناظ ديوانا(سرتان و بةفر
و ئاطر) دا هةين و ضةوانىَ دناظ راماناا دياوانىَ دا
هاتينااة رةنطدااةدان و ديسااان مااة ئااةظ جااؤرة
ثراكتيزةكريناااااااةوةكو( بةرط،سوثاساااااااى،
ناظونيشان..هتد) و رؤىلَ وان ذباؤ بةرجةساتةكرنا
رامانا سةرةكيا ديوانىَ ب منونيَن هؤزانكيدة دايناة
خوياكرن.

كةرتىَ ئيَكىَ( :تيَطةه و ثيَناسا
تيَكستىَ هةظتةريب)
لدةستييَكا ظى تةوةرى و بةرى كو ئاة بياينة
دناظ نيدشكىَ مةبةستدارىَ ويدا،مة بفةر ديت ئاة
ضةند ثسيارةكان لدؤر ظى تيَطةهى ب ئاازرين و
برَيَكا وان ظى تيَطةهى رؤندةكةين:ئةرىَ مةبةساتا
()1

سةرةكيىَ تيَكستىَ هةظتةريب( . )Paratexteدناظ
بةرهةميَن ئةدةبييَن ئافراندى دا ضاية ياناذى ئاةظ
تيَكستة ذ بؤ مةبةستةكا سيمانتكيا تيَكستى هاتيناة
دانان يان نة يانذى ئةظ دةرازينكيَن تيَكستى بتناىَ
بؤ مةبةساتا سةرةجنراكيَشاانا خوانادةظانى هاتيناة
وةشاندن .هةر وةكو دهيَتة زانا و دنااظ رةخناا
ئةدةبيا نويدا
Genette

()2

و بؤ جارا ئيَكىَ (جريار جينبات-

 )Gerardدناااظ ثااةرِتووكا خااوةدا يااا

بناظونيشانىَ(دةرازينك)Sulse-

()3

ئةظ بابةتة ئانكو

(تيَكستىَ هةظتةريب) برِةنطةكىَ ميتودى و بةرفرهة
()4

داية نياس و بةرجةستةكرن  .ئةظجار ئة دشييَن
برِيَكا زانيارى و ديتنايَن(جينيات)ى بةرسادا ظاان
ثسياريَن ذورى بدةين.
تيَكسااتىَ هةظتااةريب ر هااةر ذ بااؤ مةبةسااتا
سةرةكيا تيَكستىَ ئافراندى هاتينة دانان(،ئانكو هةر
ذ بؤ خزمةتكرنا تيَكستىَ سةرةكى هاتينة دانان)

() 5

و لدويف ظاىَ ضاةندىَ ئاة دشاييَن بيَاذين :ئاةظ
تيَ كستة لدؤر ناظةرؤكا تيَكساتىَ ماةزن د ثاةيدن.
تيَكستىَ هةظتةريب  ،و د ثيَداذويا سةمتبوونا خوةدا
دناظ تيَكستى دا ،رامان و سايمانتيكا تيَكساتى باؤ
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خااوة مةبةسااتدكةت و ئااةظ دةرازينكااة(اليااةكىَ

رةطةزانة ييَن كو ض ذ دةرظةى تيَكستى يانذى دناظ

سةرةكى ذ رامانا تيَكستى بةرجةستةدكةن) ( )6هةر

تيَكستى دا دهيَنة بةرجةساتةكرن و هاةر لادور

وةكو بيَذين ئةظ تيَكستة ثاؤختىَ راماناا تيَكساتىَ

رامانا سةرةكيا تيَكستىَ مةزن دثةيدن و ئاماذىَ ب

سااةرةكى لناااظخوة دطرياات.سااةبارةت تيَكسااتىَ

رامانا تيَكساتى ددةن ،ئاةظجار ئاةظ ئاماذةداناة ض

هةظتةريب و سةرةجنراكيَشانا خوانادةظانى ،ئاة د

برِةنطااةكىَ راسااتةوخو بياات يااان نةراسااتةوخو

شااييَن بيَااذين  :تيَكسااتىَ هةظتااةريب نااةبتنىَ بااؤ

بيت.ديسان(خالد حس حس ) ثيَناساا تيَكساتىَ

سةرةجنراكيَشااانا خواناادةظانى هاتينااة وةشاااندن،

هةظتةريب دكةت و دبيَذيت(تيَكساتىَ هةظتاةريب

بةلكو ل هةمان دة دبنة ئااالظيَن باار هاةلطريَن

ثيَكهاتةيةكا تيَكساتية و لساةر ئاساتىَ وةرطارى

رامانا تيَكستى  ،ضونكى تيَكستىَ هةظتةريب (لدؤر

طرنطيةكا مةزن خبوةظة د بينيت ...و ئةظ تيَكساتة

تيَكسااااتى د هيَنااااة وةشاااااندن و تيَكسااااتى

مينا دةرازينكانة و لدؤر تيَكستى دهيَنة راضاندن و

ذيَكدكيَشن ...و ديسان هةبوونا وى دناظ جيهانىَ دا

بريَكا وان ئة دشييَن نهيَنييَن رامانا كؤديَن تيَكستى

ب وى تيَكستىَ سةرةكيىَ ثيَداة هاتيناة طريَدانداة

ثشكةكة ياناذى ثارضاةكة ذ تيَكساتىَ ساةرةكيىَ

بريتية ذ ثةيوةنديةكا تاةفاعلى(تفااعل ) دناظباةرا

ئافراندى و دبنة دةرازينك بؤ وةرطرى كو لديَارة

ئانكو ذ ظىَ ثةيوةنديىَ خويادبيات كاو

طرنطيا وان ذ بؤ ظةديتنا رامانا ظةشاارتيا تيَكساتى

رادطةهينن) ( .)7هةر وةسا ( ثةيوةنديا ظان تيَكستان

واندا )

()8

ذاليىَ سيمانتكى ذيدة دهيَنة ثيَكدة طريَدان و ئاةظ
تيَكستيَن هةظتاةريب هاةر ذ ئاةجنامىَ رةنطداةدانا
رامانا تيََكستىَ سةرةكى هاتينة وةشاندن.
سةبارةت ثيَناسةكرنا تيَكستىَ هةظتةةريب(،مجيل
محا اداوى)بداااى رةنطاااى ثيَناساااة دكاااةت و د
بيَذيت(( تيَكستىَ هةظتةريب بريتية ذ :دةرازينكايَن
راستةوخو و ثاشكؤ و ئةو رةطاةزيَن ض ذ الياىَ ذ
دةرظة يان ذ ناظدا لدور تيَكستى دهيَنة وةشاندن.و
ئااةظ تيَكسااتة ض برِةنطااةكىَ راسااتةوخو يااان
نةراسااتةوخو باس اىَ تيَكسااتى دكااةن و اليااةنيَن

مذاوييَن ظاى تيَكساتى رؤندةدكاةن)) (،)9ئاانكو و

لدويظ ظىَ ثيَناسىَ تيَكساتىَ هةظتاةريب ميناا وان

ظةكااةين)  )11ئااانكو تيَكسااتىَ هةظتااةريب ،هااةر

خويادبيت.

كةرتىَ دوىَ( :طرنطيا تيَكستىَ هةظتةريب)
ئة دشييَن هةر ذ روانطا تاةوةرىَ وةشااندن و
ضةسياندنا تيَكستىَ هةظتةريب ل دؤرمانيَن تيَكستى
خبااوة طرنيااا تيَكسااتىَ هةظتااةريب خويابكااةين.
ساةبارةت رةخناةطرى و رادىَ طرنطياا تيَكسااتىَ
هةظتااةريب ئااة دىَ ئاماااذىَ دةينااة ظ اىَ طااؤتنىَ
(( دةرازينكيَن تيَكساتىَ هةظتاةريب -هاةر وةكاو
ئاشكةرا -ثويتةدان و طرنكيةكا مةزن دناظ ثرؤسا
شلؤظةكرن و راظةكرنا تيَكستيَن ئةدةبى بطشتى و
تيَكستىَ هؤزانىَ دا بتايبةتى خبوةظة ديتياة)) ..

()99
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ئة دشييَن لديَرة طرنكيا تيَكستىَ هةظتاةريب ميناا

و ديسان طرنطى ذ بؤ سةرةجنراكيَشانا خواندةظانى

رةهةندةكىَ شلؤظةكاريىَ ئةكتيظ بهةذميَرين و ئةظ

هةية كاو لديَارة دبيتاة طرنطياةكا ئيساتاتيكى و

رةهةندة د د ةست خواندةظانى يان رةخنةطريداية و

خواندةظانى بؤ تيَكساتىَ ساةرةكى رادكيَشايت و

بريَكااا وى دشاايَت تيَكسااتىَ ئااةدةبىَ ئافراناادى

ديسان طرنطياا ديارت ئاةوة كاو ئاةظ دةرازينكايَن

بهااةلكوليت و شاالؤظةبكةت.ديسااان تيَكسااتىَ

تيَكستى ئةركةكىَ ثراطما تيكى ياناذى هيَماادارى

هةظتةريبب هةر د بةردةواميا طرنطيا خاوةدا ،باؤ

ذ باااؤ ئاماذةداناااا راماناااا ساااةرةكيا تيَكساااتى

خواندةظانى هزركرنةكا دةستييَكى ثةيدا دكةت و

لناظخوة دطرن.

ئةظ هزركرنة هاريكارة ذ بؤ دةولةمةندكرنا تياورا

رةخنةيى ذ بؤ شلؤظةكرنا تيَكستى(.)90ئانكو رؤىلَ
تيَكسااتىَ هةظتااةريب بااؤ رةخنااةطرى مينااا دانانااا
تيورةكيَية و رةخنةطر لدويظ ظىَ تيورىَ دشسيَت
كؤديَن طرتييَن رامانىَ دناظ تيَكستى دا ظةكةت.
هةروةسا ،تيَكستىَ هةظتةريب طرنطيةكا ماةزن
ذ بؤ تيَكستىَ سةرةكيا بؤ هاتيةدانان هةية ،و لديَرة
هةبوونا ظان تيَكستان و ب هةمى دةرازينكيَن واندة
يا طريَدايى هةبوونا تيَكستىَ مةزنة ،ضونكى ئةطةر
تيَكستىَ مةزن نةبيت،ئاةظجار بيَطؤماان تيَكساتىَ
هةظتااةريب ذى نابياات  .ئااة نةشااييَن تيَكسااتىَ
هةظتةريب بيىَ تيَكستىَ ساةرةكى شالؤظة بكاةين
ضااونكى ئااةو مينااا ثؤختااةكا رامانيَيااة ذ تيَكسااتىَ

سةرةكى ()91و سةرةراى ظاىَ طرنطياىَ ،تيَكساتىَ
هةظتاااةريب بهاااا و طرنطياااةكا ئيساااتاتيكى و
ثراطماااتيكى هةيااة( .)91بكااورتى لاادؤر طرنطيااا
تيَكستىَ هةظتةريب بؤ تيَكستىَ ئةدةبيىَ ئافرانادى
ئااة دشااييَن بيَااذين :تيَكسااتىَ هةظتااةريب دبيتااة
تيَكستةكىَ بيويك ياناذى دةرازينكاةكا تيَكساتيا
بيويك و رامانا تيَكستىَ سةرةكى لناظخوة دطريت
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كةرتىَ سيىَ( :جج و جاؤريَن تيَكساتىَ
هةظتةريب دناظ ثيَكهاتا تيَكستى دا)
تيَكسااتىَ سااةرةكى يانااذى تيَكسااتىَ ئااةدةبيىَ
ئافراندى،دناظ رساتنا خوةياا ناظاةكى دا،ضاةندين
ثيَكهاتااااةييَن ديرتيَاااان تيَكسااااتى لناااااظخوة
دطريت .هةلبةت ئة دىَ جهىَ تيَكستىَ هةظتةريب
دناظ ثيَكهاتا تيَكستىَ مةزن دا لدويظ بوضاوون و
ديتنيَن(جريار جينيت)ى دةينة خوياكرن.ناظربى دظى
بياظى دا و لساال ()9190ىَ جؤرة راستدةكرنةك
ئيَخستة سةر بوضوونيَن خوة و بديتنا وى و ذبلاى
تيَكستىَ سةرةكيىَ ئافراندى ،هندةك تيَكست ياان
دةرازينكيَن ديرت لدؤر دهيَنة وةشاندن و ئةظ ناظاة
داناية سةر ظان تيَكستان يان دةرازينكان(التعددية
النصية)transtextualite-ئانكو فرةتيَكساتى

()91

و

بديتنا وى فرةتيَكساتى( )transtextualiteبريتيناة ذ
وان ك ةرةستان يان تشتان كو برةنطةكىَ ئاشكةرا
يانذى نة ئاشكةرا تيَكستى دطةل هندةك تيَكساتيَن

ديرت طريَددةت( .)91هةروةسا ئة دشاييَن ذ راماناا
طشتيا ظاان فرةتيَكساتيان بدةيناة خويااكرن كاو
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()01

تيَكستىَ ئةدةبيىَ ئاف راندى بريَكا وان هةبوونا خاؤ

 -0تيَكستىَ هةظتةريبىَ دةرةكى()Epitexte

نهؤ دىَ هيَينة سةر جؤريَن فرةتيَكستيىَ و كانىَ

 -9تيَكستىَ هةظتةريبىَ ناظةكى(:)Pèritexte

ذىَ وةردطريت(.)91

ذ ض جؤر يان رةطةر ثيَكدهيَت تاكو بؤ ئة بشييَن
بريَكااا ظ اىَ ضااةندىَ جااج و ثيَكهاتااة و رةطااةزيَن
تيَكستىَ هةظتةريب خويابكةين و( .جريار جينيت)
ى فرةتيَكستى بسةر ظان هةر ثيَنج ثشكيَن خوارىَ
ثارظةكرينة:
 -9هةظتيَكستى(:التناص.)entertextualite-
 -0تيَكستىَ هةظتةريب(:النص املوازي)Paratexte-
 -1ميتا تيَكست(:املاورائية النصية)Metatexte-
 -1هييةر تيَكست(:النص الالحق)hypertexte-
 -1ئارضيتيَكسااااات (:اجلامعياااااة النصاااااية-
. )19( )Architextualite

هااةر وةكااو ئاشااكةرا ،تيَكسااتىَ هةظتااةريب
هةظجهيا خوة دناظ فرةتيَكستيىَ دا طرتية و لدويظ
بوضوونيَت(جينيت) ى ب ريَذا دوىَ دهيَات ذ نااظ
جؤر و ثيَكهاتيَن فرةتيَكستيىَ( .)15ثشاتى كاو ماة
جهىَ تيَكستىَ هةظتةريب دناظ ثيَكهاتا تيَكستىَ مةزن
دا داية خوياكرن كو د ضيتة دناظ فرةتيَكستيىَ دا ،
ئةظجار ئة دىَ هيَينة سةر جؤرو رةطةزيَن ثيَكهاتا
تيَكستىَ هةظتةريب و (( رةنطاة ئاةظ جؤرة،ئاانكو
تيَكست َى هةظتةريب،طرنطرتين جؤربيت ،ذ جؤريَن

فرةتيَكسااااتيىَ)) ( . )02تيَكسااااتىَ هةظتااااةريب و
برةنطةكىَ طشتى و لدويظ بوضوونيَن (جينيت)ى
لسةر ظان هةردو ثشكان دهيَتة ثارظةكرن:
 -9تيَكستىَ هةظتةريبىَ ناظةكى()Pèritexte

تيَكستىَ هةظتةريبىَ ناظةكى ،هةمى تشتيَن لدؤر
تيَكستىَ سةرةكى هاتينة وةشاندن لناظخوة دطريت
وةكاااو ( نااااظىَ نديسةرى،ناظونيشان،ناظونيشاااانىَ
تايى،ديارى،ثيَشطؤتن) ئاانكو وان تشاتان خبوةظاة
دطريت ييَن كو ب فورمىَ دةرةكيىَ ثةرتووكىَ ظة
دهيَنة طريَدان و ةكو( ويَنىَ بةرطى،ثةيدا ضاثكةرى)

()00

هةروةسا تيَكستىَ هةظتةريبىَ ناظةكى،تيَبينى و

هةر طؤتنةكا لسةر بةرطى دهيَتة نديَس لناظخوة
()02

دطريت

.

 -0تيَكستىَ هةظتةريبىَ دةرةكى(:)Epitexte
تيَ كستىَ هةظتةريبىَ دةرةكى،وان هةمى طؤتاران
خبوةظة دطريت ييَن كو ذ دةرظةى ثةرتووكىَ دهيَنة
وةشاندن و ئةظ طؤتارة هةر دناظ ظاالتيا ثاةرتووكىَ
خبااوةدا دهيَنااة طريَاادان وةكااو(ثسااياركرن-
استجوابات،نامةداريا تايبةت،تةعليقات،كونطرة و

مسينااار) ( )02و ديسااان ئااةظ جااؤرىَ تيَكسااتىَ

هةظتةريب( هةر تيَكستةكىَ ديرت خبوةظة دطريت يىَ
كو نة ذ جؤرىَ ئيَكاىَ بيات ئاانكو ناة ذ جاؤرىَ
تيَكستىَ هةظتةريبىَ ناظةكى بيت و ديسان ئةظ جؤرة
موركةكىَ ريكالمى خبوةظة دبينيت)

()09

.

كةرتىَ ضوارىَ(:رةنطدةدانا تيَكستىَ
هةظتةريبىَ ديوانا سرتان
و بةفر و ئاطر دناظ رامانا ديوانىَ دا)
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-بةرطىَ ديوانىَ:

هةر هؤ نابيت

هةلبةت،بااةرطىَ ثااةر تووكىَ يانااذى بااةرطىَ

زيندان ..هةر ماال من نابيت

تيَكستىَ ئاةدةبيىَ ضااثكرى رؤلاةكىَ ئاةكتيظ و

شينى ..هةر كارىَ تة نابيت

كاريطااةر ذ بااؤ بةرجةسااتةكرنا رامانااا سااةرةكيا

مة ..هةر د زكىَ حويتى دا نابيت

تيَكستى دطيَريت و لدؤر ظىَ ضةندىَ(حمةمةد بةكر

سبة ديواريَت خلؤلة دىَ هةرِفن.

حمةمااةد)دبيَااذيت(( بااةرطىَ ديااوانىَ بااؤ ناظااةرؤكا

قةيد و زجنري  ..دىَ هةرِشن)).

9

هؤزانان طر نطة بؤ بةرجةستةكرنا ثةياما ساةرةكيا

هؤزانااان، )09( ))..سااةبارةت ضااةوانيا رةنطدااةدانا

()09

هاااةر وةكاااو ديار،تاااةوةرىَ ئومياااديبوون و
طةشبينيىَ دناا ظ ظاىَ ثارضاة هؤزاناا ذورى دا ياىَ

رامانا ديوان(سرتان و بةفر و ئاطر) ( )09دناظ بةرطىَ

ئاشاااكةراية،كو هؤزاندانرلدةساااتييَكىَ هاااةواىلَ

ديوانىَ ،ئةظيَن خوارىَ شالؤظةكرنةكة لادؤر ظاىَ

ئوميَدبوونىَ بؤ دايكا خو كو بديتنا مة مةبةست ذىَ

ضةندىَ:

كوردسااتانة رادطااةهينيت و دبيَااذيتىَ (زيناادان و

-بةرطىَ ثيَشيىَ ذ ديوانا ( سرتان و باةفر و ئااطر)

نةخؤشى و تازى و شاوينى)هاةر لساةر مللاةتىَ

ب بةرطةكىَ رةنط هاتياة كيَشاان و دنااظ ظاان

كورد نامبيت و هةر دىَ ئةظ نةخوشاية هاةرَفن و

رةنطاندا  ،رةنطىَ ش ياىَ زالاة ب ساةر هاةمى

ذناظين و قةيد و زجنرييَن زورداريىَ دىَ شاكيَن و

بااةرطى دا كااو ل الياىَ سااةريىَ بااةرطى دا ياىَ

ئااازادى و سااةرخوةبوون دىَ لناااظ كوردسااتانىَ

ئاشكةراية و وةكو ئامسانةكىَ سافى كاو(سااهية)

بةالظبيت.

ئةظ بةرطاة رةنطكرياة .و ديساان ل الياىَ بناى ذ

 -دنااظ ظاى ئامساانىَ شا دا و ل كاؤذيىَ ضاةثىَ

بةرطى هةرديسان رةنطاىَ شا هاتياة كيَشاان و

كومةكا عةورى ب رةنطىَ سيى هاتية نيطاركرن و

ناظونبشانىَ ديوانىَ لسةر هاتياة نديَسا  .بديتناماة

ثارضة و ضةنيكيَن بةفرىَ ذىَ كةظنة سةر كؤثيتكيَن

مةبةستا هؤزاندانى ذ ظى رةنطاىَ شا ئاةوة كاو

ضيايةكى و ل نيدا بةرطى ويَناىَ ضايايةكىَ رةث و

دظيَت جؤرة ئوميَدةكىَ و طةشبينيةكىَ بؤ مللةتىَ

رووت و بىَ دار و بار ب رةنطىَ قاةهوةيى هاتياة

كورد راطاةهينيت .ئاانكو هؤزانداان هاةر ياىَ ب

كيَشان و لدؤريَن ثيَنج طؤثيتكان لسةر ظى ضيايى

ئوميَاادة و ظيايااة ئوميَديااةكىَ لاادةظ خواناادةظانى

هاتينة كيَشاان و ساةرىَ ضاوار طؤثيتكاان ذ وان

ثةيداكةت .بةلطةذى باؤ ظاىَ ئاخفتنىَ،ئاةظ مناونيَن

بةفرىَ طرتينة و سيينة .بديتنا مة مةبةستا هؤزاندانى

هؤزانكييَن خواريَنة:

ذظىَ ثارضا عةورى زورداريا رذيَميَية و ئاةظ باةفرة

((-ىلَ دايكىَ !

وةكو نيشانةكا ساي ميوتيكى كاو ذ راماناا خوةياا
سةرةكى هاتية الدان مةبةست ذىَ زوورداريكرنة
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لسةر مللةتىَ كورد كاو باديتنا ماة ئاةو ضايايىَ

سةبارةت بةرطىَ ثاشيَى ذ ديواناا نااظربى.ئاةظ

رووت و بىَ دار و بار كوردستانا داطريكرية.هةر

بةرطة ديسان هةر يىَ رةنطينة و ل كؤذيىَ سةالل ل

وةكو هؤزاندان و دبيَذيت:

اليىَ ضةثىَ ذ بةرطى،ويَنىَ هؤزاندانى خبوة(موئةيةد

((-بوهارظانؤ! ض بوهارة

تةيب) ى هاتيةوةشاندن كو ويَنةيةكىَ نةرةنطينة و

طةر بوهار بيت ..ض هةوارة

بديتنا مة مةبةستا هؤزاندانى ذ ظى ويَنةيى ئةو كاو

ض شينى ية و ض زيَمارة

ظياية خوة بدةتة نياس بؤ خةلكى .و ل نيداا ظاى

بنةفش و نيَرطز ضرمس ))..

()05

بااةرطى دةق اىَ نامااةكا فولكلورنااا (ئوردخيااانىَ

هةروةسا ل طوثيتكا ئيَكىَ ذ وى ضيايى

جةليلى) هاتية وةشاندن كو بؤ هؤزاندانى ظريَكرية

كو بةفر لساةر نيناة كاو باديتنا ماة ئاةو جها َى

و ناظربى دظىَ نامىَ دا باسىَ باشى و ذيَهاتنا هؤزانيَن

رزطاركرية ذ كوردستانىَ ئانكو ئةو جهة ياىَ كاو

وى دكةت.

()21

 -ثشتى بةرطىَ ثيَشيىَ ذ ديوانىَ و ديسان ثشاتى

خةباتكةريَن كورد لسةر دذين.ويَنىَ ضةندين نؤتيَن

0

موزيكى و طؤرييَن ئاطرى هاتينة كيَشان كو ذ ظى

ثةرِىَ ئيَكىَ ذ بةرطى ئانكو ئة دشييَن بيَذين ثةرِىَ

طؤثيتكىَ بىَ بةفر دةردكةظن و برةنطاةكىَ خاوار

دوىَ ذ ثيَكهاتا ديوانا ناظربى هؤزاندانى ئةظ نديَسينا

بلند دبن و بةرةف وان ضةنيكيَن بةفريداة دضان.

خوارىَ لسةر ظى ثةرِى وةشاندية:
((ذيَهاتيىَ فروتنا ظىَ كتيَبىَ

كو بديتنا ماة لديَارة ،مةبةساتا هؤزانداانى ذ ظاىَ

بؤ كةسوكاريَن شةهيدانة))

ضةندىَ ئةوة كو دظيَت دياربكةت،ئاةو كاؤثيتكىَ

()20

رزطاااركرى ثيَشاامةرطة و خةباتكااةريَن كااورد

ئااة د شااييَن ظاىَ نديَسااينىَ ذ جااؤرىَ تيَكسااتىَ

لسااةرن و مةمبااةر زوز و زوورداريااا دوذمنااى

هةظتةريبىَ دةرةكى( )Epitexteل قةلة بادةين

راوةسااتاينة و ئااااطرى و ئاااوازيَن باااةرخودانىَ

كو رامانا وىَ نديَسينىَ ذى يا ئاشكةراية ،و لادور

دادوةشيننة وىَ بةفرىَ ئانكو وىَ زوورداريىَ تاكو

ظىَ ضةندىَ ئانكو لدور ثلةو ثاية يا شةهيديَن ريَكا

ئةو باةفر ئاانكو زوز لاةلييَت و ناة مينيتاة لنااظ

خةبات و رزطاريكرناا كوردساتانىَ هؤزانداانى ل

كوردستانىَ.

ضةندين جهان دناظ ديوانا خوةدا باسىَ ظىَ ضةندىَ

هةر وةكو هؤزاندان د بيَذيت:

كرية  ،بؤ منونة هؤزاندان دبيَذيت:
(( -

((-نة خةزال نة..

-9-

طارة هةرىَ ل جهىَ خؤ ماى،
هيَشتا كويدى يىَ ىلَ دضةرن.

شةهيد
ل بةذنا تةو بةذنا ضيايةكىَ بلند..

()22

جوكيَت مة هةر ئاظا تىَ ماى))،

بةفر بارى.
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طةر لويليا تدةنطىَ نةبا

سوثاسيا ديوانا(سرتان و بةفر و ئاطر) بدى رةنطاى

ئاطر د سينطىَ تةدا نةبا

هاتية بةرجةستةكرن:
((سيا بؤ:

من نةدزانى..
كا بةذنا تةو
بةذنا ضيايىَ بلند كا !َ))

()22

 (( -ذ رؤذىَ بلندتر

 بةرةى كوردستانى دهوك و لق”“9
ث.د.ك .ل سةر هاريكاريا وان بؤ ضاثكرنا
ظىَ كتيَبىَ.

ثيَشكةشة بؤ شةهيدىَ نةمر
(وةيسى بانى)
ئةو رؤذا هؤ بةرز و بلند
يا بووية طؤ..
ل بةر ثيَت وةيسيىَ بانى)).

()22

 خوشنديس نافع بامةرنى يىَ كو بةرط و خةت
و دةرهيَنانا هونةرى و بياثطةياندنا ظىَ كتيَبىَ

ب ستويىَ خؤظة طرتى.)29( )) .

هةر وةكو ديار ئيَك ذ وان الياةنان يايَن كاو
هؤزاندانى سوثاسيا ديواناا خاوة باؤ ئاراساتةكرى

-سوثاسى:

(بااةرةى ) كوردسااتانية كااو ئااة د شااييَن لديَاارة

سوثاسى وةكاو ئيَاك ذ دةرازينكايَن تيَكساتىَ

ثةيوةنديةكا دةرةكى دناظبةر ظى اليةنى و ناظةرؤكا

هةظتةريب و طةلةك جاران رؤلةكىَ بةرضاظ ذ باؤ

ديوانىَ دا ثةيدا كةين .ذ بةركو هؤزانيَن ظىَ ديوانىَ

بةرجةستةكرنا رامانا ساةرةكيا تيَكساتىَ ماةزن د

طريَااداى بابااةتىَ نةتااةوة و بااةرطريكرن ذ مااافيَن

طيَرِيت،بةىلَ ثيَدظية هندىَ ذ برينةكةين كو طةلةك

نةتوةييَن طةىلَ كوردة ،ئةظجار بةرةى كوردساتانى

جااااااران ياناااااذى نةمةرجاااااة د هاااااةمى

ذى  ،هااةر هااةمان رؤل خبوةظااة د دياات ،ئااانكوة

رةوشاندان،سوثاسيىَ ثةيوةندياةكا راساتةوخو ب

بةرةى كوردستانى ذى خةبات ذ بؤ رزطاركرن و

ناظةروكيَدة هةبيت و لدؤر ظاىَ ضاةندىَ (حمةماةد

سةربةخوييا كوردستانىَ كرية.

1

بةكر حمةمةد) د بيَذيت(( سوثاسيىَ ثةيوةنديةكا ناة

1

-ناظونيشانىَ ديوانىَ:

راستةو خؤ ب ناظةرؤكيَدة هةية ئانكو ثةيوةنديةكا

هةلبةت ناظونيشانىَ تيَكستىَ ئةدةبيىَ ئافراندى

ديسان دناظ ظىَ دياوانىَ ذيادا ئاةظ

و دطةلااةك طااةه و تااةوةران دا ثةيوةنديااةكا

ضةندة فبةرضاظ دكةظيت،ئانكو ئةطةر ئة تةماشةى

راستةوخو ب ناظةروكا تيَكستىَ ئافرانديدة هةية و

سوثاساايا ظااىَ ديااوانىَ بكااةين دىَ بياان كااو د

دبيتاة( نيشاانةك و رامانااا تيَكساتى دناظادا دهيَتااة

دةرةكية))

()29

تةوةرةكى دا ثةيوةنديةكا دةرةكى ب ناظةرؤكا ظىَ
ديوانىَ ظة هةية .ذ بؤ ثرت رؤنداةكرنا ظاىَ ضاةندىَ

بةرهااةمنينان )29( )..و ئااة دشاايَ بريَكااا ظااىَ
بةرهةمنينانا رامانىَ ( تيَكستى دةستنيشان بكاةين و
لاادويظ ظااىَ دةستنيشااانكرنىَ ئااةظجار ثيَدظيااة
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ناظونيشان،خواندةظانى ملكةضى رةهةناديَن راماناا

خوةشى بتنىَ بهيَنة طؤتن،بةلكو بؤ تازى و شوينيىَ

خوة بكةت) ( .)29ديسان ئةظ تيَكستىَ هةظتاةريب

ذى سرتان د هيَنة طؤتن و بديتنا مة لديَرة مةبةستا

دبيتة ئيَكة هةظاديتنا طيتيكاى دناظبةراتيَكساتى و

هؤزاندانى ناة ئاةو راماناا فةرهاةنطيا ظاىَ ثةيديَاة

خواناادةظانى دا يانااذى وةرطاارى دا ( )25و لديَاارة

ضونكى،دةمىَ دوذمنى خرابكارى دةرحةق مللةتىَ

ثيَدظيااة ب دةينااة خوياااكرن كااو ظااةكول لسااةر

كورد دكرن و كةسيَن بيَطونةه ئازارددان و ديسان

ناظونيشااانىَ ديااوانىَ خااوة لسااةر دوو ئاسااتان

سيَدةرةددان ،ئةظجار دا كةسوكاريَن وى كةساى

مةنددكةت ئةوذى بنيااتىَ كاويرىَ ناظونيشاانى و

هيَنااااة سااااةردةرمىَ وى و دا ساااارتانان ثاا اىَ

َ ناظونيشانى(.)22ئةظى تةوةرى ئانكو
بنياتىَ سةرظةية

بيَذن.سةبارةت ثاةيدا(باةفر) كاو د راماناا خوةياا

ناظونيشااانىَ ديوانااا ساارتان و بااةفر و ئاااطر خااوة

فةرؤهةنطى دا ئةظ ثةيدة ،دةاللةتا خيَر و بةرةكةتىَ

برةنطةكىَ بذارة و راستةو خو خوة دناظ هاؤزانيَن

ددةت ،بةىلَ لديَرة بديتنا مة ئةظ ثةيدة ذ رامانا خوة

ظىَ ديوانىَ بةرجةستةكرية ،ميناا دةرازينكاةكىَ ذ

هاتية الدان كو مةبةساتا هؤزانداانى ذىَ ساتة و

تيَكستىَ هةظتةربيىَ ديوانىَ برةنطاةكىَ راساتةوخو

زوورداريااا دوذمنيااة لسااةر مللااةتى و ذاليااةكىَ

خوة ثؤختةكرية دناظ وان هؤزانان دا .و ئة دشييَن

ديرت ظة دبيت هؤزاندانى رامانةكا ديارت ذى ب ظاىَ

رؤىلَ ظااى جااؤرىَ تيَكسااتىَ هةظتااةريب ذ بااؤ

ثةيدىَ بةخشى بيات كاو ئامااذىَ بدةتاة تاةوةرىَ

بةرجةستةكرنا رامانا سةرةكيا ديوانىَ بدى رةنطاىَ

راطرى و بةرخودانا ثيَشمةرطةيى و طةل و وةالتىَ

خوارىَ بدةينة نياس :

خوة  .دةربارةى ثةيدا ئاطر كاو لديَارة باديتنا ماة

ئيَك-بنياتىَ كويرىَ ناظونيشانى:

رةنطة ئةظ ثةيدة دوو راماناان خبوةظاة بطريات:ياا

هةر وةكو ئاشكةرا،ئةظ ناظونيشانة(سرتان و

ئيَكىَ دبيت مةبةستا هؤزانداانى ئاةو زووردارى و

بةفر و ئاطر) ذ رستةكا زمانيا ساادة ثيَكهاتياة كاو

دوربيَن و كوذةكيَن توث و فروكاة و كيميابااران

( )1ثاااةيديَن ساااادة خبوةظاااة دطريااات ئاااةوذى

بن ييَن كاو دذى خاةلكىَ كوردساتانىَ دكارن و

ئةظةنااة(ساارتان،بةفر،ئاطر) و ديسااان ئااامرازىَ

ديسان رامانا دوىَ ،دبيت مةبةستا هؤزانداانى ذىَ

ثةيوةنديكرنىَ (و) ل ( )0جهان دناظ ظى ناظونيشانى

ئةو بةرةظانى و بةرطرى بيت يا كاو ثيَشامةرطيَن

دا هاتية.سةبارةت ثةيدا ئيَكىَ (سرتان)،ئة دشييَن

كوردان دكر ذ بؤ ثاراسنت و رزطاركرناا وةالتاىَ

وةكو نيشاانةكا سايميوتيكى ساةرةدةريىَ دطاةل

خوة كاو ئااطر و دوربايَن كاؤذةك دادوةشااندنة

بكةين كو ذ رامانا خوةيا سةرةكى هاتياة الدان و

دوذمنى.

هندةك دةاللةتيَن ديرت خبوةظاة دطريات .ضاونكى

دوو -بنياتىَ سةرظةيىَ ناظونيشانى:

سرتان نةمةرجة بتنىَ بؤ رةوش و دةمايَن شااهى و

سةبارةت شلؤظةكرنا ظى بنياتىَ ناظونيشانى كو
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ثيَدظية ئة ثةيوةنديا ناظونيشانىَ سةرةكيىَ دياوانىَ

ئةو ذى (سرتانة) .هؤزانداان ئاةظىَ ثاةيدىَ لديَارة

ب هةر ئيَك ذ ناظونيشانيَن ناظةكييَن هةر هؤزانةكىَ

وةسانىَ بةرجةستةدكةت كو ذ ئةطةرىَ زوملاى و

ظة طريَبدةين بدةينة شلؤظةكرن،ئةظجار ذ بةر اليىَ

زوورداريىَ( كو دل بووية مةشاكا طارى)ئاانكو ذ

دريَذداريىَ ظاةكولينىَ ئاة نةشاييَن ظاىَ ضاةندىَ

ئةجنامىَ ستةمىَ بووية مةشكا طرى ،ئةظجار سرتان

ئةجنامدةين ضونكى ئةظ ديوانة لدوريَن()12هؤزانان

ذىَ د ز يَن و لديَرة ديارة كو ئةظ سرتانة بؤ خة و

خبوةظة دطريت،ئةظجار ئة بتنىَ دىَ هندةك منوونيَن

شينيىَ دهيَنة طاؤتن و د راساتى دجاا هؤزانداانى

هؤزانكى ذىَ وةرطرين كو راساتةوخو ثةيوةنادى

دظيَت سرتانان بؤ بةختةوةرى و ئاشتيىَ بيَذيت بةىلَ

ب ناظونيشانىَ سةرةكيىَ ديوانىَ ظة هةبيت.و ذ بؤ

بااةكروكا ئااانكو نةحااةز ريَنااادةنىَ ظااان ساارتانان

ظىَ ضةندىَ ،هةر وةكو بةرى نهؤ مةداية خوياكرن

رابطااةهينيت ئااةظجار بتن اىَ ساارتانيَن نةخوشااى و

كو ناظونيشاانىَ ساةرةكيىَ ديواناا نااظريى ذ ظاان

شوينيىَ دناظ مللةتى دا دهيَنة راطةهاندن.

هةرساااىَ ثاااةيدان( سااارتان و باااةفر و ئااااطر

-هؤزاندان دبيَذ يت:

) ثيَكهاتية،ئةظجار ذظى روانطةى و ذ بةر تاةوةرىَ

((ل طوندىَ مة طةلؤ !َ

دريَذيا ظاةكولينىَ ئاة دىَ بتناىَ هنادةك ئامااذيَن

الى الى  ..هاوارن..

هؤزانكييَن راستةوخوييَن طريَاداى وان هاةر ساىَ

نارينك ..زيَمارن ..

ثةيدان بةرجةستةكةين:

الندك..رةذينة..

 -9ثةيدا(سرتان):

زاروك  ..دسوتينة))

-هؤزاندان د بيَذيت:

ديسان لديَارة جارةكاا ديارت راماناا ساةرةكيا

((دىلَ من مةشكا طريىَ ية..

تيَكستىَ هةظتةريبىَ ناظونيشانىَ ساةرةكيىَ دياوانىَ

كوظان ىَ دكيَن .

دناظ ظىَ ثارضة هؤزانىَ دا خؤيادبيت كاو تاةوةرىَ

هةر شلقةكىَ ئاوازةكة

سرتانىَ خبوةظة دطريت كاو هؤزانداان جةختياةكا

سرتان ىَ دزيَن.

ديرت لسةر هندىَ دكةت كو ئةو سرتان و زيَماريَن

ىلَ بةكروكيَت ئةظرؤ نةظيَن

لناظ وةالتى دهيَنة طؤتن هةر ذ ئةجنامىَ زووردارى

سرتانيَت عةشق و ئةظينىَ ..

و سااتةما دوذمنيااة كااو خبااوة الناادكيَن زارؤك ايَن

بطةهينم مة و زينىَ)).

ساظاذى ذ بةر زوورداريا دوذمنى قورتالنةبووينة و

()21

ئةظااة لديَاارة ئيَااك ذ وان رةهةناادان بااؤ مااة
خويادبيت يايَن كاو كؤذياةكىَ ساةرةكيىَ راماناا
ناظونيشانىَ ديوانىَ دناظدا خوة بةرجةساتة دكاةت
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هؤزاندان دظىَ ثارضة هؤزانىَ دا رامانةكا الداى

هؤزاندان دبيَذيت:((ئو هؤسا ..دىَ رؤذةك هيَنت
دىَ بى ية ميَرطةكا خةمل
سرتى نابن..
دةست و تليَت زارِوكيَت مة خوينةلووكون
ئةظجا دةمىَ ئيَدزارييا
ذ ئاقارى تيَن
()22
دىَ سرودا ئاشتيىَ بيَن)).
ديسااان لديَاارة ذى هؤزاندااان بااؤ مااة وى
رةهةندى د دةتة خوياكرن يىَ كو دبيتة مةرجةك ذ
بؤ طؤتنا سروود و سرتانيَن شادى و بةختاةوةريىَ
كااو مينااا نيشااانةكا ساايميوتيكى ذ ناظونيشااانىَ
سااةرةركيىَ ديااوانىَ دهيَتااة ظةقااةتيان و خااوة
بةرجةسااتةدكةت.و هؤزاندااان باسااىَ وىَ رؤذىَ
دكااةت،دةمىَ كااو كوردسااتان ئااازاد دبياات و
زووردارى نةمينيت  ،ئةجار ذ ناوى مللاةت دىَ
سااروود و ساارتانيَن ئاشااتى و خؤشاايىَ بيَااذين و
زارؤكيَن كوردان ذى كو مةبةست ذ ىَ
مللةتىَ كوردة دىَ خبوشى و ئارامى ذين.
 -0ثةيدا (بةفر) :
هؤزاندان دبيَذيت:(( بةفر
ئةطةر راستة
ئادة ذ ئاخىَ ضيَبوية
حةوا ذ ثةراسيا وى بووية
ثا خةلكينؤ دىَ بزانن
ئةز نة كورِىَ ئادةمى مة!
ضنكى نةذادىَ وى ئاخة..
يىَ من بةفرة ))

()22

ذ واتا فةرهةنطيا ثةيدا بةفرىَ بةرجةستةدكةت ،و
ب ئاشكةرايى نةذادىَ خوة ذ نةذادىَ مرؤظايةتيىَ د
شووت و د بيَذيت نةذادىَ من ذ بةفريَية،بديتنا مة
لديَاارة هؤزاندااان ظااى هةلويسااتى ذبااةر هناادىَ
رادطةهينيت،ضونكى دوذمن و ستةمكاران و لييَش
ضشاظيَن هةمى جداكيَن مرؤظاياةتى و ريَكخاراويَن
ناظدةولااةتييَن ماااف يَن مرؤظااان وةكااو نةتااةوةييَن
ئيَكطرتى زوز و زووردارى ل مللةتىَ كورد دكرن
و هيض كةسةكى خوة لدى طةىلَ باىَ دةساتهةالت
نةدكرة خودان و ئةظ دوذمنة رسوا شةرمزار نةدكر
،ئةظجار ذ بةر هندىَ هؤزانداان ناةذادىَ خاوة ب
نةذادىَ بةفرىَ دزانيت.
هؤزاندان دبيَذيت:((سرتان و بةفرو ئاطر
نة ئةز بةنى (!)
نةكة كةنى !
وةالتىَ من ..بةفرة ،بةفرة و

()29

كةنطى بةفر بووية تةنى !))

دظىَ ثارضة هاؤزانىَ دا تاةوةرىَ خاوراطرى و
بةرخودانا طةىلَ كورد ب رامانا الدايا ثةيدا بةفر ظة
هاتية دياركرن و ئاشاكةراكرن ،و هؤزظانداان باؤ
دوذماان و نةحاا ةىزان و برةنطااةكىَ ئاشااكةرا
رادطةهينيت و د بيَذيت وةالتىَ من(بةفرة)ئانكو يىَ
خوراطرة و ئاازادة و حاةذ سةربةساتيىَ دةكاةت
ئةظجار ،ما كةنى تة ديتية طةلةكىَ ئازاد و خوراطر
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دىَ رىَ ل ظى ئاطرى برِيت!))

(بووية تاةنى) ئاانكو بووياة ئيَخساري و رادةساتى
دوذمنة بووية.

()29

ئاشكةراية كو هؤزاندان ظيانا خوة بؤ وةالتى،ب
ئاطرى قةلةمددةت و مةبةستا وى ذظى ئاطرى ئةو

-هؤزالندان د بيَذيت:

هيَزو خةباتا ثيَشمةرطةيى و شؤرةشادانيَن كاوردة

((كوردستانىَ !
فرِةكا باى..
ذ ضيايةكىَ بةفر ىلَ ماى))..

()29

ييَن كو بةرةظانيىَ دكةن ،و هندى ظيانا كوردان بؤ
وةالتىَ وان يا بهيَ زة و ميناا ئاطرياة و ئاةظ ئااطرة

لديَااارة ذ ضاااةوانيا بةرجةساااتةكرنا راماناااا

ئةطةر ب ثةقيت ض دوذمن(هةالمةت) نةشيَن خوة

ثةيدا(بةفر) دظىَ ثارضة هؤزانىَ دا خويادبيات كاو

لبةر هيَز و ظيانا كوردان بطرن كو دىَ بيتة ئاطر و

بديتنا مة ،مةبةستا هؤزاندانى ذىَ ئةوة رامانا بةفرىَ

دوذمنى سوذيت.

لديَرة ب وةالتىَ كوردظة طريَداية  ،ئاانكو ،باةفر

((-يارىَ ! ئةوة من تؤ ظياى

وةكااو ئيَاا ك ذ ديااارديَن بةرضاااظيَن سرؤشااتىَ

من ئاطر و باران ظيان .

كوردستانىَ لديَرة وةكو نيشانةك ئامااذىَ د دةتاة

من سيَدار و

سروشتىَ رةسةنىَ وةالتىَ كورد ضونكى حةسرةت

من تدةنط و ضةثةر ظيان)).

و ثةرؤشةييا هؤزاندانى ذ بؤ هةلكيَشانا فرةكا بايىَ

بااا ديتنا ماااة،لديَرة مةبةساااتا هؤزانداااانى ذ

ضياييَن كوردساتانا باةفرين ياا دياارة و ذالياةكىَ

بةرجةستةكرنا رانا ثةيدا ئاطر ئةوة كو هؤزانداانى

ديرتظة دبيت مةبةست ذىَ ئةو ثارضا كوردساتانىَ

ثيَخةمةت رزطاركرنا وةالتىَ خاوة ،خاوة هاظيَتياة

بيت يا كو رزطاارى و ثيَشامةرطة دناظادا هناة و

دناظ نةخوشياندا و كةتياة باةر ئااطر و سايَداريَن

خةبات و بةرخودانىَ دكةن.

دوذمنى،ئانكو رامانا ئاطرى لديَرة ئةو ئااطرة ياىَ

 -1ثةيدا(ئاطر):

دوذمن بسةر كورداندا د رِيَذيت.

(( -ىلَ عةشقاتة..

ئةجنا

د دىلَ من دا ئاطرة و

ثشتى كاو ماة ،ئاةظ بابةتاة ذ الياىَ تياورى و

ئاطرى دخازيت.
ئو دلةكىَ تذى ئاطر..

ثراكتيكى ظة ئازراندى و خاليَن ثيَادظى ذىَ دايناة

ئةطةر ثةقى ى ى

رؤاستةسةركر ن،ئدجار ئة طةهةشتينة ظان ئةجناميَن

ئةو ض شةظة

خوارىَ:
دىَ خؤ طريت !

يان ض هةالمةتىَ رةشة
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-دةرازينكاايَن تيَكسااتىَ هةظتااةريب رؤلااةكىَ

كاريطاااةر و بةرضااااظ خبوةظاااة دبيااان ذ باااؤ
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بةرجةسااتةكرن رامانااا سااةرةكيا ديوانىَ،ئااانكو

1

تيَكستىَ هؤزانىَ.

كؤذيةكى را ئاماذىَ و برةنطةكىَ دةرةكى ئاماذىَ

0

-تيَكساااتىَ هةظتاااةريب ب هاااةمى جاااؤريَن

-ديسان ت يَكستىَ سوثاسيا ظىَ ديوانىَ ذى شياية د

بدةتة رامانا سةرةكيا ديوانا ناظربى،

خوةظة،ثؤختىَ رامانا طشتيا ديوانىَ لناظخوة دطريت

1

و مينااا نيشااانةكا خااودان رامااان خااوة ثيَشااكيَش

وةشاندن.

دكةن.

1

تيَكستىَ ديااريىَ دنااظ ظاىَ دياوانىَ دا نةهاتياة-بديتنامااة و ثشااتى بااةرطىَ ديوانىَ،ناظونيشااانىَ

-بةرطىَ ديواناا نااظربى برةنطاةكىَ راساتةوخو

سااةرةكيىَ ديااوانىَ ذوان هااةمى جااؤريَن ديرتيَاان

دةربرين ذ ناظةرؤكا هؤزانان كرية و ب وان رةنط

تيَكستىَ هةظتاةريبيَن دنااظ ظاىَي دياوانىَ دا هاتيناة

و ويَنة و نيطاران شياية ثؤختةكى ذ رامانا طشاتيا

بةرجةستةكرن شياية ثؤختةكىَ راستةوخو ذراماناا

ديوانىَ لناظخوة بةرجةستة بكةت.

سةرةكيا ديوانىَ لناظخوة بطريت

1

- 1

ديسان ضةندين نديَسينيَن ديرت لناظ دياوانىَ و

9

-برةنطااةكىَ طشتى،تيَكسااتيَن هةظتااةريبيَن ظ اىَ

لسةر بةرطىَ ثاشيىَ ذ ديوانىَ هاتينة وةشاندن كو

ديوانىَ برةنطةكىَ سةركةفتيانة هاتينة وةشااندن و

وانااذيك وةكااو ئةلااةمينت و جااؤريَن تيَكسااتىَ

رؤلةكىَ مةزن طيَراية ذ بؤ بةرجةساتةكرنا راماناا

هةظتةريب خوة بةرجةستةكرية و د كؤذياةكى دا

سةرةكيا هؤزانان.

ئاماذة داية رةهةندةكى ذ رامانا ساةرةكيا دياوانىَ

ثاشكؤ:

وةكى ظىَ نديَسينىَ( ذيَهاتيىَ فروتناا ظاىَ كتيَباىَ باؤ

ئيَك :ثاشكوىَ ذمارة(:)1

كةسوكاريَن شةهيدانة).

-بةرطىَ ثيَشيىَ ذ ديوانا (سرتان و بةفر و ئاطر)
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ثاشكؤ :ئيَك :ثاشكوىَ ذمارة(:)1بةرطىَ ثاشيىَ ذ ديوانا (سرتان و بةفر و ئاطر)
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ثاشكؤ :دوو :ثاشكوىَ ذمارة( :)1بةرطىَ ثاشيىَ ذ ديوانا (سرتان و بةفر و ئاطر)

ثةراويز و ذيَدةر:
ئيَك -ثةراويز
- 9سةبارةت زاراظىَ ( )Paratexteكو ب زمانىَ عةرةبى د بيَذنىَ
(النص املوازى) مة ذى هةر ذ وةرطيَرانا ظى زاراظى دناظ زمانىَ عةرةبى دا،
ئةو زاراظة ب ناظىَ(تيَكستىَ هةظتةريب) دناظ زمانىَ كوردى دا وةرطيَراية.

 -1نزار ئورمانى(:)9002ناظونيشان وةكو ناسناما تيَكستىَ هؤزنىَ(هؤزانيَن
حمسن قوضانى وةكو منونة)ظةكولينةكا سيميوتيكى شلؤظةكارية.ذ وةشانيَن
مةت ذمارة(،)99ضاثا ئيَكى ،ضاثخانا

هاوار،دهوك،بث.431

- 0مةبةستا مة ذ رةخنا نوى ،رةخنا ئةدةبيا ئةوروبية.
- 1لدور ظى زاراظى( )sulseو دناظ رةخنا ئةدةبيا عةرةبى دا
دبيَذنىَ(العَتَبات) و مة ذى ذ ظى روانطةى ناظىَ (دةرازينك) لسةر داناية.

ذ بؤ وةرطرتنا ثرت زانياريان لدؤر ظىَ ضةندىَ بنيَرة:
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- 1عبداحلق بلعابد(،)9002عتبات (جريار جينيت من النص اىل املناص).
تقدمب:د.سعيد يقطني،الدار العربية للعلوم ناشرون،منشورات
االختالف،اجلزائر،الطبعة االوىل،ص.14
ديسان هةر ذ بؤ ظىَ ضةندىَ بنيَرِة: -زار ئورمانى:

ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث.431

- 1عبدالفتاح احلجمري()4221عتبات النص:البنية و الداللة.شركة الرابطة،الدار
البيضاء،الطبعة االوىل،ص.41
- 1محيد حلمداين(،)9009عتبات النص االديب.جملة عالمات يف
النقد،جملد( ،)49عدد(،)11جدة،ص.40
- 1خالد حسني حسني()9002سيمياء العنوان:القوة والداللة(النمور يف اليوم
العاشر) لزكريا تامر منوذجا.جملة جامعة دمشق لالداب و العلوم االنسانية،جملة
علمية حمكمة دورية ،اجمللد(،)94العدد(،)1+3ص.320
بةرى ،بث.93
دةرى َ
- 9محيد حلمداين:ذيَ َ
- 1د.مجيل محداوي(،)9001ملاذا النص املوازي.جملة الكرمل،جملة فصلية ،العدد
(، )22/22ص.990
- 92د.خالد حسني حسني(،)9002يف نظرية العنوان مغامرة تاويلية يف شؤون
العتبة النصية .التكوين للتاليف و الرتمجة و النشر،دمشق،الطبعة االوىل،ص.14
،بث.432

- 99نزار ئورمانى :ذيَدةرىَ بةر َ
ى
- 90شعيب حليفي(،)4229النص املوازي للرواية(اسرتاتيجية العنوان).جملة
الكرمل ،جملة فصلية ثقافية ،قربص،نيقوسيا ،العدد(،)11ص.29
- 91د.مجيل محداوي:ذيَدةرىَ

بةرىَ،بث.994

- 91ذ بؤ ظىَ ضةندىَ بنيَرة:
-عبداحلق

بلعابد:ذيَدةرىَ بةرىَ،بث.42

-د.مجيل محداوي:ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث.994

- 91لدؤر رةهةنديَن وةرطيَرانا ظى زاراظى( )transtextualiteدناظ زمانىَ
ئورمانى:ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث.431

عةرةبى و كوردى دا بنيَرة - :نزار
- 91جريار جينيت(،)9001طروس االدب على االدب.ضمن كتاب :دراسات
يف النصية و التناصية .ترمجة:د.حممد خري البقاعي،مركز االمناء احلضاري،
حلب،ص .492
- 91نزار ئورمانى :ذيَدةرىَ

بةرىَ،بث.431

سعيد يقطني(،)9001انفتاح النص الروائي(النص و السياق).املركز الثقايفالعريب،بريوت/الدار البيضاء،الطبعة الثالثة،ص .22ديسان ذبؤ ظىَ ضةندىَ
بنيَرة:نزار ئورمانى:ذيَدةرىَ بةرىَ.432،
- 99ئة ب فةر نابين كو بتةسةىل باسىَ هةمى جؤريَن فرةتيَكستيىَ
بكةين وةكو (هةظتيَكستى يان ميتا تيَكست يان هييةر تيَكست يانذى
ئارضيتيَكست) ضونكى ناظةرؤكا بابةتىَ مة بتنىَ لسةر تيَكستىَ هةظتةريبة.
- 91نزار ئورمانى:ذيَدةرىَ

بةرىَ،بث.432

- 02ذبؤ ظىَ ضةندىَ بنيَرة:
شعيب حليف :ذيَدةرىَ بةرىَ،بث.29 -د.مجيل محداوي:ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث.999
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بلعابد:ذيَدةرىَ بةرىَ،بث.12

- 09عبداحلق
- 00د.خالد حسني حسني:يف نظرية العنوان مغامرة تاويلية يف شؤون العتبة
النصية.ذيدةرىَ

بةرىَ،بث.32

- 01عبداحلق بلعابد:ذيَدةرىَ بةرىَ،بث.20
- 01د.مجيل محداوي:ذيَدةرىَ

بةرىَ ،بث.999

- 01ث.د.حمةمةد بةكر حمةمةد(،)9040/9/ 93دةرازينكيَن تيَكستىَ
ئةدةبى ،هةظدينت،دةمذميَر ()40سييَدىَ،كوليذا ئادابىَ،زانكويا دهوكىَ.،
- 01سةبارةت ديوانا(سرتان و بةفر و ئاطر) مة دظيَت بدةينة خوياكرن كو
مة دظىَ ظةكولينىَ دا،ثشتبةسنت لسةر ضاثا ئيَكىَ كرية ذ ظىَ ديوانىَ كو ل
ساال ( )4229هؤزاندانى ضاثكرية ،هةلبةت ثشتى ظىَ ضاثىَ هندةك ضاثيَن
ديرت ذى ذىَ دةركةتينة.
- 01مؤيد طيب()4229سرتان و بةفر و ئاطر(هؤزان).ضاثا
ئيَكىَ،دهوك،بث.2
- 09هةمان ذيَدةر،بث.9
- 01هةمان ذيَدةر،بث.29ديسان ذ بؤ زيَدةتر وةرطرتنا زانياريان لدور ظىَ
ضةندىَ بنيَرة ثاشكؤيىَ ذ مارة( )4كو بةرطىَ ثيَشيىَ ية ذ ديوانا (سرتان و
بةفر و ئاطر).
- 12ذ بؤ ظىَ ضةندىَ بنيَرة ثاشكؤيىَ ذ مارة( )9كو بةرطىَ ثاشيَى ية ذ
ديوانا (سرتان و بةفر و ئاطر).
- 19مؤيد طيب:ذيَدةرىَ بةرىَ ،ثةرِىَ دوىَ ذ ديوانىَ.
- 10هةمان

ذيَدةر،بث.12

- 11هةمان ذيَدةر،بث.22
- 11ث.د.حمةمةد بةكر حمةمةد:ذيَدةرىَ بةرىَ.
- 11مؤيد طيب:ذيَدةرىَ بةرىَ ،بةرثةرىَ ( )1ذ ديوانىَ.
- 11عثمان بدري(،)9003وظيفة العنوان يف الشعر العريب(قراءة يف مناذج
منتخبة)،اجمللة العربية للعلوم االنسانية،الكويت،العدد(،)24ص.41
- 11صدوق نور الدين(،)4221البداية يف النص الروائي،دار احلوار للنشر و
التوزيع،الطبعة االوىل الالذقية،ص.12
- 19د.بسام قطوس(،)9004سيمياء العنوان،طبع بدعم من وزارة الثقافة
،عمان/االردن،الطبعة االوىل،ص.31
- 11نزار ئورمانى:ذيَدةرىَ بةرىَ،بث.430-491
- 12مؤيد طيب:ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث.41
- 19هةمان

ذيَدةر،بث.92

- 10هةمان

ذيَدةر،بث.12

- 11هةمان

ذيَدةر ،بث.30

- 11هةمان

ذيَدةر،بث.11

- 11هةمان

ذيَدةر،بث.2

- 11هةمان

ذيَدةر،بث.91-93

- 11هةمان

ذيَدةر،بث.92
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 صدوق نور الدين(،)4221البداية يف النص الروائي،دار احلوار للنشر و
التوزيع،الطبعة االوىل الالذقية.

دو -ذيَدةر:
 د.بسام قطوس(،)9004سيمياء العنوان،طبع بدعم من وزارة الثقافة

 عبداحلق بلعابد(،)9002عتبات (جريار جينيت من النص اىل املناص).
تقدمب:د.سعيد يقطني،الدار العربية للعلوم ناشرون،منشورات
االختالف،اجلزائر،الطبعة االوىل.

،عمان/االردن،الطبعة االوىل.

 د.مجيل محداوي(،)9001ملاذا النص املوازي.جملة الكرمل،جملة فصلية ،العدد
(.)22/22

 جريار جينيت(،)9001طروس االدب على االدب.ضمن كتاب :دراسات يف
النصية و التناصية .ترمجة:د.حممد خري البقاعي،مركز االمناء احلضاري،حلب.

 محيد حلمداين(،)9009عتبات النص االديب.جملة عالمات يف النقد،جملد(،)49
عدد(،)11جدة.
 خالد حسني حسني(،)9002سيمياء العنوان:القوة والداللة(النمور يف اليوم
العاشر) لزكريا تامر منوذجا.جملة جامعة دمشق لالداب و العلوم االنسانية،جملة
علمية حمكمة دورية ،اجمللد(،)94العدد(.)1+3

 عثمان بدري(،)9003وظيفة العنوان يف الشعر العريب(قراءة يف مناذج
منتخبة)،اجمللة العربية للعلوم االنسانية،الكويت،العدد(.)24

 ث.د.حمةمةد بةكر حمةمةد(،)0212/0/ 02دةرازينكيَن تيَكستىَ ئةدةبى،
هةظدينت،دةمذميَر ()12سييَدىَ،كوليذا ئادابىَ،زانكويا دهوكىَ.،
 مؤيد طيب(،)1550سرتان و بةفر و ئاطر(هؤزان).ضاثا ئيَكىَ،دهوك.

 د.خالد حسني حسني()9002يف نظرية العنوان مغامرة تاويلية يف شؤون العتبة
النصية .التكوين للتاليف و الرتمجة و النشر،دمشق،الطبعة االوىل.
 سعيد يقطني(،)9001انفتاح النص الروائي(النص و السياق).املركز الثقايف
العريب،بريوت/الدار البيضاء،الطبعة الثالثة.

 عبدالفتاح احلجمري(،)4221عتبات النص:البنية و الداللة.شركة الرابطة،الدار
البيضاء،الطبعة االوىل.

 نزار ئورمانى،)0225(،ناظونيشان وةكو ناسناما تيَكستىَ هؤزنىَ(هؤزانيَن
حمسن قوضانى وةكو منونة)ظةكولينةكا سيميوتيكى شلؤظةكارية.ذ وةشانيَن
مةت ذمارة(،)00ضاثا ئيَكى ،ضاثخانا هاوار،دهوك.

 شعيب حليفي()4229النص املوازي للرواية(اسرتاتيجية العنوان).جملة الكرمل
،جملة فصلية ثقافية،قربص،نيقوسيا،العدد(.)11

الخالصة

تتناااوه هاالد الةراسااة ولنصااة الاانف الما الش راا ،الاانف الداالرش د و رااار واا ال اللةحااة لا الةراسااا ا ال نااة ا ه الاانف

الم الش د ا انها تتناوه عنصرا للننا لنه لثل اللناوح ر ،لض الةواوح الدلرحة  .لكننا لر نجة الراسة شاللة تتناوه عتبا

ا لاانف الما الو صا ر عالااة و راا ،لجاااه الاانف الداالرش د ا لاار الاالش الرلنااا الاان اهتنااار هاالا الم ا

ثنااا هاالا الم سا

ب(ولنصاة الانف الما الش را ،تجاانة الملنان را ،الانف الدالرش .الحا ان:اانناة و للاو و ناار -للدااعر ليحاة طنام نم ااا).
لغرض الار هلا الم

ر ،النقة ا ال  ،الكارالش ننناا ولنقاة اال لا (الغاال و و الداكر و اللرراان و اللنااوح ...الا )

ر ،الةح ان المل ر و لا حجاةد ل الملان ،و الة

 .و هتمنا الب ث جملة نتائو ت صل النها الب ث.

ABSTRACT
This study represents an attempt in the Kurdish literary criticism to show the function of the parallel text in order to
realize the meaning in the poetic text. This kind of studies shows a unique way in Kurdish criticism and so far we have not
noticed any studies related to poetry that is done on this topic and addressed the thresholds for parallel text as a critic full
unit on a poetry. It is to be noted that we have noticed the existence of some critical studies that have been performed on
one of the elements of this theme just like dealing with the addresses of the poetry, but they have not tackled the topic of
this threshold parallel text completely, and this is the reason why we choose this subject, the parallel text, (the function of
the parallel to realize the meaning of the poetic text – the divan of the poet Mo’aid Tayyib’s “Song, Snow and Fire” as a
sample), and highlighting this subject in the Kurdish literary criticism and we have shown the role of the parallel text,
such as (the cover, acknowledgements, the title, etc.) in the mentioned divan, and how to realize the meaning in it. At the
end, we reached many conclusions concerning this topic.
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ويَنة و ويَينَ هـوزانا سـةبري بـوتانى

*

كامريان حممد نبى و محدية حسن حممد
ثشكا كوردى ،سكوال ئادابآ ،فاكولتيا زانستيَن مروظايةتى ،زانكويا دهوك ،هةريَما كوردستانآ -عيَراق
ثشكا شارستانى ،سكوال ئةندازياري ،فاكولتيا ئةندازيارى وزانستيَن كارةكى ،زانكؤيا دهوك ،هةريَما كوردستانآ -عيَراق

((ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى 91 :نيسانىَ  ،0292ميذوو رةزامةنديا بةالظكرنىَ 5 :جريا ئيَكىَ ))0292

ثوختة
زؤرجاران هوزانظان ويَنةييَن جوان د هوزانا خوةدا د ئةفرينيت لَ هةست ثيَ نا كةت.تاكورةخنةطرةكيَ زيـرةك
وشارةزا بهيَت ودةسيتَ خوة دانيتة سةروان ويَنةيان وبهاييَ وان ييَ هونةري بةرظاظ بكةت.ويَنـىَ هـوزانىَ رةطـةزةكآ
سةرةكييةدهوزانيَدا وكاريطةر يةكا مةزن درِاكيَشانا هزرو سةرجنا خاندةظاني دا هةية.
سةبرى بوتانى شياية ويَنةيةكآ هوزاني يآ نوى و تايبـةت ب خوةظة بكيَشيت .ظـونكى ئـةو ويَنـة دةربرِينـةكا
رِِِاستـطو بو ذ سـةربورِ و ئـةزمونا وي يا شيعري و مةودايآطهةشتنا وى بو .ويَنةييَن سةبرى بوتانى د واقيعينة،ذ واقيعآ
ذيانا جظاكى و ذ بويةرو رويدانـيَت د ناظدا دذياى وةردطرتن ،لَ وى ئةفراندن تيَداكرية و بوية ويَنةيةكيَ سةرنج رِاكيَش
وكارتيَكةر.ظونكى ويَنةييَ هونةرى ثيَكهاتةيةكيَ وذدانيية ذ هةست و سؤز و هزران ثيَـكدهيَت.ويَنة د طةوهةرىَ خوةدا
سةرب جيهانةكا وذدانيية ثرت ذ جيهانا واقيعى .ظونكي سروشيتَ ويَنيَن هوزانيَن وى ب دةاللـةتيَن خـوةييَن دةرِؤنـي و
سؤزداريظة ثرت دشيَن دةميَن وذدانيييَن ناخيَ وى رِؤهن و ئاشكرا بكةن.ئةم د كارين بيَذين سةبري بوتانى شياية ب رِيَيا
ويَينَ هوزانيَ مةبةستا سةرةكييا ناخآ خوة ئاشكرا بكةت .واتة ئةو هزر و مةبةستيَن د ناظ ميَشكيَن وي دا هةين و دظيَت
دةر بربِيت د هوزانا خوةدا ويَنة د كرن .ئةظان ويَنان نةبةس كار ل هوزانظان و رؤشنبريان كريـة ،بـةلكو كـار ل ظـينا
نةخاندي و ثالة و جوتيار ذى كرية .زؤربةى خةل كيَ دةظةرا بةهدينان هوزانيَن وى ذبةرن .هةروةها زؤر كةسان هوزان ل
سةر هةمان شيَوة و ئاواييَ وى ظةهاندينة.

ثيَشةكي
ئــةظ ظــةكولينا ب نــاظىَ (ويَنــةو ويَن ـىَ هوزانــا
سةبري بوتانى) بزاظةكة ذ بودانة ناسينا شارةزايي و
ليَهاتويي و ئةفراندنا ويَنىَ هوزانـا سـةبرى بوتـانى
ذبوى باشرت دظىَ جيهانا هونةرى و جوانكارييا ويَنىَ
*

ئةظ ظةكولينة هاتيية وةرطرتن ذ ناما ماستةرآ يا ظةكولةرىَ دووىَ
111

هوزانابوتانيدا شارةزاببني.مة ثةيكةريَ ظـةكــولينىَ
بظي رةنطـى دارشـت(.ويَنـىَ هوزانىَ،طرنطييـاويَنىَ
هوزانىَ،تيَطـة وثيَناسـةييَن ويَنـىَ هـوزانىَ ،ويَنـة
دهوزانا كةظن ونويـدا،جوريَن ويَنـىَ هـوزانىَ) مـة
بدريَذى باس ل ظان جورة ويَنان
كرية وثاشى جةند ئةجنام هاتن دةست نيشانكرن
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ول داويــيَ ذي ثــةريَراويز و ليستـــا ذيَــدةران و

رِةنطـظةدانا بابةتى بكةت و درِويييَن جودادا ثـيَش

دطـةل كورتيا عةرةبى و ئينطليزى.

دكةظيت .لَ ئةو ويَنةييَن جادوطةرينة و نـةب تنـىَ

 -9ويَنى هؤزانىَ :ئيَك ذ رةطةزو بنةماييَن طـرن

رةنطظة دانا بابةتى دكةت؛بةلكو روخسارىَ ذيـانىَ

وسةرةكى د ئاظاكرنا هوزانيَ دا ويَنىَ هـوزانيَ يـة.

ذى د دةتآ.ضونكى شيانيَت هةين طيـانىَ ذيـانىَ و

ويَنة رِؤلةكىَ كارليَكةر د بنياتىَ هوزانيَ دا دبينيت

روخسارىَ وىَ بيَخيتة ثيَشضاظ (.)1خويادبيت ويَنىَ

و ب رِيَيــا بيَــذة و ثــةي و دةســتةواذيَن زمــانىَ

هــوزانىَ ثــرِا ثةيوةندييَيــة د ناظبــةرا رِوخســار و

هوزانىَ دهيَتة خوياكرن.

ناظةرِؤكا هوزانيَـدا.خانـدةظان دشـيَت برِيَيـا وىَ ذ

هوزان هونةرىَ طو ليَبونيَيـة وكةرةسـتيَن وىَ

اليــىَ روخســارى بــو اليــىَ ناظــةرِؤكىَ دةربــاز

بيَذةنة .ويَنةطرتن هونةرىَ ديـتنيَية وكةرةستيَن وي

ببيت.هةروةها ويَنىَ هوزانىَ هؤيةكة ذ هؤييَن زمانىَ

ذى رةنطن ،ضونكى نةطو ضاظن و نة بيَذة رةنطن.

هوزانىَ هوزانظان بو دياركرنا ئةزمونا خوةيا شيعرى

ئةظة واتايا وىَ ضةندىَ د دةت هوزانظان ويَنـةى د

ب كاردئينيت(.)1ويَنىَ هوزانىَ

بارودؤخةكىَ دةست نيشانكريدا درسـت ناكـةت؛

هؤيةكة ذوان هؤييَن هوزانظان بزاظىَ دكـةت ب

بةلكو د بارودؤخيَن جودادا ويَنةى د لظلظينيت ب

رِيَيــاوىَ ســةربور ِِو ئــةزمونا خوةيــا كةســايةتى

ئيَـك يـيَن دةمـى

بوخانــدةظانى ظــةكوهيَزيت.خانــدةظان ذى ب رِيَيــا

ئةويَن هوزانظان ويَنةييَن خوةتيَدا ويَنـة دكـةت ،ب

َويَستاندا ييَن
هزرا خوة بضيتة د ناظ وان بويةر وهةل

رةنطةكى ئةو ويَنـةييَن ذيـانىَ وهةسـت وسـؤزييَن

هوزانظان تيَدا ذيايى.

مرؤظايةتييىَ تيَدا هةنة نةك ويَنةييَن هشكن .ب ظـىَ

 -1طرنطييا ويَنىَ هؤزانىَ :ويَنىَ هـوزانىَ جهـةكىَ

ضةندىَ هوزانظان ساخلةتيَن هزري د دةتة مة يـيَن

تايبةت د نـاظ هـوزانيَ دا هةيـة؛ ضـونكى ئيَكـة ذ

برِيَيا سالوخدانا وان ناهيَنـة ديـ .بـةلكو ب رِيَيـا

ســـتوينيَن رِاطرتنـــااليىَ هونـــةرييىَ هـــؤزانىَ و

هاريكاريا وىَ رِيَزبـون ل دويـ

هزركرنىَ دهيَنة ثيَشضاظ (.)1واتة هؤزان كةظالةكـة

رةطةزةكىَ طرنطة د ثيَكهاتنا هوزانيَدا.تارِادةيـةكي

و ثــةي ورِســتان دهيَتــة درســتكرن.لَ

دكارين بيَذين ويَنىَ هوزانىَ رةطـةزةكىَ هونـةرييىَ

شيانيَن هؤزانىَ ل سةر ثةيداكرنا كارتيَ كرنىَ برِيَيا

هةظثشكة د ناظبةرا رِوخسار و ناظـةرِؤكا هـوزانىَ،

مــــوزيكى هةرهـــةمان شـــيانيَن كةظالـــةكىَ ذ

ضونكى ب رِيَيا ويَنـىَ هـوزانىَ و زمـانىَ وىَ مـرؤظ

رةنطــان هاتييــة درســتكرن ل ســةر ثةيــدا كرنــا

دشيَت ب طهيتة ئةوتشـتيَن د نـاظ نـاو و دةرؤنـىَ

كارتيَكرنيَية برِيَيا ويَنان.

هوزانظاني دا هةى.

ذ دةن ـ

ويَنة د هوزانيَدا وةك زجنريةكا ذ خوديكانة يـيَن

هوزانظان نةبتنىَ ويَنىَ تشـتيَن كةظنـة ثيَشضـاظيَن

د ناظ طوشةييَن جودادا هاتينة دانـان.ب رةنطـةكى

مروظــى يــان بةردةســتىَ وى د كيَشــيت؛ بــةلكود
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هةمان دةمدا ويَنىَ تشـتيَن هـزرى ذى دكيَشـيت و

ثيَكــدهيَت .خويــا دبيــت ويَنــىَ هــوزانىَ د دةقــا

واتايــا وان د عــةقو و هــزرا مروظيــدا درســت

هوزانيَــدا رةطــةزىَ طوجناندنيَيــة د ناظبــةرا هــزر

دكـــةت.ويَنـ ـىَ هونـــةرى دئاظاكرنـــا هوزانيَـــدا

وشيَوازى ود ناظبةرازمانى و هةستاندا.

كةرةســـتةكىَ ســـةرةكيية و رةطةزةكآطرنطـــة

 -3تيَطة و ثيَناسةيـيََن ويَنىَ هــؤزانىَ :وةك مـة

بةشــداريىَ د يــةكطرتنا هوزانيَيــا ئورطانيزميــدا

بةرى نوكة ئاماذة ثيَكرى ويَنىَ هوزانىَ دةروازةكـة

دكةت .هوزانظان دظىَ ضةنديَداهةستان دلظلظينيت

بوخاندةظانى ب ريَيا وى دشيَت ذاليىَ هونةري يـىَ

وذبوئةظراندنا ويَنةى مفايىَ ذئاشوثىَ وسـؤزىَ وةرد

دةقا هوزانىَ بضيتة د ناظ ناظةرِؤكابابـةتىَ دةقـي دا

طريــت.هــوزان دطةوهــةرىَ خوةدا،ثرؤسيَســةكا

وب وىَ ضــةندىَ خانــدةظان ل هــزرو بؤضــونيَن

ئةفراندنيَية دناظبةرا هوزانظـاني ود ناظبـةرا طيـان و

َـــويَستةكىَ دةســت
هوزانظــانى ل بةرامبــةر هةل

وذدانا ويـدا (.)1كةواتـة هيَزوجوانييـاويَنىَ هـوزانىَ

نيشانـــكرى دذيانيَــدا هوزانظــان تيَــدا ذيايــةوثىَ

ثشــت بةســتنىَ ل ســةر رِادا شيـــانيَن هوزانظــاني

ئاطةهداردبيت.ضونكى ويَنىَ هوزانىَ رِةنطظـة دانـا

دكــةت بــو هلبــذارتنا بيَــذة وثــةي ودةســتةواذ

َويَستيية.
وى هةل

َويَســتى ئــةوىَ
ورِســتيَن طوجنــاى د ط ـةل وى هةل
دةبرِين ذىَ دهيَتة كرن.

هةرضةندة (بيتس) ذ وىَ ضةندىَ زيَدةتردضـيت
ويَنــىَ هــوزانىَ ب هونــةرترين ثشــك د ئاظــاهيىَ

هوسان ويَنىَ هوزانىَ هؤيةكة خانـدةظان دشـيَت

هوزانيَدا و دبيَذيت (مـن زمـان نينـة و ئـةو هـةمى

برِيَيا وى بطهيتةكويراتييا دةقا هـوزانىَ وظـةكؤلينىَ

تشــتيَن مــن هــةين ذ كومــةكا ويَنــة وليَكضــون و

تيَدا دكـةت؛ ضـونكى ويَنـىَ هـوزانىَ رِةنطظـةدانا

ضةظةنطان دةرباز نابن)(.)6لَ يادرسـت نينـة ويَنـىَ

بابــةتىَ ناظــةرِؤكا هوزانيَيــة.ويَنةثشــكةكازينديية

هوزانىَ هةمى رةطةزيَن دي ييَن هوزانىَ ثشتـ طـو

ذش ـيَوازى،دبيت ي ـىَ ذىَ ظالــةبيت يانــذى خبوةظــة

دئيَـخيت .بةلكوهةمى رةطةز ثيَطظة بنياتىَ هوزانىَ

بطريــت .ل ـةورا ويَنــة بويةرةطــةزةك ذرةطــةزيَن

ثيَك دئنن .هوزانظان ب رِيَيا هـوزانىَ بـري و سـؤزا

شــيَوازى زيَــدةبارى هزروســؤزوبيَذةيَن ليَكــدايى

ناخىَ خوة دطهينيتة خاندةظان .ضونكى ويَنةيَن خوة

جوانكــارييَن جيــاواز.ضــونكى شــيَواز سيســتةمىَ

ذ ذينطة و دةوروبةريَن خوة وةردطريـت و ثاشـى

هوزانيَيــة وويَنــة داثوشــينا واتاييَيــة (مــاددة ئــانكو

وان ويَنةيان دطـةل هةسـت و سـؤز و ئاشـوثاخوة

ناظــةرِؤك) ئــةوىَ دضــيتةدناظ شــيَوازيدا(.)5ويَنــة

تيَكةل دكةت .وةك ويَنةيةكىَ ثيَكهاتى ذ ئاشوث و

رةطةزةكةذ رةطـةزيَن شيـَوازيَ

دورهيَلى د ناظ دةقا هوزانيَدا بةرضاظ دكةت.

نظيَسكاري،ضونكي ويَنة ذ هزر و هةستوسـؤز و

دةربارةى ثيَناسةكرنا ويَنىَ هـوزانىَ (بلنيسـكى)

جوانكار ييَن جودا و بيَذةييَن زمانى ييَن تيَكةل كري

دبيَذيت((ض بياظـةكيَ داهيَنـانى نينـة وةك هـوزانىَ
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طرنطي يىَ ب دةتة ويَنةى.هوزان هزركرنةكومةكا

َضون ودةرؤنا هوزانظانى دكةن.وينآ هوزانـآ
ذ هةل

ويَنانــة ب ثــةيظان دهيَنــة داريَــ و ويَ هــزريَ

ببنطةهآ خرِظةبونا هةسـت وسـؤزيَن هوزانظـاني د

توماردكةن و دطهينن))(.)7ضونكى ويَنىَ هوزانىَ ب

هيَتة هذمارتن.بتايبةت ئةطةر ئةو ويَنة بشـيَوازةكآ

و ثــةي و دةســتةواذة و

هونــةرييآ وس ـةركةظتى ورِؤهــن وئاشــكرا بهيَتــة

رِســتيَن رِيَكخســتى ذاليـــىَ هوزانظــاني ظـة د نــاظ

درستكرن.خويا دبيت كةسايةتييا هوزانظانى وئـةو

ميَشكىَ مة دا درست دبيت.ضـونكى هوزانظـان ب

دورهيَــو وســةردةمىَ تيَــدا دذيــت،رؤلَ خــوةيىَ

هةمى هيَز و شـيانيَت خـوةييَن هونـةري ظـة ذ بـو

كارليَكـــةرى دئةفرانـــدنا ويَنـــىَ هوزانيَـــدايى

ئةفراندنا ويَنـةى و ظـةطوهازتنا وى بـو مـة بزاظـىَ

َهةى.ضونكى ويَنىَ هوزانىَ رِةنطظةدانا هزروبؤضون

دكةت .بةلَ مبةرجةكى ثيَدظييـة ئـةو ويَنـة دطـةل

وهةست وسـؤزيَن نـاخىَ هوزانظانييـة بةرامبـةروى

دورهيَلىَ ئةزمونا كةسايةتييا هوزانظاني يآ طوجناى

ســةردةمى ودورهيَلــىَ ســةرة دةرييــىَ ل طةلــدا

بيت.ب ظىَ ضةندىَ ويَنـىَ هـوزانييَ ذ ويَنـةيَن دى

دكةت.

يييَن هونةرى جوداية.

 -4ويَنة د هؤزانا كةظن ونويدا :رةخنةطريَن كةظن

هاريكاريــا وان دةنــ

( ســـيموندس ) دبيَـــذيت (( ويَنـــة كيَشـــان
هوزانةكا بىَ دةنطة و هوزان ويَنةيةكىَ

دةنطدارة))( .)8ضونكى كةرةستيَن ويَنة كيَشانىَ

فرضة و رِةنطن و لسةر تابلويةكىَ
وثةيظيَن موزيكينـة ودنـاظ ميَشـكىَ مروظيـدا

ويَنــةى درســتدكةن .ويَنــآ هوزانــآ بنةمايــةكآ
ســـةرةكيية بةشـــداريييَ دثيَكئينانـــا هوزانيَـــدا
دكةت.ضونكى هوزانظـان برِيَيـا كةرةسـتيَن زمانـآ
هوزانــــآ هةســــت وســــؤزيَن ناخــــآ خــ ـوة

دةردبرِيت.ديسان دبيَذن ويَنة ((دميةنةكة* ذ ثةيظان
ثيَكهاتييــة))(.)9ذ ظــان ثيَناســان دياربيــت ثــةي

رؤلــةكىَ طــرن

وســةرةكى ددرســتكرنا ويَنــىَ

هوزانيَــدا دبينــت وبنةمايةكــة ذبنــةماييَن ئاظاكرنــا
ويَنةى ددةقا هوزانيَدا .ضونكى ئةو ثةي

وان ويَنــىَ هــوزانىَ ئيَــك ذبنــةماييَن هةرةطرنطــة
دئاظاهييىَ هوزانيَدا.ضونكى ئـةوان بـةرىَ خـوةددا
ويَنةى وةك رةطةزةكىَ طريَدانىَ دناظبةرا رِؤخسـار

ويَنةى درستدكةن.بـةلَ كةرةسـتيَن هوزانظـانى
دةن

ونوى زؤرطرنطييىَ ب ويَنـىَ هـوزانيَ ددةن.لـدةظ

دةربرِينىَ

و ناظةرِؤكيَدا.
هندةك رةخنةطر طةلـةك دويرتـرذوىَ ضـةندىَ
دضــون و بوشلوظةكرنـــا ويَنــةييَن دوبــارةكرى
بهــذمارتنا ويَنــةى وةك نيشــانةكىَ لســةر ئارمــانج
وهيظيييَن نظيَس كارى وبيَزارى ودالغةداناوى بزاظىَ
دكةن.زيَدةبارى هةست و سؤزيَن ئةظينييىَ وكةرب
وكينىَ ئةويَن د ناظ ناخىَ هوزانظاني دا ظةشارتى .نة
ئاشكراييا تيَطةهىَ شلوظة كرنا دةرؤنى هاريكارييـا
بــةر بــةالظ بونائــةظىَ ئاراســتةيىَ دنــاظ ظــةكؤلينيَن
تورةييدا دكةت .ذ
اليةكىَ دي ظة ئةو طيَنطةشا نظيَسكار (كارولني
سربجن) ىَ ثةيدا كرى ذ ويَنةييَ
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شكســثريى ئــةويَ ســيبةريَن طومــانىَ هاظيَتينــة

ثةرسيت دا ،ضاظديَرييا اليىَ دةرةكييىَ تيَورا تـورةيى

سةروان ئةجناما ئةويَن ظةكؤلةران ذ ويَنةييَن ويَنةيَن

لســـةر ظـــةديتنا تـــةناهييىَ و بنـــةماييَن خـــودى

هوزانىَ دةرئيَخستني.هذمارةكا نظيَسكاران ثالثشتييا

دهيَتةكرن))(.)11واتة هوزانظان بهيَزا ئاشوثىَ بهـايىَ

ئةظىَ طومانىَ دكـةن.ب تايبـةت ئـةويَن ئـةزمونيَن

َسةنطاندن.
هوزانا وى ذاليىَ ويَنةطرتنيَظة دهيَتة هةل

ثالــدةرييَن وانــن بــون.طرنطــي ثيَــدانا وان يــان

ئةظ ئاشوثا بـةرفرة يانـذي يـا درسـتكرى هنـدةك

دلطريبـ ـون و نـــة خوشـــييا وان ض كـــارتيَكرنىَ

جؤريَن دي ذ ئاشـوثاكةرتى دنـاظ زمـان ودةسـتةوا

لسةرخازتن وليَكضوندانيَن وان ناكةت( .)11ل ظيَرة

ذيَـــن تورةييـــدا دهيَنـ ـة ديـ ـ .ضـــونكى زمـ ـان

هــةتا رِادةيــةكيَ كالســيكى طرنطييــىَ د دةنــة

ودةســــتةواذيَن وى هوزانظــــانى د ئاشــ ــوثىَ و

رؤخسارىَ دةقا هوزانىَ .لَ رؤمانسـى طرنطييـىَ د

ويَنةيدانـــة.طيـــان وهةالمـــةتيَن بـــىَ ســـنورذ

دةنــة ناظــةرِؤكا دةقــا هــوزانىَ .زيَــدةبارى وان

خوازةوليَكضواندنىَ وخازتنىَ تيَدا دذيـن .ضـونكى

ئاراستةييَن بةربةالظ ل دةظ رةخنةطريَن هةظضةرو ض

تورةظان بهةمان ديتنامة تشـتا نابينـت.بـةلكوطيانىَ

عةرةب يان رؤذ هةالتى و رؤذ ئاظايي ذ بوظةكؤلينا

وان تشتا دبينيت(.)11واتة ئاشـوث ئـةو هيَـز وزال

ويَنىَ هونةرييىَ هةركارةكىَ تورةيى بزاظىَ دكــةن.

َبونــا د دةســتىَ هوزانظــاني دايــة و ذوىَ ئاشــوثىَ

بــةلَ رِاستييـــا ويَنــةى بـــةردةوام ظةمايــة جهــىَ

ويَنــةييَن خــوةييَن هــوزانى ثيَــك دهينيــت.ضـونكى

ذيَكجـودا بــونىَ لـدةظ وان رةخنــة طـران دبيــاظيَن

ئاشوث طةوهةرىَ داهيَناناكارىَ تورةيية و ثيَدظييـة

دةست نيشانكرنيَدا.بـوىَ ضـةندىَ بـةرةظ ريَبـازيَن

هوزانظان خـوةدان ئاشـوثةكا ئةفرينـةربيت .داكـو

َوزيىَ ومذداريىَ باهرا ثرت ذ ييَن ئا شـكرا
نيَزيكى ئال

بشــيَت داهيَنــانىَ د درســتكرنا ويَنــةييَن خــوةييَن

كرنىَ دضون(.)11ويَنىَ هوزانىَ زيَـدةبارى رؤلَ وى
يىَ طرن

وبهيَز دئاظاكرنا بنياتىَ هوزانيَدا طةلـةك

ذتشــتيَن ظةشــارتى وتــارى دهوزانيَــدا رِؤهــن و
ئاشكرادكةت.

هوزاني دا بكةت.
رةخنــةطر(كؤلرييَــد ) دةربــارةى رؤلَ ويَنــىَ
هوزانىَ دبيَذيت((ويَنىَ هوزانىَ هندي
يــىَ جــوان بيت،نةشــيَت هوزانــا ســةركةظتى

(ناســــ ) دبيَــــذيت(( ويَنةرِيَبازةكــــة-ل

دةستنيشــان بكــةت.بتنــىَ ل وى دةمــى نــةبيت

سةرلؤجيكى -رِاستييا تشتان رِؤهن دكةت .من نة

ئةطــةرهاتو ئةوويَنــة بســؤزةكا نــازك وئاش ـوثةكا

ظيَت تـو بتنـىَ لثشـت بةرثـةريَن ل بةردةسـتىَ تـة

ئةفريَنةرهاتبيتــة درســتكرن.داكــو بشـيَت هةســت

بةشدارييا من بكةى د هةست ثـيَ كرنيَـدا ب وان

وســــــؤزيَن طوهــــــدارى وخانــــــدةظانى ب

ئاريَشةييَن رةخنا كةظن ض ذىَ نزانيت .بةلَ رةخنـا
مةيا هةظضـةرو د ثرانيا جاراندا د هزريَ ودبيَذةيَن
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بةطشتى رِةطةزى ليَكضوون لة نيوان نيشـانكار و
نيشانكراوةكاندا)) (.)15

كرنا بنياتىَ هوزانيَدا ب خوة ظة طرتيية.لـةورا ئـةم

 -1دابةشبونا ويَنةى ذاليىَ ئاظاهيظة :ويَنة ذ اليـىَ

دبينني ب كارئينانا ويَنىَ هوزانىَ ذ هوزانظانةكى بـو

ئاظاهيظة ل سةر سىَ جؤران

هوزانظانةكىَ دي ذيَك جودايـة .هةرئـةظ ضـةندةية

دهيَتة دابةشكرن:

دبيتة ئةطةرىَ جودابونا ويَنةى د هوزانـا كةظنـدا ذ

 9-9ويَنىَ سادة يان(تاك) :ئةظ ويَنة ذاليىَ ئاظـاهييىَ

ويَنةى دهوزانا نويدا ذ اليىَ بكارئيناني َظة.

هوزانيَظة سادةترين ويَينَ هوزانيَية.ضونكى ذثةيظـةكا

هةتا رِادةيةكي هوزاناكةظن طرنطييىَ ب ويَنـةى

ســادة يــان ليَكــداي يانــذى ذثةيوةنديي ـةكا ســادة

ددةت وةك بنةمايـــةكىَ ســـةرةكي د ثيَكهاتنـــا

دناظبـــــــةرا نيشـــــــانكرياندا ورِستاســـــــادة

رِؤخسارىَ دةقا هوزانيَدا.هوزانا نوى طرنطييـىَ ب

درســــتدبيت.ظيَجائــــةظ ويَنةيــــة ض ثةيظــــةكا

ويَنةى د دةت وةك دةربرِينـةكا زمانييـة.دةربرِينـىَ

سةربةخؤبيت يان ويَنىَ ثةيظا رِستىَ بيـت (.)16واتـة

َضونا ناخىَ دةرؤنا هوزانظـانى
ذهةست و سؤز وهةل

ئةظ ويَنةية ثيَكهاتنةكا سادةية،ضونكى ثةيظةكا سادة

دكةت.وةك تشتةكىَ تايبةت خبودىَ هوزانظاني ظة.

يان ليَكداي بةشـداريىَ دثيَكهاتـا ويَدادكـةت.ئـةظ

ضونكى باهرا ثرت ئةو طرنطي يىَ ب ناظةرِؤكا دةقـا

جؤرة ويَنة دهوزانيَت بوتانيداهاتيية بكارئينـان ،بـو

هوزانىَ ددةت.

منونة دبيَذيت:

 -5جؤريَن ويَنىَ هـؤزانىَ :هوزانظـان بوخةمالنـدنا

وةالتىَ مة تةظ خوين وجةن

هوزانا خوة ويَنةييَن جـورا و جـور د نـاظ هوزانيَـدا

()17

ئةظ ض ذينة ئةى هاوار

بكاردئينيــت.ئــةظجا يافــةرة ئــةوجورة ويَنــة بهيَنــة

ل ظيَرة هوزانظانى ويَنةيةكىَ سادة بودةربرِينىَ

دةست نيشانكرن .بو ظىَ ضةندىَ رةخنةطران ويَنىَ

ذبــــارو دؤخــــةكييىَ نةخوشــــونةئارام برِيَيــــا

هوزانىَ لسةر ضةند جؤران دابةشكرية وةكو هـةر

ثةيظيَن(خوين،جةن ) بكارئيناية.ئةظ هـةردو ثةيظـة

رةطـــــةزةكىَ دييـــــىَ اليـــــىَ هونـــــةرييىَ

دسادة وسةربةخؤنة .ثةيظا (خوين) ئيَكسةر رةنطىَ

هوزانىَ.بومنونـة(:د.حمةمـةد بـةكر) ويَنـىَ هـوزانىَ

سورىَ خوينىَ لثيَشضاظيَن مة درسـتدكةت.بهـةمان

لسةردوبنةمايان دابةشدكةت:

شيَوةذى ثةيظا(جـةن )ذى دميـةنىَ شـةرى وتـوث

أ/بنياتى سيمانتيكى(( :ئةم بنياتة سيستةمى

وفرؤكان دهيَنة ثيَشضاظيَن مـة.مةبةسـت ذىَ ئـةوة

طواستنةوة لة نيشانكارى يةكةمةوة بؤ

وةالتىَ مة ب هةمى قوالض وجهان ظة ل ذيَرهيَرشيَن

نيشانكراوةكانى دووةم وسيَيةم)).

دذمنان وهةمي ذى ثرِن تـةرم وكةلـةخان وخـوين

ب/بنياتى هونةرى(( :بنياتى هونةريي ويَنة،

وةكــو رِوبــارىَ د نــاظ طــةل و زنارانــدا دضــيت.
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لــةوراهوزانظان هــاوار دكــةت ودبيَــذيت وطلــى

َيــا
ونةخوشــييىَ دىَ رِؤه ـن وطةشــبيت ول ـذيَر ئاال

وطازندىَ ذ ظىَ ذيارىَ دكةت .ديسان دبيَذيت:

تةناهيىَ وخوشيىَ دىَ ذين وخةباتكاريَن مة ذى دىَ
ثيَشكةظن وبةرةظ سةركةظتنىَ ضن.ديسان دبيَذيت:

هةر بذى بذى بذى
مللةتؤ بذى بذى

ئةو ضروسكا ئازاد يىَ

ثلنطة رابؤ سةرثىَ

ذ نشكان ظة ظةمراندن

()18

كورمانج و لةك و لورى

د ظىَ ثارضة هوزانيَدا ثةيظا (ثلـن ) ويَنةيـةكىَ
ســادة وســةربةخؤية.دةم ـىَ دبيَــذين (ثلــن ) دىَ
ئيَكسةر ويَنىَ ثلنطةكى د ناظ ميَشكىَ مة دا درست
دبيـــت .مـةبةســـتا هوزانظـــانى ذ ب كارئينانـــا
ظ ـىَ ثــةيظا ســادة ئــةوة مللــةتىَ كــورد ه ــةمى
ثيَكظة وةكو
ثلنطة كىَ بهيَـز وزيـرةك رِابـو و ضـو مةيـدانا
شةرى داكوطةل و مللةتىَ خوة رزطار
بكةن .هوزانظان دبيَذيت:

دؤز و داخواز و ظينا مة

لظيَــرة هوزانظــان ذبــودةربرِينىَ ذشكةسـ ونــة
هيَالنــا شورةش ـاكوردى.ويَنـةي ــةكىَ ســادة بريَيــا
ثةيـظا (ضروسـك)بكارئينايـة.ئةظـة ثةيظـةكا سـادة
وســةربةخؤية .ثـةيظا (ضريســك) ئيَكســةر دميــةنىَ
ضريسك ظةدانىَ جلهةكى يان ذتشتان دناظ ميَشـكىَ
مــــةدا درســــتدبيت.لَ مةبةســــتا هوزانظــــانى
نةئةوة،بــةلكو مةبةســتا وى شورةشــا ســةربةخوة
بــونىَ ورِزطارييــا مللــةتىَ كــوردة ئــةوا ل ئــادارا
ساال( )1975بثيَالنطيَرةكا ناظ نةتةوةيي ذ ناظضوي.

رؤناك دبت ذينا تار

()19

ثيَش دةدضن خةباتكار

لظيَ ـرة ئاشــكراية دويَنــةيَن ســادة هاتينــة.وةك
(رؤناك) و(تارى)هةرئيَك ذوان ويَنـىَ ثةيظةكاسـادة
وسةربة خؤية .ثـةيظا (رؤنـاك) ئيَكسـةر دميةنـةكىَ
رِؤهن وطةش دهيَتة ثيَشضاظىَ مروظـى وبـةروظاذى
ظى دميةنى ثةيظا (تـارى) دميةنـةكىَ رةش وناشـرين
دهيَتة ثيَشضاظىَ مروظى.واتة ويَنةيـةكىَ هةظـدذة.لَ
مةبةستا هوزانظانى نةئةظ ضـةندةية .بةلكومةبةسـتا
وى ئــةوة ذيانــا مــة ثشــتى تــاريىَ ودةردةســةريىَ
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 0-9ويَنىَ ليَكداي يان(ئالؤز) :ئةظ جؤرة ويَنةية
بريتيية ذ تيَكةلكرنا دو ويَنةييَن سادة يان ثـرت ذ دو
َويَســتىَ هزرةك ـىَ يــان
ويَنــةيان ذبــو دةربرِينــا هةل
َويَستة وهزرة نةشيَت برِيَيا
سؤزةكىَ .دةمىَ ئةظ هةل
ويَنىَ سادة بهيَتة جبهئينان.واتة(ئةو ويَنةيـة كومـةكا
ويَنةييَن سادة(تاك) ثيَكدهيَت.لَ مبةرجةكى دشـيان
ورِيَكخستنيَدا بيت.ئةوويَنة ييَن
تاك ببنة ئيَك ذبـو ثيَشكيَشـكرنا سـؤزةكىَ يـان
َويَستىَ هزرةكاكويرتر
هزرةكىَ يان هةل

وئــالؤزتر)(.)11دهوزانيَــت بوتاني ـدا ئــةظ جــؤرة

ويَنةية هاتيية خوياكرن .بومنونة دبيَذيت:
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()11

د ظىَ ثارضة هوزانيَدا ئاشـكراية ضـةند ويَنـةييَن
ســـادة ذبـــو ثيَكئينانـــا ويَنةيـــةكىَ ليَكـــداي
بكارئيناينة.وةكو ويَنىَ (ل وةالتىَ مـةكوردا) ويَنـىَ
سةرةكيية دناظ ظان ديَريَن هوزانيَـدا بـو وان هـةمى
ويَنـــةييَن دى يـــيَن الوةكـــى وةك (ســـةدرةن
ستةم،ديَر و مزطةفت ،سةروبن) دبيتة سةنتةر برِيَيا
ظـــان ويَنـــةيان دميـــةنآ كوردســـتانىَ خويـــا د
كـــةت.ذئـ ـةجنامىَ هاتنـــا طةلـــةك جـــؤريَن زو
وستةمكاران وبوينة دذمنيَن مللةتىَ كورد و بهةمى
رِيَ ييَن زو وزوردارييىَ ذ تاالنكرنىَ و ويَرانكرنـىَ
لطــةل مللــةتىَ كــورد بكارئينايــة.هةرجهــةك
وئاظاهييــــةك تيَداهةيــــة هــــةمى ذناظربينــــة
وكاظلكرينة.هـةرضةنـدة جهـيَن ئـاينى و ثةرسـتنىَ
ييَن خةلك تيَدا خـوةنيَزيكى خودىَ دكةن ذسـتةما
دذمنىَ درِندة رِزطـار نةبوينـة.ذبـةر هنـدآ وةالت

ويَنة يىَ سةرةكى وليَكداية .ويَنةييَن ديـذى وةكـو
(زارؤك ،هةظال ،هؤطر،هندا)هةمى كةتينة دخزمـةتا
ويَنةو واتايا سةرةكييادظىَ ثارضـة هوزانيَـدا.هـةمى
ذى ويَنةييَن سادة وبةرهةس .ضونكى دةمىَ مــرؤظ
د بيَذيت زارؤك ئيَكسةرويَنةيىَ زارؤكـةكى دهيَتـة
ثيَشضاظيَن مة يان ذى بيَذين (هـةظال وهـوطر) يـان
ذى هــةر كةســةكىَ دي دىَ ئيَكســةرويَنةييَن وان
هيَتة بةر
ضاظىَ مة.لظيَـرة هوزانظـانى دةربـرِين ذ دميـةنىَ
شةهيدبونىَ كرية وخويا دكةت هزرةكا
زؤر ذ زاروكيَن بىَ طونة بوينة قورباني ييَن بـىَ
وذدانييا دذمنى  .ذ بلى ذ دةستدانا
طةلةك ذكةس وكارو و هةظاالن ،ظان هـةمييا ل
دةمةكىَ كيَم طيانىَ خوة ذ دةستداو
كةلـــةخيَن وان ل هــــةمى جهـــان بةالظــــة
بون.وةكوخةونةكىَ هةتا هةتايىَ هـةمى ل ثيَشضـاظ
ضون و بةرزةبون .ديسان دميةنةكآ دى يآ شـةرى
وبوردومانكرنآ و هيَرشاندا دبيَذيت:

ذســةرى هــةتا بنــى هاتييــة ويَــران وكاظ ـو كــرن.

توث و مؤشةك بىَ ذمار

هوزانظان دبيَذيت-:

وةك بارانىَ د هاتن خوار

كاروانىَ شةهيدا ضوو

ل سةر وةالتىَ نازدار

نيظى ثرت زارؤك بوون

ضيا و دةشت ،دؤل و زنار

طةلةك هةظال و هؤطر

()11

ل بةر ضاظىَ من هندا بوون

()11

د ظان ديَريَن هوزانيَدا ذ بو ثيَكئينانـا ويَنةيـةكىَ
ليَكـداي ضـةند ويَنـةييَن سـادة هاتينـة بكارئينـان.
وةكو ويَنـىَ(ل سـةر وةالتـىَ نـازدار)ئةظةيـة ويَنـىَ
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سةرةكى دظان ديَرانـدا بـووان هـةمى ويَـينَ ئيَكـيَ

ظى وةالتىَ شوو و شةن

سةنتةرة بيَت دي بؤ بهيَزكرنا ويَنـىَ سـةرةكى يـة

هلو برا رابة ذ خةو

وةكو(توث و مؤشةك بىَ ذمار ،وةك بارانىَ د هاتن

ل مة كوردان بوو درةن

خار،ضيا ودةشت ،دؤل و زنار) برِيَيـا ظـان ويَنـةيان
دميةنىَ شةرى وهيَرشكرنىَ خويا دكةت.واتة دةمىَ
دذمن هيَرشىَ دكةت طةلةك جؤريَن ضـةكان وبـىَ
ذمارة ب كار دئينت.لوى دةمى دىَ وةكو ضـثكيَن
بارانىَ ل ئامسانى دهيَنة خاروب عةردى دكـةظن .د
ئةجنامدا هةمى جه وةك (ضيا،دةشت ،دؤل ،زنار) ل
ذيَر هيَرشيَن توث بارانكرنا دذمنى دكةظن.
3-9

ويَنىَ بهةظرايى(الصورة الكلية) :ئـةظ جـؤرة

ويَنةيةضةند ويَنـةييَن سـادة و ليَكـداي برِةنطـةكىَ
رِيَكــو ثيَــك هاتينــة دانــان.ئــةظ ويَنةيــة بريتييــة
ذ((كومةكا ويَنةييَن سادة وليَكداي ثيَكدهيَت ووان
ويَنةيان ض ثةيوةندى بهةظدوظة نينةودبىَ سـةنتةرن.
بةلَ هةمى ب هةظرايى خـوة دةنـة ئيَـك و دو ئـو

ويَنةيــةكىَ ب هــةظرايى درســت دكــةن))( .)15ذ

بودياركرنا ظـىَ ضـةندىَ دىَ ضـةند منـونيَن هوزانـا
بوتانى وةرطرين:
وةك هةظاالن جوانىَ كورد
توذى رابة بدة دةن
زةند و بةندان راثيَضة
دةست باظىَ دارىَ تظةن
ذير و ضاالك خوة باظيَذة
ئةى الوىَ ضاك و ضةلةن
ب ميَرانى تو بستينة
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باش بزانة تو بىَ مافى
طةر نةستينى تو ب جةن

()16

ل ظيَرة هوزانظان دثارضا ئيَكيَ دا ضةند ويَنـةييَن
وةك (هةظال،كورد ،دةن ،زةنـد ،بةنـد ،دةسـت،
دار،تظةن )بكارئيناية.هـةرئيَك ذوان يـىَ سـادة و
سةربةخؤية وض ثةيوةندى بيـىَ ديظـة نينـة.لَ ظـان
ويَنةيان هةمييا خوة داينة ئيَك وخرِظـة بوينـة ذ بـو
درستكرنا ويَنةيةكىَ بهـةظرايى دطـةل ويَنـةييَن دي
ييَن سادة ئـةويَن دثارضـا دوويَـدا ذ ظـىَ هوزانيَـدا
هاتينـة بكارئينـان.وةك (ذيَـر ،ضـاالك ،الو ،ضـاك،
ضةلةن ،وةالت ،شوو ،شةن )ظـان ويَنـةيان ذى
دطةل ويَنةييَن ثارضا سيىَ ذهوزانىَ وةكو(برا،خـةو،
دةرةن ،ماظ،جــــةن )،ويَنةيــــةكىَ بهــــةظرايى
درســتكرية .د هــةمان دةمــدا ويَنـةييَن ثارضاسـيَيىَ
خرِظة بوينة ودطةل ويَنةييَن ثارضـا ئيَكـىَ ودووىَ د
ئةجنامدا ويَنةيةكىَ بهةظرايى لسةرتا سةرى هوزانىَ
درســـتكرية.مةبةســـتا هوزانظـــانى ذى ذكيَشـــانا
ويَنةيةكىَ بهةظرايى دظىَ هوزانيَدا.ئةوى ظياية طةنج
والويَــن كــورد ذ بــو خــةباتىَ وشورةشـىَ ثــةروةر
بكــةت.هــةروةها ظيايــة وةك هؤشــدارييةكىَ يــان
شــريةتةكىَ ئاراســتةى مللــةتىَ كــورد بكــةت
ودبيَذيتىَ ئـةى خـورتىَ خـةباتطيَر و وةالت ثـاريَز
هلؤرابةسةرخوة وهشياربة ودةست باظيَـذة تظـةنطا
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خوة وبةرةظ خةباتىَ وشورةشىَ هةرةودطـةل برايـىَ

خوةدان،وار،ســـتةم ،ثـــةيت،هار) تيَـــدا هاتينـــة

خوةيىَ ثيَشـمةرطة بهـةمى هيَزوشـيان وضـةلةنطي

بكارئينان.وةك ئاشكرادظان هةرسـىَ ثارضـةييَن ظـىَ

ياخوةظة بةرةظانى يىَ ذ ئاو وطـةل ونةتـةوآ خـوة

هوزانيَدا ئةو ويَنة ييَن تيَدا هاتينة بكارئينان،هةرئيَك

بكــة .ضــونكى مــةكوردان ض مــا و بهــا نينــة .

ذوان يـىَ ســادةو ســةربةخؤية وض ثةيوةنــدى بيـىَ

وةالتىَ مة لنب دةستىَ دذمنيـة .هؤسـان هوزانظـانى

ديظة نينة.لَ ظان هـةمى ويَنـةيان خـوة داينـة ئيَـك

ويَنىَ ئازادى خازة كىَ

وخرِظــة بوينــة ذبــو ثيَكئينانــا ويَنةيــةكىَ بهــةظرايى

كــورد بومةكيَشــاية دةم ـا خــوة ذ بوبــةروطييَن
شةرى ئامادةدكةت.ديسان دبيَذيت:

لسةرطشــت ديَــريَن هــوزانىَ.مةبةســتاهوزانظانى
ذكيَشانا ظى جؤرة ويَنةى ئـةوذى ويَنـىَ كةسـةكىَ

بىَ سنوور و بىَ ئا

كورد دكيَشيت.ضـونكى مللـةتىَ كـورد خـودان

بىَ كةس و بىَ هةظا

وةالتــةكىَ بــىَ ســنورة وهــةرطاظ مــافىَ وان يــىَ

هاوار و يَران ما

بةرزةيـــة.ذيـــاراوان هـــةمى بنـــالني وئاخينكـــا

د طريم و د نا

هاتييةبورانـــدن.وارىَ وان يـ ـىَ تـــاالن و ويَـــران

ما وندا مة لَ د طةرم
ذان طهاية جةطةرم
هاوار ئةظ ض ذينة

كرية.هةرضةندة دكةظندا
ذى هةرهةنة وخودان ديروكن .بةلَ هةردةستىَ
ستةمكارى لسةرة.ليَ هـةريىَ مـاى خـورِاطرتى و

وةكهةظى هةر نينة

ثةيت لبةرامبةر هةر جؤرة دذمنةكى.

مرؤظةكىَ كةظنارم

 -93ويَنة ذاليىَ بزاظيَظة :بتنآ هوزانظـان دشـيَت

خوةدانىَ شوون و وارم
هاوار ستةمبارم

()17

لةورِة ثةيت و هارم

د ظـــىَ منونيَـــداهوزانظان ضـــةندين ويَنـــةييَن
سادةوسةربةخو تيَدا ب كارئينانة .دثارضـا ئيَكيَـدا
ويَنـــــةييَن وةكـــــو(ســـــنور،ئال،كةس،هةظال
،مــــال)هاتينــــة.دثارضــــادوويَداويَنةييَن وةكــ ـو
(مان،ذان،جةرط،ذين،وةكهـــــــةظ )هاتينـــــــة
بكارئينــان.دثارضــا ســييَدا ويَنــةييَن(مرؤظ،كــةظن،

ويَنةى ذاليىَ بزاظيَظـة بكاربينيـت ،ضـونكى ثـةي
كةرةســتا وي ياســةرةكيية ذبــو ويَنةكيَشــانىَ و
دةربرِينىَ.ويَنـة ذاليـىَ بزاظيَظـة لسـةر دو جـؤران
دهيَتة دابةشكرن:
9-0ويَنىَ جيَطري :ويَنىَ جيَطريئةو ويَنةية يىَ بومـة
سالوخدانا تشتةكى ددوخةكىَ جيَطريو رِاوةسـتايدا
دكــــــةت.ضــــــونكى((ئــــــةو ويَنةيــــــة
رِاســــتةوخؤيةكةمةودايةكى ديــــاري كــــراوةى
هةيةكةهيض بةهايةكى سروشتداري يا ناوةكى هـةلَ
َةكانى جيَطريبوون وطةشةكردنةكةى
نةطرتووة هيَل
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وســتاوة))(.)18مــرؤظ دظــى جؤرةويَنةيــدا هةســت

ئةظيندارىَ ضيايىَ مة بؤ

بثيَكهاتا وىَ ناكةت و بـاهرا ثـرت ذ كـاريَن رِسـتيَن

شارةزايىَ كارىَ خوة بؤ

هــوزانىَ ذدةمـىَ بوريية،يانـذى كــارىَ بيَهيَــزة(.)19

ذبوخوياكرنا ظى ويَنةى دناظ هوزانيَت بوتانيـدا زؤر
منونيَن جوان هةنة .وةك دبيَذيت:

()11

بنظة بنظة كري لؤ لؤ

دةمىَ ئةم ظىَ ثارضـة هوزانيَـد خـوينني ئيَكسـةر

دةشت و ضيا و دار

ويَن ـىَ ثيَشمةرطـــةى دهيَتــة ثيَشضــاظىَ مـةئ ــةوىَ

باذار و طوند و وار

طيانىَ خـوة طورى ئاخا وةالتىَ خوةكرى.هـةرطاظ

طةل و ثةسار ،دؤل و كةندال

ئــاكنجييىَ ضــيايا بــو.كــاريَ وى هلطرتنــا ضــةكى

ئاظيَن وان ثاك ،سار و زةالل

ورِاوةستانا ل هةمبةر دذمنان بو .ئةظ ويَنةكيَشانة ب

هاوار ذيانة

رِيَيــــا خرِظــــةكرنا ضــــةند ويَنــــةييَن ســــادة

()11

رؤذ بارانة

ل ظيَـــرة هوزانظـــان ويَنةيـــةكىَ بــىَ بـــزاظ
ذسالوخدانا سروشتىَ كوردستانىَ برِيَيـا ضـةنــدين
ويَنةييَن سادة بةرضاظكرية.وةكـو(دةشت،ضـيا،دار،
باذار،طوند،طـــــةل،دؤل ،كةنـــــدال ،ئــــــاظ،
ســار،ثاك،زةالل ،رؤذ ،بــاران) مةبةســتا وى ذظــان
ويَنــةييَن جيَطريوب ـىَ بــزاظ ئــةوة ذيان ـا ب درســتى
هةرئــــةو ذيانــــة يــــامرؤظ دنــــاظ دةشــــت
وض ـياوطوندوباذاريَن كوردســتانيَدا دذيــت وتيَهنــا
خوةبئاظيَن وىَ ييَن سـاروزةالل بشـكيَنيت.ئةظـةذى
ســالوخدانةكا ج ـوان وريَــك وثيَكــة بوسروشــتىَ
كوردستانىَ ددوخةكىَ جـيَطريو رِاوةسـتيايدا.واتـة
هوزانظـــانى وةك هونةرمةنـــدةكىَ ســـةر كـــةفتى
تابلويــةك ذسروشــتىَ كوردســتانىَ درســتكرية.
هوزانظان دبيَذيت:

111

ثرِ ئاشقىَ دةيكا تة بؤ

وةكى(ضيا،كار،ئاشق)خويا بوية .ل ظيَرة مـةبــةستا
هوزانظانى ذ ظى ويَنة يىَ جيَطري ئـةوة ثيَشـمةرطةى
كـارىَ وى بتنـىَ خةباتـة وةوى ذيــان ومـاال خــوة
هةمى ذبوبةرخوةدان وسـةرخوةبونىَ تةرخانكرييـة
ود ئةجنامـــدا مـــال وزاروكـ ـيَن وى دميـــنن بـ ـىَ
خوةدان.هةر وةكودزانني ئةظ هوزانة يا ب قارةمانآ
زؤرناظدار(مةمحود ئيَزدى)طوتى.
 0-0ويَنآ لظـوك :ئـةظ ويَنةيـة بـةرؤظاذى ويَنـىَ
جيَطرية،ضــونكى((ئــةظ جــؤرة ويَنةيــة د بياظــةكىَ
بةرفرةهرتداذ ويَنـةيىَ جيَطريدهيَتةكيَشـان.دميـةنيَن
وى ثــــرِ بــــزاظن وذ دوخــــةكى بــــويىَ دي
دهيَتةطهورين.ويَنةطريَن درامايىَ دشيَن ظـى ويَنـةى
برِيَياكــامريا تةلــةفزيونى يانــذى ســينةمايي بطــرن
وكاردظان ويَنةياندا دةربرِينـىَ ذ دةمـىَ نهويـان ذى
()11

ئايندىَ د كةت))

.وةك هوزانظان دبيَذيت:

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث
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هار بووية نةيارىَ مة

درســتكرن.ضــونكى بــزاظ يــا تيَــدا بةردةوامــة

ويَران د كة وارىَ مة

برِيَياكــارىَ(دىَ رةظ بــت).ئاشــكراية نيشــاناكارىَ

مة ب ذةهرىَ د كوذة

ئايندةى (دىَ)هاتيية.ئةظ كريـارةدىَ دئايندةيداهيَتـة

()11

يَشمةرطة نوذدارىَ مة

ل ظيَــرة هوزانظــان برِيَيــا ضــةند ويَنــةييَن ســادة
وةك(هار،نــــــــةيار،وار،ذةهر ،ثيَشــــــــمةرطة
،نوذدار).هةروةها ئةوكاريَن لدةمىَ نهودهيَتـةكرن
وهـــــــةرد بـــــــةردةوامن.وةك (بوويـــــــة،
دكة،دكوذة)ويَنةيةكىَ لظوك درسـتكرية.هوزانظـان
نةيارىَ خوةبطيانةوةرةوكىَ درندة
ليَكضـــوانديية.ضـــونكى ئـــةظ دذمنـــة يـــىَ
هارودذواربوى وهةرتشتةكىَ دظيَت يىَ دكةت.
بو يَران و تاآلنكرنا طوند وباذيَران ووةالتـى ب
هةمى كونض وثارضةييَن عةردي ظة
رِابوية .ديسان هةمى جؤريَن ضةكا ذبوكوش و

ئةجنامدان.ئةظ ويَنةية يىَ لظوكة برِيَيا كريارا رِةظينـىَ
هاتيية خوياكرن.مةبةسـتا هوزانظـانى ذظـى ويَنـةى
ئةوة هندى مللةتىَ كورد بتنـىَ ب دةظـى داخـازا
عةردو ومافيَـت خوةبكـةت.نـةرِابيت سـةر خـوة
وضـــةكى نـــةهلطريت .بـــةر ســـينطىَ دذمنـــى
نـــةطريت.بـــةرِةظانييىَ ذ مللـــةت ومـــاال خـــوة
نةكـــــةت.بـــــةردةوام دىَ يـــــىَ ئـــــاوارة
ودةربةدةربيت.مافيَن وى دبن ثيَكرى بـن وذ ئاخـا
وةالتىَ خـوةدىَ هيَتـة دويركـرن.دآ وةك هـةذارا
وبىَ خودان د ناظ وةالتيَن بيانيدا ذيت.ئةظـة لظيَـرة
ويَنةيةكآ بـةرطري وبـةرخوةدان وشـاراندنا قـادا
خةباتيَية:

نــة هيَالنــا مللــةتىَ كــورد ب كارئيناينــة .وةك

ئاطرىَ شةرى طةش بكن

ذةهركرنــا وان مبـادديَن كيميــايييَن كــوذةك وبتنـىَ

رويىَ دذمن رةش بكن

ثيَشمةرطة نوذدارىَ ظى مللةتييـة و د شـيَت برِينـا

كليال ئاشتى شةرة

وى دةرمــان بكــةت.ذ ظ ـىَ دةردةســةريىَ رِزطــار

بسوذن هشك و تةرِة

بكةت.هةروةكو ئاشكراية لظيَـرة هوزانظـان ويَنـىَ

ويَران نةبت ماال وة

َةجبة بومـة دكيَشـيت و
كيميا بارانكرنا باذيَرىَ هةل

بلند نابت ئاال وة

بةر ضاظدكةت .دبيَذيت:
حةتا خةبات بدةظ بت

()11

كارىَ مة هةر دىَ رةظ بت

د ظـ ـىَ ثارضـــة هوزانيَـ ـدا ويَنةيـــةكىَ لظـ ـوك
برِيَيـــــا(خـــــةبات،دةظ ،كـــــار،رةظ) هاتييـــــة

()15

ل ظيَرة هوزانظان ويَنةيةكىَ لظوك ب رِيَيا ضـةند
ويَنةييَن سادة وةكو (ئاطر ،شةر،
طــةش ،رويــىَ ،دذمن،رةش،كليــو ،ئاشــتى،
هشــك،تةر ،بلنــد ،ئــاال ،مــال) هــةروةها ب رِيَيــا
كاريَن داخازي وةكـو(طةشبكن،رةشبكن،بسـوذن،
ويَران نةبت،بلند نابت)ئاماذة
111
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بوكارىَ فةرمانى ددةت هاتيية درسـتكرن.واتـة
ويَنةييَن لظوك دكرياريَن(شةركرنىَ،
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 ،لةوضـــو  ،ئـــامرازى ليَكضـــواندنىَ  ،رِويـــىَ

ليَكضواندنىَ) (.)17

رةشـ ـكرنىَ ،ســـوتنىَ) داخويـ ـادبن .مةبةســـتا

هوزانظان دبيَذيت:

هوزانظانى ذ بكار ئينانـا ظـان ويَنـةييَن لظـوك ذ بـو

ثريةذنيَن وة كة مة

دةستظةئينانا ئازاديىَ وتةناهييىَ وبلنـدكرنا ئـاآلى ل

()18

ل بةر ديوارا مابوون

ئامســانىَ وةالتــى .ئــةظ ضــةندة برِيَيــا كريــاريَن
وةكوطةشــكرنا ئـــاطرىَ شـــةرى.رِى رِةشـــكرنا

ل ظيَرة هوزانظان بىَ خـوةدانى وبـىَ دةسـتهةالتا

دذمنى.سـوتن و ويَـران و تاآلنكرنـا مـاالن.وةالت

خــوة ليَكضــواندنيية بــدان عــةمريا رةزيــو وبــىَ

رِزطــار نابيــت و مللــةت بسةربةســتى وئاشــتى

ضارةئةويَن لدوماهيياذيىَ خوةبىَ خوةدان دمينن ول

ناذيت.ئاآليىَ كوردستانآ بلنـد نـا فريـت.ضـونكى

سـةرجادا دذيـن .شـلوظةكرنا ظـىَ منـونىَ لـدوي

ئةظــة هــةمى ثيَكظــة كليلـيَن دةســت ظــةئينانا ظـىَ

رةطةزيَن ليَكضواندنىَ دىَ بظى رةنطىَ خلارىَ بيت:

ضةنديَنة .هؤسان هوزانظان هاندانا مللـةتىَ كـورد

ليَضــو /ثــريةذن  ،لةوضــو /مــن  ،ئــامرازآ

ذبو بةرخوةدانىَ وبـةرِةظانييىَ و رِزطاركرنـا كـورد

ليَكضواندنآ  /وةك  ،رويـآ ليَكضـواندنى  /لبـةر

ستانىَ دكةت.بظىَ ضةندىَ ويَنةيـةكىَ لظـوك خويـا

ديـــواران مـــابون  ،جـــورآ ليَكضـــواندنآ/

دبيت.

سةربةست .هوزانظان دبيَذيت:

 -3ويَنــة ذالي ـىَ رِةوانبيَذيظــة :دةرب ـارةى رِؤلَ

ئةظينا تة شةثالَ

رةطةزيَن رِةوانبيَذى دهوزانيَـدا (د.حمةمـةد بـةكر)
دبيَـــذيت(( رةطـــةزةكانى رِةوانبيَـــذى لةويَنـــةى
شــيعريداتةنها هوكــاريَكى جوانكــارى نني،ب ـةلكو
بةئاويَتة بوونيـان لةطـةل بابةتـةكانى ويَنةدا،دةبتـة
بةشــــيَكى ثيَكهيَنــــةرى بنيــــاتى ســــيمانتيكى

ويَنةكة))(.)16ويَنة ذاليىَ رِةوانبيَذيظـة ل سـةر ضـار
جؤران دابةشدبيت:
 9-3ويَنىَ ليَكضواندنىَ :ئةظ جؤرة ويَنةية بريتيية
ذ(بــةراوردكرنا تشــتةكى بتشــتةكىَ دي و دبيتــة
بنياتىَ ثيَكهاتنـاظى جـؤرىَ ويَنـةى وثيَدظييـة ئامـاذة
بدةينة هندىَ ليَكضواندنىَ ضار رةطةز هةنة .ليَضـو
111

كرم مةمىَ زيندانىَ

()19

لظيَــرة هوزانظــان ويَنةيــةكىَ ليَكضــواندنىَ ذبــو
بةرضاظ كرنا حالَ خوةذئةجنامىَ ظيانا وى بو وةالتـى
بكار ئيناية .ضونكى ذبةردلسؤزى ووةفادارييـا وى
بوطــةل و نيشــتمانىَ خــوة ثرانيــا جــاران طرتيي ـىَ
زيندانيَن دذمنى بوية.دياركرنارةطةزيَن ليَكضواندنىَ
دظىَ منونيَدا دىَ بظـى رةنطـى بيـت :ليَضـو/مـن ،
لةوضــو/مــةمىَ  ،ئــامرازىَ ليَكضــواندنىَ/نينــة ،
رِويىَ ليَكضواندنىَ /ئةظينيية  ،جورىَ ليَكضواندنىَ
/جةختكرن

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

 0-3ويَنآ خـوازةيي :ئـةظ ويَنةيـة ذ ئـةجنامىَ ب
كارئينانا ثةيظىَ ذواتا ويَ يا سـةرةكى بـو واتايـةكا
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درِندةكرينة.ب ظى رةنطـى ويَنـىَ خـوازةيى هاتييـة
خوياكرن.هوزانظان دبيَذيت:

دي يـــا خـــوازةيي بـــؤ مةبةســـتةكا دى دهيَتـــة

كانى و روبار بونة سؤراظ

درســتكرن(.)11واتــة ثــةي دظــى جــؤرة ويَنةي ـدا
بوواتايـــا وىَ ياراســـتةقينةيي درِاســـتييَدا ناهيَتـــة

بكارئينان ،بةلكو مةبةست ثىَ تشـتةكىَ دييـة.ئـةظ
جؤرة ويَنةية دناظ هوزانيَت بوتانيدا هةية .بومنونة:
شظانىَ طةلَ كوردة

()11

مينا طزيرىَ طوندة

ل ظيَـــرة ويَنةيـــةكىَ خـــوازةيى برِيَيـــا ثـــةيظا
(شظان)خويابوية .ضونكى ئـةظ ثةيظـة ئامـاذىَ نــا
دةتـة وىَ رِامانىَ ئـةوا دراستييَدا بـوهاتيية دانـان
شظانىَ ل بـةر ثةزييـة .بـةلكو مةبةسـتا هوزانظـانى
ســــــةركردىَ مـــــــةزن ونيشــــــتمانثةروةر
(بارزانييــة)هــةردةم خــةرورو دلســؤزذىَ طــةل
ونشتمانىَ خوة بو.سةميانىَ هـةمى طـةلَ كوردبـو.
هةتا نوكةذى مللةتىَ كورد يىَ بةردةوامة لسـةر
رِيَبازا وى.ديسان دبيَذيت:

ذ لةورِة طةش بوية بزاظ

()11

ويَن ـىَ خــوازةيى دظ ـىَ ثارضــة هوزانيَــدا بثــةيظا
(سؤراظ) هاتيية درستكرن.ضونكى ئاشـكراية واتايـا
درستييا ثةيظا (سؤراظ)كةرةسـتةكىَ جوانكارييَيـة.لَ
ذبـــةررِةنطىَ ويَيـــىَ ســـورهوزانظانى بوخـــوينىَ
بكارئيناية.مةبةستا وى ذظـىَ ويَنـىَ خـوازةيى ئـةوة
ذئةجنامىَ طةشبونا ئاطرىَ بزاظ وشورةشىَ وهيَرشـيَن
بهيَـــــزو ثيَكـــــدادانيَن دناظبـــــةرا دذمـــــن و
ثيَشمةرطةيداخوينا ضةندين كوردثةروةر وئازادخيازا
هاتييـــة رِشـــ وضـــةندين طيـــانيَن ثاكبوينـــة
قوربانى.خوينا وان وةكوئاظيَن روباران درِيَيا رِزطـار
كرناطةل و نشتمانيدا دضو.
 0-3ويَنــىَ خازتنــآ :هنــدةك دوىَ باوةريَدانــة
ئةطةر(( ثةيوةندييا دناظبةرا واتايا مةجازى وحةقيقى
دا ثةيوةندييــةكا وةكهــةظى بيــت بريتييــة ذ ويَن ـىَ

هرضىَ ثيسىَ دةظ طةنى

()11

من د طوتىَ ئةز بةنى

ل ظيَـــرة ويَنـــىَ خـــوازةيى بريتييـــة ذثـــةيظا
(هرض).ضونكى ئةظ ثةيظة ب واتايا درستى نة
هاتيية ب كارئينان ئةوذى طيانةوةرةكىَ كـويظي
ية.ئةظةذى ئاماذةية بوكوذةكييا وي (هـرض)ى يـان
دذمنى هندى هند خةلك كوشتيية وكاريَن

خــازتى))(.)11ب ظــىَ ضــةندىَ خــازتن ب تنــىَ

((وةكهةظييـــــــــةكا كورتكريـــــــــة ،لَ ذىَ
()151

رِةوانرتة))

.واتـة ويَنىَ خازتنىَ بريتية ذخــازتنا

ساخلةتا تشتةكى بو تشتةكىَ دي مبةرجةكى بنياتىَ
ثةيظا هاتيية خازتن بهيَتة طهورين .ويَنـىَ خـازتنىَ ذ
ســىَ رةطـــةزان ثيَكـــدهيَت .وةك (لَ خـــازتى و
بوخازتى ،خازتى) .ئاشكراية ئةظ جـؤرة ويَنةيـةدناظ
هوزانيَت بوتانيدا هاتيية بكارئينان.بو منؤنة دبيَذيت:
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ئاشكرا كرنا تشتةكى ضيَدبيت ذ ئةجنامىَ بكارئينانـا

زيَرىَ بزاظا وى نةبت

تشتـةكىَ ديرتةئاماذىَ بوى تشتىَ ددةتن.واتايـا وى

()16

ذ بؤ نان و دةرمان نةبت

د ظىَ ثارضة هوزانيَدا ويَنىَ خازتىَ لـدوي
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ئاشكرادبيت ض برِيَيا عةقلى يان زانينىَ ودرِكاندنىَ
ظـان

رةطةزان دهيَتة ئاشكراكرن .وةك:
بو خازتى= ثيَشمةرطةية ،ذىَ خازتى= زيَر ديار

ذهةظاَلناظـــةكى يـــان تشـــتةكىَ ســـالوخدانى د

كةتن(.)18واتة ئةم دكارين بيَذين دركة ئاماذةكرنـة
بوواتايةكىَ،بةلَ نةبرةنطةكىَ ئاشكرا ونـة لـدوي

َطة=بـزاظ وخـةبات
نينة ،خازتن=مفادار/بهادر ،بةل

وان ثـــةي وئـــاخظتنن ذبـــوظىَ واتـــايىَ هاتينـــة

.ل ظيَرة جؤرىَ خازتنىَ خازتنا ظةشارتي ية.مةبةسـتا

بكارئينــان.بــةلكوبرِيَيا واتايــةكادييا نيَزيــك ذوىَ

هوزانظانى ذ خوياكرنا ظى ويَنةى ئـةوة .ئةوكةسـىَ

واتايامةبةســت ث ـىَ.هــةروةها((دركةئيَكــةذجؤريَن

يانذى ئةو(ثيَشمةرطة) يىَ ض كار و خزمةتىَ

دةربرِينـــا ظةشـــارتى وشـــيَوازةكىَ هونـــةرييىَ

بوطـــةل ونشـــتمانىَ خـــوة نةكـــةت.ذبـــو
ضارةســةركرنا ئــيَش ودةرديَــن مللــةتى خــةباتى

طوتنيَية))( .)19ئةظ جؤرةويَنة دناظ هوزانيَت بوتانيـدا
هاتي بكارئينان .بو منونة:

نةكةت.دبةرذة وةنديياطةلَ خوة دنـةبت ض مفـا د

ل بةر دةنطىَ دةهوال كورد

هةبونا ويدا نينة .ديسان دبيَذيت:

()51

خوة دهالظيَذن ثالة و جؤتيار

ساريَذ بكة برينىَ
ئاظا بكة ئةظينىَ

()17

ب دةالل وةرةظة

ل ظيَــــرة ديــــارة بوخــــازتى=ئــــةظني ،ذىَ

ل ظيَـــرة هوزانظـــان ويَنةيـــةكىَ دركـــةيى ب
كارئيناية .ضونكى ثةيظا(دةهول)دو واتايان
ب خوةظــة دطريــت.واتايــا فةرهــةنطى ئيَــك
ذئامرييَن موزيكيَيةبرِةنطةكىَ بةرفرة د ناظ ئاهةن

َطة=ئاظابكـة يـان ذى
خازتى=ديارنينة=وةالتة ،بةل

وشةهياناندا دهيَتة بكارئينان.يانذى ئامريىَ دةربرِينىَ

وةرةظة.د ظىَ منونيَداويَنىَ خازتى ذجـؤرىَ ظةشـارتي

ذكةي

وخوشيَيية ل دةظ نةتـةوةيىَ كـورد  .واتايـا

بكارئيناية.ضونكى برِةنطةكىَ ظةشارتى مةبةستا خوة

دووىَ (شورةشــة) مةبةســتا هوزانظــانى ذ ئــةجنامىَ

دةربرِيية .ئـةى خـةباتطري ونشـتمانثةروةر لةزكـة

بةالظبونا دةن

وباسيَن سةركةظتناشورةشـاكوردى

وةالتى ذ دةستىَ دذمنى ئازاد بكـة .دا برِينـا مـةثىَ

َـة
مللةتىَ كورد بهـةمى تـةخيَن جظاكيظـة وةك ثال

ساخبيت و جارةكا دى وةالتىَ خوة ئاظـا بكـةين و

وجوتيــارو هــةذار ودةولةمةندبكــةي وخوشــى

جوان ظةطةريتةظة.

وشادينة.ديسان دبيَذيت:

 3-3ويَنىَ دركةيى:ويَنىَ دركةيى دةربرِينة ذ
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عةوريَن مة رةش و تارن

 -9دوارآ شيَوة وشـيَوازيدا بوتـانى خاندنطةهـةكا

شني و شادى دبارن

هوزانا كورديية،ضـونكى ويَنـة و هونـةرو موزيـك

()51

ل ظيَــــــرة ويَنــــــىَ دركــــــةيى برِيَيــــــا
ثةيظا(عةور)خويابوية.ضونكى بنيـاتىَ ثـةيظا(عـةور)
ذواتايا فةرهةنطى (بارانـدنا بـارانىَ )بوواتايـةكادي
هاتييــــةطهورين.مةبةســــتاهوزانظانى دةربرِينــ ـىَ
ونـةخوش ووان كارةسـاتيَن

ذبارودؤخيَن بةرتةن

بسةرمللةتىَ كوردداهاتى بكةت .واتة دةمىَ دذمن
هيَرشىَ لسةرطوندو باذيَران دكةت وفرؤكة دهيَنـة
هنداظ ظان طوندو باذيَران توثا وةكو ضثكيَن بـارانىَ
لسةر وان هةمى جهان دبارينن.ذئةطةرىَ ظىَ تـوث
بارانكرنىَ ئةوطوندو بـاذيَر دبونـة كاظـو و ويَـران
دبون.زيَدةبارى وىَ ضةندىَ هذمارةكا زؤر ذ مةزن
و بضويكا د بونة قوربان .هوزانظانى ئةظ دميةنة برِيَيا
ويَنةيــةكىَ دركــةيى دشــيَوىَ عــةورةكىَ رِةشــىَ
بارانيَداخوياكرية.ذظـىَ هـةمييىَ خويادبيـت رِاسـتة
هوزانيَن بوتانى ذاليىَ زمانيظةدسـظك وسـادةبون.لَ
واتايا وىَ ضـةندىَ نـادةت هوزانيَـت وى زؤرجـار
مشت ب ويَنةييَن هـوزانىَ يـيَن زؤرجـوان و بهيَـز
وكاريطةر بون .

وثـــــــةي وئـــــــاوازيَن وى دطـــــــةل وآ
ناظةرِؤكانيشـــتمانى،نةتةوةيى ،مروظايـــةتى كـــار
لسةدان كةسان كرية وهوزان لسةر شـيَوازآ وى
ظةهاندينة.
 -0ســةبري بوتــانى هــةمى هيَــزو شــيانيَن خــوةييَن
هونةرى ذبو ئةفراندنا ويَنةييَن زؤرجوان وكاريطةر
و ظــــةطوهازتنا وان ويَنــــان ب ســــاخلةت و
تايبةمتةندييَن ويَنةييَن د طةل دورهيَليَ ئـةزمونا وي
ياشيعري د متامكرينة بو مة تةرخانكرينة.
 -3بوتاني شياية برييَا ويَنةيان دةرِبريينَ ذ تشتيَن دناظ
نــاو و دةرون ـيَ خــوة دا بكــةت .هــةروةها برييَــا
ثــةيظيَن بهيَــزو كاريطةرســةربورِا خــوة بوكةس ـيَن
بةرامبةر ظةدطوهيَزيت.
 -4بوتانى ويَنةطرةكيَ سةركةظتى بو.دميةن بضـاظيَ
خوةد دي ودنـاظ رويدانانـد دذيـا .هـةردو دطـةل
هةظـــدو تيَكةلكرينةتاكوتابلويـــةكيَ هونـــةريييَ
زؤرجوان وكاريطةر ذىَ درست بكةت.

ثةراويَز
ئةجنـام

ذ ئــةجنامىَ ظــىَ ظــةكولينىَ دبةرهــةم وجيهانــا
تورةييا نظيَسكار وهوزانظـان سـةبرى بوتانيـدا ئـةم
دكارين لسةربنياتةكىَ ئةكادميى هندةك دةستكةظتى
وئةجنامان ديار بكةين:

()9يف النقددا ابي،دد

1961

ي.شددي فدد

ط 1يار املعارف مصدد

ص.91

( )0الصدددير الشدددع

ي.لدددي

ت:ي.أمحدددا نصدد

اجلندددا،

(وآخدد و ) مطبعدد يارال شدد ا ،غددااي مؤسسدد ايج ل لجطبا دد
والنش الكي ت

()3

1981

ص.91

الشع اجلاهج يراس يف التأو الت النفس والفن

العنبك ط 1يار يجج

ي.سع ا حسي

 1117ص.116
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( )4الصــورةالفنية م مــم وزيــن/القســم االول،/عبــد الــرمحن
مزوري،طؤظاراسةرهلدان ،ذ ، 11طوظارةكا سياسـى و رةوشـةنبريى
طشتييةمةلبةندىَ ضارىَ ئيَكةتى نيشتمانى كوردسـتان درةدئيَخيـت،
ئادار،991ل

.119-118

(، )5ني ابسجيب والتصي ي .ج مصدطف بدب
اي  71تصار ن يار الف ص الثقاف السعيي

( )6الصير الفن مع ارآ نقا آ-منح تطب ق

ةجد الف صد
 1998ص.57

ج شدع اع شد -

ي .بدددا ا لدددئ الصدددالش يار الشدددؤو الثقاف ددد العام ،غدددااي
 1987ص.118

( )7يراسدددددات نقا ددددد يف النظ والتطب ق حممامبارك مطبعددددد
،غااي

ياراحل

1976

ص.16

( )8الصدددير يف التشدددك الشدددع

يمسري ج مسدددري الدددال م

ط 1يارالشددؤو الثقاف دد العامدد آفدداع  ،دد الع اع ،غددااي
 1991ص.68
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( )91ديــــوانيَن بوتــــانى(شــــني وشادى،دلستان،بلوراضــــيان)

،ض،1ذوةشانييَن ئيَكةتيا نظيَسةريَن كوردستانيَ تاييَ دهـوك ضـاثخانا
هاوار ،دهوك،

()02
()09

 ،1118ل.118

هةمان ذيَدةر،

ل.111

ويَنىَ هوزانىَ دهوزانيَن قوضانى دا،طوظارا ثـةي  ،ذ ،7دهـوك،

 ،1998ل.56
ûCudî,Sebri

Botani,Stockholm,

( )23ثاهيز ،سةبرى بوتانى،

)(22

Dengê
Metîn
Swed,1993, L27.

ل.17

( )24ديوانيَن بوتانى (شني وشادى ،دلستان ،بلوراضيان) ،
()25

بنيـــاتى ويَنـــةى هونـــةرى لةشـــيعرى

ل.118

كورديـــدا-1971

،1991سةردارئةمحةد حةسةن طـةردى  ،دةزطـاى ضـاث وثةخشـى
سةردةم،سليَمانى ،1111،ل.151
DengêMetîn û Cudî, L24.

()07ديوانيَن بوتانى (شني وشادى،دلستان،بلورا ضيان) ،

()06

ل.119

( )1يف النقااحلددددا /يراسدددد يف مدددد اه أي ،دددد حا ثدددد

()08

وأبدديااالفك  /نصدد ت بدداد بددا الدد محن ط 1يارجه ندد

( )01ويَنةى شـيعرى لـةهؤنراوةكانى دوشـاعرينويكارودو شـاعريى

 1117ص.68

لجنش والتيز ع ما

( )92اي ال ابسدددددجيب احلاا نيرما ف ددددداما ت :جدددددا،
صفير ط 1اجملج

الطبع(؟)

اب ج لجثقاف العامد مكدا الطبدع (؟) سدن

ص.119

( )99امليسددي الصددغري ي.حمماحسددني ج د الصددغري يار الشددؤو
الثقاف العام وزار الثقاف واع الم مكا الطبع (؟)

 1986ص.16

( )90يف التشددك ايطددا ،النقددا-مقار،ددات منهة دد معابدد -
بدداالقايرال ،ا
لبنا

()93

ط 1ابهج د لجنشد والتيز ع مددا طبددع يف

 1998ص.155

يف النقا ابي،

ي.شي ف

( )94ويَنةى شيعرى لةهؤنراوةى كورديداضون دروست دةبىَ وبةض
هةستيَك وةردة طرييَت ،كةريم شارةزا،طؤظارا رِامـان ،ذ،9دةزطـاى
راطةياندن دةردةكات،

،1971ل.6

( )95ثةخشانة شيعرى كوردى/تةكنوسـيمانتيكى/طوتـارى شـيعرى،
َوكردنةوةى ئاراس،ضاثخانةى
د.حمةمةدبةكر،دةزطاى ضاث وبال
وةزارةتى

ثةروةردة،هةوليَر ،1111،ل.61

( )97ثاهيز،ســـةبرى بوتانى،ديوانـــا1يَ،ض،1ضـــاثاانا هـــاظيبون ،
 ،1111ل.11

( )98دلستان،صربى بوتانى،ضاثخانا(احليايث)،بةغدا،
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طوالن دةردةكات،كانونى

( )32ثاهيز ،سةبري بوتانى،

يةكةم 1111،ل.15
ل.15

( )39دلستان،صربى بوتانى،

ل.16

( )30ويَنةى شيعرى كـوردى لـةنيوان ضةسـثا وموالرينـة ،كـةريم

شارةزا،طؤظارارامان ،ذ ،15هةوليَر،

 ،1997ل.11
DengêMetîn û Cudî,L28.

()34

هةمان ذيَدةر،

( )35شني
()37

()33

ل.17

وشادى،ض ،1ل.81

ثةخشانة شيعرى كوردى،
هةمان ذيَدةر،

ل.61

ل.58

()38

DengêMetîn û Cudî,L 26.

()31شني وشادى،ض،1

ل.11

( )42خــوين دهمبيزابةفريَداظةكولينةكافورماليســتى و شــيكارييةد
شــــعراموئةيةد تةيبــــدا ،نــــزار ئورمــــانى،ض،1دةزطــــةهىَ
سثرييَز،دهوك،ضاثخاناوةزارةتا

ثةروةردىَ،هةوليَر ،1115،ل.116

()49

DengêMetîn û Cudî,L35.

( )96هةمان ذيَدةر ،هةمان الثةرة.
بةرلني،

نوخيوازدا،كةريم شارةزا طؤظـارا رامـان ،ذ ،78ناوةنـدى روشـنبريى

()36

ص.171

بنياتى ويَنةى هونةرى لةشيعرى

كورديدا،ل.111

،1981ل.18

()40شني

وشادى،ض ،1ل.11

( )43ثاهيز،سةبري بوتانى،

ل .7

( )44رؤلَ(ثارادوكس)آدثيَكهاتا ويَنىَ هوزانيَدا -كرماجنيا سةري-
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وةك منونة،حسني ئومسان ئةبدو رةمحان ،ض،1ضاثخاناخانى،دةزطةهىَ
 ،1118ل.111

سثرييَز،دهوك،
( )45ج و و و لبالغو و ووين و بيو و و و لب و و و و لبديع،أمح و و وود و و و و
حتق ق:حسن محد ،د ر جل ل ،بري ت ،سنين (؟)،ص.381

 ،شو و و و

( )46شني وشادى،
()47
هةمان ذيَدةر ،ل.19
( )48لبالغ ووين لتطب و ووق،د.ن ص و و حال خ ن ،و و ،1 ،مطبي ووين زرة لرتب و ووين،
بنقحين ،3991،ص.99
ض ،1ل.71

( )41رؤلَ(ثارادوكس)آدثيَكهاتاويَنىَ
( )52شني وشادى،

( )59هةمان ذيَدةر،

هوزانيَدا،ل.111

ض ،1ل.18
ل.91

ذيَدةر
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 ويَنةى شيعرى لةهؤنراوةى كورديداضون دروست دةبىَ وبةض هةستيَكوةردة طرييَت،كةريم

شارةزا ،طؤظارا

راطةياندن دةري دةكات،
 ويَنىَ هوزانىَ د هوزانيَندهوك،

رِامان ،ذ،9دةزطاى

.1971

قوضاني دا ،طوظارا ثةي  ،ذ،7

.1998

ب -ذيَدةريَن ب زمانآ عةرةبى
 بني ألسل ب لتص ي ،د.عل مصطفى صب ح ،جملين لف صل،عدد،13تصدرعند ر لف صل لثق ف ين ،لسي ديين .3998 ،
،ش حتق ق:حسن
لبديع،أمحد
لب
لبالغين و بي
 جمحد،د ر جل ل  ،بري ت ،سنين(؟).
 در س ت نقديين و لنظ يين لتطب ق،حممد مب رك ،مطبيين د ر حل يين،بغد د.3911،
 -ص رة ب أة و قص ئدك ر  /لقسم ال ل ،/ع دل طةرميانى،طؤظارا مةتني

أ -ذيَدةريَن ب زمانآ كوردي

ذ،88لقىَ ئيَكىَ ثارتى دميوكراتى كورستان بزمانىَ كوردى

 -بنياتى ويَنةى هونةرى لةشيعرى كورديدا  ،1991-1971سةردار

وعةرةبى دةردئيَخيت،ضريادوىَ3998،

ئةمحةد حةسةن طةردى ،دةزطاى ضاث وثةخشى سةردةم،
سليَمانى. 1111،
1

 ثاهيز،سةبرى بوتانى،ديوانا1يَ،ض ،ضاثاانا هاظيبون ،بةرلني،-

ثةخشانة

شيعرى

كوردى/تةكنوسيمانتيكى/طوتارى

.1111

شيعرى،

َو كردنةوةى ئاراس،ضاثخانةى
د.حمةمةد بةكر،دةزطاى ضاث وبال
وةزارةتى ثةروةردة ،هةوليَر،

.1111

 خوين دهمبيزابةفريَداظةكولينةكافورماليستى وشيكاريية دشعراموئةيةدتةيب دا،نزار ئورمانى،ض ،1دةزطةهىَ سثرييَز،دهوك ،ضاثخانا
وةزارةتا ثةروةردىَ ،هةوليَر،

.1115

 -دلستان،صربى بوتانى،ضاثخانا(احليايث)،بةغدا،

.1981

- Dengê Metîn û Cudî,SebriBotani,Stockholm, Swed, 1993
 ديوانييَن بوتانى(شني وشادى ،دلستان ،بلوراضيان)،ض،1ذوةشانييَن ئيَكةتيا نظيَسةريَن كوردستانى،تايآ دهوك ،ضاخبانا
هاوار،دهوك.1118،

 رؤلَ(ثارادوكس)آدثيَكهاتاويَنىَ هوزانيَدا /كرماجنيا سةرى/وةكمنونة،حسني ئومسان ئةبدورةمحان ،ض ،1ضاثخانا خانى،دةزطةهىَ
سثرييَز،دهوك.1118،

 شني وشادى،صربى بوتانى،ض،1ضاثخانا (احليايث)-

ويَنةى

شيعرى

كوردى

لةنيوان

شارةزا،طؤظارارامان،ذ ،15هةوليَر،

.1979

ضةسثاوموالرينة،كةريم

.1997

 ويَنةى شيعرى لة هؤنراوةكانى دو شاعريى نويكار و دوشاعرينوخيوازدا،كةريم شارةزا،طؤظارا رامان ذ،78ناوةندى روشنبريى
طوالن دةردةكات،كانونى يةكةم1111،

 و لتشك ل خلط يب لنقدخ/مق رب ت منهج ين مي ص ة،/عبد لق درل ب ع ،أل ل ين للنش لت زيع ،عم  ،طبع و لبن .3998 ،
 و لنقد حلديث-درسين و مذ ب أدب ين حديثين أص لفك يين،-نص تص حل عبد ل محن  ،3 ،د رجه نين للنش لت زيع ،عم .8001 ،
 لبالغين لتطب ق ،د.ن ص حال خ ن،1 ، ،م طبيين زرة لرتب ينبنقحين.3991 ،
3
 خل ل ،ألسل ب ،حلد ثين،ن رم ف يدم ،ت :ج ب عصف ر ، ،جمللس ألعلىللثق فين للثق فين لي مين  ،مك لطبع (؟) ،سنين لطبع(؟).
 لشي جل ل -در سين و لتأ يالت لنفس ين لفن ين ،-د.سي د حس3
 ،د ر دجلين  ،عم .8001 ،
لينبك ،
 لص رة و لتشك ل لشي خ ،د.مسري عل مسري لدل م  ،3 ،د ر لشؤلثق ف ين لي مين ،نف ق ع ب ين ،لي ق  ،بغد د.3990 ،
،3

 لص رة لفن ين و مم زين /لقسم ال ل ،/عبد ل محن مز رخ ،طؤظاراسةرهلدان ،ذ ،31طوظارةكا سياسى و رةوشةنبريى طشتيية
مةلبةندىَ ضارىَ ئيَكةتى نيشتمانى كوردستان درةدئيَخيت ،ئادارا
.3991

 لص رة لفن ين مي ر نقدي -منحى تطب ق على شي العشى-د.عبد إللهلص ئغ ،د ر لشؤ لثق ف ين لي مين،بغد د.3981،
 ب س عين لصغرية ،مصطلح لص رة لفن ين ،د.حممد حسني عل لصغري،لثق ف ين لي مين ،ز رة لثق فين العالم ،مك
د ر لشؤ
لطبع (؟).3981 ،
 مستقبل لشي قض ي نقديوين ،د.عنو د غوز  ،د رلشوؤ لثق ف وين لي موين،3 ،بغد د .3991
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 بث،) (زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى،2: ذمارة،41 : ثةربةندا،طوظارا زانكويا دهوك

الخالصة

 كانت الحياة هي الينبوع الذي.)يتضمن البحث دراسة عن الصورة والصورة الشعرية في شعر الشاعر (صبري بوتاني

 حيث كان له القدرة على استيعاب حياة أبناء شعبه بكل جوانبها وكذلك األحداث التي عايشها. استمد منه فنه وابداعه

.حيث أن الشعر هـو إنعكاس للحياة التي يعيشها الشاعر.  واستطاع أن يذيب كل هذا في تـجربته الشعـريــة.معهم

حاولنا في هذا البحث من خالل عدة محاور التعرف على الصورة الشعرية من حيث المفهوم واهمية وجودها في

 ألن الشعر ذلك االبداع الذي يمتزج مع روح،  وذلك لجعل الشعر أكثر تأثيرآ وإثارة لعواطف و مشاعر القارئ. الشعر
. لذا فهو يعتبر قوة و تأثير الشعر في اإليحاء واالفكار والكلمات المصورة، وعواطف واحاسيس وخيال الشاعر

 وقد اتضح. ايضآ من خـالل البـحث تم إبراز بعض جوانب الصورة الشـعرية ونماذجها في نتاج الشاعر صبري بوتاني

و في نفس الوقت.لنا أن الشاعر من الشعراء الذين جسد في اشعاره العديد من الصور الشعرية الرائعة و المؤثرة
 ومدى معاناتهم ونضالهم من أجل التـحرر واالستقالل.التي تعبر عن واقع الحياة االجتماعية ألبناء شعبه

.والعيش بسالم و وئام

ABSTRACT
The current research includes a study of the form and poetic form in the poetry of Sebri Botani. Life was the source
from which he drew his art and creativeness. He had the ability to understand the life of his people from every side and
also the events he lived with them.Thus he was able to put all such things in his poetic experience because poetry is
just like a mirror for the poet's life.
The researcher tried to identify the poetic form in terms of concept and its significance in poetry from different
perspectives. The reason behind this is to make poetry more effective and to irritate the passion and feelings of the
reader. Poetry is define dasacre ativeness which mixes with the soul, passions, feelings and imagination of the poet. Thus
he finds that the power and effect of poetry lies in the in spiration , thoughts and represented words.
Through this research, the researcher was able to highlight some sides of the poetic form and its samples in the
creativeness of Sebri Botani. Thus it became obvious to us that Sebri Botani is one of the poets whoe mbodied in his
pomes anumber of perfect poetic forms and effective at the same time. Such forms reflect the reality of the social life
of the people of his country and how they suffered and struggled forthe sake of liberty and independence and to live in
peace and rapport.
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دةق وةكو تومخةكىَ طرنط د هؤنةرىَ شانؤييَدا:
دةقىَ شانؤييىَ (كوورةى ئاسنطةر) وةك منوونة:
ئيرباهيم ئةمحةد مسؤ
ثشكا شانؤيىَ ،سكوال ئادابآ ،فاكولتيا زانستيَن مروظابةتى ،زانكويا دهوك ،هةريَما كوردستانآ -عيَراق

((ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى 03 :طوالنىَ  ،0303ميذوو رةزامةنديا بةالظكرنىَ 8 :ئةيوىلَ ))0303

ثوختة
شانؤ ب ئيَك ذ جؤريَن هةرة طرنطيَن هونةرى و ئةدةبى دهيَتة هذمارتن و رِؤلةكىَ ذ هةذى د ثيَشظةبرنا ئاستىَ
رِؤشةنبريى و جظاكيىَ هةر ميللةتةكى دا هةية ،شانؤ د دةستثيَكا سةرهةلدانا خؤ دا ،ب شيَوةيةكىَ سادة و
ساكار سةرهةلداية و ثشتى هنطى و دطةل بورينا سةردةمى و ثيَشكةفتنا ئاستىَ رِؤشةنبرييىَ مرؤظى ،ظى
ذانرىَ هؤنةرى و ئةدةبى مينا ثرِانيا ذانريَن ديرتيَن هؤنةرى و ئةدةبى هيَدى هيَدى طةشة كرية و ثيَشكةفنت
ب خؤظة ديتية.
دةق ب بنياتىَ سةرةكيىَ ئاظاكرنا هةر شانؤيةكا هؤنةرى دهيَتة هذمارتن و ئةظة ذى د دةمةكى داية كو شانؤ ل
دةستثيَكا ميَذوويا سةرهةلدانا خو دا ب شيَوةيةكىَ هاتية ثيَشكيَشكرن كو ثشت ب دةقى نةبةستية ،بةىلَ ثشتى
طةشةكرنا شانؤيى و دانانا سيستةمةكىَ طوجنايى بؤ ظى هؤنةرى ،دةق ب ئيَك ذ تومخيَن طرنطيَن ظى هؤنةرى هاتية
نياسني ،ب شيَوةيةكى كؤ بؤ دروست بوونا شانؤيةكا هؤنةرى ،دةق رِؤىلَ هةرة طرنط و سةرةكى د ظى بواريدا
دبينيت ،ئاظاكرنا هةر دةقةكىَ شانؤيى يا خاىل نينة ذ ضةند رِةطةزان كو ثيَكهاتا هةر دةقةكىَ شانؤيى تةمام دكةن
و ثيَكهاتا دةقىَ شانؤيىَ ظان رِةطةزيَن طرنط ب خوظةدطريت( :زمان ،دان و ستاندن(ديالؤط) ،حيكايةت،
كةسايةتى ،جه ،هزر(بري)) ،كو هةر ئيَك ذ ظان رِةطةزان لدويظ سيفات و تايبةمتةندييَن خو دناظـ دةقىَ شانؤييدا،
ب كارىَ جىَ ب جيَكرنا ضةند ئةركةكيَن طرنطيَن جودا جودا رِادبن.
مللةتى كورد لدويظ باريَن رِاميارى و جظاكيىَ خو طرنطى ب ذانرىَ شانؤيىَ داية و ذ اليىَ شانؤكار و
ظةكؤلةر و نظيَسةريَن شانؤيييَن كورد ،شانؤيا هؤنةرييا كوردى دروست بووية شانؤيا هونةرييا كوردى مينا شانؤيا
هونةرييا هةر ميللةتةكىَ ديرتىَ جيهانى ل سةر بنياتىَ دةقى هاتية ئاظاكرن و نظيَسةريَن شانؤيييَن كورد د بوارىَ
ئاظاكرنا دةقيَن شانؤييدا خزمةتةكا ذ هةذى ثيَشكيَشى شانؤيا كوردى كرية.
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دةق د هؤنةرىَ شانؤييَدا
دةستنيشانكرنا دةقى هوكارةكىَ طرنطة بؤ
ثةيدابوونا ئةدةبى و طرنطيا دةقى د وىَ ضةنديَداية
كو بيَى دةستنيشانكرنا دةقةكى ض ظةكولني
ناهيَنةكرن و ئةظة ذى د ضةندين بري و هزريَن جودا
جودادا ديار دبيت ،مينا (ئةمحةد ساالر) د بةرسظا
ثرسيارةكيَدا  ....سةبارةت دةق د دةرهينانيَدا و
ثةيوةندى ب دةستنيشانكرنا دةقى دبيَذيت:

((سةرةتا دةبىَ دةق بىَ))( ،)1و كارىَ هؤنةرى بىَ
دةق ناهيَتةكرن هةتا ئةو رِابيت خوة ظةدكيَشيَن ذ
دةقىَ بنةرةت هةر هزرة و هزريش د بنياتى
ضيَكرنيَدا دةقة بوية ((دةق ،دةمارى جةوهةريية لة
كارىَ شانؤييدا ،طرنطى لة شانؤ دا وةك ناوك واية
لة سيَودا ،بنكةيةكى ثتةوة و هةموو بنةماكانى
َوة ،دةورى رِاستى دةق لة شانؤدا،
ترى تىَ ئاال
()1

هةروةك وشةية لة ذياندا))

و بؤ ظى بابةتى

بونياتا شانؤيةكا رِةسةن و هةظضةرخ و ب مفا ض
بيَتة كرن باشة؟ بو بةرسظدانا ظىَ ثرسيارىَ
(تةلعةت سامان) دبيَذيت(( :دةتوامن بليَم لة بوارىَ
بة كارهينانى ميَذوو زؤر سوودم لة شكسبري
()3

وةرطرتووة))

و ئيَك ذ سةخلةتيَن شانؤيا

شكسثريى ئةوة كو مفا ذ ميَذوويىَ وةرطرتية .ئةظة
ذى ل طةل هةمى شانؤيا كوردى ناطوجنيت.
هةر وةكو ديار هةر دةقةكىَ ئةدةبى ذ هزرةكـىَ
دةست ثىَ دكـةت و ضارضـوظىَ ليَكـدانا كومـةكا
هزرا ب شيَوةكى رِيَك و ثيَك ثشتى كـو كومـةكا
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تــومخيَن ثيَكنينــانىَ ،دكةنــة ئيَــك ،هــزر ،زمــان و
كةسانيَن دةستنيشانكرى و ئةجنامـدانا دةقـةكى ب
هيَز دكةظيتة بةردةست بوية ((هزر ل طةل رِةطةزيَن
دييَن شانؤيىَ وةكو طريان و كةسـايةتى و سـةقاى
دطوجنيت ذ بؤ هندىَ دا كو دانةرىَ شانؤيا جيهانىَ
بؤ مة ذ طوشـةكيَظة ضارةسـةر بكـةت و كورتييـا
دانـةرى و ديتنـيَن وى بـؤ ذيــانىَ و ئـةو هــزر ذى
بريتيية ذ ثوختة و كورتييـا ضـيَكةرى دةقـى )) (،)4

ظــىَ ضــةندىَ ذى جــؤرة هيَزاتييــةك ب شــانؤيىَ
بةخشية و بوية ئةطـةرةك بـؤ هنـدىَ كـو ئـةركىَ
شــانؤيىَ ئةركــةكىَ مــةزن بيــت و ئةطــةر ئــةم ل
دويظضــوونةكىَ هــةر ذ دةســتثيَكا وىَ نةكــةين،
مــومكني نيــة ئــةم بشـيَني درامــايىَ وةك بابةتــةكىَ
ئـةكادىى ضارةسـةر بكـةين و ض دةق بـىَ هـزر د
طشــت ئةدةبياتانــدا نيَــنن ئــةظكا ض ضــريوك يــان
داستان يـان رِؤمـان يـان شـانؤ بيـت ،ب تايبـةت
((دانةر هزرىَ فةراموش ناكـةت يـان بـةهايىَ وىَ
كيَم ناكةت ذ بـةر كـو هـةمى رِةطـةزيَن شـانؤيىَ
كاريطةريىَ ىلَ دكةن و دبنة هاريكار بؤ وى كـؤ د

ناظـ دةقيدا يا ضاالك بيـت)) ( )5د كـارىَ ئةدةبيـدا
دةق وةكو نظيسـني وةكـو خـوة دمينيـت ىلَ ثرتيـا
جــاران دةق ـىَ شــانؤيىَ د ثيشكشــكردنيَدا دهيَتــة
طؤهـــارِتن و هـــزر د دةقيـــدا ذ نظيَســـينىَ بـــو
ثيَشكيَشكرنىَ دهيَتة طؤهـارِتن ((هـزر د تيَكسـتيَدا
سةرةدةرى ل طةل دهيَتةكرن ،خؤ ئةطةر ثشت ب
ئيَك ضريؤكىَ ذ رِويـدانان ببةسـتيت بـةلكو هـزرا
تيَكستىَ ب خو ذ ثيَشكيَشكرنىَ دهيَتة طوهؤرِين و
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ل بن تيشكا ئـةظىَ ضـةندىَ رِةطـةزيَن ديـيَن دةقـى

ضونكى طةلةك نظيَسني طريَداى مةرجيَن نظيَسيية و

دهيَنــة طوهــارِتن و دطــوجنن ذ بــؤ هنــدىَ دا كــو

ئةطةر هةر نظيَسينةك خويَندةظانةكى باش بيت ،بـىَ

بـــوارةكىَ ئيتكـــاليىَ هـــزرا شـــانؤيىَ دروســـت

طومان دىَ كارةكىَ باش نظيَسيت و دىَ جهىَ سةر

بكةت))( )6هةر ئةظة دىَ ديار كـةت كـو طةلـةك

رِاوةستيانىَ بن و ل ظيَرة دةمـىَ ئـةم دبيَـذين( :دةق

جاران دةرهيَنـةر دبيتـة نظيَسـةر و خـودان ديتنـيَن

مةبةســتمان ديرؤكــى شــانؤيى نــى يــة ،بــةلكو

جــودا ذ نظيَســينىَ و نظيَســةرى و دةرهيَنــةر دةقـىَ

هاوكارى كردنة لة طةل هةندىَ رِةطةزى تر وةكو

شانؤيىَ بـةرفرةهرت ىلَ دكـةت ذ بـةر ظـىَ ضـةندىَ

دةرهيَنان ونواندن وديكؤر و بينـةر.....هتـد)( )9و

دهيَتــة بةرضاظـــ ((دةرهيَنــةرىَ دانــةرى دوثاتيــا

هــةر دةقــةك ذ كومــةكا ثــةيظان ثيَكــدهيَت بؤيــة

وةكهةظيا هةر دوو طوشيَن هةر دوو تيؤريَن هزر و

(ووشةكان لـة هـةموو شـانؤطةريةكان لـة بةشـة

هــزرا ثيَشكيَشــكرنىَ دكــةت ئــةو ذى ل دةمــىَ
داهيَنةرى دةق دا نابيت يان ل دةمـىَ هـزرا دةقـى
ديار دكةت))

()7

هةرة نةمرةكان دةذمرييَـت)( )11هـةر ئـةظ ثةيظةنـة

رِستة و دةق ذىَ دروست دبن.

د طةلةك جاران طرفتـا دناظبـةرا

ئةطةر ئةم طرنطيا دةقى بزانني كو دناظ جةرطىَ

نظيَســةر و دةرهيَنةريــدا ض ـيَدبن كــو نظيَســةر ب

كومةلطةهىَ تيَدا دذين و دةردكةظن و ذ بةر هندىَ

ديتنةكىَ د نظيَسيت و دةرهيَنةر ب ديتنةكىَ ددةتـة

دةقىَ شانؤيى دظيَت دناظ ضاظيَن بينةرا بطوجنيت و

ثيَشكيَشــكرن و طةلــةك جــاران مــافىَ نظيَســةرى

دوير نةبيت ذىَ و دظيَت د دةقىَ شانؤوييَدا هزرا

ثيَشيَل دبيت و سنورىَ دةقـى دهيَتـة تيَكشـيَنندن،

سةرةكى ئةوبيت كو بؤ ثيَشكيَكرنىَ بيت ذ بةر

دان و ســتاندن هــزرىَ ديــار دكــةت و ملمنن ـىَ

هندىَ (دةبىَ دةق لة ناو جةرطىَ ذيانى رِؤذانةى

ئاشكرا دكةت و ثةيوةنـدييان دةستنيشـان دكـةت

َك بنووسريَت و نابىَ دةق خوىَ دوور لة مرؤظ
خةل

وةكو خو ذ بلى كو كارةكىَ رِةواية بـةرةظ شـانؤيا

ببينىَ ،بؤية شانؤ ذيانة و رِاستى و دةربرينى هةستى

جيهــانى بضــني ذ بــؤ ليَكــدان و ثيَشكيَشــكرنا

رِاستطؤيانة بةرجةستة دةكات))

و ئةو

شانؤيةكا رِةسةن و بنيات كوردى ثةتى و ذ بؤ ظـىَ

نظيسةرىَ شانؤطةريةكىَ دنظيَسيت دظيَت باش

بنيــاتى دظيَــت نظيَســةريَن بــاش هــةبن هــةموو

بزانيت شانؤ ضيية؟ و نةهيَليت كيَم و زيَدةيىَ ذ بؤ

ســاخلةتيَن ،نةتــةويى د نظيَســينا خــو دا بةرضاظـــ

ثيَشكيَشكرنىَ بكةظنة دةقى ،ىلَ ئةظة ذى د

وةربطريت و جهىَ حيَبةتييَية كو شانؤظان (تةلعةت

ضارضوظةكىَ بةرتةنط دهيَتة ثيَشكيَشكرن و

ســـامان) د ضـــاظثيَكةفتنةكيَدا دبيَـــذيت(( :مـــن

نظيَسني ذ سانسورىَ نظيَسةرى دةردكةظيت و هند

نةمبيســتووة كــةت تــةنيا بــة خويَندنــةوة بوبيَتــة

مولكىَ مرؤظيية هندى كو نةهاتية ثيَشكيَشكرن و

نووســةرى شــانؤويى))( )8ئةظــة ذى رِاســت نينــة،

()11

ثشتى هنطى و دطةل ثيَشكيَشكرنا وىَ دبيتة
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مولكىَ خةلكى و كارىَ شانؤيىَ دةقى دطوهؤرِيت

 -4كةسايةتى

كو رِيَكةكا هاريكارة يان فاكتةرةكىَ كيَماويىَ

 -5جه

هاريكارة ذ بؤ هندىَ دا كو كاريطةريةكا زؤر ل

 -6هزر

()13

سةر جةماوةرى بكةت و د ثيَناسةكرنا دةقىَ

-0

شانؤييدا (حةمة كةريم هةورامى) دبيَذيت(( :دةقىَ

هةية و ب زمانىَ خوة كارىَ هونةرى ثيَش كيَش

شانؤطةرى ئةو نووسراوةية كة نووسةر بؤ

دكةت

خوة

مةبةستى دارِيَشتنى دراما لة ضةند دىةن و تابلؤدا

ئاطةداردكةت،كو زمانى طةلةك رِوَىلَ خوة

دايرِشتبىَ بةشيَوةيةكى تر :ئةو ديَرة دريَذة نووسينة
هونةرييةية كة بة وشة سةرتاثاى وةك ثةيكةريَكىَ
ناياب دارِيَذرابىَ و بة خويَندنةوة و نواندنيش

زمان:هةر مللةتةكىَ زمانىَ خوة يىَ تايبةت
ومللةتىَ

خوة

ب

زمانىَ

هةية(،)14هةروةسا دظيَت زمان ل طةل عةقلييا وى
خةلكى بطوجنيت ب تايبةتى د شانؤيا زاروكاندا.
-0

دان و ستاندن(( :ديالوط لة شانؤ دا

()11

كةرةستةى سةرةكى ية كة نووسةر تيَدا ثيَشةكى

و ثيَنطاظا ئيَكىَ يا ظةبرِ كو شانؤيىَ ذ ئةدةبى

بة لوذيكى يةكةى دةسةملينيىَ ،و لة ميانةى دا

دةربات دكةت ،ئةو ئازاديا سةرةدةرييَية د دةقيدا،

كةسةكان ،دةخاتة رِوو ،نيَوان ملمننىَ يةكدا

دةرهيَنةر دةقىَ نظيسةرىَ شانؤيىَ ل دويظ ظيانا خو

بةرِيَوة دةضيت))

هةروةسا ب رِيَكا ئةظى

ذ بؤ خزمةتكرنا هؤنةرى بكاردهينيت  ،ثشتى كو

تومخى هزرو ناظةرِوَكا شانويىَ ل دةظ خةلكىَ

شانؤطةرى دهيَتة خواندن و ب باشى دهيَتة

ئاشكةرا دبيت .

هةست و سوزى خويَنةر و تةماشةظان تاوبدا))

()15

هةلسةنطاندن و ئةظة ذ ئةجنامىَ كو ئةم دةمىَ

((-0

هةست ثىَ دكةين كو ئةطةر شانؤ نةبيتة جهىَ

كةسةكان و دةست نيشانكردنى شويَن دبنة

رِازيكرنا خةلكى و ب رِيَكا نواندنىَ نةبيتة هؤيىَ

بنةرِةتى شانؤطةرييةكى بة هيَز.

جوالندنا هةستيَن خةلكى ،ئةو شانؤ يا سةركةفتى

-4كةسايةتى :دةبىَ نووسةرى دةق بؤ هةلبذاردنى

نابيت و دةستنيشانكرنا كيَم و كاسييَن خةلكى

كةسةكانى شارةزايةكى باشى لة دةروى وبةرى دا

دكةفتة سةر مليَن دةرهيَنةر و طشت تومخيَن

هةبيت بوية ((كةسايةتى شانؤيى ئةو كةسةية كة

ديرتيَن شانؤيىَ و بو ئةجنامدانا دةقةكىَ ب هيَز

منوونةى بري و هةلويست و بؤضوون و

دظيَت نظيَسةر ظان خاالن بةرضاظـ بكةت-:

ئارماجنةكانى نووسةر بيَت لة ميانى ئاماجنة

 -0زمان

سةرةكى و الوةكى يةكان كة دةيةويَت بةديى

 -0دان وستاندن/ديالوط
 -0حيكايةت
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جه :شيََوىَ منايشكرنا شانؤطةريىَ ية ،كو ئةظة

كو رِةطةزىَ هةرة سةرةكى د هةر دةقةكىَ

ذى طريَداية ب جهىَ رِويدانيَظة و ئةظىَ خاىلَ

شانؤييدا مملمننيَية و (ملمننىَ طةوهةرى دراماية،

كارتيَكرنةكا مةزن ل سةر دةستنيشانكرنا كةسان

بوية دةبوو اليةنى بةرامبةر بيَتة ئاراوة))

وب

هةية.ئةظكا ئةو جهة رِاستةقينةيى بيت يان

ظى رِةنطىَ و ذ ئةطةرىَ ملمننىَ دةق خو

ئةنديَشةيى بيت.

دخولقينيت و دكةتة ثةيامةكا ثريؤز و د ئةجنامدا

-5

هةروةسا د هةمان دةمدا نظيَسةر دظيَـت ظان

()11

دبيتة رِيَخوشكةرةك ذ بو رِونكرنا قورنةتيَن تارييَن

خاالن بةرضاظـ وةربطريت:

ذيانىَ و دبيتة ثالدةرةك ذ بؤ باوةرى ب خوة ئينانىَ

(( -0نظيَسةر خو د جهىَ بينةريدا دانيت.

و هوسا مرؤظـ هةست ب هةبوونا خوة دكةت و د

 -0نظيَسةر خو د جهىَ ئةكتةريدا دانيت .

ميَذؤيا ثةيدابوونا شانؤيىَ ئةظـ كاروانة هاتة ثيَش و

-0

دظيَت نظيَسةر نةخشةيةكىَ بؤ نظيَسينا

خو دانيت))(.)17

ذ بو دا دةقىَ نظيَسةرى يىَ ب هيَز بيت و
طرنطييا درامانظيَسى ديار بيت و ذ بةر كو

د هةر قوناغةكيَدا شانؤيىَ رِؤىلَ خو ديتيية ،هةر
نظيسةرةك ظان خاال باش خبوينيت هةلبةت دىَ
كارةكىَ باش كةت ب تايبةتى ل دةمىَ ناظةروك ل
طةل ميَشكى بنةرِةتى ب طوجنيت.

((درامانووت هويةكى سةرةكى و بنةرِةتى كار و

شــانؤيا نةتــةوةييا كــوردى بــةرةظ ث ـيَش ضــوية

كاردانةوةى نووسينةكةيةتى لةو سةردةمةى كة

سةرةرِاى وان هةموو طري و طرفتا و ثيَشيا هـةميان

تيادا دةذى ،كة لة هةمان كاتدا بةرثرسيارة لة

دابةشــكرنا كوردســتانىَ وكوشــتنا رِةوشــنبريييا

دذوارى و مةترسى ىلَ كردنى بةرهةمةكةى ئةوةش

كوردى و قةدةغةكرنا زمـانىَ كـوردى كـو بوينـة

دواى ثيَشكيَشكردن دةطريَتةوة)) ( ،)18هةر ئةظـ

رِيَطر د هةمى قوناغيَن خؤ دا هةتا سـاال  1991كـؤ

خالةنة كو نظيسةريَن جيهانى دان ثىَ داناى ،لةورِا

ئازادييةكا مةزن بو مللةتىَ كورد دروست بـووى،

ناظـ و ناظداريا خو بةرداينة جيهانىَ و شياينة ببنة

دةربارىَ دةستثيَكا شـانؤيا كـوردى دةسـتثيَكا كـو

نظيسةريَن باش و تا نهو ذى ((باشرتين كاريطةرى

كةتية بةردةستىَ مـة سـاال  1919قونـاغيَن ئـايني و

خوى ماوة وبةردةوام و لة هةموو ساتةكاندا

نةتةوة جووت جووت كةتنـة بةردةسـت ،ثـاش ل

دةستى بؤ دةبريَت و بةرهةم دةهيَنريتةوة و ض لة

ساال  1931وةكوكـارةكىَ شـانؤيى نةتـةوةيى هاتـة

سةر شاشةى سينةماكان بيت يا خود لة سةر

بــةالظكرن ،ل دويــظ كــاودانيَن كومةاليــةتى و

تةختةى شانؤ بيَت ضونكة ئةو دةقانة دةقى كراوة

ئـــابورى و رِامياريـــا وى ســـةردةمى شـــانؤطةريا

و نةمرن))( ،)19دظيَت نظيَسةر دةمىَ شانؤطةريةكىَ

(هةظنــد) دطوجنــا ئــةوا ذ الي ـىَ (جــةالدةت عــاىل

دنظيَسيت باش هزرىَ د ملمننيَدا بكةت ،ذ بةر

بةدرخان) هاتية نظيَسني و ل طؤظارا (هاوار) ذمـارة
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هونةرى ئةوة كو هزرةكة دظيَت ثـيَش ضـاظ كـةت

ئةو هزرة ئـةم دبيَـذينىَ (دةق))( )11و ئةطـةر ئـةم

بةرخودانيَدا بوون .هةر بزاظةكا هاتيـةكرن ضـةندا

لدويظ طرنطيا دةقـى بضـني دىَ زانـني كـا ضـةند

سادة ذى باية جهىَ شويَن ثةجنةييَن خـو دهـيَنن و

طرنطــة بــؤ كــارىَ شــانؤيىَ وةكــو نظيَســني و

بونة دةرطةهةك ذ بـؤ ميَـذوويا شـانؤيا كـوردى و

ثيَشكيَشكرن (طةر شانؤيىَ وةك مرؤظـى دانـن دىَ

بوونة ئةطةرىَ ثةيدابوونا شانؤيىَ و هـةمى د ئيَـك

دل دةق بيت ،ئةظ ئةنداميَن ديرت دىَ تومخيَن شانؤيىَ

رِووبار دا بوون و ئةظرِؤ د خزمةتا شانؤيا نةتـةوةييا

بن)( )13و ئةظة ذى ئاماذةيـةكا باشـة بـو طرنطييـا

كورديدا دضـن .ذ بـةر ظـىَ ضـةندىَ هـةمى طاظـا

دةقى و زيَدةبارى ظىَ ضةندىَ ذى (ئةطةر دل نةما،

شانؤطةريا كوردى هـةردةم ذ بـؤ ب دةسـتظةئينانا
مافيَن رِةواييَن مللةتىَ كورد د ملمننيَدا بوون.

مروظ نامينيت ،طةردةق نةما ،شانؤ نةما)( )14و ئةظة
ل دويظ ديتنةكا كنسيكى و دةق دبيتـة تومخـةكى

ذ بــةر كــو شــانؤ ملمننيَيــة دناظبــةرا بــاش و

هةرة طرنط د ثيَشكةفتنا نظيَسةراندا ونـاظ زينـدى

خرابييَـــدا ،لـــةورِا ئةظــــ ملمننـــا مرؤظايـــةتى

دمينيت( ،ذ بةر ظـىَ ضـةندىَ دةقـيَن شـانؤييَن وان

و كؤمةاليــةتى و رِاميــارى ئــةم هانداينــة دا كــو

ئةظرؤ ذى و سوباهى ذى دذين ونامرن)( )15و ئةظـة

مـــة دةســـتكةفتى هـــةبن و د شـــيانيَن خـــو دا

وىَ واتايىَ ناطةهينيت كو ئةندام يان تـومخيَن ديـرت

د بةردةوام بني.

طرنطييا خوة نينة و سةرةرِاى طةلةك ذيَدةر دةقـىَ

ذ بؤ نظيسينا دةقىَ باش زيَدةبارى ملمننى دظيَت

شــانؤيىَ ب تــومخىَ دووي ـىَ ل قةلــةم ددةن ثشــتى

ئةظـ ملمننيَية ب شيَوةيةكى باش و ب ديالوطةكا

تومخىَ ئةكتـةران ((بـةىلَ سـتونيىَ دووىَ دةقـة ب

بةرز بهيَتة نظيسني ،ذ بةر كـو ديـالؤط تومخـةكى

كـورتى :ئــةو حكايةتــة كــو طرنطيـىَ ب كةســان

َ ذ بـةر ظـىَ ضـةندىَ
طرنطىَ نظيسينا دةقىَ شانؤييَية

ددةت وان ددةتــــة كــــار كــــرن و خــــةون و

دظيَت نظيَسةر طرنطيىَ بدةتة هةمى اليـةنيَن رِسـتىَ

سةرنةكةفتنيَن وان بةرجةستة دكةت ...هةروةسـا

وثــةيظان ،كةواتــة نظيَســةر ((ثيَويســت ئــةكات

دةق طرنطيىَ ب حـوكمى ددةت ،كـو ئـةو كـارة

رِةضــاوى هةلبــذاردنى رِســتة وشــةكان وتةنانــةت

ئةوىَ كو مرؤظ نةشيَت هةروةسا هيظى و مومارةسة

ثيتةكانيش بكرىَ ضونكة هةريةكايان بةثيىَ ثيَوست

و ديســان ثاشــةرؤذ ذى بــةردةوام دلــةراوكىَ د

كاروانةوةى خؤى هةية))( )11و ئةظـة هـةمى دبنـة

ئازرينيت؛ ضونكى دلةراوكىَ ذ دةرظةى ضارضـوظىَ

ئةطةرىَ دروست بوونـا دةقـةكىَ ب هيَـز و دبنـة

مومارةسة كرنيَية بةىلَ يا ل سةر رِةخ و سنوريَن وىَ

ئةطةرىَ هندىَ كو ببيَذين ((شانؤ بيَى ظـى تـووخى
نابت و نةبوية ،ئانكو رِابونا مرؤظى ل هةر كارةكىَ
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زيندى دظيَت وىَ ثةيوةندى بزانيت دناظبـةرا خـوة

واتايىَ ذ وى دةقى دةربيَخيت و كارليَكرن دناظبةرا

خويندةظانىَ يان تةماشةظانى ذبةر هندىَ دىَ بيـنني،

دةق و خواندةظانيــدا ب مةرجــةكىَ خوانــدةظانى

كو خاال طرنط د كـاريَن شـانؤييَدا وب تايبـةتى

شيان ل سةر بةرسظدانا هندةك ثرسياران هةبيت كو

وةكو كارةكىَ ئـةدةبى ،لـةورِا دىَ بيـنني ((ثيظـةر

طريَدايى بن ب دةقيظة))

ســةبارةت خوانــدنا هــةر كــارةكى ئــةدةبى ،ئــةو

()31

شانؤ وةك دةق ثرتيا جـاران دةربرِينـة ذ ئـيَش و

كريارةية ئةوا دناظبةرا ئةكتةر و بينةريدا))( )17وب

ئازاريَن نظيسةرى ب خوة و ذ بةر كو ئيَش و ئازار

تايبةت لدةظ نظيسةرىَ شانؤيىَ و ئةطةر وةرطريـت

د هةظثشكن ل دةظ ثرتيـا مرؤظـان ل جيهـانى دبيتـة

كو ئةدةب د بنياتدا ذ دوو جةمسةران ثيَك دهيَـت

كارةكىَ جيهانى يـان مرؤظايـةتى و دةقـىَ شـانؤيى

ئةوذى ((جةمسةرىَ هونةرى  aetisticو جةمسةرىَ

دةربرِِِينة ذ كرداريَن مرؤظـى بـؤ ((كـارىَ شـانؤيىَ

ئيســتاتيكى  aestheticجةمســةرىَ هونــةرى دةق ـىَ

ثلةيا هةظركيا شيانىَ ب هيَز و بلند دكةت ،دان و

دانةرى ،و دةقىَ ئيسـتاتيكى ئـةو سـظككرنة ئـةوا

ستاندن دناظبـةرا دوو كةسـاندا ب هيَمنـى دهيَتـة

خوانـــدةظان ب دةســـتظة دهينيـــت))( )18جهـــى

ئةجنامدان ،كو ضيَدبيت ثلةيا وىَ داخـواز كـرى ذ

رِوويدانىَ ،طرنطة دكارىَ شانؤييَدا ،وةكو نظيسـني

ضاالكيىَ د دىةنةكىَ دةسـت نيشـان كريـدا كـيَم

ذبةر كو ((ئةطةر جهىَ رِاستةقينةيىَ دةقى بكةظيتـة

بكةت ،طرنط كيَم كرنا بزاظتنىَ نينة بةلكو جؤرىَ

دناظبةرا دةق و ئةو تشـتىَ خوانـدةظان ب دةسـتظة

وىَ ية ....و ثلةيا نةئارامييا جوداكةر ....و ثلـةيا

دهينيـــت ب شـــيَوةيةكىَ ئاشـــكةرا ذ ئـــةجنامىَ
()19

كارليَكرنا هةر دوو اليةناية))

دةربرِينىَ))( )31وذبـةر كـو شـانؤ طريَـداى هـةمى

وهةر خويندةكا

خةلكى ذاليىَ كومةاليةتيظة ب تايبةتى ((ملمننيَيـا

مة دةربرِيية ذ خويندنا دةقةكى بويـة و ب سـةدان

شانؤيىَ و ل دوماهيىَ دبيتة ملمننيَيةكا كومةاليةتى

دةقيَن شانؤيىَ خويندنيَن جياواز بؤ هةنـة هنـدةك ذ

كــو شــيان و هةســت و نةســت دبنــة اليةنــةك

اليــىَ كؤمةاليــةتى و تةندروســتى و ئــابوورى و

ذىَ )31())...و ئةظة ذى ئةطةر ئـةم ذ بـري نةكـةين

رِاميارى  ...هتد خوينـدن ل سـةر دهيَتـة ئاظـاكرن

كو شانؤ وةكو هؤنةر و ئةدةب دةربرِينة ذ طشـت

خويندن بىَ دةق نابيـت ض وةكـو هـزر د ميَشـكىَ

داب و نةريتييَن مرؤظ تيَدا دذيت ذ بةر ظىَ ضـةندىَ

خويندةظانى دا يان وةكو نظيَسني طةر ذ بري نةكةين

((شانؤ وةكو هـةمى رِيَكـيَن ديـيَن ثةيوةنـديكرنىَ،

كو ((خواندن ضاالكيةكة بةرى هةبوونا دةقى هـزر

داب و نةريت و رِةوشـت و رِيَكـيَن ذيـانىَ ئـةويَن

دكةت كو كومـةكا هيَمـاييَن زمـانيَن كـو ضـاظان

جظاكةك زيندى دكةت رِةنطظـةددةت و ضـيَدبيت

ئاشــكةرانة كــو ب رِيَكــا وان د شــيانداية واتــايىَ

ويَنىَ كارىَ هونةرى بهيَتة طوهـؤرين ب طوهؤرينـا

دةربيَخني و هةبونا خواندةظانى ضاالك شـيان هةيـة

كةلضةرىَ جظاكى))( ،)33د دةقىَ شانؤييَدا قارةمان
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هةنة دةربرِينىَ ذ دةنطـىَ طـةىل دكـةن ،بـةىلَ ئـةو

قارةمان وةكو مرؤظ يىَ ديار بيت بـةلكو؛ طةلـةك

قارةمان كييـة؟ جـاران مرؤظةكـة ذ بـؤ هـةميان و

جاران قارةمـان ميَـذوو ب خوةيـة و ب رِويـدانيَن

جــاران هــةمى قارةمــانن ذ بــؤ هــةميان ،قارةمــان

خوةظة .ىلَ ئةظة هةمى ل سـةر ئاظاهيـةكى ب رِيَظـة

((كةسايةتييا مرؤظى ذ طوشـت و خـوين و هـزر و

دضيت ئةو ذى دان وستاندنة كو دبيتة سـتووينةكا

هةلويســتيية ،نــةكو ب ئةفســانىَ يــان ميَذوويــةكا

دى يا ب هيَز ذ بؤ ئاظاكرنا دةظىَ شـانؤيىَ و شـانؤ

دويرة بةلكو كورِىَ ئةظى ضةرخيية ئةوىَ ئةم تيَـدا

خــوة ب خــوة دهيَتــة ظاظــارتن و جيــاواز دبيــت ذ

دذيــن))( )34و قارةمــان ئــةوة ئــةوىَ ناظــةرؤكا

تـومخََ دان وسـتاندنىَ  .بويـة ((طومـان د هنديَــدا

شـــانؤطةرى ل ســـةر بزاظـــا وى دراوةســـتيت

نينة ،دان و ستاندن رِةطةزةكىَ طرنطة ذ رِةطـةزيَن

و((كةسايةتييا ئريتيكازى د شـانؤييَدا رِويـدانان ب

ئاظاكرنا شانؤيىَ و ض ئةدةبىَ شانؤيىَ نابيت بيَى دان

هيَز د بزظينيت ،كو دبيتة ويستطةهىَ طرنطى ثيَدانا

و ستاندن ،بةلكو دان و ستاندنة شةقلىَ ئـةدةبى و

بينــةران و بــةردةوام كاريطــةريىَ ل هةســتىَ وان

و ذ بـؤ شـانؤيىَ

()38

رِةوانبيَذيىَ ددةتـة شـانؤيىَ))

دكةت))( )35و بىَ دةستنيشانكرنا كةسىَ سـةرةكى

باشرتين كار ئةوة كو (قارةمان ) ل طةل بيت ،ذ بؤ

د كارىَ شانؤييَداضـيَدبيت زورانبـازى ثةيـدابيت ذ

دا ناما شانؤيىَ ب ثريوزيرت بهيَتة قةلةمـدان ،ذ بـةر

بةر وىَ ضةندىَ و ((بيَى كةسايةتيا طشتى د شياندا

هندىَ طةلةك جارا شانؤ دىَ بيتـة وةكـو كـارةكى

نينة شانؤ هةبيت؛ ضونكى كةسـايةتييا طشـتى ئـةو

مةزن و ثريوز ذ ئةجنامىَ هةظثشكيا ثيَكظة نوانـدنىَ

مرؤظــة ئــةوىَ ب ئةفرانــدنا ملمنن ـىَ رِادبيــت و

و((قارةمـــانىَ طرؤثـــىَ دهيَتـــة وةســـفكرن ب

وقارةمـان دظيَـت يـىَ

قارةمانــةكىَ جيَطــرىَ طوجنــاى بــؤ جــوريَن دي ـيَن

ئامادة بيت ذ بو خوة قوربـانى كرنـىَ ذ ثيَخةمـةت

قارةمانان ،كو رِادبيت ب ظةطوهاستنا ملمننىَ بـؤ

()36

شانؤيىَ دهينيتـة ثـيَش))

نامةكا ثريوز دظيَت خودان كةسايةتيةكا ب هيَـز و

بازنــةكىَ بــةرفرةط و طشــتيرت))( )39و كــةت د

نةترت بيت و شيانيَن بةرطريىَ ل دةظ هةبن و ((ئةو

شانؤطةرييَدا ذ تـومخىَ هـةرة سـةرةكيية و ((رِيَكـا

كةسىَ ترسا وى ثرت بيت ذ ئارةزوويا وى يـان ئـةو

ئيَكىَ بؤ نظيسةرىَ شانؤيىَ وةرطيَرِانا ضريؤكيَية بـؤ

كةسىَ سوزةكا مةزن نةبيت ،سوزةكا ضاظ نـةترت

بــزاظ و جوالنــدنىَ ،ئــةظ كةســايةتيية ض بكــةن ض

هةبيت يان ئةو كةسىَ نةشيَت ئارام ببيـت و وزة ل

ئاشكةرا و ب ظةشيَرن و بكةنة بةرخوة و ض تشتان

بةرطرى كرنىَ نةبيت ،ئةظة هةمى كيَر نـاهيَن ببنـة

بكار بهينن و ض د نـاخىَ وانـدا ذ سـؤز و هـزر و

كةسايةتييَن تةوةرى))( )37و بظـى رِةنطـى قارةمـان

خــةونان و ض بةشــداريىَ د ملمننيَــدا بكــةن و ض

يان كةسايةتيا كاريطةرا قارةمانى دبيتـة سـتوونةكا

ئاريشة بهيَنة ئافراندن ،ئةو ماددا زيندى ئةوا شـانؤ

ب هيَز د ئاظةكرنا دةقىَ شانؤييَدا و مةرج ذى نينـة

ل سةر هاتيية ئاظاكرن دىَ هيَتة ثيَشكيَشكرن))
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و ئةظـ كةسانة د شانؤييَدا وةكو دةق دابـةش دبنـة

كودبيَذنىَ زارظةكةر .خاال الواز دظىَ هاوكيَشيَدا

سةر ضوار ثشكان:

ئةوة طةر نظيَسةر دنظيَسينا خوةدا دان وستاندنىَ

((-1كةسايةتييا سةرةكى :ئةكتةرىَ ئيَكىَ ئةوىَ كو

ثشت طوط ثاظيَذيت .هةر شانؤطةريةك ذ بؤ

رِؤىلَ ئيَكيَيىَ قارةمانيىَ د شانؤيا ئةغريقيدا طيَرِاى،

ثيَشكيَشكرنىَ نةهيَتة نظيَسني نة بهايىَ خوة يىَ

ديسان ضةند رِؤليَن دى ذى د هةمان شانؤدا

ئةدةبى دمينيت و نةبهايىَ هونةرى و ((ظةكولينا

دطيَرِيت ،نوكة ئةو كةسايةتيية رِولةكىَ سةرةكى

شانؤيىَ ذ دةرظةى ضارضوظىَ شانؤيىَ يا بوية

د شانؤييَدا وةكو دةقةكىَ نظيسى دبينيت.

شيَوازةكىَ كةظن هةتاكو ثيَدظى بووى ،ظةكولةر

كةسايةتييا الوةكى :ئةظ كةسايةتيية ل ثشتى

بةردةوام هزر ل هندىَ بكةن كو جهىَ طوجناى و

كةسايةتييا سةرةكى دهيَت و طرنطييا وىَ دناظبةرا

ب تنىَ بؤ ظةكولينا شانؤيىَ شانؤية))

و بظى

شانؤيةكىَ و شانؤيةكا ديدا دهيَتة طوهورِين كو

رِةنطى ظةكولةريَن شانؤيىَ طرنطيةكا مةزن ددةنة

ضيَدبيت طرنطييا وىَ بهيَتة خوار و ئامادة نةبيت د

هؤنةرىَ شانؤيىَ .نظيَسةريَن شانؤيىَ نةضار دكةن

هندةك تيَكستاندا و هندةك جاران طرنطييا وىَ

كو د نظيَسينيَدا هزرا ثيَشكيَشكرنىَ بكةن ،بوية

وةكو طرنطييا كةسايةتييا سةرةكيية.

((ب هيَزترين كارتيَكرن د شانؤييَدا د هةر

 -3كةسايةتييَن دةستهةالتدار يان (كومباريس).

ضةرخةكيَدا ئةو شانؤية ئةوا رِؤمان تيَدا هةبن و

-1

-4

كةسايةتييَن بىَ دةنط :ناظىَ وىَ ئاماذىَ ب

هندىَ ددةت كو ض تشتان نابيَذيت بةلكو ب
()41

بةشةكىَ ديكورى دهيَتة هذمارتن))

()41

هةر دةمىَ هذمارا شانؤطةرييان زيَدة بيت ئةويَن
()43

مرؤظ دخولقينيت ،ئةظ رِاستيية ثرت رِون دبيت))

و ذ بؤ

وهةر كارةكىَ ئةدةبى ذ اليىَ ناظةروك و

ثيَشكيَشكرنا كةسانيَن شانؤطةريىَ كو دبنة خاال

رِوخساريظة دهيَـتة هةلسةنطاندن ذ بلى كارىَ

هةرةسةرةكيا لظاندنا بابةتى ودئةجنام دا ئةظ كةسانة

شانؤيىَ ذ سىَ اليانظة دهيَنة هةلسةنطاندن ناظةرؤك

ب رِيَكا تومخىَ ديرتىَ سةرةكيىَ هؤنةرىَ شانؤيى

و رِؤخسار و ديتنا كارى ل سةر دةثىَ شانؤيىَ كو

دهيَتة ثاش ئةوذى زارظةكرن و ذ بؤ ثرت هاريكارى

ئةظة زوى ب زوى ل هؤنةريَن ديرت ديار نابيت.

و هةماهةنطى د ناظبةرا كةسانيَن شانؤطةريىَ وةكو

رِاستة ((لؤجيك دبيَذيت كو نظيسةرىَ شانؤيىَ

ئةدةب وهةمان كةسان ب رِيَكا زارظةكرنىَ وةكو

ئازادييةكا رِةها يا هةى د هةلبذارتنا هةر بابةتةكيدا

هؤنةر ،طةر وةرطرن كو خاال هةظثشك دناظبةرا

و ضارةسةريا وىَ بكةت ب ضارةسةرييةكا

دةقى د دراماييَدا زارظةكرنة كو دةربرِينةكا

شانؤيى))

طةر هزرىَ د زارظةكرنيَدا بكةت ل

ئيَكسةرة ذ بري و بوضؤنيَن نظيَسةرى ض ذ اليىَ

دةمىَ نظيَسينيَدا ىلَ ((ثيَدظية جةخت ل سةر هندىَ

نظيَسةرى ب خوة يان ذ اليىَ ضةند كةسانظة

بهيَتةكرن كو ذ اليىَ زانستيظة بةربةستيَن رِةوشتى

()44
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شانؤيىَ كو دناظ جهيدا دضيت و كارليَكرنىَ ل طةل
جهى ب كارتيَكرن و كاريطةريظة دكةت))( )49و

بةربةستيَن رِةوشتى كاريطةرييا وان كيَمرتة ذ

ئةظـ تايبةمتةنديية كو ((ب ثيَدظى بوية و ب جهيظة

بةربةستيَن ئيستاتيكى ،بةىلَ بةربةستيَن رِةوشتى

يا طريَدايية ،كو رِيَكىَ ددةتة دانةرى جؤراوجؤريىَ

ثيَدظية حسابا وان ذ اليىَ ديتنا ميَذووييظة بهيَتة

د كةسايةتيياندا بكةت ب ثلةييَن هةست كرنةكا

ذ بةر بوونا هةظركيىَ و ذيان ب

جودا و ب مةرةميَن ذيَكظة قةتياى))( )51و دظيَت د

()45

خوة ب خوة هةظركيى ية و ((ضونكى شانؤ ثرت ذ

جهيدا دةم بهيَنة دةستنيشانكرن ذ اليىَ دةربرينيَظة

رِةطةزيَن دييَن ئةدةبى نيَزيكى ذيانا رِياليزميية و

طةر هات نظيسةرى نةظيا ب شيَوةكىَ ئيَكسةر

هةر ذ اليىَ نواندنيَذيظة و ملمننىَ دهيَتة هذمارتن

خاالن دةست نيشان بكةت و نظيسةرىَ دةقىَ

ب طرنطرتين رِةطةزىَ شانؤيىَ ئةوا كو بزاظا ذيانىَ

شانؤيىَ دظيَت يىَ دوور بيت د نظيَسينيَدا ذ هةر

ئةجنامدان))

ل سةر شانؤيىَ بةرضاظ دكةت))( ،)46جهىَ

حةزةكا تاكةكةسى و حةز خوة ب خؤييىَ ،ذ بةر

طرنطييةك تايبةت هةية د دةقىَ شانؤييَدا ذ بةر كو

كو شانؤ وةكو ئةدةب ب كارةكىَ جياوازة ذ

((بريتيية ذ زةمينىَ كو هةمى ثارضيَن كارى ثيَكظة

تومخيَن ئةدةبى ذ بةر ((كو ذ اليىَ ثيَكهاتنيَظة ذ

ثرت ئةظـ طريَدايىَ بينينيَن

هةمى هونةريَن دييَن ئةدةبى زةمحةترتة و كةظنرتين

دةرهيَنةرى د دةمىَ ثيَشكيَشكرنيَدا و ((ئاظاكرنا

هونةرة دناظ هونةراندا ،هةروةسا ئةظ هونةرة د ذيانا

وىَ دمينيتة ل سةر شيانيَت مة ييَن نواندنىَ و

كومةاليةتيدا توشى ضةند طوهؤرِينان بوية و

هةروةسا دمينتة ل سةر برةيا رِيَنماى و ئاموذطاريان

هونةرىَ دايكيَية بؤ ضةند هونةريَن ديرت و ذ بةر

ئةويَن دانةرىَ دةقى بؤ مة دبيَذيت و ئةم دىَ هيَلني

هندىَ هةمى هيَزيَن هونةرييَن ثشتى هينطى هاتينة

()47

طرىَ ددةت))

هةروةكو ئةم حةذىَ دكةين و ئارةزويا مة بو
()48

هةى))

طوهؤرِين بؤ شيَوة و جؤران هل طرتن))( )51و ئةظ

وطرنطييا جهى ثيَدظييةكىَ هةرة فةرة ذ

طرنطيية ذ وىَ ضةندىَ دهيَت ،كو كةت د

بؤ دياركرنا كةسيَن شانؤطةريىَ و دةستنيشانكرنا

شانؤييَدا ب دوير بووينةكا باش بةرهةمى دهيَنيتة

قارةمانىَ د دةقيدا هةر دوو ثيَكظة دبنة بابةتةكىَ

دةستنيشانكرن .نظيسةر باش خوة بؤ دانا

طرنطىَ سةركةتنا دةقىَ شانؤيىَ .جه وكةت د

ئاموذطاريا بةرهةظ دكةت دةمىَ دةست ب نظيَسينىَ

خاليَن ثيَشييَدا ذ بؤ دةستنيشانكرنا دةقةكىَ ب هيَز

دكةت بوية ((دةقىَ شانؤيىَ ذ بةر كو دان و

بوية

ستاندنةكة دناظبةرا تاكةكةساندا و ديسان

((كاريطةرييا جهى و مةبةستا وى ب جه ناهيَن و

ئاموذطارينة ،ذ بةر هندىَ دانةرى وةسفكر كو ئةو

دروست نابن ب تنىَ رِيَكا ئامادةبوونا كةسايةتييا

وكةنطى رِؤىلَ

زيَدةبارى
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نظيسةرى بةرةظ كيَمى دضيت دةمىَ تومخيَن ديرتيَن

دانةر هةمى هزر و تيوريَن خوة دكةتة دناظدا ئةظكا

شانؤيىَ بةشداردبن ل ثيَشكيَشكرنا كارةكىَ شانؤيىَ

ض رِاميارى بن يان جظاكى بن ،ئةو دةفر(وعاْ )ة

ل سةر دةثىَ شانؤيى هةر وةكو ديار كو (دةقىَ

ئةوا ئوميَد و خةون و ئارةزويان خبوظة دطريت كو

شانؤيىَ ئةو دةقىَ دراماييىَ نظيَسيية ثشتى كو

دانةرى دظيَت بةرجةستة بكةت))

طةلةك

ظةكولني ل سةر هاتيةكرن ذ اليىَ داهيَنةر و طرؤثا

جاران ئةظ هزرة هةبوينة وطةلةك جاران نظيَسةر

كارى ذ نةخشةكيَشىَ ويَنةيان و جل و بةرط و

هزران ضثَدكةت نةبووينة ونابيت تنىَ بؤ

رِوناهى و ئةكتةران و كارطيَرِيا شانؤيىَ ...هتد ،بو

تيَكشيَنندنا هزرا بينةرينة وئةظ رِةنطة هزرة زوى

هندىَ دا كو ضارةسةرييا دوماهيىَ بهيَت كو هةمى

دبن و زوى دمرن .ثرتيا شانؤطةريا هزر ئةوة

هيَزيَن نظيَسى دهيَنة ظةطوهاسنت بو رِةطةزيَن دييَن

كو(ديتنةكا نظيَسيية يان ثيَشكيَشكرنا وىَ ذ اليىَ

هةستثيَكرى ،هوسان دانةر ب تنىَ نابيتة ذيَدةرىَ

دانةريظة ل دويظ زجنريةيةكا لوجيكيية ،ثشكا

بظى مانايىَ هةمى تومخيَن

ئيَكىَ بؤ ثيَشكيَشكرنا بابةتى دهيَتة دةستنيشانكرن

شانؤيىَ دبنة ثاليَن ثشتطيَرى وثشتةظانى ذبؤ دةقىَ

و رِويدانيَن ئةظى بابةتى دىَ ثيَكظة طريَدةت ،د

شانؤيىَ ب شيَوةكىَ باش دةركةظيت ذبةر كو

ثشكا دووييَدا و هندةك ذى بؤ ثشكا سيىَ ،هةتا

طةلةك جاران دىَ بينني دةقةكىَ ب هيَز ذئةجنامىَ

بطةهيتة زةمحةتى و ئالوزيىَ ثاشى دىَ دةست ب

ب كارهينانا تومخيَن شانؤيىَ وب شيَوةكىَ نةباش

ضارةسةريىَ كةت ،كو ئةجنامةكىَ سروشتيية بؤ

دبيتة ئةطةرىَ مرنا دةقىَ شانؤيى ىلَ بةروظاذى ظىَ

رِيَزكرن و زجنريكرنا رِويدانان))

و ئةظ دان و

ضةندىَ ضةند جاران شانؤطةريةك ب شيَوةكىَ نة

ستاندنة ذ بؤ ضارةسةركرنا كيَشةيةكا دةستنيشان

باش ذاليىَ دةقيظة دهيَتة ثيَش ذئةجنامىَ ب كارهينانا

كريية و بظى رِةنطى نظيَسةر رِادبيت كة ((رِاستييا

باشا دةرهيَنةرى بؤ تومخيَن ديرتيَن شانؤيىَ كارةكى

ئاشكةرا ئةوة كو هةمى شانؤ رِويدانيَن وىَ ل

باش ذىَ دةردكةظيت .ىلَ خاال سةرةكى د كارىَ

جهةكىَ دهيَنة ئةجنامدان كو ب تنىَ نينن؛ بةلكو

شانؤييَدا دةق وطشت تومخيَن ديرت ل طةل ئيَك ب

جؤراوجؤريا سةربؤرا جهى يا تةرخانكريية بؤ مة

طوجنيت ذبؤ طةهاندنا ثةياما هزرى يا نظيسةرى ((د

ب رِيَكا دةثىَ شانؤيىَ و ديسان يا توماركريية د

دةقىَ شانؤيىَ ثيَشكيَشكريدا ،هةمى رِةطةزيَن

دةقيَن شانؤييدا))

و ئةظ رِاستية ديار نابيت بيَى

ثيَشكيَشكرى هاريكارييا ئيَكدى دكةن بؤ خزمةتا

خواندن ذ بةر ((ئةوىَ ب خواندنا شانؤيىَ رِادبيت

دةقىَ شانؤيىَ ل ثيَخةمةت طةهاندنا ناظةرؤكا وىَ و

ثيَدظية بارودؤخ و حالةتيَن ئةظىَ شانؤيىَ ل سةر

و ئةظ هزرة د طريَدايى

و هةروةسا ثيَدظية

()53

ئيَكانة بؤ واتا دةقى))

()54

ئةو هزريَن هةلطرتني))

كومةلطةهيَنة ((كةواتة شانؤ شيانة يان رِيَكة ئةوا

()55

()56

()57

دةثىَ شانؤيىَ بزانيت))

()58

خواندنا دةقىَ شانؤيى ذ هةمى اليةكيظة بيت ذ
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بو بطةهيتة خواستا نظيَسةرى ،سةرةرِاى كو نوكة

شانؤيىَ هةمييَدا ئةوة كو رِويدانان ئاظا بكةت ،كـو

و د رِؤذانيَن مة ييَن ئةظرِؤدا ((ظةطوهاستنا دةقى بة

مةبةست ثىَ رِويـدانيَن بابـةتى (كـار) و رِويـدانيَن

بوارىَ كاركرن و مومارسة و نواندنا ظةطوهاستنا

ذيانيَنة)) ( )64ذ بةر هندىَ ثيَدظية نظيَسةر كارىَ خو

ئةسبتومولؤجى و جظاكى و رِاميارى بهيَتة

دابةش بكةتة سـةر ضـةند دةرطـةها و ((ثيَدظيـة ل

ئةظة ئةطةر دانينة بةر ضاظيَن خوة كو

سةر نظيَسةرىَ شانؤيىَ بةشىَ ئيَكىَ بو ثيَشكيَشكرنا

((دةقىَ ئةدةبى طوتارةكة كو دضيتة دناظ رِويىَ

بابةتى تةرخان بكةت و د ثشكا دووييَدا رِويـدانان

زانست و ئايدلوجيا و سياسةتيَدا و ثيَليَن وى

ثيَكظة طرىَ بدةت ،ئةو ذى ب رِيَكةكا شارةزا كو

دبرِيت و ظةدكةت و ديسان دوبارة دروست

هاريكاريا بينةرى بكةت هةتا نيظا ثشكا سيَى نـةكو

دكةت ذ وى ئاليىَ كو ئةو طوتارةكا هةمةجؤرة

ئةجنامى ديار بكةت و ثيَدظية ل سـةر وى ،بينـةران

كو هندةك جاران طوتارةكا فرة زمانة و فرة

ب سةر دا ببةت و بةردةوام ئـةوان بيَخيتـة دناظــ

()59

كرن))

دةنطة)) (.)61

قالبىَ سةرسؤرِمانىَ ب تشتةكىَ كو ئـةو ضـاظةرِىَ

دةق خويندنة و خواندنا دةقـى وةكـو خـوة مفـايىَ

ئةوى تشتى نةبن ،ثاشـى ضـيَدبيت هـةر تشـتةك ذ

وىَ ثرتة ذ بةر ظـىَ ضـةندىَ ((دانـان ب مفـاترة ذ

تشتان رِوى بدةت ،كو ئةو تشت ب تةمامى دويرة

وةرطيَرِانىَ بو خوانـدةظانى)) ( )61يـان ئامـادةكرن؛
ضــونكو د كــارىَ وةرطيَرِانيَــدا يــان ئامادةكرنيَــدا

ذ ئةوى تشتىَ ئةو ضاظةرِىَ بن و ضيَدبيت هيَن بيت

ذ بؤ تيَطةهشتنا بينةران)) ( ،)65ب ظى ئاوايى بو مة

طةلةك تايبةمتةندييَن نظيَسةرى بةرزة دبن .هةر ئةظة

خويا دبيـت كـو ئـةركىَ نظيَسـةرى ئةركـةكىَ ب

وى دطــةهينيت كــو ((ثاراســتنا بابــةتى ئيَــك ذ

ساناهى نينة و د دةمـىَ نظيَسـينا دةقـىَ شـانؤييدا ل

ثيَدظيياتييَن نظيَسينا بابةتىَ شانؤيية))( )61كو ئةظة ب

سةر وى ثيَدظية ضةندين اليـةنيَن طـرنط بةرضاظــ

خوة خاال هةرة طرنطة د هونـةرىَ شـانؤييَدا بويـة

وةربطريت.

((هونةرىَ شانؤيىَ ب جوريَن خـوييَن كارةسـات و

دةقى شانؤييىَ (كوورةى ئاسنطةر)*:

كاريطةرظة يان ييَن ب ترِانة ثيَكرنيَظة يـان يـيَن ب

بو شرؤظةكرنا اليةنيَن تـةكنيكييَن دةقـىَ شـانؤيا

كةنيظــة و ...هتــد ب بــةردةوامى دبنــة ســةرن

كــوردى ،دةقــىَ شــانؤيا (كــوورةى ئاســنطةر) ذ

رِاكيَش و كاريطـةريىَ ل ظةكولـةران دكـةن ذ بـؤ

َ سـةرِاج) وةك منوونـة
نظيَسينا نظيَسـةر (عةبـدولن

زانينا تشتى (كارةسات) و تشتىَ (كاريطةر) د شانؤ

هاتيــة وةرطــرتن ،ئةظـــ دةق ـىَ شــانؤيى ل طؤظــارا

و ذيانيَدا)) ( )63و ئةظ دةستنيشـانكرنة د فـةرن بـو

(رِامان) ذمارة ( )143دا هاتيـة بـةالظكرن ،د ظـى

نظيَسةرىَ شانؤيىَ دةمىَ دةقـةكىَ ئـةدةبيىَ ب هيَـز

دةقىَ شانؤييدا هةر شةش خـاليَن كـو بـو نظيَسـينا

دنظيَســن ذ بــةر كــو ((طــرنطرتين تشــت د دانانــا

هةر دةقةكىَ شانؤيَ ب فةر دهيَنة دةستنيشـانكرن
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(زمــان ،دان و ســتاندن (ديــالوط) ،حيكايــةت،

زيَدةبارىَ هندىَ دان و ستاندن دناظبةرا كةسايةتتيَن

كةسايةتى ،جه و هزر(بري)) ب شيَوةيةكىَ طوجنايى

ظى دةقىَ شانؤيى ب زمانةكىَ ئاسايى و رِؤذانة

هاتينة بةرضاظـ وةرطرتن.

هاتية نظيَسني:

-0

زمان :ئةظـ دةقىَ شانؤيى ب وى زمانى هاتية

نظيَسني ئةوىَ خةلكىَ ئاسايى رِؤذانة ثىَ دثةيظن،

((يةكةم :جا ئةمة عةيب نيية؟ باشـة ئـةوةى بـؤ
ضيية؟ لة ثاشان ناطةنة يةك؟

ئةظـ ضةندة ذى د هنديَدا بو مة خويا دبيت كو

َى
دووةم :نــا ،نــا وا ديــارة لــة مةبةســتم حــال

كةسايةتييَن ظى دةقىَ شانؤيى ذ ضينةكا ئاساييا

نــةبووى! بــؤ ئةوةيــة لــة خــؤ و رِةوشــتى يــةكرت

جظاكى ثيَك هاتينة و زيَدةبارىَ وىَ ضةندىَ كو
دناظـ ظى دةقىَ شانؤييدا هؤزانةك ذى بكارهاتية؛
بةىلَ زمانىَ وىَ هؤزانىَ ذى زمانةكىَ سادةية:
َنى ضرِدا
((لة ناو بيَشةال
َضنى.
َىَ قاميشم هةل
ضل

شارةزابن))(.)67

هةروةســا د ناظـــ دان و ســتاندنيَن ظــى دةقيــدا،
كةسايةتى هاتينة دانة نياسني:
َشاد :ئةرىَ بابة ،ئـةم كابرايـة ئـةو (سـةى
((دل
َكةن بوو؟
جةاللة) نيية ،كة طؤرِ هةل

()68

بؤ ئةوةى بيكةم بة مششالَ

َىَ خؤيةتى؛)).....
َىَ بةل
باوكى :بةل

شادى ببةخشم بة هةموو

وةك خؤيا دبيت كة دان و سـتاندن د ظـى دةقـىَ

()66

دانيشتوانى شارةكةم))

بكارهينانا ظى شيَوازىَ سادةيىَ زمانى نة ب تنىَ د

شانؤييدا شـياية ئـةركيَن خـؤييَن سـةرةكى ئـةجنام
بدةت.

ظىَ هؤزانيَدا هاتية ئةجنامدان ،بةلكى ئةظـ ضةندة ب

 -0حيكايةت :ئةظـ دةقىَ شانؤيى دةربرِينىَ ذ ضةند

دريَذاهييا ظى دةقىَ شانؤييدا هاتية بكارهينان.

كيَشيَن جودا جوداييَن جظاكى دكةت ،ئيَك ذ وان

ذ ئةجنامىَ ظىَ دةقىَ هوزانا ل سـةرى دشـيانداية
ئةظان خاالن دةرئةجنام بهينن:

كيَشا ،هةبوونا طةندةلكارييَية دناظـ جظاكيدا:
((لــة ناكــاو ،ثؤليســيَك يةخــةيان دةطــرىَ،

أ -زمانىَ ئةظى دةقى سادةية و ناوضةطةريية.

يةكةميان ثارةيةك دةخاتة مستى .ثؤليسةكة بة مـل

ب -ئاخظنت دناظ دةقيدا يا سةركةظتية ونظيَسةرى

شؤرِى ،ثـاش ئـةوةى سـةرجنى ئـةم ال و ئـةو الى

ب جوانى شياية دةربرِينىَ ذ هةستىَ ثةهلةوان و

دةدا ،بؤى دةردةضىَ))

كةسان بكةت
-0

دان و ستاندن (ديالؤط) :هةر ضةندة كو ب

()69

هةروةســا ئامــاذة ب ضــةند كيَشــيَن خــةلكى
هاتيةدان ،وةك:

شيَوةيةكىَ طشتى ئةظـ دةقىَ شانؤيى دةربرِينىَ ذ

َشاد ......:بة رِاستى مرؤظـ لةويَدا هةست
((دل

ضةند كيَشيَن جودا جوداييَن جظاكى دكةت؛ بةىلَ

َك دةكا و لة طوزةرانى رِةش
بة دةستكورتى خةل
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نظيَسةرىَ ظى دةقىَ شـانؤيى ب مفـا وةرطـرتن ذ

نظيَســةر شــياية حيكايــةتا ضــةند كيَش ـيَن جــودا

بكارئينانا كريارا ظةطيَرِانىَ ،ئاماذة ب ئةو جهىَ كو

جوداييَن جظاكى ب شيَوةيةكىَ هونةريىَ بةرز دناظـ

كةســايةتى تيَــدا دطــةل ئيَــك دان و ســتاندنىَ

قالبىَ ظى دةقىَ شـانؤييدا بطةهينيتـة خوانـدةظان و

ئةجنامددةن ،كرية.
هزر (بري) :هةر دةقةكىَ شانؤيى هةلطرىَ

تةماشةظانان و ضاوانيا دةربرِينا وان ضةند كيَشان د

-6

ظى دةقىَ شـانؤييدا ،هـةمى ثيَكظـة بوينـة ئةطـةرىَ

بابةتةكيَية و دناظـ وى بابةتى ذى دا هزرةك هةية

دروست بوونا حيكايةتةكىَ و تشتةكىَ ئاشكراشـة

كو نظيَسةرى دظيَت وىَ هزرىَ ب رِيَكا وى دةقى

َطرىَ
ذى كـــو هـــةر دةقـــةكىَ شـــانؤيى هـــةل

بطةهينيتة خواندةظان و تةماشةظانان ،ب شيَوةيةكىَ

حيكايةتةكيَية.

طشتى هزرا ظى دةقىَ شانؤيى ثيَكهاتية ذ ((دياركرنا

كةسايةتى :ئةظـ دةقىَ شانؤيى ذ ضةند

ضاوانيا ذيانا ثشكةك ذ خةلكىَ ئاسايىَ جظاكى،

دهيَت:

طةندةىل دناظـ هندةك ذ فةرمانبةريَن مريى،

َكةرى( ،)1ثريةكة ،باوك،
َكةرى( ،)1سوال
((سوال

كةمتةرخةميا هندةك ذ ثزيشكا د ضارةسةر كرنا

َشاد،
َشاد ،شيَركؤ ،باوكى دل
كورِ ،ثؤليس ،دل

نةساخاندا ،نةرازيبوون بةرامبةر ب قةدةرىَ،

-4

كةسايةتييةكيَن

هؤشيار))

()71

جودا

جودا

ثيَك

كو ئةظـ هةمى كةسايةتيية هةر ئيَك

ثشتطرييكرن ل نويكرن و طؤرِانىَ))( )75و هةروةسا

ذ وان دويظ ئاستىَ خو ،دناظـ هةر سىَ ثةرديَن ظى

ئاماذة ب ضةندين اليةنيَن ديرت د ظى دةقيدا

دةقىَ شانؤييدا رِؤىلَ تايبةتيَن خؤ دبينن.

هاتيةدان كو ئةو هةمى ثيَكظة هزرا ظى دةقىَ

-5

جه :ئةظـ دةقىَ شانؤيى ل سىَ ثةردا ثيَك

شانؤيى ثيَك دهينن.

دهيَت ،كو جه د هةر ثةردةكىَ دا ذ ثةرديَن ديرت يا

ئةجناميَن ظةكؤلينىَ

جوداية ،زيَدةبارى هندىَ كو ماال دلشادى وةك
جه بو ثةرديَن دوويىَ و سيَى هاتية دةستنيشانكرن؛
بةىلَ ئةو هةر دوو جه دناظـ ماال دلشاديدا دوو
جهيَن تايبةت و ذيَك جودانة:
َكةر
((لــــة ثــــةناى ديواريَكــــدا دوو ســــوال
()71

وةستاون)).....،

َشادة)).....
َى دل
((جيَطة :مال

-0

زيَدةبارى ناسةقامطريبوونا باريَ رِامياريىَ

مللةتىَ كورد و نةبوونا ئازاديا ثيَدظى ،بةىلَ
نظيَسةريَن كورد شياينة دةقيَن شانؤييَن ب هيَز
بنظيَسن و دةقيَن شانؤييَن خؤة لدويظ سةردةمىَ

()73

َشاد)).....
َى دل
((لة ذووريَكى مال

أ-ئةجناميَن تايبةتى:

()74

خوة ب شيَوةيةكى ئةكادىى بةرهةم بهينن.
-0

دةقيَن شانؤييَن كوردى مينا دةقيَن شانؤييَن

ثرِانيا مللةتان ،ب شيَوةيةكىَ وةسايىَ ب هيَز

144

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

1144 ،411 -434

هاتينة نظيَسني كو د ناظةرِؤكا ويَدا هةمى رِةطةزيَن

(ديالؤط) ،حيكايةت ،كةسايةتى ،جه ،هزر) ،كؤ

سةرةكييَن هةر دةقةكىَ شانؤيى بةرضاظـ دكةظن و

هةر ئيَك ذ ظان رِةطةزان لدويظ سيفات و

هةر ئيَك ذ وان رِةطةزان ذى ئةركىَ خؤ لدويظ

تايبةمتةندييَن خؤ رِؤىل د ئاظاكرن و ثيَشظةبرنا دةقىَ

سيفات و تايبةمتةندييَن خؤ جىَ ب جىَ دكةت.

شانؤييدا دطيَرِن.

-0

د ناظةرِؤكا دةقيَن شانؤييَن كورديدا ضةندين

-4

تةمةنىَ زيندى مانا هةر دةقةكىَ شانؤيى ذ

ذانريَن ديرتيَن ئةدةبى خويا دبن ،مينا د دةقىَ

اليةكيظة طريَدايى ب ضاوانيا شيَوازىَ نظيَسينا

شانوييىَ (كوورةى ئاسنطةر) دا ،بؤ مة خويا دبيت

زمانىَ وى دةقيظةية و ذ اليةكىَ ديرتظة طريَدايى ب

كؤ دناظـ دان و ستاندنةكا كةسايةتيةكىَ وى

َبذارتنا هزر و بابةتىَ دةليظةية ،نظيَسةرىَ
هةل

دةقيدا هؤزانةك هاتية دةربرِين كؤ وىَ هؤزانىَ ب

شارةزا د دةمىَ نظيَسينا دةقىَ شانؤييدا زؤر ب

شيَوةيةكىَ رِاستةوخو كار د ب هيَز كرنا وى دةقىَ

ئاطايانة سةرةدةريىَ دطةل هةلبذارتنا ثةيظ و

شانؤييدا ديتيية.

زاراظـ و رِستاندا دكةت و د دةمىَ هةلبذارتنا هزر

ب-ئةجناميَن طشتى:

و بابةتيدا كيَشة و ئاريشيَن طشتييَن جظاكى و

-0

دةق ب رِةطةزةكىَ طرنطىَ هؤنةرىَ شانؤيىَ

مرؤظايةتيىَ ب طشتى بةرضاظـ وةردطريت.
هةر دةقةكىَ شانؤيى مينا ثرِانيا دةقيَن ديرتيَن

دهيَتة دةستنيشانكرن و ب فاكتةرةكىَ سةرةكيىَ

-5

ئاظاكرنا هؤنةرىَ شانؤيىَ دهيَتة هذمارتن ،هةر

ئةدةبى ذ اليىَ ضينيَن جؤدا جؤداييَن جظاكيظة و

دةقةك ذى هةلطرىَ هزرةكيَية كؤ طةهاندنا وىَ

لدويظ ئاستىَ رِؤشةنبريى و تيَطةهشتنا خواندةظان

هزرىَ مةرةما سةرةكييا نظيَسينا وى دةقيية.

و طؤهداريظة ب ضةندين شيَويَن ذيَك جؤدا دهيَتة

 -0هةر دةقةكىَ ئةدةبى د دةمىَ خواندنيَدا بيَى وىَ

هةلسةنطاندن.

ضةندىَ كو ض طهؤرِينةك د هزرا ويَدا دروست بنب

 -6هةر دةقةكىَ شانؤيى ض بؤ مةرةما خواندنىَ يان

دطةهيتة خواندةظانى ،بةىلَ د وان دةقيَن كؤ بؤ

بؤ مةرةما ثيَشكيَشكرنىَ بهيَتة نظيَسني ،نرخ و بهايىَ

مةرةما ثيَشكيَشكرنىَ دهيَنة نظيَسني يان ذى وان

سةرةكيىَ خو وةرناطريت هةتا وىَ دةمى كؤ

دةقيَن كؤ هةذى ثيَشكيَشكرنيَنة ،د دةمىَ

دهيَتة ثيَشكيَشكرن.

ثيَشكيَشكرنيَدا هزرا وى دةقى هةتا رِادةيةكىَ
هندةك طهؤرِين تيَدا دروست دبن كؤ دةرهيَنةرى
رِؤلةكىَ سةرةكى د ظىَ ضةنديَدا هةية.
-0

هةر دةقةكىَ شانؤيى ذ هندةك رِةطةزان ثيَك

دهيَت كؤ بريتينة ذ( :زمان ،دان و ستاندن
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ذيَدةر
()0

( )00ئةمحةد ساالر ،كورسى بةها درامييةكان ،طوظار شانؤ،

حممود زامدار(ضاظثيَكةفنت) ،طؤظارى رِامان ،ذمارة( ،1997 ،)11ل.39

()0

دانا عةىل سةعيد ،طؤظارى رِامان ،ذ( ،1111 ،)58ل .53ئةمةش

دةقاودةق لة سعد اردش وةرى طرتووة ،برِوانة(( :سعد اردش ،املخرج يف
املسرح املعاصر ،ص
( )0حممود

.))171

زامدار ،ذ( ،1111 ،)58ل.65

منصور نعمان جنم الدليمي ،اشكالية احلوار بني النص العرض يف

( )8حممود زامدار(ضاظثيَكةفنت دطةل تةلعةت سامان) ،ذ(،)58

ل.65

ئيرباهيم ئةمحةد مسؤ ،كاريطـةريى كةلـةثوورى كـوردى لـة شـانؤى

كورديدا ،ضاثخانةى خةبات ،ضاثى يةكةم ،دهوك،
()00
()00

 ،1111ل.81

ل.81
ل.83

ضاثى يةكةم ،هةوليَر ،1111 ،ل.11

()07

ئيرباهيم ئةمحةد مسؤ ،كاريطةريى كةلةثوورى كوردى لة شانؤى

()08

نفس املصدر ،ص.031

()09

نفس املصدر ،ص.031

()03

نفس املصدر ،ص160
 ،1998ص.17

()00

نفس املصدر ،ص.19

()00

نفس املصدر ،ص.68

( )04فيص ا ا اال ص ا ا ااا ال ا ا ااي ب ا ا ا ارا يم ،بن ا ا اال يف مس ا ا اار يا مع ا ا ااني بسيسا ا ا ااو
ال عر ة ،االة ما،سع  ،كلية الرتبية، ،امعة
نفس

()06

شانوَوىَ،ابراهيم مسؤ،ل.11

نفس املصدر ،ص.8

()07

كاريطةريى كةلةثوورى كوردى لة شانؤى كورديدا ،ئيرباهيم

نفس املصدر ،ص.8

()08

نفس املصدر ،ص.33

( )04ضةند نظيَسينةك لسةر
ئةمحةد مسؤ،

اجلاحظ ،ص.44

سوزان ِروبني سليمان ،متر كرومسان ،ترمجةة د .حسة نةا،م ،حةاكم

()05

كورديدا ،ل84

()06

االقالم ،العدد( ،)6السنة , 1987دار

املوصل

َوكردنةوةى ئارات ،ضاثخانةى وةزارةتـى ثـةروةردة،
دةزطاى ضاث و بن

()05

هةمان ذيَدةر و الثةرِ.

( )00ا ااعداو ن ااو البنا ااء ال اادرامي يف مس اار يا  ،را ااالة ما،س ااع ، ،امع ااة

حةمة كةريم هةورامى ،دراماى كوردى لـة نـاو درامـاى جيهانـدا،

()00

( )00هةمان ذيَدةر و الثةرِ.

ص.119

نفس املصدر ،ص.116

هةمان ذيَدةر،

تشرينى يةكةم و دووةم

 ،1998ل.65

صاحل  ،دار الكتاب اجلديدة املتحدة ،الطبعة االوىل – 1111 ،بريوت لبنان،

( )6نفس املصدر ،ص.15

( )03هةمان ذيَدةر،

كاروان ،ذمارة( ،)69ساىل حةوتةم ،ضاثخانةى دار احلرية للنباعة ،بةغـدا،

( )06عزيز الصاحب ،املسرح الذي افكر فيه املسرح الذي ادعوا اليه ،جملةة

املسرح– 1998( -االردن) .ص.18

()9

( )00ئيرباهيم امحد مسو ،دةقى شانؤيى وكؤميَـدياتى ئةسـتؤظانيس ،طوظـارا

()05

املسرح ،1998،االردن ،ص.17

()7

ذ ،8ل.11

( )04هةمان ذيَدةر و الثةرِ.

( )4منصور نعمان جنم الدليمي ،اشكالية احلوار بني النص العرض يف
()5
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ل84

هةمان ذيَدةر ،ل.85-84

( )07د.رشااد رشااد  ،نوا اا الاادراما ما اراانو اط االن  ،1 ،السااعود ،با

،

املوصل ،1111 ،ص.11

املصدر ،ص.7

()09

نفس

()43

ربياار لرع اال لمااود علو،مس اار يا

املصدر ،ص.71

االداب،،امعة

وا ا الص ااا ،راااالة ما،س ااع كلي ااة

املوصل ،1111،ص.4

 ،1975ص .39

()40

( )08حمسن حممد أمحد ،خانزادى سوران لة كورتة درامادا ،ضاثخانةى

نفس املصدر ،ص.6

()40

ف اارد ب-ميلي ا ا –  ،ال ااد ا ااد بنس ااعلي ،ف ا ا املس اار ية ،ر ااة:ص اادل

شفيق ،بةغدا،

 ،1986ل.3

( )09شورش حمةمةد حوسني ،وةهمى شانؤطةرى كوردى ،طوظارى سينةما
وشانؤ ،ذ( ،)9وةزارةتى رِةوشنبريى،
()03

ئةمحةد ساالر ،هونةر و ذيان ،دةزطاى ضـاث و ثةخشـى سـةردةم،

ضاثى يةكةم ،سليَمانى،
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 ،1111ل.41

 ،1115ل.113

خنااب ،مساساة فارنكلني للنباعاة الن ار ،دار ال افاة  -با
انه ،ص.18

( )40نفس املصدر ص. 58
()44

نفس املصدر ،ص.381

()45

نفس املصدر ،ص.381

 ،لبناان -باد ن
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( )46ااالو ،اار،يس ااالمان ،اار لا ليلااة ليلااة يف املساار ية العراليااة املعاصاار ،
راالة املا،سع ، ،امعة
()47

املوصل ،كلية الرتبية ،1996 ،ص .14

ناد ااة ااا (م ااا ص ااا احلي اااي-املك ااان يف ن ااص لاا اام لم ااد املس ا ي –

راالة ما،سع .كلية اآلداب ،/امعة

املوصل  ،1117ص.38
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( )60ع اادنان با ا رذ اال ،فا ا كعاب ااة املس اار ية ،من ااورا اا اااد الكع اااب الع اارب،
دم

ق ،1996 ،ص.5

()60

نفس املصدر ،ص.11

()60

نفس املصدر ،ص.37

( )64ال ،ااو ا ،اار  ،ف ا كعاب ااة املس اار ية ،ر ااة:در ااش خ اابة ،مكعب ااة االجنل ااو

()48

نفس املصدر ،ص.38

()49

نفس املصدر ،ص.38

املصر ة( ،ب( ) .ب .

()53

نفس املصدر ،ص.38

()65

( )50اوالف يل – موا العمادي – راالة ما،سع -املسر ية ذا الفصال
الوا د ، ،امعة
()50

املوصل ،كلية الرتبية ،1111 ،ص.9

ش ا ا ااكري عبا ا ا اد الو ا ا اااب  ،الا ا ا اص املس ا ا اار ي ،مساس ا ا ااة ا ا ا اور الد لي ا ا ااة،

)ص.39

نفس املصدر ،ص.39

َ سةرِاج ،كوورةى ئاسنطةر ،طؤظارى رِامان ،ذ( ،)143خـوىل
* عةبدولن
َى سيَزدة ،ضاثخانةى خانى-دهـوك ،هـةوليَر ،نيسـانى
سيَيةم ،سال
ل.46-38
( )66ذيَدةرىَ بةرى ،ل.43

األاكندر ة ،1117 ،ص.1
()50

نفس املصدر ،ص.1

()67

()54

نفس املصدر ،ص.1

( )68ذيَدةرىَ بةرى،

ل.43-41

()55

نفس املصدر ،ص.3

( )69ذيَدةرىَ بةرى،

ل.41

()56

نفس املصدر ،ص.3

( )73ذيَدةرىَ بةرى،

ل.41

()57

نااا شااود ااور  ،املكااان املساار

،ررافيااة الاادراما احلد ااة ،ر ااة:د.امااني

ذيَدةرىَ بةرى ،ل.39

( )70بنيَرِة ذيَدةرىَ بةرى.
( )70ذيَدةرىَ بةرى،

ل.38

( )58د.كمال عيد ،اينوغرافيا املسرح عرب العصور ،الدار ال افية لن ار ،ال اا ر ،

()70

ذيَدةرىَ بةرى،

ل.41

 ،1998ص.17

( )74ذيَدةرىَ بةرى،

ل.43

سني الربا  ،1997 ،مصر ،جملس األعل

لال ار ،ص.17

(، )59وليااا كر ساانيفا ،علاام الاانص ،ر ااة:فر ااد الها ا  ،دار وب ااال املراارب ،دار
البيضاء،1997 ،
()63

،1119

()75

ذيَدةرىَ

بةرى,ل.45

 ،1ص.13

نفس املصدر ،ص.14
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 بث،) (زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى،2: ذمارة،41 : ثةربةندا،طوظارا زانكويا دهوك

الخالصة

 و، لة دور مؤثر في تقدم المستوى الثقافي و االجتماعي لالُمم و المجتمعات،يعد المسرح نوعاً من انواع االدب العالمي

 ثم تطور تدريجياً حاله حال بقية الفنون و االدب العالمية و استمر في تطوره،المسرح في بدايات نشؤه كان في صور بسيطة
 فعشددى الددروم ان بدددايات نشددؤ المسددرح و عددر،مددن المالددادى االساسددية فددي بندداس و تنددوين ى مسددرح فنددي

.الى يومنا هذا
و يعددد الددن

، اال انده و بعدد تطدور المسدرح و والدس االسدم المنهجيدة لهدذا الفدن،المسرحيات لم يعتمد عشدى الدن كدحدد اسدم المسدرح
. و بات يشنل ىحد اهم منونات المسرح الفني،ىحد العناصر الرئيسية

و هي (الشغة و المحادثة و الحناية و الشخصية و
.الممنوحة له

مسرحي يتطشب توفر العناصر الرئيسية المنمشة لشن

اصالح الن

ان بناس ا ن

المنان و الفنر) اذ يؤد كل عنصر من هذه العناصر العديد من االدوار كل حسب صفاته و الخصائ

كددان المسددرح ىحددد جوانددب الفددن الددذ اهددتم بدده النددورد حسددب المددرو السياسددية و االجتماعيددة التددي مددر بهددا المجتمددس

 و المسددرح الفنددي، فقددد تنددون و نشددد المسددرح الفنددي النددورد عشددى يددد المسددرحيين و الالدداحثين و ادبدداس المسددرح، النددورد
المسدرحي ددمات

 و قدم ادباس المسرح الندورد فدي مجدال بنداس الدن، النوردى كدى مسرح عالمي بني عشى اساس الن
.المسرحي (كوورةى ئاسنكةر)نموذجد لشتطاليق

وتم ى ذ الن. جشيشة لشمسرح النورد

ABSTRACT
Drama is a type of world literature. It has an effective role in the development of the cultural and social aspects of
societies and nations. It first appeared in simple forms and then developed step by step like other arts and works of
literature. It has continued developing un till now.
Text is regared as one of the basic principles of constructing and forming from any artistic drama. The beginning of
the rise of drama and the presentation of dramas did not depend on the text as one of the bases of drama. Yet, after the
development of drama and the foundation of systematic bases for this art, the text become one of the basis elements to the
extent that it has become one of the most important elements of artistic drama.
The construction of any dramatic text requires the basic elements complementing it such as language, conversation,
character, place tall and thought. Each one of these elements plays many roles according to its features and the
characteristic given to it.
Drama was one of the aspects of the art which drew the attention of the kurds according to the political and social
circumstances the Kurdish society came across. The Kurdish artistic drama was created by dramatists, researchers and
literary men. Like any world drama, the Kurdish artistic drama was based on the text. The Kurdish dramatists served
the Kurdish drama too much as far as the construction of the dramatic text is concerned.The dramatic text "kure
asinger" is taken as asample for application.
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رِوىلَ وةرطيَرانىَ د ثيَشكةفتنا كؤلتؤراندا
طوظارا ثةيظ وةكو منوونة
ضنار صديق غازى
ثشكا ذميَريارى،سكوال كارطيَرى وئابورى ،فاكولتيا ياسا وكارطيَرى  ،زانكؤيا دهؤك ،هةريَما كوردستانىَ ،عرياق

((ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى 9 :خزيرانىَ  ،0202ميذوو رةزامةنديا بةالظكرنىَ  0 :ضريا دووىَ ))0202

مللةتىَ كوردذى هةولدايوة خووة

ثيَشةكى
وةرطيَران ثيَدظيةكا طرنطة دبوواريَن كولتوورى
ييَن جودا دا وخووة دئينتوة ثويَض ،ضوونكى هنودى
مللةت ثيَض بكوةظي ،،هوةر بوةردةوا ثيَودظى
كولتوورىَ مللةتيَن ديو هةيوة .ذبوةر كولتوورى
سيسوووتةمىَ بووووا وبنطوووةهىَ ظةكوهاسوووتنىَ دانوووا
دضارضوظىَ ضظاكيدا و بريَيوا وةرطيَرانوىَ مفوا ذظوى
ثامشوووايىَ بوووةرز دهيَتوووة وةرطووورتن وثشوووكداريىَ
دظةطوهاسووتنا زانيووارييَن زانسووتى و هونووةرى و
ئةدةبى ييَن نوى و داهيَنانوا مروظوى دا دكوةت بوؤ
كولتورىَ مة يىَ سةردةمى .هةروةسا دبيتة ثرةك بؤ
ظيَكراطةهانووودنا كولتووووران

دا و نوووةري،

وثيَزانني و ...هتد.
ئةظجا ئةطةر وةرطيَران نةبايوة ،موة ز زانيوارى
لدور فةلسةفا طريك و التينا و شارستانيا ئيسالمى
نة دزانني .تايبةت دةموىَ ذ هةظودوو د دويور بون.
وةرطيَووووران لظيَوووورىَ روىلَ خوووووة وةك ثرةكووووا
ظيَكراطةهاندنا مللةتان دبيني.،

كواروانىَ

روشنبرييىَ را بطةهيني ،بوؤ ثيَشوكةفتنا كولتوورىَ
كوردى .ئوةظجا ئوةظ ظةكولينوة هاتوة بةرهوةظكرن
لوودور طرنطيووا وةرطيَرانووىَ بووؤ ظيَكراطةهانوودنا
كولتورىَ مللوةتان وثيَشوكةفنت و كاريطوةريا وىَ
لسةر مللةتيَن دي .
طرنطيا بابةتى:
ذبةر ئةظ سةردةمة دطوورينيَ ،بلةزدا دبوريو،
و رِؤذ بووووؤ رِؤذىَ ثيَشووووكةفنت د زؤر بوارانوووودا
ثةيدادبي ،وةكى زانس ،و هونةر و ئةدة  .هوةر
ذ سةردةميَن كةظن توا نؤكوة وةرطيَوران ئوامريةكىَ
ثيَشكةفتى يوة يوىَ طةهانودنا كولتوورىَ مللوةتان.
نةخامسة ثيَدظيا مللوةتىَ كوورد بوؤ ظوىَ ضوةندىَ .
لةورا ئةظ ظةكولينة هاتيوة توةرخانكرن لودور رؤىلَ
طوظارا ثةيظ د بووارىَ وةرطيَرانوىَ دا وثيَشوكةفتنا
ئةدةبىَ كوردى .
ئاريشا بابةتى:
ذبةر طرنطيا وةرطيَرانىَ و ثيَودظيا زؤرا مللوةتىَ
مة

وةرطيَرانوىَ هوةى .هةمبوةرى ظوىَ ضوةندىَ
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نةبونا ذيَدةر و ظةكولينان ،تايبةت ذيَدةريَن كوردى

وةرطيَرانيَوودا ،ثشووتى جيوووان كةفتيووة دئووامرييَن

لوودور وةرطيَران وىَ بوينووة ئاسووتةنطا سووةرةكى يووا

رِاطةهانوودن و طةهانوودنا بلووةز و ثيَشووكةفتى دا ل

ظةكولينىَ .ىلَ ظةكولةر شياية زالكرنىَ لسوةر ظوىَ

سةرانسةرى طةل و مللةتان ل جيوانىَ.
ئةظجا وةرطيَران بةرثرسيةكا ذيوانىَ يوة ،ئوانكو

ئاريشىَ بكةت .

بةرثرسيةكة ذبوؤ مرظايوةتيىَ .وةكوى كاركرنوا وىَ

سنورىَ ظةكولينىَ:
ظووةكولني دةرطةهةكووة بووؤ طرنطيووا هةظنياسووينا
كولتوران
جيوانىَ

رِيَيا وةرطيَرانىَ .نياسينا وةرطيَرانىَ ل
ثيَناسوة و جوور و رِيَبوازيَن وىَ .ثاشوان

ثيَدظيا كوردان بوؤ وةرطيَرانوىَ وتايبوةت ل دةظوةرا
بادينان

منوونةيا طوظارا ثةيظ ،ذمارة (.)59-9

رِيَبازا نظيَسينا ظةكولينىَ:
رِيَبازا ظةكولةر لودويظ ضووى بوؤ ئةدامودانا ظوىَ
ظةكولينىَ ،رِيَبازا وةسفى -شروظةكارى بوية.
كارئينانا ذيَدةران:
ظةكولةرىَ مفا ذ زؤر ذيَدةريَن هةمةجور كريوة
وةك ثوووةرتوك

زموووانىَ كووووردى وعوووةرةبى و

ئينطليزى .زيَودةبارى طوظوار و رِؤذناموا وسوايتيَن
ئينتةرنيَتىَ.

ثشكا ئيَكىَ
ثيَض باس:
دةمىَ بةحسىَ وةرطيَرانوىَ ل ظوى دةموى دهيَتوة
كرن ،موةرة ذىَ بةحسوكرنا رِيَرةوةكوىَ زانوني و
رِؤشووونبرييىَ يوووة كوووو هوووةمى اليوووةنيَن ذيوووانىَ
خبوظةدطري .،هةر ذاليوةنىَ رِاميوارى و زانسوتى و
ئابوورى و تةكنولوذى و ...هتد.
ئةظرو ول ظى سةردةمى كلويال رِوشوةنبرييىَ
طشووتى ويووا ئووةدةببى

951

تايبووةتى كةفتيووة دطووةل

دبوارىَ زانستى دا كوو

خزموةت و ثيَشوكةفتنا

بوووارىَ زانسووتى رادبيوو .،ودبوووارىَ ئةدةبيوودا
كارىَ دةولةمةندكرنا و ظةكولينا اليوةنيَن ئوةدةبى
لسةرانسةرى ئاسؤييَن جيوانىَ رادبي.،
ثيَناسينا وةرطيَرانىَ:
وةرطيَووران رولووةكىَ زانسووتى و كولتووورى يووىَ
ئةكتيظ د دريَذيا ديروكوىَ طيَرايوة و زؤر طرنطيوا
خوة هةبوو (( ،زؤربةى زؤرى طةالنيض لة قوناغى
جياجيا دا ثةنايان بردؤتة بةر و طةشةيان ثيَوداوة و
لةريَطايةوةكووةلك و سووووديان لووة كووةلتوور و
زانيارييةكانى يةك ى وةرطرتوووة ))) (1و توا نوكوة
كاروانىَ كارئينوان وثيَشوكةفتنا وىَ يوا بةردةواموة
دطش ،بواراندا.
ذبؤ ث ثيَناسينىَ لودور طوى بابوةتى ،ثيَشوةكيىَ
فةرة بزانني كا وةرطيَران ضوية دظوى سوةردةميدا
وةرطيَران وةك زاراظ دهيَتة نياسني كو (ظةطوهاستنا
ئاخظتنةكىَ ية ز زمانوةكى بوؤ زمانوةكىَ ديو  ،ز
ثةيظ يان تيَكس ،يان ثةرتوكةكا متوا ).

)(2

ىلَ وةك

زانس ،بؤ زؤر اليةنان هاتية ثولينكرن ،هنودةك
زانستىَ زمانى ددانن و هندةك

هونةرى ددانن.

وةرطيَووران وةك زاراظ (ئاموواذىَ ددةتووة بابووةتيَن
نظيَسى و وةك زاراظةك سةرانسةرى(شامل) بوؤ زؤر
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ئةركا دهيَتة بكارئينان دةمىَ رةطةزيَن تيَكستةكى ذ
زمانةكى دةس ،نيشانكرى  -زمانىَ سةرةكى يوان
زمانىَ ذيَدةر  -Source Langبوؤ زمانوةكىَ ديو
زمووانىَ وةرطيَرانوىَ يووان وةرطوورى

-
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هةر دظى بياظيودا ،وةرطيَوران

شويَوةكىَ دى

دهيَتة بةرجاظكرن كؤ هونةرةكىَ ثراكتيكى ية كوؤ
جةند زانايان د بوارىَ وةرطيَرانيَدا وشوا هونوةر

– Target

واتووا طشووتى بكارئينايووة وةكووى (د .حمموود عنووانى)

بشيَوىَ ئاخظتنىَ يوان نظيَسوينىَ يانوذى بريَيوا زموانىَ

دياردكةت كؤ (وةرطيَوران نوينوةريا كارسوازيةكىَ

Lang

دكةت و جةلةنطيا وىَ ناهيَتة بوةرجاظكرن بوىَ ى

ئاماذا).

)(3

وةرطيَران دهيَتة ثيَناسني كو ثشكةكا متامكةرة ذ

ثروظوة و دويظجوونىَ  ،زيَودةبارى بوةهرةيىَ) (9).ىلَ

ثشكيَن زانستى و مفا ىلَ دهيَتة وةرطورتن دطشو،

ماموستا (ئازاد حةمة شةريف) ظان هوةردوو اليوةنا

زانستاندا .ئوةظ جةنودةذى دهيَتوة جوةختكرن وةك

ثيَكظووة طريَوودةت و دبيَووذي(( : ،وةرطووريان هووة

زانسوو ،ذالي وىَ زانوواييَن زمووانى كووو (دياردةكووة ذ

زانستة و هة هونةر ،زانستايةتى وةرطريان لةوةدا

ديارديَن زمانى ل دةظ مروظان ،نة بتنوىَ ل اليوىَ وان

بةدى دةكريَ ،كة بةر فةرمانى كؤموةليَك ياسوا و
ريَساى تايبةت بة زمانة )).

كةسيَن ز جاران كارىَ وةرطيَرانىَ نةكرى).

)(4

زانايىَ زمانى (رومان ياكوبسون) ثشوتطرييا ظوىَ

)(10

ئةظجا ذظىَ جةنودىَ

دكووارين بيَووذين وةرطيَووران

طرنطيووا خوظووة

ضةندىَ دكةت و (ثةنايىَ د بةتة بةر تيؤرا نيشوانيَن

زانستةكىَ زمانى يوىَ سةرانسوةرة .ئوانكو طشو،

واتوة وةرطيَوران

زانسووتان خبوظوووة دطريوو ،،جوووونكى ((لقيَكوووى

لثةى ثيَناسا فةرهةنطىَ ( ذ طوورينةكىَ د دوخةكىَ

تةواوكووةرة لووة لقووةكانى زانيووارى سووودى ىلَ

بةرجاظ يان شيَوازةكىَ دةس ،نيشانكريدا ثيَكواتيوة

وةردةطريىَ لة بوارى هةموو جؤرة زانستيَكى تردا

ىلَ

وةك ثزيشكى و ئةندازيارى و رِاميارى و هونوةرى

جاظةكىَ دى تةماشةى ثولينكرنوا

هةروةسووا ل ذيَوور بنةمايووةكىَ

زمانى

هندةك نيشانيَن دى).

)(5

بؤ زمانىَ كةسى يوان هوةر زمانوةكىَ ديو ).

)(6

هندةكيَن دى

و  ...هتوود)).

)(11

وةرطيَرانىَ دكةن كؤ هونةرةكوة دويور ذ زانسوتىَ

هونةرى دهيَتة ئاظاكرن و وةرطيَور لثوةى زانسوتىَ

زمانى ،ئانكو (وةرطيَران هونةرةكىَ جووانيىَ يوة و

وةرطيَرانىَ كارىَ وةرطيَرانىَ دكةت لثةى ياسواييَن

كارىَ ظةطوهاستنا مانوا و شويَوازان ذ زمانوةكى

زمووانى كووو دبيتووة لقووةك ذ داهيَنانووا وةرطيَران وىَ،

واتوة موةرة ذظوىَ

جونكة (وةرطيَر ل هةر دةمةكى دكةظيتة بةرامبةر

ضةندىَ ئةوة كو وةرطيَران ثيَكواتية ذ (ظةطوهاستنا

هةلبووذار دنووةكا هوووير و وةرطيَووران نووة بتنووىَ

زموانىَ

ظةطوهاستنا واتايةكىَ ية ذ زمانوةكى بوؤ زمانوةكىَ

بؤ زمانوةكىَ دى رِادبيو.) ،

)(7

مانوايىَ ذ زموانىَ ذيَودةرى
وةرطوورى

Lang

 Source Langبؤ

 Tragetو ئةظووةذى دهيَتووةكرن

دي  ،بةلكو هونةر و ضيَذ و جوانى ية).

)(12

رِيَياثيَكواتا زانستىَ سيمانتيكى).

)(8
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هوسا دياردبي ،كو وةرطيَور رِولوةكىَ موةزن د

داكرية و دياردا وةرطيَرانىَ كرية ئامريىَ ئيَكانة بوؤ

ثروسووا وةرطيَرانووىَ دا دكووةت و بظووىَ ضووةندىَ

دابينكرنا ثيَدظيا ظيَكراطةهاندنىَ ذ اليوىَ ثيَشوكةظتنا

دياردبي ،كو ((وةرطيَريض هونةرمةندة و ثيَويسوتة
سووةرةراى زانيارييووة زمانةوانييةكووةئ ب وىَ ئووةوةى
دةطيَري.))،

وةرطيَران د ثروسا ثيَشكةفتنا كولتوراندا:
هةلبووةت ثوويَض هووةر بابةتووةكىَ دةولةمةنوود
وكاريطةر ،ديروكةكا ثرِى بزاظ هةية.ةرطيَرانذى نة
بابةتةكىَ جيووانى يوىَ هةظروةرخة ،بوةلكو رِة و
ريشاليَن وىَ بؤضاخيَن زؤر كةظن ظةدطةري( ،،بوؤ
ساال ثويَض زايينوىَ ظةدطوةري،

وةرطيَرانوا

ش ويَوىَ سووةرزاى بووؤ تيَطةهانوودنا ثووةرتوكا ئووايينىَ
تةوراتىَ ،ثاشان وةرطيَرانا ئوديسة يا هومريوسوى و
وةرطيَران د ناظبةرا مللةتاندا هاتةكرن ل نيظا دويىَ
ذ سةدىَ ناظةراسو ،و دةسوتثيَكا سوةدىَ دوازدىَ
سوىَ رةوتويَن طوورن

يويَن وةرطيَران وىَ ثةيوودابون،

ئةوذى وةرطيَران ذ عةرةبى بؤ التينى و عةرةبى بؤ
عيربى و ذ يونانى بؤ التينى).

)(14

ظوووىَ ضوووةندىَ وةرطيَوووران بوووؤ بنوووةمايىَ
ظةطوهاسووتنا هووزرو برييَوون زانسووتى و شارسووتانيةتا
ئيسووالمى بووؤ ئووةورؤثيان و ظةطوهاسووتنا زانسوو،
وهةروةسا فةلسةفا سةردةمى بؤ سةر

شارستانيا

ئيسالمى ظة .ذبةر ظىَ ضةندىَ( ،دياردا وةرطيَرانوىَ
ذ كةظندا و تا نوكة دطوةل ديروكوا مروظوى بويوة،
ذبةر بةرفرةهيا ئول و نةتوةوان و جوداهيوا زموانيَن
بةرزبوين ذ ئةدامىَ ذينطة و هووارن و زيَودةهيىَ،
ثشووكدارى د ثيَشووكةظتنا شارسووتانيا مروظايووةتيىَ
951

ميَشكىَ مروظى

ثروسووا وةرطيَرانووىَ د ثيَشووكةظتنا خووودا يووا
بةردةوامة دجيوانا هاظرةرخ ذيودا .ىلَ رِةوتويَن وىَ

)(13

011

زانستىَ مللةتيَن دي ).

)(15

هاتينة طوهارتن ،هةرضوةندة ل سوةردةميَن ثيَشويندا
مةبةسووا ذىَ ظةطوهاسووتنا وانسوو ،و بةرهووةميَن
ئةدةبىَ جيوانيىَ كةظن بوو .ىلَ ذبوةر ثيَودظييَن ظيَودة
ييَن سةردةمى وةك ثيَدظييَن كومةاليةتى و زانستى و
رِاميووارى و بازرطووانى و ئووابوورى .ئووةظ ثروسووة ل
ضووةرخىَ بيسووتىَ زؤر هاتووة دنوواظ بوارانوودا .لووةورا
((سووةدةى بيسووتة بووة سووةردةمى وةرطيَووران نوواو
دةبردرىَ)).

)(16

ئوةظجا بوؤ موة دياردبيو ،،ئةطوةر

وةرطيَران ل ظى سةردةمىَ نةباية ،مة ئةدةبىَ رِوسى
يليمووةتييَن تولسووتوى و دوستوفسووكى ظووة نووة
دنياسني ،مة بةرهةميَن شكسثري و تشارلز ديكنوز و
هوطووو و  ...هتوود .نووة دزانووني  .و دظيَريَوودا رِوىلَ
وةرظيَرانىَ

بةرجاظى دياردبي ،ل (دةمىَ مللةت

ذ ئيَووك د دويوور بوون ،وةرطيَووران دهيَوو ،دا ثرةكووا
طرن

و ئيَكانة دروس ،بكةت بوؤ ثيَشوكةفنت و

وةرارا كولتورا و

ئيَكرا بطةهيني.)،

)(17

هوسا وةرطيَران دبيتة فاكتةرةكىَ هةرة طرنطوىَ
روشنبريكرنا طةل و مللوةتانو رِيَةوةبرنا وىَ بوةرةظ
كاروانىَ ثيَشكةفتنا جيوانيَظة ضوية.ئانكو وةرطيَران
وةكوةظيوةكا زانسوتى وئووةدةبى و...هتود دناظبووةرا
كولتورىَ مللةتاندا ثةيدادكةت ،هوةر وةكوى (د.
عةبوودى حوواجى) دبيَووذي((،وةرطيَووران بكارانينووا
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زموانىَ ذيَودةر و

ئيَك  :وةرطيَرانوا كاروبواريَن رِؤذانوة يويَن ئاسوايى

دةقىَ زمانىَ ئارمانج دا ،دريَكوا ليَودانان ،ريَبوازان،

وةكى وةرطيَرانا كرياريَن بازرطوانى و تايبوةتى كوو

فةرهةنطان ،و نؤرميَن شيَوازانة دةية .ئةظ نيَزيكوون

شيَوىَ ذيانا رِؤذانة هةية.

ضةلةنطى و زيرةكيا وةرطيَريظة طريَدايية)).

ثةيوةندى

)(18

دوو  :وةرطيَرانا دةقىَ ئةدةبى و فةلسةفى و ئايينى

هوسا وةرطيَوران رِولوةكىَ سوةرةكى د ثروسوا

و زانستى و  ...هتد .ئةظى جورى داهيَنانةكا بوةرز

ضوواالكى و بليمووةتيا

وةرطيَرانيَوودا دطيَريوو،

خبوظة دطري.،

)(20

وةرطيَوورى ،ضووونكى (وةرطيَوور دبيتووة رِوشوونبري و

واتة جوريَن وةرطيَرانوىَ ثيَكواتينوة ذ وةرطيَرانوا

هزرمةنوود و داهيَنووةرةكىَ دى ،زيَوودةبارى مفووايىَ

سةرزارى و نظيَسى ،هةرضةندة (جورىَ وةرطيَرانوا

وةرطيَرانا وى بىَ ى ذ تيَكستى بدةركوةظي .،واتوة

سةرزارى زؤر كةظنة

كةظنيا ثةيوةندييَن رِاميارى

وةرطيَوور دبيتووة ضوويَكةرىَ سووةرةكى و نووةبتنىَ

و كومةاليةتى و ئوابوورى دناظبوةرا مروظانودا و ل

ظةطوهيَزىَ تيَكستى يوة ،بوةلكو دبيتوة داهيَنوةر ىَ

ظى سةردةمى زؤرتر ثيَويستى كةفتية سةر.ئةظ جورة
لوودويظ دوو ريَكووا دضووي ،،ئووةوذى وةرطيَرانووا

سةرةكى"تيَكستىَ سةرةكى").

)(19

ئيَكسوووةر( مباشووور -

ثروسا وةرطيَرانىَ
ثيَشطةفتنا كولتور خبوظوة دطريو،

ئةطوةرىَ

وةرطيَرانىَ ذ ظاالتيةكىَ نوة نوة طةهشوتية وىَ رِادا
بةرز ،بةلكو وةرطيَران ذ ضةندين قوناغ و ياسوا و
ثشك ورِيَبوازان ثيَكودهيَ ،كوو هوةر ئيَوك وةكوو
خالةك ثشكداريىَ د ثروسا ثيَشوكةفتنا كولتوريودا
دكةت ل دويوظ بووارىَ زانسوتىَ وةرطيَوران تيَودا
كاردكةت و هةمى ثيَكظة دبنة زدريةكوا هوةظطرتى
يووا تووةما بووؤ طةهانوودنا ثووةياما وةرطيَران وىَ كووو ذ
ضةندين تةوةريَن طرن

ثيَكدهيَتبؤ ئةدامدانا ثروسا

وةرطيَرانىَ ،ئةوذى:
أ  -جوريَن وةرطيَرانىَ :
وةرطيَران
بؤ دوو جورا:

رِةنطةكىَ طشتى دهيَتة دابةشكرن

Simuitaneous

وةرطيَرانا دويظ ئيَك ( تتبعو -

) وريَكوووا

Consecutive

) .ىلَ

جووورىَ دويوىَ كووو وةرطيَرانووا نظيَسووى يووة ثو يووا
بةربةالظوووة ،جونكوووة ئووواميَرةكىَ طةهانووودن و
رِةوشووةنبريكرنا شارسووتانيا طشووتى يووة دناظبووةرا
مللةتانووودا).

)(21

كوووو

وةرطيَرانوووا بابوووةت

وظةكولينيَن زانستى رادبي .،زيَودةبارى وةرطيَرانوا
بابةت وظوةكولينيَن ئوةدةبى رادبيو ،وةكوى شوعر
وثةخشان

جوريَن خوظة.

دظةكولينيَن بةردةوامدا ،بوضونيَن جوودا لودور
جوريَن وةرطيَرانىَ و ثولينكرنا وان دياربوينوة كوو
(دزمانىَ ئينطليزيدا  Translationواتايةكا طشتى ية،
هيَماكرن

وةرطيَرانىَ .واتة بطشتى ئوةظ وشوة ذ

وةرطيَرانا سةرزارى و نظيَسى ثيَكواتية .بةىلَ هندةك
ثسثوران لسةر بنةمايةكىَ جوودا يوىَ ئوامرازان

950
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دوو جووووووورا وةرطيَرانووووووىَ

Interpretation

ث  -ثاراستنا ئةمانةتىَ لدةمىَ وةرطيَرانىَ.


)(25

رِادطةهينن ،ئةوذى جورىَ سةرزارى و نظيَسى ية).

 -رِيَبازيَن وةرطيَرانىَ:

)(22

ئةدةبياتيَن ئينطليزيذى هوةمان دابةشوكرن دايوة
جوريَن وىَ كوو ( Interpretationبوؤ جوورىَ ئيَكوىَ
هاتية بكارئينوان و  Interpreterبوؤ وى كةسوىَ
وى ئووةركى رِادبيوو .،هةروةسووا  Translationبووؤ
جورىَ دويىَ يىَ وةرطيَرانىَ هاتية طووتن و كةسوىَ
وةرطيَر هاتية ناظكرن بو .) Translator

)(23

هةر ئيَك ذ ظان هةردوو جورا ،ئوامرييَن خووة يويَن
تايبةت هةنة  .ىلَ هوةردوكان ئيَوك موةرة هةيوة،
ئةوذى ظيَكرا طةهاندنوة ،كوو (زؤر ذ ظةكولوةران
جوةكىَ سةربةخوة بؤ ظةكولينيَن وةرطيَرانىَ ددانن
و دوىَ باوةريىَ دانة كوو ئوةظ ظةكولينوة كوارةكىَ
بةرضوواظ ذبووواريَن جووودا نيزيووك دكووةت كووو ذ
ظةكوليينَ ئةدةبى و ديروكى و دةروونى و زمانظانى
ثيكوودهيَ .،وهنوودةكيَن ديوو وةسووا دبيوونن كووو
وةرطيَران ثارضوةكا الوةكوى و طرنطوة ذ زانسوتىَ
زمانىَ ثراكتيكى).

)(24

يا طورن

دظوىَ ظةكولينيَودا جوورىَ دويوىَ يوة

وتايبووةت وةرطيَرانووا ئووةدةبى كووو ثيَوودظى بووةهرةو
شارةزاييةكا بةرزة د زؤر بواراندا وةكى:
أ  -رِةنطظووةدانا دةربرينيَوو ،هووةردوو زمانووا لوودةظ
خواندةظانى.
ب  -شارةزايى د كولتور و زموانىَ هوةردوو الةنوادا

هةبي.،
ت -
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زؤر ذ ظةكولةر وزانواييَن دبووارىَ وةرطيَرانيَودا
كاردكةن ،ضةندين رِيَباو بؤ وةرطيَرانىَ داريَتينوة و
هةر ئيَك لدويظ رِيَبوازا زانايوةكى دضوي .،ىلَ
رِةنطووةكىَ طش وتى وةرطيَووران زؤر رِيَبووازان خبوظووة
دطري ،كو ضةند ذوان دسةرةكينة وييَن ديو ذى
دهيَنة بكارئينان .ىلَ بشيَوةكىَ كيَم و ئةو رِيَبوارذى
ئةظيَن خوارىَ نة:

*

.0

وةرطيَرانا واتا

واتا :دظىَ رِيَبازيَودا ،واتوا ذ

دةظىَ بنةرةتى دهيَتوة وةرطورتن ذاليوىَ وةرطيَريظوة
بىَىدةستكاريىَ دثيَكواتنا رِيَزمانيودا بكوةت .ئوةظ
رِيَبازة ذ هةميان طرنط ة.
.0

وةرطيَرانا وشة

وشة :مفا دظىَ رِيَبازيَودا بوؤ

خاندةظانى ئاسايى نينة ،بةلكو بوؤ كةسويَن ثسوثور
هةية كو شارةزاى تايبةمتةندييَن ثيَكواتا رِيَزموانى يوا
زمانىَ سةرةكى ييَن دةقىَ وةرطرتى بؤ زموانىَ ثوىَ
دهيَتة نظيَسني وةردطري.،
.3

وةرطيَرانا ظةطيَرايى :ئوةظ رِيَبوازة تنوىَ هوزر و

بنةماييَن سةرةكى ييَن دةظىَ وةرطرتوى وةردطريو،
و بؤ زمانةكىَ دى دهيَتة نظيَسني.
.4

وةرطيَرانا رِاظةكرى :ئةظ رِيِبازة دةقىَ بنوةرةتى

وةردطري ،كوو

كوارىَ راظوةكرنا وىَ رِادبيو،

وةكى رِاظةكرنا دةقيَن قورس وةكى دةقويَن شوعر و
قؤرئانا ثريؤز.
.5

وةرطيَرانا كوورتكرى :ئوةظ جوورة

كوارىَ

كورتكرنووا دةق وىَ بنووةرةتى رِادبيوو ،بووؤ طةهانوودنا
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بابةتووةكىَ دريَووذ بووؤ زمانووةكىَ دى

دةقووةكىَ

كورت.
.6

.0
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تيَطةهشووتنا بابووةتى :دظووىَ قوناغيَووداوةرطيَر

دبنةرةتدا هةول ددةت كو د وان تشتا بطوةهي، ،

وةرطيَرانا ئازاد :دظىَ رِيَبازيَدا (ثيَكواتا زمانى يا

ئةويَن نظيَسةرى مةبةستا دةربرينىَ تيَدا هةى .ئةو د

زمانىَ سةرةكى بةرضواظ نوا وةرطريو .،بوةلكو

وىَ قوناغيَدا

واتايةكا ئوازاد وطودواى دطوةل دريَسوي ،و واتوا

دكةت ،ثةيوةنديا واتايىَ دناظبةرا وشة و ئاخظتنيَن د

زمووانىَ دوي وىَ ئووةوا بووؤ دهيَتووة نظيَسووني تووةنوا بووؤ

دةظيوودا و ثةيوةنووديا كووةظن د ناظبووةرا ئوواخظنت و

طوداندنا ناظوةروكا واتوايىَ واتايوةكا دى لبةرضواظ

ديارديَن نة زمانيدا.

وةردطري.)،

.0

)* (26

وةرطيَران ظةطوهاستنا كولتورىَ مللةتةكى يوة
بنيواتىَ

خوظة بويَتة ثاراسنت و ثاشان بويَتة ظةطوهاسونت بوؤ
كولتورةكىَ دي  ،ضونكة وةرطيَر نة بتنىَ بابةتةكى
وةردطيَري ، ،بةلكو بابةتىَكولتورةكى

زمان و

دا و نووةري ،و شارسووتانيةتا ويظووة دطةهينتووة
مللةتةكىَ دي  .لةورا ثيَدظيوة لسوةر وةرطيَورى ،
ثيَض بكارىَ وةرطيَرانوىَ رابيو ، ،ثوةيرةوى ضوةند
بنةمايا بي ،كو ئةوذى ثيَكواتينة ذ:
ئيَك :قوناغا زةينى ( معنوي):
زمانناسىَ (ذان دؤليل) ظىَ ثروسا زةينى د قونواغيَن
خواريَدا دياردكةت:

)(27

دووبارة فؤرِمؤلةكرن :قوناغا دويوظ دوبوارىَ

دةربرينة كو ذ كريارا دووبارة دةربرينىَ ثيَكواتية بؤ

ت  -قؤناغيَن ثروسا وةرطيَرانىَ :
دجيوانيَدا  ،ئةظجا ثيَدظية ئوةظ كولتوورة

دوو جورا ثةيوةنديىَ دطةل دةظوى

واتا يا

مفا

كو ثيَويستى
.3

وةرطورتن ذ نيشوانيَن زموانىَ دى
هوئ و هزر يَظة هةية.

تةئيد :قوناغوا سويىَ و دومواهيىَ يوة د ثروسوا

نياسينا وةرطيَرانيَدا .ئةظ كارة

كون ولكرنا هوةظ

واتايا ثيَشنياركرى بؤ دلنيابوونىَ ذىَ كو ئايوا ئوةو
هةظ واتايوة

شويَوةكىَ توةما واتايوا دروسو ،و

ثوختا ئاخظتنا بنةرةتى دطوةهيني .،لوةورا وةرطيَور
دطول ظىَ ضةندىَ ،هوةوال تةئيودا وةرطيَرانوا خووة
دكةت.
ئةظ قوناغة د ثةرتوكا (زمان ،وةرطيَران و ثيَوةنديى
كولتوورةكان)يا ئيسماعيل زارعوى وةك شويَوةكىَ
داهيَنانىَ د ثروسا زةينى ثيَض نظيَسوينا وةرطيَرانيَودا
زانا (ذان دؤليل) ى

نةخشةيةكىَ ديواركرى

ظى شيَوىَ خوارىَ بةرضاظ كرية:

)(28
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دوو :قوناغا نظيَسينىَ:
ئةظ قوناغة ثشتى هزركرنا وةرطيَورى دهيَو،

.5

واتايا دةستةواذة و فريَزان.

ثةيا وبنةماييَن د دةظىَ سةرةكيدا ذبؤ طةهاندن

.6

خالبةندى.

زمانةكىَ دي  .ىلَ ثيَض ئةظ قوناغة بدوماهى بويَو.،

.7

اليىَ نظيَسينىَ (ضةث يان راس.)،

ثيَدظيووة وةرطيَوور تيَبينيووا ضووةند فاكتووةريَن طوورن
بكةت ،وةكى:

)(29

.0

دةظىَ سةرةكى.

.0

رِيَزمان د هةردوو زماناندا.

.3

رِيَنظيَس د هةردوو زماناندا.

.4

نةريتيَن نظيَسينىَ د هةردوو زماناندا.

951

هووةر

هووةمان شويَوة ماموسووتا (ئووازاد حةمووة

شةريف) ثروسا كريارا وةرطيَرانىَ د دوو قوناغاندا
دياركرية وةكى دبيَوذي(( :،لوة كواتى وةرطيَرانوى
هةر دةقيَك دوو قوناغ ديَنة ثيَشةوة .قوناغى يةكة
بريتيوووة لوووة كوووردةى تيَطةهشووونت لوووة دةق و
كردنووةوةىطوىَ و كووويَرة و شووفرةكانى هيَمووا
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زمانييووةكانى و ليَكدانووةوةى ئووالؤزى و ثلوزييووة
واتايى رستةيى و ئاماذةييةكان)).

ىلَ ماموستا (تةنطةزارىَ مارينى)

بويَتةكرن .ىلَ نابي ،بؤ تيَكستا سةرةكى بويَتةكرن.
.6

)(30

ضاظةكىَ دى

وةرطيَران هةلطرا ثةيامةكا ئاشكرا بي.،

ج  -مةرجيَن وةرطيَرى:

تةماشاى قوناغيَن زةينى يا وةرطيَرانىَ دكةت و سىَ
قوناغ بؤ ثولينكرينة ،ئةوذى:
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ضةند وةرطيَر يىَ شارةزاو بليمةت بيو ،،هوةر
دىَ هيَتة هذمارتن وةرطيَر نةك تاكة دانةر .ىلَ ئوةو

)(31

قوناغا خوينودنا هوويربني :دةسو ،ثيَدكوةت ذ

وةرطيَرا دكةت رِةنطظةدانا بةرهةمىَ سوةرةكى يوة

خواندنةكا هويربني ذ دةظىَ كو بويَتة وةرطيَران وىلَ

ثيَكواتيَن خوظة بؤ كولتورةكىَ دي  .ئةظجا ثورا

ثرسينىَ لسوةر هوةر نيشوان و هيَموا و ثيَزانينوةكىَ

طةهاندنىَ لسةر شيانيَن وةرطيَرى دراوةستي ،و تا

دكةت ،داكو د دةقيدا دةرباز دبي.،

ز رِادة دىَ شيانيَن خوة بؤ ظىَ كريارىَ مةزيَخي.،

.0

.0

قوناغا وةرطيَرانا ثيَشني.

.3

قوناغا دناظبةرا وةرطيَرانىَ

را و

ئةظ كريارةذى
زمانىَ ئوريطينوال

وةرطيَرانيَن ذبؤ زمانيَن دى.

ث  -مةرجيَن دةقىَ وةرطيَراى:
زيَدةبارى دويظرونا وةرطيَرى بؤ قوناغ و ياسوا
و بنووةماييَن ثروسووا وةرطيَرانووىَ ،ثيَدظيووة لسووةر
وةرطيَرى دويظرونا ضةند مةرجان بكوةت لودةمىَ
كريارا وةرطيَرانىَ ،ئةوذى:
.0

وةرطيَووران

**

ويَنووةكىَ دروسوو ،وراسووتةقينة

وشة وهزريَن تيَكستا سةرةكى بدةت.
.0

شيَوازىَ وةرطيَرى دتيَكستا وةرطيَرايودا بويَتوة

دياركرن و رِةنطظوةدانا شويَوازىَ دةقوىَ سوةرةكى
بي.،
.3

وةرطيَووران

سووالوخةتا وةرطيَرانووىَ بويَتووة

خواندن و وةكى تيَكستا سةرةكى بي.،
.4

وةرطيَووران نوي بيوو ،ذ تيَكسووتا سووةرةكى و ل

سةردةمىَ وةرطيَرى بي.،
.5

دبي ،الدان يان زيَدةهى بؤ وةرطيَرانىَ

ئاسانى ناهيَ ،،ضوونكة دىَ بيتوة

نوينوووةرىَ بةرهوووة و نظيَسوووةر و مللةتوووةكى و
هةمبةرى ظوىَ ضوةندىَ ،دىَ توشوى رِةخنوىَ بيو.،
لةورا ثيَدظية ضةند سواخلةتةك لودةظ هوةبن و ل
دويظ ضةند مةرجةكا بري .،داكو سوةركةظتنىَ د
كريارا خوة يا وةرطيَرانيَدا بدةستظة بيني .،ةوذى :
.0

زانينا دوو زمانا ،زمانىَ ذيَدةرىَ سوةرةكى و

زمانىَ بؤ دهيَتة وةرطيَراى .
.0

بةهرا سروشوىَ لودةظ هوةبي .،دا بكاريو،

ضيَذةكىَ

وةرطيَرانا خوة بدةت وكارىَ خووة

متامى ئةدا بدةت.
 .3ثاراستنا رةسةنايةتيا تيَكسوتا سوةرةكى بويَتوة
ثاراسنت ذاليىَ وةرطيَريظة.
 .4شووارةزاى دوى بواريوودا هووةبي ،،ئووةوىَ
ظةكولينىَ لسةر دةت.
 .5شارةزاى دهونةرىَ وةرطيَرانيَدا هوةبي ،وةك
زانستةك و تيَدا يىَ هويربي.،
 .6زانيارييَن ثيََدظى لدةظ هةبن بؤ رِاظةكرنا دةظىَ
بنةرةتى.
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.0

سيستةمىَ دةنطى

.0

ثيَكواتنا سينتاكسى

ثيَدظية ئةمانةت لدةظ وةرطيَرى هوةبي ،ويوىَ

.3

ووردةكارى (مفردات)

دويربيوو ،ذ هشووكةبرييىَ و وةرطيَرانووىَ نةكةتووة

.4

دةستةواذة

ئامريةك بؤ طةهاندنا مةرةمني خوة ييَن تايبةت.

.5

شيَواز

.7

هةردوو زمانا دا هةبي.،
.8

بةرضووواظ وةرطرتنوووا وى بوووؤ خانووودةظانىَ

.9

وةرطيَرانىَ.

ذ دوو البةنانظووة ،ئووةوذى ثيَكواتينووة ذ (طوووتن و

شووارةزاييةكا بووائ دكارئينانووا فةرهوووةنطا

.02

هةردوو مللةتاندا هةبي.،

طوورينا وىَ وهةروةسا ثيَكواتة

ئاظاكرنا رسوتىَ

ظة دهةردوو زماناندا).

)(33

دظيَ ،وةرطيَرى ئاطة ذ ثيَشكةظتنا سةردةمى

.00

واتة دكارين تةماشةى ئاستةنطيَن زمانى بكوةين

هةبي ،،تايبةت دوى بوارىَ ئةو تيَدا كاردكةت.

دوو :ئاستةنطيَن كولتورى:
دظيَريَدا زاراظوىَ رِةوشوةنبريى بةرامبوةر زاراظوىَ

ح  -ئاستةنطيَن ثروسا وةرطيَرانىَ:

ئينطليووووووزى ( )Cultureبكاردهيَوووووو ،كووووووو

ضووةندين ثيَشووكةظنت بكةظيتووة دبوووارىَ زانسوو ،و

((ضوارضيَوةيةكى طشتى ية بؤ رِةوشتى مرؤظ لة نيَو

هونةر وئةدة دا ،هوةر ئاسوتةن

و طريوطرفو،

كؤمةلدا و زمانيض بةشيَكة لة ضوارضيَوةية)).

)(34

هةنووة وةرطيَوور توووئ دبيتووىَ دئةداموودانا ثروسووا

لةورا هةر مللةتةكى كولتورىَ خوة يىَ تايبةت يىَ

وةرطيَرانيَدا و مةزن ين طرف ،ومةزن ي ،طرفو،

هةى ،وةكوى دا و نوةري ،و ثيَشوكةظتنا وان يوا

بؤ دويربونا زمانى وكولتورى ظةدطوةري .،لوةورا

زانستى و هونةرى و ئةدةبى  .ئةظةية مللوةتان

لةورا دكارين ظان ئاستةنطان دابوةئ بكةينوة سوة

كولتورى ذ ئيَك جودادكةت ول ظيَورىَ وةرطيَوران
كووارىَ ظيَكراطةهانوودنىَ دناظبووةرا كولتورانوودا

دوو جوران:

رِادبيوو .،واتووة (ظيَكراطةهانوودن

ئيَوك :ئاستةنطيَن زمانى:

Communication

زمان دضةند اليةنيَن بنةرةتيدا وةكوى ئويَكن .ىلَ

دناظبةرا كوةس و و مللوةتيَن جوودادا هوةردة يوا

دهةمان دةمدا هةر زمانةكى ياسا و دةستوريَن خوة

ئاسان نينة .ئةظجا دبيتة كار يان بةرثرسيا وةرطيَرى

ييَن ذى هةنوة كوو سواخلةتيَن وىَ ذ زموانيَن ديو

كو ببيتوة ثورةك يوان خةلةكوةكا ظيَكراطةهانودنىَ

جووودا دكووةت وئةظووة دبنووة ئاسووتةن

درِيَيووا

وةرطيَرانيَوودا و جوداهيووةكىَ دناظبووةرا هووةردوو
زماناندا ثةيدادةت ،ذاليىَ:

)(32
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ئاريشيَن وةرطيَرانىَ ثيَكدهيَن ،ئوةويَن ذ ثيَشوكةظتنا
ديروكى دناظ زمانةكى بتنىَ دا ثةيدادبن).

)(35

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

1144 ،461 -411

ئةظة نابيتة ئةطوةر كوو كريوارا وةرطيَرانوىَ نةهيَتوة

اليوةنيَن رِاميوارى و ئووايينى ظوة هةيووة وةكوى وشووا

كرن ،هةرضةند كولتورى تايبةمتةندييَن خوة هةبن.

دميوكراسيةت.

ىلَ دثشكدارن لسةر ئيَك زةموني و ذيوان  .وةكوى
(رومووان ياكوبسوون) دبيَووذت ( :دشوويانداية هووةمى
سةربوريَن هزرى و ثشكيَن وىَ بويَنوة ظةطوهاسونت
بؤ هةر زمانةكىَ دى ل جيوانىَ).

)(36

هةر ضةوابي ،،زؤر تيَطة و دةسوتةواذة هةنوة
بووؤ وةرطيَرانووى دقورسوون .ىلَ ئةظووة وىَ رِامووانىَ
ناطووةهيني ،كووو لوودور ضووةند دةسووتواذيَن دى
بطووةرين ،ذثيَخةمووةت وةرطيَرانووا ظووان تيَطووةها و
ئاستةنطيَن كولتورى ثيَكواتينة ذ:

)(37

.0

ئاستةنطيَن كولتورىَ دةوروبوةر :دةوروبوةر و

سروش ،كوارةكىَ زؤر دكةنوة سوةر وان زموانيَن
دكةظنووة دوى ضارضوووظةيدا و زؤر واتووة دنوواظ وى
زمانيدا سةرهلدةن.
.0

ئاستةنطيَن كولتورىَ ماددى :ئةو وشةنة ئةويَن
زانستكرنا زمانىَ مللةتةكى دهيَنة ثويَض وةكوى

وشا راديوو ،توةليفون .كوو

مللةتوةكى ظوة يوا

دطريَداينة و وةرطيَرانا وان يا قورسة.
.3

ئاسوووتةنطيَن كولتوووورىَ كومةاليوووةتى :هوووةر

مللةتةكى دا

ونةري ،وبريوباوةريَن كومةاليةتى

هةنة .ئةظ جورة جوداهية زؤر جواران دبيتوة هوؤيىَ
دروسووتكرنا ضووةند ئاسووةنطان وةكووى زاراظيَوو،
فولكلورى.
.4

ئاستةنطيَن كولتورىَ ئايودؤلؤذى :ئوةو وشويَن

ئايدولوذينة كو طريَداى بري و باوةريَن مللةتينوة و
مجوجوال دةروونى سوةرهلدةن و ثةيوةنودى

ثشكا دويىَ
رِوىلَ وةرطيَرانووىَ د كولتووورىَ كوووردى ذبووو
رِيَثيَدان

بزاظا وةرطيَرانا كووردى ،هوةوليَن زؤر

هاتينةكرن بؤ دةولةمةندكرنا كولتورىَ كوردى
رِيِيا وةرطيَرانىَ ،هةرضةندة

خمابنى ظة وةرطيَوران

زور طةشووة نووةكر و طووويرو بوووو ل كوردسووتانىَ،
جونكة ((بارودؤخى كوردستان بؤ ماوةيةكى دوور
ودريَوووذ هوووةر لوووة دواى سوووةدةى شةشوووةمةوة
نالةباربووة و ميللةتةكةمشان هةر كاتةى لة اليةن
ميللةتيَكى دى وةك عةرة يان فورس يان توورك
 ...هتد ،داطريكراوة هةر بؤيةئ بوارى نووسني و
دةربوورين و وةرطيَووران ىلَ طوورياوة يووان تةسووك
كراوةتةوة )).

)(38

هةروةسا ئةظ طريوبونوة بوؤ ضوةند ئةطوةرةكيَن
ديذى ظةدطةري ،،ذوانذى (ئةطةرةك دكةظيتة سةر
ملىَ خويَندكاريَن كوورد ئوةويَن ل مللوةتيَن بيوانى
خواندين و ذمارةكا كيَم ذوان

ئةركىَ وةرطيَرانا

ثةرتوكيَن زانستى و داهيَنانىَ رِابوينوة).

)(39

ئوةظجا

ذبؤ نةهيَالنا ظان ئاستةنطان ،وةرطيَران بؤ كووردان
زؤر ثيَدظيووة  ،ذبووةر (( ضووو دةرفووةت بووؤ زمووانىَ
كووردى تووا نوووا ثةيدانةبوويوة كووو

شويَوةيةكىَ

خؤزايى بريَظة برة ،ذبوةر سوةردةميَن ضةوسواندن،
قةدةخةكرن و هةولدانا ذناظربنا ظوى زموانى .زموان
وةرطيَرانو وىَ تيَكلوووداريىَ دطوووةل سيسوووتةميَن
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تيَراماندنيَن نوو دكوةت ،ذبوةر نوةبوونا دبسوتان و

ضووةندىَ و ئووةو بووزاظيَن كوووردان كوورين ذبووؤ

زانكؤيوووان ،زموووانىَ كووووردى ذار و بةلوووةنطاز و

دةولةمةنكرنا ثةرتوكخانا كوردى ،ماموستا (ئوازاد
حةمة شةريف) ظىَ ضةندىَ

لسةرنةكاركرن ماية )).

)(40

كارةسوات دزانيو،

ذبةر ظان ئةطةرا ،كاريطةريوةكا موةزن كةفتيوة

وةكى دبيَوذي(( :،نزيكوةى ( )191سواليَكة كتيَبوى

سةر كواروانىَ ثيَشوكةفتنا كولتوورىَ كووردى .ىلَ

كوردى لة ضاث دةدريَنت ئةطةر لة فةرهةنطةكةى

رِوشوونبرييَن كووورد ل ظووىَ خوواىلَ نةراوةسووتاينة و

طارِزؤينيووةوة*** دةسوو ،ثوىَ بكووةين  ...تووا ئيَسووتا

بةردةوامى دا ية بزاظا خوة هوةر ذ كةظنودا لسوةر

نزيكةى ( )1511كتيَب بة زمانى كووردى لوةناوةوة

دةمىَ مريطةها وةرطيَرانا كوردى هاتيوة كورن ذبوؤ

و دةرةوةى كوردستاندا لوة ضواث دراون لوة نواو

بيواظيَن زانسوتى وئوةدةبى

ئةواندا نزيكةى ( )511كتيَبى وةرطيَوردراو بةرضواو

وةكووى وةرطيَرانووا ثووةرتوكا ( دةسووتورىَ زمووانىَ

دةكةويَ ،بة تةفسريى دينة و فةرهةنطة دوو زمانى

كوردى) ذاليىَ (عوةىل توةرةماخى) ظوة

و سىَ زمانييةكانيشةوة)) (42).ئةطةر نيَرينةكىَ لظوىَ

هاتية وةرطيَوران ل سواال  9519ىَ بوؤ سوةر زموانىَ

بوضونىَ بكةين ،دىَ بينني كوو وةرطيَرانوا كووردى

كوردى .واتة دظيَريَدا دياردبي ،كو هوةر دكةظنودا

سةرةتايا

مةرةما كةسىَ كوورد
عةرةبى

كوووردان

ثيَوودظيا وةرطيَرانووىَ زانيووة وهووةوال

جيَبةجيَكرنا وىَ كرية.

وةرطيَرانا كوردى دداني.،وةرطيَرانوا كووردى بوؤ
سووةردةمىَ عووةىل تووةرةماخى دزظريوو .،ئووانكو ذ

هةروةسا خزمةتا مةزنا (خانى) كرى دفةرهةنطا
(نوبوار) دا بؤ زارويويَن كوورد

كةظن ة ذ سةردةمىَ ظىَ فةرهةنطىَ كو

زموانىَ كووردى

وعةرةبى داناى.

سةردةمىَ فةرهةنطىَ ( )9111كةظن ة.
ىلَ دظى سوةردةميدا وةرطيَرانوا كووردى بويَزتور
كةفتيوووة وةك هوووةر بابوووةت و بياظوووةكىَ ديوو .

ئةظة وزيَدةبارى وةرطيَرانا ضوةندةها بةرهوةميَن

وةرطيَرانىَ رِة و رِيشواليَن خووة بسوةر جيوانيَودا

دى ذاليىَ زانا و رِؤشنبرييَن كوردظة دزؤر بياظانودا

داطرتينة وبوية ثيَدظيا هوةر مللةتوةكى و ئةطوةرىَ

مينا (زمان ،ضريوك ،ثةخشان ... ،هتود) كوو ظوان

ثيَشكةفتنا وى.

بزاظا بةردةوامى دا ثيَشكةفتنا ئوةدةبياتيَن كووردى.

مللةتىَ كوردذى وةرطيَران كرية ئامريىَ وةرار

لةورا (( لة دوا دوايى سةدةى هةذدةية ميللوةتى

و ثيَشكةفتنا كولتورىَ خووة و ذمارةيوةكا موةزن ذ

كورد بووة خاوةن هوشويارى نةتةوايوةتى خووى و

ثةرتوكيَن جيوانى ييَن بناظ ودةن

دطش ،بياظانودا

بريى كوردايةتى لة ميَشكى ثذاو دةسوتى كورد بوة

وةرطيَراينووة سووةر زمووانىَ كوووردى و ثووةرتوكخانا

نووسني بة كوردى .جا هةر لةو ميانةشوةوة بوريى

كوردى ثىَ دةولةمةنكرية و تايبةت بيواظىَ ئوةدةبى

لة وةرطيَران كردؤتوةوة )) ) . (41ىلَ سوةرةراى ظوىَ

طرنطيووةكا مووةزن ثووىَ هاتيووة دان ،ضووونكة ((

911

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

وةرطريانى ئوةدةبى و بوريى ى كواريَكى داهيَنوانى
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ئةكادميى ظة ،ز ذاليىَ رِاطةهاندنىَ ظة.

بةرزة لوة رِوى طرنطييوةوة شوان ئوةدا لوة شوانى

طوظارا (ثةيظ) ذى بزاظةكة بؤ دةولةمةنودكرنا

طرنطيى نووسراوة بنةرِةتيةكان وئاسوؤى نووىَ لوة

كولتورئ كوردى ل دةظةرا بةهدينان .ئةظ طوظوارة

ثوويَض كةلووةثوورى ئووةدةبى ونةتةوةييوودا فووراوان

دهيَتة نياسني كو طوظارةكا ئةدةبى وةرزى ية .هةر

ئةكاتوووةوة وكةرةسوووةى كةلوووةثوورى بوووريى ى

سىَ مةها جوارةكىَ دةردضوي ،وهوةر ذ دىركرنوا
ذمارا ئيَكىَ و تا نوكة دريشومىَ بوةالظكرنا بابوةتيَن

دةولةمةند ئةكا)).

)(43

هةذى ية بيَوذينكو ئوةظ بةرهةموة

زؤر زمانوا

وةرطيَراى ذ دةس ،نةداية.

هاتينة وةرطيَران وةكى زمانىَ ( عوةرةبى ،تووركى،

ئووةظ طوظووارة

فارسى ،ئينطليزى ،رِوسى ،فرةنسوى ... ،هتود ) و

سليَظانةى) دهيَتة وةشاندن ذاليىَ ئيَكةتيا نظيَسةريَن

ئةو بةرهةميَن وةرطيَرايذى زؤر بواريَن جوراوجوور

كوردظووة – تووايىَ دهوووكىَ ظووة مينووا (حةسووةن

خبوظة طرتينة وةكى ( فةرهوةن  ،ديوروك ،ئوايني،

سليَظانةى ،عصم ،حممد بدل ،ساحل غازى ،شوةمال

رِاميارى ،زمان ،هونةر ،ئةدة  ... ،هتد ).

ئاكرةى  ... ،هتد).

واتووة وةرطيَووران ل كوردسووتانىَ بويَووز كةفتيووة و

لةورا طوظارا ثةيظ بؤية مةلبةندىَ ثةيظا كوردى ل

لسةانسوووةرى كوردسوووتانىَ بويَوووز كةفتيوووة و

دةظةرا بةهدينان بؤ طشو ،ثارضويَن كوردسوتانىَ و

بةرضووواظى دهيَتوووة

ذبةر ظىَ يةكىَ كو طوظارةكا رِةسةنا بةهدينى يوة ل

وةرطووورتن .تايبوووةت دظوووى سوووةردةميدا ،زؤر ذ

دةظةرىَ ،بياظىَ وةرطيَرانوىَ

ئاسوتةكىَ ثيَودظى و

رِوشنبرييَن كورد شارةزايى ث د زمانةكى دا هةيوة

بةرز دهندةك بابةتيَن طوظاريَدا هاتيوة بةرضواظكرن.

و ئووةظىَ رِؤشوونبرييىَ بووؤ طةهانوودنا ثيَزانينووان بووؤ

لووةورا ظةكولووةرىَ ئووةظ طوظووارة كريووة منوونووا

كولتورىَ كوردى د موةزيَخن .لوةورا ثيَودظيا ظوى

ظةكولينىَ .هةر ذ دةستثيَكا وةشواندنا هوةذمارا

لسةنسوووةرى كوردسوووتانىَ

سةردةمى بؤ وةرطيَرانوىَ

رِيَظةبووةريا ماموسووتا (حةسووةن

() 9

بةرضواظى دكولتوورىَ

لساال  9110ىَ تا وةشاندنا دوماهيك هةذما ( )51ىَ

كورديدا هاتية وةرطرتن ،تايبةت دةظوةرا بةهودينان

ئووا ئووةظ سووالة  1191هاتيووة وةرطوورتن و هووةرا

وثشتى سةرهلدانىَ ل ساال 9119ىَ كو زؤر نظيَسني

بةردةوامة.

وبةرهةميَن مفوادار هاتينوة بوةالظكرن و بةرهوةميَن

طوظارا ثةيظ طرنطى داية وةرطيَرانىَ و د ضوار

وةرطيَراى هاتينة ضواثكرن و بوةالظكرن دطوظوار و

بياظاندا بةالظكرينة .ئةوذى ثيَكواتينة ذ (ظوةكولني،

رِؤذنامانوودا .هةروةسووا كاركرنووا كةس ويَن ثسووثور

ضريوك ،شانؤ ،ديوانا ثةيظىَ ) .زيَدةبارى بوةالظكرنا

دبوارىَ وةرطيَرانيَدا .زيَدةبارى خواندنا وةرطيَرانىَ

هةمان تةوةران

ثيتيَن التينى و ذبةر ظىَ طرنطوى

ل كوليذيَن تايبةتب ظىَ ثسثوريىَ ظة .ز ذاليىَ

و بايووةخىَ طوظووارا ثووةيظ

وةرطيَرانووىَ داى،

919

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

تةوةرىَ ظوةكولني فايلوةكىَ تايبوةت
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بابةتوةكىَ

ظةكولينيَن جوراوجور ييَن وةرطيَرايى دظى تةوةريدا

دةسوو ،نيشووانكرى ل ذيَوور نوواظىَ (فووايلىَ ثووةيظىَ)

ل دور زؤر بابووةتان وةكووى (شووعر ،بنياتطووةرى،

بةالظ دكةت.

ئةدةبىَ بوةراوردكارى ،رِةخنوا ئوةدةبى ... ،هتود)

بابةتيَن وةرطيَراى د بةرثةريَن طوظاريَودا هاتينوة

ذاليىَ زؤر نظيَسةرانظة وةكى :عصم ،حممود بودل،

بةالظكرن و نةبتنىَ د تةوةرةكيدا ،بوةلكو دطشو،

ستار على ،حكيم عبداللوة ،صبيح حممد حسن ،و

تةوةريَن طوظاريَدا هاتية بكارئينان ،تايبةت توةوةرىَ

ضةنديَن دي .

ضووريوك .ىلَ هووةر ضووةندة وةرطيَووران د هنوودةك

ضريوك:

بيوواظيَن ديوودا

كيمووى هاتيووة وةرطوورتن وةكووى

تةوةرىَ (شانؤ).

طوظارا ثوةيظ ثيَكواتينوة ذزؤر توةوةران وةكوى
(ظةكولني ،ضريوك ،ديوانا ثةيظىَ )...،و وةرطيَوران
رِيَذيَن جودا تيَدا هاتية بكارئينوان كوو دهنودةك
هنوودةكيَن دي و

رِيَووذةكا بووائ هاتيووة بكارئينووان و
كيَمووى هاتيووة بكارئينووان وئووةو

تةوةرذى ثيَكواتينة ذ:

وةرطيَراى هاتينة بةالظكرن .ئةظ تةوةرة ث ى هةمى
تووةوةريَن دى وةرطيَووران تيَوودا هاتيووةكرن .ئووانكو
ضريوك ث ذهوةمى بابوةتيَن ديو هاتيوةوةرطيَران،
ضونكة وةرطيَرانا ضريوكىَ ث دةليظة يوا داهيَنوانىَ
تيَدا هةية و ذبةر كوو خوةيال و سووزا دةروونوى و
ليَكرواندن و دركة تيَدا نينوة .بوةروظاذى شوعرىَ
كووووو طوورينووووا ثةيظووووةكىَ يووووان وةرطيَرانووووا
رِامانةكا نة دروس ،دبيتة ئةطةرىَ تيَكودانا رِامانوا

ظةكولني:

.0

ئةظة تةوةرىَ هةرة طرن

بويوة و ل ثوال ئيَكوىَ

دظووى تةوةريوودا دهيَوو ،كووو تيَوودا ( )04ضووريوكيَن

رِوىلَ وةرطيَرانىَ د تةوةرِيَن طوظاريَدا

تةوةرانوودا

.0

طوظارا ثةيظ زؤر طرنطى دايوة ظوى توةوةرى و
وةك ياديار تةوةرىَ ظةكولني ،فايلةكىَ تايبوةت
بابةتةكىَ دةس ،نيشوانكرى تةرخاندكوةت ل ذيَور

شعرىَ

طشتى.

نظيسةريَن ضريوكيَن وةرطيَوراى دظوىَ طوظاريَودا
بةالظكرين دزؤرن وةكوى نظيَسوةر سواحل غوازى و
حةسةن سليَظانةى و زةينة يائ و ضةنديَن دي .

ناظىَ ( فايلىَ ثوةيظىَ ) و د هوةذمارا ( )41يوا سواال

.3

تووةرخانكرن وتيَوودا ( )1ظووةكولينيَن جوراوجووور

دويىَ دهيَ ،ثشتى تةوةرىَ ضريوكىَ ،ذبةر طرنطيوا

 1111ىَ فووايلىَ ثووةيظىَ بووؤ (وةرطيَووران) ىَ هاتيووة
دةربارةى وةرطيَرانىَ هاتينة بةالظكرن.
ضشووكداريا نظيَسووةريَن كووورد د ظوىَ طوظاريَوودا
دبووةالظكرنا بةرهووةميَن وةرطيَريوودا طةهشووتية

911

()11

ديوانا ثةيظىَ:
ئةظ تةوةرة بؤ طرنطيا كارئينانا وةرطيَرانىَ ل ثوال

وىَ لدةظ وةرطيَريَن شوعرىَ
بؤ ثيَدظيا خواندةظانىَ مة

وىَ موةرةمىَ ديتيوة
نياسينا شاعريَن بيانى و

ئاستىَ شعرا جيوانى .لةورا وةرطيَرانا شعرا بيانى .

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

لوةورا وةرطيَرانوا شوعرا بيووانى كريوة ئوامريةك بووؤ
روشنبريكرن و نياسينا خواندةظانا

ئاسوييَن شعرا
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هةروةسوووا توووةوةرىَ ظوووةكولني () ظوووةكولني
بةالظكرينة و ل ثوال سويىَ دطوظاريَودا دهيَو ،و

جيوانى .سةرةراى زةمحةتا وةرطيَرانا شوعرى .كوو

ريَذا  %54ىَ دطوظاريَدا هاتينة بةالظكرن.ىلَ تةوةرىَ

كوووارةكىَ زؤرىَ قورسوووة ،ىلَ زؤر شوووعر هاتينوووة

شووانؤ تنووىَ ( )0شووانؤييَن وةرطيَووراى د سووةرجة

وةرطيَووران ذاليووىَ :شووةمال ئوواكرةيى و حةسووةن

هةذماريَن طوظاريَودا بةالظكرينوة ول ثوال دومواهيىَ

سووليَظانةى و ئةناهيوود حووةمو و مةسووعود خالوود
طوىل و طةلةكيَن دي .
.4

دهيَ ،كو

رِيَذا  %5بةالظكرينة.

واتة طوظارا ثةيظ

شانؤ:

()10

بابةتيَن وةرطيَراى لدور

(ضووريوك ،ظووةكولينيَن ئووةدةبى ،شووعر ،شووانؤ)

طوظووارىَ زور طرنطووى نةدايووة ظووى تووةوةرى .و

بةالظكرينة.

ظىَ ضةندىَ دياردبيو ،كوو طوظوارا

دبي ،ئةظوة ظةدطوةري ،بوؤ كيَميوا خوتنودنا موة و

ثةيظ بوية ثرةكا ظيَكورا طةهانودنىَ بوؤ خانودةظانىَ

بةالظكرنا وىَ ل دةظةرا بةهدينان ،ضةنكة تنىَ سوىَ

طوظووارىَ ل دةظووةرا بةهوودينان و دةوروبووةر .واتووة

شانؤييَن وةرطيَوراى دطوظاريَودا هاتينوة بوةالظكرن،

طوظارا ثةيظ بوية ئامريةكى

نياسوينا كولتوورىَ

ئةوذى ذاليىَ نظيَسةران (جةطةر تاهوا ،انوور حممود

ئةدةبىَ جيوانى .هةرضةندة ئوةظ رِيَوذيَن وةرطيَوراى

تاهر) ى ظة.

زؤر د هندةك تةوةراندا نةهاتينة وةرطيَران و ئةظوة

واتة مذارىَ ظان وةرطيَرانا د تةوةريَن طوظاريَودا

خبوة دبيتة ئامريةك بؤ ثيَشكةفتنا ئةدةبى ل دةظةرىَ.

دياردبي ،كو ( )10ىَ بابةتيَن وةرطيَراى د سةرجة

واتووة طوظووار بؤيووة ئووامريةك

تةوةريَن طوظاريَدا هاتينة بةالظكرن وزؤر بةرثوةريَن

ئووةدةبىَ جيوووانى .هةرضووةندة ئووةظ رِيَووذيَن بابووةتيَن

طوظارىَ خبوظة طرتينة و دزؤر تةوزةراندا بايةخةكىَ

وةرطيَوووراى زؤر د هنووودةك تةوةرانووودا نةهاتينوووة

مةزن ثىَ هاتية دان ذ اليىَ زؤر نظيَسةريَن كوورد و

بووةالظكرن .تايبووةت د تووةوةرىَ شووانؤيىَ دا .ىلَ

رِيَذيَن جودا هاتينوة بوةالظكرن وةكوى توةوةرىَ

خواندةظانىَ وةرطيَرانىَ و شةيداييَن ئةدةبىَ جيوانى

ثوال ئيَكوىَ دطوظاريَودا

خبوظة طريَداينة و زؤر ثيَزانني و ظةكؤلينيَن ئوةدةبى

ضريوك () بةالظكرينوة و
دهيَووو .،واتوووة

ريَوووذا  %11ىَ دطوظاريَووودا

هاتية بكارئينان.
تةوةرىَ ديوانا ثةيظىَ () شعر بةالظكرينة و ل ثال
دويىَ دطوظاريَدا دهيَو ،ذاليوىَ وةرطيَرانيَظوة و

نياسووينا كولتووورىَ

مةرا داينة دياركرن و نظيسةريَن جيوانى ييَن
ناظ و دةن

بؤ مة داينة نياسني .ئةظة هةمى

رِيَيا

بابةتيَن وةرطيَراى د تةوةريَن طةظارا ثةيظودا هاتينوة
بةالظكرن.

ريَذا  %51ىَ دطوظاريَدا هاتية بةالظكرن.
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ثسثوريا خوة وةرطيَرانىَ بكوةت

ئةدا و رِاسثاردة
وةرطيَران دهيَتة هذمارتن لقةك ذ لقيَن زانسوتىَ
زمانى و ثرةك بؤ طةهاندنا كولتورىَ مللةتةكى بؤ
مللةتووةكىَ ديوو و طرنطيووةكا زؤر هةيووة بووؤ
كووارتيَكرنىَ لسووةر اليووةنيَن زانسووتى و هونووةرى
وئووةدةبى .ئووةظجا و لثووةى ظ وىَ ظووةكولينىَ ضووةند
ئةدامةك

ظى شيَوىَ خوارىَ دياردبن ،ئةوذى:

وةرطيَران دبيتوة لقوةكىَ طرنطوىَ ثوةرتوكخانا

.0

نيشتمانى يا هةر مللةتةكى.
وةرطيَران

.0

ظةطوهاسوتنا زانيوارييَن كولتوورا

رِادبي ،وةكى زانيارييَن زانستى و ئةدةبى.
طوظوارا ثوةيظ بابوةتيَن وةرطيَوراى دطوظاريَوودا

.3

بةالظكرينة ،د تةوةريَن (ضريوك ،شوعر ،ظوةكولني،
شوووانؤ)

( )10بابوووةتيَن وةرطيَوووراى هوووةر ذ

ذمارة( )51-9دا.
طوظووارا ثووةيظ زيَوودة طرنطووى

.4

ضووريوكا

وةرطيَراى داية ،ذبةر كو دةليظا داهيَنوانىَ زؤر بوؤ
وةرطيَرى دياردبي.،
ديتنا ظةكولةرىَ بزاظا كوردى يا وةرطيَرانوىَ توا
نوكووة د ئاسووتىَ بووةرز و ثيَدظيوودا نينووة ،لووةورا
رِاسثاردىَ دكةت كو:
.0

زؤر ظةكولني دظى بواريدا بويَنوة كورن و ببيتوة

هؤيووةك بووؤ ثيَشووكةفتنا وةرطيَرانووىَ ل دةظووةرىَ د
طش ،بواراندا.
.0

زيَدةتر طرنطى ثوىَ بويَتوةدان دطشو ،بوواريَن

زانستى و هونةرى وئةدةبيدا و هةر ئيَوك لودويظ
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مفوا وةرطرتنوا

سةربورا ل دويظ ياسا ودةسوتوريَن وةرطيَرانوىَ
ضيَذ و داهيَنانةكا بةرز.
.3

بابةتيَن جوراوجوريَن ئوةدةبى دطوظوارا ثةيظودا

بويَنة وةرطيَران وهةذمارةكا تايبةت يان ثاشوكويةك
بؤ وةرطيَرانىَ تيَدا بويَتة تةرخانكرن.
.4

دامةزراندنا دةزطةهةكىَ طشتى يىَ وةرطيَرانوىَ

كو تيَدا :
أ -ئةركىَ وةرطيَرانىَ ل جيوانىَ بويَتة دياركرن بوؤ
ثيَشوكةفتنا

دةولةمةندكرنا كولتورىَ كوردى
وةرطيَرانىَ.

ب  -كاركرنووا ثسووثوران و نظيَسووينا ظووةكولينيَن

ئووووةكادميى لوووودور وةرطيَرانووووا زانسووووتيَن
سةردةمى،ئةويَن ئةظرو مللةتىَ كورد ثيَودظى ثوىَ
هةى.
ت -هاندان وخةالتكرن و ضواثكرنا وان بةرهوةمان

وةك ئاسانكارى دظى دةزطةهيدا.
ث -دةرئيَخستنا طوظارةكا تايبةت


وةرطيَرانىَ .

ثةراويز

()0

(( رِوىل وةرطيَران لة ذيانى سةردةمدا )) ،مةجيد ئاسنطةر،

طوظارى رِامان ،ذ ،01هةوليَر  5 ،ى تةممووز  ،9111ل .94
()0

((الترجمةبيناألصالةوالداللة))،د.فؤادعبدالمطلب،مجلة

اآلداباألجنبية،العدد،10دمشق،9111،ص.91

www.ar.gantara.de/webcom/show-artide.php/-c.337/-nr.11/i.htm
)(3

Gutknecht,Christoph (2003:392-393). Translation in The
Handbook of Linguistics. Eds Aronoff, Mark & Rees – Miller,
Janie. USA:Blackwell publishing.
()4

وةرطريانى ئةدةبى ،نظيَسن :د.يوئيل يوسف و ييَن دي  ،وةرطيَران:

غازى فتاح وةيسى ،ضاثخانةى زانكوى سةالحةددين ،هةوليَر،9114،ل.91
()5

هةمان ذيَدةر و الثةر.

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى) ،بث

)(6

Larson,Mildred (1984: 3). Meaning – besed Translation:
A Guide to cross – Language Equivalence. USA: University
press of American, Ins.
()7

ئةوذى-1:زمان ،وةرطيَران و ثيَوةنديى كولتوورةكان ،ئيسماعيل

)(8

مبادئالترجمةوأساسياتها،د.ايناسأبويوسفود.هبةمسعد،

مطبعةمركزجامعةالقاهرة،1115،ص.95

 -0طوظارى رِامان ،ذ 5 ،01ى تةمموزى  ،9111ل

ضاوثيَكةوتن لةطةل ئازاد حةمة شةريف ،طوظارى رِامان ،ذ ،01هةوليَر،

((-4وةرطيَران و كارتيَكرنا وىَ د ثيَشكةفتنا جظاكيدا)) ،تةنطةزارىَ

مارينى ،طوظارا ثةيظ ،ذ  ،1111 ،41ل .11-11

 5ى تةمموز  ،9111ل .11

ل .01-09

( )08هةمان ذيَدةر ،ل

((( )00وةرطيَران هونةرة ،زانستة ،داهيَنانة))  ،جةواد مستةفا ستوثةيى،

()32

طوظارى كاروان ،ذ  ،9111 ،901ل.91

()30

ماهيالترجمة،زيادمشهورمبسلط.

**

www.diwanalaeab.com/article.php3?id-article=904

( )03طوظارى رامان ،ذ ،01هةوليَر  5 ،ى تةمموز  ،9111ل .94

( )04زمووان ،وةرطيَووران وثيَوةنووديى كولتوورةكووان ،ئيسووماعيل زارعووى،
نووسوني و وةرطووريان :حسوني يووةعقووبى ،ضواثخانةى دةزطوواى ئوواراس،
هةوليَر ،1111 ،ل .11-19
()05

الترجمةفيخدمةالثقافةالجماهيرية،سالمالعيس

((-2مبادئالترجمة))،ثيودورسيفري،ترجمة:ليثسلمانالعقيدي،

مجلةالثقافةاألجنبية،بغداد،العددالثاني،9111،ص.19

-3ماهيالترجمة،زيادمشهور مبسلط.

()33

ذ  ،1111 ،41ل . 11-11
()09

()38

((ئاوردانةوةيةك لة نووسينةكانى خواليَخؤشبوو غازى فاتيح وةيس

لة بارةى وةرطيَرِانةوة)) ،ئةمحةد حةيران ،طوظارى رامان ،ذ 5 ،01ى

تةمموزى  ،9111ل. 11

( )00الترجمة ة ة ة ة ة ةةةبة ة ة ة ة ة ةةيناألصة ة ة ة ة ة ةةالةوالداللة،د.فة ة ة ة ة ة ةةؤادعبة ة ة ة ة ة ةةدالمطلب.

www.ar.gantara.de/webcom/show-artide.php/-c.337/-nr.11/i.htm.

( )00زمان ،وةرطيَران و ثيَوةنديى كولتوورةكان ،ئيسماعيل زارعى،

Gutknecht,Christoph (2003: 393). Translation in the
Handbook of Linguistics.

( )05طوظارى كاروان ،ذ  ،9111 ،901ل.90
( )06زمان،

زارعى ،ل .59

وةرطيَران

Hatim, Basil & Munday,Jeremy (2004:10).
Translation:An advanced resorce book, USA: Routlede.

وةرطيَرانى ئةدةبى ،نظيَسن :د.يوئيل يوسف وييَن دي  ،ل .999-911
((بزاظى وةرطيَران لة كوردستاندا))  ،ئازاد حةمة شةريف ،طوظارى

( )39أهمية الترجمة لألدب الكوردي ،د .شعبان مزيرى.
www.gilgamish.org/viewarticle.php?id=adab

()42

طوظارا ثةيظ ،ذ  ،1111 ،41ل .11-11

( )40طوظارى رِامان  ،ذ  5 ،01ى تةمموزى  ،9111ل. 4
(طراماتيك و وشا كوردى) يا ماوريزؤ طارزؤنى ،ئيَكة فةرهةنطا

ضاثكرى يا وةرطيَراية ل ساال  9111ل رِوما دةركةفتية وثيَكواتية ذ
)(24
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وشا ،ئةظة لدويظ ذيَدةر :طوظارا رامان ،ذ 5 ،01ى تةمموزى ،9111

ل  5ىَ ية.
()40

ئيسماعيل

)(35

رِامان  ،ذ  5 ،01ى تةمموزى  ،9111ل. 4



نووسني و وةرطيَران:حسني يةعقووبى ،ل .47

و

مبادئ الرتمجة وأساسياهتا ،د.ايناس أبو يوسف ،د.هبة سعد ،ص.02-61

)(36

()37

الترجمةبينالعلموالثقافةواألدب،قمركيالني /adabagnaby
www.awu-dam.org

ثيَوةنديى

وةرطيَرانى ئةدةبى ،نظيَسن:د .يوئيل يوسف و ييَن دي  ،ل .10

Gutknecht,Christoph (2003: 393). Translation in the
Handbook of Linguistics.

((طرنطى و طرفتيَن وةرطيَرانىَ)) ،د .عةبدى حاجى ،طوظارا ثةيظ،

كولتوورةكان،

طوظارا ثةيظ ،ذ  ،1111 ،41ل . 09

( )34طوظارى كاروان ،ذ  ،9111 ،901ل.90

الترجمةجسرالتواصلالثقافيwww.awu-dam.org .

( )03طوظارى رِامان ،ذ 5 ،01ى تةمموزى  ،9111ل. 91

طوظارى رِامان ،ذ 5 ،01ى تةمموزى  ،9111ل . 11

-1طوظارى كاروان ،ذ  ،9111 ،901ل.91

()30

.15

()02

www.thelanguagetranslation.com

)(29

ذيَدةريَن مفا ذىَ هاتية وةرطرتن:

www.awu-dam.org

()08

.00

www.diwanalaeab.com/article.php3?id-article=904

( )06زمان ،وةرطيَران و ثيَوةنديى كولتوورةكان ،ئيسماعيل زارعى ،ل
()07

.19 ،91 ،95

( )07زمان ،وةرطيَران و ثيَوةنديى كولتوورةكان ،ئيسماعيل زارعى،

((( )02بة بىَ وةرطريان ئةستةمة رِؤشنبرييى كوردى ثيَض بكةوىَ))،

()00

.59-51

-2طوظارا كاروان ،ذ  ،9111 ،901ل .91

Larson,Mildred (1984: 3). Meaning – besed Translation:
A Guide to cross – Language Equivalence.

()9

لدور رِيَبازيَن وةرطيَرانىَ ،ذ زؤر ذيَدةران هاتية وةرطرتن،

زارعى ،ل

فنالترجمةفيضوءالدراساتالمقارنة،د.صفاءخلوصي،دار

الحريةللطباعة،بغداد.9111،ص.94

*
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طوظارى رِامان  ،ذ  5 ،01ى تةمموزى  ،9111ل. 15

( )43وةرطيَرانى ئةدةبى ،نظيَسن :د .يوئيل يوسف و ييَن دي  ،ل .11
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ليستا ذيَدةران

-Handbook of Linguistics . Eds Aronoff, Mark&Rees –
Miller,Janie.USA:Blackwell publishing.

:زمانىَ كوردى

-Hatim, Basil & Munday,Jeremy(2004), Translation:An
advanced resorce book, USA: Routlede.

: طوظار و رِؤذنامة- ث
:زمانىَ كوردى

.9111  ى تةمموز5 ،  هةوليَر،01 ذ،طوظارى رِامان
.9111 ،901  ذ،طوظارى كاروان

. 1111 ،41  ذ،طوظارا ثةيظ

-

، غوازى فواتح وةيسوى: وةرطيَران،  يوئيل يوسف و ييَن دي: نظيَسن.، ضاثخانةى زانكوى سةالحةددين،) وةرطريانى ئةدةبى9114(
،)1111(

،حسوني يوةعقووبى: نووسوني و وةرطيَوران،ئيسماعيل زارعى-

 ضاثخانةى دةزطواى، وةرطيَران و ثيَوةنديى كولتوورةكان،زمان
. هةوليَر،ئاراس

-

: زمانىَ عةرةبى-

.9111 ، العدد الثاين، بغداد، جملة الثةافة االجنبية-

ثةرتوك- أ

:زمانىَ عةرةبى

 ثةرتوك-

 داا، في الرتمجية ض ءيوء الدااسياق انةاادية،)9111( ،،صفاء خلوصي. د. بغداد،احلرية للطباعة
، مبيادئ الرتمجية وأساسيياهتا،)1115( ،هبة مسيعد.ايناس أبو يوسف و د. د.مطبعة مركز جامعة الةاهرة

:َ سايتىَ ئينتةرنيَتى- ج

:زمانىَ ئينطليزى

 ثةرتوك- ت

-

www.diwanalaeab.com/article.php3?id-article=904

-

www.awu-dam.org

-Larson,Mildred (1984). Meaning – besed Translation: A Guide

-

www.awu-dam.org/adabagnaby

to cross – Language Equivalence.

-

ww.ar.gantara.de/webcom/show-artide.php/-c.337/-

press of American, Ins.Gutknecht,Christoph (2003) .

-

www.thelanguagetranslation.com

-

www.diwanalarab.com/article.php3?id-artide=904

-

www.gilgamish.org/viewarticle.php?id=adab

nr.11/i.htm

USA: University

Translation in The
-Gutknecht,Christoph (2003:392-393). Translation in The
Handbook of Linguistics. Eds Aronoff, Mark & Rees –
Miller, Janie. USA:Blackwell publishing.
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الخالصة

ال ترجمةهياألخذمنبحورالثقافةوحضاراتوشعوبمعينةونقلهاالة لغةاتشةعوباخةرىألجةلتطةويرذلة الشةعب

وليأخةذكةلشةعب.ولذل تلعبالترجمةدوراَفيهذةالعمليةوتمثلدورجسرالتواصلبينالثقافةات.فيكافةالمجاالت
 لهذاالسةببلةمتفقةدعمليةةالترجمةةأهميتهةاو لة.الفائدةالمرجوةمنالخبراتوالتجاربالعلميةلدىالشعوباألخرى

وبةةدونش ة أضةةاف الترجمةةةالكثيةةرال ة ثقافةةاتالشةةعوب.فةةيشةةت المراحةةلوسةةيلةلنقةةلالعلةةمواألدببةةينالشةةعوب

.وحضارتها

ولهذاتمثلالترجمةدورمهمفيبناءوتطويرالمجتمعاتفيجميعالعصورمثلالمجتمعالكردي ولهذاالق الضوء

عل المفاهيمالمتداولةفيعمليةالترجمةوتاريخهاوالمراحلوالصعوباتالتيمرتبهاوكذل دوروأهميةالترجمةفي

وأ هاردورالمجلةالفعالفيتطوير.األدبالكرديبصورةعامةومجلة(ثةيظ)الصادرةفيمحافظةدهوكبصورةخاصة

اآلداب وتعريف الشعب الكردي بثقافات وآداب الشعوب األخرى من حيث البحوث األدبية والقصص والشعر من بدء
.اصدارالمجلةولحداآلنوال أيحدقام المجلةوعنطريقالترجمةبأغناءوتطويرالثقافةالكردية








ABSTRACT
Translation is taking from other cultures and changing from one language to develo'p a particular nation in all
aspects. Thus, translation plays an important role in this process and it serues as a bridge of communication among
world's cultures.
And inorder to benefit every nation from other nation's experiments and scientific experience.
For this reason, translation hasn't lost its importance in all its stages. Furthermore, it serves as a device of
communicating science and arts among nations. No doupt, translation, generally has streng thened the foundations of all
nations, and the Kurdish nation, particularly. Thus, to take this importance in account, the researcher wrote this humble
studay about translation, involving the concepts used in translation and a brief historical background. Moneouer, the
researcher wrote about the role of translation in the Kudish literature in general and (Peyv) magazine in particular,
which in Duhok government. Furthermone presenting she tried to focus on its active role in the Kurdish literature to
make the Kurdish people Know better about the literary heritage of other nations, including literary researche, novels,
prose, etc.
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بث 1144 ، 416 -461

كارتيَكرنيَن فولكلؤرى ل سةر يةكةمني شانؤناما كوردى
رةمةزان حةجى قادر
ثشكا كوردى ،سكوال ثةروةردا بنيات,فاكولتيا زانستيَن ثةروةردةيى، ،زانكويا دهوكىَ ،هةريَما كوردستانىَ-عرياق

((ميَذوويا وةرطرتنا ظةكولينى 02 :تريمةهىَ  ،0202ميذوو رةزامةنديا بةالظكرنىَ 0 :كانووينا ئيَكىَ ))0202

ثوختة
يةكةمني شانؤناما كوردى ب دةستىَ عةبدولرةحيم رةمحى هةكارى هاتية نظيسني و د كؤظارا (ذين) دا ل ساال  0101ل
ستةمبؤىلَ هاتية بةالظكرن .ئةظ تيَكستة كةتية بن كارتيَكرنا سةرهاتيةكا كوردى ،ئةو ذى سةرهاتى و سرتانا (مةمىَ قةثالن
ئاغا) ية ،كو دةربرينىَ ذ كةرب و كينا خةلكى دكةت ،ذ عةسكةريا تركان.
ظةكولني ذ دوو تةوةران ثيَكدهيَت ،تةوةرىَ يةكىَ :ب كورتى ناظةرؤكا سةرهاتيىَ ددانيتة بةرضاظ و ثاشى دوو
بةراوردكرن ييَن هةين ،يةك د نةقةبا هةشت لقيَن سةرهاتيىَ دا ،يا دى د نةقةبا سرتانا شينيىَ ئةوا ل دوماهيكا سةرهاتيا
مةمىَ قةثالن ئاغا دهيَت.
تةوةرىَ دووىَ :ددويظ ئةطةريَن ثةيدابوونا شانؤنامىَ د ئةدةبياتا كوردى دا ،ظةكولةر ،ناظةرؤكا شانؤناما مةمىَ ئاالن
ب رةنطةكىَ كورت ددانيتة بةرضاظ ،و ثاشى ئةو برطة و يةكيَن نظيسكارى ذ سةرهاتيىَ وةرطرتني ددانيتة بةرضاظ و
جوداهييَن د نةقةبا شانؤنامىَ و سةرهاتيىَ ذى دياردكةت .ذ اليةك دى ذى ظة نظيسكار كةتية دبن كارتيَكرنا كةلتؤرىَ
كوردى ،و ظةكولني د شةش خاالن دا بةحس دكةت كو ئةو ذى ئةظةنة :ناظليَكرنا شانؤنامىَ ،ناظىَ كةسان ،ناظ ماىل،
رةوشت و طؤتنيَن كوردةوارى ،حةيرانؤك و ل دوماهيىَ سرتانيَن شينيا.
د ظةكولينىَ دا دياردبيت كو نظيسكارى سؤد ذ فولكلؤرى وةرطرتية ،و ل دويظ ثيَدظييَن رؤذىَ طوهرين ئيَخستينة

تيَدا و تيَكستةكا سةركةفتى ذىَ ضيَكرية.
كليليَن ثةيظان :شانؤنامة ،كةلةثؤر ،سةرهاتى ،كارتيَكرن.

بةراهيك
ل دةستثيَكا سةدىَ بيستىَ و دطةل بةالظبوونا
رؤذنامة و كؤظاران ب زمانىَ كوردى ،ئةدةبياتا
كوردى ثيَشكةظنت ب خؤظة ديت و هندةك ذانريَن
نوى ذى ثةيدابوون .ل ساال  8181يةكةم ضريؤكا
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كوردى د كؤظارا (رؤذ كورد) دا هاتة بةالظكرن.
ديسان ل ساال

8181

يةكةم تيَكستىَ شانؤناما

نظيسكى (مةمىَ ئاالن) ب زمانىَ كوردى ذاليىَ
(عةبدولرةحيم رةمحى هةكارى) ظة هاتة بةالظ
كرن .ئةظ شانؤنامة ذ فولكلؤرىَ كوردى هاتية
وةرطرتن و ذ اليىَ نظيسكارى ظة طوهرين تيَدا
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كرينة و ل دويظ مةبةست و ثيَدظييَن وى سةردةمى

فولكلؤرناسان داية خوياكرن ،كو ئةظ طؤهرينة ل

رةوشت و تيتال و دوزا كوردى تيَدا

دةف يةك كةس ب خوة ذى ثةيدا دبيت

بةرجةستةكرينة.

(سةرهاتيةك يان ضريؤكةك بال دةربارةى ئيَك

دةروازة
فولكلؤر زاراوةكىَ زانستية (ل ساال 8186ز -
وليةم جون تومز-ىَ زانايىَ شينوارا ،وةك زاراوةك
زانستى ئيناية دناظ كورىَ زاراويَن زانستى دا .و ذ
وى دةمى و هيَرظة ئةظ زاراوة ب دىلَ هةمى وةالتيَن
ئةورؤثى بوو و هاتة ب كارئينان و نوكة د طةلةك
زمانيَن دى ذى دا دهيَتة ب كارئينان)( .)8ئانكويا
ظىَ ثةيظىَ (ثةندا طةل) يان (زانينا طةل) ددةت(.)2
د بياظىَ ئةدةبى دا زاراوىَ فولكلؤر بؤ وى
بةرهةمى دهيَتة ب كارئينان يىَ كو ذ ئافراندنا طةل
و ملةتى بيت ،و ب ريَكا دةظى و ب سةر زارى ذ
بةرةبابةكى بؤ بةرةبابةكىَ دى هاتبيتة ظةطؤهاسنت.
هةلةبت ذ دةستثيَكىَ كةسةك شارةزا و خؤدان
سةربوور تشتةكى دبيَذيت ،وةىلَ ب بورينا دةم و
زةمانيَن كوير و دوير ،ناظىَ خودانى ذ بري دضيت و
بةرهةم دبيتة مال و سامانىَ خةلكى و مرؤظايةتيىَ،
ثاشى ئةو تشت ل دةف خةلكةكىَ دى دبيتة جهىَ
باوةريىَ و ضيَذ و لةزةت ذىَ وةرطرتنىَ ،و د سةر
ظىَ ضةندىَ را هةر بةرةبابةكى يان ضةند
بةرةبابةكيَن ل دويظ يةك كيَمكرن و زيَدةكرن و
طؤهرين ل دويظ مةزاج و زةوقا خوة ئيَخستينة د
وى بةرهةمى دا ،تا كو وىَ رادىَ هندةك

تشت و يةك مةبةست بيت وةىلَ دوو ظةطيَر بؤ مة
بيَذن ،ئةم دىَ وةسان هزر كةين هةروةكى دوو
بةرهةميَن ذيَك جودا ل بةر دةستىَ مة) ( .)1ئةو ذى
ل دويظ بار و دوخى ،كو رةنطة ذ بري ضوون
هندةك جارا ببيت ئةطةر ،هندةك جارا ذى بيَذةر
كيَمكرن و ثرتكرنةكىَ ذ اليىَ خوة بكةت ،ئةظة
ذى ل دويظ كةيفا خوة و يا وىَ كؤما مرؤظان ئةوا
بؤ ظةدطيَريت .ضونكة ناهيَتة نظيسني و تنىَ سينط
و سةرىَ ضريؤكبيَذ و سرتانبيَذاية ظى سامانى
دثاريَزن .هةلبةت ئةو بةرهةمىَ ذ ئافراندنا طةىل
بيت و طةل ب خودان بكةت ،دىَ ل طةل و د ناظ
ملةتى دا مينيت نةمر و ثاراستى بؤ دةم و دةورانيَن
دوير و دريَذ .ذ بةر ظىَ ضةندىَ ئةطةر ئةم
سةحكينة بةرهةميَن فؤلكلؤرى دىَ بينني ،كو
طةلةك د نازك و خوةشكن ل سةر دةظىَ مرؤظى و
ب زمانةكىَ سظك و دةربرينةكا سادة هاتينة
دارشنت .بؤ ظان بةرهةما د .عيززةدين دبيَذيت:
(ئةم بةرهةمة خؤلقيَنةرانةية ئةوةية كة دةماو دةم
و ثشتا و ثشت ،كور لةباوكةوة مندالَ لة دايكةوة
ئةيبيستى و ئةميَنيَتةوة .هةر لةبةر ئةمةية كة
ئةدةبى فؤلكلؤر بة بةرهةمى تاقة كةسيَك دانانرىَ
و ئةدريَتة ثالَ هةموو ميللةت و بة بةرهةمى
َقيَنةرانةى طةل ئةناسرىَ و روخسارى
خؤل
ئاشكراى بريتى ية لة سادةيى-ض لة رووى زمان و
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ض لة رووى دةربرينةوة ،شةقلى تايبةتى ى ئةو

طريَدانةكا تؤند و ذبن نةهاتى يا هةى د نةقةبا

طةلة يا ئةو زةمان و دةورةى خؤيى ثيَوةية،

شانؤوىَ و كةلتؤرىَ طةالن دا (وةكو ئاشكرا بوية

نةخوازة لة ويَنة و بريدا.)8( ).

وة زؤربةى ئةم طةالنة هةندىَ جار لة جةذنة دينى

مرؤظ طةلةكىَ ب ئاخا خوةظة طريَداية و هزر و

يةكانيان ،يان بة هؤى هونةرى ميللى خؤيانةوة

بري و بووضوونيَن زارؤكينيىَ كارى ل مرؤظى دكةن

زؤر ويَنة و نةريتى وايان ثيشان داوة كة ئةتوانني

(كا ضةوا ،وةالت الندكا ئيَكىَ ية بؤ لةشىَ مرؤظى

بليَني شيَوةيةكى شانؤيى-دراماتيكى-هةبووة) (.)1

بال ضةند ذىَ دويربكةظيت ذى ،خةريبيا وى

د ناظ ملةتىَ كورد ب خؤ ذى دا ئةظ تشتة دهيَتة

هةردكةت ،جان و سامانىَ خوة د ريَكا وى دا

دينت ،كو ذ بةرى شانؤوا هةظضةرخ ل ناظ ملةتىَ

ددةت ...ئها وةسا كةلةثؤرىَ هزري ذى دهيَتة

كورد ثةيدا ببيت ،طةلةك جوريَن يارى و ترانا و

هذمارتن الندكا ئيَكىَ بؤ هزركرنا مرؤظى ،)5( ).بةىلَ

سةحكرنىَ و نواندنىَ د كوردةواريىَ دا هةبوونة

دظيَت ئةم باش بزانني ،كو نابيت هةر ضى

(بة قسةى ميَذوونووسى يؤنانى ،سرتابؤن ،كورد و

كةظناتيةك هةية وةكى تشتةكىَ ثريؤز ئةم

ئةرمةن شانؤيان هةبووة) ( )1و ب رةنطةكى شانؤوا

سةحكينىَ ،وةىلَ د عةينى دةمي دا مرياتىَ كةظن

ئةظرؤ دضيت سةر وىَ .ئاماذةكرن ب ديتنا دوو

ئانكو ،هةزاران سالَ ذ شارستانيةت و ئةدةب و

نظيسةران سةبارةت شانؤوىَ و مفا وةرطرتنىَ ذ

هؤنةر و زمان ورؤشنبرييىَ هتد ...ظةدطريت ،و

فولكلؤرى ،ئةظ ثةيوةنديا تؤند د نةقةبا كةلتؤرى

كانيةكا باشة بؤ نظيسكاران (ذيَدةرىَ سةرةكى و

و شانؤوىَ دا ،ثرت بةرجةستة و خؤيادبيت:

رةسةن بؤ هةمى ئةدةبى ،فؤلكلؤرة -ئةدةبىَ ملى

-0

ئةمحةد سيكؤتؤرى ،دةمىَ بةحسىَ باشرتين

يىَ نةمر .)6()-ظيَجا دىَ ضةوا شيَني خوة ذ ظى

جؤريَن شانؤنامان (ذ اليىَ بابةتى و ناظةرؤكىَ ظة)

سامانىَ هندة مةزن و بةركةتى ظةدزين و كةدا باب

دكةت ،دبيَذيت :ثيَدظية (سؤد لة رابردوو

و كاليَن خؤ دانينة رةخةكى و ذ نوى دةست ثىَ

َبسوورىَ و ضاو
وةربطرىَ و لة حاليحازردا هةل

بكةينةظة .ئةظة بؤ هةمى ئةدةبىَ دنيايىَ و ئةدةبىَ

بربيَتة دوا رؤذ و ثةىل بؤ بهاوىَ .بةراى من ئةو

كوردى ذى ذ ظىَ ضةندىَ يىَ بىَ بةهر نينة .د.

شانؤطةرييةى ئةم سىَ بنضينةيةى تيَدا ثةيرةو

شوكريا رةسوول دبيَذيت( :ئةدةبى فؤلكلؤرى

دةكرىَ ،دةتوانىَ دةوريَكى شؤرشطيَرانة لة

بةتايبةتى  -ضريؤك و داستان -ئةم ئةدةبة بة

كؤمةلدا بطيَرىَ).

بنةماى ئةدةبى كوردى دادةنريَت.)7( ).

شانؤ و كةلةثؤر:
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د .ئيرباهيم ئةمحةد مسؤ ،دبيَذيت( :ئيَمة باسى

كارتيَكردنى كةلةثوورى كوردى لة شانؤى
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كوردى دا دةكةين ماناى ئةوةية باسى رةسةنايةتى

نيشا مة دةت و هزرا جوان و ذ هةذى ب جوانى

لة شانؤى كوردى دا دةكةين) (.)88

و دلفرةهى نيشا مة دةت.

طةىلَ كورد طةلةكىَ دةولةمةندة ذ اليىَ
كةلةثووريظة و مةزراندنا وى د تيَكستىَ ئةدةبى دا
كارةكىَ طةلةك فةرة و ب وىَ ضةندىَ تيَكستىَ
ئةدةبى دىَ بيتة شاكار و طةلةك نظيسةريَن كورد
ئةظ تشتة يىَ ثةيرةو كرى (ناوةرؤكى فولكلؤرى
كوردى كارتيَكرنيَكى زؤرى هةبووة لةسةر
نووسةرانى كورد) (.)82
نظيسةرىَ سةركةفتى دشيَت بري و باوةرةكا
بةربةالظا نةباش و ثاشكةتى ل ناظ ملةتى ذ
فولكلؤرى وةرطريت و ب رةنطةكىَ دى د
بةرهةمىَ خوةدا بةرجةستة بكةت و ذ نةباشيىَ
ويَنةيةكىَ جوان ذىَ ضيَكةت بؤ منؤنة (طؤلكىَ
بةرداى خرابى كر ،تة يىَ طريَداى قوتا و سزادا)،
ظى دميةنى دظيَت ثةشيَمانيةك تيَدا هةبيت .ئةظة د
(سةرهاتيةكا كوردى)

()81

دا يا هةى ،و نظيسكار

دشيَت ضريؤكةكا وةكى ظىَ ،كارةكىَ ئةدةبى ذىَ
درست بكةت ،كو ئةجناميَن وىَ تراذيدى بن .يان
ذى ذنةكا شةرمني بكةية مامؤستا يان ئةندازيار (ذنا
شةرمني ب شارةكى ،ميَرىَ شةرمني ب كالةكى)
( .)88ئةظة طؤتنةكا مةزناية ،بةىلَ نظيسكار دشيَت
بةرؤظاذى ظىَ طؤتنىَ د كارةكىَ ئةدةبى دا ،وةسان
دياركةت كو كةسىَ شةرمني ذن يان زةالم نةشيَت
ئةركيَن خوة جيَبةجىَ كةت ،و ل دوماهيىَ ب
كيَرى كاريَن مةزن ناهيَت .ئانكو ئةو هزرا ضةوتا
كةظنة ثةرست ،نظيسةرىَ ذيَهاتى دىَ ب نةباشى

تةوةرىَ يةكةم:
سةرهاتيا مةمىَ قةثالن ئاغا
مةمىَ قةثالن ئاغا يان ذى مةم و عةيشىَ،
سةرهاتيةكا بةربةالظة و ل طةلةك دةظةريَن
كوردستانىَ دهيَتة طؤتن.
 - 0كورتيا سةرهاتيىَ:
مةمؤ دضيتة عةسكةريا تركا و ثشتى حةفت ساال
ظةدطةريتة مال .ب شةظ درةنط دطةهيت و
هةظذينا وى عةيشان ىلَ هشياردبيت و ثشتى
دزانيت مةمؤ يىَ ل بةردةرى ،دةرطةهى بؤ
ظةدكةت .ثرية دايكىَ ذ خةو راناكن ...دايك ذ
خةو رادبيت و دةما دبينيت جحيَلةك يىَ د بةر
بويكا وىَ دا رازاية ،ئاقلىَ وىَ نامينيت و مةمؤى
دكوذيت .ثشتى دزانيت ب دةستيَن خؤ كورىَ خؤ
يىَ كوشتى ،سرتانيَن شينيىَ ثىَ دبيَذيت.
بةراوردكرنةك د نةقةبا لقيَن سةرهاتيىَ دا:
ذ بةر كو تيَكستيَن فولكلؤى دةم و دةورانيَن
كوير و دوير ماينة ل سةر زارىَ خةلكى و نةهاتينة
تؤماركرن ،ديسان ذئيَك دوورى يا خةلكى و
جوداهيا بارىَ ذيارىَ و ...هتد ،هةر دةظةرةكىَ ب
رةنطةكى سةرهاتى طؤتية ،و ظةطيَرانا وىَ ذ
جهةكى بؤ جهةك دى طؤهرين دكةظنىَ .ظةطيَر و
سرتانبيَذان ل دويظ حةز و ثيَدظييَن رؤذىَ و هندةك
جارا ذى ذ بةرذةوةندى و ترس و هتد ..هندةك
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تشت ب سةرظةكرينة و هندةك ذى ،ذيَظةكرينة.

رةنطةكىَ تراذيدى بدانيتة بةرضاظىَ خةلكى ،كو

ضونكة ،ئةظىَ سةرهاتيىَ طةلةك (لق) ذىَ دضن.

هةمى ملةت يىَ ذىَ بيَزارة .ض بةرطرى و

لةورا ظةكولةرى ب فةرديت بةراوردكرنةكىَ د

سةرفرازيا خؤ تيَدا نابينن .تنىَ عةمرةكة و ب

نةقةبا وان(  )85( )1لقيَن كةتني د دةستان دا بكةت

هةروة دضيت .كةسةك ض سؤد و مفاى ذىَ

 ،ذ بلى ضريؤكا (ضاوبرسى) .وىَ ذى نيَزيكيةك د

وةرناطريت .ب تايبةتى دةمىَ د سرتانا شينيىَ دا

طةل سةرهاتيا مةمىَ قةثالن ئاغا هةية ،و ل

ئاماذىَ ب ريَكا شام و حةلةبان ددةت .مةمؤ

يا رؤذناما

كوردة و ض كارىَ وى ل وةالتةكيية ريَكا

ثيَشكةوتن بةالظبووية ،و تيَدا هاتية كو دوو كةس

هةيظةكىَ يان حةفت شةظ و حةفت رؤذا ذ مالباتا

هةظاليَن يةك بوون ،ثشتى ذ عةسكةريىَ د زظرن

وى دويربيت ،وحةفت ساال عةمرىَ خؤ ىلَ

دبيَذن :ئةم خؤ بؤ ماال خؤ نادةينة ناسكرنىَ ،كا

ببورينيت .نزار ئاطرى دبيَذيت( :حيكايةت بؤ مة

ئةو دىَ مة نياسن؟ .يةك ذ وان دضيتة مال و دايكا

ئاشكرا ناكةت كا ذ بؤ ضى مةمؤ عةسكةريا خؤ ل

وى دبيَذيتىَ :ئةم ميَهظانا ناحةوينني .ئةو ذى ثارا

وةالتىَ شامىَ دكةت ،و ئةم دزانني ئةو وةالت

نيشا ددةت و نابيَذيتىَ ئةز كؤرىَ تةمة .ذنك ب

ثارضةك بوو ذ ئمثراتوريةتا ئومسانى) ( .)87دةمىَ ئةم

شةظ و ذ بؤ ثارا ،ب ضةقؤكىَ كورىَ خؤ

بزانني شامىَ وةكى كوردستانىَ ثارضةيةك بووية ذ

سةرذيَدكةت .د ظىَ ضريؤكىَ دا ناظ ل سةر ض

دةولةتا ئومسانيان ،ثيَدظى ناكةت ئةم بزانني

كةسا نينن.)86( ).

عةسكةريا وى بؤضى ل شامىَ بوو ،و نة ل جهةك

8121/5/21

(د الثةرىَ

8

يىَ ذمارة

8

ذبةرى بةراوردكرنىَ تشتةك د زؤربةيا ظان

دى ،ضونكة دةولةتة و ض اليىَ بظيَت دىَ

(لق)ـان دا دهيَتة دينت ،ئةو ذى ئةوة كو دةم تيَدا

لةشكةرىَ خوة ويَظة بيت .ديارة بؤ سةرهاتيىَ و

هاتية برين (كورتكرنا دةمى) و زوى -زوى مةمؤ

ظةطيَرى ،طرنط نينة (مةمؤ) ل كيظة و ل كيذ

دبيت زاظا (هةر ئوميَدا دايكا مةمىَ ئةو بوو ،كو

وةالتى عةسكةريىَ بكةت .ظةكولةر دوو تشتيَن

ذنةكىَ بؤ كورىَ خو بينيت هيَشتا مةم نةطرتية

طرنط د ظىَ سةرهاتيىَ دا دبينيت ،كو ئةو ذى

عةسكةريىَ .لق )8و ثاشى دضيتة عةسكةريىَ و د

ئةظةنة:

وان حةفت ساال دا مرؤظ تشتةكى ،نة ذ عةسكةريا

يةك :دةرئيَخستنا نةظيانا كوردان بةرامبةر

مةمؤى و نة ذ حاىلَ طوندىَ وى و نة ذ ماال وى

عةسكةريا تركان ،ضوونا وىَ عةسكةريىَ نة ب

دزانيت .تشتىَ طرنطى ثىَ هاتية دان كوشتنا

دةظى بوو ،يا ب زةمحةت و بىَ دوماهى بوو .دةما

مةمؤيية .ب ديتنا من ئةظىَ ضريؤكىَ دظيَت

دةستةواذةيا (عةسكةريا تركان) دهات تةرزنك ب

عةسكةريا تركان -ئةو خةما هندة مةزن -ب

سةر لةشىَ خةلكى دا دضوون( .ع .مولتكة) د
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طةريانةكا خوة دا بؤ باذيَرىَ سيَرتىَ دبينيت كا

ئةمذى هةتا مرنىَ ل هةمبةرى رؤمىَ شةر بكن)

ضةوان طةنج و الو ذ ترسا عةسكةريىَ خوة د

( .)21هزرا كوشتنا ذن و زارؤكيَن خؤ ب دةستىَ

ضيان دا ئاسىَ دكةن و باذيَرى بؤ زارؤك و ذنك و

خؤ ،وىَ دطةهينيت كو سةرباز و ئةفسةريَن توركا

ثريةميَران د هيَلن ،و ثيَظة دضيت و دبيَذيت:

ذ بلى روويىَ خراب ض بياظىَ باوةريىَ بؤ خؤ ل دةظ

(طرتنا خةلكى بؤ عةسكةريىَ وةكى ؛نيَضريا

كوردان نةهيَالبوو .ئةظ روويىَ رةشىَ وان د ضاظىَ

مرؤظان؛ بوو ،خةلك دطرتن و دةستيَن وان طريَ

خةلكى دا هةى ،ثرت ضاظيَن دايكا مةمؤى تاريكرن

()81

(ئةو ذى ئيَكة ذ وى خةلكى) ،وىَ هزركر،

ددان و ثاشى بةرىَ وان ددا عةسكةريىَ)

ضونكة بؤ وىَ عةسكةريىَ ضوون هةبوو ،بةىلَ

ئةفسةرةكىَ توركة و كارىَ نةباش ذ وان درشيت.

زظرين نةبوو .ئةظة بووية ئةطةرا وىَ ضةندىَ دايكا

د هةمى (لق)ـان دا بابىَ مةمؤى نةيىَ ديارة ،و

مةمؤى باوةرنةكةت كو دىَ جارةكىَ مةمؤ ذ

د هندةك سةرهاتيا دا ،ذ بةرى مةمؤ ذ مال دوور

عةسكةريىَ ظةطةريت.

بكةظيت ،كورةكىَ هةى و ناظىَ وى قةثالن ئاغاية.

دووةم :نةبوونا باوةريىَ د نةقةبا ملةتىَ كورد و

د لقىَ ( )1دا ،مةمؤ شةش سالية دةمىَ بابىَ وى

دةولةتا ئومسانى دا ،كو قوماندار و ئةفسةريَن

دمريت .د لقىَ( )5دا ناظىَ دايكا مةمؤى (وةتىَ)

لةشكةرىَ وان روويىَ وىَ دةولةتىَ بوونة ،و

ية ،و دهةمى لقيَن دى دا ناظ ل سةر دايكا مةمؤى

كةربةكا زؤر د دىلَ خةلكى دا هةبوو بةرامبةر وان

نينة .ديسان د هةميان دا مةمؤ ب خةلةتى و ب

ئةفسةران ،هةر بؤ منؤنة د سرتانةكا فولكلؤرى

دةستىَ ثرية دايكا خوة دهيَت كوشتنىَ .تيَكست

داهاتية (سةييدخان ب سىَ دةنطا طازى دكة ل

هةية ذمارا كةسيَن وىَ (سىَ) نة ،و هةية ذ

عةليمانىَ طةردةن طازى ،ل تؤفيق ،ل سلةحةدين،

(حةفت) كةسا دبووريت.

دبيَذة :باظ و برايىَ من ...بكوذن زاثت و

د لقىَ()1ىَ دا هةظذينا مةمؤى ناظ نينة ،وةىلَ د

قوماندارىَ جومهورياتىَ ،عةدويىَ دينن.)81( )...

لقيَن دى دا ناظىَ وىَ (تيَلى عةيشان،

ديسان دةمىَ بؤ شةرظانيَن سةرهلدانا ضيايىَ ئاطرى

عةيشىَ)..ية.

دياربووى ،ئيَدى بةرخؤدان يا ب زةمحةتة و ئريان

د لقيَن ( 2و  )1دا وةسان دياردبيت كو

و سؤظيةت ذى هاريكارىَ كةماليانة (برؤيىَ

دووركةتنا مةمؤى ذ مال و دةظةرا خؤ ،ذ ئةطةريَن

حةسكىَ تيَلى) ثيَشنيارةكىَ ددةت سةركردايةتيا

ذيارىَ نة .وةىلَ د هةمى لقيَن دى دا ،مةمؤ دضيت

شؤرةشىَ و دبيَذتىَ (وةرن ئةم ذن و زارؤكيَن خوة

عةسكةريا تركان .د نةخشىَ ذمارة(  )8دا ثرت

بكوذن .بال نامووسا مة نةكةظة دةستىَ رؤمىَ.

دياردبيت
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نةخشىَ ذمارة()1
لقيَن

ناظىَ دايكا

هةظذينا

ناظىَ

ئةطةريَن

ناظيَن جه و

ذمارا

ساليَن

ناظ و

ضةكىَ مةمؤ

سةرهاتيىَ

مةمؤى

مةمؤى

كورىَ

دووركةتنا

عةشريان

كةسيَن

دووركةتنىَ

سالؤخيَن

ثىَ هاتية كوشنت

مةمؤى

مةمؤى

لق 4

ناظ نينة

تيَلى

قةثالن

عةسكةريا

مةملةكةتىَ

عةيشان

ئاغا

تركان

ئؤمسانيان

لق1

ناظ نينة

تيَلى

قةثالن

ئابورى /ذيار

بةريا عةرةبا

عةيشان

ئاغا

لق3

ناظ نينة

عةيشان

قةثالن

عةسكةريا

خاتوون

ئاغا

تركان

لق1

ناظ نينة

تيَلى

......

عةسكةرى/

لق5

وةتىَ

سةرهاتيىَ
7كةس

 7كةس

ثيَطؤتن

هةسثى
 1سال

7سال

حةلةب-موسل.

نينة

ماهينا سثية،

شري

رم

دايك

دايك

بؤزة ،كميَدة

شكاك و هةركى

عةيشىَ

ئةزمري ستةمبؤل
شام

 1كةس
 7كةس

 41سال
7سال

ناظ نينة
ناظ نينة

قام
سورانى

دايك
ذن و دايك

خزمةتا
ثاشاى

عةيشىَ

......

خامن

عةسكةريا

ثشتاجودى،

تركان

دةولةتا مسرىَ،

 7كةس

7سال

بؤزىَ زراظ

سورانى

ذن و دايك

ريَكا
حةلةب و شام
لق6

ناظ نينة

عةيشىَ

.....

لق7

ناظ نينة

تيَلى

.....

لق1

ناظ نينة

 7كةس

عةسكةريا

 7سال

هةسثىَ بؤز

سورانى

ذن و دايك

تركان
عةيشىَ
ناظ نينة

 7كةس

كاغةزا مريىَ

 7سال

...

سورانى

....

دةولةتىَ
ناظ نينة

ئابورى/ذيار

كونىَ عةرةبا،

 7-6كةس  7-6سال

...

رم

دايك

حةلةب ،عةجةم

- 2بةراوردكرنةك د نةقةبا سرتانيَن لقيَن سةرهاتيىَ

هندةك ذى وةكى ثةخشانىَ ،وةىلَ ذ بلى لقيَن ( 8و

دا:

 )7دوماهيا هةمى لقا سرتانةكا شينيىَ يا هةى ،و

داستان و سرتانيَن شةرِا ييَن فولكلؤرىَ كوردى

لقةكىَ وىَ د ثةرتؤكا (سرتانيَت شاهى و ديالنا)

ب هةمى لقيَن خؤظة ،ذ دةستثيَكىَ ب رةنطىَ

()28

دا هاتية بةالظكرن .ئةظ سرتانة ذ سةرهاتيىَ

هؤزانكى دهاتن ظةهاندن و طؤتن ،وةىلَ ذ درةنطظة

بةربةالظ ترة ،ضونكة نةوةك سةرهاتيىَ ل جهيَن

طةلةك ذ ظان سرتان و داستانا ثارضةك ذىَ وةكى

تايبةت دهيَتة طؤتن ،بةلكى سرتانة و ل داوةتان

ضريؤك دهيَنة ظةطيَران.

ذى دهيَتة طؤتن .ئةو ذى وةكى سةرهاتيىَ ذ

طةلةك لقيَن ظىَ سةرهاتيىَ ،ذ دةستثيَكىَ تاكو
دوماهيكىَ ب رةنطىَ هؤزانكى دهيَنة ظةطيَران و
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لقةكى بؤ ئيَكىَ دى طوهرين دكةظنىَ.

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى)،

د لقىَ ( )2دا ئةظ سرتانة طةلةك ب دريَذى يا
هاتية تؤماركرن .دةستثيَكا وىَ ب ظى رةنطى ية:
هؤى هؤى مةمؤ عةباسى خوةش عةباسى
ذارؤ هؤى الوؤ عةباسى خوةش عةباسى...
هؤى هؤى مةمؤ دايكا كورة نةنياسى
د لقىَ ( )8دا دةما عةيشىَ ذ خةو رادبيت،
دبيَذيتة خةسيا خؤ:

خوةدىَ ضةظىَ تة كؤر بكة روو دنيَيؤ
تة ضاوا خةريبىَ حةفت ساال
كر ميَهظانىَ يةك شةظيَيؤ
طؤ :مةمىَ من الوؤ!
دارىَ هيَنىَ سةرىَ ريَنة،
شاخةك سيَظة ،يةك هورميَنة..

لقىَ ( )5دا ئةظ سرتانة ب رةنطةكىَ بةرفرةهرت
دكةظيتة بةرضاظ .ذ ضةند بةندةكا ثيَكدهيَت ،كو
ناظىَ هةسثىَ مةمىَ و هندةك جها و ضةكىَ ثىَ هاتى
كوشنت ...هتد ،بةرضاظ دكةظن .بؤ منؤنة:

شام ،حةلةب ،دةظىَ ريَية،
سةرىَ من قوربا بة ،مةمىَ،
هةسثةكى زراظ سيارة ،ثيَدا تيَية،
ديا تة طورا ضييا بة الوؤ!
من كوشتيية كورىَ خوة مةميَية....

د لقىَ(  )6دا ب ظى رةنطى هاتية:

عةيشىَ طؤ:
ثريا دىَ ،ضةظىَ تة كؤر بة،

بث 1144 ، 416 -461

دةستىَ تة شل و سةقةت بة،
لنطىَ تة تؤثال بة،
خيَرىَ ذ دنييايىَ نةظينى،
ضةند ساال ضووية عةسكةرييَية،
نة كورىَ خةلقيَية
نة ئةظا مةميَية.
ئريؤ هات ميَظانىَ عةيشيَية،
ثريةدىَ طؤت:
مةمىَ الوؤ ،ئةظا حةفت سالة تو قوربةتييَيى،
من نزانبوو ئريؤ مةمىَ من ميَظانىَ عةيشيَية،
من طؤ(قيزا خةلقيَية ،خؤرتىَ ضاردةه ساىل
ئانييا ناظ ثاشال خوة راكةتيية)
ضةظىَ ديا تة برذن ،مةمىَ من الوؤ!.
د لقىَ ( )1دا ،ناظىَ ثالةوانى ئيرباهيمة .ثشتى
دايك دزانيت كورىَ خؤ يىَ كوشتى ،دين دبيت و
دبيَذن تاكو نوكة يا ساخة و ل ضول و ضيا دطةريت
و ظىَ سرتانىَ دبيَذيت:

كاظرانةكىَ (كاروان) تيَتة ذ عةجةمة،
ئةزىَ تةشينطا خوة بطرم،
دا هوور ب هوور بريَسم،
بضمة ثيَشيا ظى كارظانى،
..................
دايكىَ كؤرىَ ،نةمايىَ،
ظىَ سبىَ سةرىَ تريةكىَ ئيرباهيمىَ خوة دا
بوو..
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د هندةك لقان دا ناظ و سالؤخىَ هةسثىَ

ثةيدا بووى ،ظيَجا ض سؤد ذ نظيسةريَن ترك

مةمؤى دهيَتة كرن .د هندةكا دا ناظىَ وى باذيَرىَ

وةرطرتبيت ،ئةويَن كةتني بن باندؤرا ئةدةبياتا

ذىَ ظةطةرياى و هندةك جارا ذى مةمؤ وةكو ئاغا

ئةورؤثى و شياين نويكرنىَ بيَخنة د ئةدةبياتا توركى

عةشري و بازرطان هاتية ناظكرن.

دا .يان راستةوخؤ سؤد و مفا ذ ئةدةبىَ ئةورؤثى
وةرطرتبيت ،كو ئيَكىَ وةكى عةبدولال جةودةتى

تةوةرىَ دووةم:

كوردة و بةرهةميَن شكسثريى وةرطةراندينة سةر

شانؤناما مةمىَ ئاالن

زمانىَ تركى (لةو سةردةمةدا ،بؤ يةكةمني جار لة

ئةو طوهرينيَن ل دوماهيكا سةدىَ نوزدىَ و ل
دةستثيَكا سةدىَ بيستىَ ل ناظ دةولةتا ئومسانى
ضيَبووين ،ريَخؤشكةربوون بؤ ثيَشكةتنا بارىَ
هؤنةرى و ئةدةبى ل ستةمبؤىلَ و كارتيَكرن هةبوو
بؤ سةر وان ملةتيَن دى ئةويَن ل بن دةستىَ
ئومسانيان ،كو ملةتىَ كورد ذى ئيَكة ذ وان ملةتان
َةتى
(ئةم طؤرِانكارى ية ميللةتانى ذيَردةستى دةول
عومسانيشى طرتةوة ،كة كورديش يةكيَك بوو
لةوان .بووة هؤى ئةوةى شةثؤىل تازةى ئةدةبى و
هونةرى لة رِيَطةى ئةوروثاوة بطاتة ناو ئةدةبى
توركى يةوة لةم رِووةوة شانؤيش وةكو
هونةرةكانى تر لةو تازةكردنةوةية بىَ بةش
نةبووة).

(.)22

ئةم

دبينني

دوو

تشت

ريَخؤشكةربوونة بؤ ثةيدابوونا شانؤنامىَ د ئةدةبياتا
كوردى دا:
 -0ل دوماهيكا سةدىَ نوزدىَ و ل دةستثيَكا سةدىَ
بيستىَ طةلةك كورد ذ باذيَريَن جودا جودا ييَن
كوردستانىَ ل ستةمبؤىلَ كومببوون ،ئةظىَ ضةندىَ
وةكر كورديَن رةوشةنبري و خةباتكةريَن ل
ستةمبؤىلَ دذيان ،بكةظنة بن كارتيَكرنا ل تركيا
876

ميَذووى ئةدةبياتى توركيدا ،سةرتاسةرى شاكارة
شانؤييةكانى شكسثري لةاليةن رِووناكبريى كورد
َ جةودةت تةرجةمة كرانة سةر زمانى
عةبدولال
توركى)

()21

 .ظى رؤناكبريىَ كورد د ذمارة ئيَكا

كؤظارا ذين دا ،طؤتارةك ب ناظونيشانىَ (كورد نة
د نظستينة) ( )28ب زمانىَ تركى بةالظكرية.
 -0ئةو دةرفةتا بؤ نظيسكاريَن كورد ذ

8121-8111

ثةيدابووى ،رؤذنامة و كؤظاران ب زمانىَ كوردى
بةالظ بكةن ،ئةظة دةليظةك بوو ،ثةخشانا كوردى
ب هةمى لقيَن خؤظة ثيَشكةظتنىَ ب خؤظة ببينيت
(ئةطةر سةحكةينة بةرثةريَن رؤذنامةطةريا كوردى
دىَ بينني كو هةر زوو شانؤطةرى ذى تيَدا هاتينة
بةالظكرن ،بؤ منؤنة كؤظارا ذين ل

ساال8181

ل

ستةمبؤىلَ شانؤطةريةكا عةبدولرةحيمىَ هةكارى
بةالظكرية ل بن ناظىَ مةمىَ ئاالن)

()25

.

كؤظارا (ذين) ئيَكة ذ وان كؤظاريَن ل وى
سةردةمى دةركةتى (هةمزة بةط موكسى) تاكو
ذمارة ( )21سةرنظيسةر و بةرثرسيارىَ وىَ بوو .ذ
ذمارة ( )28تاكو ذمارة ( )25كو دوماهيك ذمارة
بوو (مةمدووح سةليم) سةرنظيسةرىَ وىَ بوو.
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()25بيست و ثيَنج ذماريَن ظىَ كؤظارىَ ()581

ثةردا دووىَ :غةزال و ضاظرةش ئاخينكيَن خةريبيا

بةرثةرا ب خؤظة دطرن (تيَكرِاى الثةرةكانى ئةم

مةمؤى رادهيَلن و بةحسىَ دووركةتنا مةمؤى و

( )25ذمارةية ،بريتية لة ( )581الثةرة بة بةرطةوة)

هاتنا وى دكةن ،ثاشى خوالمةك دهيَت دويظ

و  )86دا ،شانؤناما

دايكا مةمؤى را ،و ل طةل خؤ دبيت .ثشتى ئةو ذ

(مةمىَ ئاالن)  ذ نظيسينا هةكارى ب زمانىَ

مال دةردكةظيت ،مةمؤ ذ غةريبيىَ ظةدطةريت ،ئةو

كوردى كو دبيتة يةكةم تيَكستىَ شانؤناما كوردى

و ذنا خؤ د بةريَكدا رازاينة و دايكا وى دزظريتة

تاكو نوكة طةهةشتبيتة دةستىَ مة ،بةالظكرية.

مال و ب وى رةنطى بويكا خؤ د بينيت .رومةكىَ

شانؤنامة ذ دوو ثةردان ثيَك دهيَت .د شانؤنامىَ دا

ل مةمؤى ددةت و دةملدةست دكوذيت.

ثيَنج كةس دهيَنة دينت .هةرضةندة ل دةستثيَكىَ

- 0كارتيَكرنا سةرهاتيىَ ل سةر شانؤنامىَ:

( .)26د هةردوو ذماريَن

(85

ناظىَ ظان ضار كةسان دنظيسينة :مةمىَ ئاالن،
لةوةند (هةظاىلَ مةمؤ-خوالمىَ مري) ،دايكا مةمؤ-
ضاظرةش ،ذنا مةمؤ-غةزال) وةىلَ د خاندنىَ دا
دياردبيت كو خوالمةكىَ دى ذى (ناظ نينة) يىَ
هةى.

ب خاندنا ظىَ شانؤنامىَ ،دياردبيت كو سرتان و
سةرهاتيا مةمىَ قةثالن ئاغا كارتيَكرنةكا زؤر يا
كرية سةر شانؤناما مةمىَ ئاالن .ئةظ كارتيَكرنة د
ضةند برطةيةكان دا دياردبيت ،كو ئةو ذى ئةظةنة:
- 0- 0د شانؤنامىَ و سةرهاتيىَ دا بابىَ مةمؤى يىَ
ديار نينة.

- 0كورتيا شانؤنامىَ:

 - 0- 0د هةردوويا دا مةمؤ يىَ ب ذنة و دايك ذى

ثةردا يةكةم ،روونشتنا ئيَكىَ :مةمؤ ل طةل خؤ

يا هةى.

دئاخظيت و دبيَذيت ئةركةك ئاينى و كوردايةتية

 - 3- 0ثالةوانيَن سةرةكى د هةردوو تيَكستان دا

ئةز ل دويظ طازيا مريىَ هةكاريا بضم غةزايىَ،

سىَ كةسن.

دايكا وى ب ذوور دكةظيت .ثاشى رةزامةنديا وىَ

 - 4- 0مةمؤ دبيتة عةسكةر و ذ مال دوور دكةظيت.

ذى وةردطريت.

 - 5- 0دايك كورىَ خؤ مةمؤى ،سةرا نامووسىَ و ذ

روونشتنا دووىَ :مةمؤ و دايكا خؤ يىَ ل مال،

ئةطةرىَ ناسنةكرنىَ ،ب دةستىَ خؤ دكوذيت.

لةوةند ب ذوور دكةظيت و ثاشى دايكا مةمؤى

 - 6- 0ثشتى دزانيت كورىَ خؤ كوشت ،بويك و

دضيت د اكو سةروبةرىَ مةمؤى بكةت .لةوةند

خةسى سرتانيَن شينيىَ دبيَذن.

ذى دضيت و مةمؤ ل طةل خؤ د ئاخظيت ،ثاشى ذنا
وى ب ذوور د كةظيت و حةيرانؤكا دهاظيَذن
بةريَك.

- 3جوداهى د نةقةبا تيَكستيَن فولكلؤرى و
شانؤنامىَ دا:
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نظيسكارى سؤدةكا باش ذ ظىَ سةرهاتيىَ

وىَ بيَنت .من تؤ ذ بؤ رؤذةكى وةها خودان كرى.

وةرطرتية ،وةىلَ نةهاتية دةقا وىَ وةرطريت،

كو تؤ وى جيىَ ذ بؤ دين و وةالتىَ خوة بطرى،

بةلكى ظياية ئةظىَ سةرهاتيىَ مبةزرينيت داكو

ناظىَ كورديتيىَ ،كورماجنيتيىَ ئيال بكى ،من شريىَ

دؤزةكا سةردةميانة ضارةسةر بكةت ،و ئةو تشتىَ

خوة حةالل كر ،خؤدىَ د طةل تة بى/ .ش .)/د

ب ديتنا وى باش بيت بؤ بةرهةمىَ وى ،بكاربينيت

شانؤنامىَ دا دوو تشت ثيَكظة طريَداينة ،ئةوذى (

و هندةكىَ ذى ىلَ زيَدة بكةت .ئةظة ل دةظ

ظيانا وةالتى و بةرطريكرن ذ دينى )  .د .فةرهاد

نظيسكاريَن عةرةب ذى دهيَتة دينت ،سةبارةت ظىَ

ثريبال دبيَذيت( :لةم شانؤنامةية دا دووكيَشةى

ضةندىَ رةخنةطرةك دبيَذيت( :شانؤناما عةرةبى يا

سياسى لة يةكرت طريَداوة ،يةكةم :جةنطى

نوى هةر ذ ثةيدابوونىَ سؤد يىَ ذ حيكايةتيَن هزار

ئازادكردنى قودس لة دةستى خاضثةرستةكان ،بة

شةظ و شةظةك وةرطرتى ...وةىلَ نظيسةريَن

سةركردايةتيى سةالحةددينى ئةييووبى لة سةدةى

شانؤنامان نةهاتينة تيَكستىَ ضريؤكىَ يان ذى

يازدةهةمدا .دووةم :جةنطى سةربةخؤيى كورد دذ

روودانان وةكى وان وةرطرن ،بةلكى ب

َةتى عومسانى و ئيتيحادييةكانى دواى
بة دةول

رةنطةكىَ باش ئةو ضريؤكيَن خاندين ذ نوى ئةو

 .)21( ).8111ديارة كو نظيسكارى ،طرنطى ثرت ب

تشتيَن ظياين ييَن ذىَ وةرطرتني) ( .)27لةورا ذ بلى

اليةنىَ وةالتثاريَزى داية ذ اليةنىَ دينى .بؤ منؤنة

وان برطيَن وةكييةك ،برطيَن جودا ذى هةنة ،ئةو

دةمىَ ثةيظا (سةرحةد) ل دةسثيَكا تيَكستىَ دهيَت

جوداهى ذى دظان يةكيَن ل خارىَ دهيَنة دينت:

(نةياران سةرحةد طرتنة/ .ش )/ل باكؤر ثةيظا

 0- 3ئةطةريَن دووركةتنا مةمؤى د تيَكستيَن

سةرحةد بؤ سنؤريَن ئريانىَ و رؤسيا قةيسةرى ب

فولكلؤرى دا ،يان عةسكةريا توركاية يان بؤ

كاردهات ،لةورا ئةز دبينم ئةظ سةرحةدة مةبةست

مريىَ

ثىَ ئاطةهداركرنا كوردان بيت ذ نةيار و دوذمنان

هةكاريان(كوردان) ،فةرمانا غةزايىَ داية (ئريؤكة

و هشياركرن بيت ذ بن دةستيىَ ،وةىلَ ذ ترسا

مري ئةمركرية ،غةزاية/ .ش .)/ذ بلى ظىَ ضةندىَ

دوذمنان ريَكةكا تةم و مذى طرتية بةر ،وةكى د.

طةلةك ب ئاشكرايى ثةيظيَن غةزا و قودس (هاتنة

فةرهاد دبيَذيت( :لة ترسى ئيتتيحادييةكان تةنيا

قودسىَ ذ ئيسالمىَ بستينن/ش )./دكةظن بةرضاظ ،و

توانيويةتى بةم شيَوة مسبووليية دةرى بربِيَت) (.)21

دين و وةالت ب كارهاتينة دةما ضاظرةش دبيَذيت:

 0- 3ثشتى ثالةوانىَ سةرةكى (مةمؤ) دهيَتة كوشنت،

(كورِىَ من ،د ريَيا دينىَ خوة و دريَيا وةالتىَ

د لقىَ ()1دا يىَ فولكلؤرى  ،هةظاىلَ مةمؤى دايكا

خوةدا ئةطةر ئةز حةالل نةكةم ،خوةدىَ ذى من

مةمؤى و خؤ دكوذيت و خؤشكاوى ذى دمريت.

حةالل ناكت .ئةطةر تؤ ئريؤ نةضى ،سبىَ دذمن

د لقىَ يةكىَ دا دايك و ذن خؤ د بانى دا د هاظيَذن

ذيارىَ
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و دمرن .د لقىَ هةشتىَ دا دايكا ئيرباهيمى

 7- 3د فولكلؤرى دا ناظىَ ض باذيَريَن كوردستانىَ

(ثالةوانى) دين دبيت و دضيتة ضيا و تاكو نوكة

ناهيَت .د شانؤنامىَ دا ،ناظىَ باشقةال و

دطةرييَت.

جولةميَرطىَ دهيَت.

د شانؤنامىَ دا ض تشت ذ ظان ناهيَنة دينت ،تنىَ ذن

 8- 3د فولكلؤرى دا(دايك و ذن) تشتةكى ذ

و دايك ثيَكظة سرتانا شينيىَ دبيَذن.

مةمؤى نزانن و ذ نشكةكىَ ظة د هيَتة مال ،د

 3- 3د زؤربةيا لقييَن فولكلؤرى دا مةمؤ حةفت

شانؤنامىَ دا د زانن ل دةمةك نيَزيك دىَ هيَت مال.

ساال ذ مال دوور دكةظيت .د شانؤنامىَ دا،

1- 3

د فولكلؤرى دا مةمؤ ب شةظ دطةهيتة مال و

سالةكىَ دوور د كةظيت.

دايكا وى يا نظستيية .د شانؤنامىَ دا (دايك) ب

4- 3

د هندةك لقيَن فولكلؤرى دا مةمؤى

كارةكى دضيتة ماال خوالمةكى و ثاشى دزظريت.
تيَكستا فولكلؤرى( ،ذ بلى ناظةرؤكىَ)

كورةكىَ هةى .د شانؤنامىَ دا ض زارؤك نني.

02- 3

 5- 3د فولكلؤرى دا سرتانةكا دريَذ ب كوشتنا

وةكى هةر سةرهاتيةك و سرتانةكا كوردى هاتية

مةمؤى دهيَتة طؤتن و د هندةك لقا دا ،نفرين ل

ئافراندن .شانؤناما(مةمىَ ئاالن) بؤ وىَ رؤذىَ

ثرية دايكىَ دهيَنة كرن .د شانؤنامىَ دا دوو

تشتةك نوى بوو ،و نظيساندنا زاراويَن (ثيةس و

ريَزكن ،هةظذين و دايكا مةمؤى ثيَكظة دبيَذن.

تياترؤ) ل بةراهيكا شانؤنامىَ ،جاردانا جورةكىَ

 6- 3د فولكلؤرى دا طةلةك طرنطى ب ناظكرنا

نوى يىَ ئةدةبية ب زمانىَ كوردى بهيَتة نظيسني

كةسان نةهاتية دان و ذ لقةكى بؤ لقىَ دى

(داهيَنانيَكة ،نيشانةى ئةوةية كة نووسةرةكةى و

طوهرين د كةظنة ذمارة و ناظيَن كةسان .د

يستوويةتى ،بؤ يةكةمني جار لة ميَذووى كورددا،

شانؤنامىَ دا طرنطى ثىَ هاتية دان و مةبةست ثىَ

ذانريَكى نوىَ بهيَنيَتة ناو ئةدةبى نةتةوةييمانةوة).

هةبووة.

( .)11داكو جوداهى ثرت دياربنب ،سةحكة نةخشىَ
ذمارة(:)2
نةخشىَ ذمارة ()2

تيَكست

ئةطةريَن دووركةتنا مةمؤى

شانؤنانة

ل دويظ داخازا مريىَ هةكاريان دضيتة

دريَذيا دةمىَ

ناظىَ جهان

دةمىَ زظرينىَ

دووركةتنىَ
 4سال

شةرِى
سةرهاتى

عةسكةريا تركان

باشقةال و جولةميَرط و

رؤذ

قودس
 7سال

شام – حةلةب  -ستةمبؤل

شةظ

– ئزمري /مةملةكةتىَ
ئومسانيا /عةجةم
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سؤد وةرطرتن ذ كةلتؤرىَ كوردى:
ديارة عةبدولرةحيمىَ هةكارى شارةزايى د

كةلتؤر و رةوشتىَ كوردى دا هةية .زاظايىَ وى
(موسا عةنتةر) د بريةوةرييَن خؤدا ،دةربارةى
خةزوورىَ خؤ دبيَذيت (هةكارى شاعري و نظيسكار
بوو .... ،لة ئةدةبياتى ميتؤلؤذى و ميللى كوردى
دا دةورى بووة .)18( )...ذ بةر كو ذ بلى مةزراندنا
سةرهاتيا مةمىَ قةثالن ئاغا د ظىَ شانؤنامىَ دا.
شياية ذ ضةند الياظة سؤدى ذ كةلتوورىَ كوردى
وةرطريت ،كو د ظان خاليَن ل خارىَ دا،
بةرجةستة دبن:
 1- 4ناظليَكرنا شانؤنامىَ( :مةمىَ ئاالن) ناظونيشانيَن
ظىَ شانؤنامىَ نة .هةردةمةكىَ ئةظ ناظة هات ،هزرا
مرؤظىَ كورد دضيت سةر قارةمانىَ غةدر ليَكريىَ
ئةظيندارىَ (زين)ىَ .ب ديتنا من هةلبذارتنا ظى
ناظى(مةمىَ ئاالن) بؤ ناظونيشانيَن شانؤنامىَ زيرةكى
و شارةزايى يا د ثشت را ،ضونكة ئةم دزانني ئةظ
ذانرىَ ئةدةبى تازة كةتية د قادا ئةدةبياتا كوردى
دا ،و يةكةم تيَكستا شانؤنامىَ ية ب كوردى
هاتبيتة بةالظكرن و ناظىَ وىَ ذ كوردةواريىَ هاتية
وةرطرتن .ئةظة ئةطةر ئةم ذ سةرظة سةحكينىَ و
وةكى يةكةيةكا سةربةخؤ سةرةدةريىَ دطةل
ناظونيشانى بكةين ،وةىلَ ذاليىَ طريَدانا ناظونيشانى
ب تيَكستى ظة ،ئةم دبينني كو مةمىَ ئاالن ثالةوانىَ
سةرةكيية ،و شانؤنامة ذ وى دةستثىَ دكةت ،دةما
د طةل خؤ دئاخظيت و بةحسىَ مريى و هةوارىَ
دكةت ،دبيَذيت( :ئةز ذ كىَ كيَمرتم! ما ئةز
180

1144 ،

كورمانج نينم! ما نامووسا هةر كوردةكى نامووسا
من نينة!/ ..ش .)/ل ظيَرة دياردبيت كو ناظونيشان
ذ ثالةوانى وةرطرتية و ثالةوان ذ هناظيَن ملةتىَ
كورد ثةيدابووية .كةواتة ثةيوةنديةك تؤند هةية د
نةقةبا تيَكستى و ناظونيشانى دا .ديسان ب كوشتنا
وى شانؤنامة ب دوماهى دهيَت.
 2- 4ناظىَ كةسان :كةسىَ يةكةم و سةرةكى مةمىَ
ئاالنة و ذ داستانةكا فولكلؤرىَ كوردى وةرطرتية
و ب شيَوازىَ كوردةوارى ،ب (مةمؤ) ناظ دكةت.
ديسان (ضاظرةش و غةزال و لةوةند) سىَ كةسيَن
دى ييَن شانؤنامىَ نة ،ناظيَن وان خؤرى (صافى)
كوردى نةو د كوردةواريىَ دا طةلةك د بةربةالظن
و نوكة ذى خةلك ظان ناظان دداننة سةر زارؤكيَن
خؤ.
3-4

ناظماىل :ناظماىل ،مالةكا كوردةوارى ية

(ئودةكىَ كورماجنى خةمالندى ،ب بةرِ و مافؤران
راخستى .ديوارىَ وىَ ،ضةكيَت مةمؤ ثيَظة
هالويستى نة .ضار تةرةفىَ ديوار دؤشةك ،بالطينة.
/ش .)/هةلبةت هالويستنا ضةكا ب ديواراظة و
راخستنا ذوورىَ ب بةر و مافؤر و دؤشةك و
بالطيا ،وىَ ضةندىَ دطةهينيت ،كو نظيسةرى
مالةكا كوردان كرية ديكور بؤ ظىَ شانؤنامىَ.
4-4

رةوشت و طؤتنيَن كوردةوارى :هةر ذ

دةستثيَكىَ و يةكسةر ل بن ناظونيشانى ئةظ نظيَسينة
دهيَتة دينت (تياترؤيا كوردان فةزيلةتا كوردان
نؤشى ددت/ .ش)/هةر ذ ظيَرىَ دياردبيت كو
نظيسكار طريَداى رةوشتىَ كوردةواريىَ ية و دظيَت
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(خؤمشرؤظيا كوردان ثيَشضاظ بكةت) ( .)12ديسان

سةر زارىَ مةمؤى دبيَذيت( :لةورا ئةظينيا وةالتى ذ

دةما ثالةوان دبيَذيت (ئةز مةمىَ ئاالمن/ش )/ئةظىَ

هةمى ئةظينان مةسرتة/ .ش .)/يىَ دووىَ ،دةمىَ ب

ئاخفتنىَ هينطىَ دكةت ،دةمىَ جابا ضوونا شةرى

زارىَ خةزاىلَ دبيَذيت( :قةدرىَ ميَهظانيىَ سةر مة

دطةهيتىَ ،كو ئةظ ناظ ل خؤ دانة ذى ئيَكة ذ

واجبة و/ ..ش .)/دةما ميَهظان ثرسياريَن نة ب دىلَ

ثيَكهاتيَن كةسايةتيا ثالةوانىَ كورد .يان ذى دةما

غةزاىلَ ذىَ د كةت ئةو ب تؤندى بةرسظا وى

داخازىَ ذ دايكا خؤدكةت (دايىَ شريىَ خوة ل من

ددةت و دبيَذيتىَ (هون ميَهظان نةبان ،مقابلى ظىَ

حةالل كة/ .ش .)/ثشتى دووركةتنا مةمؤى خةزاال

سوئاال تة الزم تيَت ئةز ب ضةكان جةواب بدم.

ذنا وى طةلةك خةريب دبيت ،و دبيَذيت (جارةك

/ش .)/ل ظيَرىَ طرانبهاييا ميَهظانى و ذيرى و

دى تر من مةمىَ ديتبا ،بال مةلةكىَ مةوتىَ هاتبا

بستةهيا (غةزاىلَ) ذنكا كورد ل دةظ نظيسكارى

ئةمانةتىَ خوة ذ من طرتبا/ .ش .)/د وى دةمى دا

دياردبيت( .ميَهظان ميَهظانيَت خودىَ نة/ .ش )/ب

خةسيا وىَ ب ذوور دكةظيت ومزطينيا خيَرىَ

ظىَ طؤتنىَ غةزال ثيَشوازيىَ ل ميَهظانى دكةت ،كو

ددةتىَ كو ل نيَزيك دىَ مةمؤ ظةطةريت مال.

د كوردةواريىَ دا طةلةك ب كاردهيَت .ذ بةرى

خةزال ذ خؤشيا نةشيَت خوة و دبيَذيت( :خوةدىَ

مةمؤ ذ مال دوور بكةظيت و بةرىَ خؤ بدةت

طوه دةنطىَ تةبى/ .ش .)/ئةظ ئاخفتنا ل بةر ضاظيَن

غةريبيىَ ،داخازىَ ذ دايكا خؤدكةت و دبيَذيتىَ:

خةسيا وىَ ،بيَى وىَ ذ دةظى دةركةتى دبيت جهىَ

(تة شريىَ سثى داية من .شريىَ خوة ل من حةالل

شةرمىَ و شةرم ذ خؤ دكةت ،خةسيا وىَ دبيَذيتىَ

بكة/ .ش .)/ضاظرةش بةرسظا وى ددةت و

(شةرم نةكة .ئةز ئيفتخارىَ ب تة دكم كو تو

دبيَذيت ...( :كو تو وى جيىَ ذ بؤ دين و وةالتىَ

بووكا منى/ .ش .)/ديارة حةزذيَكرنا غةزاىلَ بؤ

خوة بطرى ،ناظىَ كورديتيىَ ،كورماجنيتيىَ ئيال بكى،

هةظذينىَ وىَ مةمؤى ،وةكرية ضاظرةش شانازيىَ ب

من شريىَ خوة حةالل كر ،خودىَ دطةل تةبى.

بووكا خؤ ببيت ،د كوردةواريىَ ذى دا ،طؤتنةكا

/ش .)/د كوردةواريىَ دا ئةظ تشتة دهيَتة دينت و

مةزنا يا هةى (حيزا ميَرىَ خؤبة ،دزا ماىلَ خؤ بة)

دةمىَ يةك ريَكا دوير و ضوون و نةهاتىَ بطريت،

(( .)11راستى) ،ئةو ثةيظا ل سةر زارىَ

داخازىَ ذ دايكا خؤ دكةت ،شريىَ خؤ ىلَ حةالل

هةركةسةكى و كورد ب طرنطى وةردطرن ل سةر

بكةت .هةر د سةرهاتيا مةمىَ قةثالن ئاغادا لقىَ

زارىَ ضاظرةشىَ ب ظى رةنطى هاتية (ضونكة

( )3ئةظ تشتة دهيَتة دينت.

راستيىَ مرؤظ ئينكار بكت ،بىَ ئينسافى ية/ .ش.)/

 5- 4حةيرانؤك :د شانؤنامىَ دا سؤد ذ جورةكىَ دى

ئةظينا وةالتى و ريَزطرتن ل ميَهظانى ،دوو تشنت

يىَ فولكلؤرىَ كوردى هاتية وةرطرتن كو ئةو ذى

نظيسكار ب طرنط وةردطريت .يىَ ئيَكىَ ،دةمىَ ل

حةيرانؤكة .حةيرانؤك زمانىَ ئةظيندارانة و كض و
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ذ بةرى ثةردا يةكىَ ب دوماهى بهيَت ،غةزال و

هةرىَ مةمؤ ،مةمىَ ئةباسى ،ئةباسى
بريندارؤ مةمؤ ،دايىَ كؤر بت ،نةناسى!/ .ش/

مةمىَ ب رةنطىَ حةيرانؤكا د هاظيَذن بةر ئيَكودوو:

هةر ضةندة ئةظة طةلةكا كورتة ل ضاظ سرتانيَن

كورِيَن ئةظيندار ب دانوستاندن ب ئيَكودوو دبيَذن.

غةزال:

مةمؤ ئريو بوو عةسكةرة
ئةظينيا مة بوو كةسةرة
تو من ببة دطةل خوة ،هةرة
يان بكوذة ،يان بكوذ ثاشىَ هةرة

كارةكىَ هؤنةرى كارةكىَ هيَذا و بةركةفتية ،و

مةمؤ:

خودانىَ دةقى ئانكو نظيسةر ذ ديظةالنكيىَ و

تو بةس روهنكان ببارينة
ئريؤ دذمن مة كينة
وةستانا من الئق نينة
غةزاال من ،دةالال من ،بةس بطرى/ .ش/

هةبوونا هؤزانا ب برطا و دةنطا ظةهاندى د
شانؤنامىَ دا(دويركةتنة ذ هؤزانا كالسيكى و سؤد
وةرطرتنة ذ حةيرانؤكا كوردى يا سةرزارى) (.)18
 6-4سرتانيَن شينيا :ذ اليةكىَ ديظة د سةرهاتيىَ دا،
سرتانةكا دريَذ يا شينيىَ يا هةى ،ذاليىَ هةظذين و
دايكا مةمؤى ظة ،ب كوشتنا مةمؤى دهيَتة طؤتن.
ئةظة د شانؤنامىَ ذى دا دهيَتة دينت .دةمىَ مةمؤ
دخةو ،رِم ب سينطى دكةظيت ..دبيَذيت( :ئاه...
دادىَ/ ...ش .)/غةزال ذ خةو رادبيت و وى
سةروبةرى دبينيت .تةثا ل ناظ سةرىَ خؤ ددةت،
ودبيَذيتة خةسيا خؤ( :واى تة ضاظىَ خوة كؤر
كر/ش .)/ثاشى ئةو و ضاظرةشا دايكا مةمؤى
ثيَكظة ب ئاهةنط ،ئةظىَ ريَسكىَ دسرتينن:

812

ل دوماهيكا ظىَ سةرهاتيىَ هاتني طؤتني ،وةىلَ ديارة
نة تنىَ كةتية د بن كاريطةريا فولكلؤرى ظة،
بةلكى راستةو خؤ ذىَ وةرطرتية.
ظةطؤهاستنا ظى تيَكستى ذ فولكلؤرى بؤ

ضاظليَكرنا بيانيان دوير ئيَخستية و باوةرى ثةيدا
كرية كو ئةظ بةرهةمة خوةرى كورديية.

ئةجنام
ظةكولةر د ظىَ ظةكولينىَ دا طةهةشتيية ظان
ئةجنامان:
 ناظ ونيشانيَن شانؤنامىَ ذ داستانا ب ناظ و دةنطامةم و زينان وةرطرتية ،وةىلَ ض ثةيوةندى ب
ناظةرؤكا ويَظة نينة ،و شانؤنامة ل سةر قةرقؤدىَ
سةرهاتيا مةمىَ قةثالن ئاغا هاتية ئاظاكرن.
 جوداهى ييَن د نةقةبا هةردوويان دا هةين ،و دشانؤنامىَ دا ئةطةرىَ دووركةتنا مةمؤى ضوونا
شةرى ية و ل دويظ داخازا مريىَ هةكاريانة و
مةمؤ هزرا خؤ دكةت ،وثاشى بريارا ضوونا
عةسكةريىَ ددةت ،ذ بؤ بةرطريكرنىَ ذ وةالتى
ودينىَ خؤ و دةمىَ دووركةتنىَ يةك سال ب تنىَ ية
و ناظىَ باشقةال و جولةميَرط و قودسىَ دهيَت و
زظرينا مةمؤى بؤ مال ب رؤذىَ ية .د سةرهاتيىَ دا
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ئةطةرىَ دووركةتنا مةمؤى ضوونا عةسكةريا
تركانة وماف نينة هزرا خؤ بكةت و بظيَت -نةظيَت
دىَ ضيتة عةسكةريىَ.حةفت ساال ذ مال دوور
دكةظت و ناظىَ شام و حةلةب و ستةمبؤل و ئزمري
و عةجةم دهيَت ،و مةمؤ ب شةظ دزظرت مال.
 يةكيَن وةكهةظ د نةقةبا شانؤنامىَ و فولكلؤرىدا د زؤرن ،وةكى دووركةتنا ذ مال ذ ئةطةريَن
لةشكةرينة و كوشتنا مةمؤى ب دةستىَ دايكىَ ب
خةلةتى و سةرا نامووسىَ و هةبوونا

ثيَطؤتنا

سرتانيَن شينيىَ.

 - 6ف ا ارىبري فا ااو ىبويا اار ي  ،)8171( ،امكحليا ااة اةراف ،ا ااة نك ا ااحل حل-ملها ااحل
ىبراس ا هحل-فل ،هااحل ،ترمجااة :الاادك ورة ند،لااة اب اراه،م ،مرات ااة :الاادك ور عزالاادي
امسحلع،ل ،ىبار القلم ،بريوت-لدلحل  ،الطد ة ا وىل ،ص.258
- 7شوكرية رةسول ئيرباهيم(د ،)8111( ،).ئةدةبى كوردى و هونةرةكانى
ئةدةب ،ضاثخانةى التعليم العالي ،اربيل،

ل.288

 -- 8حةسةن تةنيا)8118( ،شانؤ و . .شـانؤى كـوردةوارى ،وةزارةتـى
رؤشنبريى و راطةياندن دةزطـاى رؤشـنبريى و بالوكردنـةوةى كـوردى،
بةغدا ،ل.11
 - 1فةرهاد ثريبال(د ،)2118( ).ميَذووى شانؤ لة ئةدةبياتى كورديـدا لـة
كؤنةوة تا  ،8157دةزطـاى ضـا و بالوكردنـةوةى ئـاراس ،ضـاثخانةى
وةزارةتى ثةروةردة ،هةوليَر،

ل.87

- 02حسيَن عارف ،)2115( ،كؤكتيَل رةنطالةيةكة لة :بريى راطـؤزارى
–شيعر-شيعرى وةرطيَردراو-ضريؤك-ضريؤكى وةرطيَردراو-وتار-وتارى
وةرطيَردراو-رةخنةو ليَكولينةوة -طةشتنامة-ديـدار ،دةزطـاى ضـا و

 نظيسكار يىَ شياى ظىَ سةرهاتيىَ د شانؤنامىَ دابؤ دؤزةكا نيشتمان ثةروةرى  -ئاينى مبةزرينيت.
 دووبارة ضيَكرنا ضريؤكةكا كةظن ب رةنطةكىَنوى و د جلكةكىَ نوى دا  ،دانانا بةرىَ بنياتى بؤ
ذانرةكىَ نوى د ئةدةبياتا كوردى دا ذىَ ثةيدا
بووية.

ثةخشى سةردةم ،ض ،8سليَمانى،

ل.865

- 00ئيرباهيم ئةمحةد مسؤ ،)2118( ،كاريطةريى كةلةثوورى كـوردى لـة
شانؤى كورديدا ،دةزطاى ضا و بالوكردنةوةى موكريـانى ،ضـاثخانةى
خةبات /دهؤك،

ل.822

- 00هةر ئةو ذيَدةر،

ل.821

 هندةك دبيَذنىَ (شاخ) و هندةك ذى دبيَذنىَ (تا).
- 03خالد صاحل ،)2117( ،هندةك سةرهاتييَن كـوردى ،ضـاثخانا ميـديا،
ئةنستيتؤيا كةلةثوورىَ كوردى ،هةوليَر،

ل.88

- 04ئةمحةد قةرةنى-كومكرن و بةرهةظكرن ،)8118( ،-كـانى كؤمةلـة
تيَكستيَن فولكلؤرينة ،ثرتا يةكىَ ،مطبعة أسد ،بةغداد،

ل.65

- 05أ -على نقشبندى ،)8172( ،ضريؤكيَت كرماجنى ،دهـؤك،

ذيَدةر و ثةراويَز

ل.81-18

ئةظة دىَبيت لقىَ يةكىَ.

- 0الكزاندر هجرتى كراب ،)8167( ،علم الفلكلور ،ترمجة :رشدى صاحل،،
وزارة الثقحلف ا اة .مؤسس ا ااة ال ا ااشل ،و اللك ا اار ،ىبار الكحلتا ا ا ال ا اار  ،الق ا ااحلهرة،
ص.87

- 0يااورى سااوكولو  ،)8178( ،الفوكلااور ياااحليحلر و تحلرمج ا  ،ترمجااة :حلم ا
شا راو و عددامم،ااد حاواا ،مرات ااة وتقادم :الاادك ور عددامم،ااد يااون ،
اهل،ئة املصرية ال حلمة لل حلل ،و اللكر ،ص.87
- 3يور سوكولو  ،نف املصدر ،ص.25
- 4دكتؤر عيززةدين مستةفا رةسوول(دكتؤر) ( ،)8171ئةدةبى فؤلكلؤرى

كوردى –ىلَ كؤلينةوة -بةغدا،
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ل .1

- 5عددالسااها هااحلرو ( ،ا) ال ا ال ال اارك ،املركااز ال اارك للثقحلفااة و ال لااوا،
لدلحل  ،بريوت ،ص.81

ب -عبدالواحد علي ، ،)8111( ،سـةرهاتى و سـرتانا مـةموويىَ قـةثالن
ئاغا ،كاروان ،ذمارة  ،81ل .12-11ئةظة دىَ بيت لقىَ دووىَ.
ج -حةسةن عةىل خةجنةر ،سرتانا مةمىَ قةثالن ئاغا ،كاسيَت و  .cdئةظة
دىَ بيت لقىَ سيىَ.
د -حةجيىَ جندى و ئةمينىَ عةظدال ،بةرهةظكرن و ئامادةكرن،)8002( ،
فولكلؤرا كورماجنا ،دةزطاى ضـا و بالوكردنـةوةى ئـاراس ،هـةوليَر،
ل( ،116-331حيكايةتا مةمىَ و عةيشىَ) ئةظة دىَ بيت لقىَ ضارىَ.
ه-هةر ئةو ذيَدةر ،ل( ،116- 188حيكايةتا مـةمىَ و عةيشـىَ) ،ئةظـة دىَ
بيت لقىَ ثيَنجىَ.
و -هةر ئةو ذيَدةر ،ل ( ،181-186حيكايةتا مةمىَ) ،ئةظة دىَ بيـت لقـىَ
شةشىَ.
ز -هةر ئةو ذيَدةر ،ل( ،151-181حيكايةتا مـةمىَ و عةيشـىَ) ،ئةظـة دىَ
بيت لقىَ حةفتىَ.
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ح -هةر ئةو ذيَدةر ،ل ( ،186-188حيكايةتا ئيرباهيم) ،ئةظة دىَ بيت لقىَ

 ذمارا  85ىَ ذ كؤظارا ذين ل نيسانا ساال  8181ل باذيَرىَ ستةمبؤىلَ ثةردا

هةشتىَ.

يةكىَ ذ شانؤناما مةمىَ ئاالن يا نظيسكارىَ كوردىَ نـوذةن عةبـدولرةحيم

- 06عةىل نـاجى كاكـة حةمـة ئـةمني عـةتتار و سـريوان بكـر سـامى -

رةمحــى هــةكارى بــةالظ كــر و ثــةردا دووىَ د ذمــارا  86ىَ هــةر د وىَ

كؤكردنةوة و ئامادةكردن -ثيَشةكى دكتؤر مـارف خةزنـةدار،)8111( ،

كؤظارىَدا هاتة بةالظ كرن .حمةمةد ئةمني بؤزئةرسةالن ذ ساال  8115تا كو

ضاوبرسى ،ثيَشكةوتن يةكةمني رؤذنامةى سليَمانى  ،8122-8121هةوليَر،

 8111ل وةالتىَ سويَد ل باذيَرىَ ئؤثساال هةر  25ذماريَن كؤظارا ذين ئةويَن

ذمارة

ل ساليَن  8181-8181ل ستةمبؤىلَ بةالظ بووين ،دووبارة و د ثيَنج جلدادا

 ،11ل.56-55

- 07نزار ئاغري ،)2116(،كان يا ماكان قرراة يف حكايرا كردير ،،دار
الزمان للطباع ،و النشر و التوزيع ،سوريا-دمشق،

ص.815-818

ل وةشاخنانا دةنط ب ريَنظيسا كةظن و يا التينى بةالظدكةت .ذمـارة  85و
 86د كةظنة د جلدىَ  1و  8ىَدا .ثشـتى ظـىَ ضـاثىَ طةلـةك جـارا ئـةظ

 هةمى لق نابيَذن ل شامىَ بوو بؤ منؤنة لقىَ سيىَ ،د بيَذيت ستةمبؤل بوو.

شانؤنامة هاتية بـةالظ كـرن .بـؤ ئامـاذةكرنىَ ب هنـدةك تيَكسـتيَن ئـةم ذ

الكردي؛حبررو،؛ ،كرراوا

شــانؤنامىَ وةردطــرين تنــىَ دىَ ثيتــا (/ش )/دةيــنني كــو ئاماذةيــةب

- 08عل ر اجلزيررري ،)2111( ،األدب الشررها

للنشر و التوزيع ،كردستان العراق-اربيل ،ص.815-818

ذيَدةرى(شانؤنامىَ).

 د لقىَ يةكىَ دا مةمؤ هيَشتا ذ عةسـكةريىَ ب دميـاهى نـةهاتبوو ،تنـىَ

 -07ابرا يم السعافني(د ،)8111( ،).املسرحي ،العربي ،احلايث ،والرتا، ،،
ص.77

وةكى ظةطؤهاستنةكا لةشكةرى د دةظةرا خؤرا د بوريت و ل مـال دبيـت

دار الشؤون الثقافي ،العام-،أفاق عربي ،،العراق ،بغااد،

ميَهظان ،د لقىَ سيىَ دا عةسكةريا تركا  88سالن.

 - 08فةرهاد ثريبال(د ،)2118( ،).ميَذووى شانؤ لة ئةدةبياتى كورديدا. .

- 01ئؤردخيــانىَ جــةليل ،)8177( ،ســرتانىَ زارطؤتنــا كوردايــة تــاريقيىَ،

ذيَدةرىَ بةرىَ ،ل.52

شوكور مستةفا و ئةنوةر قادر حمةمةدهيَناويانة سةر ريَنوسى كورديى ئةمرؤ

 -01هةر ئةو ذيَدةر و ئةو الثةر.

و فةرهةنطيان بؤ كردووة ،ضاثخانةى كؤرى زانيارى كورد-بةغدا ،ل.61

- 32د .فـــةرهاد ثريبـــال ،)2112( ،عةبـــدولرةحيم رةمحـــى هـــةكارى

- 02يلماز ضاملبةل ،)2115( ،طليداخ بيَخوةدى نينة سةرهلدانا ضـيايىَ

تازةكردنةوةى شيعرى كوردى و داهيَنانى شانؤنامة لة ئةدةبياتى كـوردى
ل.887-886

ئاطريىَ ،وةشانيَن دةنط ،ستةمبؤل ،ل( .68ب التينى) .ئـةو هـزر ذ اليـىَ

دا ،دةزطةها سثرييَز يا ضا و وةشانىَ ،دهؤك،

سةركردايةتيىَ ظة نةهاتبوو ثةذراندن.

- 30جةمال خةزنـةدار ،طؤظـارى ذيـن ى ئةسـتةمبوول  8181-8181لـة

- 00امحد عبداهلل زةرو و خالد حسيَن يعقوب ،)8111( ،سرتانيَت شاهى و

ميَذووى رِؤشنبرييى كوردىدا ،ذيَدةرىَ بةرىَ،

ديالنا كومةال ئيَكىَ ،ئةمانةتى طشـتى رؤشـنبريى و الوان ،مطبعر ،عرءة،

 قارةمــانىَ ظ ـىَ شــانؤنامىَ(مــةمىَ ئــاالن)ب رؤىلَ مــةمىَ قــةثالن ئاغــا(د

ل.52

فولكلؤرىدا) رادبيت ،رةنطة ئةظ ناظ طوهرينة ذ ئةطةرا وىَ ضـةندىَبيت

- 00هيمــداد حوســيَن بــةكر )8117( ،بــةكورتى ميَــذووى شــانؤى

كو د كوردةواريىَ دا ناظىَ مةمىَ ئاالن بةربةالظ و بناظ و دةنط ترة ذ مةمىَ

كــوردى(قؤنــاغى يةكــةم ،)8111-8181طؤظــارى كــاروانى ئــةكادميى،

قةثالن ئاغا.

طؤظاريَكى وةرزى ئةكادميييـة وةزارةتىرؤشـنبرييى هـةريَمى كوردسـتانى

- 30عةدلة جةميل ئةمحةد ،)2111( ،رؤىلَ عةبدولرةحيم رةمحى هـةكارى

عرياق دةرى دةكات ،بةرطى يةكةم ذ ،8

ل.811-18

ل.886-16

د نويكرنا هؤزانا كـوردى دا ،نامـا ماسـتةرىَ ،ل ذيَـر ضـاظديَريا د .حممـد

َدانى شـانؤنامة
- 03فةرهاد ثريبال ( ،)8112كورتة ثيَشةكييةك بؤ سـةرهل

بةكر ،ثيَشكيَشى كوليذا ئادابىَ زانكوا دهؤك كرية ،ل.17

لــة ئــةدةبياتى كوردىــدا ، ،هيــوا ،كؤظــاريَكى روونــاكبريى طشــتىية،

- 33خالد حاجى ئاكرةيى؛بةرهةظكرن؛ 2111 ،)2181( ،طؤتنيَن مـةزنان

ئةنستيتووى كورد-ثارس -ذ

ل ساال  2111ىَ ،ض  ،2ضاثخانا ثاك ،ل .62

 ،1ل.71-58

- 04مامليسانذ ،)2111( ،القومي ،الكردي ،و د .عبراال جرود يف مطلرع
القرن العشرين ،ترمج :،شكور مصطهى ،دار ئاراس للنشر ،اربيل ،ص.79
- 05رةمةزان حةجى قـادر ،)2116( ،جـه درؤمانـا كـوردى يـا دةظـةرا
بةهدينان دا طةريان ل بـابىَ بـةزة و دؤزةخـا سـثى وةك منؤنـة ،وةشـانيَن
ئيَكةتيا نظيسةريَن كورد-دهؤك ،ل.85
- 06جةمال خةزنـةدار ،)2112( ،طؤظـارى ذيـن ى ئةسـتةمبوول

-8181

 8181لــة ميَــذووى رِؤشــنبرييى كوردىــدا ، ،! . . .هــاظيبون ،كوظــارا
ليَكولينيَن كودىية ،ناظةندا هاظيبونىَ يـا ليَكـولني ووةشـانيَن كـوردى ل
بةرلني دةردئيَخت ،ذمارة
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 ،88ل.886-16

- 34رةمــةزان حــةجى قــادر ،)8111( ،يةكــةمني شــانؤطةريا كــوردى ذ
كةلةثورى وةرطرتيسة ،رؤذناما بزاظ ،ذمارة  ،86ل.6

ذيَدةر:
ب زمانىَ كوردى:
 عيززةدين مستةفا رةسـوول (دكتـؤر)  ،)8171( ،ئـةدةبى فؤلكلـؤرى
كوردى –ىلَ كؤلينةوة -بةغدا.

طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى)،

 شـــوكرية رةســـول ئيـــرباهيم(د ،)8111( ، ،).ئـــةدةبى كـــوردى و
هونةرةكانى ئةدةب ،ضاثخانةى التعليم العالي ،اربيل.

 امحد عبداهلل زةرو و خالد حسيَن يعقوب ،)8111( ،سرتانيَت شـاهى و
ديالنا كومةال ئيَكىَ ،ئةمانةتى طشتى رؤشنبريى و الوان ،مطبعة

 حةســةن تــةنيا)8118( ،شــانؤ و . .شــانؤى كــوردةوارى ،وةزارةتــى
رؤشنبريى و راطةيانـدن دةزطـاى رؤشـنبريى و بالوكردنـةوةى
كوردى.

عالء.
 رةمةزان حةجى قادر ،)2116( ،جه درؤمانا كوردى يا دةظةرا بةهدينان
دا طةريان ل بـابىَ بـةزة و دؤزةخـا سـثى وةك منؤنـة ،وةشـانيَن

 فةرهاد ثريبال(د ،)2118( ، ،).ميَذووى شانؤ لة ئةدةبياتى كورديدا لة
كؤنــةوة تــا  ،8157دةزطــاى ضــا و بالوكردنــةوةى ئــاراس،
ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة ،هةوليَر.
كوردى و داهيَنانى شانؤنامة لة ئةدةبياتى كوردى دا ،دةزطـةها
سثرييَز يا ضا و وةشانىَ ،دهؤك.
 حسيَن عارف ،)2115( ،كؤكتيَل رةنطالةيةكة لة :بريى راطـؤزارى –
شيعر-شيعرى وةرطيَـردراو-ضـريؤك-ضـريؤكى وةرطيَـردراو-
وتار-وتارى وةرطيَـردراو-رةخنـةو ليَكولينـةوة -طةشـتنامة-
ديدار ،دةزطاى ضا و ثةخشى سةردةم ،ض ،1سليَمانى.
 ئيرباهيم ئةمحةد مسؤ ،)2118( ،كاريطـةريى كةلـةثوورى كـوردى لـة
شانؤى كورديدا ،دةزطاى ضـا و بالوكردنـةوةى موكريـانى،
ضاثخانةى خةبات /دهؤك.
 خالد صاحل ،)2117( ،هندةك سـةرهاتييَن كـوردى ،ضـاثخانا ميـديا،
ئةنستيتؤيا كةلةثوورىَ كوردى ،هةوليَر
 ئةمحةد قةرةنى-كـومكرن و بةرهـةظكرن ،)8118( ،-كـانى كؤمةلـة
تيَكستيَن فولكلؤرينة ،ثرتا يةكىَ ،مطبعة أسد ،بةغداد.

كؤظار:
 جةمال خةزنةدار ،)2112( ،طؤظارى ذين ى ئةستةمبوول

8181-8181

لــة ميَــذووى رِؤشــنبرييى كــوردى دا ،! . . .هــاظيبون ،كوظــارا
ليَكولينيَن كودىيـة ،ناظةنـدا هـاظيبونىَ يـا ليَكـولني ووةشـانيَن
كوردى ل بةرلني دةردئيَخت ،ذمارة .88
 عبدالواحد علي ، ،)8111( ،سةرهاتى و سرتانا مةموويىَ قةثالن ئاغـا،
كاروان ،ذمارة .81
َدانى شانؤنامة لـة
 فةرهاد ثريبال ( ،)8112كورتة ثيَشةكييةك بؤ سةرهل
ئةدةبياتى كوردىدا ، ،هيوا ،كؤظاريَكى روونـاكبريى طشـتىية،
ئةنستيتووى كورد-ثارس -ذ .1
 هيمـــداد حوسـ ـيَن بـــةكر )8117( ،بـــةكورتى ميَـــذووى شـــانؤى
كـــــوردى(قؤنـــــاغى يةكـــــةم ،)8111-8181طؤظـــــارى
كـــــاروانى ئـــــةكادميى ،طؤظـــــاريَكى وةرزى ئةكادميييـــــة
بةرطى يةكةم ذمارة .2

 حةسةن عةىل خةجنةر ،سرتانا مةمىَ قةثالن ئاغا ،كاسيَت و .cd
 حةجيىَ جندى و ئةمينىَ عةظدال ،بةرهةظكرن و ئامـادةكرن،)2111( ،
فولكلـــؤرا كورماجنـــا ،دةزطـــاى ضـــا و بالوكردنـــةوةى
ئاراس ،هةوليَر.
 عةىل ناجى كاكة حةمة ئةمني عةتتار و سريوان بكر سامى -كؤكردنةوة
و ئامـادةكردن -ثيَشـةكى دكتـؤر مـارف خةزنــةدار،)8111( ،
-8121

.11

 ئؤردخيانىَ جةليل ،)8177( ،سرتانىَ زارطؤتنا كورداية تاريقيىَ ،شوكور
مستةفا و ئةنوةر قـادر حمةمةدهيَناويانـة سـةر ريَنوسـى كـورديى
ئةمرؤ و فةرهةنطيان بـؤ كـردووة ،ضـاثخانةى كـؤرى زانيـارى
كورد-بةغدا.
 يلماز ضاملبةل ،)2115( ،طليداخ بيَخوةدى نينـة سـةرهلدانا ضـيايىَ
ئاطريىَ ،وةشانيَن دةنط ،ستةمبؤل.

 خالد حاجى ئاكرةيى؛بةرهةظكرن؛ 2111 ،)2181( ،طؤتنيَن مـةزنان ل

وةزارةتىرؤشنبرييى هةريَمى كوردستانى عرياق دةرى دةكـات،

 على نقشبندى ،)8172( ،ضريؤكيَت كرماجنى ،دهؤك.

ضاوبرســى ،ثيَشــكةوتن يةكــةمني رؤذنامــةى ســليَمانى

ئيَكةتيا نظيسةريَن كورد-دهؤك.
ساال  2111ىَ ،ض  ،2ضاثخانا ثاك.

 ،)2112(-عةبــدولرةحيم رةمحــى هــةكارى تازةكردنــةوةى شــيعرى

 ،8122هةوليَر ،ذمارة

بث 1144 ، 416 -461

رؤذنامة:
رةمــةزان حــةجى قــادر ،)8111( ،يةكــةمني شــانؤطةريا كــوردى ذكةلةثورى وةرطرتيسة ،رؤذناما بزاظ ،ذمارة .86
ناميَن ئةكادمى:
عةدلة جةميل ئةمحةد ،)2111( ،رؤىلَ عةبدولرةحيم رةمحى هـةكارى دنويكرنا هؤزانا كوردى دا ،نامـا ماسـتةرىَ ،ل ذيَـر ضـاظديَريا د.
حممد بةكر ،ثيَشكيَشى كوليذا ئادابىَ زانكوا دهؤك كرية.

ب زمانىَ عةرةبى:
اباراه،م الس ا حلي(ىب ،)8111( ، ،).املساارح،ة ال رب،ااة امديثااة وال ا ال، ،ىبار الكؤو الثقحلف،ة ال حلمة-أفحلق عرب،ة ،ال راق ،بغداىب.
عددالس ااها ه ااحلرو ( ،ب.ت) ،الا ا ال ال اارك ،املركا ااز ال اارك للثقحلفا ااة وال لوا ،لدلحل  ،بريوت.
عل اجلزير  ،)2111( ،األىبب الكفحله الكرىب ؛حبول؛ ،كحلوا لللكر وال وزيع ،كرىبس حل ال راق-ارب،ل.
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طوظارا زانكويا دهوك ،ثةربةندا ،41 :ذمارة( ،2:زانستيَن مروظايةتى وكومةلناسى)،

 فا ا ارىبري ف ا ااو ىبوي ا اار ي  ،)8171( ،امكحلي ا ااة اةراف ،ا ااة نك ا ااحل حل-مله ا ااحلىبراسا هحل-فل ،هااحل ،ترمجااة :الاادك ورة ند،لااة اباراه،م ،مرات ااة :الاادك ور
عزالدي امسحلع،ل ،ىبار القلم ،بريوت-لدلحل  ،الطد ة ا وىل.
الكزاندر هجرتى كراب ،)8167( ،علم الفلكلاور ،ترمجاة :رشادى صاحل،،وزارة الثقحلفا ااة .مؤسس ا ااة ال ا ااشل ،و اللك ا اار ،ىبار الكحلتا ا ا ال ا اار ،
القحلهرة.

بث 1144 ، 416 -461

نزار ئحلغر  ،)2116(،كحل يحل محلكحل يراءة ي حكحليحلت كرىبية ،ىبار الزمحلللطدحلعة و اللكر و ال وزيع ،سوريحل-ىبمكق.
ي ااورى س ااوكولو  ،)8178( ،الفوكل ااور يا ااحليحلر و تحلرمج ا  ،ترمج ااة :حلما اش راو و عددامم،د حواا ،مرات ة وتقدم :الدك ور عددامم،د
يون  ،اهل،ئة املصرية ال حلمة لل حلل ،و اللكر.

 مامليســانذ ،)2111( ،القوم،ااة الكرىبيااة و ىب .عدااداج ت اوىبت ي مطلااعالقر ال كري  ،ترمجة :شكور مصطفى ،ىبار ئحلراا لللكر ،ارب،ل.

الخالصة
يتناول الباحث أول مسرحية كردية بقلم عبدالرحيم رحمي الهكاري ،في مجلة ذين التيي صيدرف فيي أبيتنبال عيا ،9191

وكيا الينو وااًياح تييي ي ايراف التكايية الكردييية الليًبية ،والمسيرحية مقتبسية ميين حكايية (مميي اييبال
كاني ًبيراح عن السخط االجتماعي من نظا الخدمة اإللزامية في أفااج الجندرمة الًثمانية.

يا) المغنَّيا ،،والتييي

يتكا البتث من متارين :األول :لخيو مضما التكاية ،مع مقارنتين األولى ما بيين امانيية روايياف مختللية للتكايية

عينها ،والمقارنة الثانية بين أ نية رااء وردف في نهاية التكاية.

أما المتار الثاني :بًد ملخو أبباب نل  ،المسرحية في األدب الكردي .يتناول لخيو مسرحية (ممي ال ) ،و تديد
اللق يراف المقتبسيية ميين حكاييية (ممييي اييبال ) ،وشييرا االالتالفيياف بينهمييا .ويسييتنتا الباحييث أ َّ كا يير المسييرحية كييا مت ي اراح

بالتراث الكردي ،ويتدد بي نقاط لهذا الت اير(عناا المسرحية ،أبماء اللخصياف ،األااث والديكار ،التقاليد واألعيرا،،
يتنتا الباحيث أ َّ م ليس المسيرحية ابيتيا ارييس التيراث فيي
واألمثال الكردية ،والتيراناك وأ نياف الرااء) .وفيي النهايية اب ل
انزياحاف في اللكل والمضما بما يتالء وروا الًصر.

ABSTRACT
The first Kurdish play was written by Abdulraheem Hakary. It was published in Istanbul city in 1919 in the Jeen
magazine. The was under the influence of the tale and the song of (Mame Qapaln akha) which speaks out on the anger of
the people against the Turkey militarism .
This research consists of two pivots :
The first one, talks briefly about the theme of the tale and this pivot also contains two comparisons, one of them is
talking about the relationship between the eight branches of the tale and the second describes the funeral songs which
comes at the end of the (Mame Qapaln akha)tale .
The second pivot :
In accordance with the reasons behind the starting of the theater within the Kurdish literature, the author briefly
speaks about the content of (Mame Alan) play, then he demonstrates the paragraphs and units that he borrowed from the
origin tale and later he tries to find out the differences between the tale and the play .
On another hand the author is being under the influence of the Kurdish culture and the research underlines these
matters within six points: Naming of play, persons' names, furniture, the character and the proverbs of the Kurdish
society, Hayranok finally the funeral songs .
In this research we can discover, that the author has taken benefit from the folklore and in accordance with the
necessities of the time he has made some changes on the tale and created a new successful text.
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جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،41 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص 6044 ،602 -481

تشخيص تأثير العدالة التنظيمية في أبعاد االندماج الوظيفي
دراسة آلراء عينة من املوظفني والتدريسيني يف عدد من املعاهد التقنية يف هيئة التعليم التقين /اربيل
سعد فاضل عباس احملمود* و حممود حممد أمني عثمان**
* قسم إدارة األعمال ،سكول االدارة واالقتصاد ،فاكوليت القانون واالدارة ،جامعة دهوك ،اقليم كوردستان-العراق
** قسم احملاسبة ،املعهد التقين -ئاكرى -هيئة التعليم التقين /اربيل ،إقليم كردستان – العراق.

(تاريخ استالم البحث 22 :كانون االول  ،2002تاريخ القبول بالنشر 22 :نيسان )2000

الخالصة
يهتتم البثتتا بتا لتعرف علتتا التدور التتتملتغري ملتعتغ العدالتتة التنميميتتة يف متعتغ االنتتدما التوظيف بملبعتتاده الثالتتة واملتمثلتتة باالنتدما العتتا ف  ،واالنتتدما
اإلدراكت  ،واالنتتدما الستتلوك وذلتتم متتن اتتالل االاتبتتار امليتتدال ملتعتغات البثتتا واملستتتند علتتا إ تتار نمتترري ومنه ت لتثديتتد األبعتتاد املتصتتلة بكتتل متتن
العدالة التنميمية واالندما الوظيف  ،إذ مت إعداد استمارة استبانه وزعت علا عينة متن متوظف وردريست بعت املعاهتد التقنيتة التابعتة يئتة التعلتيم التقتين /
اربيل واليت بلعت ( )701فرداً  ،وذلم للتثقق من االفرتاضات اليت وضعت ملعاجلة مشكلة البثا  ،وكانت أهم االستنتاجات اليت روصل إليها البثا :
أ .وجود اررباط معنوري موجب بني العدالة التنميمية وبني االندما الوظيف (بملبعاده الثالث) حبسب آراء عينة البثا.
ب .وجود رملتغ معنوري العدالة التنميمية يف أبعاد االندما الوظيف حبسب آراء عينة البثا.
ت .رتباين املعاهد عينة البثا يف قحقيق االندما الوظيف ربعاً ملستوى ربنيها للعدالة التنميمية.
ووضعت عدة روصيات ذات عالقة باجلوانب النمرية وامليدانية ومن أمهها انه علا املعاهد املبثوتة زيادة االهتمام بالعدالتة التنميميتة وبشتكل اتاص
عدالة التوزيع وعدالة اإلجراءات ملا ا من أتر يف أبعاد االندما الوظيف .
الكلمتتات املفتاحيتتة  :العدالتتة التنميميتتة ،عدالتتة التوزيتتع  ،عدالتتة اإلج تراءات  ،عدالتتة التعتتامالت  ،االنتتدما التتوظيف  ،االنتتدما التتوظيف العتتا ف  ،االنتتدما التتوظيف

اإلدراك  ،االندما الوظيف السلوك .

المقدمة
رعد العدالة التنميمية من املتعغات التنميمية املهمة املؤترة
يف األداء الوظيف الكفوء للعاملني من جهة  ،ويف قحقيق املنممة
ألهدافها بفاعلية من جهة أارى .فف احلاالت اليت يزداد فيها
شعور العاملني بعدم العدالة يرترب علا ذلم العديد من النتائج
السلبية املؤترة علا سلوك األفراد يف أتناء العمل بصفة عامة ،
واالفاً لذلم فان اررفاع إحساس العاملني بالعدالة يؤدري إىل
زيادة تقتهم بإدارة املنممة وزيادة قناعتهم بإمكانية احلصول علا
حقوقهم وما يعنيه من اررقاء سلوكيات األفراد بعد اال مئنان
إىل سيادة العدالة ومن مث الوتوق يف إدارة املنممة (أبو ندا،
 .)714 :7001كما أصبح موضوع االندما الوظيف للعاملني

حمل اهتمام الباحثني يف علوم اإلدارة واملنممة وذلم بسبب
التملتغ املباشر له يف سلوك العاملني الوظيف  ،باعتبار أن
االندما الوظيف يشغ إىل رطابق الفرد مع وظيفته واشرتاكه
بشكل نشيط يف الوظيفة .وقد أتبتت بع الدراسات أن هناك
عالقة اررباط بني االندما الوظيف وبع املتعغات التنميمية
األارى منها  :الرضا الوظيف ) ،(Chen, 2001: 2ومعدل
دوران العمل ) ، (Jurgen, et al. 2004: 4وساعات العمل
) . (Mantler & Murphy , 2005 : 8وجاء البثا احلايل
للتعرف علا العالقة بني العدالة التنميمية واالندما الوظيف يف
عينة من موظف وردريس بع املعاهد التقنية يف هيئة التعليم
التقين /أربيل ،ورمل رت منه ية البثا علا وفق احملاور اآلرية:
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.0اإلطار المنهجي
 :0-0مشكلة البحث :متثلت مشكلة البثا يف اإلجابة علا
السؤال الرئيس اآليت:
قحاول املنممات احلصول علا أعلا مستويات االندما
الوظيف من العاملني لديها ورعفل االهتمام بتثقيق مستويات
عالية من العدالة التنميمية  ،ويف املقابل جند أن العاملني
ينصب اهتمامهم علا احلصول علا أعلا مستويات العدالة
التنميمية غغ أهنم ال حياولون الوصول إىل أعلا مستويات
االندما يف وظائفهم .ومن هنا فإن مضامني مشكلة البثا
رتمثل يف التعرف علا الدور التملتغري الذري رؤديه العدالة
التنميمية يف االندما الوظيف جبانب اإلجابة علا التساؤالت
التالية:
أ .متتدى رتوافر أبعتتاد العدالتتة التنميميتتة يف املعاهتتد عينتتة البثتتا
وما ه مستويات ذلم

ب .ه ت تتل حيت ت تاول األفت ت تراد يف عين ت تتة البث ت تتا االررق ت تتاء اس ت تتتويات
اندماجهم الوظيف وحبسب رطلعات إدارة املعاهد عينة البثا

ت .ه تتل روج تتد عالق ت تات اررب تتاط ور تتملتغ ب تتني العدال تتة التنميمي تتة
وأبعاد االندما الوظيف حبسب آراء أفراد عينة البثا
:2-0

أهداف البحث :يهدف البثا احلايل لدراسة أبعاد

العدالة التنميمية واالندما الوظيف نمرياً وااتبارها ميدانياً
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لدى عينة من املوظفني والتدريسيني يف عدد من املعاهد التقنية،
كما يسعا هذا البثا إىل قحقيق ما يمليت:

أ .التعرف علا األ ر النمرية لكل من العدالة التنميمية

واالندما الوظيف .

ب .وصف ورشخيص أبعاد العدالة التنميمية وأبعاد االندما
الوظيف ميدانياً.
ت .التعرف علا بيعة االررباط بني العدالة التنميمية واالندما
الوظيف لدى عينة البثا.

ث .التعرف علا الدور التملتغري للعدالة التنميمية يف أبعاد
االندما الوظيف لدى عينة البثا.

ج .التعرف علا حدود التباين يف أبعاد االندما الوظيف يف
املعاهد عينة البثا واملستمد من مستوى ربنيها للعدالة
التنميمية.
:3-0

فرضيات البحث وأنموذجه :رستلزم املعاجلة املنه ية

ملشكلة البثا يف ضوء إ اره النمرري رصميم أمنوذ افرتاض
وكما هو موضح يف الشكل ( )1والذري يوضح متعغات البثا
قيد الدراسة .إذ اعتمدنا يف رصميم األمنوذ هذا علا أبعاد
العدالة التنميمية واملتمثلة يف (عدالة التوزيع  ،عدالة اإلجراءات
 ،وعدالة التعامالت) واليت متثل املتعغ املستقل .أما املتعغ التابع
فتمثل باالندما الوظيف وبملبعاده الثالتة وه االندما
العا ف  ،واالندما اإلدراك  ،واالندما السلوك .

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،41 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص 6044 ،602 -481

العدالة التنظيمية
عدالة اإلجراءات

عدالة التوزيع

عدالة التعامالت

أبعاد االندماج الوظيفي
االندماج الوظيفي

االندماج الوظيفي اإلدراكي

العاطفي

االندماج الوظيفي
السلوكي

شكل ( :)1أمنوذ البثا
المصدر :إعداد الباحثان.

وروافق ت تاً م تتع أه تتداف البث تتا وااتب تتاراً ألمنوذج تته مت اعتم ت تاد
الفرضيات اآلرية:

الفرضية الرئيسة األولى :روجد عالقة اررباط معنوية بني العدالة
التنميمية واالندما الوظيف حبسب آراء عينة البثا.
ورنبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلرية:
 روجتتد عالقتتة ارربتتاط معنويتتة بتتني العدالتتة التنميميتتة واالنتتدماالوظيف العا ف .
 روجتتد عالقتتة ارربتتاط معنويتتة بتتني العدالتتة التنميميتتة واالنتتدماالوظيف اإلدراك .
 روجتتد عالقتتة ارربتتاط معنويتتة بتتني العدالتتة التنميميتتة واالنتتدماالوظيف السلوك .
الفرضييية الرئيسيية الةانييية :هنتتاك رتتملتغ معنتتوري للعدالتتة التنميميتتة

يف االندما الوظيف حبسب آراء عينة البثا.
ورتكون هذه الفرضية من الفرضيات الفرعية اآلرية:
 هن تتاك ر تتملتغ معن تتوري للعدال تتة التنميمي تتة يف االن تتدما ال تتوظيفالعا ف .
 هن تتاك ر تتملتغ معن تتوري للعدال تتة التنميمي تتة يف االن تتدما ال تتوظيفاإلدراك .

 هن تتاك ر تتملتغ معن تتوري للعدال تتة التنميمي تتة يف االن تتدما ال تتوظيفالسلوك .

الفرضيية الرئيسيية الةالةيية :رتبتاين املعاهتتد عينتة البثتتا يف قحقيتتق
االندما الوظيف ربعاً ملستوى ربنيها العدالة التنميمية.

 -2الجانب النظري /ويتمثل باآليت :

 :0-2الدراسييات السييابقة  :فيمتتا يتتمليت عرض تاً لتتبع الدراستتات
التيت رناولتت متعتغات البثتا ودراستة العالقتتات فيمتا بينهتا وبتتني
عدد من املواضيع التنميمية األارى :
أ .دراسة ) (Lee, 2000بعنوان (العدالة التنميمية كمتعغ وسيط
للعالقات بني الرضا الوظيف وااللتزام الوظيف ودوران العمل) ،
حيا هدفت الدراسة للتعرف علا رملتغ عالقات العمل
الشخصية يف إدراك العاملني للعدالة التنميمية وااتربت الدراسة
الدور الذري رلعبه العدالة التنميمية بملبعادها التوزيعية واإلجرائية
فقط كمتعغ وسيط يف الربط بني الرضا الوظيف وااللتزام
الوظيف ودوران العمل وبينت النتائج بملن العدالة التوزيعية ا
رملتغ مباشر واجيايب يف الرضا الوظيف ورملتغ سليب يف ضعو ات
دوران العمل .ووجد أن للعدالة التوزيعية رملتغ قوري يف العدالة
اإلجرائية .بينما وجد أن للعدالة اإلجرائية رملتغ مباشر واجيايب يف
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الرضا الوظيف  .كما إن للعدالة اإلجرائية رملتغاً سلبياً يف االلتزام
التنميم واجيابياً يف ضعو ات دوران العمل .لذلم فان العدالة
التوزيعية ا دور أكثر حيوية علا خمرجات العمل لدى العاملني
من العدالة اإلجرائية .كما إن الدراسة روصلت إىل نتي ة مهمة
بوجود رملتغ للعالقات الشخصية يف روقعات األفراد بالعدالة ،
ألن نوعية العالقات الشخصية يف العمل ه اليت رشكل انفتاح
األفراد جتاه اإلحساس بتثقق العدالة التنميمية.
ب .دراسة ) (Jurge, et al, 2004بعنوان (الرضا الوظيف
واالندما الوظيف كمتعغات مؤترة يف العياب) ،ختترب الدراسة
الفرضيات اليت صيعت من قبل ) (Sagieيف عام ( )7118واليت
رناولت رملتغ اجتاهات العمل علا سلوك العاملني يف التعيب عن
العمل  ،والسبب يف ااتبار رلم الفرضيات هو ظهور عالقات
ضعيفة بني رلم املتعغات يف حبوث سابقة  ،ومت ااتبار
الفرضيات يف عينة مؤلفة من ( )134موظف .ومت أاذ بيانات
التعيب (التكرار والوقت الضائع) من الس الت الشخصية
للعاملني االل مدة ( )77شهراً بعد إعداد استمارة االستبيان.
وربني من نتائج االحندار بان فرضية التملتغ بني الرضا الوظيف
واالندما الوظيف كانت معنوية لكال املؤشرين فيما يتعلق
بالعياب .وأوصا الباحا بإجراء دراسة عن العياب وذلم
باالستفادة من قحليل االجتاهات املختلفة ملواقف العاملني واليت
رؤتر كعوامل مشرتكة يف التعيب عن العمل.
ت .دراسة (العطوري  )7001 ،بعنوان (أتر العدالة التنميمية يف
األداء السياق  :دراسة قحليلية آلراء أعضاء الكادر التدريس يف
كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة القادسية) ،ختترب الدراسة عالقة
االررباط واألتر بني أبعاد العدالة التنميمية ومستوى األداء
السياق (املتمثل يف املوا نة التنميمية وااللتزام التنميم ) يف
عينة متثلت بملعضاء الكادر التدريس يف كلية اإلدارة واالقتصاد
جامعة القادسية ،ومت استخدام اإلستبانه كملداة رئيسة جلمع
البيانات ،إذ مت روزيع ( )14استبانه أعيد منها ( )11استبانه
وربني أن واحدة منها غغ صاحلة للتثليل وبذلم فقد استخدم
يف عملية التثليل ( )13استبانه أري بنسبة أكثر من ( )%13من
جمموع االستبيانات املوزعة ،وقد صيعت فرضيتان أساسيتان
710

للبثا مفادها وجود عالقة اررباط وأتر بني أبعاد العدالة
التنميمية املدركة ومستوى األداء السياق للكادر التدريس  ،وقد
جاءت النتائج مطابقة ألغلب فرضيات البثا مت وفقها صياغة
جمموعة من التوصيات من أمهها أن رملاذ عمادة الكلية
باحلسبان أمهية روفغ مناخ رنميم رسوده العدالة التنميمية ،وان
رضع نصب عينيها دور األداء السياق وبشكل ركميل مع أداء
املهمة يف قحسني كمية وجودة العمل.
ث .دراسة (ئاميدري )7008 ،بعنوان (األتر التتابع للسلوك
السياس واالندما الوظيف يف سلوك املوا نة التنميمية :دراسة
ميدانية آلراء عينة من املالكات التدريسية يف كليات جامعة
دهوك) ،استهدفت الدراسة رشخيص مستويات ممارسة السلوك
السياس لدى اإلدارات اجلامعية واملالكات التدريسية فيها ،
وقحديد بيعة العالقة بني هذه املتعغات يف عينة مشلت ()754
كادراً ردريسياً من ( )77كلية جلامعة دهوك ،واعتمدت
اإلستبانه كملداة رئيسة جلمع بيانات اجلانب امليدال ،ورضمنت
الدراسة تالتة فرضيات رئيسة  ،رناولت األوىل وجود عالقة رملتغ
معنوية بني السلوك السياس واالندما الوظيف  ،ورناولت
الثانية افرتاض وجود عالقة رملتغ معنوية بني االندما الوظيف
وسلوك املوا نة التنميمية  ،والثالثة رناولت افرتاض وجود عالقة
رملتغ معنوية بني السلوك السياس وسلوك املوا نة التنميمية.
وبناء علا رشخيص متعغات الدراسة وااتبار عالقات التملتغ
علا وفق ما أفضا إليه أمنوذ الدراسة ،فقد مت رملشغ جمموعة
من االستنتاجات اليت ردعم فرضيات الدراسة من االل إظهار
عالقات اررباط ورملتغ معنوية بني متعغات الدراسة الثالتة.
والصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات للتقليل من ممارسة
السلوك السياس من قبل إدارات الكليات واملالكات التدريسية
وكذلم رعزيز مستويات االندما الوظيف وسلوكيات املوا نة
التنميمية لديهم.
 :2-2العدالة التنظيمية .وتتضمن :

 :0-2-2مفهوم العدالة التنظيمية  :يرى

)(Frash, 1997: 32

أن العدالة التنميمية رعكس عدالة املخرجات اليت حيصل عليها
األفراد من عمله وعدالة اإلجراءات املستخدمة يف روزيع رلم
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املخرجات .أما ) (Lee, 2000: 15فيثدد مفهوم العدالة
التنميمية بملنه إدراك العاملني لعدالة املعاملة اليت يتلقوهنا يف
املنممة .ويف السياق نفسه يشغ (حامد )4 :7003 ،إىل العدالة
التنميمية بملهنا الطريقة اليت يعامل هبا املرؤوسون من قبل
منمماهتم .بينما مييز (حواس )11 :7003 ،بني نوعني من
العدالة  ،العدالة الداالية والعدالة اخلارجية  ،إذ قحدث العدالة
الداالية عندما يتساوى العائد املادري الذري حيصل عليه الفرد
مع القيمة النسبية للوظيفة داال املنممة  ،أما العدالة اخلارجية
فتتثقق حني يتساوى العائد املادري الذري حيصل عليه الفرد مع
ذلم الذري حيصل عليه العاملون الذري يقومون بملعمال مماتلة يف
املنممات األارى .كما رعكس العدالة التنميمية الطريقة اليت
حيكم من اال ا الفرد علا عدالة األسلوب الذري يستخدمه
املدير يف التعامل معه وعلا املستويني الوظيف واإلنسال (زايد،
 .)73 :7004كما يقصد بالعدالة التنميمية ميل األفراد العاملني
ملقارنة حالتهم مع حالة زمالئهم اآلارين يف العمل  ،أو
إدراكات العاملني للعدالة يف مكان العمل أو املكان التنميم ،
أري إدراك العدالة يف مكان العمل من االل عالقتهم بإدارة
املنممة أو برئيسهم املباشر واليت رؤتر يف النهاية علا مواقفهم
وسلوكياهتم يف العمل (العطوري .)1 :7001 ،
ورعد العدالة التنميمية مفهوماً نسبياً يتثدد يف ضوء ما
يدركه العامل من نزاهة وموضوعية املخرجات واإلجراءات داال
املنممة  ،اعىن آار فإن اإلجراء التنميم الذري قد يدركه أحد
العاملني علا أنه إجراء متثيز وغغ موضوع  ،راا يدركه آار
علا أنه إجراء يتميز بدرجة عالية من املوضوعية وعدم التثيز
(أبو ندا .)741 :7001 ،ويف هذا السياق يؤكد (زايد:7004 ،
 )71بملن هذه الفكرة رعكس مفهوم حساسية العدالة والذري
يملاذ يف احلسبان الفروق الفردية والنفسية لألفراد ومدى
است ابتهم للعديد من املواقف وللقرارات التنميمية ولذلم فمن
الطبيع أن رتباين ردود أفعال األفراد بشملن إدراك العدالة أو
عدمها وذلم نمراً الاتالف رفضيالهتم ،أري أن األفراد خيتلفون
فيما بينهم يف مدى حساسيتهم للعدالة.

وق تتد فس تترت ع تتدد م تتن النمري تتات مفه تتوم العدال تتة التنميمي تتة
ومنها (احملمود:)11 :7001 ،
أ .نمري ت تتة العدال ت تتة :وال ت تتيت وض ت تتعها ( )Adamsيف

ع ت تتام ()7145

ومضتموهنا أن الفترد يكتون متتدفوعاً للمثافمتة علتا عالقتة عادلتتة
باملقارنة مع اآلارين وجتنب العالقات غغ العادلة  ،فالفرد يقارن
نفس تته ب تتاآلارين يف ض تتوء متع تتغين األول النت توارج أو املخرج تتات
والتتيت رتمثتتل فيمتتا حيصتتل عليتته الفتترد متتن عملتته كتتاألجر  ،واملزايتتا
اإلضتافية  ،واملكانتة االجتماعيتة .والثتال املتداالت ورتمثتل فيمتتا
يعطيه الفرد للمنممة مثل وقت العمل  ،ومقدار اجلهد املبذول ،
ومؤهالره وارباره.

ب .نمري تتة العدال تتة اإلجرائي تتة :يتص تتل مفه تتوم العدال تتة اإلجرائي تتة

ب تإدراك الفتترد مل تدى عدالتتة العمليتتات التتيت يتتتم متتن اال تتا اختتتاذ
القت ترارات يف املنمم تتة فكلم تتا ك تتان الف تترد أكث تتر إحساس ت تاً بعدال تتة
اإلجتراءات املتبعتة يف اختتتاذ خمتلتف القترارات التنميميتتة كلمتا قتتوري
لديه دافع االلتزام هبا ورنفيذها.
:2-2-2

أبعاد العدالة التنظيمية  :ركزت الدراسات التقليدية

ملوضوع العدالة التنميمية علا حمور العدالة التنميمية التوزيعية
) ،(Distributive Justiceحيا ينتزع األفراد إىل رقييم روزيع
املخرجات وذلم وفقاً لقاعدة روزيعية قائمة علا مبدأ املساواة.
مث بعد ذلم يبدأ الرتكيز علا عملية العدالة نفسها بصرف النمر
عن خمرجاهتا أري الرتكيز علا إجراءات اختاذ القرارات وعلا
رصورات األفراد جتاه العدالة التنميمية  ،أري أن احملدد األساس
إلدراك عدالة هذه القرارات علا رصورات األفراد جتاه العدالة
التنميمية هو الطريق آو املسلم الذري من االله يتم الوصول
إىل مضمون ونوعية القرار (حواس .)14 :7003 ،
ويرى ) (Ian & Randy, 2007: 4بملن هناك أربعة أبعاد
للعدالة التنميمية وه عدالة التوزيع  ،وعدالة اإلجراءات ،
والعدالة الشخصية  ،وعدالة املعلومات .إال أنه ربني من االل
البثا يف هذا اجملال أن اغلب الكتاب والباحثني (حواس ،
 )11 :7003و(حامد  )4 :7003 ،و(زايد)74 :7004 ،
و) (Steiner & Bertolino, 2006: 2و(أبو ندا:7001 ،
 )711و(العطوري )5 :7001 ،يتفقون علا تالتة أبعاد رئيسة
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للعدالة التنميمية وه عدالة التوزيع  ،عدالة اإلجراءات ،
عدالة التعامالت .وسيتم يف البثا احلايل الرتكيز علا هذه
األبعاد الثالتة وكما يمليت:
أ.عدالة التوزيع  :يستند رفسغ هذا البعد بشكل كبغ علا

نمرية العدالة اليت قدمها ( )Adams,1965واليت رشغ إىل
العدالة املدركة للمخرجات أو النتائج اليت حيصل عليها الفرد من
العمل الذري يؤديه  ،كما أهنا رشغ إىل ماهية نتائج القرارات
التنميمية أو العدالة املدركة من قبل الفرد واليت حيصل عليها من
املنممة عند ختصيص املوارد واليت قد روزع علا أساس املساواة
أو احلاجة أو املسامهة  ،ومن مثم يقرر الفرد بدوره عدالة التوزيع
من االل املقارنة مع اآلارين (احملمود .)15 :7001 ،ومتثل
عدالة التوزيع عدالة املخرجات اليت حيصل عليها املوظف  ،أري
أهنا رتعلق بعدالة روزيع املكافآت  ،ورتعلق بتوزيع النتائج أو
املخرجات اليت حيصل عليها الفرد من وظيفته وااصة خمرجات
روزيع األجور أو املزايا العينية أو الرتقيات  ،ويتثقق إحساس
العاملني بعدالة التوزيع يف املنممة عندما يشعر الفرد بملن ما
حيصل عليه من مكافآت يتناسب مع ما يبذله من جهد مقارنة
مع جهود زمالئه يف العمل (أبو ندا .)718 :7001 ،ويف السياق
نفسه يعرف ) (Lee, 2000: 15عدالة التوزيع بملهنا العدالة
املدركة للنتائج اليت حيصل عليها العامل يف املنممة اليت يعمل
فيها.
ورتضمن العدالة التوزيعية جانبني (حواس)11 :7003 ،
أو ما :جانب مادري وميثل هيكل التوزيعات والذري يعرب عن
ح م ومضمون ما حيصل عليه الفرد من مكافآت ،وتانيهما:
جانب اجتماع ويعرب عن املعاملة الشخصية للفرد الذري حيصل
علا املكافآت وذلم من قبل متخذري القرار .ويشغ
(العطوري )5 :7001 ،إىل أن هناك تالث قواعد لعدالة
التوزيع يف املنممات وه :
 قاعدة املساواة :رقوم علا فكرة إعطاء املكافآت علا أساس
املسامهة  ،فالشخص الذري يعمل بدوام كامل يستثق رعوي
اكرب من الشخص الذري يعمل بدوام جزئ علا افرتاض أن
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العوامل األارى متساوية لديهم  ،وإذا حصل العكس فهذا يعين
جتاوز علا قاعدة املساواة.
 قاعدة النوعية :ورعين أن كل األفراد وبع النمر عن
اصائصهم الشخصية (اجلنس ،العرق ،القابلية ....وغغها)
جيب أن رتساوى فرصهم يف احلصول علا املكافآت.
 قاعدة احلاجة :رقوم هذه القاعدة علا فكرة رقدمي
األفراد ذوري احلاجة امللثة علا اآلارين ،بافرتاض رساوري
األشياء األارى.

ب.عدالة اإلجراءات  :بعد أن أدرك عدد من الباحثني أن

اإلجراءات املستخدمة يف قحديد النتائج أو املخرجات ه أكثر
رملتغاً من النتائج ذاهتا فقد روسعت دراسة املوضوع وقحول
االهتمام من خمرجات العدالة التوزيعية إىل العدالة اإلجرائية واليت
متثل البعد الثال للعدالة التنميمية (احملمود.)11 :7001 ،
ورؤدري العدالة اإلجرائية دوراً مهماً يف احلد من املؤترات السلبية
لعدم العدالة التوزيعية فف حالة أن إجراءات عملية اختاذ رلم
القرارات كانت عادلة (أري أهنا قحقق العدالة اإلجرائية) فإن
العاملني سوف يدركون شرعية وعدالة رلم القرارات ومن مثم رقل
مقاومتهم وقحديهم لسلطتها.
إذ يقصد بالعدالة اإلجرائية مدى إحساس األفراد بان
اإلجراءات والعمليات املتبعة يف قحديد املكافآت (كوسائل
قحديد األجور ووسائل الرتقية)  ،كما رعين العدالة املدركة عن
اإلجراءات والسياسات املستخدمة للقرارات املتخذة يف مكان
العمل أو العدالة يف اإلجراءات املستخدمة يف ختصيص القرارات
خبصوص روزيع املكافآت اليت رعترب مهمة للعاملني (العطوري ،
 .)5 :7001وميكن رعريف عدالة اإلجراءات أيضاً بملهنا
اإلجراءات الرمسية العادلة اليت جرى رصميمها لزيادة املشاركة يف
اختاذ القرارات أو السع من االل ربين إجراءات معينة لتقليل
االحنياز واألاطاء يف القرارات اليت يتم اختاذها ،وكذلم قدرة
املوظف علا قحدري الطعن يف رقييمات األداء  ،إضافة إىل تبات
املعايغ املستخدمة لتقييم املوظفني (أبو ندا:7001 ،
.)711وعليه فان اإلجراءات التنميمية اليت صممت لتكون
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موضوعية وعادلة لن رتثقق ا هذه الصفة إال بشر ني مها
(زايد:)77 :7004 ،
 أن يتفق الطرفان األول الذري يضع اإلجراءات التنميمية
(اإلدارة)  ،والثال الذري يتملتر بتلم اإلجراءات (العاملني) علا
األسس املوضوعية اليت يتم بناءاً عليها صياغة رلم اإلجراءات.
 علا الطرف األول (اإلدارة) إن يزود الطرف الثال (العاملني)
باملعلومات الكافية عن كيفية رطبيق رلم اإلجراءات.
وبناء علا ذلم ميكن القول أن عدالة اإلجراءات رشمل
تالتة عناصر (حواس )11 :7003 ،وه القواعد واملعايغ الرمسية
لإلجراءات  ،وشرح اإلجراءات وعملية صنع القرار  ،والتفاعل
بني من يقوم بتطبيق القواعد (متخذ القرار) واألفراد الذين يتوقع
أن يتملتروا بالقرار.
كمتتا وينمتتر إىل أن للعدالتتة اإلجرائيتتة جتتانبني (ج ترينرب و بتتارون
:)711-718 :7001،
 اجلان تتب ا يكل ت وي ترربط بكيفي تتة هيكل تتة الق ترارات أو الكيفي تتة
التتيت يتتتم متتن اال تتا اختتتاذ القترارات ولكت ركتتون الكيفيتتة عادلتتة
جيب مراعاة األيت:
 أن يك تتون لألفت تراد ص تتوت يف إجت تراءات اخت تتاذ القت ترار اع تتىن أنيكون م رأري يف اختاذ القرارات املؤترة عليهم.
 إعطاء الفرصتة لتصتثيح األاطتاء  ،فكمتا أن أحكتام القضتاءقابلتتة للمراجعتتة متتن حمتتاكم أعلتتا درجتتة فتتإن الق ترارات التنميميتتة
جيب أن ركون ا الفرصة نفسها.
 عدالتتة رطبيتتق القواعتتد والسياستتات علتتا العتتاملني يعتاً وعتتدمالتثيز يف رطبيقها علا جمموعة من العاملني دون اآلارين.
 ع تدم التثيتتز عنتتد اختتتاذ الق ترارات بستتبب اللتتون أو اجلتتنس أوغغ ذلم من االاتالفات يف التكوين اإلنسال.
 اجلانتتب االجتمتتاع ويتعلتتق باألستتلوب التتذري يتتتم متتن االلتته
معامل تتة األف تراد يف أتن تتاء اخت تتاذ الق ترارات  ،أري أن ته ي ترربط بنوعي تتة
املعاملة اليت يتلقاها الفرد علا أيدري متخذري القرارات .
وقد حدد ) (Leventhal,1980املكونات ا يكلية اليت
يعتقد أهنا رشكل احملتوى الذهين إلدراك األفراد ملعىن العدالة ،إذ

أن مدى االعتقاد بوجود عدالة اإلجراءات يرربط ادى الوفاء أو
اإلاالل ا موعة القواعد اإلجرائية اآلرية (حامد:)4 :7003 ،
 قاعدة االستئناف :اعىن وجود فرص لالعرتاض علتا القترارات
ورعديلها إذا ظهر ما يربر ذلم.
 القاعتتدة األاالقيتتة :أري أن يتتتم روزيتتع املصتتادر وفق تاً للمعتتايغ
األاالقية السائدة.
 قاعدة التمثيل :جيب أن رستوعب عملية اختاذ القرار وجهتات
نمر أصثاب العالقة.
 قاعدة عدم االحنياز :جيب عدم متكني املصلثة الشخصية من
التملتغ علا جمريات عملية اختاذ القرارات.
 قاعتتدة الدقتتة :بنتتاء الق ترارات علتتا أستتاس معلومتتات صتتثيثة
وسليمة ودقيقة.
 قاعدة االنس ام :جيب أن رنس م إجراءات روزيع اجلزاءات
واملكافآت علا يع األفراد وىف كل األوقات.

ت.عدالة التعامالت  :رعترب عدالة التعامالت امتداداً ملفهوم

العدالة اإلجرائية واليت رشغ إىل ريقة رصرف اإلدارة جتاه األفراد
واليت ررربط بشكل أساس بطريقة رعامل املديرون مع املرؤوسني
علا حنو من املصداقية واالحرتام والدبلوماسية وغغها (العطوري،
 .)4 :7001وه رشغ إىل مدى إحساس األفراد بعدالة املعاملة
اليت حيصلون عليها عندما رطبق عليهم خمتلف اإلجراءات يف
العمل (حامد ،)4 :7003 ،أو معرفتهم بملسباب رطبيق رلم
اإلجراءات (حواس .)57 :7003 ،ويف السياق نفسه يرى (أبو
ندا )757 :7001 ،أن عدالة التعامالت متثل معتقدات أو
أفكار الفرد بشملن جودة املعاملة الشخصية اليت حيصل عليها من
صانع القرار عند وضع اإلجراءات .كما متثل عدالة املعاملة
اليت حيضا هبا املوظف لدى رنفيذ اإلجراءات الرمسية أو يف
رفسغ هذه اإلجراءات .ورعرف بملهنا نوعية املعاملة فيما بني
األفراد واليت يتلقاها الفرد االل رنفيذه اإلجراءات التنميمية.
ويشغ (حواس )50 :7003 ،إىل أن عدالة التعامالت رتعلق
جبودة املعاملة اليت يتم استقبا ا من متخذري القرار.ويؤكد
(حامد )4 :7003 ،أن عدالة التعامالت رضم نوعني من العدالة
ه :
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 عدالة العالقات الشخصية واليت رشغ إىل مدى االحرتام
والتقدير الذري يتعامل فيه املدير مع املرؤوسني.
 عدالة املعلومات واليت رركز علا التوضيثات املقدمتة للعتاملني
متتن اتتالل روصتتيل املعلومتتات الضتترورية حتتول أستتباب استتتخدام
إجت تراءات معين تتة أو ريق تتة ختص تتيص خمرج تتات معين تتة وبملس تتلوب
موتوق وأكيد ،واعتىن آاتر عدالتة املعلومتات رعتين املعرفتة املقدمتة
للعامل حول اإلجراءات واملخرجات املتعلقة به.
ويترى ( )Campbell & Finch, 2004: 180بتملن لعدالتة
التعامالت جانبني مها:
 احلساستتية جتتتاه اآلا ترين ومتثتتل اإلبقتتاء واحملافمتتة علتتا أستتلوب
التعامل املؤدب واألاالق مع اآلارين.
 االعتبتتارات االجتماعيتتة ورتضتتمن اختتتاذ الرتريبتتات الالزمتتة (أو
التثوط) لتقدمي التفسغات املناسبة للنتائج غغ املرغوبة.

ويف دراسة قام هبا ) (Terri Scanduraيف عام ()7111
وبالتطبيق علا ( )711مدير يف ( )71منممة  ،ربني أن غياب
العدالة التنميمية يؤدري إىل بروز املواقف والسلوكيات السلبية
مثل ):(Ian & Randy, 2007: 5
 السلوك العدائ التنميم جتاه اآلارين.
 السرقة من ممتلكات املنممة.
 رقلب نوايا العاملني وعدم استقرارها.
 االنقطاع أو التبا ؤ عن العمل.
 االعتداء علا اآلارين يف موقع العمل.
ويرى (حواس )13 :7003 ،بملن عدم إدراك الفرد للعدالة
التنميمية أو انه يتلقا معاملة غغ عادلة  ،فإنه يرترب علا ذلم
العديد من النتائج السلبية كاخنفاض الرضا الوظيف  ،واخنفاض
سلوكيات املوا نة التنميمية اخلاصة به  ،واخنفاض األداء
الوظيف  ،واخنفاض التزامه التنميم  .وقد أتبتت إحدى
الدراسات وجود عالقة واضثة رربط العدالة التنميمية بالوالء
التنميم  ،حيا أن شعور الفرد بالعدالة يؤتر علا مستوى والئه
 ،فالفرد الذري يشعر بعدالة اإلجراءات والتعامالت وعدالة
التوزيع يكون مستوى والئه مررفعاً باملقارنة مع الفرد الذري يشعر
بعدم عدالة اإلجراءات والتوزيع (حامد.)1 :7003 ،

ب .العدالة اإلجرائية :كما ربني أن عمليات صنع القرار غغ

 : 0-3-2مفهوم االندماج الوظيفي :ظهر مفهوم االندما
الوظيف ضمن نمريات الدافعية )،(Motivation Theory
حيا أفرتض ) (Maslow, 1943بملن األفراد يسعون إىل إشباع
حاجات احرتام الذات من االل االندما يف وظائفهم  ،وربني
من االل الدراسات يف هذا اجملال بملن هناك رشابه بني
االندما الوظيف واإلاالص الوظيف  ،حيا يركز كالمها
علا احرتام الذات عن ريق العمل  ،ويف عام ( )7145ور
كل من ) (Lodahl & Kejnerمفهوم االندما الوظيف
ووضعا مقياساً له  ،ومن مث عرفا االندما الوظيف بملنه درجة
أمهية العمل بالنسبة للفرد إىل جمموع اهتماماره الكلية (May,
).et. al, 2004: 2

 : 3-2-2أهمية العدالة التنظيمية  :أتبتت دراسات العدالة
التنميمية اطورة غياب أري بعد من أبعادها  ،إذ بينت أمهية
رلم األبعاد وعلا النثو اآليت (أبو ندا:)743 :7001 ،
أ .العدالة التوزيعية :روصلت الدراسات إىل أن اخنفاض مدركات

العاملني ذا البعد ميكن أن يسبب عدد من النتائج السلبية
كاخنفاض مستوى األداء الوظيف  ،واخنفاض مستوى جودة
األداء  ،وضعف املوا نة التنميمية.
العادلة ررربط بالعديد من النتائج السلبية كاخنفاض التقييم الكل
للمنممة  ،ونقص الرضا الوظيف  ،واخنفاض مستوى االلتزام
التنميم  ،واخنفاض األداء الوظيف  ،وضعف املوا نة التنميمية،
وزيادة النزوع لرتك العمل.

ت .عدالة التعامل :إن عدم مراعاة احلساسية الشخصية
(املكون األول لعدالة التعامل) يرترب عليه ظهور الصراع
التنميم  ،وزيادة االجتاهات السلبية حنو املنممة والعمل ،كما
أكدت إن التوزيعات غغ املؤارية يتم استقبا ا بشكل أفضل من
جانب العاملني عند رقدمي رفسغات منطقية ا من قبل املنممة
(املكون الثال لعدالة التعامل).
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وحبسب ما أشار إليه ( )Kanungo 1982: 3فإن
االندما الوظيف ميكن رعريفه بملنه التطابق النفس للفرد مع
وظيفته أو التزامه هبا .ويرى ) (Best, 1991: 19بملن االندما
الوظيف ميثل است ابة الفرد النفسية ألحد ادوار وظيفته أو عمله
احلايل .يف حني يبني ) (Fletcher, 1998: 4بملن مفهوم
االندما الوظيف عبارة عن اعتقاد وصف لعالقة العامل
بالوظيفة احلالية .وضمن ذات املعىن يرى & (Mishra
) Shyam, 2005: 7بملن االندما الوظيف يعين إما اهنماك
الفرد مع وظيفة معينة أو انعزاله عنها.
 : 2-3-2أهمية االندماج الوظيفي  :يساهم االندما الوظيف

يف قحسني نوعية حياة العاملني ومعيشتهم ويزيد من رغبتهم يف
العمل والبقاء يف املنممة  ،وعلا العكس من ذلم فإن
اخنفاض حالة االندما الوظيف للعاملني يساهم يف شعور الفرد
بالعزلة واالنعالق يف املنممة واالبتعاد عن أهدافها مما يزيد من
إحساسه بوجود ف وة بني حياره اخلاصة وحياره الوظيفية
) .(Hafer & Martin, 2006: 2ويبني & (Mantler
) Murphy, 2005: 2بملن األفراد الذين لديهم اندما وظيف
عايل رزيد دافعيتهم للعمل وبالتايل فإن ذلم يؤتر إجياباً علا
أداء وظائفهم.
ورشغ إحدى الدراسات إىل أن االندما الوظيف يسهم يف
رسهيل رطبيق برامج إدارة اجلودة الشاملة  ،كما يسهم يف الق
بنية رنميمية رتسم بالشراكة والتعاون بني اإلدارة والعاملني مما
يساعد يف رقليل الكثغ من املعوقات اليت ميكن أن رصاحب
رنفيذ اخلطط واإلسرتاري يات  ،ومن جانب آار فإن العاملني
علا أساس كوهنم يف الواجهة مع الزبائن وخباصة يف املنممات
اخلدمية  ،فإن االندما الوظيف لديهم ميكن أن يسهم بشكل
فعال يف بناء صورة جيدة لدى الزبائن (ئاميدري.)37 :7008 ،
ويشغ (عقيل  )535 :7005 ،إىل أنه عندما يصل اندما
العاملني بوظائفهم إىل مستويات عالية  ،فانه ميكن أن نتوقع
درجة عالية من االنتماء والوالء لدى العاملني جتاه املنممة اليت
يعملون فيها  ،حيا يشعرون بملهنم جزء ال يت زأ منها  ،وأن
مستقبلهم مرربط ببقاء املنممة وجناحها  ،ويشغ هبذا اخلصوص

إىل الت ربة اليابانية حيا حقق اندما العاملني يف وظائفهم
درجات عالية من األداء بسبب الوالء واالنتماء املوجود لديهم
األمر الذري أدى إىل جعل منت ات املنممات اليابانية رتصف
باجلودة عالية املستوى  ،ومتكنت من إرضاء الزبائن ليس يف
السوق اليابال فثسب بل يف يع أسواق العامل.

 : 3-3-2أبعاد االندماج الوظيفي :يفرتض
) 1996: 176وجود عالقة بني االندما الوظيف ومراحل
وجود الفرد يف وظيفته  ،فف مرحلة الوظيفة املبكرة فإن الفرد ال
يستطيع فهم وظيفته وليس لديه معلومات عن حمتوى الوظيفة
اا فيه الكفاية  ،لذا يكون اندماجه الوظيف العا ف يف
مستوى منخف  ،أما يف مرحلة الوظيفة املتوسطة فيتمكن الفرد
من أن يفهم وظيفته بشكل كامل وهو غين عن حمتوى وظيفته
مما يؤدري إىل انتقال اندماجه الوظيف العا ف واإلدراك إىل
مستوى أعلا من قبل ذلم  ،وعلا هذا األساس حيدد تالتة
أبعاد لالندما الوظيف وه :
(Yoshimura,

أ.االندماج الوظيفي العاطفي :يشغ االندما الوظيف العا ف

إىل مدى اهتمام الفرد بوظيفته  ،أو مدى حبه لوظيفته
) .(Yoshimura, 1996: 176كما أنه ميثل احليز الذري
رشعله الوظيفة يف حياة الفرد أري مدى ارربا ته بالعمتل ،ومدى
حمبة الفرد لوظيفته والتعلتق هبا (ئاميدري ، )71 :7008 ،حيا
أن الفرد الذري يكلف ألداء وظيفة ممتعة يكون لديه اندما
وظيف عا ف أعلا من الشخص الذري يكلف ألداء وظيفة
غغ ممتعة.

ب .االندماج الوظيفي اإلدراكي :يرى

(Yoshimura, 1996:

) 176بملن االندما الوظيف اإلدراك يشغ إىل مدى مشاركة
العامل يف عملية صنع القرارات املتعلقة بوظيفته  ،أو درجة أمهية
الوظيفة يف حياره  ،ويؤكد علا أمهية الوظيفة كعامل لتثقيق
احرتام الذات  ،فف حالة إعطاء الوظيفة فرصة كبغة إلشباع
حاجات الفرد رصبح الوظيفة جزء أساس يف حياره .ويشغ
) (Robbins,1998 : 419-420بملن االندما الوظيف
اإلدراك ميثل الدرجة اليت يتطابق فيها الفرد مع وظيفته  ،ويعمل
بفاعلية يف أدائها باعتبار أن أدائه الوظيف مهماً لقيمه الذارية.
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وحبسب ) (Hafer & Martin, 2006: 3فإنه ميثل كيفية رؤية
األفراد ألعما م من االل العالقة مع بيئة العمل  ،ومع العمل
نفسه وكيف يكون عملهم وحياهتم يف املنممة.

ت.االندماج الوظيفي السلوكي :يشغ االندما

الوظيف

السلوك إىل قيام الفرد باألدوار اإلضافية  ،كملن يشارك يف
ردريب مسائ لتثسني مهاراره املتعلقة بوظيفته أو يفكر يف
مواضيع ذات صلة بوظيفته بعد ررك املكتب أو العمل يف
منممته ) .(Yoshimura, 1996: 177ويؤكد (Lodahl and
) Kejnerبملن العامل الذري لديه اندما وظيف عايل يمل يف
الليل مستيقماً يفكر وخيطط ليوم العمل التايل (Iassk, et al,
) .2001: 4كما أن العاملني الذين لديهم مستوى ٍ
عال من
االندما الوظيف يكونون أكثر دافعية للعمل  ،وسلوكياً فإهنم
يبذلون جهداً عالياً علا مستوى الوظيفة أو علا مستوى
اجلماعة  ،ألن االندما الوظيف العايل لديهم جيعلهم أكثر
اجنذاباً لوظائفهم ).(Hafer & Martin, 2006: 3
ويبني ) (Yoshimura, 1996: 179بملن الفرد الذري لديه
العديد من الت ارب الناجثة يف وظيفته يتعزز لديه االندما
الوظيف السلوك بسبب جتاربه الناجثة رلم  ،وسوف يعمل
بشكل أكثر فاعلية ويكون مستعداً للعمل بشكل وع  .أما
) (Mantler & Murphy, 2005: 2فيشغان إىل أن األفراد يف
هذا املستوى من االندما الوظيف مييلون إىل التعمق يف
وظيفتهم حبيا ينسثب ذلم علا التفكغ اواضيع ذات عالقة
بوظيفتهم يف أغلب أوقاهتم وحىت عندما ال يؤدون العمل.
 -3الجانب العملي :ويتمةل باالتي

 :0-3وصف مجتمع وعينة البحث وحدوده:
:0-0-3

وصف مجتمع البحث :ميثل جمتمع البثا املعاهد

املرربطة هبيئة التعليم التقين /اربيل ،وقد جاء ااتيارها كم تمع
للبثا  ،كوهنا رشكل املنممة التعليمية الرئيسة بعد اجلامعات
ضمن حمافمات اإلقليم  ،كما أهنا رشهد منواً متزايداً يف اجلانب
الكم والنوع  ،فضالً عن أمهيتها يف التعليم وادمة اجملتمع
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والبثا العلم  ،إذ أن يع املنممات العاملة يف اإلقليم قحتا
إىل خمرجات املعاهد من اخلرجيني يف خمتلف االاتصاصات.

 :2-0-3عيني يية البحي ييث :رشت تتكلت عينت تتة البثت تتا مت تتن الك ت توادر
الوظيفي تتة وأعض تتاء هيئ تتة الت تتدريس يف أربع تتة معاه تتد وهت ت املعه تتد
التقتتين يف ئتتاكرى  ،وئاميتتدري  ،ودهتتوك  ،وزااتتو  ،بعيتتة ااتبتتار
فرض تتيات البث تتا فيه تتا  ،و ج تتاء ااتي تتار ه تتذه العين تتة بن تتاءً عل تتا
املسوغات اآلرية:
يعتتد املعهتتد التقتتين دهتتوك متتن املعاهتتد القدميتتة يف هيئتتة التعلتتيمالتقين /اربيل  ،ويضم عدد كبغ من املوظفني والتدريسيني  ،كمتا
حيتوري علا أقسام علمية عديدة وبدوام صباح ومسائ .
يوجتتد يف كتتل متتن املعهتتد التقتتين ئتتاكرى وزااتتو عتتدد كبتتغ متتناألقسام العلمية والدوم يف بع منها بوجبتني صباح ومسائ .
يعتتد املعهتتد التقتتين ئاميتتدري متتن املعاهتتد احلديثتتة نستتبياً ويضتتمقسمني فقط.
لذلم فإن هذا التنوع يف املعاهد املختارة ورباعدها اجلعرايف
ميكن أن حيقق االاتبار امليدال بشكل أفضل من االعتماد علا
منممة واحدة يف ذلم .واستناداً إىل ما سبق وانس اماً مع
روجهات البثا  ،مت رصميم استمارة اإلستبانه ومتعغاهتا
باالستفادة من دراسات ( )Kanungo 1982و )(Lee, 2000
 ،فضالً عن وضع بع االسئلة املستمدة من أبعاد العدالة
التنميمية واالندما الوظيف مع األاذ بنمر االعتبار بيئة
املعاهد التقنية قيد البثا  ،ومن مث القيام بتوزيع استمارة
اإلستبانه علا األفراد املست يبني  ،وبلغ عددها ( )770استمارة
أعيد منها ( )705استمارة فقط وربني أن ( )701من بينها
صاحلة للتثليل  ،أري أن نسبة االست ابة كانت (.)%11.5
ويوضح اجلدول ( )7روزيع األفراد املست يبني حسب املعاهد
املبثوتة .أما روزيع األفراد املست يبني وفقاً خلصائصهم الفردية
فيمهرها اجلدول (. )7
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جدول ( :)0روزيع األفراد املست يبني حسب املعاهد املبثوتة

ت

المعهد

العدد

النسبة المئوية
%41

4

ئاكرى

60

6

ئاميدري

61

%68

3

دهوك

33

%31

1

زااو

60

%41

401

%400

المجموع

المصدر :إعداد الباحثان.
جدول ( :)2روزيع األفراد املست يبني وفقا خلصائصهم الفردية

ت
4

الخصائص
المنصب/
المركز الوظيفي

6

الشهادة

3

اللقب العلمي

1

الجنس

3

العمر

2

الخدمة

الفئات

العدد

النسبة

معاون عميد

6

4.1

رئيس قسم

8

1.1

مقرر قسم

1

3.8

ردريس

43

46.3

مسؤول وحدة /شعبة

48

مهام وظيفية

31

41.3
32.8

دكتوراه

3

6.1

ماجستغ

43

46.3

دبلوم عايل

1

2.1

بكالوريوس

61

62.0

دبلوم فين فما دون

31

34.1

أستاذ

00

00

أستاذ مساعد

6

4.1

مدرس

3

6.1

مدرس مساعد

41

43.3

أارى

83

84.1

ذكر

21

24.3

أنثا

10

38.3

 -60اقل من  30سنة

33

36.1

 -30اقل من  10سنة

33

33.1

 -10اقل من  30سنة

44

40.2

 30سنة فملكثر

3

6.1

 -4اقل من  1سنة

18

12.4

 -1اقل من  8سنوات

61

61.1

 8سنوات فملكثر

61

62.0

المصدر :إعداد الباحثان.
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 :3-0-3حدود البحث :اشتمل البثا علا نوعني من احلدود
مها-:
أ -احلدود الزمانية للبثا :احنصرت حدود البثا الزمانية يف
الفرتة الواقعة مابني شهر متوز ( )7001وحىت شهر رشرين الثال
(.)7001
ب -احلدود املكانية للبثا :مت إجراء البثا يف املعهد التقين
ئاكرى  ،وئاميدري  ،ودهوك  ،وزااو التابعة يئة التعليم التقين/
اربيل.
ت -احلدود املوضوعية :رناول البثا موضوع العدالة
التنميمية واالندما الوظيف وأبعادمها بالدراسة والتثليل.
 :2-3وصف وتشخيص متغيرات البحث:

يتناول هذا احملور وصف ورشخيص أبعاد العدالة التنميمية
ال تتيت مت اإلش تتارة إليه تتا يف اجلان تتب النم تترري للدراس تتة واملعتم تتدة يف
أمنوذ البثتا واملتمثلتة يف (عدالتة التوزيتع  ،عدالتة اإلجتراءات ،
عدال ت تتة التع ت تتامالت)  ،وأبع ت تتاد االن ت تتدما ال ت تتوظيف واملتمثل ت تتة يف
(االن تتدما ال تتوظيف الع تتا ف  ،االن تتدما ال تتوظيف اإلدراكت ت ،
االن تتدما ال تتوظيف الس تتلوك )  ،ويمه تتر اجل تتدول ( )3التوزيع تتات
التكرارية وقيم الوسط احلسايب واالحنراف املعيارري وعلتا مستتوى
العينة املبثوتة  ،وفيما يمليت قحليل ا:
 :7-7-3أبعاد العدالة التنميمية:
أ -عدالة التوزيع :استخدمت العبارات ) (X5-X1لقياس هذا
البعد والذري رراوحت أوسا ه احلسابية بني ( )2.76و ()3.38
واحنرافاره املعيارية بني ( )1.207و ( ، )1.332إذ يرى
( )%48.1من املست يبني أن عمادة املعهد /القسم ركافئهم
بعدالة مقارنة اسؤوليات الوظيفة امللقاة علا عارقهم .ويبني
( )%55.7من املست يبني أهنم يشعرون بعدالة االمتيازات اليت
حيصلون عليها من الوظيفة مقابل ارباهتم ومهاراهتم وقحصيلهم
العلم  .ويوضح ( )%32.7من املست يبني أنه يتم منثهم
املكافآت والتقديرات علا وفق استثقاقاهتم وجهودهم يف
العمل مقارنة بملقراهنم يف العمل ،يف حني ( )%49.1منهم ال
يتفقون علا ذلم .ويشغ ( )%59.6من املست يبني أهنم
يشعرون بعدالة الرارب الذري حيصلون عليهم مقارنة مع ما
718

حيصل عليه زمالئهم يف الوظيفة .ويشعر ( )%41.3منهم بعدالة
وموضوعية التقييم الذري رضعه عمادة املعهد /القسم عن أدائهم
الوظيف .
ب -عدالة اإلجراءات :رراوحت األوساط احلسابية ملؤشرات
هذا البعد ) (X10- X6بني ( )2.66و ( )3.12واحنرافاره
املعيارية بني ( )1.073و ( ،)1.348ورشغ ( )%37.4من
املست يبني أن عمادة املعهد /القسم رستخدم القرارات الوظيفية
بملسلوب غغ متثيز .بينما ال يتفق ( )%41.4منهم علا ذلم.
ويرى ( )%31.8منهم أن عمادة املعهد /القسم قحرص علا أن
يبدري كل موظف رأيه قبل اختاذ القرارات اخلاصة بطبيعة
وظيفته ،يف حني أن ( )%50يرون عكس ذلم .وربني من
إجابات املست يبني أن ( )%34.6منهم يرون أنه يتم رطبيق
إجراءات القرارات اإلدارية علا كافة العاملني بال استثناء
و( )%37.5من املست يبني ال يتفقون علا ذلم .ويبني
( )%41.4من املست يبني أن عمادة املعهد /القسم رشرح
للعاملني القرارات املتعلقة بالعمل الوظيف ورزودهم بتفاصيل
إضافية عند استفسارهم عن رلم القرارات .ويرى ()%33.6
من املست يبني أن عمادة املعهد /القسم رسمح للعاملني برف
أو معارضة القرارات اليت رصدرها جتاه عمله أو وظيفته  ،يف
حني يرى ( )%44.2إهنا ال رسمح بذلم.
ت -عدالة التعامالت :رركزت متعغات هذا البعد بالعبارات
) (X15- X11والذري رراوحت أوسا ه احلسابية بني ( )2.88و
( )3.23واحنرافاره املعيارية بني ( )1.141و ( ،)1.230ويرى
( )% 51من املست يبني أن عمادة املعهد /القسم رناقش معهم
انتها الصراحة القرارات املتعلقة بوظيفتهم .ويبني ()%36.5
من املست يبني أن عمادة املعهد /القسم رملاذ بنمر االعتبار
مطالبهم الشخصية عندما رتخذ قراراً متعلقاً بوظيفتهم  ،بينما
( )%38.4ال يتفقون علا ذلم .ويشغ ( )%47.2منهم أن
عمادة املعهد /القسم ربدري اهتماماً اصاحلهم كموظفني عندما
رتخذ قراراً متعلقاً بوظائفهم .ويرى ( )%42.3من املست يبني
أن عمادة املعهد /القسم رناقش معهم النتائج املرتربة علا
القرارات اليت ميكن أن رؤتر يف وظيفتهم .ويوضح ( )% 51من
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املست يبني أن عمادة املعهد /القسم رشرح م األسباب املنطقية
اليت دعتها الختاذ القرارات املتعلقة بوظيفتهم.
 :2-2-3أبعاد االندماج الوظيفي:

أ -االندما الوظيف العا ف  :مت استتخدام العبتارات
) X16للتعبت تتغ ع ت تتن ه ت تتذا البع ت تتد  ،حي ت تتا ي ت تترى ( )%91.3م ت تتن
املستتت يبني أهنتتم يفكتترون باستتتمرار يف مهتتامهم الوظيفيتتة .ويبتتني
( )%68.3مت تتنهم أنت تته لت تتيس لت تتديهم االست تتتعداد لت تترتك وظيفت تتتهم
احلالية الرربا هم العا ف هبا .ويرى ( )%87.5متن املستت يبني
أن وظيفتتهم متثتل أوىل اهتمامتاهتم ضتمن أعمتا م اليوميتة .ويبتتني
( )%90.4من املستت يبني أهنتم يستتعدون مبكتراً الجنتاز أعمتا م
اليومية .ويوضح ( )%64.4منهم علا أن الذهاب للوظيفة يعتد
أمراً ممتعاً م .أما بالنسبة لقيم األوساط احلسابية ذا البعد فقد
رراوح تتت ب تتني ( )3.55و ( )4.37واالحنراف تتات املعياري تتة رراوح تتت
بني ( )0.744و (.)1.269
ب -االندما الوظيف اإلدراك  :استخدمت العبارات (X25-
) X21لقيتتاس هتتذا البعتتد التتذري رراوحتتت أوستتا ه احلستتابية بتتني
( )3.11و ( )4.05واحنرافار ت ت ت ت ت ت ت تته املعياري ت ت ت ت ت ت ت تتة ب ت ت ت ت ت ت ت تتني ( )0.917و
( .)41.156وي ت ت تترى ( )%75م ت ت تتن املس ت ت تتت يبني أهن ت ت تتم يش ت ت تتعرون
باالنس ام متاماً مع وظيفتتهم .ويبتني ( )%45.2متن املستت يبني
(X20 -

أن وظيف ت تتتهم قحق ت تتق ي ت تتع موح ت تتاهتم .ويش ت تتغ ( )%60.6م ت تتن
املست يبني أن رعيينهم يف وظيفتهم احلالية يعد احلدث األهتم يف
حي ت تتاهتم .ويوض ت تتح ( )%84.7م ت تتن املس ت تتت يبني أهن ت تتم يش ت تتعرون
باالمتعتتاض الشتتديد عنتتدما يفشتتلون يف أمتتور رتعلتتق ب تتوظيفتهم.
ويرى ( )%77.9من املست يبني انه يندمون كثغاً علا أاطائهم
الوظيفية.
ت -االنتتدما التتوظيف الستتلوك  :رراوحتتت األوستتاط احلستتابية
ملؤشت ت ت ترات ه ت ت تتذا البع ت ت ت تد ) (X25-X21ب ت ت تتني ( )3.28و ()4.69
واحنرافار تته املعياري تتة ب تتني ( )0.541و ( ،)1.354ورش تتغ إجاب تتات
( )%74.1م تتن املس تتت يبني أن تته ل تتديهم االس تتتعداد لتقب تتل مه تتام
إضتتافية ضتتمن وظيفتتتهم .ويتترى ( )%53.9متتن املستتت يبني أنتته
ل تتديهم االس تتتعداد للعم تتل س تتاعات إض تتافية يف وظيف تتتهم مقاب تتل
أج تتور رمزي تتة .ويب تتني ( )%67.3م تتن املس تتت يبني أهن تتم يفض تتلون
التتذهاب الجنتتاز وظيف تتتهم أكثتتر متتن بق تتائهم يف املنتتزل .ويوض تتح
( )% 77م تتن املست تتت يبني أنت تته ل تتديهم االست تتتعداد للمشت تتاركة يف
األعم ت ت تتال التطوعي ت ت تتة يف املعه ت ت تتد .ورب ت ت تتني م ت ت تتن إجاب ت ت تتات معم ت ت تتم
املستت يبني أن لتديهم االستتتعداد التدائم لتقتتدمي املستاعدة للتتزمالء
يف الوظيفة و بنسبة است ابة بلعت (.)%98.1

جدول ( -:)3التوزيعات التكرارية وقيم الوسط احلسايب واالحنراف املعيارري علا مستوى املعاهد املبثوتة ()n= 104
اتفق بشدة
المتغيرات
عدالة التوزيع

أبعاد العدالة التنظيمية

عدالة اإلجراءات

عدالة التعامالت

محايد

اتفق

ال اتفق بشدة

ال اتفق

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%


X

S.D

X1

11

10.6

39

37.5

18

17.3

25

24

11

10.6

3.13

1.207

X2

12

11.5

46

44.2

12

11.5

22

21.2

12

11.5

3.23

1.240

X3

11

10.6

23

22.1

19

18.3

32

30.8

19

18.3

2.76

1.281

X4

23

22.1

39

37.5

8

7.7

23

22.1

11

10.6

3.38

1.332

X5

12

11.5

31

29.8

29

27.9

18

17.3

14

13.5

3.09

1.216

X6

9

8.6

30

28.8

22

21.3

27

26

16

15.4

2.89

1.230

X7

11

10.6

22

21.2

19

18.3

25

24

27

26

2.66

1.348

X8

8

7.7

28

26.9

29

27.9

23

22.1

16

15.4

2.89

1.190

X9

8

7.7

35

33.7

29

27.9

25

24

7

6.7

3.12

1.073

X10

5

4.8

30

28.8

23

22.1

25

24

21

20.2

2.74

1.215

X11

14

13.5

39

37.5

18

17.3

23

22.1

10

9.6

3.23

1.217

X12

5

4.8

33

31.7

26

25

25

24

15

14.4

2.88

1.152

X13

14

13.5

35

33.7

23

22.1

21

20.2

11

10.6

3.19

1.215
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االندما الوظيف
العا ف

أبعاد االندماج الوظيفي

االندما الوظيف
اإلدراك

االندما الوظيف
السلوك

X14

10

9.6

34

32.7

26

25

18

17.3

16

15.4

3..04

1.230

X15

8

7.7

45

43.3

20

19.2

21

20.2

10

9.6

3.19

1.141

X16

39

37.5

56

53.8

4

3.8

5

4.8

-

-

4.24

0.744

X17

23

22.1

48

46.2

6

5.8

17

16.3

10

9.6

3.55

1.269

X18

51

49

40

38.5

11

10.6

1

1

1

1

4.34

0.783

X19

54

51.9

40

38.5

6

5.8

2

1.9

2

1.9

4.37

0.837

X20

23

22.1

44

42.3

20

19.2

12

11.5

5

4.8

3.65

1.095

27.9

49

47.1

17

16.3

31

29.8

9

8.7

3.93

0.917

X22

13

12.5

34

32.7

17

16.3

31

29.8

9

8.7

3.11

1.214

X23

22

21.2

41

39.4

21

20.2

13

12.5

7

6.7

3.56

1.156

X24

35

33.7

53

51

6

5.8

6

5.8

4

3.8

4.05

0.989

X25

37

35.6

44

42.3

12

11.5

8

7.7

3

2.9

4.00

1.024

X26

24

23.1

53

51

10

9.6

11

10.6

6

5.8

3.75

1.104

X27

21

20.2

35

33.7

15

14.4

18

17.3

15

14.4

3.28

1.354

X28

24

23.1

46

44.2

26

25

4

3.8

4

3.8

3.79

0.972

X29

32

30.8

48

46.2

14

13.5

5

4.8

5

4.8

3.93

1.036

X30

75

72

27

26

1

1

1

1

-

-

4.69

0.541

X21

29
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 :3-3اختبار أنموذج البحث:

 :0-3-3تحليل عالقات االرتباط بيين متغييرات البحيث :بعيتة
التعتترف علتتا بيعتتة عالقتتات االرربتتاط بتتني العدالتتة التنميميتتة و
االنتتدما التتوظيف علتتا مستتتوى عينتتة البثتتا  ،يشتتغ اجلتتدول
( *)1إىل وجت تتود عالقت تتة ارربت تتاط معنويت تتة بت تتني العدالت تتة التنميميت تتة

واالنتتدما التتوظيف  ،إذ بلعتتت درجتتة االرربتتاط (املؤشتتر الكل ت )
( )0.499وعن ت تتد مس ت تتتوى معنوي ت تتة ) (0.01وهب ت تتذا فق ت تتد قحقق ت تتت
الفرضية الرئيسة األوىل .وهبدف إعطاء مؤشرات رفصيلية للعالقة
بني العدالة التنميمية وكل بعد من أبعاد االنتدما التوظيف  ،ويف
ضوء الفرضية الرئيسة األوىل فقد مت قحليتل عالقتات االرربتاط بتني

أبعتتاد العدالتتة التنميميتتة وكتتل بعتتد متتن أبعتتاد االنتتدما التتوظيف
علا انفراد.
أ -العالقي ي يية بي ي ييين العدالي ي يية التنظيميي ي يية واالني ي ييدماج الي ي ييوظيفي
العاطفي:
يشت تتغ اجلت تتدول ( )3إىل وجت تتود عالقت تتة ارربت تتاط معنويت تتة بت تتني
العدالتتة التنميميتتة واالنتتدما التتوظيف العتتا ف  ،إذ بلعتتت قيمتتة
االررب ت ت تتاط (املؤش ت ت تتر الكل ت ت ت ) ( )0.427وعن ت ت تتد مس ت ت تتتوى معنوي ت ت تتة
) .(0.01ويتضتتح متتن اجلتتدول ( )1وجتتود عالقتتة ارربتتاط معنويتتة
وموجبتتة بتتني كتتل بعتتد متتن أبعتتاد العدالتتة التنميميتتة وبتتني االنتتدما
الت تتوظيف العت تتا ف  ،وكانت تتت أقت تتوى عالقت تتة موجت تتودة بت تتني عدالت تتة
التعامالت وبني االندما الوظيف العا ف إذ بلغ معامل اررباط
قدره ( )0.508واستوى معنوية ).(0.01

جدول ( -:)4نتائج عالقات االررباط بني أبعاد العدالة التنميمية وأبعاد االندما الوظيف
المتغيرات المستقلة

عدالة اإلجراءات

عدالة التوزيع

عدالة التعامالت

المؤشر الكلي

المتغيرات المعتمدة
االندماج الوظيفي العاطفي

**0.326

**0.318

**0.508

**0.427

االندماج الوظيفي اإلدراكي

**0.380

**0.361

**0.413

**0.427

االندماج الوظيفي السلوكي

*0.244

**0.355

**0.454

**0.389

المؤشر الكلي
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**0.499
N = 104

*P ≤ 0.05

**P ≤ 0.01
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ب -العالق ي ي يية ب ي ي ييين أبع ي ي يياد العدال ي ي يية التنظيمي ي ي يية واالن ي ي ييدماج

الوظيفي اإلدراكي.
يشغ اجلدول ( )3إىل وجود عالقة اررباط معنوية وموجبة
بني العدالة التنميمية واالندما الوظيف اإلدراك  ،إذ بلغ
معامل االررباط (املؤشر الكل ) ( )0.427وعند مستوى معنوية
) .(0.01ويتضح من اجلدول ( )1إن أقوى عالقة كانت بني
عدالة التعامالت وبني االندما الوظيف اإلدراك واعامل
اررباط قدره ( )0.413وعند مستوى معنوية ).(0.01

ت -العالقة بين أبعياد العدالية التنظيميية واالنيدماج اليوظيفي
السلوكي.

يشغ اجلدول ( )3إىل وجود عالقة اررباط معنوية بني العدالة
التنميمية واالندما الوظيف السلوك  .حيا بلغ معامل

االررباط (املؤشر الكل ) ( )0.389وعند مستوى معنوية
) .(0.01ويتضح من اجلدول ( )1إن أقوى عالقة كانت بني
عدالة التعامالت واالندما الوظيف السلوك حيا بلغ معامل
االررباط قدره ( )0.454وعند مستوى معنوية ).(0.01
نستنتج مما سبق أن عينة البثا بينت وجود عالقة اررباط
إجيابية بني أبعاد العدالة التنميمية وأبعاد االندما الوظيف  ،إذ
كانت أفضل مؤشرات رلم العالقة بني بعد عدالة التعامالت
وأبعاد االندما الوظيف يف املعاهد املبثوتة .أما علا صعيد
املعاهد عينة البثا فقد اظهر اجلدول ( )5أن أفضل العالقات
كانت يف املعهد التقين زااو إذ بلغ معامل االررباط ()0.750
وعند مستوى معنوية ) ،(0.01كما أن اضعف العالقات كانت
يف املعهد التقين ئاميدري حيا بلغ معامل االررباط (.)0.240

جدول ( -:)5عالقات االررباط بني العدالة التنميمية و االندما الوظيف علا مستوى كل معهد
المتغير المستقل

العدالة التنظيمية

المعاهد

المتغير المعتمد
االندماج الوظيفي

المصدر :إعداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية

N = 104

ئاكرى

*0.380

ئاميدي

0.240

دهوك

0.297

زاخو

**0.750

*P ≤ 0.05

استتتناداً إىل متتا ستتبق يتتتم قبتتول الفرضتتية الرئيستتة األوىل والتتيت
نصتت علتا وجتتود عالقتات ارربتتاط معنويتة بتتني العدالتة التنميميتتة
واالنت تتدما الت تتوظيف يف العينت تتة قيت تتد البثت تتا  ،أمت تتا فيمت تتا خيت تتص
الفرضتتيات الفرعيتتة  ،فيتتتم قبتتول يتتع الفرضتتيات وعلتتا مستتتوى
العينة قيد البثا.
 :2-3-3تحليييل عالقييات األثيير بييين متغييرات البحييث :لعتترض
معرفتتة وجتتود رتتملتغ معنتتوري ألبعتتاد العدالتتة التنميميتتة يف االنتتدما
ال تتوظيف فت تإن أمن تتوذ البث تتا والفرض تتية الرئيس تتة الثاني تتة رس تتتلزم
قحديتتد رتتملتغ العدالتتة التنميميتتة يف االنتتدما التتوظيف بصتتورة كليتتة
وجزئية  ،وهذا ما نصت عليه الفرضية الرئيسية الثانية والفرضيات
الفرعية املنبثقة عنها ،إذ ربتني متن اجلتدول ( )4وجتود أتتر معنتوري

**P ≤ 0.01

للعدالتتة التنميميتتة يف االنتتدما التتوظيف ويتتدعم ذلتتم قيمتتة
احملس تتوبة حي تتا بلع تتت ( )33.776وال تتيت هت ت اك تترب م تتن قيمته تتا
اجلدولية ( )3.93وعند مستتوى معنويتة ( )0.05وبتدرجات حريتة
) (102, 1ممتتا ي تتدل علتتا أن منث تتىن االحنتتدار جي تتد يف رفس تتغ
العالقة بني العدالتة التنميميتة واالنتدما التوظيف وعلتا املستتوى
الكل  ،وقد بلغ معامتل التثديتد ) (R2قيمتة ( )0.249والتذري
يشتتغ إىل قتتدرة املتعتتغ املستتتقل علتتا رفستتغ التتتملتغ التتذري يطترأ يف
االن تتدما ال تتوظيف بنث تتو ( )%24.9ويع تتزز ذل تتم قيم تتة معام تتل
االحندار ) )0.337( (Betaوقيمة ) (Tاحملسوبة البالعة ()5.812
واليت كانت اكرب من قيمتها اجلدولية أيضاً.
)(F
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جدول ( -:)6عالقة األتر بني العدالة التنميمية واالندما الوظيف
العدالة التنظيمية

المتغير المستقل

F

R2

T

المتغير المعتمد

االندماج الوظيفي

B0

B1

احملسوبة

اجلدولية

احملسوبة

اجلدولية

2.862

0.337

33.776

3.93

5.812

1.66

المصدر :إعداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية

P ≤ 0.05

وفيما يمليت قحليل أتر متعغات أمنوذ البثا بصورة منفردة:

; DF (102, 1) ; N = 104

( )3.94وعند مستوى معنوية ( )0.05وبدرجات حرية
) 3وقد بلغ معامل التثديد )  (R2قيمة (.)0.189

أ -تأثير العدالة التنظيمية في االندماج الوظيفي العاطفي:

0.249

(100,

ت -تأثير العدالة التنظيمية في االندماج الوظيفي السلوكي:

يتضح من اجلدول ( )1أن هناك رملتغ معنوري للعدالة
التنميمية يف االندما الوظيف العا ف ويدعم ذلم قيمة )(F
احملسوبة حيا بلعت ( )12.172واليت ه اكرب من قيمتها
اجلدولية البالعة ( )3.94وعند مستوى معنوية ( )0.05وبدرجات
حرية ) (100, 3وقد بلغ معامل التثديد ) (R2قيمة ()0.267
والذري يشغ إىل قدرة املتعغ املستقل يف رفسغ التملتغ الذري يطرأ
علا االندما الوظيف العا ف بنثو (.)%26.7

يتبني من اجلدول ( )1أن االندما الوظيف السلوك يتملتر
بالعدالة التنميمية وبداللة قيمة ) (Fالبالعة ( )9.336واليت ه
اكرب من قيمتها اجلدولية البالعة ( )3.94وعند مستوى معنوية
( )0.05وبدرجات حريتة ) ، (100,3وبلغ معامتل التثديد
)  (R2قيمة (.)0.219
وعليتته يتتتم قبتتول الفرضتتية الرئيستتة الثانيتتة والتتيت نصتتت علتتا
وج تتود أت تتر معن تتوري ألبع تتاد العدال تتة التنميمي تتة يف أبع تتاد االن تتدما
الوظيف يف املعاهد قيد البثا ،كما يتم قبول الفرضيات املنبثقة
عنها وعلا مستوى املعاهد املبثوتة.

ب -تأثير العدالة التنظيمية في االندماج الوظيفي اإلدراكي:

يشغ اجلدول ( )1إىل وجود رملتغ معنوري للعدالة التنميمية
يف االندما الوظيف اإلدراك وبداللة قيمة ) (Fاحملسوبة إذ
بلعت ( ، )7.773واليت ه اكرب من قيمتها اجلدولية والبالعة

جدول ( -:)7عالقة األتر بني أبعاد العدالة التنميمية وكل بعد من أبعاد االندما الوظيف
المتغيرات المستقلة

B0

عدالة التوزيع

عدالة اإلجراءات

عدالة التعامالت

B1

B2

B3

2

R

المتغيرات المعتمدة
االندما الوظيف العا ف

3.026

االندما الوظيف اإلدراك

2.638

االندما الوظيف السلوك

2.888

0.021

-0.110

0.403

(0.236)N.S.

(-1.074) N.S.

)(4.494

0.127

0.025

0.201

(1.237) N.S.

(0.206) N.S.

)(1.928

-0.131

0.101

0.360

(-1.266) N.S.

(0.841) N.S.

)(3.431

0.267

0.189

0.219

F

المحسوبة

الجدولية

12.172

3.94

7.773

9.336

3.94

3.94

المصدر :إعداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية رشغ إىل قيمة  Tاحملسوبة
; N.S.= Not significant
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:3-3-3

تحليل التباين في أبعاد االندماج الوظيفي للمعاهد

نسبته ( )%56.2من است ابة املست يبني رعود إىل هذا العامل
وأن ما نسبته ( )%43.8رعود إىل عوامل أارى اار نطاق
عوامل البثا احلايل.
ويشغ اجلدول ( )8إىل أن نتائج املعهد التقين ئاميدري كانت
ضعيفة مقارنة باملعاهد عينة البثا األارى  ،إذ بلغ معامل
التثديد )  (R2قيمة ( )0.058وه قيمة غغ معنوية بداللة
قيمة ) (Fاحملسوبة ( )1.649واليت ه اقل من قيمتها اجلدولية
البالعة ( )4.21وعند درجيت حرية ).(18, 1
يتبني مما سبق أن هناك ربايناً يف االندما الوظيف للمعاهد
عينت تتة البث ت تتا وحبست تتب ربنيه ت تتا للعدالت تتة التنميمي ت تتة ويعت تتين ذل ت تتم
وبصت تتورة واضت تتثة قحق ت تق الفرضت تتية الرئيست تتة الثالثت تتة علت تتا مست تتتوى
املعاهد عينة البثا.

عينة البحث حسب تبني العدالة التنظيمية :يتضح من
اجلدول( )8نتائج ااتبار الفرضية الرئيسة الثالثة  ،واليت ربني أن
املعهد التقين زااو هو من أعلا املعاهد اليت استمدت أبعاد
االندما الوظيف من العدالة التنميمية إذ بلغ معامل التثديد )
 (R2قيمة ( )0.562وبلعت ) (B1قيمة ( )0.616وه قيمة
معنوية بداللة قيمة ) (Fاحملسوبة ( )23.126وعند مستوى
( )0.05ودرجيت حرية ) .(18, 1مما يدل علا معنوية التباين
علا مستوى هذا املعهد  ،ويدعم ذلم معنوية قيمة )(t
احملسوبة والبالعة ( )4.809وه قيمة اكرب من قيمتها اجلدولية
البالعة ) (1.73وعند مستوى معنوية ) (0.05ودرجات احلرية
) ،(18, 1وأن قيمة )  (R2البالعة ( )0.562رشغ إىل أن ما

جدول ( :)8التباين بني املعاهد عينة البثا يف العدالة التنميمية ربعاً ألبعاد االندما الوظيف
ت

المعاهد

المتغير المستقل

Bo

N

أبعاد العدالة التنظيمية

R2

F

t

المتغير المعتمد
B1
4

ئاكرى

20

2.250

0.405

0.344

6

ئاميدري

29

3.471

0.164

0.058

3

دهوك

35

2.199

0.522

0.388

1

زااو

أبعاد االندماج الوظيفي

20

1.772

0.616

المصدر :إعداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية

 :4االستنتاجات والتوصيات
 :0-4االسييتنتاجات:يتنتتاول هتتذا احملتتور أهتتم االستتتنتاجات التتيت
روصل إليها البثا وكما يمليت:
أ ر-بتتني متتن التثليتتل امليتتدال وجتتود ارفتتاق بتتني املستتت يبني علتتا
ضعف العدالة التنميمية يف املعاهد اليت يعملون فيها  ،وميكن أن
نعزو ذلم لشعور عينة البثا بعدم عدالة روزيع املهتام الوظيفيتة
متن قبتل إداراهتتم  ،وعتدم عدالتة اإلجتراءات املتختذة يف ختصتيص
املهام واملشاركة يف القرارات.
ب -دل تتت نتت تتائج التثلي تتل الوصت تتف عل تتا أن إجابت تتات اغلت تتب
املس تتت يبني كان تتت متفق تتة وبنس تتبة جي تتدة عل تتا ر ت توافر االن تتدما

0.562

N.S= Not Significant

المحسوبة

الجدولية

المحسوبة

الجدولية

2.741

1.73

6.031

4.41

N.S

1.284

2.984
4.809

1.70

1.649

4.21

1.69

10.184

4.14

1.73

4.41

23.126

; P ≤ 0.05

ال ت تتوظيف ل ت تتدى الك ت توادر الوظيفي ت تتة والتدريس ت تتية يف املعاه ت تتد قي ت تتد
البثا.
ت ر-بت تتني أن شت تتعور األف ت تراد بتثقت تتق العدالت تتة التنميميت تتة بكافت تتة
أبعاده ت ت تتا ي ت ت تتؤدري إىل زي ت ت تتادة االن ت ت تتدما ال ت ت تتوظيف للع ت ت تتاملني  ،إذ
أوضتثت نتتتائج التثليتل وجتتود عالقتة ارربتتاط معنويتة موجبتتة بتتني
أبع ت تتاد العدال ت تتة التنميمي ت تتة واالن ت تتدما ال ت تتوظيف يف املعاه ت تتد قي ت تتد
البثا.
ث ر-بتتني متتن نتتتائج قحليتتل االحنتتدار وجتتود عالقتتة رتتملتغ معنويتتة
موجبت تتة ألبعت تتاد العدالت تتة التنميميت تتة يف أبعت تتاد االنت تتدما ال ت تتوظيف
واستويات متباينة يف املعاهد قيد البثا.

703

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،41 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص 6044 ،602 -481

ج -أظهرت النتائج وجود رباين يف مستويات رركيز املعاهد علا
أبع تتاد االنت تتدما الت تتوظيف ربع ت تاً ملس تتتويات ربنيهت تتا أبعت تتاد العدالت تتة
التنميمية.

 :2-4التوصي ي يييات:مت ختص ت تتيص ه ت تتذا احمل ت تتور لوض ت تتع ع ت تتدد م ت تتن

التوصيات وكاآليت:
أ -ضتترورة قيتتام املعاهتتد املبثوتتتة زيتتادة االهتمتتام بملبعتتاد العدالتتة
التنميمي ت ت تتة وبش ت ت تتكل ا ت ت تتاص بع ت ت تتدري (عدال ت ت تتة التوزي ت ت تتع وعدال ت ت تتة
اإلجراءات) ملا ما من أتر يف االندما الوظيف  .وعلا املعاهتد
(ئ تتاكرى ،ئامي تتدري ،ده تتوك) روجي تته اهتم تتام اك تترب ألبع تتاد العدال تتة
التنميميتتة والعمتتل علتتا قحقيتتق مستتتويات أعلتتا متتن القبتتول لتتدى
العاملني لديها فيما يتعلق هبذا املتعغ.
ب -حماولة دراسة األسباب اليت رعد من العوامل املعيقة لتثقيق
االنتتدما التتوظيف وذلتتم متتن اتتالل عقتتد اللقتتاءات الدوريتتة بتتني
إدارة املعاهد والعاملني لديها من أجل التعرف علا املشاكل اليت
رواجه األفراد يف أتناء أدائهم للعمل ،
ت -ض تترورة مش تتاركة الع تتاملني يف اخت تتاذ القت ترارات ذات العالق تتة
بطبيعتتة أعمتتا م وذلتتم متتن اجتتل رقتتبلهم النتتتائج الستتلبية التتيت قتتد
رمه تتر عنت تتد رطبيقهت تتا والت تتيت ميك تتن أن رت تتنعكس علت تتا مست تتتويات
اندماجهم الوظيف .
ث -ض تترورة ر تتوفغ املن تتاخ التنميمت ت املناس تتب لتثقي تتق ك تتل م تتن
العدالتتة التنميميتتة واالن تتدما التتوظيف حيتتا أن اعتم تتاد إدارات
املعاهد علا أسلوب ركرمي األفراد ذوري االندما الوظيف العايل
وذلم متن اتالل احلتوافز املاديتة واملعنويتة وحبضتور يتع العتاملني
يف املعهد يؤدري إىل هتيئة املناخ املناستب لإلحستاس بالعدالتة متن
قبل العاملني اآلارين.

المصادر

أوالا :المصادر العربية:

-ئاميدري  ،كرين مصطفا االد  ،)8002( ،األتر التتابع للسلوك السياس
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اإلدارة واالقتصاد ،جامعة دهوك.
-أبو ندا  ،سامية مخيس  ،)8002( ،قحليل عالقة بع

يف سلوك املوا نة التنميمية ،دراسة ميدانية آلراء عينة من

املتعغات الشخصية

وامناط القيادة بااللتزام التنميم والشعور بالعدالة التنميمية ،دراسة ميدانية علا
الوزارات الفلسطينية يف قطاع غزة ،رسالة ماجستغ ،كلية الت ارة ،اجلامعة
اإلسالمية – غزة ،فلسطني.
جرينرب  ،جغالد ،وبارون ،روبرت ،)8002( ،إدارة السلوك يف املنممات،رعريب ورر ة :رفاع حممد رفاع  ،وإمساعيل عل بسيول ،دار املريخ للنشر،
الرياض ،اململكة العربية السعودية.
حامد  ،سعيد شعبان  ،)8002( ،أتر عالقة الفرد برئيسه وإدراكه للدعمالتنميم كمتعغين وسيطني علا العالقة بني العدالة التنميمية وسلوك املوا نة
التنميم ،

دراسة ميدانية ،حبا متوفر

علا

املوقع

االلكرتول:

http://docs.ksu.edu.sa/KSU_AFCs/72461/AlmwatnhAltnzyma.do

.c
حواس ،أمغة حممد رفعت  ،)8002( ،أتر االلتزام التنميم والثقة يف اإلدارةعلا العالقة بني العدالة التنميمية وسلوكيات املوا نة التنميمية بالتطبيق علا
البنوك الت ارية ،رسالة ماجستغ ،كلية الت ارة ،جامعة القاهرة.
-العطوري  ،عامر عل حسني ،)8002( ،أتر العدالة التنميمية يف األداء

السياق

،

دراسة قحليلية آلراء أعضاء الكادر التدريس يف كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة
القادسية ،جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،جامعة القادسية ،اجمللد
( ،)10العدد (.)1
عقيل  ،عمر وصف  ،)8002( ،إدارة املوارد البشرية املعاصرة – بعداسرتاري

 ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.

احملمود  ،سعد فاضل عباس  ،)7001( ،العالقة بني األبعاد املنمميةواصائص املنممة الدميقرا ية وانعكاساهتا علا ممارسة اإلدارة الذارية بالتطبيق
علا جامعيت املوصل ودهوك ،أ روحة دكتوراه ،غغ منشورة ،كلية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة املوصل.

ثاني ا :المصادر األجنبية.
Relationship

 مت االعتماد يف اجلانب التطبيق ذا لبثا علا مستوى معنوية ( )0.05لعرض
إجراء االاتبارات اإلحصائية (ااتبار معامل االررباط ،ااتبار  ، tااتبار ) f
لكونه املستوى املعتمد يف اغلب الدراسات اإلدارية.
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ثوختة

دةست نيشانكرنا كاريطةريا دادوةريا ريَكخستنىَ لسةر تيَكهةل بوونا فةرمانبةرى (ظةكؤلينةك لسةر راو
بؤضؤنيَن منوونةكا فةرمانبةرو مامؤستاييَن هندةك ذ ثةميانطةهيَن تةكنيكى ييَن
سةر ب دةستةيا خويَندنا تةكنيكى يا هةوليَرىَ)

ظةكؤلينا هان هةول ددة ذبؤى ناساندنا روىلَ كاريطةر يىَ بطؤرىَ دادوةريا ريَكخستنىَ ب هةرسىَ ئالييَن خوةظة وةكة
دادوةريا دابةشكرنى ،دادوةريا راثةراندنىَ ،دادوةريا هةماهةنطيىَ لسةر بطؤرىَ تيَكهةل بوونا فةرمانبةرى ب ريَيا
تا قيكرنةكا ثراكتيكى ذبؤ بطؤريَن ظةكؤلينىَ كو تةكةس لسةر ضارضظوظىَ تيورى بةرنامةيى دكة ذبؤى دةستنيشانكرنا
ئالييَن ثةيوةنديدار ب هةر ئيَك ذ دادوةريا ريَكخستنىَ و تيَكهةلبوونا فةرمانبةرى.
هةر ذبؤى ظىَ مةرةمىَ ذى فؤرما رأثرسيىَ هاتية ئامادةكرن و دابةشكرن لسةر منوونةكا فةرمانبةرو مامؤستاييَن هندةك
ذ ثةميانطةهيَن تةكنيكى ييَن سةر ب دةستةيا خويَندنا تةكنيكى يا هةوليَرىَ ظة كو هذمارا وان ( )104كةس بوون ،ذبؤى
كو ظةكؤلينىَ دةربارةى وان طرميانةيان بكةن ييَن كو هاتينة دانان ذبؤى ضارةسةركرنا ئاريشةيا ظةكؤلينىَ ،و طرنكرتين
ئةجناميَن ظةكؤلني طةهشتيىَ ئةظيَن خارىَ بوون:
- 0هةبوونا هةظثةيوةنديا مةعنةوى دناظبةرا دادوةيا ريَكخستنىَ ب هةرسىَ ئالييَن وىَ ظة و تيَكهةلبوونا فةرمانبةرى لثةةى
نيَرينيَن منوونةيا ظةكؤلينىَ.
- 2هةبوونا كارتيَكرنةكا مةعنةوى ذ ئاليىَ دادوةيا ريَكخستنىَ لسةر تيَكهةلبوونا فةرمانبةرى لثةةى نيَرينيَن منوونةيا
ظةكؤلينىَ.
- 3منوونةيا ظةكؤلينىَ ذ ثةميانطةهةكىَ بؤ ثةميانطةهةكا دن جوداهى هةية دةربارةى ب جيهئينانا تيَكهةلبوونا فةرمانبةرى
لثةى ئاستىَ وان ذبؤى كارثيَكرنا دادوةريا ريَكخستنى.
و ظةكؤلينىَ هذمارةكا راسثاردةيان كو ثةيوةندى ب ئالييَن تيورى و ثراكتيكى ظة هةية دةستنيشانكرينة و راسثاردةيا
ذ هةميا طرنكرت ئةوة كو ثيَدظى ية ئةو ثةميانطةهيَن كو ظةكؤلني لسةر هاتى ئةجنامدان ثيَرت طرنطيىَ بدةن ب دادوةريا
ريَكخستنىَ و ب تايبةتى دادوةريا دابةشكرنىَ و دادوةريا جيَبةجيَكرنىَ ذبةر كو دادوةرييَن هان كارتيَكرنىَ لسةر
تيَكهةلبوونا فةرمانبةرى دكة.
DIAGNOSES THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE IN JOB INVOLVEMENT
DIMENSIONS (APPLIED STUDY FOR EMPLOYEE & TEACHING STAFF OPINION'S AT A
) SAMPLE OF INSTITUTES FOR TECHNICAL INSTITUTES FOUNDATION \ ERBIL
ABSTRACT
The aim of this paper is to diagnosis the effect of organizational justice in job involvement dimensions. In order to
test the research hypothesis , sample of (104) worker staff were selected from (4) institutes working at technical institutes
foundation \Erbil. A theoretical background were forwarded and a questionnaire were conducted and distributed to
(104) teachers , and employees as a respondents for the research questionnaire aiming to collect the data concerning with
research variables.
Research results showed that there were :
1.Positive correlations between organizational justice in job involvement dimensions.
2.Impact for organizational justice in job involvement dimensions.
3.Signifficance variance between institutes in job involvement dimensions according to institutes adapting the
organizational justice.
The study provided a number of recommendations focusing on enhancing the role of institutes administration in
achieving and sustaining the organizational justice and job involvement for their staff.
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عقد تأجير األرحام

دراسة فقهية قانونية-خالد حممد صاحل و سةركولَ مصطفى أمحد
كلية القانون والسياسة ،جامعة السليمانية ،اقليم كردستان-العراق

(تاريخ استالم البحث 32 :نيسان  ،3002تاريخ القبول بالنشر 32 :حزيران )3000

الخالصة
تتلخص الفكرة عملية تأجير األرحام :بأن تتقدم إمرأة تستطيع الحمل والوالدة من أسرة ال تستطيع الزوجة فيها أن تحمل أو تلد ،إما

لغياب الرحم لديها نهائياً ،أو لمرض ألم بها يعيق حصول الحمل لديها ،أو لعدم وجود الرغبة لدى هذه الزوجة بالحمل ترفهاً و تجنباً لمشاق
الحمل والوالدة ،فتأتي هذه المرأة المستعدة للحمل و تتطوع بإتمام العملية مقابل أجر ،أو تبرعاً بدون أجر .وتتم هذه العملية في الغالب

بموجب عقد و إتفاق و بحضور محامين حتى تأخذ العملية بعداً قانونياً ال يستطيع أي طرف أن يفسخ العقد أو أن يتراجع عنه دون مبرر
مشروع ،أو سبب مذكور في العقد.

وتعد العملية إحدى الوسائل الحديثة التي لجأ إليها الناس للتخلص من مشكلة العقم وآثاره ،وجاءت ثمرة للجهود التي بذلت من أجل

التغلب على مشكلة العقم ، ،و المهم األشارة الي أن العقم قد يكون مرضاً من األمراض القابلة للعالج ،فال مانع من معالجته بالوسائل
المشروعة ،وفي نفس الوقت قد يكون قدراً إلهياً ،ومرضاً مستعصياً غير قابل للعالج ،لذا ينبغي القناعة والرضا بقدر اهلل وعدم محاولة التحايل

واإللتفاف على الفطرة؛ ألن الغاية في اإلسالم والقانون ال تبرر الوسيلة لذا تعد عملية تأجير األرحام من بين الصور المحرمة من صور التلقيح

الصناعي لما تخلفه من مشاكل وسلبيات تفوق مشكلة العقم مرات ومرات،ألحتوائها على مخاطر جدية على حياة الطفل والمرأة الحاضنة

وصاحبة البييضة على حد سواء.

وبناءاَ ََ على ذلك فإن هذه العملية ال يمكن إعتباره مباحاٌمن الناحية الشرعية و القانونية وذلك لعدة أسباب :أهمها أن العملية
تستصحب الكثير من المحظورات الشرعية لغير ضرورة أخطرها المخاطر التي تحدق بالطفل الناتج من هذه العمليات و أن الدافع األكبر

وراء هذه العمليات بالنسبة للمرأة التي تبذل رحمها هو الحصول على المال وليس محض التبرع ،ومنها المشاكل القانونية واإلجتماعية التي
تنجم ع ن مثل هذه العمليات دون مبرر أو مسوغ قانوني،أذ أن هذه المسائل تعتبر من ضمن مواد قانون األحوال الشخصية ،وقانون األحوال
الشخصية تخضع في مبادئها العامة وموادها التفصيلية ألحكام الشريعة اإلسالمية ،والشريعة اإلسالمية تجرم وتحرم مثل هذه العمليات .وقد

يتبين أن هنا ك خصائص مشتركة بين عقد تأجير األرحام وبين كل من عقد اإليجار وعقد العمل ،إال أن هناك بعض المميزات الخاصة بعقد
تأجير األرحام يجعل من الصعب أن يتطابق مع أي من العقدين ،لذا ال يمكن أن يقاس حكمه من حيث اإلجازة أو المنع بأي منهما.

ووسط غياب تشريعي واضح( يبيح أو يحرم) مثل هذه العمليات أالأن هناك عدة مراكز في العراق تجري عمليات التلقيح الصناعي

بصورها المختلفة، ،لذا من الضروري أصدار تشريعات مختصة بتنظيم عمليات التلقيح الصناعي بصورها المختلفة ،أمابشأن تأجير الرحم من

الضروري إتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة للحيلولة دون إجرا ئهاونشر الثقافة القانونية والصحية حول السلبيات المتوقعة منها.

702

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،41 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص

مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت األنبياء
واملرسلني ،سيدنا حممد  وعلى آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:فإن تكنولوجيا اإلجناب يف العصر احلديث
أصبحت تشهد تطورات سريعة ومريبة ،وهذا التطور السريع
يأيت كاستجابة طبيعية حلل مشكلة العقم وحماولة التغلب
عليه ،و خصوصاً يف العصر احلايل الذي يؤكد فيه أهل
اإلختصاص واملنظمات ذات الصلة بأن ظاهرة إنتشار العقم
(.)1
يف تزايد مستمر
و ال شك أن العلماء حققوا يف هذا اإلطار إجنازات
مقدرة حيث متكنوا من معاجلة الكثري من احلاالت اليت كانت
تعترب يف املاضي حاالت مستعصية و هذا شيء طبيعي؛ ألن
العقم يف أغلب احلاالت ال يعدو أن يكون مرضاً يتسبب فيه
خلل عضوي ميكن إصالحه ،و قد أمرنا الشارع احلكيم
بالتداوي حيث إقتضت املشيئة اإلهلية أن تضع لكل داء دواء
(.)2
علمه الناس أم جهلوه
و كانت شرارة البدء يف هذا اجملال عندما ولدت أول طفلة
بطريق التلقيح الصناعي يف أواخر السبعينات( ،)3و من ذلك
احلني و طب اإلجناب الصناعي يف تطور مستمر كما أنتقلت
هذه التجارب اىل التلقيح خارج الرحم ()4وهذامامهد لظهور
(.)5
فكرة (إستئجار الرحم) أو (الرحم البديل)
هذا و إن كان اإلجناب الطبيعي والفطري يبدأ من إلتقاء
احليوان املنوي للزوج مع بييضة الزوجة ليكونا نطفة أمشاجا يف
رمحها يف ذلك القرار املكني (رحم الزوجة) لتنمو خالل عدة
مراحل ،و ينفخ فيها الروح حىت تنتهي عملية احلمل
بالوالدة( ،)6إال أن هناك حالة العقم الطيب()7اليت حتدث لدى
الرجل أو املرأة و اليت تشكل حائالً دون حصول العملية
سالفة الذكر تستدعي تدخل تكنولوجيا التلقيح الصناعي
للتغلب على هذه املشكلة.
والتلقيح الصناعي نوعان:
 -0التلقيح الصناعي الداخلي :و يتم ذلك بإدخال مين الزوج
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إىل داخل رحم املرأة بوسائل طبية معينة.
 -3التلقيح الصناعي اخلارجي :و يتم ذلك جبمع احليوان
(.)8
املنوي مع البييضة خارج الرحم يف أواين خمربية
وهناك صور متعددة تدخل يف إطار التلقيح الصناعي ،وما
حنن بصدد حبثه اآلن هو دراسة صورة من هذه الصور اليت
تعرف ب (إستئجار الرحم) ،وتدخل هذه الصورة ضمن صور
النوع الثاين وهو التلقيح الصناعي اخلارجي،حيث جيري
التلقيح خارجيا بني نطفة الرجل وبييضة زوجته ،مث تزرع
(.)9
اللقيحة يف رحم إمرأة تتطوع حبملها
وأمهية هذه الدراسة تكمن يف كوهنا تتناول األبعاد القانونية
والش رررعية ملث ررل ه ررذه العق ررود ،حي ررث أن التش رريعات العراقي ررة
تتطررق إىل هرذه املسرألة مرع أمهيتهررا وخطورارا ،ومرا زالرت تلتررزم
الصررمت إزائهررا مررع أهنررا برردأت تتسرررب إىل الرردول اإلسررالمية
عموماً وبعض دول اجلروار خصوصراً ،واكتسربت صرفة الشررعية
يف بعض منها.
وال ميكررن حبررال مررن األح روال أن نرردعي السرربق العلمرري يف
تناول املوضوع ،حيث أن املوضوع كتب فيه الكثري من العلماء
والب ر ر رراحثني ،إال أن التط ر ر ررورات العلمي ر ر ررة والتشر ر ر رريعية املس ر ر ررتمرة
واملتالحقررة لرره علرره موضرروعاً حيوي راً جررديراً باملتابعررة والبحررث،
وخصوص راً وحنررن مررا زلنررا نعرراين مررن ف رراا تش رريعي وانعرردام ر يررة
قانونية واضحة حول حكمه واألحكام املرتتبة عليه.
واملنهج الذي تبعناه يف الدراسة هو منهج التحليل واملقارنة
بررني الررر ى الفقهيررة املوتلفررة والفرضرريات القانونيررة املمكنررة مررع
بيان أهم املالحظات واإلقرتاحات حول كل منها.
ومررن أجررل تقرردع ر يررة علميررة شرراملة حررول املوضرروع قمنررا
بتقس رريم البح ررث إىل حالح ررة مباح ررث:تناولن ررا يف املبح ررث األول
ماهي ر ررة عملي ر ررات ت ر ررأجري األرح ر ررام ،وذل ر ررك م ر ررن خ ر ررالل حالح ر ررة
مطالب :يتعلق املطلب األول بتقدع نبذة عرن التطرور الترأر ي
هلررذه العمليررات ،وأمررا املطلررب الثرراين :فيتعلررق وفهرروم وتعري ر
عقد تأجري األرحام وقمنا بتناول كل مصطلح على حدة ،وأما
املطلر ررب الثالر ررث فهر ررو حر ررول أركر رران عقر ررد تر ررأجري األرحر ررام،ويف
املبحر ررث الثر رراين :تناولنر ررا التقنير ررات املتبعر ررة يف عملير ررات تر ررأجري
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األرح ررام ،م ررع بي رران إجيابي ررات وس ررلبيات ه ررذه العملي ررات ،وق ررد
خصصنا لكل فقرة من هذه الفقرات مطلباً مستقالً.
وأخررياً ويف املبحررث الثالررث بينررا حكرم عقررد تررأجري األرحررام
مررن الناحيررة الشرررعية والقانونيررة مررن خ رالل مطلبررني ،خصصررنا
املطل ر ر ر ررب األول ل ر ر ر ررهراء واإلجته ر ر ر ررادات الفقهي ر ر ر ررة ،واملطل ر ر ر ررب
الثاين خصصناه لبيان مردى مشرروعية عقرد ترأجري األرحرام مرن
الناحية القانونية.
وتأيت اخلامتة وتتضمن مجيع النتائج والتوصيات اليت توصلنا
إليها من خالل البحث.
ومر ررا كر رران يف البحر ررث مر ررن صر ررواب وإتقر رران فهر ررو مر ررن اهلل
والفضررل لرره وحررده ،ومررا كرران فيرره مررن خلررل ونقصرران فهررو منررا،
والكمال هلل وحده.

بتأجري األرحام يف العا  ،مث أنشأت وكالة مشاهبة هلا يف
(ميتشيجان) بالواليات املتحدة األمريكية ،وقد تلقت خالل
اليوم األول هلا ( )12طلباً من الراغبات يف تأجري أرحامهن،
مث أنشأت يف لوس أجنلوس بالواليات املتحدة األمريكية مجعية
عنواهنا( :مجعية األمهات البديالت) و يتوافد عليها عدد كبري
من األزواج القادرين على دفع آالف الدوالرات للنساء
الراغبات يف محل أجنة هلم يف أرحامهن بعد تكوين اللقيحات
(.)12
و تنميتها لفرتة يف املعمل بطريقة اإلخصاب الصناعي
مث إن هذه الظاهرة بدأت تتسرب إىل بعض البلدان العربية
واإلسالمية ،كإيران ومصر و لبنان وغريها:
ففي مصر برزت املشكلة للسطح حني أحريت قضية
الزوجة مساح ( )26سنة و زوجها يسرى ( )36سنة ،و مها
من مدينة األسكندرية وصر عندما ذهبا للدكتور (عبد املعطي
بيومي) عميد كلية أصول الدين جبامعة األزهر ليعرفا رأي
الدين يف إمكانية إستئجار رحم إمرأة أخرى إمسها (جنالء) و
هي من أقارب الزوجة ،و مطلقة و سبق هلا اإلجناب ،و تريد
أن تق جبانب الزوجة اليت كانت بالفعل حاملة يف شهرها
التاسع وأصيبت بنزي حاد فذهبت للمستشفى وفقدت
جنينها و رمحها معاً ،و كان رأي د.البيومي أن اإلسالم يعاجل
كل حاجات البشر و يلبيها ونطقه و قواعده اليت تستهدف
الصلح دون أن متس حوابت الدين و مبادئه العامة.
وكان إجتهاده أنه طاملا أن اللقيحة اليت تزرع يف الرحم
مكونة من مين الزوج و بييضة الزوجة ،و تغريت هوية املين
والبييضة معاً إىل كائن جديد (لقيحة) ،و ال تكون ذلك يف
رحم إمرأة غري متزوجة مطلقة أو أرملة فهو جائز ،و األم
(.)13
صاحبة البييضة هي األم احلقيقية
هذا وكان الطبيب الذي أقنع الزوجني بإجراء هذه العملية
هو (د .إمساعيل براده)( )14الذي أخربمها أن هذه العملية واليت
سيجريها ألول مرة يف مصر واليت ري منذ سنوات طويلة يف
أمريكا ستكل حوايل ( )72 000أل جنيه مصري ماعدا
أجر األم البديلة؛ و ألن العملية ال بد أن ينظمها عقد قانوين
توىل بالفعل أحد احملامني إبرام العقد بني الطرفني ،ومت توقيعه

المبحث األول

ماهية عملية تأجير األرحام
ملعرفة ماهية هذه العمليات ،و تأريخ إكتشافها نقوم
بتقسيم هذا املبحث إىل حالحة مطالب:
املطلب األول :التطور التأر ي لعمليات تأجري األرحام.
املطلب الثاين :مفهوم وتعري عقد تأجري األرحام.
املطلب الثالث :أركان عقد تأجري األرحام.
المطلب األول :التطور التأريخي لعمليات تأجير األرحام:
إن غريزة األمومة واألبوة أمر فطري متجذر يف اإلنسان،
فمع أنه يستطيع احلياة بدون أوالد أو نسل ،إال أن حياته
ستبقى قلقة مفتقرة إىل ما يسد به هذا النقص ،خاصة
إذا أدرك أن هذا النقص والعجز يعود إىل خلل عضوي
كالعقم ( )11وال شك أنه يسلك طرقا شىت و سبال خمتلفة
(.)11
للبحث عن الشفاء أيا كان مصدره
وعمليات تأجري األرحام هي إحدى الوسائل اليت جلأ إليها
الناس للتولص من مشكلة العقم وآحاره ،وقد انتشرت هذه
العمليات يف أوروبا و أمريكا كحاالت فردية ،مث ورور الزمن
أصبحت منظمة يف شكل شركات و وكاالت خاصة بتأجري
األرحام ،ففي فرانكفورت بأملانيا انشأت أول وكالة خاصة
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بني األسرة اليت تريد اإلجناب واألم البديلة ،و نصت بنود
العقد على أنه:
 -0ري األم البديلة الفحوصات الطبية الالزمة للتأكد من
سالمتها صحياً.
 -3توضع األم البديلة حتت رعاية طبية مستمرة و كاملة طوال
فرتة احلمل ،وتبقى حتت تصرف الطبيب املعاجل.
 -2تكون األم البديلة غري متزوجةوقت احلمل (ألستئجار) ،و
يف سن مناسبة لإلجناب ،وتتعهد بأال تتزوج يف أحناء فرتة
احلمل حىت تنتهي مدة احلمل و تضع املولود.
 -4تتعهد األم البديلة بأن حتتضن البييضة امللقحة طوال فرتة
احلمل ،و أن تك عن أي تصرف يؤحر سلباً على احلمل.
 -5تتعهد األم البديلة بأن من تضعه سيكون إبناً لكل من
( )......و ( ،).......وأنه ليس هلا أية حقوق مادية أو
معنوية ،وليس هلا سوى (اجلعل املادي) الذي ستحصل عليه
نتيجة تطوعها للقيام بالعملية.
و بعد أن شاع اخلرب يف الشارع املصري أفىت غالبية فقهاء
األزهر بتحرع هذه العمليات.
أما يف لبنان وبالرغم من فتاوى علماء الدين املسيحى و
اإلسالمي بتحرع ما يسمى بعمليات تأجري األرحام ،إال أن
هذه الفتاوى متنع سيدة لبنانية من تأجري رمحها لصديقتها

لتحمل هلا توأمني من األطفال ،و بدأت هذه القصة يف ()2
يونيو ( )1222حني تأكد الزوجان من إستحالة إجناهبا أطفاالً
أحر خضوع الزوجة لعملية إستئصال للرحم بعد إصابته
بالورم،وقد حاول الزوجان مرارا إجناب األطفال من خالل
عملية طفل األنبوب ،لكن مجيع تلك احملاوالت باءت
بالفشل ،مث بعد ذلك جلأ الزوجان إلستئجار رحم صديقة
الزوجة اليت قبلت باخلضوع لتلقيح صناعي ،و محلت بتوأمني
ويف بداية الشهر التاسع من احلمل خضعت الصديقة
احلامل لعملية والدة قيصرية ،لتنجب طفلني دون أية
(.)15

مضاعفات صحية
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و مع أن التشريعات القانونية يف لبنان ال يز إجراء

عمليات إستئجار الرحم ،وذلك ووجب قانون عام ()1221
اخلاص بالتقنيات املساعدة للحمل رقم ( )10فقرة ( )2الذي
ينص على أنه ال جيوز إجراء عمليات التلقيح الصناعي إال بني
الزوجني و ووافقتهما ما يسد الباب تلقائياً أمام اإلستعانة
باألم املؤجرة ،إال أن نقيب األطباء يف لبنان (حممود شقري)
يؤكد بأنه يوجد يف لبنان حنو ( )11مركزاً تقدم التسهيالت
(.)16
والتقنيات املساعدة للحمل
وتسربت هذه العمليات يف اآلونة األخرية إىل إيران أيضاً،
حيث ذكر مدير مركز اإلجناب يف حمافظة أصفهان اإليرانية
(مهدي أمحدي) أن أكثر من ( )100عائلة كانت تشكو من
مشكلة عدم اإلجناب متكنت من اإلجناب عن طريق إستئجار
األرحام ،و أصبحت هذه العمليات يف إيران تشهد إتساعاً
سريعاً وملحوظاحىت إن الربملان اإليراين قد سن بشأن تنظيمها

قانوناً عام ( )7002جييز ووجبه هذه العمليات حتت شروط
حمددة أمهها اإللتزام بالقوانني الشرعية ،و قيامها حتت رعاية
(.)17
طبية
وباإلضافة إىل بالد الغرب والبالد اإلسالمية فقد انتشرت
هذه العمليات يف بلدان أخرى يف العا  ،ففي اهلند مثال
أجنبت جدة عمرها ( )12سنة توأمني إلبنتها عام ( )7001يف
عيادة ببلدة (أناند) بقرب والية جوجارات ،و تقول (بالثوردار
مهاتري) إستشارية اخلصوبة يف مركز مومباي للتكاحر البشري
أنه يف الوقت الذي ال تتوافر فيه أرقام شاملة فإنه يولد ما بني
( )000 - 200طفل من أمهات بديالت سنوياً على مستوى

العا  ،و تضي بأن اإلقبال على مستشفى (أل .أتش
هرياناندن) اليت تقوم بإجراء هذه العمليات وتقدع التسهيالت
الالزمة هلا يتضاع كل عام.
ومع أنه ال توجد يف اهلند قوانني تنظم مثل هذه
العمليات ،إال أن هناك تعليمات إرشادية غري ملزمة أصدرها
جملس األحباث الطبية بالبالد لكل املوتصني تتلوص يف تقدع
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هذه اخلدمة حصرياً لألزواج احملرومني من األطفال والذين ال
يستطيعون الوصول إىل اإلجناب دون عامل مساعد.

أما تعري العقد عند فقهاء القانون :فهو توافق إرادتني
على إحداث أحر قانوين ،سواء كان هذا األحر هو إنشاء إلتزام،
(.)25
أو نقله ،أو تعديله ،أو إهنائه
ومانراه أن تعري العقد عند القانونيني متقارب ملعىن
اخلاص للعقد عند فقهاء الشريعة إالسالمية،و جند أن املشرع
العراقي تأحر بالتعري الفقهي للعقد ،حني عرفه يف املادة
( )21من القانون املدين()26بأنه :إرتباط اإلجياب الصادر
من أحد العاقدين بقبول اآلخر على وجه يثبت أحره يف
املعقود عليه).
و قد أحسن املشرع العراقي حني إستودم عبارة
(اإلرتباط) بدالً من (توافق إرادتني) املستودمة يف الفقه
احلديث()27؛ ألن العقد مصطلح يعين التوحيق واجلمع بني
الشيئني ،لذلك ال يكفي جمرد التوافق ،بل ال بد فيه من تفاعل
(.)28
و ترابط إرادة العاقدين

المطلب الثاني :مفهوم وتعريف عقد تأجير األرحام:

تتلوص الفكرة عملية :موافقة إمرأة على "احلمل"بويضة
ملقحةالتنسب إليها حلساب إمرأة أخرى وتسليم املولود بعد
والدته (،)18ويعرفها البعض األخربأهنا:أخذ مىن الزوج وبيضة
الزوجته وتلقيحها يف طبق ولكن بعد أن تنمواللقيحة التعاد
(.)19
إىل األم بل إيل أمرأة أخرىتسمى متربعة
وتتم هذه العملية يف الغالب ووجب عقد و إتفاق و
حبضور حمامني حىت تأخذ العملية بعداً قانونياً ال يستطيع أي
طرف أن يفسخ العقد أو أن يرتاجع عنه دون مربر مشروع،
أو سبب مذكور يف العقد.كما أن عقد تأجري األرحام ضع
(.)21
للقواعد العامة الواردة يف العقود
وللتوضيح املقصود ب(:عقد تأجري األرحام )بصورة
عامة:نقوم بشرح مفرداته وذلك من خالل التعري
وصطلحات العنوان وعلى النحو التايل:
أوالً :تعريف العقد:
ِ
ِ
الع ْق ُد ب َفتح
بالع ْقد لغة :الشد ،و هو نَقيض احلَ ّلِ ،و َ
يراد َ
(.)21
الع ْه ُد
َّما ُن و َ
فسكون :الض َ
أما تعري العقد عند فقهاء الشريعة اإلسالمية فله
معنيان :عام ،و خاص.
أما املعىن العام :فهو األقرب إىل املعىن اللغوي ،و هو
عبارة عن كل ما عزم املرء على فعله ،سواء صدر عن إرادة
منفردة ،كالوق  ،والطالق ،واليمني ،أم عن إرادتني كالبيع،
(.)22
واإلجارة ،والرهن
وأما املعىن اخلاص :فهو الربط بني كالمني -أو ما يقوم
مقامهما -ينشأ عنه حكم شرعي بإلتزام أحد الطرفني أو
كليهما( ،)23جاء يف كتاب (مرشد احلريان) يف املادة ()707
منه أن العقد( :هو إرتباط اإلجياب الصادر من أحد املتعاقدين
بقبول اآلخر على وجه يثبت أحره يف املعقود عليه،
ويرتتب على العقد إلتزام كل واحد من العاقدين وا وجب
(.)24
عليه اآلخر)

ثانياً :تعريف اإلجارة:

اإلجارة يف اللغة :من األجر وهو اجلزاء على العمل ،ويطلق
على جرب العظم الكسري ،وأجره :أي جزاه ،واألجرة :الكراء،
(.)29
مشتقة من األجر وهو العوض ،ومنه مسي الثواب أجرا
ويف االصطالح :عرفها الفقهاء بتعريفات عدة منها:
عرفها الشربيين بأهنا(( :عقد على منفعة مقصودة معلومة
مباحة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم))( ،)31وعرفها ابن
قدامة بأهنا( :عقد على املنافع بعوض)( )31و جاء يف املادة
( )577من مرشد احلريان بأهنا( :متليك املؤجر للمستأجر
منفعة مقصودة من العني يف الشرع و نظر العقالء بعوض
يصلح أجراً)
و رج بلفظ متليك املنفعة متليك األعيان كما يف البيع،
فإنه معاوضة على متليك الذات ،كما رج به عقد النكاح،
فإنه متليك اإلنتفاع ال املنفعة ،والفرق بينهما يتمثل يف أن
اإلنتفاع يعد ملكية خاصة ال حيل متليكها لغريه ،خبالف متليك
(.)32
املنفعة ،فيجوز متليكها لغري مالكها
و يتضح مما سبق أن الفقه اإلسالمي يعترب عقد اإلجارة
كالبيع من حيث أن كال منهما متليك ،إال أن التمليك يف
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عقد البيع يقع على الشيء أما التمليك يف عقد اإلجارة فيقع
على املنفعة ،فاملؤجر ال يلتزم جبعل املستأجر ينتفع
بالعني املؤجرة ،بل هو يلتزم بتمليك املنفعة للمستأجر و تركه
(.)33
ينتفع بالعني
واملنافع نوعان :منافع األشياء :كاملنفعة يف إجيار البيوت.
و منافع األعمال :كإستئجار شوص للقيام
(.)34
بعمل كاخلياطة
وأما بالنسبة لتعري اإلجارة يف القانون :فقد عرف
القانون املدين العراقي اإلجارة يف املادة ( )277بأهنا( :متليك
منفعة معلومة ،بعوض معلوم ،ملدة معلومة ،و به يلتزم املؤجر
أن ميكن املستأجر من اإلنتفاع باملأجور)( ،)35وهذا بالنسبة
لإلجارة اليت ترد على منافع األشياء.
وأما بالنسبة لإلجارة اليت ترد على منافع األعمال(املعروف
بعقد العمل) فقد عرفها القانون يف املادة ( )200الفقرة األوىل
من الباب الثالث بأهنا( :عقد يتعهد به أحد طرفيه بأن
صص عمله خلدمة الطرف اآلخر ،و يكون يف أدائه حتت
توجيهه و إدارته مقابل أجر يتعهد به الطرف اآلخر و يكون
العامل أجرياً خاصاً).
و مما سبق يتضح أن عقد اإلجيار يف القانون يطلق حصرياً
على متليك منافع األشياء ،أما ما يعرف بعقد إجارة منافع
األشواص أو خدماام ،فإنه ال يسمى يف القانون عقد
اإلجيار و إمنا (عقد العمل) أو عقد املقاولة.

بدون أجر -حبمل ناشيء عن نطفة أمشاج خمصبة صناعياً
(.)38
لزوجني إستحال عليهما اإلجناب لفساد رحم الزوجة
أوبعبارة ألخرى هو :عبارة عن عقد بني طرفني،الطرف
األول هم أصحاب البيضةامللقحة والطرف الثاين املرأة صاحبة
الرحم ويتم أتفاق بني الطرفني األول وبني املرأة أجنبية تقوم
حبمل لقيحة الزوجني حلساب الطرف األول مقابل عوض أو
يف بعض األحيان يكون هبة ومن مث فإن املولود حيمل عند
والدته أسم أمرأة غري تلك اليت محلته ووضعته أما املرأة صاحبة
الرحم فيقتصر دورها على محل البيضة امللقحة حىت حلظة
(.)39
الوضع ولذلك فهي تسمى األم احلاملة أو األم املستعارة
و عقد تأجري األرحام عقد فوري و عقد ملزم للجانبني ،و
قد يكون عقد معاوضة ،و قد يكون تربعاً ،كما أنه من العقود
اليت ترد على العمل اإلنساين بأن تشغل املرأة رمحها
حبمل حلساب الغري.
و قد أطلقت عدة تسميات على هذه العملية منها رحم
الظئر ،أو شتل اجلنني ،أو األم احلاضنة ،أو األمومة
باإلستبدال (األم البديلة) ،أو أمهات بالوكالة ،أو الرحم
املستعار ،أو البطن املؤجر ،أو احلمل حلساب الغري...و غريها
من املصطلحات اليت صرنا نسمعها من خالل وسائل اإلعالم
املرئية واملكتوبة.
ومع أن تسميتها باستئجار األرحام ال تعد الرتمجة
الصحيحة للمصطلح االنكليزي )،(surrogate mother
حيث أنه وبالرجوع إىل املعاجم القانونية وجدنا أن هذا
املصطلح يعين( :من يقوم مقام غريه يف مركز معني)( ، )41إال
أنه يعترب املصطلح األكثر شيوعاً و إنتشاراً يف األوساط
(.)41
العلمية والقانونية ،ولذا سوف نعتمده يف البحث

ثالثاً :تعريف الرحم:

بيت منْبت الولد ،و وعا ه ،والقرابة،
الرحم يف اللغة :يعين ُ
(.)36
أو أصلها ،و أسباهبا
والرحم يف االصطالح :حويصلة صغرية احلجم يقع أسفل
التجوي البطين للمرأة ،و يتسع و يكرب تبعاً لنمو اجلنني ،إىل
أن يصله إىل قمة متدده يف هناية فرتة احلمل ،مث يعود إىل حالته
(.)37
األوىل تدرجيياً بعد خروج اجلنني طفالً
و بعد بيان معىن عبارات (العقد ،واإلجيار ،والرحم) نأيت
إىل تعري (عقد تأجري األرحام).
وهوعقد :يتعهد وقتضاه إمرأة بشغل رمحها -بأجر أو
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المطلب الثالث :أركان عقد تأجير األرحام:

من املعروف أن أي عقد من العقود يقوم على حالحة
أركان( :)42الرتاضي ،واحملل ،والسبب.
فالعقد يقوم أساساً على إرادة وتصميم املتعاقدين يف إبرام
العقد وهذه اإلرادة ال بد وأهنا نابعة من الرتاضي ،وأن الغرض
منها هي حتقيق غاية مشروعة و هذا هو السبب ،وهذا
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الرتاضي والسبب مها ركين العقد( ،)43أما احملل فهو ركن يف
اإللتزام()44ال يف العقد ،ولكن أمهيته ال تظهر إال يف اإللتزام
الذي ينشأ يف العقد ،ألنه يف اإللتزام غري التعاقدي يتوىل
القانون تعيينه ،فليس مثة إحتمال أن يكون غري مستوف
للشروط ،أما حمل اإللتزام التعاقدي فإن املتعاقدين مها اللذان
يقومان بتعيينه ،فيجب أن يراعيا إستيفاء الشروط اليت يتطلبها
(.)45
القانون و من مث فاحملل يذكر عادة مقرتناً بالعقد
و عليه جند أن عقد تأجري األرحام شأنه شأن سائر العقود
يقوم على حالحة أركان سنقوم بذكر كل ركن من هذه األركان و
شرطه ،مع بيان مدى موافقته مع الشروط اليت وضعها املشرع
هلا ،وهذه الشروط هي:

هذا احملل ممنوعاً قانوناً كما جاء يف نص املادة ( )110من
القانون املدين العراقي الذي ينص على أنه(( :يلزم أن يكون
حمل اإللتزام غري ممنوع قانوناً ،و ال خمالفاً للنظام العام()47و
لهداب()48و إال كان العقد باطالً)).
و تتسع دائرة النظام العام واآلداب أو تضييق تبعاً
للتطورات القانونية ،واإلجتماعية ،والثقافية ،واإلقتصادية ،و
طريقة فهم الناس لنظم عصرهم .وتقدير ذلك يرتك للقاضي
يفسره التفسري املالئم لروح عصره ،فالقاضي يكاد إذن أن
يكون مشرعاً يف هذه الدائرة املرنة ،بل هو املشرع يتقيد بدداب
(.)49
عصره ،و نظم أمته األساسية ،و مصاحلها العامة
كما يلزم أن يكون حمل اإللتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة
الفاحشة ،سواء كان تعيينه باإلشارة إليه أو إىل مكانه اخلاص
إن كان موجوداً وقت العقد ،أو بيان أوصافه املميزة له مع
ذكر مقداره إن كامن املقدرات أو بنحو ذلك.
و يصح أن يكون احملل ماالً عيناً كان أو ديناً ،أو منفعة،
أو أي حق مايل آخر ،كما يصح أن يكون عمالً ،أو إمتناعاً
عن عمل()51و ال جيب أن يكون احملل معلوماً لدى كافة
(.)51
الناس بل فقط جيب أن يكون معلوماً لدى املتعاقدين
فإذا ما طبقنا هذه الشروط على احملل يف عقد تأجري
األرحام جند أنه و وا أن عقد إجارة األرحام عقد ملزم
للجانبني فإن احملل يف العقد هو اإللتزامات امللقاة على عاتق
طرفيه ،فمحل إلتزام الزوجني هو دفع األجر املتفق عليه ،و
حمل إلتزام املرأة اليت قبلت شغل رمحها حبمل حلساب الغري هو
تقدع رمحها خالياً غري مشغول حبمل ،و طاهراً من كل
معوقات احلمل( ،)52وأن ال تقوم بأي عمل من شأنه أن
يضر حبياة أو صحة احلمل ،و عادة تذكر هذه اإللتزامات
يف بنود العقود .

أوالً :الرضى:

فبالنسبة لعنصر الرضى جند أن املشرع العراقي قد خصص
املواد من ( )172 -22من القانون املدين العراقي لبيان الرضى
من حيث وجوده و صحته ،حيث أنه ال يكفي وجود اإلرادة
يف إبرام العقود بل ال بد أن تتجه هذه اإلرادة إىل إحداث أحر
قانوين ،كما يلزم أن يكون الرضى بالعقد صحيحاً و سليماً،
وعىن أن يكون الرضى صادراً من شوص له األهلية
والصالحية القانونية إلبرام العقد ،كما جيب أن تكون هذه
اإلرادة خالية من العيوب اليت تشوب الرضى مثل الغلط،
والغنب مع التغرير ،واإلكراه ،واإلستغالل ،واليت عل العقد
موقوفاًيف القانون العراقي و قابالً لإلبطال يف القانون املصري
ملصلحة صاحب اإلرادة املشوبة بالعيب.
ومن املالحظ يف هذا اإلطار أن عقد تأجري األرحام
يصعب إبطاله لعيب أصاب رضى أحد املتعاقدين بعد إنعقاده
خاصة بعد البدء يف التنفيذ-؛ ألن تنفيذ العقد يبدأبإستدخال اللقيحة يف رحم املرأة اليت قبلت بالعقد ،و إبطال
العقد يف هذه احلالة يؤدي إىل آحار كارحية تتعلق حبياة اجلنني
(.)46
و وضعه طفالً
ثانياً :المحل:

ينص املشرع العراقي على أنه ال بد لكل إلتزام نشأ عن
عقد من حمل يضاف إليه ،و يكون قابالً حلكمه ،وأال يكون

ثالثاً :السبب:

جند أن نفس الشروط اليت وضعها املشرع للمحل تشمل
السبب أيضاً من كونه موجوداً يف العقد ،وأن ال يكون ممنوعاً
قانوناً ،و غري خمال للنظام العام واآلداب العامة.
غري أنه يفرتض يف كل إلتزام أن يكون سببه مشروعاً و لو
711
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يذكر هذا يف العقد ما يقم الدليل على غري ذلك(،)53و
كل تلك الشروط املتعلقة بالرضا واحملل جيب أن تكون كامالً
حىت يتحقق السبب األساسي يف هذه العقود (عقد تأجري
األرحام) والذي هو بطبيعة احلال بالنسبة للمرأة اليت قبلت
شغل رمحها حبمل حلساب الغري حصوهلا على األجر من
الزوجني ،و بالنسبة للزوجني هو حصوهلما على الولد عن
طريق إلتزام صاحبة الرحم باحلمل حلساهبما ،و حتقيق رغبتهما
(.)54
يف احلصول على ذرية هلما

السائل املنوي مع البييضات يف حمضن خاص حتت درجة
حرارة مالئمة ،و يف وجود سائل خاص ملدة ( )71ساعة ،مث
ينظر يف اجملهر هل مت التلقيح أم ال؟ فإذا مامت تلقيح البيضة
بأحد احليوانات املنوية،وبعد فرتة ( )2-7أيام من عملية التلقيح
تعاد البييضات امللقحة إىل رحم األم البديلة لتواصل منوها،
وعادة ماتوضع أكثر من بيضة يف الرحم ألن كلما زاد عدد
(.)58
البيضات امللقحة زاد أحتمال جناح العملية
املطلب الثاين :إجيابيات عمليات تأجري األرحام:
و بالنسبة ألهم إجيابيات عمليات تأجري األرحام ميكن
تلويصها يف النقاط التالية:

المبحث الثاني
التقنية المتبعة فى عمليات تأجير األرحام،
إيجابياتها ،وسلبياتها
بعد بيان مفهوم هذه العمليةوالعقد املربم بشأهنا حناول أن
نبني بصورة خمتصرة ألجراءات تنفيذها ،وأهم اإلجيابيات
والسلبيات املتوقعة منها ،وذلك من خالل مطالب حالحة التالية
املطلب األول :إجراءات تنفيذ عمليات تأجري األرحام:
أن إجراءات العملية تتمثل يف اخلطوات الرئيسية التالية:
 -0تبدأ اخلطوة األوىل هلذه العمليات بتحفيز و تنشيط املبيض
عند األم األصلية صاحبة البييضة ،وهذا يستدعي أعطاء املراءة
جمموعة من العقاقري أشهرها الكلوميدclomideأو حقنة gonel
fالىت عل املبيض مفرزة عدداَ مرن البيضرات يف الشرهر الواحرد
()55واخلطوة الثانية :يرتم أخرذ البويضرة مرن املررأءة قبرل خروجهرا
مررن املبرريض وذالررك بواسررطة مسررار خرراص يدخلرره الطبيررب يف
وي ر ر الر رربطن ()56وعن ر رد موعر ررد خر ررروج البيضر ررة مر ررن املبر رريض
فيلطقطه ر ررامث يض ر ررعها يف طب ر ررق بي ر رررتى ويف ه ر ررذا الطب ر ررق س ر ررائل
(.)57
فسيولوجي مناسب لبقاء البيضة ومنوها
ويف نفس الوقت يؤخذ املين من الزوج ،و يستودم الطرد
املركزي لرتكيز احليوانات املنوية يف أعلى األنبوب ،و توضع
احليوانات املنوية يف مزرعة خاصة ،مث يؤخذ ملليرت واحد من
سائل املزرعة (مائة أل حيوان منوي تقريباً) ،و يوضع مع
البييضات يف طبق بيرتي و ليس أنبوباً كما هو شائع ،و يتم
التلقيح عادة بعد أربع ساعات من أخذ املين ،و حيضن
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أوالً :احلفرا علرى دوام النسرل الررذي بره دميومرة احليراة ،والررذي

يعترررب مقص ررداً ضرررورياً م ررن مقاص ررد اإلسررالم ،وذل ررك بالتغل ررب
علر ررى مشر رركلة العقر ررم ،وخصوص ر راً يف احلر رراالت الر رريت ال ميكر ررن
معاجلتهررا بواسررطة األدويررة والعقرراقري الطبيررة ،وتررزداد أمهيررة هررذه
النقط ر ررة إذا علمن ر ررا ب ر ررأن نس ر رربة العق ر ررم ب ر ررني األزواج تص ر ررل إىل
( ،)%12وإن هررذه النسرربة آخررذة يف النمررو واالزديرراد يف مجيررع
اجملتمعات البشررية ،وإن ترأجري األرحرام قرد يكرون احلرل الوحيرد
للتغلرب علرى حراالت العقرم النا رة عرن فشرل عمليرات أطفررال
األنابيب بسبب وجود مشاكل يف رحم األم ،أو أمراض ترؤدي
(.)59
إىل عدم إلتحاق البييضة جبدار الرحم
حانياً :أما فائدة هذه العملية بالنسبة للمرأة اليت قبلت شغل
رمحها حبمل حلساب الغري فهي غالبا حصوهلا على األجر
مقابل احلمل حلساب الغري ،وقد تكون هذه الطريقة هي
الطريقة الوحيدة للحصول على املال ،وخصوصاً بالنسبة
ملن هي يف حاجة ماسة إىل املال وال د طريقة
أخرى للحصول عليه(.)61
حالثاً :وأما فائدة هذه العمليات للمجتمع فتكمن املسراعدة يف
حتسني النوع وزيادة اإلنتاج وخاصة يف احليوانات ،حيث تقرول
اإلحص ررائيات ب ررأن ( )%20م ررن العج ررول يف بريطاني ررا وح رردها
تنررتج بطريقررة التلقرريح الصررناعي ،وهررو مررا يسرراوي حالحررة ماليررني
(.)61
عجل سنوياً
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المطلب الثالث :سلبيات عمليات تأجير األرحام:

احليوانات املنوية الضعيفة أو املشوهة إىل الرحم ،وكما قلنا
والحظنا سابقاً فإن حيواناً منوياً واحداً من بني املاليني يفوز
بتلقيح البييضة ،بينما متوت البقية وتلقى حتفها لدى مرورها
بتلك احلواجز ،بينما يف عملية التلقيح -إذا كان داخلياً -يتم
إيصال املين إىل داخل الرحم متجاوزاً كل تلك احلواجز ،أو
يتم التلقيح يف اخلارج مث تعاد إىل الرحم مباشرة.
ومع أن األطباء حياولون اختيار وإنتقاء أقوى احليامن
وأفضلها يف عملية التلقيح ،إال أن مردود ذلك ال يكون مثل
(.)64
مردود احلواجز الطبيعية الفطرية اليت خلقها اهلل سبحانه

ومقابل هذه اإلجيابيات هناك سلبيات كثرية ال ميكن
التغافل عنها ،ووا أن عمليات تأجري األرحام تعد صورة من
صور التلقيح الصناعي ،فإننا نتحدث عن سلبيات عمليات
التلقيح الصناعي عموماً مث نذكر سلبيات عمليات تأجري
األرحام خصوصاً وذلك على النحو التايل:
أوالً :إن عمليات التلقيح الصناعي جبميع صورها تؤدي إىل
إحتمال إزدياد نسبة التشوهات لدى األجنة املولودين هبذه
الطريقة ،مقارنة باألجنة املولودين بطريقة طبيعية.
فقد كشفت دراسة حديثة قامت هبا جمموعة من الباحثني
بتمويل من اإلحتاد األورويب قُدمت إىل (املؤمتر السنوي
للجمعية األوروبية للتناسل البشري وعلم األجنة) عن :أن
األطفال الذين يولدون بطريقة التلقيح الصناعي هم أكثر
عرضة لألمراض وللتشوهات اخللقية من األطفال املولودين
بطريقة طبيعية(.)62
ويعيد األطباء سبب حدوث تلك التشوهات إىل:
أ -اهلرمونات املنشطة اليت تأخذها املرأة قبل ويف أحناء عملية
التلقيح ،حيث تؤحر هذه اهلرمونات يف ازدياد نسبة
الكرموسومات املشوهة لدى اجلنني ،يقول الدكتور منذر
طيب(( :الحظنا أن اهلرمونات تؤحر على كروموسومات
األجنة؛ ألن اجلنني الناتج من بويضة مبيض حمفز هبرمونات
حيتوي على نسبة معينة من الكروموسومات املشوهة ،وهي ال
(.)63
تنمو منوا طبيعياً عندما نزرعها يف رحم احليوان))

ب -تعريض املواد األولية املوجودة داخل اخللية إىل األضواء
واألنوار الساطعة داخل املوتربات ،حيث تؤحر هذه األضواء
أيضا يف ازدياد نسبة الكروموسومات املشوهة ،فاخللية
أشبه ما تكون بفيلم الكامريا العادي ،اليت ال تتحمل
األضواء قبل التحميض ،وإن تعريضها ألي ضوء قد يؤدي
إىل إحراقه وتلفه.
ت -عدم مرور احليوان املنوي باحلواجز الطبيعية املوجودة
داخل اجلهاز التناسلي للمرأة ،واليت حتول دون وصول

ثانياً :كما أن للهرمونات املنشطة تأحريات سلبية أخرى
على املرأة ،وعلى احلمل املتوقع أيضاً على حد سواء ،ومن
مجلة هذه التأحريات:

أ -تقليص فرتة اخلصوبة لدى املرأة والتعجيل بوصول مبكر
إىل سن اليأس وذلك بسبب استنفاد كمية البييضات املوزونة
لديها يف زمن أقل من الزمن الطبيعي ،و هذه البييضات طبعاً
تعترب اخلط الفاصل بني سن اإلجناب واليأس لدى املرأة.

ب -تأخري النمو عند اجلنني مقارنة باألجنة املولودين
(.)65
بطريقة طبيعية

ت -التسبب يف ازدياد نسبة حاالت اإلجهاض املبكر:حيث
إن ازدياد نسبة هذه اهلرمونات يف دم املرأة يلعب دوراً أساسياً
يف رفض الرحم لتقبل احلمل ،مما يؤدي إىل إسقاطه
وإجهاضه ،ويقول األطباء :إن نسبة الفشل يف إعادة زرع
البييضات املوصبة إىل الرحم تصل إىل نسبة ()%20-20
وذلك إما ألن اجلنني ال يتمكن من اإلنزراع داخل الرحم ،أو
(.)66
بسبب رفض الرحم التعامل مع هذه البييضات
و لذلك يلجا األطباء دائماً إىل زراعة أكثر من جنني
واحد يف الرحم ،احتياطاً حلاالت الفشل املتوقعة من العملية.

ثالثاً :إن فتح باب التلقيح الصناعي على مصراعيه دون رقابة
شرعية أو قانونية ،ودون وازع ضمري إنساين حي لدى القائمني
عليه ،وتزامناً مع التفكك األخالقي واألسري الذي تتوبط فيه
اجملتمعات الغربية ،أدى إىل عواقب وخيمة ،يصعب حصرها
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أو إيقافها .فمع اكتشاف عمليات التلقيح انتشرت ظاهرة
البنوك املنوية ،والبييضات اجملمدة بل واألجنة اجملمدة ،وغريمها،
وأصبح التجار يتحكمون يف املواد األولية للكائن البشري
(احليامن املنوية -البييضة) ،وأصبح اإلنسان جمرد سلعة تباع
وتشرتى ،وأصبحت احملاكم تغص بالدعاوى نتيجة التالعبات
اليت حتصل يف هذا اإلطار ،وأصبحت الصح واجلرائد
واجملالت تغص بالتقارير واملقاالت اليت تتحدث عن سلبيات
(.)67
تلك العمليات
وأما بالنسبة لسلبيات عمليات تأجري األرحام فباإلضافة
إىل حكمها الشرعي حيث يرى غالبية الفقهاء حترع العملية؛
ألهنا تشتمل على وضع اللقيحة وا إشتملت من مين الزوج يف
رحم إمرأة ال حتل له ،و ال توجد بينهما رابطة شرعية ،و من
مث فإن هذا األمر ال جيوز سواء أكان تربعاً أم وقابل.
وأما سلبيااا األخرى فأبرزها تكمن يف:
 -0إصباا األمومة بالصبغة التجارية حيث تصبح األمومة
سلعة تباع وتشرتى بعد أن كانت حماطة يف مجيع األديان
واألعراف بالتقديس واإلحرتام.
 -3إن وظيفة األمومة يف الشرائع السماوية والقوانني األرضية
وظيفة مقدسة وسامية ،لذا حثت مجيع تلك الشرائع على
إحرتامها ومتجيدها ،وهذا اإلحرتام والتمجيد يعود إىل ما تعانيه
املرأة وتكابدها خالل فرتة احلمل وآالم الوالدة مث الرضاعة
والرتبية ،ويف هذا املقام يقول اهلل سبحانه[ :ووصينا اإلنسان
بولديه محلته أمه وهناَ على وهن وفصله يف عامني ان أشكريل
(.)68
ولولديك إىل املصري]
وفكرة تأجري األرحام مناف لطبيعة هذه العالقة وهذا التقديس
أيضاً؛ ألن اليت تتكبد آالم احلمل والوالدة ال تعد سوى إمرأة
مستأجرة ال توجد بينها وبني احلمل أية رابطة أو عاطفة سوى
رابطة املادة واملال ،واألم احلقيقية ليست سوى إمرأة متفرجة
حتس ولو للحظة بدالم احلمل وال بعاطفة األمومة.
فأيهما أحق بصفة األمومة وفضلها املرأة املستأجرة أم املؤجرة؟
 -2إن فكرة تأجري األرحام قد تكون وليدة احلاجة والضرورة
وقد تكون لدوافع ومربرات إنسانية ،ولكنها اآلن أصبحت

ارة جمردة ،ونزوات عابرة ؛ ألن أغلب عمليات التأجري
اآلن حتدث ألن املرأة ال ترغب يف احلمل حفاظاً
على رشاقتها ومجاهلا .
 .-4إن فكرة تأجري األرحام كما أهنا مناف لفكرة األمومة
وعاطفتها فهي مناف حلقوق الطفولة أيضاً؛ ألن أبسط حقوق
الطفولة هي متتع الطفل بدفء حنان األمومة وعاطفتها،
ولكن الطفل يف ظل عمليات تأجري األرحام حيرم من عاطفة
األمومة وحناهنا والدته ،وال تنتهي احلرمان عند هذا احلد،
فاألم اليت حتمل ال تستطيع أن ترضع أيضاً ،وبالتايل
فالرضاعة أيضاً تكون عند مستأجرة أخرى ،وهبذه الكيفية حيرم
الطفل من أبسط حقوقه الطبيعية.
 -5عمليات التأجري أحياناً قد تتوذ ذريعة للتسرت على محل
الزىن والفاحشة ،فاملرأة اليت حتمل من السفاح من السهل
أن تدعي بأهنا مستأجرة ،مث تتولص من الطفل بعد
والدته بأبسط طريقة.
 -2عمليات التأجري هذه تؤدي إىل خلق مشاكل إجتماعية
وقانونية كبرية ال طائل حتتها ،ومن هذه املشاكل :مشكلة من
هي صاحبة النسب احلقيقي للطفل صاحبة البييضة أم صاحبة
الرحم(،)69وقد تكون صاحبة الرحم من احملرمات على الزوج
كأن تكون أم زوجته أوختها،أوقد تقوم صاحبة الرحم بتأجري
رمحها ألكثر من أسرة ،مث حيدث مستقبال تزاوج بني أبناء هذه
األسر،أوقد ترفض األم املستأجرة تسليم الطفل بعد والدته
ألمه احلقيقية نتيجة العالقة والعاطفة اليت نشأت بينها وبينه يف
مرحلة احلمل ،وقد ترفض األم احلقيقية تسلم احلمل ألنه
مصاب بتشوهات خلقية ،أو عاهات جسمية ،أو حسية ،أو
جملرد أهنا ال ترغب يف مظهره وشكله.
وقد حتتاج املرأة املستأجرة يف عمليات التأجري إىل رعاية طبية
مستمرة ،و إتباع نظام غذائي معني ،أو حىت نظام حيايت
معني يتعلق بنوعية املالبس واألحذية اليت تستودمها ،وبطبيعة
عملها ووظيفتها ،أو حىت حقوقها الشوصية اخلاصة كإشباع
غرائزها ونزوااا ،وذلك من أجل احلفا على سالمتها
وسالمة وصحة احلمل ،فهل تستطيع املرأة أن تلزم نفسها هبذا
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النمط احليايت املعني ،وماذا لو أقدمت على فعل أو تناول
شيء أدى إىل وفاة الطفل أو تشويهه.
وماذا لو تعارضت حياة احلمل مع حياة املرأة املستأجرة
فأيتهما تكون الضحية حياة احلمل أم املراة؟وأذاكان احلمل
حباجة إىل إجراء عملية جراحية عالجية عن طريق املرأة
املستأجرة ،أو احتجنا إىل إخراجه بعملية جراحية قبل موعد
الوالدة الطبيعي ،قد متتنع املرأة املستأجرة عن اخلضوع
ملثل هذه اإلجراءات الطبية ،وقد يؤدي هذا اإلمتناع إىل
موت الطفل ،وبالتايل حدوث نزاعات ومشاكل
قانونية وإجتماعية كبرية (.)71
 -7إن اجلينات الوراحية املوجودة يف احليوان املنوي والبييضة من
آباء و أجداد الطفل يف بطن أمه يتغذى عن طريق احلبل
السري من دماء املرأة و غذائها و روا يؤدي ذلك كله إىل
إختالل اجلينات الوراحية و إختالط الدماء الشرعية بغري
الشرعية و قد يتسبب ذلك يف حدوث خلل و إضطراب
النواحي العقلية والعاطفية عند هذا الطفل الذي فقد التوازن
(.)71
يف أصله ،و جيناته ،و صفاته الوراحية

صورها وأشكاهلا ،مهما كانت دوافعها ومربرااا،الفريق الثاين:
وهم قلة قليلة من الفقهاء الذين أجازوها.
وسنبدأ أوالً ببيان رأي اجلمهور مع ذكر أدلتهم وذلك من
خالل فرعني وعلى النحو التايل:

المبحث الثالث
حكم عقد تأجير األرحام في الشريعة والقانون
المطلب ببب األول :مب ببدى شب ببرعية عقب ببد تب ببأجير األرحب ببام مب ببن
الناحية الفقهية:

وا أن عمليات تأجري األرحام تكن موجودة يف السابق
وإمنا جاءت كثمرة من مثار الثورة التكنولوجية يف جمال
اإلجناب ،فمن الطبيعي أن ال توجد نصوص شرعية صرحية
ميكن الرجوع إليها يف حكم وحسم هذا املوضوع ،لذا فإن
القضايا املتعلقة باألم البديلة تدخل ضمن املسائل اإلجتهادية
اليت تتناوهلا أدلة صرحية خاصة هبا،و نظراً لضبابية املوضوع،
وتنوع صوره وأشكاله ،فقد إختلفت آراء العلماء واجملتهدين يف
حكمه ،وهم بصورة عامة قد انقسموا يف حكمه إىل فريقني:
الفريق األول :ذهب مجهور الفقهاء إىل منع هذه العملية بكل

الف ببرع األول :آراء العلم بباء ح ببول من ببع عملي ببات إس ببت جار
األرحام و أدلتهم:

وهذا الرأي أقرته اجملامع الفقهية ،واملؤمترات اإلسالمية،
وهو ما أفتت به دار اإلفتاء املصرية وعلى النحو التايل -:قرار
جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته
الثالثة املنعقدة بعمان من ( /11-2صفر1102 /هر -
املوافق 10 –11:تشرين األول1220 /م) .حيث جاء يف قراره
ما يلي(( :بعد استعراضه ملوضوع التلقيح الصناعي (أطفال
األنابيب) وذلك باإلطالع على البحوث املقدمة واالستماع
لشرح اخلرباء واألطباء وبعد التداول تبني للمجلس :أن طرق
التلقيح الصناعي املعروفة يف هذه األيام هي سبع :األوىل :أن
جيري تلقيح بني نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من
امرأة ليست زوجته مث تزرع اللقيحة يف رحم زوجته .الثانية :أن
جيري التلقيح بني نطفة رجل غري الزوج وبييضة الزوجة مث تزرع
تلك اللقيحة يف رحم الزوجة .الثالثة :أن جيري تلقيح خارجي
بني بذريت زوجني مث تزرع اللقيحة يف رحم امرأة متطوعة
حبملها .الرابعة :أن جيري تلقيح خارجي بني بذريت رجل أجنيب
وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة يف رحم الزوجة اخلامسة:
أن جيري تلقيح خارجي بني بذريت زوجني مث تزرع اللقيحة يف
رحم الزوجة األخرى( ،)72السادسة :أن تؤخذ نطفة من زوج
وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً مث تزرع اللقيحة يف
رحم الزوجة .السابعة :أن تؤخذ بذرة الزوج وحتقن يف املوضع
املناسب من مهبل زوجته أو رمحها تلقيحاً داخلياً.
وقرر :أن الطرق اخلمسة األوىل كلها حمرمة شرعاً وممنوعة
منعاً باتاً لذااا أو ملا يرتتب عليها من اختالط األنساب
(.)73
وضياع األمومة وغري ذلك من احملاذير الشرعية))
 قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العا اإلسالمييف دورته الثامنة املنعقدة وكة املكرمة يف

1222

وكان قرار
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اجملمع على النحو التايل(( :إذا تقرر ذلك فإن تأجري األرحام
من احملرمات ملا يرتتب عليه من اختالط األنساب وألن املرأة
احلاضنة أدخلت إىل بدهنا بويضة ملقحة من مين أجنيب عليها
وهذا حمرم وميكن تشبيه هذا العمل بالزنا وإن يكن زنا
حقيقة فهو حرام ال شك فيه))(.)74

ويف وحيقة الفاتيكان الشهرية()79ونص الكاحوليكى الذى
صدرت عن جممع العقيدة واإلميان يف سنة 1222م جند أنه
يرفض أي حماولة اإلخصاب بطريقة غري طبيعية وأستأجار
الرحم بصورة خاصة،وتطالب باحرتام كل كأن بشري منذ
احلبل به أحرتاماًكامالَوتقول الكنيسة:إن الزواج اليعطى حقاَ
على الولد،إمنا الولد هبة من اهلل،ومن الواجب العلم كل ما
بوسعه ملساعدة الزوجني العقيمني على االجناب ضمن
(.)81
مقتضيات الزواج وأسسه املقدسة
ونكتفي هبذا القدر من فتاوى التحرع ألن هذه اجملامع
واجملالس الفقهية اإلسالمية واملسيحية تضم خرية الفقهاء
والعلماء يف العا اإلسالمي والغريب ،وأما بالنسبة لألدلة اليت
اعتمدوا عليها يف احلكم بالتحرع باإلضافة إىل السلبيات اليت
ذكرناها فهي:

 فتوى دار اإلفتاء املصرية واليت جاء فيها(( :الذي تضافرتعليه األدلة هو حرمة اللجوء إىل طريق الرحم البديل سواء كان
بالتربع أو باألجرة ،وهذا هو مذهب مجاهري العلماء
املعاصرين ،وبه صدر قرار جممع البحوث اإلسالمية وصر رقم
(.)75
( )1جبلسته املنعقدة بتاريخ اخلميس  72مارس 7001م))
 -قرار اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث الرذي جراء فيره(( :ال

جيرروز شرررعا تررأجري امل ررأة رمحهررا لكرري حتمررل جنينررا ،بررل ال جيرروز
ذلرك ولرو برردون مقابرل..وال يقرراس هررذا علرى إرضرراع املررأة ولررد
غريهرا ،فرإن ذلرك عبرارة عرن تغذيرة خارجيرة للرضريع ولريس فيره
احتواء له بني أحشائها ،فضال عن أن اإلرضاع وردت نصوص
(.)76
وشروعيته يف الكتاب والسنة))
 ق ر ر ر ر ر ررار املنظمر ر ر ر ر ررة اإلسر ر ر ر ر ررالمية للعلر ر ر ر ر رروم الطبير ر ر ر ر ررة يف(/11شر ر ر ررعبان1101/هر ر ر ر ر املوافر ر ر ررق /71مر ر ر ررايو1221/م) بدولر ر ر ررة
الكوي ررت ،يف ن رردواا ال رريت كان ررت ح ررول موض رروع (اإلجن رراب يف
ض رروء اإلس ررالم) وال ررذي ن ررص ح ررول موض رروع التلق رريح عل ررى م ررا
يلي(( :أطفال األنابيب (والرحم الظئر)  ..اتفق على أن ذلك
يكون حراما إذا كان يف األمر طرف حالث سواء أكان منيا ،أم
(.)77
بويضة ،أم جنينا ،أم رمحا))
ما خبصوص رأى الكنيسة يف عملية إجارة األرحام :نشري اىل
رأى املطران (بشارة الراعي) رئيس أسقافية جبيل حيث جاء
يف مداخلته يف مؤمتر طفل ألنبوب ضمن املوسم
()78
الثقايف ؛أن الكنيسة حترم هذا العمل ألن فيه إنتهاكاَ
ملواجبات احلب الوالدي واألمانة الزوجية األمومة املسؤلة ألهنا
تسئ إىل كرامة الولد وإىل حقه يف أن حيبل به وحيمل ويولد يف
العا ويرىب بواسطة والديه وألن الولد يعترب من حاملته جمرد
وسيلة لربح املال أو ألى غرض شوصي أخر واليتعرب
كشوص ذو قيمة خاصة.
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أوالً :عدم قابلية الرحم للبذل واإلباحة:
من املعروف يف الفقه األسالمي والقانون أيضاً أنه توجد
أشياء قابلة للبذل واإلباحة للغري ،أي جيوز لصاحبها أن
يعطيها و يبيحها لغريه مثل املساكن والسيارات ،و هلذا جيوز
بيعها و إجارة ما يصلح منها لإلجارة.
و هناك أشياء غري قابلة للبذل واإلباحة ،فال تباع و ال
تؤجر و ال جيوز التصدق هبا ،مثل إستمتاع الرجل باملرأة،
فهوحق مقتصر على الزوج فله وحده حق اإلستمتاع هبا،
بكل ألوان اإلستمتاع اليت أباحها الشرع من إتصال جنسي
و غري ذلك.
لذا نص القانون املدين العراقي يف املادة ( )110منه على
أنه(( :يلزم أن يكون حمل اإللتزام غري ممنوع قانوناً ،وال خمالفاً
للنظام العام()81و لهداب()82و إال كان العقد باطالً)).
وال شك أن حمل اإللتزام يف هذه العمليات حمرم وممنوع
قطعاً سواء قلنا بأن الرحم هو حمل االلتزام أم املرأة ككل ،مث
إن بذل الرحم لشوص ال يربطه باملرأة أية عالقة شرعية
خمال للنظام العام واآلداب العامة.
كما أننا تطرقنا يف بداية حبثنا هذا ويف أحناء احلديث عن
اإلجارة بأن الفقهاء عرفوا اإلجارة بأهنا(( :عقد على منفعة
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مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل واإلباحة بعوض
معلوم))( )83و بنظر اىل تعريفهم لإلجارة من حيث العموم
((تعين متلك منافع الشياء املباحة مدة معلومةبعوض فهي
()84
نص الفقهاء يف التعري
عقد علي املنافع بعوض)) فقد َّ
على أن تكون العني املؤجرة( :قابلة للبذل واإلباحة)؛ لالحرتاز
عن منفعة البُضع؛ فإهنا غري قابلة للبذل واإلباحة ،فال جيوز
للزوج أن يبيح لغريه حق اإلستمتاع بزوجته؛ ألن الزوج كما
بني العلماء ال ميلك منفعة مواضع اللذة من زوجته و إمنا ميلك
حق اإلنتفاع هبا فقط ،والفرق بني مالك املنفعة و مالك
اإلنتفاع ،أن مالك املنفعة جيوز له أن يتنازل عنها لغريه بالبيع
أو اإلجارة أو غريها من أنواع املعامالت أو التصرفات ،أما
مالك اإلنتفاع فال جيوز له شيء من ذلك ألن اإلنتفاع حق
(.)85
حصري له وحده
جاء يف البهجة للمالكية(( :والفرق أن مالك املنفعة له أن
يكريها ويعريها لغريه ،خبالف مالك االنتفاع فليس له إال
االنتفاع بنفسه فال يكري وال يعري))( ،)86ويف موضع آخر من
نفس الكتاب(( :مالك املنفعة له أن يستوفيها بنفسه أو بغريه
خبالف مالك االنتفاع كسكان املدارس والزوايا والربط فإهنم ال
ينتفعون إال بأنفسهم ،وليس هلم أن يؤاجروا ذلك أو يعريوه
لغريهم والنكاح من االنتفاع ال من املنفعة))( ،)87ويف كتاب
الفقه على املذاهب األربعة(( :مالك املنفعة جعل الشارع له
االنتفاع بنفسه كما جعل له أن يتنازل عن االنتفاع لغريه،
كاملالك ،واملستأجر ،واملستعري ،فلكل منهم أن يؤاجر ،وأن
يهب ،وأن يعري ،كما له أن ينتفع بنفسه ،أما مالك االنتفاع
فقد قصره الشارع على أن ينتفع بنفسه فقط ...فال يصح أن
يعريها لغريه أو يهبها أو غريه ذلك))(.)88

ِ ِ ِ
ِ
اط ِل ير ْؤِمنُو َن وبِنِعم ِ
ت اللَّ ِه
َو َح َف َد ًة َوَرَزقَ ُك ْم م َن الطَّيِّبَات أَفَبالْبَ ُ
َ َْ
ُه ْم يَ ْك ُفُرو َن]( .89فاهلل عز وجل مينت علينا يف هذا النص هبذه
النعم ،و هي نعمة جعل الزوجات من أنفسنا و نعمة البنني
واحلفدة النا ني عن الزوجية و نعمة الرزق من الطيبات.
و قد بني اهلل عزوجل يف كتابه الكرع أيضاً ،أن من دعاء
الصاحلني[ :ربرَّنَا َهب لَنَا ِم ْن أ َْزو ِاجنَا وذُِّريَّاتِنَا قُرَّرَة أ َْع ُ ٍ
اج َع ْلنَا
ني َو ْ
ْ
َ
َ َ
(.)91
ِ ِ
ني إِ َماماً]
ل ْل ُمتَّق َ
إذاً وكما يتبني من هذه النصوص فإنه ال بد من وجود
عالقة زوجية بني صاحب احليوان املنوي و صاحبة البييضة،
حىت جيوز التلقيح بينهما و أن الذرية ال بد أن تكون من
زوجني دون تدخل طرف حالث بينهما ،لذا ال جيوز أن حتمل
إمرأة أجنبية نيابة عن إمرأة أخرى.
وعلى فرض إعادة البييضة امللقحة إىل رحم إمرأة أخرى
هي زوجة حانية للرجل فإن ذلك ال لو من مفاسد أيضاً،
وهلذا السبب تراجع اجملمع الفقهي اإلسالمي عن القول
بإباحته يف دورته الثامنة بعد أن أباحها يف دورته السابعة وبني
سبب هذا الرتاجع بقوله(( :إن الزوجة األخرى اليت زرعت
فيها لقيحة بويضة الزوجة األوىل قد حتمل حانية قبل انسداد
رمحها على محل اللقيحة من معاشرة الزوج هلا يف فرتة متقاربة
مع زرع اللقيحة مث تلد توأمني وال يعلم ولد اللقيحة من ولد
معاشرة الزوج ،كما ال تعلم أم ولد اللقيحة من اليت أخذت
منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج ،كما قد متوت علقة او
مضغة أحد احلملني وال تسقط إال مع والدة احلمل اآلخر
الذي ال يعلم أيضا اهو ولد اللقيحة أم محل معاشرة ولد
الزوج ،ويوجب ذلك من اختالط األنساب جلهة األم
احلقيقية لكل من احلملني والتباس ما يرتتب على ذلك
(.)91
من أحكام))

ثانياً :عدم وجود عالقة زوجية شرعية صحيحة بني صاحب
احليوان املنوي و صاحبة الرحم البديلة:
فإنه يشرتط يف جواز اإلجناب بني رجل و إمرأة ،أن يتم
ذلك يف ظل عقد زواج مستويف األركان والشروط وفق مابينته
أدلة الشرع ،و يشري إىل هذا قوله تعاىل يف كتابه الكرعَ [ :واللَّهُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني
َج َع َل لَ ُك ْم م ْن أَنْر ُفس ُك ْم أ َْزَواجاً َو َج َع َل لَ ُك ْم م ْن أ َْزَواج ُك ْم بَن َ

ثالثاً :الشرع حرم كل ما يؤدي إىل حدوث النزاع واخلالف بني

الناس ،وعمليات تأجري األرحام غالباً ما تؤدي إىل حدوث
النزاع والشقاق وخصوصاً بني صاحبة الرحم وصاحبة البييضة
يف أيهما هي األم ،هل هي صاحبة البويضة أم صاحبة الرحم
والوالدة؟ ومن منهما أحق حبضانة الصغري ورعايته
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رابعاً :إمكانية إختالط األنساب يف مثل هذه العمليات وارد
جداً وذلك بإحتمال محل األم البديلة من زوجها أو غريه،وهذا
يؤدي بالتايل إىل إختالط األنساب.

 ..ولكن إمنا جيروز إذا يسرتلزم النظرر أو اللمرس احملررمني كمرا
لررو باشررر ال ررزوج ،وال يررربره ضرررورة ص رراحبة البويضررة أو زوجه ررا
وإمنررا يررربره ضرررورة امل ررأة املسررتأجرة ،وعلررى كررل حررال فالبررد مررن
(.)95
االحتياط يف مسألة انتساب الطفل إىل أمه))

خامساً :إن عمليات تأجري األرحام هذه تتبعها حمظورات
شرعية ال ميكن اإلستهانة هبا أو السكوت عنها ،فهذه
العمليات مثالً يستلزم إنكشاف عورة املرأة ،والنظر إليها،
شرعا ،ال جيوز إال لضرورة
وملسها ،واألصل يف ذلك أنه حمرم ً
أو حاجة شرعيتني.

سادساً :اإلجارة ال جيوز التوسع فيها بالقياس؛ ألهنا شرعت
على خالف األصل؛ فإن األصل يف التملك هو متلك األعيان
معا ،وليس متلك املنافع دون األعيان ،واإلجارة عقد
واملنافع ً
على متلك املنافع فقط ،فكانت مشروعيتها على خالف
األصل،وما شرع على خالف األصل ال جيوز التوسع فيه
بالقياس عليه ،بل يقتصر فيه على مورد النص اجمليز فقط،فإذا
كانت اإلجارة بصفة عامة ال جيوز التوسع فيها بالقياس
عليها ،فإجارة املرأة للرضاع ال جيوز التوسع فيها بالقياس عليها
(.)92
من باب أوىل
الفررع الثراين :آراء الفقهراء حرول جرواز عمليرات ترأجري األرحررام
وأدلتهم:
مع أن الغالبية العظمى من الفقهاء املعاصرين يرون حترع
هذه العمليات ،إال أن هذا اإلمجاع يعدم املوال  ،فقد
ذهب البعض إىل القول جبواز هذه العمليات ،وأغلبية اجملوزين
(.)94
من علماء الشيعة()93ومن بينهم
 حممر ررد صر ررادق الش ر رريازي ،والسيسر ررتاين :وجر رراء ذلر ررك مر ررنخالل فتوى هلمرا سرئال فيهرا عرن(( :هرل يررجوز اسرتئجار رحرم
إمرراة أجنبيررة يف حررال االضررطرار -أو مطلقراً-؟ ومررا احلكررم إذا
ك ر رران ال ر رررحم املس ر ررتأجر م ر ررن أق ر ررارب ال ر ررزوج أو الزوج ر ررة ك ر رراألم
واألخر ررت؟ ومر ررا هر رري نسر رربة هر ررذا الطفر ررل إىل (امل ر ررأة املسر ررتأجر
رمحها) يف حال اجلواز وعدمه؟
الجواب :الشريازي :نعم جيوز ،و ال نسبة بينهما.

الجواب :السيستاين :جيوز نقل البويضة املوصبة يف حد ذاته
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أفىت جبواز ذلك عندما سئل:
((باإلمكان زرع (جنني جممد) مأخوذ مرن الزوجرة املتوفراة،
وزرعه يف رحم زوجة أخرى أو أجنبية؟
فأجاب :ال بأس بذلك بل هو واجب لو أمكرن ،وينسرب
اجلن ر ر ر ررني حينئ ر ر ر ررذ ألم ر ر ر رره املتوف ر ر ر رراة وألبي ر ر ر رره ص ر ر ر رراحب احل ر ر ر رريمن،
(.)96
ويرث منهما))
وبن رراءا عل ررى ه ررذا الق ررول ف ررإن ال رررحم يص ررلح حم ر رالً لعالق ررة
تعاقدية ذا طبيعة خاصرة قريبرة مرن عقرد اإلسرتضراع ،و يسرمى
التعاقررد عليهررا بعقررد (اإلجتنرران) ،و الررذي عرفرره بعضررهم بأنرره:
إتفرراق تتعهررد وقتضرراه األم البديلررة بشررغل رمحهررا  -وقابررل أو
بدون -حبمل جنني خملق من النطفة األمشاج للمستجن هلما،
و يرتتررب عليرره إلترزام كررل مررن طرفيرره وررا وجررب عليرره لهخررر ،و
أم ررا بالنس رربة ملش رركلة النس ررب يف نظ ررر ه ررذا الر ررأي ف ررإن نس ررب
املول ر ررود يك ر ررون لص ر رراحب امل ر ررين و ص ر رراحبة البويض ر ررة ،و تعت ر رررب
(.)97
صاحبة الرحم كاألم من الرضاع
وقد استدل هؤالء على اجلواز جبملة أدلة أبرزها:
أوالً :ع رردم وج ررود الزن ررا أو ش رربهة الزن ررا يف ه ررذه الص ررورة؛ ألن
مفهوم الزنا شررعاً يقروم علرى الروطء احملررم ،وهنرا ال يوجرد وطء
أصرالً ،أمررا شرربهة الزنررا يف الفعررل فهرري غررري موجررودة أيضراً؛ أل ّن
مررا زرع يف رحررم األم البديلررة لرريس مني راً وحررده ح رىت يكررون هنررا
معىن ملا ميكن أن يؤديه الزىن.

ثانيب باً :يق رراس حكررم ت ررأجري ال رررحم يف ه ررذه احلال ررة عل ررى حك ررم

الرضرراع .فكمررا جيرروز متليررك منفعررة الثرردي ومررا يفرررزه مررن لررنب
ينبت اللحم وينشز العظم لدى الوليرد زمرن الرضراعة ،فكرذلك
جيرروز قيرراس الرررحم علررى الثرردي يف مررا يفرررزه مررن أمشرراج تنبررت
اللحررم وتنشررز العظررم لرردي اجلنررني زمررن احلمررل ،لررذلك فإنرره إذا
جاز ذلك يف الثدي فانه جيوز يف الرحم أيضاً.
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ثالثاً :إن هذه العملية ال تؤدي إىل إختالط األنساب؛ ألن
احلقائق العلمية تؤكد على أن وظيفة الرحم قاصرة على أنه
وعاء حلفظ اجلنني و مصدر لغذائه ،وال صلة له بعملية
التولق و إكتساب الصفات الوراحية ،و إمنا الصلة املباشرة يف
ذلك للولية املتحدة من إلتقاء احليوان املنوي بالبييضة،
والتشكيل الوراحي للجنني سيكون بالقطع للزوج صاحب املين
والزوجة صاحبة البييضة ،و أن البييضة امللقحة باحليوان املنوي
للزوج ال ميكن بأي حال من األحوال إعادة تلقيحها مرة
(.)98
أخرى بأي حيوان منوي آخر غري الذي لقحت به بالفعل

امللقحة إذا كانرت لررحم إمرراة أجنبيرة فهرذا ال جيروز  ،حيرث ال
توجررد عالقررة شرررعية بررني صرراحب املررين والرررحم ،فكمررا ال جيرروز
للرجل أن يدخل منيه يف فرج ال حيرل لره فهكرذا ال جيروز لره أن
يدخل رره يف رح ررم ال حي ررل ل رره ،ب ررل حرم ررة ال رررحم أعظ ررم .وق ررد
نص احلديث على حترع ذلك مباشرة .قال { :ما من ذنب
بعررد الشرررك أعظ ررم عنررد اهلل م ررن نطفررة وض ررعها رجررل يف رح ررم
(.)111
ال حيل له}
وهذا التحرع ليس مرتبطاً بوجود الوطء أو عدمه ،أو باختالط
األنساب فيه وعدمه.
فمررثال لررو أدخررل ذكررره يف فرجهررا فهررذا يكررون زىن يوجررب
اجلل ر ررد أو ال ر رررجم عل ر ررى الر ر رزانيني حس ر ررب حاهلم ر ررا م ر ررن حي ر ررث
اإلحصرران وعدمرره س رواء أنررزل يف فرجهررا أم ين ررزل،وهكذا لررو
أدخ ررل مني رره يف فرجه ررا دون وطء فه ررذا وإن يك ررن زىن م ررن
حيث الشكل ،إال أنه من حيث املعىن والغاية عني الرزىن ،فهرو
يكون مثل الزىن يف التحرع.
فك ر ررل ه ر ررذه مف ر ررردات متداخل ر ررة يف عملي ر ررة واح ر رردة ر ررب
مالحظتها وأخذها بعرني االعتبرار إذا انفرردت،وإذا كران الشررع
قد حرم جمرد النظرر إىل األجنبيرة ،فهرل يعقرل أن يكرون إدخرال
املررين إىل الررحم بأيررة صررورة كانررت جررائزاً شرررعاً،وأما إذا أعيرردت
إىل رح ررم زوج ررة أخر رررى للرج ررل ،فه ررذا مر ررع أن رره ل رريس فير رره أي
إشكال من جانب الرجل ،إال أن اإلشكال هنا يررد يف جانرب
اخلل ررط ب ررني بييض ررة ورح ررم إم ر رراتني أجنبيت ررني ع ررن بع ررض ،وم ررا
يسررببه ذلررك مررن إشرركاالت شرررعية يف نسرربة األمومررة احلقيقيررة
بالنسبة للمرأتني ،ولذا فهو حمرم أيضاً.
وأما ما استدل به الفريق الثاين من أدلة ،فال تقروى علرى
معارضة أدلة اجلمهور.
فبالنسبة لقياس حكم إسرتئجار الررحم علرى الرضراع ،فهرذا
قيرراس مررع الفررارق؛ ألن الرررحم مررن حيررث الوظيفررة واحلساسررية
يقرراس علررى الفرررج والبضررع ،وجرواز اسررتودامه أو التصرررف فيرره
مرهون بأمر الشارع  ،وأمر الشرارع هنرا يردل علرى التحررع كمرا
ذكرنا ال على اإلباحة.
وال خنوض أكثر من ذلك يف تفاصيل مناقشة األدلة؛ ألننا

رابعاً :إستصحاب األصل العام يف اإلباحة األصلية لألشياء،
أي أن األصل يف األشياء اإلباحة و ال حترم إال بنص قطعي.

خامساً :وجود حالة احلاجة الشرعية ،حيث يلجأ هلذه الطريقة
عند وجود أسباب طبية متنع الزوجة من احلمل والرغبة يف
حتصيل الولد حاجة ال تنكر واحلاجة تنزل منزلة الضرورة(،)99
و أن احملظور يصبح مباحاً عند الضرورة أو احلاجة.

سادساً :مث إن مثل هذه العقود تتضمن بعض الشروط اليت
تبدد ومتنع الكثري من املواوف املتوقعة منها ،ففي أحناء التعاقد
مثالً يتم اإلتفاق على منع زوج احلاضنة من اإلقرتاب من
زوجته ملدة ( )3أشهر قبل التأجري و شهر بعد التأجري للتأكد
من خلو رمحها ،و إذا كان هناك إحتماالت حلدوث محل قبل
التأجري ،و هذا غري وارد من الناحية العملية فإن وسائل إحبات
النسب و حتليل احلمض النووي متكن من إحبات نسب الطفل
و بسهولة جداً،و بعد زرع اللقيحة يف داخل الرحم فإن
إقرتاب الزوج من األم احلاضنة ال حيدث أي تلقيح أو محل
ألنه يف حالة وجود بييضة داخل رحم األم فإن مبيض األم
يتوق متاماً عن القبض.
كما يتم اإلتفاق يف حال التعاقرد علرى الشرروط الريت ترؤمن
(.)111
عملية التأجري و تكفل لكل طرف حقه
وال رراجح يف ذل ررك واهلل أعل ررم :ه ررو ق ررول اجلمه ررور القاض رري
بتحرررع هررذه الصررورة مررن التلقرريح مطلق راً ،سرواء كانررت صرراحبة
ال رررحم فراشر راً لل ررزوج ص رراحب احل رريمن أم كان ررت أجنبي ررة عن رره،
وسر رواء كان ررت م ررؤجرة أم متطوع ررة باحلم ررل،ألن إع ررادة البييض ررة
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س رربق وان ناقش ررنا املوض رروع يف أحن رراء احل ررديث ع ررن اإلجيابي ررات
والسلبيات ،وقرارات اجملامع واجملالس الفقهية املبنية على أسرس
(.)112
علمية وطبية سليمة تغنينا عن هذه املناقشة

األشياء ،وبيان األوضاع اليت يعد فيها اجلسم شيئا من االشياء
من وجهة نظر فقهاء القانون.
وهن رراك سر رؤال يط رررح نفس رره يف ه ررذا اجمل ررال وه ررو :م ررا ه ررو
التفسري الفقهي والقانوين لشوص اإلنسان؟ هل اجلسم املادي
ه ر ررو الش ر رروص فق ر ررط؟ ألن ر رره إذا ك ر رران جس ر ررم اإلنس ر رران ه ر ررو
الشوص فقرط ،أي اجلانرب املرادي احملسروس منره فقرط ،فبهرذا
اإلعتبار يكون اجلسم شيئاً مادياً وبالتايل ميكرن أن يكرون حمرالً
مقبوالً للمعامالت املالية ،وهذا التصور خطأ بالطبع.
ألن اجلسم وفرده ال ميكن أن يعترب شوصاً ال من الناحية
القانونيررة وال الشرررعية ،فالشرروص هررو االنرردماج الررذي ال يقبررل
االنقسررام لكررل مررن اجلسررم و الررروح ،وهررذا اإل رراه هررو اإل رراه
السررائد ل رردى فقه رراء الش رريعة االسررالمية فاإلنس رران ك ررائن ح رري
ميترراز مررن بررني سررائر الكائنررات بالعقررل واإلدراك ،وال ميكررن يف
حر ررال مر ررن األح ر روال أن يعتر رررب شر رريئاً أو حمر ررال ممكنر ررا ومشر ررروعا
للمعامالت املالية.
وب ررالنظر إىل التشر رريعات العراقي ررة جن ررد أن املش رررع ق ررد نظ ررم
عملير ررات نقر ررل و زراعر ررة االعضر رراء البش ر ررية يف قر ررانونني أوهلمر ررا
(قررانون مصررارف العيررون) رقررم ( )113لسررنة  ،1971و (قررانون
()114
عمليررات زرع االعضرراء البش ررية رقررم ( )185لسررنة 1986
و الذي ألغى قانون زراعة الكلى رقم ( )11لسنة .1981
فقر ررد ذكر ررر يف املر ررادة الثانير ررة مر ررن قر ررانون مصر ررارف العير ررون
املصررادر الرريت ميكررن احلصررول عررن طريقهررا علررى عيررون صرراحلة,
منه ر ررا مص ر رردران للعي ر ررون الص ر رراحلة م ر ررن األحي ر رراء ,األول عي ر ررون
األشررواص الررذين يوصررون أو يتربعررون هبررا ,أمررا املصرردر الثرراين
فهو عيون االشواص الذين يتقرر أستصال عيوهنم طبيا(.)115
ويف املرادة الثالثرة مرن نفرس القرانون اشررتط ضررورة احلصرول
عل ر ر ررى موافق ر ر ررة حتريري ر ر ررة م ر ر ررن األش ر ر ررواص ال ر ر ررذين يتربع ر ر ررون أو
يوصر ررون بعير رروهنم ,وان يكون ر روا كر رراملي األهلير ررة ,وأمر ررا بالنسر رربة
لألشر ر ررواص ال ر ر ررذين ي ر ر ررتم إستئصر ر ررال عي ر ر رروهنم طبي ر ر ررا فاملوافق ر ر ررة
تكون عن طريق ويل أمره.
أما خبصوص نصوص قانون زراعة ألعضراء البشررية ,فنجرد
أن املادة االوىل من هذا القرانون أجرازت إجرراء هرذه العمليرات

المطل ببب الث بباني :م ببدى ش ببرعية عق ببد ت ببأجير األرح ببام م ببن
الناحية القانونية:

إن احلوادث عادة تسبق أحكامها ما يعرين أن البحرث عرن
حكررم املسررتجدات يتبررع حرردوحها بالفعررل ،والتلقرريح الصررناعي
كتقني ر ررة طبي ر ررة مث ر رررة م ر ررن مث ر ر ررات التق ر رردم العلم ر رري ,ح ر رردث يف
الواقررع قبررل أن يوج ررد تش رريع مقررنن حي رردد نطرراق مش ررروعيته أو
يق ر رررر أحكام ر رره ,وم ر ررن مث تباين ر ررت ردود أفع ر ررال ال ر رردول حي ر ررال
هذا احلدث(.)113
أمر ر ر ررا بالنسر ر ر رربة ملوقعر ر ر رره القر ر ر ررانوين يف التش ر ر ر رريعات العراقير ر ر ررة
فالتش رريعات العراقيررة تتطرررق إىل هررذه التطررورات ،و تصرردر
أيررة تشرريعات تتعلررق ورردى مشررروعية أو حترررع هررذه العمليررات،
بالرغم من أن هذه التطورات أصربحت واقعراً ملموسراً يف حيراة
الناس ،حيث مت فتح الكثري من املراكز الطبية اليت تؤدي هرذه
اخلدمة يف العراق ،و برزت كوادر طبية متمرسة يف هرذا اجملرال،
وولررد عرردد كبررري مررن األطفررال عررن طريررق أطفررال االنابيررب يف
مراكز طبية خمتلفة يف البالد.
وسرركوت املشرررع هررذا ال ميكررن ترمجترره أو تفسررريه حبررال مررن
األحوال كرفض أو قبول هلذه العمليات.
وو ررا أن عملي ررات اس ررتئجار ال رررحم تتمح ررور ح ررول جس ررم
االنسان سرواء كران املسرتغل منره عضرواً واحرداً وهرو الررحم كمرا
يرراه الرربعض ام كرران املسررتغل منرره كررل جسررم االنسرران كمررا يرراه
البعض اآلخرر ،فإننرا سرنتكلم عرن موقر املشررع العراقري حرول
مدى جواز التصرف بأعضاء اجلسم ،وحاالت استغالل جسم
االنسان للقيام بعمل.
الفرع األول :التنظيم التشريعي لجسم االنسان في القانون

العراقي:
ن ر ررذكر يف س ر ررياق ح ر ررديثنا ع ر ررن التنظ ر رريم التشر ر رريعي جلس ر ررم
اإلنسران ضررمن التقسرريم التقليردي حملررل احلقرروق :األشررواص و
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من أجل املصلحة العالجية للمرضى الذين يعرانون مرن أمرراض
معينة ،ومرن شرروط إجرراء هرذه العمليرة هروأن يقروم هبرا طبيرب
خمررتص ،ويف مراكررز طبيررة خمولررة ،وتكررون خمصصررة إلج رراء مثررل
ه ررذه العملي ررات( ,)116وأن يك ررون مص رردر ه ررذه االعض رراء ع ررن
طريق التربع وقد احراط املشررع هرذا الترربع بضرمانات ,منهرا أن
ال تكر ررون للمتر ررربع مصر ررلحة س ر رروى انقر رراذ املتر ررربع لر رره وحتس ر ررني
ص ررحته ،وان تك ررون أهلي ررة املت ررربع كامل ررة ،وأن يكت ررب موافق ررة
حتريرية على التربع كشرط من شروط صحة التربع(.)117
وقررد منررع املشرررع التعامررل املررادي باألعضرراء البش ررية حيررث
منررع بيررع وش رراء االعضرراء البش ررية ،كمررا أنرره منررع األطبرراء مررن
(.)118
ممارسة وإجراء مثل هذه العمليات
وبن رراءاً علر ررى ذلر ررك فر ررإن ت ررأجري األرحر ررام ال ميكر ررن إعتبر رراره
مشروعاً من الناحية القانونية وذلك لعدة أسباب:
منها أن العملية تستصحب الكثري من احملظورات الشررعية
لغري ضرورة أخطرها املواطر اليت حتدق بالطفل الناتج من هذه
العمليرات والريت حترردحنا عنهرا فيمرا مضررى(،)119ومنهرا أن الرردافع
األكرب وراء هذه العمليات بالنسبة للمرأة الريت تبرذل رمحهرا هرو
احلصول على املال وليس حمرض الترربع.ومنهرا أن الررحم ال يعرد
حمر رالً ومش ررروعاً ق ررابالً للب ررذل واإلباح ررة؛ فمنفعت رره تابع ررة ملنفع ررة
البضررع الرريت تعررد حق راً حص ررياً للزوج،ومنهررا املشرراكل القانونيررة
واإلجتماعية اليت قرد ترنجم عرن مثرل هرذه العمليرات دون مرربر
أو مسرروا قانوين،ومنهررا أن هررذه املسررائل تعترررب مررن ضررمن مرواد
قررانون األحروال الشوصررية ،وقررانون األحروال الشوصررية ختضررع
يف مبادئ ر ر ر ر ر ر ر ر رره العام ر ر ر ر ر ر ر ر ررة ومر ر ر ر ر ر ر ر ر رواده التفص ر ر ر ر ر ر ر ر رريلية ألحك ر ر ر ر ر ر ر ر ررام
الش ر ر رريعة اإلسر ر ررالمية( ،)111والش ر ر رريعة اإلسر ر ررالمية ر ر رررم وحتر ر رررم
مث ررل ه ررذه العملي ررات كم ررا بين ررا ذل ررك م ررن خ ررال آراء الفقه رراء
(.)111
فيما مضى

العقررود :فعقررد إجررارة األرحررام يتشررابه يف بعررض خصائصرره مررع
عق ررد االجي ررار وعق ررد العم ررل وغريه ررا م ررن العق ررود كعق ررد العاري ررة
(,)112
وعقد الرضاع
وس رروف نق رروم بتوض رريح ه ررذا التش ررابه وخاص ررة ب ررني ألج ررارة
الرررحم و(عقررد األجررارة وعقررد العمررل) لكررون العقرردين يشرررتكان
م ررع أج ررارة ال رررحم يف خص ررائص ن ررأيت اىل ذكره ررا م ررن خ ررالل
النقاط التالية:

الفرع الثاني :الطبيعة القانونية لعقد تأجير األرحام:

ومر ررع أننر ررا حسر ررمنا مر رردى مشر ررروعية التعاقر ررد علر ررى إجر ررارة
األرحام من الناحية الفقهيرة والقانونيرة ،إال أن هرذا ال مينرع مرن
احلديث عن طبيعته القانونية؛ ألن قروانني بعرض الردول تبيحهرا
وتتعامررل معهررا بصررفة قانونيررة ،وبالنسرربة للطبيعررة القانونيررة هلررذه

أوال :عقد ايجار الرحم و عقد اإليجار:

بينررا فيمررا مضررى ان املشرررع العراقرري عرررف عقررد االجيررار يف
املررادة ( )277بقولرره(( :اإلجيررار متليررك منفعررة معلومررة ،بعرروض
معلرروم ،ملرردة معلومررة ،وبرره يلتررزم املررؤجر أن ميكررن املسررتأجر مررن
االنتفاع باملأجور).
وهررذا التعرير جرراء يف البرراب الثرراين مررن هررذا القررانون وهررو
باب العقود الواردة على االنتفاع بالشيء.
أما خبصوص خصائص عقد اإلجيار فإهنا كالتايل:
- 0اإلجيار عقد رضائي :ألنه يتم وجرد االجياب و القبول بني
كل من املؤجر و املستأجر.
- 3اإلجيررار عقررد ملررزم للجررانبني :فهررو مررن العقررود املتبادلررة الرريت
ترتب التزامات متبادلة بني كل من املؤجر و املستأجر.
- 2اإلجي ررار عق ررد معاوض ررة :ألن ك ر رالً م ررن ط ررريف العق ررد يأخ ررذ
مق ررابال مل ررا يعط رري ,فاملس ررتأجر يعط رري عوض ر راً للم ررؤجر مقاب ررل
إنتفاعرره بالشرريء املررؤجر ،واملررؤجر يتنررازل عررن حقرره يف االنتفرراع
(.)113
بالشيء املؤجر مقابل ما يعطى له من أجر
- 4اإلجيار عقد زمين حمدد ودة  :فااللتزامات املرتتبة على ابرام
العقد تتطلب تنفيذها يف زمرن معرني ,وقرد ذكرر املشررع العراقري
يف امل ررادة ( )222ف ( )7أن رره(( :إذا حت رردد م رردة االجي ررار أو
كان العقد ملدة غري حمددة ,طبقت أحكام املادة (.))..)211
وحس ررب ه ررذه امل ررادة اذا ي ررتم حتدي ررد امل رردة أو تع ررذر إحب ررات
املر ر رردة ,فيعتر ر رررب اإلجير ر ررار منعقر ر رردا ملر ر رردة حمر ر ررددة لر ر رردفع االجر ر رررة
وينتهي بانقضاء هذه املدة.
- 5عقد اإلجيار يرد على املنفعة وليس على امللكية.
- 2عقد اإلجيار ال يرد على األشياء القابلة لالستهالك وجرد
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أستعماله كاملواد الغذائية.
وممررا سرربق يتضررح أن عقررد تررأجري األرحررام يشرررتك يف بعررض
اخلصر ررائص مر ررع عقر ررد اإلجير ررار مر ررن حير ررث كونر رره عقر رردا ملزمر ررا
للجررانبني ،وعقررداً يرررد علررى املنفعررة ،وعقررداً زمني راً حمرردداً ورردة،
وخلضوعهما لألحكام العامة لنظرية العقد.
وهذا التشابه املوجود يف بعض اخلصائص بني العقردين هرو
الررذي دفررع بررالبعض اىل تكيي ر عقررد تررأجري األرحررام علررى أنرره
عقد اجيار علرى اعتبرار أن صراحبة البييضرة تسرتأجر رحرم املررأة
(.)114
احلامل مدة معينة تضع اللقيحة فيها
ولك ررن ه ررذا التكيير ر ال يعت رررب مس ررلماً لوج ررود اختالف ررات
جوهريررة بررني العقرردين س رواء مررن حيررث االداء أو العمررل الررذي
يرد عليه كل منهما:
فم ر ررن حير ر ررث األداء :جن ر ررد أن عقر ر ررد االجي ر ررار اليكر ر ررون اال
معاوضة حبيث يأخذ كل طرف يف العقد مقابال ملا يعطيه ،وأن
األجررر كمررا أشررنا اليرره هررو الررركن االساسرري يف عقررد االجيررار يف
حني أن عقد تأجري األرحرام قرد يكرون معاوضرة أو تربعرا؛ ألن
امل ر ر ررأة قر ر ررد تأخر ر ررذ مقر ر ررابال ملر ر ررا حتملر ر رره يف رمحهر ر ررا أو تقر ر رروم بر ر رره
خدمر ر ررة علر ر ررى سر ر رربيل التر ر ررربع ومسر ر رراعدة الر ر ررزوجني مر ر ررن أجر ر ررل
احلصول على الولد.
ومررن حيررث العمررل :جنررد أن حمررل ألت رزام املررؤجر هررو متكررني
املس ر ررتأجر م ر ررن االنتف ر رراع ب ر ررالعني امل ر ررؤجرة طر ر روال ف ر رررتة االجي ر ررار
واليتحقر ررق ذلر ررك اال اذا قر ررام املر ررؤجر بتسر ررليم املسر ررتأجر العر ررني
املؤجرة ,فإذا افرتضنا أن العني املؤجرة يف عقد استئجار االرحام
هي الرحم فانه من املستحيل تسليم الرحم لالنتفاع به منفصال
عن جسرم املررأة ,كمرا ال ميكرن تسرليمه مرع املررأة؛ لعردم وجرود
عالقة شرعية بينها وبني صاحب املين ،وهذا جيعل حمل العقرد
(.)115
خارجا عن نطاق التعامل
باإلضررافة إىل ذلررك فرران عقررد اإلجيررار ال يفسررر كافررة اآلحررار
املرتتبررة علررى هررذا العقررد ,فهررو قررد يفسررر انتفرراع امل ررأة صرراحبة
البييض ر ررة جبس ر ررم امل ر ر ررأة (احلاملر ر ررة) ،ولكن ر رره ال يفس ر ررر (تنر ر ررازل)
امل ر ررأة احلامل ر ررة ع ر ررن ولي ر رردها بع ر ررد والدت ر رره إلم ر ررأة أخ ر رررى ه ر رري
(.)116
صاحبة البييضة

لك ررل ذل ررك ال يع ررد عق ررد ت ررأجري األرح ررام عق ررد إجي ررار م ررن
الناحية القانونية.
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ثانيا :عقد تأجير األرحام و عقد العمل:

ورد تعرير عقرد العمرل يف القرانون املردين العراقري يف املرادة
( )200ف( )1واملادة ( )72من قانون العمل رقرم ( )21لسرنة
 1222وتعديالته.
فقد جاء تعريفه يف املادة ( )200من القرانون املردين بأنره:
((عقد يتعهد به أحد طرفيه بأن صرص عملره خلدمرة الطررف
اآلخر ،ويكون يف أدائه حتت توجيهه وادارته مقابل أجر يتعهد
به الطرف االخر ويكون العامل اجريا خاصا)).
ويف املررادة ( )72مررن قررانون العم ررل بأنرره( :هررو اتفرراق ب ررني
العام ررل وص رراحب العم ررل يل ررزم في رره العام ررل ب ررأداء عم ررل مع ررني
لصاحب العمل تبعا لتوجيهه وادارته و يلزم فيه صاحب العمل
بأداء االجر املتفق عليه للعامل).
فهذه النصوص وان اختلفت يف االلفا اال أهنا تفيد معىن
واح ررداً وه ررو أن عق ررد العم ررل عب ررارة ع ررن اتف رراق يق رروم ووجب رره
ش رروص ب ررأداء عم ررل حلس رراب ش رروص آخ ررر وحت ررت إدارت رره و
إشرافه مقابل أجر.
وبنرراءا علررى ذلررك فيجررب لقيررام عقررد العمررل ت روافر عناصررر
حالح ررة :ه رري العم ررل ،واألج ررر ،والتبعي ررة .وإذا ختل ر اح ررد ه ررذه
العناصررر فرران العقرد ال يعررد عقررد عمررل كمررا هررو الشررأن عنرردما
يررؤدي العام رل عمررال دون أن يتقاضررى عليرره أجراً،كمررا يتضررح
م ر ررن التعرير ر ر أن عق ر ررد العم ر ررل م ر ررن عق ر ررود املعاوض ر ررة امللزم ر ررة
للجرانبني ،فكرل مررن املتعاقردين يقرردم مقرابال ملررا يأخرذه ويعترررب
التزام كل منهما سببا اللتزام اآلخر.
وإن عقررد العمررل يقرروم عل ررى االعتبررار الشوصرري والس رريما
بالنس رربة للش رروص الع ررام ,وال ررذي جي ررب علي رره تبع ررا ل ررذلك أن
يررؤدي العمررل بنفسرره ,وإن الغلررط يف شوصرره أو يف صررفة مررن
ص ر ر ررفاته جيع ر ر ررل العق ر ر ررد ق ر ر ررابال لالبط ر ر ررال وان العق ر ر ررد ينقض ر ر رري
بوفاته،وعقد العمرل مرن العقرود الزمنيرة ,فرالزمن عنصرر جروهري
فيه ,لذلك يرى الفقره أن فسروه أو إبطالره لريس لره أحرر رجعري
أضافة اىل ذالك ،فأن من أهم خصائص عقد العمل هو كونره
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يرررد علررى العمررل االنسرراين العقلرري أو البرردين أو كليهمررا،وأخريا
ف ررإن عق ررد العم ررل م ررن العق ررود الرض ررائية ف ررال يل ررزم لقيام رره ت روافر
.)117
شكل معني ,فهو ينعقد وجرد التعبري عن االرادة(
ومم ررا س رربق يتب ررني أن عق ررد العم ررل يش رررتك م ررع عق ررد ت ررأجري
األرح ر ر رام يف الكث ر ر ررري م ر ر ررن اخلص ر ر ررائص والس ر ر ررمات،وأهم ه ر ر ررذه
اخلصائص اليت يشرتكان فيها:
أن كررال منهمررا عقررد رضررائي ،وملررزم للجررانبني ،وصرروراما
مشرررتكة يف وضررع جسررم اإلنسرران ومنافعرره حتررت تصرررف الغررري،
ويف التبعيررة املوجررودة بررني العامررل وصرراحب العمررل ،حيررث أن
احلمل يتم ويستمر حتت إشراف األطباء ،وان الزوجني يكونان
مسررؤولني عررن تصرررفات األم احلاضررنة طيلررة فرررتة احلمررل(،)118
ه ر ر ررذا باإلض ر ر ررافة اىل االج ر ر رررة املتف ر ر ررق عليه ر ر ررا حس ر ر ررب العق ر ر ررد
املررربم بينهمررا وهررذا يكررون قريبررا مررن ألتزامررات صرراحب العمررل
يف عقد العمل(.)119
إال أن عقد العمل يكون مقابل االجر دائما  ,ولكن عقد
اجيار االرحام قد يكون بأجر أو بدون أجر.
ومما سبق شررحه يتبرني لنرا أن هنراك خصرائص مشررتكة برني
عقررد تررأجري األرحررام وبررني كررل مررن عقررد اإلجيررار وعقررد العمررل،
إال أن هناك بعض املميزات اخلاصة بعقد ترأجري األرحرام جيعرل
مرن الصرعب أن يتطرابق مرع أي مرن العقردين ،لرذا ال ميكررن أن
يق رراس حكم رره مر ررن حي ررث اإلجر ررازة أو املن ررع بر ررأي منهم ررا بر ررل
والتعت رررب نوعر راً خاصر راًمن العق ررود فبع رردذكر أراء وفت رراوى فقه رراء
الشريعة األسالمية واملسيحية ،وبينا الوضع القانوين هلذا النوعية
مررن العقودحسررب التشرريع العراقرري ،يتضررح لنررا (عرردم صررالحية
الرررحم وجسررم امل ررأة للتعامررل وبتررايل كمحررل يف العقررد) ولررألن
حرية الفرراد يف التعاقرد تقر عنرد حردود النظرام العرام واألداب
العامة،فاملصر ررلحة العامر ررة تعلر رروعلى املصر ررلحة اخلاصر ررة للألف ر رراد
،لررذالك يعترررب برراطالَ كررل عقررد إذا أوجررب أمراَاليبحرره القررانون
والينطبررق علررى األداب العامررة()121وعقررد احلمررل حلسرراب الغررري
باط ررل بط ر رالً ًَ مطلق ر راَ لألهن ررا رراوز ح رردوده فالقاع رردة العام ررة
تشرياىل أنه الجيوز وضع جسم األنسان حتت تصررف الغرري إال
يف بعض احلاالت اإلستثنائية وبشروط حمددة ،ويف عقد احلمل

حلساب الغرييكون أقررب اىل عقرد ألسرتغالل اإلنسران،وبذالك
لررن يبقررى عقررداً يف الشرريعة والقررانون حتررت أسررم(أجررارة الرررحم)
لبطالنه شرعاًوقانوناً والباطل عدم كما نعلم.

الخاتمة
وخنتتم حبثنا هذا بعرض أهم النترائج والتوصريات الريت توصرلنا
إليها ،وسنبدأ بعرض النتائج وعلى النحو التايل:
النتائج:

- 0إن عمليات تأجري األرحام جاءت مثرة للجهرود الريت برذلت
مررن اجررل التغلررب علررى مش رركلة العقررم ،وقررد جنررح العلم رراء يف
التغلب على الكثري من هذه احلاالت.
- 3عمليات تأجري األرحام تعد من بني الصور احملرمة من صور
التلقيح الصناعي ملا ختلفه من مشاكل وسلبيات تفوق مشكلة
العقم مرات ومرات.
- 2التقني ر ررات املتبع ر ررة يف ه ر ررذه العملي ر ررات ويف س ر ررائر عملي ر ررات
التلقرريح الصررناعي حتترروي علررى خمرراطر جديررة علررى حيرراة الطفررل
واملرأة احلاضنة وصاحبة البييضة على حد سواء.
- 4هنر ر رراك عر ر رردة مراكر ر ررز يف الع ر ر رراق ر ر ررري عملير ر ررات التلقر ر رريح
الصناعي بصرورها املوتلفرة ،وسرط غيراب تشرريع قرانوين واضرح
يبيح أو حيرم مثل هذه العمليات.
- 5مررع أن هررذه العمليررات ررري يف ظررل عقررود قانونيررة مدرجررة
ضمن عقود اإلجارة إال أن هناك إختالفرات جوهريرة برني هرذه
العق ر ررود وعق ر ررد اإلجي ر ررار ،وال ميك ر ررن هل ر ررذه التس ر ررمية حب ر ررال م ر ررن
األحوال أن تعطي الشرعية قانونية هلذه العمليات.
وأما بالنسبة ألهم التوصيات اليت نراها ضرورية فهي:
- 0العقررم قررد يكررون مرض راً مررن األم رراض القابلررة للعررالج ،فررال
مررانع مررن معاجلترره بالوسررائل املشررروعة ،ولكررن قررد يكررون قرردراً
إهلي راً ،ومرض راً مستعصررياً غررري قابررل للعررالج ،لررذا ينبغرري القناعررة
والرضا بقدر اهلل وعدم حماولة التحايل واإللتفاف على الفطررة؛
ألن الغاية يف اإلسالم والقانون ال تربر الوسيلة.
- 3ال بد من سن تشريعات واضحة حول هذه العمليات،
وإختر ر رراذ اإلج ر ر رراءات القانونير ر ررة الالزمر ر ررة للحيلولر ر ررة دون إج ر ر رراء
هذه العمليات.
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- 2فرض الرقابة القانونية الالزمة على املوتربات واملستوصفات
املوصصة لعمليات التلقيح الصناعي بغية منع أية اوزات قد
حتصل يف هذه اجملاالت.
- 4ال بررد مررن نشررر الثقافررة القانونيررة والصررحية حررول السررلبيات
املتوقعة من هذه العمليات.

()00

الهوامش

( )0وأن مشكلة العقم أقتحمت دول الغرب وان عدد النساء العاقرات يف
أوروبا والواليات املتحدة يف تزايد مستمر،وبني األحصائيات يف الواليات
املتحدة االمريكية أنه يوجدأكثرمن نص مليون أمرءة عاقرة(يف سن احلمل
بسبب أنسداد أو غياب القنات الرمحية)
( )3ينظر :د.خالد حممد صاحل الكردى -االستنساخ البشرى بني حرية البحث
العلمى واحلقوق الشوصية ،و حدود الشريعة وضوابط األخالقيات العامة-
حبث منشور يف جملة جامعة كوية /عدد ( -)5ص.562

( )2وقد جنحت هذه العملية وولدت أول طفلة عن طريق التلقيح الصناعى
وهى (لويزا براون) اليت ولدت ىف بريطانيا ىف  25يوليو  1978ىف مستشفى
) (Oldhamبواسطة الطبيب باتريك ستيتو ( )patrik stetopوالفسيولوجى
روبرت أدوارد (.)Robert Edward
راجع يف ذالك :د.أمحد شوقى عمر أبو خطوة -القانون اجلنائى والطب
احلديث -دار النهضة العربية /سنة  -1999ص.148
()4

عندما قام عا األحياء جرجوري بنكص بتلقيح بيضات أرانب حبيوانات
منوية داخل معمله يف أمريكا سنة 1934م،مث كانت والدة أول عجل بطريقة
التلقيح الصناعي وأعادة زرع اجلنني داخل الرحم سنة 1951م،للمزيد راجع
،حممد حممود محزة،مصدر سابق،ص.21
( )5تأجري األرحام -حبث منشور يف مركز األحباث الشرعية بدار االفتاء
املصرية يف 2117/8/21:على شبكة املعلومات الدولية ،متاح على العنوان
االلكرتوىن التاىلHTTP://WWW.DAR-ALIFTA>ORG/VIEW :

.RESEARCH.ASPX?ID=38

( )2ينظر :د .عارف على عارف -األم البديلة (أو الرحم املستأجر) -حبث
منشور على شبكة املعلومات الدولية /منتدى الدعوى.

( )7ويراد بالعقم الطيب :فقدان القدرة على إحداث احلمل عند أحد الزوجني
أو كليهما وذلك بعد مرور سنة واحدة اعتبارا من تأريخ الزواج من غري
إستودام أية موانع للحمل ،سواء كانت هذه املوانع طبية أم صناعية ،راجع يف
ذلك :د .عامر قاسم أمحد القيسى -مشكلة املسؤولية الطبية املرتتبة على
التلقيح الصناعي -ط -2111/1ص.16
( )8ينظر :د .زياد أمحد سالمة  -أطفال األنابيب بني العلم و الشريعة -
تقدع الشيخ :عبد العزيز اخلياط -ط -1998/2ص 53و ما بعدها.

( )2ينظر:د .عامر قاسم أمحد القيسى -املصدر السابق -ص.22و حممد
حممود محزة،مصدر سابق،ص.25
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ينظر :د .عامر قاسم امحد القيسي -مصدر

سابق -ص.16

ح ررىت إن بع ررض الن رراس يلج ررأون إىل اإلتص ررال بال رردجالني واملش ررعوذين ،وال
شك أن االتصال بالدجالني واملشعوذين حرام قطعرا ملرا يرتترب عليره مرن الضررر،
وحكايررات املشررعوذين و الرردجالني و أعمرراهلم يف جمررال العقررم معروفررة ومشررهورة،
وكم من األضرار وقعت نتيجة لسلوكهم وأعماهلم الشاذة.

( )03ينظر :د .حسن حممود عبد الدائم -مصدر سابق -ص (.)68-67
( )02ينظر :حسن حممود عبد الدائم  -مصدر سابق -ص (.)71-69

( )04وهو الطبيب املصري املتوصص يف امراض النساء و التوليد عائد من
امريكا بعد ان عاش فيها ما يقارب ( )33سنة.
()05

وحتدحت الصديقة جلريدة (القبس) الكوييت يف ( )2116/1/9مؤكدة أهنا
حتصل على مال مقابل محلها ،مشرية إىل أهنا قامت به ملساعدة صديقتها
احملرومة من اإلجناب راجع يف ذلك :شبكة املعلومات الدولية :موقع:

HTTP:VB X333X.COM/T33O15.HTM.

( )02ينظر :د.حسن حممود عبد الدائم  -مصدر سابق-

ص.72

( )07استئجار االرحام ارة مزدهرة يف ايران -مقال منشور على شبكة
معلومات الدولية (االنرتنيت) على العنوان االلكرتوين التايل:
HTTP://WWW.AMANJORDAN.ORG

( )08ينطر:د.حممد مرسى زهرة،األجناب الصناعي

،ص.144،145

( )02ينظر :د .حممد على البار.التلقيح الصناعي وأطفال

ألنابيب،ص.284

( )30ينظر . :د.حسن حممود عبد الدائم-مصدر سابق-ص.32

( )30الزبيرردي (حممررد مرتضررى الزبيرردي) -ترراج العررروس مررن ج رواهر القرراموس-
ج -426/2مكتب ررة احلير رراة /ب ررريوت .الفريوزآبر ررادي (حمم ررد يعقر رروب) -القر رراموس
احمليط -ج/1ص.315
() 33ينظر :إبن عابدين(حممد أمني)حاشيةإبن عابدين  ،حاشرية رد املوترارعلي
الردر املوتررار ،دار الفكررر ،بررريوت،ط،5ص  -116واملررادة () 113،114مررن جملررة
االحكام العدلية
()32

د.عبررد الرررزاق أمحررد السررنهورى -مصررادر احلررق يف الفقرره اإلسررالمى -ج/1
ص -37منشورات احلليب -ط -1998/2ص.74

( )34ينظ ررر:حممر ررد قر رردري باشر ررا -مرش ررد احل ر رريان اىل معرفر ررة أح ر روال االنسر رران-
الطبعة -1318 /1ص.27
( )35ينظر :د.عبد الرزاق أمحد السنهوري -املصدر السابق -ص.151
( )32القانون املدىن العراقى -رقم ( )41لسنة

.1951

( )37ينظرر:د.عرردنان ابرراهيم سرررحان و د.نرورى حممررد خراطر -مصررادر احلقرروق
الشوصية (االلتزامات)-دار الثقافة /األردن -ط -2113 /1ص.25
( )38ينظرر :د.حممررد سرراج -نظريررة العقرد يف الفقرره اإلسرالمي -القرراهرة  ،برردون
سنة طبع -ص.13
( )32إبن فارس (أمحد بن فارس بن زكريا) -مقاييس اللغة -ج/1ص /82مادة (
أجر ) -حتقيق :عبد السرالم حممرد هرارون -الناشرر :إحتراد الكتراب العررب .إبرن
منظ ررور (حمم ررد ب ررن مك رررم) – لس رران الع رررب -ج/4ص -11دار إحي رراء ال ر ررتاث
العريب /بريوت -ط.1415/1
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() 20

الشر رربيين -اإلقن رراع يف ح ررل ألف ررا أيب ش ررجاع -ج/2ص -348املغ ررين
 -165دار الفكر /بريوت -حتقيق :مكتب البحوث والدراسات -ط.1415 /

/7

( )20ينظ ررر :إب ررن قدام ررة -املغ ررىن -ج /5ص -433طبع ررة دار الفك ررر /ب ررريوت-
.1982

( )23ينظر:د.حسن حممود عبد الدائم -مصدر
()22

سابق -ص.42

ينظ ر ررر:عب ر ررد ال ر رررزاق السنهوري،الوس ر رريط يف ش ر رررح الق ر ررانون امل ر رردين،ألجيار
والعارية،منشورات حليب احلقوقية،،ج،1سنة ،2115ص.5

()24ينظر:د.عزت شحاتة كرار،األجل وأحره يف العقود االزمة،مؤسسة املوتار
للنشر والتوزيع،ط،2116 ،2ص  121ومابعدها،ود.سنهورى،الوسيط يف شرح
القانون املدين ،العقود الواردة على العمل ،اجمللد األول،منشورات حليب
احلقوقية،بريوت لبنان،ص 8ومابعدها
( )25ويالحررظ أن التقنررني املرردين العراقرري برردأ التعري ر بالسررري علرري هنررج الفقرره
االسالمي مث أستدرك بعد ذلك وحرول الترزام املرؤجر مرن الترزام سرليب كمرا هرو يف
الفق رره اإلس ررالمي إيل الت رزام اجي ررايب كم ررا أص رربح يف التقنين ررات احلديث ررة ،راج ررع يف
ذالك،د .عبد الرزاق السنهوري -االجيار والعارية -ص.4

( )22ينظر :الفريوز آبادى (حممد بن يعقوب)  -القاموس احمليط-
ج/4ص.118

( )27ينظر:د .عبد احلميد عثمان -أحكام األم البديلة بني الشريعة اإلسالمية
والقانون -ص .137نقالً من :د .السيد حممود مهران -مصدر سابق-
ص.578
( )28ينظر :د .حسن حممود عبد الدائم -مصدر

سابق -ص.56

( )40ينظر :د .حسن حممود عبد الدائم -مصدر

سابق -ص.57

( )22ينظر:حممد حممود محزة،إجارة األرحام بني الطب والشريعة األسالمية،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،ط،1،2117ص94
( )40ينظر :عامر قاسم أمحد القيسي -مصدر
()43

سابق -ص.22

مع أن هناك عقود التقوم على ألركان الثالحة املشار اليها يف املنت بل
البد من توافر ركن أخر أو أكثر كالعقود الشكلية اليت تستلزم الشكل ركناً رابعاً
أو العقود العينية اليت تتطلب القبض كركن رابع ،وقد يستلزم العقد الواحد كل
من الشكل والقبض فضالًعن االركان الثالحة املشار اليها كعقد الرهن احليازي
الوارد على العقار.

()42

وأذا الحظنا مؤل (نظرية العقد)لدكتور عبد الرزاق سنهورى،جندأنه
يذهب اىل رأى خمال بقوله (أن احملل والسبب ركنان يف االلتزام اليف
العقد:فالعقد ليس له سبب باملعىن املقصود من هذااللفظ وأذا كان له حمل
،فهذا احملل هو أنشاء التزامات معينة ،وكل ألتزام ينشئه العقد أكثر من ألتزام
واحد ،تع ٌدد احملل والسبب بتع ٌدد األلتزام وكان املنطق يقضي بدراسة احملل
والسبب يف نظرية األلتزام يف ذاته ،ولكن هناك أعتبارات عملية تقضى بدراسة
هاتني املسألتني يف النظرية العامة للعقد)للمزيد الحظ:د.عبد الرزاق سنهورى
،نظرية العقد ،اجلزء األول ،منشورات حلىب احلقوقية،لبنان،1998،ص.463

( )44ذهب كل من (الدكتور عبد احلي حجازي والدكتور عبد املنعم فرج
صدة)بالتميز بني حمل األلتزام وهو األداء الذى جيب على املدين أن يقوم
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به،وحمل العقد وهو العملية القانونية اليت يراد حتقيقها من وراء ذالك ،ومها
يشريان إىل أن العقد قد يقع باطالًألن العملية املقصودة منه حيرمها القانون كما
يف حترع التعامل يف الرتكة املستقبلية _مع أن حمل كل ألتزام من األلتزامات الىت
يولدها العقد يكون يف حد ذاته صحيحاً ،للمزيد عن هذا أراء ينظر:د.عبد
الرزاق سنهورى،الوسيط يف شرح القانون املدين ااجلديد ،اجمللد األول،نظرية
األلتزام بوجه عام،منشورات حلىب احلقوقية،2115،ص،418،اهلامش األول.

( )45ينظ ر ر ر ر ررر:د..عب ر ر ر ر ررد ال ر ر ر ر رررزاق الس ر ر ر ر ررنهوري -مص ر ر ر ر ررادر االلتر ر ر ر ر رزام /مص ر ر ر ر رردر
سابق -ص.183
( )42ينظر:د..عبد احلميد عثمان -مصدر سابق -ص .125و د.حسن حممود
عبد الدائم -مصدر سابق -ص.117
()47

يقصد بالنظام العام :القواعد القانونية اليت يتوصل هبا إىل حتقيرق (مصرلحة
عامة) ،و إن النظام العام شيء متغري يضيق و يتسرع حسرب مرا يعرده النراس يف
حض ررارة معين ررة (مص ررلحة عام ررة) و ال توج ررد قاع رردة حابت ررة حت رردد (النظ ررام الع ررام)
حتديرداً مطلقراً يتماشررى مرع كررل زمرران و مكرران؛ ألن النظرام العررام شرريء نسرريب و
كل ما نستطيع فعله هو أن نضع معياراً مرناً يكون معيرار (املصرلحة العامرة) ،و
تطبيررق هررذا املعيررار يف حضررارة معينررة يررؤدي إىل نتررائج غررري الرريت نصررل إليهررا يف
حض ر ر ررارة أخ ر ر رررى .ينظ ر ر ررر :د .عب ر ر ررد ال ر ر رررزاق الس ر ر ررنهوري -مص ر ر ررادر االلت ر ر ر رزام،
مصدر سابق -ص.435

( )48أما اآلداب العامة :فهي جمموعرة مرن القواعرد وجرد النراس أنفسرهم ملرزمني
بإتباعهرا طبقراً لنراموس أديب ،و هرري وليردة املعتقرردات املوروحرة والعررادات املتأصررلة
و ما جرى بره العررف و تعرارف عليره النراس .ينظرر :د .عبرد الررزاق السرنهوري-
مصادر االلتزام/مصدر سابق -ص.436
( )42ينظر :د.عبد الرزاق السنهوري،مصادر االلتزام/مصدر
()50
()50

سابق-ص.437

املادة  126من القانون املدين العراقي.
املادة  128فقرة 1و 2من القانون املدين العراقي.

( )53ينظر:د حسن حممود عبد الدائم -مصدر

سابق-ص.119

() 52ينظر الفقرة ( )2من املادة ( )132من القانون املدين العراقي.
()54

ينظر :د .حسن حممود عبد الدائم -مصدر سابق-

( )55ينظر:حممد حممود محزة،مصدر سابق ،ص.96

ص.111

()52

مث تطورت طريقة سحب البيضة فأصبحت تؤخذ بواسطة مسبار خاص
يدخله الطبيب عرب املهبل بأ اه املبيض.

( )57ينظر:حممد حممود احلمزة،مصدر ساببق،ص.95

( )58أنظر خطوات العملية هذه يف :د .السيد حممود مهران -األحكام
الشرعية و القانونية للتدخل يف عوامل الوراحة و التكاحر - -الطبعة  /1سنة
(_ 2112ص .)483 ،241و د .زهري امحد السباعي ،و د .حممد على البار-
الطبيب أدبه و فقهه -دار الشامية /بريوت -سنة  -1997ص .238نقال عن:
د .حسن حممود عبد الدائم -مصدر سابق – ص ( )66-65و،حممد
حممودمجزة،مصدر سابق،ص.96
( )52ويعيد األطباء سبب إزدياد حاالت العقم إىل :إنتشار الزنا ،والشذوذ
اجلنسي ،وإنتشار وسائل احلمل ،واإلجهاض بني النساء ،والتناول املفرط
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للعقاقري ،واملودرات ،والكحول ،والسجائر .باإلضافة إىل األمراض اجلنسية
مثل (الكالميديا ،السيالن ،اهلربس ،الزهري ،القرحة الرخوة ،اإللتهاب املغبين
احلبييب) .د .حممد علي البار -خلق اإلنسان بني الطب والقرآن -الدار
السعودية /جدة-ط -1421/11ص.523

السرابعة الريت انعقردت وكرة املكرمررة مرن يروم  10-11ربيرع اآلخرر ،1101 -وقررال
خبصوص ذلك(( :إن األسرلوب اخلرامس (الرذي تؤخرذ فيره النطفرة والبويضرة مرن
زوجني وبعد تلقيحهما يف وعاء اإلختبرار ترزرع اللقيحرة يف رحرم الزوجرة األخررى
للررزوج نفسرره ،حيررث تتطرروع وحررض إختيارهررا هب رذا احلمررل عررن ضررراا املنزوعررة
الرحم) يظهر جمللس اجملمع أنه جائز عنرد احلاجرة ،وبالشرروط العامرة املرذكورة)).
جملررة اجملمررع الفقهرري اإلسررالمي -ق ررارات الرردورة السررابعة /الق ررار اخلررامس حررول
التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب – ص.151
مث تراجررع اجملمررع عررن ذلررك وأفررىت بتحرررع هررذه الصررورة أيضراً وبررني اجملمررع أسررباب
التحرررع يف اآليت(( :إن الزوجررة األخرررى الرريت زرعررت فيهررا لقيحررة بويضررة الزوجررة
األوىل قد حتمل حانية قبل انسداد رمحها على محل اللقيحة من معاشرة الرزوج هلرا
يف فرررتة متقاربررة مررع زرع اللقيحررة مث تلررد ت روأمني وال يعلررم ولررد اللقيحررة مررن ولررد
معاشرة الزوج ،كما ال تعلم أم ولد اللقيحة من اليت أخذت منها البويضة مرن أم
ولررد معاشرررة الررزوج ،كمررا قررد مترروت علقررة أو مضررغة أحررد احلملررني وال تسررقط إال
مررع والدة احلمررل اآلخررر الررذي ال يعلررم أيضررا اهررو ولررد اللقيحررة أم محررل معاشرررة
ولررد الررزوج ،ويوجررب ذلررك مررن اخررتالط األنسرراب جلهررة األم احلقيقيررة لكررل مررن
احلمل ررني والتب رراس م ررا يرتت ررب عل ررى ذل ررك م ررن أحك ررام)) .جمل ررة اجملم ررع الفقه رري
اإلسالمي -السنة الثامنة /العدد العاشر -1996 /1417 -ص.321 -321

( )20ينظر:د .حسني حممود عبد الدائم -مصدر سابق-
()20ينظر :زياد أمحد سالمة -مصدر

ص.111

سابق -ص.56

( )23سررالم روفررو يف مقررال لرره بعن روان -دراسررة ت رربط بررني التلقرريح اإلص ررطناعي
والتشوه -تأريخ نشر املقال.2113/6/3:املصدر.http://ankawa.com :

( )22أ.د.منررذر طيررب الربزجنرري ،شرراكر غررين  -عمليررات أطفررال األنابيررب و
اإلستنسر ر رراخ البشر ر ررري يف منظر ر ررور الش ر ر رريعة اإلسر ر ررالمية -مؤسسر ر ررة الرسر ر ررالة- /
ط - .2111/1ص.111
( )24ومن هذه املصايف :مصفى اهلبل ،مصفى عنق الرحم اخلارجي والداخلي،
مصفى منطقة اتصال األنبوب الرمحي بالرحم ،مصفى خاليا كوميلص ،مصفى
خاليا الكروناراديتا ،مصفى غالف البيضة .وكذلك مصفى الغشاء البالزمي
الداخلي للبيضة ،مصفى غشاء بطانة الرحم الداخلي .ينظر تفاصيل هذه
املصايف ووظائفها :أ.د.منذر طيب الربزجني ،شاكر غين العاديل -نفس
املصدر -ص .22-21د .حممد علي البار -املصدر سابق -ص.110
()25

يقول الدكتور منذر طيب عن تأحري هذه اهلرمونات(( :الحظنا أن
استودام اهلرمونات يؤدي إىل التأخر يف النمو اجلنيين لألجنة النا ة من
ختصيب البييضات .كما ال حظنا ان اهلرمونات تؤدي إىل نسبة تأخري ()2
ساعات يف عمليات اإلباضة مقارنة مع احلاالت الطبيعية اليت ال تستودم فيها
اهلرمونات

( )22وقد جلا العلماء حلل مشكلة رفض احلمل إىل ميد البييضات لفرتة قد
تصل إىل شهر أو شهرين إىل أن يتولص جسم املرأة من تلك اهلرمونات
الزائدة ،فيكون أكثر استعداداً لتقبل اجلنني املزروع ،وبذلك تنعكس هذه النسبة
الكبرية للفشل إىل نسبة للنجاح .د .منذر طيب الربزجني ،شاكر غين -
املصدر السابق -ص.112 -110

( )27ينظ ررر يف تفاص رريل ه ررذه اإلجيابي ررات والس ررلبيات :د .خال ررد حمم ررد ص رراحل-
أحكررام احلمررل يف الشرريعة اإلسررالمية -دراسررة فقهيررة مقارنررة مررع قررانون األح روال
الشوص ر ررية العراق ر رري -ص -702-701أطروح ر ررة ال ر رردكتوراه -الس ر ررودان /جامع ر ررة
اخلرطوم.7002-7001 -
( )28سورة لقمان :اآلية (.)11

( )22ينظر :د.يوس القرضاوى -من هدي اإلسالم فتاوى معاصرة -ج-/1
دارالقلم/الكويت-ط.7001/1ص 221ومابعدها،ود.حممد حممود محزة،مصدر
سابق،ص.170
()70ينظر :د.يوس القرضاوى،مصدر سابق،ص 221ومابعدها و ود.حممد
حممود محزة،مصدر سابق،ص.1710
()70

ينظر :د.يوس القرضاوى-مصدر سابق

،ص222

( )73وقد نص اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطرة العرا اإلسرالمي يف دورتره
الثامن ررة املنعق رردة وك ررة الكرم ررة عل ررى إباح ررة ه ررذه الص ررورة م ررن التلق رريح يف دورت رره
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( )72جملررة جممررع الفقرره اإلسررالمي -الرردورة الثالثررة -العرردد الثالررث /اجلررزء األول
(ص -)423قرار رقم ( )16بشأن أطفال األنابيب.)1987( -
()74

جملررة اجملم ررع الفقه رري اإلس ررالمي -السررنة الثامن ررة /الع رردد العاش ررر/1417 -
 -1996ص.321-321

( )75ش ر رربكة املعلومر ر ررات الدولير ر ررة -موق ر ررع دار اإلفتر ر رراء املص ر ر ررية/
 /alifta.comاملوض رروع ت ررأجري األرح ررام /قس ررم األحب رراث الش رررعية ب رردار اإلفت رراء
املصرية -تأريخ الفتوى.2117/5/17 :
www.dar-

( )72شر رربكة املعلومر ررات الدولي ر ررة -موقر ررع اجملل ر ررس األورويب لإلفتر رراء والبح ر رروث-
ص ر ر ررفحة الفتر ر ر رراوى -رقر ر ر ررم الفتر ر ر رروى ( )68اجملموع ر ر ررة الثالثر ر ر ررة /فتر ر ر رراوى األسر ر ر رررة
والبيت املسلم.
( )77توصيات وقرارات املنظمة من

موقع. http://www.islamset.com:

( )78املوسم الثقايف  ،1999-1998،الكتاب الرابع جلمعية املقاصد اخلريية
اإلسالمية ،املديرية العامة الشؤن واخلدمات اإلجتماعية ،دائرة املساجد
واخلاليا،حماضرة طفل ألنبوب،األرحام،املطران بشارة الراعي ،بريوت
،لبنان،ص()318،319املشار أليه يف،حممد حممود محزة،مصدر سابق،ص.326
()72

الوحيق الواقعة يف أالبعني صفحة حتت عنوان :تعاليم حول أحرتام احلياة

اإلنسانية الوليدة وشرف اإلجناب –والىت أقرها البابا يوحنا بولس الثاين
وأصدرها اجملمع املقدس لعقيدة اإلميان بتأريخ 1987/2/22م وصدرت الوحيقة
بشكل رمسي بتأريخ 1987/3/11م

( )80حماضرة احلوار اإلسالمي املسيحي يف جمال األخالقيات الطبية للتلقيح
األصطناعي وأطفال األنابيب بني املواق الدينية والبحث النثرو بولوجي
واألخالقي –ندوة التلقيح االصطناعي املتجانس والغري املتجانس-سلسلة
الندوات اإلسالمية واملسيحية-جامعة القديس يونس-معهد الدراسات
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الألسالمية املسيحية –بريوت-داراملشرق-ط-1ص.21املشار أليها يف حممد
حممود محزة،مصدر سابق ،ص.327

()24

( )80يقصد بالنظام العام :القواعد القانونية اليت يتوصل هبا إىل حتقيرق (مصرلحة
عامة) ،و إن النظام العام شيء متغري يضيق و يتسرع حسرب مرا يعرده النراس يف
حض ررارة معين ررة (مص ررلحة عام ررة) و ال توج ررد قاع رردة حابت ررة حت رردد (النظ ررام الع ررام)
حتديرداً مطلقراً يتماشررى مرع كررل زمرران و مكرران؛ ألن النظرام العررام شرريء نسرريب و
كل ما نستطيع فعله هو أن نضع معياراً مرناً يكون معيرار (املصرلحة العامرة) ،و
تطبيررق هررذا املعيررار يف حضررارة معينررة يررؤدي إىل نتررائج غررري الرريت نصررل إليهررا يف
حضر ررارة أخر رررى .ينظر ررر :د .عبر ررد الر رررزاق السر ررنهوري -مصر ررادر االلتزام،مصر رردر
سابق -ص.435

( )83أما اآلداب العامة :فهي جمموعرة مرن القواعرد وجرد النراس أنفسرهم ملرزمني
بإتباعهرا طبقراً لنراموس أديب ،و هرري وليردة املعتقرردات املوروحرة والعررادات املتأصررلة
و ما جرى بره العررف و تعرارف عليره النراس .ينظرر :د .عبرد الررزاق السرنهوري-
مصادر االلتزام/مصدر سابق -ص.436
( )82راجع :ص ( )7من حبثنا هذا.

(( )84ينظر:السيد سابق ،فقه السنة،بريوت

،ج،3ص198

( )85ينظر :د.حسن حممود عبد الدائم -مصدر
()82

سابق -ص.42

املصدر -ج/2ص.451

( )88عبد الرمحن اجلزيري -كتاب الفقه على املذاهب
()82
()20

األربعة -ج/3ص.117

سورة النحل :اآلية (.)72
سورة الفرقان :اآلية (.)74

( )20جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي -السنة الثامنة /العدد العاشر-
 -1996ص.321 -321

( )25الفتوى نشرت على موقع شبكة املزن الثقافية:

()22حممد سعيد احلكيم -يف فتاوى له حول عمليات التلقيح الصناعي-
الفتاوى وردت يف ملحق كتاب -أ.د.منذر طيب الربزجني ،شاكر غين
العاديل -مصدر سابق -ص -154مؤسسة الرسالة /بريوت -ط.2111/1
()27

ينظر :د.عبد احلميد عثمان حممد -مصدر سابق -ص
ود.السيد حممود مهران -مصدر سابق -ص.579

.119،131 ،41

() 28

هذه األدلة ذكرها الدكتور :عبد املعطي بيومي يف معرض دفاعره عرن رأيره.
انظر مقال :مصطفي عمارة -يف ضوء قررار األزهرر بتحررع بيرع أرحرام النسراء أو
تأجريها -موقع إسالم أون الين.

( )22ينظر :حبث تأجري األرحام -مصدر سابق.
()000

ينظررر:حسررام متررام -تررأجري األرحررام بررني الطررب والسياسررة -حبررث منشررور
على شبكة املعلومات الدولية ،موقع:
وحبث حول تأجري االرحام ،مصدر سابق.

()000

السيوطي -اجلامع الصغري -ج/2ص -513رقم -8131:دار طائر العلم/
جدة -حتقيق :حممد عبد الر وف املناوي .عبد الر وف املناوي -فيض القردير-
ج/5ص -479رقم 0813:و واحلديث مرسرل كمرا يقرول املنراوي يف سرنده..(( :
عن (ابن أيب الدنيا) أبو بكر القرشي (عن) أيب حممد (اهليثم برن مالرك الطرائي)
الشرامي األعمررى .قررال يف التقريررب :حقررة مرن اخلامسررة ،وهررو صرريح يف كونرره غررري
صحايب فكان على املصن أن يقول مرسال)).
()003

/1417

()002

( )23أنظر :أدلة التحرع هذه يف :شبكة املعلومات الدولية -موقع دار اإلفتاء
املصرية /www.dar-alifta.com /املوضوع تأجري األرحام /قسم األحباث
الشرعية بدار اإلفتاء املصرية -تأريخ الفتوى.2117/5/17:

()004

()22

.www_mozn_net.htm

http://www.islamonline.net/arabic/science/2001/04/article
4.shtm

التسرويل (أبررو احلسررن علرري بررن عبررد السررالم) -البهجررة يف شرررح التحفررة-
ج/2ص -368دار الكترب العلميرة /بررريوت1418 -ط -1998/1حتقيرق :حممررد
عبد القادر شاهني.
( )87التسويل -نفس

ينظر:د .عبد احلميد عثمان حممد،أحكام األم البديلة بني الشريعة
االسالمية والقانون،دراسة حتليلية،ص،137مشار أليه ىف ،د.السيد حممود
مهران،مصدر سابق،ص578

بإستثناء الدكتور عبد املعطي بيومي عضو جممع البحوث اإلسالمية
(أعلى هيئة ىف األزهر) وعميد اسبق لكلية أصول الدين باجلامعة األزهرية ،وقد
أحارت فتواه ضجة كبرية يف مصر عموما وبني علماء األزهر خصوصا ،مما
اضطر شيخ األزهر حممد سيد طنطاوي إىل إحالة املسألة إىل جممع البحوث
اإلسالمية يف األزهر للقطع فيها ،والذي أفىت بدوره يف جلسته املنعقدة يوم
خروجا على
اخلميس  2111/3/31برفض فكرة تأجري األرحام ،واعتبارها
ً
ال شريعة اإلسالمية ،وجاء قرار اجملمع بإمجاع أعضائه ،و يعرتض عليه سوى
د.عبد املعطي بيومي نفسه .شبكة املعلومات الدولية -إسالم اون الين -مقال
ل :حسن متام بعنوان -تأجري األرحام بني الطب والسياسة.

د .خالد حممد صاحل -أحكام احلمل  /مصدر

سابق -ص.312-311

صر رردر ق ر روانني ب ر ررنظم (التلق ر رريح الص ر ررناعي) كعم ر ررل ط ر رريب للمس ر رراعدة يف
اإلجنرراب كالقررانون السررويدي رقررم ( )115الصررادر يف مررارس 1991ومررن اسرربانيا
صردر قررانون رقررم ( )114يف 1988و أيضررا يف كررل مررن نرررويج و فرنسررا ويف لبنرران
صدر قانون رقم ( )31لسنة  1993اخلاص بتقنية املساعدة الطبية يف اإلجناب .
نشر هذا القانون يف الوقائع العراقية -العدد  1885يف

( )005نشر هذا القانون يف الوقائع العراقية -العدد  3115يف

( )002ينظر :املادة االوىل والثالثة من قانون مصارف العيون.
()007

.1971/5/31
.1986/9/15

ينظر :املادة االوىل من قانون زرع االعضاء البشرية.

( )008ينظر :الفقرة (أ) من املادة الثانية من قانون زرع االعضاء البشرية
) )002راجع هذه السلبيات يف ص ( )13-12من حبثنا هذا.

( )000ينظ ر ر ررر األس ر ر ررباب املوجب ر ر ررة لق ر ر ررانون األحر ر ر روال الشوص ر ر ررية العراقي ر ر ررة ق ر ر ررم
()188لسنة 1959وتعديالته،واملادة األوىل من نفس القانون.
( )000راجع آراء الفقهاء وأدلتهم يف ص ( )19-16من حبثنا هذا.

( )112للمقارن ررة ب ررني خص ررائص عق ررد ت ررأجري األرح ررام وه ررذه العق ررود أنظ ررر :د.
حسن حممود عبد الدائم -مصدر سابق -ص 75و مابعدها.
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وهري األجرر هررو ركرن مهرم يف عقررد اإلجيرار ,راجرع :د .عبررد الررزاق امحررد
السنهوري -اإلجيار و العارية -مصدر سابق -ص .158

ت -متون:

()002

( )004ينظر ررر :حسر ررن حممر ررود عبر ررد الر رردائم -مصر رردر سر ررابق -ص -79اهلر ررامش
الثالث.
( )005ينظررر :د .عطيررة حممررد عطيررة سررعد -مصرردر سررابق -ص .328وحسررن
حممود عبد الدائم -مصدر سابق -ص .79
( )002ينظ ررر :د .حمم ررد املرس رري زه رررة -األجن رراب الص ررناعي أحكام رره القانوني ررة
وحدوده الشرعية،دراسة مقارنة ،سنة ،1993ص .178
()007

ينظر:د.عبد الرزاق سنهوري ،مصدر سابق ،العقود الواردة علي
العمل،مصدر سابق،ص9-8و املواد(911حىت )925من قانون الدنة العراقي،ذكر
فيها ألحكام عقد العمل يف القانون العراقي.

( )008إضافة اىل هذا فأن األلتزامات الناشئة عن العقد التقتصر على
األلتزامات اتى يتفق عليها املتعاقدان صراحة يف بنود العقد بل يتعدي إىل ماهو
من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة حبسب طبيعة األلتزام ،وهذا
ماأشارة أليه املشرع العراقي من خالل نص املادة ()151من القانون املدين
العراقي.
()002

ينظر ررر :د .ياسر ررر أمحر ررد كامر ررل الصر رررييف -إلغر رراء التصر رررف القر ررانوين -دار
النهضة العربية /القاهرة -مطبعة اإلسراء/بدون سنة نشر ،ص (.)13-12

()030املادة  131من قانون املدين العراقي.

أ -القرآن الكريم.

 د.حممررد حممررود محزة،أجررارة األرحررام بررني الطررب والش رريعة األسررالمية-ط-1
دارالكتب العلمية لبنان-سنة

.2117

 د.عررزت شررحاتة كرار،األجررل وأحررره يف العقررود االزمة،مؤسسررة املوتررار للنشررر
والتوزيع،ط،2116 ،2

 السيد حممود مهران -األحكام الشرعية و القانونية للتدخل يف عوامل الوراحرة
و التكاحر -الطبعة .2112 /1
 د.زياد أمحد سالمة  -أطفال األنابيب بني العلم و الشريعة -تقردع الشريخ:
عبد العزيز اخلياط -ط.1998/2
 د.ياسر ررر امحر ررد كامر ررل الصر رررييف -إلغر رراء التصر رررف القر ررانوين -دار النهض ر ررة ,
العربية /القاهرة -مطبعة اإلسراء /بدون سنة نشر.

 د.عبر ررد الر رررزاق امحر ررد السر ررنهوري-الوسر رريط يف شر رررح القر ررانون املر رردين ،االجير ررار
والعارية،منشورات احلليب احلقوقية،ط،2سنة .1999

ب -كتب الحديث:
 الشر رربيين (حمم ررد الشر رربيين اخلطي ررب ت  -)977اإلقن رراع يف ح ررل ألف ررا أىب
شجاع -دار الفكر /بريوت-

 التس ررويل (أب ررو احلس ررن عل رري ب ررن عب ررد الس ررالم) -البهج ررة يف ش رررح التحف ررة-
ج/2ص -368دار الكتررب العلميررة /بررريوت1418 -ط -1998/1حتقيررق :حممررد
عبد القادر شاهني
 الس رريوطي -اجل ررامع الص ررغري -دار ط ررائِر العل ررم /ج رردة -حتقي ررق :حمم ررد عب ررد
الر وف املناوي.

 ابررن عابرردين (حممررد أمررني) -حاشررية إبررن عابرردين( -حاشررية رد احملتررار علررى
الدر املوتار) -دار الفكر /بريوت -ط./
 عبد الرر وف املنراوي -فريض القردير شررح اجلرامع الصرغري -املكتبرة التجاريرة/
مصر -ط.1356/1

 السيد سابق-فقه السنة-بريوت –ج-3بدون سنة نشر.
األربعة -ج/3ص.117

 إبر ر ررن قدامر ر ررة -املغر ر ررين -دار الفكر ر ررر /بر ر ررريوت -حتقير ر ررق :مكتر ر ررب البحر ر رروث
والدراسات -ط.1415 /

710

ث -الكتب الفقهية ،والقانونية الحديثة:

 د.حمم ر ررد املرس ر رري زه ر رررة -األجن ر رراب الص ر ررناعي أحكام ر رره القانوني ر ررة وح ر رردوده
الشرعية،دراسة مقارنة ،سنة .1993

المصادر والمراجع

 عبد الرمحن اجلزيري -كتاب الفقه على املذاهب


 القانون زرع األعضاء البشرية رقم()85لسنة(.)1986
 القانون العمل الرقم()71لسنة(. )1987
 القانون املدىن العراقى -رقم ( )41لسنة (.)1951
 القانون مصارف العيون رقم ()113لسنة(.)1971
القانون األحوال الشوصية القم()188لسنة

.1959

 د.سررعد الرردين اهلررالىل -البصررمة الوراحيررة وعالئقهررا الشرررعية -جملررس النشررر
العلمى -ط/1سنة .2111
 د.حممررد علرري البررار -خلررق اإلنسرران بررني الطررب والق ررآن -الرردار السررعودية/
جدة-ط.1421/11

 د.حممررد علررى البررار و د .زهررري امحررد السررباعي -الطبيررب أدبرره و فقهرره -دار
الشامية /بريوت -سنة .1997
 د.حسن حممود عبد الدائم -عقد إجيارة األرحام برني احلضرر واإلباحرة –دار
الفكر اجلامعي-األسكندرية-ط-1سنة .1999

 د.عبد الرزاق امحد السنهوري-الوسيط يف شرح القانون املدين،العقود الرواردة
على العمل،اجمللد األول ،منشورات احلليب احلقوقية،ط،3سنة

.2115

 د.من ر ر ررذر طي ر ر ررب الربزجن ر ر رري ،ش ر ر رراكر غ ر ر ررين  -عملي ر ر ررات أطف ر ر ررال األنابي ر ر ررب
و اإلستنس ر ر رراخ البش ر ر ررري يف منظ ر ر ررور الش ر ر رريعة اإلس ر ر ررالمية -مؤسس ر ر ررة الرس ر ر ررالة/
بريوت -ط.2111/1
 د.يوس ر ر القرضر رراوى -م ررن هر رردي اإلسر ررالم فت رراوى معاصر رررة -دار القلر ررم/
الكويت -ط.2113/3
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 د.أمح ررد ش رروقى عم ررر أب ررو خط رروة -الق ررانون اجلن ررائى والط ررب احل ررديث -دار
النهضة العربية /سنة .1999

 مقررال بعن روان :اسررتئجار األرحررام ررارة مزدهرررة يف إي رران -شرربكة املعلومررات
الدولية -موقعHTTP://WWW.AMANJORDAN.ORG :

 حمم ر ر ر ررد ق ر ر ر رردري باش ر ر ر ررا -مرش ر ر ر ررد احلر ر ر ر رريان إىل معرف ر ر ر ررة أحر ر ر ر روال اإلنس ر ر ر رران-

 خالررد حممررد صرراحل الكررردى -االستنسرراخ البشرررى بررني حريررة البحررث العلمررى

الطبعة1318 /1

واحلقوق الشوصية ،وحدود الشريعة وضوابط األخالقيات العامة -حبث منشور
ىف جملة جامعة كوية /عدد (.)5

 د.عررامر قاسررم أمحررد القيسررى -مشرركلة املسررؤولية الطبيررة املرتتبررة علررى التلقرريح
الصناعى -ط.2111/1

 د.عب ر ررد ال ر رررزاق أمح ر ررد الس ر ررنهورى -مص ر ررادر احل ر ررق يف الفق ر رره اإلس ر ررالمي-
منشورات احلليب -ط.1998/2
 د.عدنان إبراهيم سررحان و د.نرورى حممرد خراطر -مصرادر احلقروق الشوصرية

(االلتزامات)-دار الثقافة /األردن -ط.2113 /1

 د.حممد سراج -نظرية العقد يف الفقه اإلسالمي -القاهرة /بدون سنة طبع

 د.عبرد الرررزاق امحررد السرنهوري_نظريررة العقررد_اجلرزء األول ،منشررورات احللرريب
احلقوقية.1998-

ج -كتب اللغة:
 الزبي رردي (حمم ررد مرتض ررى الزبي رردي) -ت رراج الع ررروس م ررن جر رواهر الق رراموس-
مكتبة احلياة /بريوت.

 عارف على عرارف -األم البديلرة (أو الررحم املسرتأجر) -حبرث منشرور علرى
شبكة املعلومات الدولية /منتدى الدعوة
 تررأجري األرحررام -حبررث منشررور علررى شرربكة املعلومررات الدوليررة -مترراح علررى
العنوان االلكرتوين التاىلwww.google.com :
 حسن متام -مقال له بعنروان -ترأجري األرحرام برني الطرب والسياسرة -شربكة
املعلومات الدولية -موقع إسالم اون الين.-

 سر ررالم روفر ررو -مقر ررال لر رره بعن ر روان -دراسر ررة ت ر رربط بر ررني التلقر رريح اإلصر ررطناعي
والتشوه -شبكة املعلومات الدولية -موقع.http://ankawa.com :
 شبكة املعلومات الدوليرة -موقرع اجمللرس األورويب لإلفتراء والبحروث -صرفحة
الفتاوى -رقم الفتوى ( )68اجملموعة الثالثة /فتاوى األسرة والبيت املسلم



ش ر ر رربكة املعلوم ر ر ررات الدولي ر ر ررة -موق ر ر ررع دار اإلفت ر ر رراء املصر ر ر رريةwww.dar- /

.alifta.com

 الفريوزآب ررادي (حمم ررد يعق رروب) -) -الق رراموس احمل رريط والق ررابوس الوس رريط يف
اللغة -دار املعرفة /بريوت.

على شبكة املعلومات الدولية -متاح على عنروان الكررتوين الترايل:

 إبررن فررارس (أمحررد بررن فررارس بررن زكريررا) -مقرراييس اللغررة -حتقيررق :عبررد السررالم

 مصررطفي عمررارة -مقررال لرره بعن روان :يف ضرروء ق ررار األزهررر بتحرررع بيررع أرحررام
النساء أو تأجريها -موقع إسالم أون الين.

 إبررن منظررور (حممررد بررن مكرررم)  -لسرران العرررب -دار إحيرراء ال ررتاث العررريب/
بريوت -ط.1982/1

حممد هارون -الناشر :إحتاد الكتاب العرب.

د.البحوث ،والمجالت ،والمقاالت ،ومواقع اإلنترنت:

 خالررد حممررد صرراحل الكررردى -أحكررام احلمررل يف الش رريعة اإلسررالمية -دراسررة
فقهيررة مقارنررة مررع ق ررانون األح روال الشوصررية العراق رري -أطروحررة دكترروراه-كلي ررة
القانون /جامعة اخلرطوم /السودان2115 /2114 -

 عبد املعطي بيومي -فتروى أزهرر حرول إباحرة ترأجري األرحرام -حبرث منشرور
HTTP:VB

.X333X.COM/T33O15.HTM.

 جمل ررة اجملم ررع الفقه رري اإلس ررالمي -الس ررنة الثامن ررة /الع رردد العاش ررر-

/1417

-1996

 جمل ر ر ررة الوق ر ر ررائع العراقي ر ر ررة -الع ر ر رردد  1885يف  .1971/5/31الع ر ر رردد  3115يف
.1986/9/15

 جملررة جممررع الفقرره اإلسررالمي – الرردورة الثالثررة – العرردد الثالررث ،اجلررزء األول
(ص – )423قرار رقم ( )16بشأن أطفال األنابيب.)1987( -

711

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،41 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص

7044 ،722 -702

ثــوختة
َدان)بريتيية لة  :ئافرةتيَك ئامادةيى خؤى دةرئةبرِيَت بؤ
َيَني بريؤكةى ( ثرؤسةى بةكريَدانى منال
بةكورتى ئةتوانني بل
َدانى نيية
َبوون ى نةبيَت  ،ئةويش يان بةهؤى ئةوةى ذنةكة منال
خيَزانيَك كة تيايدا ذنةكة تواناى دووطيان بوون و منال
يان بةهؤى توشبوونى بة نةخؤشييةك كة رِيَطرة لة سك كردن وة يان ذنةكة خؤى ئارةزووى دووطيان بوونى نيية (بة
ئارةززوبيَت يان بؤ خؤدورخستنةوة لة طريوطرفت و نازارو ناخؤشى ثرؤسةى دووطيانى)  ،لةم كاتةدا ئافرةتةكة كة
َني خؤى ثيَشكةش دةكات بؤ بةئةجنام طةياندنى ئةو
تواناى دووطيان بوونى هةية ئامادةيى خؤى دةردةبرِيَت و منداال
ثرؤسةية بة شيَوةيةكى خؤبةخشانة يان بةرامبةر بة كريَيةك  .ئةم ثرؤسةيةش زؤربةى كات بة رِيَكةوتن و بة ثيَـى
طريَبةستيَك و بة ئامادةيى ثاريَزةرى تايبة ت ئةجنام دةدريَت  ،ئةويش بؤئةوةية ثرؤسةكة رِةهةنديَكى ياسايى وةربطريَت
َبوةشيَنيَتةوة يان بةبىَ هيض هؤيةكى ياسايى لـة
و هيض اليةنيَك لة اليةنةكان نةتوانيَت تاك اليةنانة طريَبةستةكة هةل
طريَبةستةكة ثاشطةز بيَتةوة يان دانانى مةرجيَك كة لة طريَبةستةكةدا نةهاتبيَت .
َك بؤ دةربازبوون لة كيَشةى نةزؤكى و
ئةم ثرؤسةيةش بة يةكيَك لة رِيَطا نويَكان دادةنريَت كة هةنديَك خةل
َة بةردةوامانةية كة بؤ ضارةسةر كردنى كيَشةى
دةرئةجنامةكانى ثةناى بؤ دةبةن  ،ثرؤسةكة بةرهةمى هةموو ئةو هةول
نةزؤكى بةئةجنام دةطات  ،بؤية طرنطة ليَرةدا ئاماذة بةوة بدةين كة ئةطةر نةزؤكى يةكيَك بيَت لةو نةخؤشييانةى
َدان بؤ ضارةسةركردنى بة شيَواز و رِيَطةى ياسايى ،
ئةطةرى ضارةسةركردنى هةبيَت  ،هيض رِيَطرييةك نيية بؤ هةول
َيَني كة لةوانةبيَت قةدةرى خوا وابيَت ئةو نةخؤشيية بىَ ضارةسةر مبيَنيَتةوة  ،بؤية
بةآلم لة هةمان كاتدا دةكريَت بل
دةبيَت بةو قةدةرة خوايية رِازى بني و ضيرت لة ضارةنوسة (فطرة) ية خؤدزينةوة و ئةمالوال نةكةين  ،لةبـةر ئـةوةى
بةثيَى بنةماكانى ئاينى ئيسالم بيَت يان بةثيَى بنةما ياساييةكان ( ئاماجنةكان ثاساو نني بؤ رِيَطةكانى طةيشنت بة ئامانج)،
َدان دةضيَتة ضوارضيَوةى ثيتاندنى دةستكردى حةرامكراوةوة  ،ئةويش بةهؤى ئةو
هةربؤية ثرؤسةى بةكريَدانى مندال
كيَشة و سلبياتانةى بةدواى خؤيدا دةيهيَنيَت كة ضـةند بةرابـةرى خـودى كيَشـةى نةزؤكييـة  ،كـة خـؤى لـةو
َةكةو ئافرةتة دايةنةكة (حاضنة) و خاوةن هيَلكةكة
مةترسييانةدا دةبينيَتةوة كة دروستى دةكات لة سةر ذيانى منال
بةبىَ جياوازى .
بةم ثيَش لةرِووى ياساو لةرِووى شةرعةوة بة ثرؤسةيةكى رِيَطة ثيَنةدراو دادةنريَت ئةويش دةطةرِيَتةوة بؤ ضةند
َىَ قةدةغةكراوى شةرعى ،بةدواى خؤيدا دةهيَنيَت كة دةكريَت خؤى ىلَ
هؤكاريَك  :طرنطرتينيان ئةوةية كة كؤمةل
َة دروست دةبيَت كـة لـة ئـةجنامى ئـةم
بةدوور بطرييَت  ،مةترسيدارترينيان ئةو كيَشة و طريوطرفتانةية بؤئةو منال
َدانى خؤى تـةرخان دةكـات بـؤ ئـةم
َنةرى سةرةكى بؤ ئةو ذنةى كة منال
ثرؤسةيةوة هاتؤتة بةرهةم  ،هةروةها ثال
َيَك طريوطرفتى ياسايى و
ثرؤسةية تةنها بةدةستهيَنانى برِيَك ثارةية نة وةك بةخشندةيى بىَ بةرامبةر ،هةروةها كؤمةل
َنةريَكى ياسايى نيية  ،ضونكة بابةتى
َدةدات لة كاتيَكدا هيض بيانوو يان ثال
كؤمةآليةتي لة ئاكامى ئةم ثرؤسةية سةر هةل
َة طشتى و
َى خؤى لة هيَل
لةم شيَوةية ئةضيَتة دووتويَى ماددةكانى ياساى بارى كةسيَتييةوة  ،ئةم ياسايةش بة ش بةحال
بنةما سةركييةكانى شةريعةتى ئيسالمةوة سةرضاوة دةطريَت و شةريعةتى ئيسالميش ثرؤسةى لةم شيَوةية بة حةرام و
َدان لةاليةك و هةريةكة لة
قةدةغكراو دادةنيَت  .ثاشان بؤمان دةردةكةويَت كة لة نيَوان طريَبةستى بةكريَدانى منال
َى هاوبةش هةية  ،لـة هةمانداتـدا هةنـديَك
َى خال
طريَبةستى بةك ريَدان و طريَبةستى كاركردن لةاليةكى تر كؤمةل
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َدان كةوادةكات هاوتاكردنى لةطةلَ ئةو دووجؤرةى ترى
تايبةمتةندى هةية كةتايبةتة بة طريَبةستى بةكريَدانى منال
 بؤية ناكريَت حوكمةكانى ئةو طر يَبةستانةى تر بكريَت بة ثيَوةرى برِيـاردان لـة، طريَبةست دا كاريَكى طران بيَت
. قةدةغةكردن يان رِيَطةثيَدان لة طريَبةستى لةم شيَوةية
لةعيَراقدا ضةندين سةنتةرى تايبةت بة شيَوازة جؤراوجؤرةكانى ثيتاندنى دةستكرد هةية و كارى ثيتاندنى تيـادا
 لةكاتيَكدا ياسايةكى رِوون و تايبةمتان نيية كة رِيَوشويَنى قةدةغةكردن يان رِيَطةثيَدانى ثرؤسةى لةم، ئةجنام دةدريَت
 هةربؤية ثيَويستة ياسايةكى تايبـةت دابرِيَـيريَت و رِ َ و شـويَنى ياسـايى ثيَويسـت، شيَوةيةى تيادا ديارى كرابيَت
بطرييَتةبةر بؤ رِيَطرتن لة ئةجنامدانى كارى لةم شيَوةية و بآلوكردنةوةى هؤشيارى ياسايى و تةندروسـتى ثيَويسـت
. سةبارةت بة دةرئةجنامة ضاوةرِواننةكراوة خراثةكانى ئةم ثرؤسةية
ABSTRACT

Idea is the process of surrogacy: that a woman can make pregnancy and birth of a family where the wife can

not carry or give birth, either to the absence of the uterus to have a final, or the pain of the disease hamper the
access of their pregnancy, or lack of desire of this woman luxury pregnancy and to avoid the hardships of
pregnancy and childbirth, comes this woman willing to carry and to volunteer to complete the process for a fee, or
donation without pay. The process is often under a contract agreement in the presence of lawyers process to take
its legal dimension can not by any party to terminate the contract or to drop it without a legitimate reason or no
reason stated in the contract

The process of one of the means resorted to by modern people to get rid of the problem of infertility and its
effects, and is the result of the efforts made to overcome the problem of infertility, and requires that we note here
that the infertility may be a disease of curable diseases, there is no objection to be addressed through lawful means
At the same time there may be some writing, and disease is chronic and treatment, should be the conviction and
satisfaction as far as God and not try to circumvent and bypass the instinct, because in the end, Islam and the law
does not justify the means, so is the process of surrogacy among the images forbidden images of vaccination
industrial of the impact of the problems and disadvantages outweigh the infertility problem over and over again,
to contain a serious risk to the lives of children and women and Her egg incubator alike.
Accordingly, this process can not be considered permissible in terms of legal and legitimate for several reasons:
the most important that the process witch accompanied by a lot of taboo for non-legitimate need for the most
serious risks to children resulting from these processes and that the motive behind the arrogance of operations for
the woman who made her womb is to get the money and not a pure donation, including the legal and social
problems that may result from such operations without lawful justification or excuse, as these issues are among the
articles of the law of personal status, and the law of personal status are governed in its general principles and
detailed provisions of its articles Islamic law and Islamic law criminalize and prohibit such operations. Has shown
that there are common characteristics between the surrogacy contract and all of the lease and contract work, but
there are some special characteristics of surrogacy contract makes it difficult to match with any of the contracts, so
can not be measured in terms of his leave or prevention any of them.
There are several centers in Iraq are carried out artificial insemination in different ways, with the absence of
legislation that allows a clear legal or deprived of such operations, so the legislation must be clear legal about these

operations, and to take necessary legal action to prevent the conduct and dissemination of legal education and
health on the negatives expected of them.
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تقدير دوال الطلب والعرض لمحصول القمح

في ضوء السياسة السعرية المتبعة في العراق للمدة

6112-0991

علي شوكت أمحد العبيدي
فاكوليت القانون واالدارة ،سكول االدارة واالقتصاد ،جامعة دهوك ،اقليم كوردستان-العراق

(تاريخ استالم البحث 01 :أيار  ،6119تاريخ القبول بالنشر 62 :حزيران )6101

الخالصة
خالل المدة  4112-0991والفترة التي سبقتها اتبعت الدولتة سياستة التتدخ فتي تحديتد أستعار المنترتاي الزراريتة الستتراتيرية وفتي قتد تها
حصول القمح ن خالل درم أسعار الشراء ن المنترين والبيع بأسعار درو ة إلى المستتهليين تع تحملهتا للفترق بتين الستعرين وتططيتة العرتز

في اإلنتاج رن طريق االستيراد .إن الفرضية التي ارتمدها البحث هي أن اآلثار االيرابية لسياسة الدرم ظهري في جانب االستهالك أكثر ما هي

فتتي جانتتب اإلنتتتاج .وإلثبتتاي تلتتف الفرضتتية تتتم تقتتدير دوال الطلتتب االستتتهالكي والعتترض لمحصتتول القمتتح رلتتى افتتراض أن اليميتتاي المطلوبتتة أو
المعروضة هي دوال لمتطيراي الز ن واألسعار  .وقد استعاض الباحث رن األستعار بقتيم عا ت الحمايتة االستمي الصتافي التال يصت العالقتة بتين
األسعار المحلية حسوبة بسعر الصرف الرسمي واألسعار العالميتة المتمثلتة باألستعارالعالمية (الحدوديتة) .كمتا تتم تقتدير دالتة أخترل للطلتب فتي
حالة استخدام تطير تطور حرم السيان بدال رن الز ن لبيان اثر ذلف العا

رلى اليمياي المطلوبة ن حصول القمح.

لقد أثبت النتائج أن ك رام يمضي يضي لإلنتاج كمية قدارها  2.82طن فيما يضتي لالستتهالك كميتة قتدرها  0208.طتن فتي نفتل العتام.

وان تطي ترا بوحتتدة واحتتدة فتتي األستتعار المنستتوبة للستتعار العالميتتة يضتتي لإلنتتتاج كميتتة قتتدرها  011283طتتن فيمتتا يضتتي لالستتتهالك كميتتة قتتدرها
 0.2179طن ما يظهر حرم الفروة القائمة بين اإلنتاج واالستتهالك ويككتد أن هييت الحمايتة الستعرل كتان وجهتا نحتو االستتهالك أكثتر متا هتو
نحو اإلنتاج .كما أن ك وحدة ضافة لحرم السيان تضي كميتة قتدر ا  402طتن لالستتهالك ستنويا  .وقتد قتدم البحتث رتددا تن االستتنتاجاي

والتوصياي بهاا الشأن.

المقد ة
متث للس ارس للعار ن البتي للان االقتص للادي أ ي للة ا للة ،
حي ل ل للب وق ل ل للوم ل ل ل للدور وت ل ل لليم الس ل ل لللوك االقتص ل ل للادي ن ا نت ل ل للا
واالس للتواك والتوزي للري ول ل ل ل ل ل  .ويرتو للى عل للجل قي للام ا و للاز
السعري لتل الوظيفة لكفاءة حتقيل أقصلجل عا لد اقتصلادي مل
امل ل لوارد املتاح ل للة ع ل ل اري ل ل ووجي ل ل الق ل لرارا االقتص ل للادية .وم ل ل
الطبيعللي أن لتللله ارهللداو املرجللوة مل السياسللة السللعرية فيمللا
لني البلدان ال تاو ن مولا االقتصلادية واالجتماعيلة املتبعلة الا
يرتوى علي ا تافا ن ارسس اليت وبىن عليوا السياسة السعري .
ويتص مفووم السياسة السعرية علجل حتديد ارسعار والعاقا
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الس للعرية لل للني اجملل للاميري السل لللعية املبتلفل للة واروبااول للا لاالعتبل للارا
املوضوعية املتعلقة لا نتا واالستواك.
إن م ل أهللم ارهللداو اللليت حتققو لا السياسللة السللعرية هللو
املوازنللة لللني اللرن االسللتواك وا نتللا  .فعوا للد ا نتللا نللى أن
وت ل لوازن مل للري كلل لله ااص ل للول علل للجل مسل للتل ما ا نتل للا كم ل للا أن
ارسللعار اللليت ياللرتي املسللتول ةللا السلللعة يتب للي أن وتلوازن مللري
د لل وقوول الالرا ية .ولالتللاف فلان التلوازن نلى أن شتللد لياللمس
العاقة لني هيكس ارسعار احمللية وارسعار العامليلة لكلي يتبتلى
اجملتمري أية سا ر حمتمل ن موارده االقتصادية.
ولع ل ل للس حمص ل ل للول القم ل ل للغ ه ل ل للو اح ل ل للد أه ل ل للم الس ل ل لللري ال ا ي ل ل للة
السلرتاويبي اللليت يسللتل م البمللب املعمل فيوللا ل يللة إقلرار الوسللا س
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االقتص للادية ال لليت وكف للس حتفي ل ل املتتب للني ن التوس للري ن إنتاجو للا
ملواجو للة الطل للى املت اي للد عليو للا إض للافة إ البم للب ن ا وان للى
الفتية املتعلقة لتمسني مستل ما ا نتا .

شيلة البحث

اوس للمت العق للود الثاة للة املاض للية والف للرتة ال لليت ولتو للا وحتدي للدا
الفللرتة اللليت للوللا البمللب ( )4112-0991لإوبللال الدولللة سياسللة
الت للد س ن حتدي للد أس للعار املتتب للا ال راعي للة السل لرتاويبية ون
مقللدمتوا حمصللول القمللغ .فقللد واج ل الع لراق للال ه ل ه الفللرتة
ح مللة م ل ال ل وا السياسللية واالقتصللادية للا لسللببوا الدولللة
إ إوب للال أس لللوس دع للم ارس للعار كبل ل ء مل ل السياس للة الس للعرية
اهلادفة إ حتقي التوازن م ال حتفي ا نتا وولبية متطلبا
االسللتواك لاسللعار جم يللة .وقللد ال ل الدولللة ق لرارا حللدد
فيو للا أس للعار ش لراء حما لليس ااب للوس واحملا لليس الص للتاعية املوم للة
ار للرحت وحتدي للد ح للد أدل رس للعار الا لراء م ل املتتب للني لكمي للة
معيتة وملا زاد عتولا فلل اال ن ليعولا لسلعر السلوق .إضلافة إ
وامني اااجة االستواكية وال ا ية للمستول .
إن املاكلة اليت وتاوهلا ه ا البمب هي حتليس سياسلة حتديلد
اسللعار حمصللول القمللغ  .إن ا حصللاءا املتللوفرة عل الفللرتة اللليت
للتو للا الدراس للة وعك للد أن معان للاة العل لراق مل ل قص للور ا نت للا ن
احملا ل لليس السل ل لرتاويبية مس ل للتمرة وه ل للو يتف ل ل أمل ل لواال كب ل ل ه عل ل للجل
االست ادا لت طية متطلبا ارم ال ا ي متولا ووقريلر ملا إ ا
كان واضعوا السياسة السعرية قد اسلتودفوا وقلدا اللدعم للمتلت
وحتفي ل ل ه علل للجل ا نتل للا م ل ل ل للال متكيت ل ل م ل ل ااصل للول علل للجل
مسللتل ما ا نت للا أم أهللم اس للتودفوا وقللدا ال للدعم للمس للتول
ل ية ووف متطلبا ارمل ال ل ا ي ن ظلس ال لروو االسلتثتا ية.
إن ا للا الش ل في ل أن سياس للة ال للدعم كان للت موجو للة للو ا للرن
العملي للة إال أن الباح للب ي للرحت أن ال للدعم يتب للي أن يتص للى للو
ا نتا لاعتباره معشرا للتمو االقتصادي للبلدان.
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فرضية البحث

ن ظللس ال للروو السياسللية واالقتصللادية اللليت واجوللت العلراق
ن الف ل للرتة  4112-0991فق ل للد اعتم ل للد الدول ل للة سياس ل للة دع ل للم
ارسل ل للعار الل ل لليت وسل ل للتودو وال ل للبيري ا نتل ل للا وولبيل ل للة متطلبل ل للا
االس للتواك .إال أن اآلة للار االنالي للة لتل ل ل السياس للة ظو للر ن
جان للى االس للتواك (الطل للى) أكث للر ا للا ه للي ن جان للى ا نت للا
(العرض)  ،اا جعس االنتا يت ل س ن معدالو ابقا للت ل س
ن املساحا امل روعة.

هدف البحث

يودو البمب إ إةبا فرضيت ن اخلطوا التالية:
 .0حتلي للس نت للا السياس للة الس للعرية ال لليت اوبعتو للا الدول للة ن دع للم
أسللعار احملا لليس الس لرتاويبي ومتوللا حمصللول القمللغ للال املللدة
(.)4112-0991
 .4وق للدير دوال الطلل للى االسل للتواكي والعل للرض حملصل للول القمل للغ
للوقوو علجل اآلةار اليت وروبت علجل ول السياسة السعرية.

نهرية البحث

اعتمللد البمللب املللتو التمليلللي كاسلللوس علمللي إ جانللى
عرض ارار الت رية والتطبيقية ف ا عل املقدملة واالسلتتتاجا
والتو يا .
األسلوب التحليلي

Methodology

األهمية النسبية لمحصول القمح
يعللد حمصللول القمللغ احللد أهللم احملا لليس السلرتاويبية ال ا يللة
ن الع ل للاحي إ ملت ل للس املروب ل للة ارو مل ل ل ا نت ل للا الع ل للاملي حملا ل لليس
اابوس فقد شكلت نسلبة مسلا ت ن ا نتلا ال راعلي للمبلوس
 . %3.802أما ن العراق فقد لل ت نسبة مسا ت  %24824ن
ا نت للا ال راع للي  )0(.وا للدول رق للم ( )0يب للني كمي للا ا نت للا
وا نتاجيللة والكميللا املتاحللة لاسللتواك ضللم ليانللا أ للرحت
يت متوا ا دول حملصول القمغ للمدة (.)4112-0991
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ج تتدول ( :)0ا نت للا  ،ا نتاجي للة ،االس للت ادا مل ل حمص للول القم للغ ،وط للور حب للم الس للكان ومعام للس ااماي للة اال للي الص للان للم للده
()4112-0991

الستوا

ا نتا (أله ا )

ا نتاجية ا \دومن

(أله ا )

لاستواك

الكميا املتاحة

االست ادا (أله ا )

( 011111نسم )

وطور حبم السكان

4191.0

41951

440054

-

40141

15131

4344.1

49451

41..51

095.

40111

15114

0.1.1

41451

44.950

.1059

41190

15413

854.0

41051

431154

9.453

41119

15443

4114.0

41451

14154

41351

41.31

1540.

44.151

4115.

494351

10151

44441

15110

11159

49454

431151

.4154

44111

15139

419151

4..54

4..454

11154

44914

15193

441451

40.54

341454

.3354

43304

15..1

411153

4145.

39.154

.9154

41101

15101

444151

14.51

31115.

.1.50

41043

15.10

4.015.

31451

310950

44151

4..1.

15.1.

434154

13151

4.1151

-

41311

15444

403454

4195.

4.1151

40151

49431

15444

444051

31951

341.5.

41451

49113

151.1

411051

4..51

341151

40151

40041

151.1

المصادر )0( :وزارة التبطيط ،اجملموعة ا حصا ية الستوية ()4112-4112
( )6وزارة ال راعة ،دا رة ا حصاء ال راعي ،التقرير الستوي (ستوا متفرقة)
( )0البت املرك ي العراقي ،دا رة ا حصاء ،نارة إحصاءا
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معامس ااماية اال ي

411
1
411
4
411
4
411
3
411
1
411
.
411
1
411
9
411
0
411
1
411
1
411
4
411
4
411
3
411
1
411
.
411
1

4411.1

4.151

444154

4.1051

49011

45111

التبارة اخلارجية.
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وشكل مل ا للدول ( )0أن نسللتتت أن حبللم التمللو السللتوي
لإلنت ل ل للا وا نتاجي ل ل للة وحب ل ل للم التم ل ل للو الس ل ل للتوي ن الكمي ل ل للا
املستولكة و ل رلراض املقارنة لاستبدام املعادلة التالية :
)*( a+bt

Y=e

حي للب (  ) Yاملت ل ل الت للالري (االنت للا  ،االنتاجي للة  ،واالس للتواك
املتمق )  ) b( ،ميس معادلة اال دار (معدل التمو الستوي) ( ،
 ) tال ل م  ،و( )aهوااللد الثالللت  .وشك ل وطبي ل املعادلللة
لا لولارمث الطرفني لتصبغ املعادلة :
Log Y = a + b Log t

)*( معادلللة التمللو السللتوي هللي معادلللة اسللية يللتم حتويلوللا ا
معادلة طية (لولارمثيل ) لكلي يسلوس وطبيقولا لاسلتبدام اريقلة
املرلعا الص رحت .
F = 6.764

R = 72.6%

Log Y = 6.694 + 0.068 t
)t = (39.095) (4.094

F = 9.234

Log Y = 5.168 + 0.037 t
t = (4.113) (3.039) R = 61.7%

F = 8.74.

Log Y = 7.027 + 0.072 t
t = (41.980) (4.330) R = 74.5%

وقد وبني م وطبي املعادلة أن معدل التمو الستوي نتا
حمصول القمغ كان موجبلا إ للل  %28.وا نتاجيلة  %384فيملا
للل معللدل لللو الطلللى االسللتواكي  %484ومجيعوللا قلليم معتويللة
إحصا يا ولتفس الفرتة ال متية اا يعكد وجود الفبلوة التاشل ة عل
قص ل للور العل ل للرض ن مواجو ل للة الطلل ل للى البال ل للة  %182رلل ل للم كل ل للس
إج ل لراءا الل للدعم الل لليت وفرال للا الدولل للة لسل للبى ال ل للروو الصل للعبة
وا سار االست ادا ن ول الفرتة.
ووا ل وق للديرا فب للوة الطل للى حملص للول القم للغ للس للتوا
( )4104-4114اليت أعداا وزارة التبطيط ن لداية العام 4113
إ أن حبللم الطلللى املتوقللري سللي داد م ل ( )2249أللله ا ل ن
العام  4114إ ( )2424أله ال ن العلام  4104فيملا سلي داد
حبللم ا نتللا املتوقللري م ل ( )4244أللله ا ل إ ( )209.أللله
ا ل للال نف للس الف للرتة ،ا للا يع للو أن نس للى العب ل املتوق للري ن
( )4
الطلى وا نتا ستبل  %2082و  %4183علجل التواف.
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ون لرا ر يللة حمصللول القمللغ فقللد اوبعللت الدولللة سياسللا
اللدو إ واللبيري ا نتللا ملواجوللة الطلللى املت ايللد واللبللوء إ
االس ل للت اد وإوبل ل لال سياس ل للا س ل للعري مل ل ل ش ل للاها حتفيل ل ل ا نت ل للا
صو ا لعدما مت وضري مادة الطملني عللجل رأق قا ملة مفلردا
البطاقللة التمويتيللة للم لواد اللليت وللوزل علللجل مجيللري ارف لراد ن الع لراق
ال الفرتة اليت للوا البمب.
تحلي السياسة السعرية

لقد أد سياسة دعم ارسعار الليت اوبعتولا الدوللة إ أن
يتب الدعم لتسبة كب ة إ املستول علجل حساس املتت  .ولقد
أدحت ل ل ل ل م ل ل ل وجو ل للة ن ل للر الباح ل للب إ أن حتص ل للس س ل للارة
اجتماعيلة ن ا انلى االسلتواكي Dead weight losses in
 the demand sideمتثلللت ن حصللول فقللدان ن ملوارد ماليللة
اسللتبدمت ن اسللت اد كميللا كب ل ة مل القمللغ ملواجوللة ال يللادة
ن الكمية املستولكة شك متثيلوا لاملبطط اآليت:

شي (:)0العرض والطلى والتقد (3
االقتصاديةمتالتاومللوع العللرض
الكلي) للمحويلاردلب يعللح
واسللتتادا إ )09.3( Gardener
التد س ااكومي.
The
 Sع ل ل وك ل للاليه الفر ل للة اادي ل للة ن ا نت ل للا احملل ل للي

marginal opportunity cost of producing raw wheat
 domesticallyو p1شثس السلعر املسلتلم مل قبلس املتتبلني فيملا
و p3

شث للس  p2املتوس للط امل للرجغ للس للعر امل للدعوم للمس للتولكني
الس للعر اا للدودي  Border priceامل للدفول الس للت اد القم للغ
(حمللول للللديتار العراقللي لاسللتبدام سللعر الصللرو الر للي)  ،ففللي
الس للعر  p1ف للان الع للرض احملل للي س لليكون عت للد  q1ليتم للا الكمي للة
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املسللتولكة عتللد السللعر املللدعوم  p2هللي  q2ولالتللاف فللان حبللم
الفبوة ستكون املسافة لني  q1و q2وو طجل لاالست اد مببل قلدره
). p3(0q2-0q1

إن متم للو الع للرض س لليكون ش للكل  abcوه للو ع للرض اا للد
اردل للكلفلة  Minimum cost supply curveوعتلد زيلادة
الكمية املستولكة حمليا ع  0q1فلان هل ه الكميلة سلرتفري السلعر
ملسللتوحت أعلللجل مل السللعر االلدودي  p3وعلللجل فللرض عللدم وجللود
دعللم ولالتللاف سلليكون م ل ارف للس للمبتمللري أن يسللتورد ول ل
الكمية لدال م إنتاجوا حمليا ووتمثس اخلسارة االجتماعية لالفرق
لللني السللعر املسللتلم م ل قبللس املتتبللني  p1والسللعر االلدودي .p3
وعتل ل للد سل ل لليادة السل ل للعر املل ل للدعوم  p2فسيتال ل للا فل ل للا مسل ل للتول
 Consumer surplusمتثل ل ل املس للاحة الواقع للة أس للفس متم للو
الطل ل ل للى وأعل ل ل للجل ل ل للط الس ل ل للعر  p2ن ح ل ل للني أن ف ل ل للا املت ل ل للت
 Producer surplusسللتمثل املتطقللة ال لليت وقللري أعلللجل متم للو
العرض وأسفس ط السعر .p1
ويت ل للغ جلي ل للا حب ل للم اخلس ل للارة االجتماعي ل للة ن ا ان ل للى
االسل للتواكي لاملتطقل للة ( )0ون ا انل للى ا نتل للاجي لاملتطقل للة ()4
وجمموعوما شثس سلارة اجملتملري الكليلة التاعلة عل علدم الكفلاءة
ن اس ل ل ل للتبدام املل ل ل ل لوارد .إال أن املاحل ل ل ل ل أن س ل ل ل للارة ا ان ل ل ل للى
االسلتواكي اكلح مل سلارة ا انلى ا نتلاجي و لل يعللود إ
حبللم الللدعم املقللدم إ ا انللى االسللتواكي ال ل ي شثل ل الفللرق
لني السعر املدعوم والسعر اادودي.
إال أن  )09.2( Timmerال ن ل ل للد فرق ل ل للا ل ل ل للني املس ل ل للاحا
املفقودة ن ما دعاه لكفاءة االستواك وكفاءة ا نتا وان ااالة
الوحي للدة ال لليت ال حتص للس فيو للا ه ل ل ه الفواق للد ه للي عت للدما وك للون
مرونلا االسلتبالة  Response elastcitiesمل قبلس املتتبللني
( )2
واملستولكني لت ارسعار هي فر.
وإ ا مل للا حاولتل للا وطبي ل ل التمليل للس ال ل ل ي وقل للدم ن وقيل لليم فاعليل للة
السياسة السعرية ن السوق العراقية فيتب ي أن ن ري لاالعتبار أن
عرض حمصلول القملغ وكل ل احملا ليس السلرتاويبي ار لرحت هلو
ن الواقل ل للري يتمث ل ل للس ت ل ل للانبني ارول ا نت ل ل للا الكل ل ل للي والث ل ل للا ه ل ل للو
الكميللا املسللوقة م ل ا نتللا وان السللعر ال ل ي يسللتودف املتللت
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هلو الل ي سلليكون حللاف ا ن حتديللد حبللم الكميللا املسللوقة مل
ا نتللا  .وكلمللا كللان السللعر أعلللجل اقرتلللت الكميللا املسللوقة م ل
الكمي للا املتتب للة وعليل ل ف للان س للعر ال للدعم ن للى أن يعلل ل قب للس
( )2
موسم االست رال لكي يعدي دوره لكفاءة.
ول رض وع ي البتاء الو في والت ري يتب لي دراسلة العاقلة
لللني املت ل ا االقتصللادية املتمثلللة لالكميللا املتتبللة واملسللتولكة
وارس ل للعار واعتم ل للاد أس ل لللوس التملي ل للس الكم ل للي ن وق ل للدير دوال
الطلللى االسللتواكي والعللرض حملصللول القمللغ لكللي نقلله علللجل
دور السياسة السعرية ن كا االعاهني.
صياغة دالة الطلب االستهالكي رلى حصول القمح

ل للرض وقللدير اةللر السياسللة السللعرية ن الطلللى االسللتواكي
فقد قلدم  Schultzلو جلا لا لدار اخلطلي املتعلدد Multiple
 regression modelللني فيل أن الطللى االسلتواكي عللجل أيلة
سلللع م ل السلللري هللو دالللة ن السللعر وال ل م  .أي ان ل افللرتض أن
الت ل ل ا ال لليت وطل لرأ عل للجل ال للد ول وأ واق املس للتولكني وأس للعار
السلري ار رحت والت ا اهليكلية للسكان والعوامس ار رحت الليت
وعةر عللجل اللى املسلتولكني عمعولا حمصللة واحلدة هلي الل م .
كما استعاض ع السعر لبيانلا اللرقم القياسلي التسلع رسلعار
السلري )2(.ون ضوء ل ورجس ولبيلة متطلبلا البملب فقلد مت
لليالة لللو الطلللى االسللتواكي علللجل حمصللول القمللغ للال
الفرتة ( )4112-0991كآاليت:
Dw = bo + b1T + b2N + ei

حي ل للب  Dwشث ل للس حب ل للم الطل ل للى االس ل للتواكي ل للال الف ل للرتة
( T ، )4112-0991شثللس ال ل م ووتطبل علي ل افرتاضللا لللو
Net
 N ، Schultzشثل للس معامل للس اامايل للة اال ل للي الصل للان
 ،nominal protection coefficientو eiه ل للو املت ل ل ل
العاوا ي.
واا الش في أن السعر شثس العامس اركثر أ ية ن وقرير
كميل للة الطلل للى االسل للتواكي علل للجل سل لللعة معيتل للة وك ل ل ل كميل للة
العللرض متوللا .ول للرض لفيلله أعبللاء اروفللال أسللعار القمللغ ع ل
كاهس املستول لعدم كفايلة العلرض احملللي وقلوم الدوللة لاسلت اد
كميللا م ل القمللغ سللتويا م ل متاشللجلء لتلفللة وللدفري هلللا مبللال
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لالعمل للة الص للعبة ووص للس ه ل ه الكمي للا إ املس للتول لاس للعار
مدعوم للة .وعليل ل ف للان الس للعر املت للداول يت للم نس للبة كبل ل ة مل ل
الللدعم  .كمللا وقللوم الدولللة لا لراء نسللبة كب ل ة م ل ا نتللا احمللللي
لاسعار مدعومة اي ا وروفري عاما لعد آ ر ،اا يعلو أهلا والرتي
القم ل للغ لس ل للعر مروف ل للري ووس ل للتورد لالعمل ل للة الص ل للعبة ووبي ل للري لس ل للعر
ملتبف ولالتلاف فولي وتمملس الفللرق للني السلعري  .رللم لل
أدحت ه ا الوضري إ ناوء ظاهرة السوق السوداء ال ي قللس مل
فاعلية أسعار الاراء ن زيادة الكميا املتتبة واملسوقة للدولة .
إن املومة الكب ة اليت نى أن يعديوا السعر هو أن يكون حلاف ا
لكللا م ل املسللتول واملتللت ليللب نتللى الدولللة حالللة اخلسللارة
االجتماعي للة ن ا ان للى االس للتواكي املتمثل للة لفق للدان جل ل ء مل ل
امل لوارد االقتصللادية املبصصللة السللت اد القمللغ م ل للال حتفي ل
املتتبني احملليني ن و ي ططوم ا نتاجية لاكس حملدد ومبكلر
يسب مواسم ا نتا .
ول رض حتليس اآلةار االقتصادية لسياسة دعم ارسعار فقد
اسللتعاض الباحللب ع ل السللعر لاسللتبدام معامللس اامايللة اال للي
الصللان لت للمني العاقللة لللني ارسللعار احملليللة اللليت وقررهللا الدولللة
لا ل لراء احملصل للول وارسل للعار العامليل للة املتمثلل للة لارسل للعار اادوديل للة
 . Border pricesإن معاملس اامايلة اال لي الصلان شثلس لطلا
م ل ل ل ألل ل للاا معل ل للاما اامايل ل للة املبتلفل ل للة (*) ويل ل للتم اسل ل للتبراج
لاستبدام الصي ة التالية :
معام ل ل للس ااماي ل ل للة اال ل ل للي ) = (NPCالس ل ل للعر احملل ل ل للي )\ (DP
السعراادودي )(BP
ان السللعراادودي شثللس السللعر العللاملي للممصللول حمللول ا
االسعار لالعملة احملليلة (مقاسلا لسلعر الصلرو الر لي) وهلو شثلس
كلفة الفر لة البديللة  )4(.Alternative opportunity costإن
مع للاما ااماي للة ه للي أس للاليى وس للتبدم للمقارن للا الس للعرية
ملتتبا حمدده ع اري معرفة جمموعة ارسعار البديلة الكفوءة
وهللي وسللتبدم كمعش لرا هليكللس اا لواف التسللبية اللليت وتاللا ع ل
سياسا دعم ارسعار ولسلتوا لتلفلة ).(.كملا وسلتعمس اي لا
ملقارنل للة أسل للعار الا ل لراء املعلتل للة لارسل للعار ااقيقل للة وع ل ل اريقول للا
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نس للتطيري حتدي للد ج ل ل ء مل ل اآلة للار ال لليت حت للدةوا سياس للة الت للد س
( )9
السعرية وما يتاا عتوا عاه كس م املتت واملستول .
(*) هتاك العديد مل اشلكال معلاما اامايلة الليت اسلتبدموا
املعامس الل ي يلتا م ملري

الباحثون اال ان ه ا البمب وطرق ا
اهداف وافرتاضاو .
إن العاقللة لللني ارسللعار احملليللة واالسللعار العامليللة موضللول
جللرحت في ل البمللب كث ل ا حتللت عتلوان مبللدأ السللعر الواحللد The
 low of one priceوهلو املبلدأ الل ي يولدو إ وقليلس الفلارق
ل ل ل للني السل ل ل للعري  .فق ل ل للد قل ل ل للدم ك ل ل للس م ل ل ل ل  Mondlakو Larson
( )01()0994حتلل لليا هل ل ل ا املبل للدأ ووو ل للا إ وضل للري عاقل للة لل للني
السل للعري لاسل للتبدام مرونل للة الت ل ل ن السل للعر احمللل للي عتل للد و ل ل
ارسللعار العامليللة .إن اسللتبدام هل ه العاقللة ن التمللا القياسللية
لتق للدير اة للر سياس للة الت للد س ااك للومي ن حتدي للد س للعر حمص للول
زراعللي معللني ومللا يصللاحب م ل ا للتال ارسللعار م ل آةللار علللجل
االسللتواك وا نتللا والتوزيللري هللي ار للرحت جللرحت فيوللا البمللب ،
()00
ولعلس التملو الل ي قدمل كلس مل  Baleو)09.3( Luts
وال ي أال علي لو التوازن ا لي Partial equilibrium
 modelكللان اركثللر ووسللعا ن اسللتبدام ملعللاما اامايللة ن
وقدير اةر سياسلة التلد س ااكلومي وا تيلار السياسلا السلعرية
البديلة.
ولقل للد واج ل ل الباحل للب ل للعولا كب ل ل ه ن ااصل للول علل للجل
ليانللا ارسللعار العامليللة ومعللدال أسللعار الصللرو للفللرتة ال متيللة
الليت للوللا البملب فلبللا إ البيانلا اللليت اسلتبدمتوا الواسللطي
( )04()4113للفللرتة ال متيللة  .4111-0991أمللا الفللرتة ل ايللة عللام
 4112فقد مت وقلدير قليم معاملس اامايلة اال لي الصلان اعتملادا
عل للجل لع ل ل ا حص للاءا الر ي للة ال لليت يص للدرها البت ل ل املرك ل ل ي
العراقي ع سعر الصرو الر لي مقاللس اللدوالر ارمريكلي ودا لرة
ا حص ل للاء ال راع ل للي ن وزارة ال راع ل للة فيم ل للا يتعل ل ل لاس ل للعار ش ل لراء
حما يس اابوس.
وم ا دير لال كر أن الباحب أجرحت وعديا علجل التملو
م ل ل للال إد ال ل ل مت ل ل وطل للور حب للم الس للكان للال املل للدة
 4112-0991إ ان ل يعت للح م ل العوام للس املوم للة ن ال ي للادة عل للجل
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الطل للى االس للتواكي لك للون الف للرتة هل ل ه اقت للت و للوف اا للدود
الدنيا م متطلبا املعيالة للفلرد العراقلي .لقلد اوبعلت الدوللة ن
حيتوا سياسة وقتني ا نفاق لسبى فرض ااصار االقتصادي اا
دفعو للا إ االعتم للاد عل للجل وا للبيري ا نت للا احملل للي مل ل حمص للول
القمغ .وعلي فقد أ بغ التمو القياسي لالاكس التاف:
حيب شثس  Pمت

Dw = bo + b1T + b2N + b3P + ei
وطور حبم السكان للمدة .4112-0991

صياغة دالة العرض لمحصول القمح

مت يالة لو عرض حمصول القمغ لالاكس التاف:
Qw = bo + b1T + b2Nt-1 + ei
للمدة  T ، 4112-0991ال م ،

حيب متثس  Qwإنتا القمغ
 Nt-1معامللس اامايللة اال للي الصللان ن السللتة السللالقة و  eiهللو
املت العاوا ي.
لق للد اس للتبدم الباح للب ن و للميت للل ل م أس لللوس التب للااع
ال ل مو لألسللعار  Lagged valuesو ل ل الن حمصللول القمللغ
كللاي متتللو زراعللي حقلللي يتسللم لاملو يلة وعتللدما يكللون السللعر
عتص لرا ما للبعا لإلنت للا فس لليكون للس للعر أة للره الكب ل ن القل لرار
ا نت ل للاجي ون االس ل للتبداما البديل ل للة للم ل لوارد ال راعي ل للة وأ و ل للا
اررض ال راعي ل للة .إن هل ل ل ا ارم ل للر ال شكل ل ل أن يتمق ل ل ل ن ا
املوسللم ل للس ن املوسللم ال ل ي يلي ل ولالت للاف فللان إنت للا القم للغ ن
العام املقبس ال لد أن ي ور واة ه لاسعار العام اااف.
تقدير نموذجي الطلب والعرض لمحصول القمح

لعللد أن متللت لليالة الللدوال القياسللية للطلللى االسللتواكي
والعللرض فقللد مت وقللدير معلمللا كللس متومللا لاسللتبدام التمللا
املبتلفللة متوللا اخلطيللة ونصلله اللولارمثيللة و اللولارمثيللة امل دوجللة.
كمللا مت لت االسللتعانة لاملعللاي ا حصللا ية والقياسللية م ل الدرجللة
الثاني ل للة ن ا تب ل للار دق ل للة التق ل للديرا ولاس ل للتبدام حل ل ل م . SPSS
وكانت التتا كآاليت-:
.0

تقدير دالة الطلب االستهالكي لمحصول القمح

لتطبي لو  Schultzلعد إضافة مت حبم السكان
إ مت ل ل ي ال ل ل م  Tومعام ل للس ااماي ل للة اال ل للي الص ل للان  Nإ
التمو او غ أن التمو اخلطي هو اروف ن وقدير معلما
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الدال للة  .إال أن اال تبل للارا القياسل للية أظول للر أن مت ل ل حبل للم
السلكان قللد اروللبط اويللا مللري مت ل الل م و لل مل للال قيمللة
 DWكمل للا وبل للني أن قيمت ل ل سل للالبة ول ل ل معتويل للة إحصل للا يا وهل للو
ل للاله ملتط ل ل الت ري للة االقتص للادية  )*(.وه ل ل ه التتيب للة وعك للد أن
إحصل للاءا السل للكان الر يل للة هل للي إحصل للاءا وراكميل للة حمسل للولة
لاستبدام معدال لو ستوي ةالتة.
وكمرحلللة أو فقللد مت وقللدير التمللو لاسللتبعاد مت ل الل م
واالقتصللار علللجل مت ل ي وطللور حبللم السللكان ومعامللس اامايللة
اال للي الصللان كمت ل ا مسللتقلة  .ووبللني ك ل ل أن التمللو
لال قيملة DW
املقدر ملتوي علجل مالاكس اللرتالط الل ايت مل
وكل ل التعللدد اخلطللي )**(.فللرلم أن قيمللة االروبللاا كانللت عاليللة
نسل للبيا إال أه ل للا اق ل للس م ل ل ق ل لليم مع ل للاما االروبل للاا ا ي ل للة ل ل للني
املت ا املستقلة واملت التالري  .وللتبلص م مالاكس القيلاق
فقللد أج للرحت الباحللب عملي للة وتقي ل للبيان للا  Filtrationففيم للا
يتعلل ل مبا للكلة االروب للاا الل ل ايت فق للد اس للتبدمت اريق للة الف للرق
ارول  The first difference methodاليت وقسم قيملة DW
إ قسللمني ووطللري التتيبللة م ل  0لاسللتبدام املعادل ل (P^=1-
) D*/2مث وط للري قيم للة ^ Pم ل املا للاهدا ااقيق للة وو للرس ن
()03
قيم ل للة التبل ل لله الل ل ل مو للما ل للاهدا ) (t-1ن ك ل للس مت ل ل ل .
ول ل مت ااصول علجل ليانا أكثر استقرارا.
وللللتبلص م ل ماللكلة التعللدد اخلطللي وااصللول علللجل دالللة
ا مصللداقية عاليللة فقللد اسللتبدم الباحللب اريقللة معامللس VIF
( )02()Various inflation factorحيللب يللتم حسللاس قيمللة
)02
( ()Toleranceلالعاقلة ) )Tolerance value = 1- R2
لك ل ل ل ل للس مت ل ل ل ل ل ل مس ل ل ل ل للتقس مث وس ل ل ل ل للتبر قيم ل ل ل ل للة  VIFلالعاق ل ل ل ل للة
( .)VIF=1/Toleranceويعتل ل للح ه ل ل ل ا املعامل ل للس مقياس ل ل للا لت ل ل للاة
االروبللاا لللني املت ل ا املسللتقلة علللجل زيللادة وبللاي معلمللة املت ل
املسللتقس .إن ااصللول علللجل قيمللة  VIFرحللد املت ل ا املسللتقلة
اليت و يد علجل قيمة ( )2وا إ أن وقدير املعلمة املرافقلة يتلاةر
مباكلة التعدد اخلطي ،فيما وا القيمة ارقس إ عدم واةر أي
متومل ل للا مبال ل للكلة التعل ل للدد اخلطل ل للي .ون املرحلل ل للة الثانيل ل للة أجريل ل للت
وقديرا الطلى االستواكي لتمو جني وكالتاف:
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أ .وقدير الطلى االستواكي وفقا ملعادلة

Schultz

Dw = 47.103 + 161.823T + 1740.899N
)t = (0.164) (2.991
)(2.757
R= 0.789 R2=0.623 R2adj=0.565 F=10.731
DW=1.628

يت للغ مل التمللو انل نتللاز مجيللري اال تبللارا االحصللا ية
واال تبارا القياسية م الدرجة
الثانية حيب وتف إشلارا معلملا التملو ملري فلروض الت ريلة
أالقتصادي فوي لتله ع الصفر ا تافا معتويا حسى قليم t
احملسولة  .كما أن معامس التمديد  R2يا إ القوة التفس ية
للمت ا الدا لة ن وفس الطللى االسلتواكي .وان قيملة F
احملس للولة وعك للد معتوي للة التم للو كك للس .وان قيم للة  DWوق للرتس
م ل ل ل ل ( )4ما ل ل ل ل ة إ عل ل ل للدم طل ل ل للورة ظل ل ل للاهرة االروبل ل ل للاا ال ل ل ل ل ايت
ن التمو املقدر.
ووال ل ل املعادل ل للة إ أن ك ل للس ع ل للام ش ل للي يل ل ل داد الطل ل للى
االس للتواكي مل ل القم للغ مبق للدار  0208.أل لله ال ل عل للجل ف للرض
ةبل للا العوامل للس ار ل للرحت .كمل للا أن و ل ل ا مقل للداره وح ل لدة واحل للدة
ن معام ل للس ااماي ل للة اال ل للي (املتمث ل للس لارس ل للعار املقاس ل للة لس ل للعر
الصللرو الر للي واملتسللولة إ ارسللعار العامليللة) يللعدي إ زيللادة
الطل للى االس للتواكي عل للجل القم للغ مبق للدار  042189أل لله ال ل .
إن ه ه التتيبة وعكد
حب للم ال للدعم الكب ل ل ال ل ل ي يتلق للاه املس للتول م ل ل للال
حمللاوال الدولللة وللوف كميللا كافيللة م ل القمللغ واء م ل للال
ا نت للا احملل للي أو عل ل اريل ل االس للت اد ل للرض مواجو للة الطل للى
املت ايللد والل ي وللاةر كثل ا لللاملت ا السياسللية الدا ليللة واخلارجيللة
وفرض علجل الدولة ووف االد اردل مل مسلتل ما املعيالة مل
ال البطاقة التمويتية .

ب .وقللدير الطلللى االسللتواكي كمت ل وللالري مللري وطللور حبللم
السكان ومعامس ااماية اال ي الصان كمت ا مستقلة
F=10.048

Dw= -1558.662 + 0.216P + 1421..26N
)t= (-1.866) (2.842) (2.757
R=0.779 R2=0.607 R2adj=0.547
DW=1.600

ويت غ م التمو انل نتلاز مجيلري اال تبلارا ا حصلا ية
واال تب ل للارا القياس ل للية م ل ل الدرج ل للة الثاني ل للة حس ل للى ق ل لليم  tوF
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احملس للولة .كم للا وب للني قيم للة  DWع للدم ط للورة ظ للاهرة االروب للاا
اخلطللي .ون كللا التمللو جني فإنتللا النتوقللري وجللود ماللكلة عللدم
عانس التباي  Hetroscedasticityلكون البيانا هي سلسل
زمتية .
ووا ل ل معلمل للا التم ل للو إ أن زيل للادة سل للكانية لوح ل للدة
واحدة ( 011111نسمة) ي يه إ الطلى االسلتواكي كميلة
م القمغ قدرها  402ا ستويا  ،أي أن الفرد الواحلد ي ليه
إ مع للدل اس للتواك م ل ل القم للغ  4802كيلل للولرام س للتويا علل للجل
فل للرض ةبل للا العوامل للس ار ل للرحت .إن الرتكي ل ل علل للجل وطل للور حبل للم
الس للكان إل للا يعك للس اي للا وط للور ال للد ول ل للدحت ارفل لراد  .أم للا
معلمة معامس ااماية اال ي الصان فقد جاء مقارللة لت الا
ن التمللو ارول ،إ أن و ل ا مبقللدار وحللدة واحللدة فيل ي لليه
إ الطل للى االس للتواكي م للا مق للداره  044482ال ل  ،ا للا يعك للد
حبم الدعم ال ي وقدم الدولة للمستول مل حمصلول القملغ
.
(*) Dw = 12307.072 + 741.464T – 0.817P +
2663.767N
)t= (1.639
)(2.198) (-1.676) (4.741
R2=0.832 F=21.444 DW=1.425
(**) Dw = -4392 + 0.252P + 2235.687N
)t= (-4.362) (6.371) (3.758
R2=0.769 F=23.356 DW=0.928

 .6وقدير دالة العرض حملصول القمغ
 .0لتطبي ل لللو العللرض ال ل ي متللت لليالت او للغ اي للا أن
التم ل للو اخلط ل للي ك ل للان ه ل للو اروف ل ل ن وق ل للدير معلم ل للا الدال ل للة
وكااليت:
Qw= 801.194 + 68.376T + 1114.288Nt-1
)t= (2.309
)(3.123
)(2.462
R=0.675 R2=0.455 F=5.844 DW=2.026

م ل ل ل الواض ل للغ أن التم ل للو ق ل للد اجت ل للاز مجي ل للري اال تب ل للارا
ا حصل للا ية والقياس ل للية م ل ل الدرج ل للة الثانيل للة حس ل للى ق ل لليم  tو F
احملس للولة .كم للا أن قيم للة  DWوا ل إ ع للدم ط للورة االروب للاا
اخلطللي وعتللد فمللص قيمللة معامللس االروبللاا  Rاو للغ أهللا اعلللجل
مل قليم االروباالا ا يللة للني كلس مت ل مسلتقس واملت ل التللالري
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اا يعكد علدم وجلود ظلاهرة التعلدد اخلطلي .ولكلون البيانلا هلي
سلسلة زمتية فا نتوقري وجود ماكلة عدم عانس التباي .
إن قلليم معلمللا التمللو وبللني أن كللس عللام ش للي ي لليه
نتا حمصول القمغ كمية وبل  2.82أله ا  .وإ ا ما أ نا
لت ر االعتبار أن ج ءا م ه ه الكمية إن حي يك كلوا وايت م
االست ادا (حسى أرقلام االسلت ادا اللواردة ن ا لدول ، )0
فمعىن ه ا أن ما ي او لإلنتا ال شثس إال ج ءا يس ا جدا م
الكميل للا الل لليت يتب ل لي حتقيقول للا ن للل للد شتل ل ل مجيل للري مقومل للا
م اعفة ا نتا واالروقاء ل إ مستويا اعلجل  .ولاملقارنلة ملري
مللا ي للاو لاسللتواك سللتويا والبللال  0208.اللله ا ل ولللتفس
الف للرتة ال متي للة و و للر لوض للوي حب للم الفب للوة الكبل ل ة ن الطل للى
االستواكي املت ايد علجل احملصول.
إن قيمة معلمة معامس ااماية اال ي الصان و ولر لالكس
جلي اةر السياسية السعرية املتبعة ايلة الفلرتة الليت وتاوهللا البملب
 ،إ أن و ل ل ا لوح للدة واح للدة ن ارس للعار املتس للولة إ االس للعار
العامليللة يللعدي إ زيللادة ن ا نتللا قللدرها  011283ا ل  .ورلللم
أن ه ه القيمة جاء إشاراا موجبة اا يعو أن الدولة سلا ت
ولا للكس ملم للو ن دع للم أس للعار الال لراء مل ل املتتب للني إال أه للا
كانللت ايلللة الفللرتة اقللس م ل قيمللة معلمللة معامللس اامايللة اال للي
الص للان ن ل للو الطل للى االس للتواكي البال للة  042189ال ل .
فال يللادة ن الطلللى وفللوق ال يللادة ن العللرض مبقللدار  42382أللله
ا أو ما يعادل  %42م كمية ا نتا .
إن ه ه التتا ووضلغ أي لا أن مرونلة الطللى االسلتواكي
حملصللول القمللغ كانللت اكللح مل مرونللة العللرض للت ل ن ارسللعار
وه ل للي ما ل للكلة كبل ل ل ة إ كلم ل للا ا ف ل للت مرون ل للة الع ل للرض زاد
اخلسللارة االجتماعيللة اللليت يتمملوللا املتللت واملسللتول ووتمملوللا
الدولللة مل مي انيتوللا نتيبللة زيللادة امليللس االلدي لاسللت اد ملواجوللة
الطلى املت ايد.
م ال التتلا الليت وو لس إليولا البملب شكل اخللرو للبع
االستتتاجا والتو يا وكما يايت:
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االستنتاجاي

 .0إن هت للاك فب للوة ل للني الطل للى االس للتواكي وا نت للا حملص للول
القمغ و داد ستويا وظور ل ن التمليلس ا حصلا ي والقياسلي
لدوال الطلى والعرض  .ان السياسة السعرية املتبعة وا إ أن
هتللاك دعمللا حكوميللا ولقللاه املسللتول واملتللت فقللد كانللت معلمللة
معام للس ااماي للة اال للي الص للان موجب للة ن التم للو جني  ،إال أن
قيمتوا ن لو الطلى كانت اكح م قيمتوا ن لو العلرض
اللا يعكللد أن هيك لس اامايللة السللعرية كللان موجوللا لاللكس مباشللر
لصللاا املسللتول أكثللر اللا هللو لصللاا ملتللت وهللو اةبللا لفرضللية
البمب .

 .6أن مرونللة الطلللى للت ل ن ارس للعار كانللت اكللح م ل مرون للة
العرض للت ن االسعار  ،اا يعكد حصول اخلسارة االجتماعية
الكب ل ل ة ن امل ل لوارد االقتص للادية ال لليت يتب ل لي أن ووج ل ل إ أنا للطة
االقتصللاد ار للرحت إ وا ل ليانللا املوازنللة العامللة للدولللة إ أن
مبللال الللدعم ااكللومي السللعري قللد اروفعللت م ل  18240مليللار
ديتللار ن عللام  0991إ  329مليللار ديتللار عللام  0992لتاللكس
()02
نسبة  %2484م املوازنة العامة للدولة.

 .0أن سياسل ل للا الل ل للدعم ااكل ل للومي حملصل ل للول القمل ل للغ حي حتق ل ل ل

أهدافوا ل يادة ا نتا رلم قيموا الكب ة رها حي وو لس مسلتوحت
اسعار الاراء م املتتبني إ مستوحت ارسعار العاملية لكي ووفر
ااماية للمتتو احمللي.

.2إن وطللور عللدد السللكان كللان لل أةللره االنللاب ن زيللادة الطلللى
االستواكي علجل حمصول القمغ.

التوصياي

 .0إن سياسللا الللدعم ااكللومي رسللعار حمصللول القمللغ رلللم
فاعليتوللا ن التبفيلله ع ل كاهللس الا لرا غ الفق ل ة إال أهللا وطب ل
ن ال للروو االسللتثتا ية ولالتللاف نللى أن ال وسللتمر لعللد انتوللاء
ولل ال للروو لللس وقتصللر علللجل شلرا غ اجملتمللري اللليت وكللون لاجللة
ماسة هلا.
 .6إن ووج الدولة نلى أن يتصلى لاعلاه حتقيل ارمل ال ل ا ي
للمبتمللري مل للال سياسللا اسللتثمارية ن ماللاريري استصللاي
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ارراضللي ووقتيللا الللري ااديثللة واملكتتللة املتطللورة مبللا يللعم قللدرة
املتت علجل التوسري ارفقي والعمودي ن ا نتا .
 .0إن سياس ل للة دع ل للم أس ل للعار حمص ل للول القم ل للغ ال ل ل للد أن وروق ل للي
لا نت ل للا كم ل للا مل ل ل ل للال حتفيل ل ل املتتب ل للني ل للو زي ل للادة الرقع ل للة
املبصصللة ل راعللة احملصللول  ،ونوعللا للو وبللو الوسللا س والتقتيللا
ااديثة ن ا نتا ووعمليم أ لتاو البل ور ا ا نتاجيلة العاليلة
لكللي صللس علللجل نوعيللا وسللتطيري وتللافس التوعيللا املسللتوردة
وم مث لتفي ظاهرة الفوارق ااا لة لني السعر احمللي وارسعار
العاملية .إن ل يتمق فقط مل لال نالر اللوعي ا رشلادي
ووكثيلله البمللب العلمللي وإوبللال السياسللا االقتصللادية القللادرة
علجل التووض لالواقري ال راعي ن العراق.
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 ص،) (العلوم االنسانية واالجتماعية2 : العدد،41 : اجمللد،جملة جامعة دهوك

ABSTRACT
During the period 1990-2006 the state followed an intervention policy by fixing prices of the strategic crops; among
them Wheat. Such a policy was basically aimed at subsidizing purchasing prices of producers and selling prices of
consumers and then covered the gap between the two prices through the imports. The hypothesis of research is that the
positive impacts of such a pricing policy were in favour of consumers rather than producers.
Demand and supply functions of Wheat were estimated, however, the prices were compensated by the Net Nominal
Protection Coefficient which describes the relationship between domestic prices and border prices. The results shown
that there were an annual increment of 68.4 ton of production of Wheat against an annual increment of 161.8 ton of
consumption for the same analytical period. Moreover, a change of one unit of NNP could results in increasing supply of
Wheat by 1004.3 ton against 1740.9 ton of demand which is clear evidence for the stated hypothesis. The research
presented number of conclusions and recommendations on this regards.
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تأثير الدين في العالقات األمريكية اإلسرائيلية
عمران عمر علي
سكول القانون ،فاكوليت القانون واالدارة ،جامعة دهوك ،اقليم كردستان-العراق

(تاريخ استالم البحث 31 :حزيران  ،9002تاريخ القبول بالنشر 10:كانون الثاني )9030

الخالصة

إن هذه الدراسة تهدف إلى البحث وتحليل العالقات بين الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل ،التي تتميز باعتبارها عالقات متينة وقوية

وعضوية منذ إعالن وعد بلفور ولحد اآلن ،وإن هذه العالقات ال تنحصر فقط بالعالقات االقتصادية أو األمنية أو السياسية ،وال تربطهما فقط
مصالح سياسية واستراتيجية ،بل إن هذه العالقات مبنية على التزام أخالقي -الهوتي ألمريكا تجاه إسرائيل ،وأن العامل الديني يشكل جزءا مهما

في تحديد العالقات األمريكية اإلسرائيلية .هذه هي الفرضية األساسية التي بنيت عليها هذه الدراسة ،والتي من خاللها توصلنا إلى عدة
استنتاجات .من أهمها ،أن االتجاهات الدينية ،خاصة المسيحية -اليهودية ،أثرت بشكل كبير على الثقافة السياسية األمريكية ،بل أصبح هناك
ارتباط عضوي بين المسيحية واليهودية في أمريكا  ،وبالتالي بين البروتستانت واليهود ،وأخيرا بين أمريكا وإسرائيل ،حيث أصبحت إسرائيل عند
األمريكيين هي وطن األجداد الذين تقص قصصهم التوراة .وإ ن الرباط الذي يشد أمريكا إلى إسرائيل هو رباط خاص جدا ،وأن العالقة بين

الدولتين هي عالقة مميزة وفريدة بين األمم ،بل إنها عالقة عضوية الهوتية ،ال يمكن الفصل بينهما ،حيث أن إسرائيل تعتبر جزءا ال يتجزأ من

المصالح الحيوية لألمن القومي األمريكي .ويصل األمر لحد ا العتقاد ،بأن دعم أمريكا إلسرائيل ليست فقط التزاما سياسيا ،وإنما رسالة إلهية
بسببها يبارك اهلل أمريكا .لذا فما من مرشح لرئاسة الجمهورية أو حتى لمجلسي النواب والشيوخ ،إال ويتسارع بطلب البركة والتأييد من اللوبي
اليهودي ،وال يتوان في إظهار الوالء إلسرائيل .وأن كل الرؤساء األمريكيين ،يسعون لكسب التأييد اإلسرائيلي خالل"اإليباك" ،والمنظمات

األخرى .ويعلنون تأييدهم المطلق إلسرائيل ،والتزامهم الثابت بدعم إسرائيل على جميع األصعدة السياسية ،االقتصادية ،الثقافية ،والعسكرية.

حيث بات واضحا إن سر وجود إسرائيل وبقاءها كدولة لها كيانها وسطوتها في منطقة الشرق األوسط هو الواليات المتحدة األمريكية ،وأنه لوال
أمريكا لما كانت إسرائيل.
الكلمات الدالة :العالقات األمريكية اإلسرائيلية ،اهلوية الدينية ،الصهيونية املسيحية ،اللويب اليهودي ،املهاجرون البيوريتان األوائل.

المقدمة
بالرغم من أن أمريكا منذ نشأهتا أعلنت نفسها دولة
علمانية ،ومل يتبىن دستورها دينا رمسيا للدولة ،وإن هدف التعديل
األول يف الدستور األمريكي عام  1081كان إنشاء حائط فاصل
بني الدين والدولة ،ولكن يف احلقيقة ،إن الفصل بني الدولة
والكنيسة يف التجربة األمريكية كان جهدا حلماية الدين من
الدولة وليس حلماية الدولة من الدين ،كما حصل يف أوروبا.
فالتعديل األول نص على أن الكوجنرس ال يصدر أي قانون
خاص بإقامة دين من األديان ،أو مينع حرية ممارسته .وهذا
التعديل يقصد به السماح بأقصى حرية للمتدين ،وكذلك إلبعاد

الدولة عن اجملال الديين ،أو ملنع مسسسة الكوجنرس التدخل يف
الدين بإنشاء مسسسة دينية أو مبنع ممارسته حبرية .لذا فعلى مدار
التاريخ األمريكي مل يتحول الفصل بني الدين والدولة إىل الفصل
بني الدين واجملتمع أو احلياة ،بل كان للدين وال زال التأثري
امللموس على احلياة األمريكية ،وكذلك على السياسة األمريكية.
فالكثري من الرؤساء األمريكيني والساسة وأعضاء الكوجنرس
أعلنوا ،وبكل صراحة وشفافية ،متسكهم بالدين والقيم الدينية
والتقاليد احملافظة ،فكارتر وريغان وبوش االبن اعتربوا أنفسهم
مسيحيني ولدوا ثانية ،وآخرون اعتربوا أنفسهم متدينني.
باإلضافة إىل أن هناك اعتقادات وممارسات دينية عامة خارج
الكنيسة يف موازاة مع املمارسات الكنسية .فتقرأ على الدوالر
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األمريكي عبارة "يف اهلل نثق" ،وكانت حتية العلم األمريكي خالل
احلرب الباردة تتضمن عبارة "بأمر اهلل" ،وتضيء شجرة عيد
امليالد خلف البيت األبيض وحيتفل سنويا بعيد الشكر لتقدمي
الشكر إىل اهلل الذي يبارك أمريكا ،وللقوات املسلحة "قس"
برتب عسكرية تدفع أجورهم احلكومة وليس الكنيسة ،وبكل
جملس من جملسي الكوجنرس مكتب قس .أي ميكن القول هنا،
أنه بالرغم من أن أمريكا حيكمها دستور علماين ،فالدين يعترب
من الفواعل الرئيسية اليت شكلت بنية الفكر السياسي
األمريكي ،والثقافة السياسية األمريكية.
وإن العالقات بني الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل ،هي
عالقات متينة وقوية وعضوية منذ إعالن وعد بلفور وحلد اآلن،
وإن هذه العالقات ال تنحصر فقط بالعالقات االقتصادية أو
األمنية أو السياسية ،بل إن هذه العالقات مبنية على التزام
أخالقي -الهويت ألمريكا جتاه إسرائيل .لذا ميكننا تفسري
االحنياز األمريكي إلسرائيل منذ نشأهتا وحلد اآلن على أنه ليس
جمرد احنياز سياسي أساسه املصاحل احليوية بني البلدين ،بل ميكن
القول أن العامل الديين يشكل جزءا مهما من هذا االحنياز،
وبالتايل يف حتديد العالقات األمريكية اإلسرائيلية .وهذه هي
الفرضية األساسية اليت يتمحور عليها هذا البحث .اليت من
خالهلا نود القول ،بأن البعد الديين يف العالقات األمريكية
اإلسرائيلية ،وتاليا االحنياز الالهويت  -الثقايف األمريكي إلسرائيل
على طول اخلط ،متغلغل يف التفكري األمريكي والسياسة
األمريكية منذ املهاجرين البيوريتان األوائل واآلباء املسسسني،
وقبل ظهور الصهيونية املسيحية وكذلك قبل ظهور اللويب
اليهودي .فالربغم من أنه ال خيتلف اثنان على أن للويب اليهودي
مبنظماته املختلفة ووسائله املتنوعة التأثري البالغ على صنع
السياسة اخلارجية األمريكية ،ولكن من السذاجة القول بأن
االحنياز األمريكي إلسرائيل هو فقط بسبب تأثري اللويب
اليهودي ،وهذا يعين أن اليهود هم الذين حيكمون أمريكا ،وكأن
الشعب األمريكي ال حول له وال قوة أو شعب مستكني لنحو
 %5.2من سكانه ،أي اليهود ،ليحددوا له مصاحله .فبتأثري من
املاليني الربوتستانت األمريكيني ،واملنظمات الصهيونية املسيحية
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و اللويب اليهودي ،بات املاليني من األمريكان يدعمون إسرائيل
عن إميان كامل ،وبأن دعم أمريكا إلسرائيل هو السبيل
األساسي لبقاء أمريكا السياسي والروحي ،وأن العالقات بني
أمريكا وإسرائيل حتكمها عالقات ثقافية -دينية ،وليس جمرد
عالقات اقتصادية أو سياسية أو أمنية .لذا سنتناول هذا البحث
من خالل مبحثني :يف املبحث األول سنتعرض إىل اجلذور
الدينية يف الفكر السياسي األمريكي ،وذلك من خالل تناول
الفكر الديين لدى املهاجرين البيوريتان األوائل الذين جاؤا إىل
أمريكا من إجنلرتا وأوروبا ،ومن خالل تأثري الدين يف اجملتمع
األمريكي وخاصة القيم املسيحية اليهودية .ويف املبحث الثاين
سنتناول األبعاد الدينية يف العالقات األمريكية اإلسرائيلية ،من
خالل البحث عن موقع إسرائيل يف االسرتاتيجية األمريكية
وكيفية العالقة بينهما ،وتناول مدى تأثري اللويب اليهودي على
صنع السياسة اخلارجية األمريكية جتاة إسرائيل ،وأخريا تناول
اجتاهات الصهيونية املسيحية ومنظماهتا ومدى تأثريها على
العالقات األمريكية اإلسرائيلية.

المبحث األول :الجذور الدينية
في الفكر السياسي األميركي

إن الديانة املسيحية هي الديانة األوىل يف الواليات املتحدة
األمريكية ،واملذهب الرئيس يف الديانة املسيحية يف أمريكا هو
الربوتستانتية ،واليت بدورها تتكون من عدة طوائف ،كاملثودست،
و اللوثرية ،واملشيخية ،ولكن أكربها وأكثرها تأثريا هي الطائفة
()1
املعمدانية ،واليت دائما رئيس الواليات املتحدة يأيت منها.
حيث كل الرؤساء األمريكيني كانوا بروتستانت ،ما عدا
"كينيدي" كان كاثوليكيا .وهناك طوائف وأديان أخرى يف
أمريكا ،ولكل هذه الطوائف واألديان درجة من التأثري على
تكوين الفكر الديين للمجتمع األمريكي ،حيث بات من
الصعوبة فهم أمريكا وحرياهتا ،دون تفهم التأثري الذي باشره وال
زال يباشره الدين يف صنع الثقافة السياسية هلذا البلد .لذا
سنتعرض يف هذا املبحث اجلذور الدينية يف الفكر السياسي
األمريكي ،من خالل مطلبني ،وعلى النحو التايل:
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المطلب األول :المهاجرون األوائل والفكر الديني
إن املهاجرين البيوريتانيني أو املتطهرين هم لفيف من
الربوتستانت الذين وجدوا أنه من الصعوبة عليهم البقاء داخل
الكنيسة اإلنكليزية ،وذلك ألهنا تبتعد مبا فيه الكفاية-حسب
وجهة نظرهم -عن النمط الكاثوليكي يف العبادة ،مبا فيه من
طقوس ومتاثيل وزخارف ،وطالبوا بتطهري العبادة املسيحية من
كل هذه العناصر الدخيلة اليت مل يأت هلا ذكر يف العهد القدمي
أو اجلديد* )5(.لذا ففي مطلع القرن السابع عشر هاجر
البيوريتانز من إجنلرتا إىل أمريكا فرارا بدينهم ليعبدوا اهلل بالطريقة
اليت يروهنا ،ولقد عقدوا عهدا مع الرب ومع بعضهم البعض
ببناء جمتمع يقوم على أساس القانون اإلهلي ،وتراعى فيه إرادة
الرب يف كل صغرية وكبرية يف شسون حياهتم .إن هذه التطهرية
البيوريتانية تعود كلية إىل أصول اجنليزية ،ولكنهم جاؤا إىل أمريكا
طلبا للحرية يف ممارسة عقيدهتم الدينية ،أي أن البيوريتانيني
األوائل جاؤوا إىل أمريكا وحتركهم رسالة دينية .ففي سنة 1111
اجتمع أول فوج من املستوطنني يف كنيسة جيمس تاون لوضع
قوانني ونظم مستعمرة فريجينيا على أساس ديين ،ويف العام التايل
 1158وصلت اجملموعة الثانية من املستوطنني إىل شاطئ نيو
إجنالند ووقعوا فيما بينهم "عهد ماي فالور" ،حيث حددوا فيه
طريقة احلياة اليت يرغبوهنا وأسس اجملتمع الديين يف األرض
اجلديدة اليت اعتربوها أورشليم اجلديدة أو كنعان اجلديدة )3(.وقد
اعترب هسالء أنفسهم بين إسرائيل ،الشعب املختار اجلديد،
يهاجرون من ملك اجنلرتا الذي أصبح لديهم مبثابة فرعون ملوسى
ومن تبعه ،كذلك اعتربوا نيو إجنالند أورشليم اجلديدة ،أو
بكلمات القس الربوتستانيت صمويل ويكمان على ظهر السفينة
أرابال ،اليت محلت البيوريتانز إىل خليج ماساشوستس ":أورشليم
كانت ،لكن نيو إجنالند هي املوجودة اآلن ،اليهود كانوا،
ولكنكم انتم البيوريتانز شعب اهلل املختار اآلن ،وعهد اهلل
()4
معكم ،فضعوا اسم نيو إجنالند مكان اسم أورشليم".
وتكشف قراءة "عهد ماي فالور" ،أن املستوطنني األوائل
هاجروا من أوروبا وخاصة إجنلرتا حبثا عن احلرية ولنشر
الربوتستانتية التطهرية بعيدا عن اضطهاد امللك والكنيسة ،ومن

مث كانت مغامرة اكتشاف أمريكا واهلجرة إليها مغامرة من أجل
احلرية وخاصة احلرية الدينية .فلدى خروجهم من إجنلرتا عقدوا
عهدا مع الرب على منوال العهد بني العربانيني ويهوه" :إذ ّأمن
الرب ذهابنا إىل العامل اجلديد ،سنسسس جمتمعا حتكمه القوانني
اإلهلية" )2(.وإن املذهب البيوريتاين الربوتستانيت هو شكل من
املسيحية يضع تأكيدا كبريا على العهد القدمي ،ويأخذ منه
متشاهبات مع احلاضر ،وبذلك يرى ان هناك تشاهبات قوية بني
اجلماعة البيوريتانية وبني إسرائيل يتحدث عنها الكتاب
املقدس ،فكالمها هم الشعب املختار )1(.واعترب البيوريتانيون
األوائل أن بلدهم هو املخلوق األخري وأعظم صدقة تصدق هبا
الرب على العامل ،فاحلرية املدنية والدينية وامللكية اخلاصة
واملشاركة يف السلطة العامة ،جتعل أمريكا عالية فوق األمم اليت
خلقها الرب ،كما قال األب عيزرا ستايلر )7(.واعتقد البيوريتانز
أن اخلالص فردي وأن الفرد مسسول أمام اهلل دون وصية من
كنيسة ،وأمام اإلجنيل دون تفسري من كاهن ،وأهنم آمنوا بأن
كل فرد حتدد مكانته دينيا ودنيويا بأعماله.
إن الربوتستانتية البيوريتانية اصطبغت ،مع قدوم املهاجرين
األوائل إىل أمريكا ،بصبغة يهودية ،تأثرا بأفكار مارتن لوثر
وكالفني ،األبوان املسسسان للربوتستانتية ،فاملهاجرون
الربوتستانت البيوريتانيون األوائل كانوا يلهجون العربانية يف
صلواهتم ،ويطلقون على أبنائهم أمساء يهودية يف قصص التوراة،
مثل ،سارة و العازار وإبرا هام وديفيد ...كما أطلقوا أمساء عربية
على مدن كثرية يف املستوطنات ،مثل ،سامل"شالوم" وهربون
وكنعان ...وأول كتاب طبع يف أمريكا كان "سفر املزامري" ،وأول
دكتوراه منحتها جامعة هارفارد كانت "العربانية هي اللغة األم"،
وأول جملة صدرت محلت عنوان "اليهودي" )0(.بل باتت أمريكا
بالنسبة للمستوطنني البيوريتانيني "النموذج الروحي للعهد القدمي
العربي" ،وقد أمسوا أنفسهم "أطفال إسرائيل Children of
 "Israelيف طريقهم إىل األرض املوعودة ،واحتفلوا بيوم السبت
كراحة هلم )1(.ويف هذا الصدد أشار "وليم كنجهام" ،مسرخ
القرن التاسع عشر االقتصادي ،إىل أن االجتاه العام للبيوريتانية
كان نبذ األخالق املسيحية ،وإحالل العادات اليهودية حملها.
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وذكر "ماثيو أرنولد" يف كتابه"  ،"Culture and Anarchyأن
املذهب البيوريتاين كان إحياء للروح العربانية كرد فعل للروح
اإلغريقية اليت حركت النهضة )18(.ويقول "،"Max I. Dimont
إن البيوريتانيني االجنليز الذين جاؤا إىل أمريكا ،كانوا يعتربون
عربيني "  ،"Hebraistsوكانوا أكثر يهودية من اليهود أنفسهم،
وقد أرادوا أن يبنوا وطنهم على أساس العهد القدمي ،وهلذا
اختذوه على املستوى السياسي واالجتماعي أساسا أيديولوجيا
لقوانينهم وعاداهتم )11( .وقد عرب عن ذلك األب الربوتستانيت
"جون كوتون" يف موعظته لتأسيس مستعمرة ماساشوستس،
بقوله" :إن الرب حني خلقنا ونفخ فينا روح احلياة أعطانا أرض
امليعاد "أمريكا" ،وما دمنا يف أرض جديدة فال بد من بداية
جديدة للحياة نعمل فيها من أجل جمد بين إسرائيل ،هذا
الشعب املختار" )15(.وإن فكرة االستثنائية األمريكية ،اليت تعين
بأن قدر الواليات املتحدة حيتم عليها أن تكون املخلّص للعامل
اخلاطئ ،وبأهنا حاملة رسالة كونية إهلية جيب أن حيتذى هبا مجيع
دول وشعوب العامل ،وجدت صداها لدى البيوريتان األوائل ويف
العقيدة الربوتستانتية ،وشكلت جزءا من عقيدة احملافظني اجلدد
يف الوقت الراهن .فالواليات املتحدة األمريكية من أكثر الدول
املتأثرة بالفلسفة والقيم الربوتستانتية ،وأن الشعوب اليت تدين
هبذا املذهب بصفة عامة متيل إىل نفسها بأهنا شعوب خمتارة،
وتسمن بالتمييز بينها وبني الشعوب األخرى .من هذا املنطلق
لقد جاء الربوتستانت إىل األرض اليت وجدوا هبا مالذهم اآلمن
من طغيان الكنيسة الكاثوليكية ،وأعلنوا عن أنفسهم باعتبارهم
شعب له خصوصية ،أشار إليه واختاره "إصبع اهلل" المتالك
أرض أمريكا ،ولنشر رسالتهم إىل العامل أمجع .حيث وصفوا
معتقداهتم ومبادئهم بأهنا من لدن اهلل ،وجيب أن تطبق على أمم
هذه األيام .إذ تنظر الواليات املتحدة إىل أسالفها املسسسني
على أهنم مبشرون وفدوا إىل هذه األرض البكر لنشر رسالة
إهلية ،مث عربوا سلسلتني من اجلبال حاملني رسالتهم عرب القارة،
مث صاروا ينظرون إىل دورهم على أنه نشر لكلمة اهلل يف كل
أحناء العامل .ولذلك فإن تاريخ أمريكا كله مشبع باحلماسة
الدينية رغبة يف أداء هذه الرسالة ،وأشار "جون كينيدي"،

248

الرئيس األمريكي األسبق ،إىل هذه اخلصوصية األمريكية ،وإىل
فكرة املهمة املقدسة العاملية اليت ال تنحصر بسياق تارخيي
معني )13(.فمنذ إنشاء املستعمرات األمريكية على يد البيوريتانز
يف القرن السابع عشر ،اعتقد األمريكيون أهنم شعب اهلل ،وأن
اهلل اختارهم وكلفهم برسالة عاملية مسوها فيما بعد ب "املصري
املبني  ،"Manifest Destinyالذي صاغه "جون أو سوليفان"،
مبعىن أن الرب قدر ألمريكا أن تقود العامل إىل احلرية وحتضري
()14
العامل ،وأن بلدهم "مدينة فاضلة" جيب أن حيتذى به العامل.
لذا فالدين ،وباألخص العقيدة الربوتستانتية البيوريتانية كان
عامال حمورا يف الفكر السياسي األمريكي .حىت إن "كريستوفر
كوملبس" ،كان يعتقد بأنه من ضمن مهامه يف اكتشاف العامل،
البحث عن القبائل اإلسرائيلية االثين عشرة املفقودة ،كخطوة
مركزية يف خطة الرب لنهاية التاريخ واجمليء الثاين للمسيح .وقد
كتب كوملبس يف مذكراته ،إن اكتشافه للعامل اجلديد هو جزء
من خطة إهلية إلقامة جنة األلفية ،وأن اهلل جعلين رسوال إىل
اجلنة اجلديدة وإىل األرض اجلديدة اليت حتدث عنها القديس
"يوحنا" يف نبوءاته ،وهو الذي أرشدين إىل املكان الذي أجدها
فيه )12(.وهناك من يقول ،بأن مغامرة كوملبس مل تكن إال مغامرة
دينية ،وبكلمات كوملبس نفسه ،فإن اكتشاف أمريكا قبل أي
شئ آخر ،كان هناية حج عظيم وهناية للبحث الروحي
العظيم )11(.وهناك دراسات تارخيية ،أوضحت أن يهود املارانو
"اليهود املسيحيني يف إسبانيا" ،هم الذين تبنوا مشروع كوملبس
ودعموه بالتمويل واخلرائط ،وأهنم ،أي يهود املارانو ،كانوا من
أوائل املستوطنني يف أمريكا )17(.هنا ميكن القول ،أن أمريكا منذ
اللحظة األوىل الكتشافها كانت عينها على إنشاء إسرائيل .وإن
بعض اآلباء املسسسني تأثروا بأفكار البيوريتانيني األوائل ،أو أيدوا
واعتنقوا أفكارهم .حيث إن "توماس جيفرسون" اقرتح أن ميثل
رمز الواليات املتحدة األمريكية على شكل أبناء إسرائيل تقودهم
يف النهار غيمة ويف الليل عمود من النار .وهو متثيل مقتبس من
النص الوارد يف سفر اخلروج ،والذي يقول" :وكان الرب ليسري
أمامهم هنارا يف عمود سحاب ليهديهم يف الطريق وليال يف
عمود نار ليضئ هلم" )10(.لذا كان حلركة اإلصالح الربوتستانيت،
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وللبيوريتانيني األوائل ،من االنكليز واالوروبيني ،دور كبري يف
تشكيل الثقافة السياسية األمريكية ،حيث هاجروا من انكلرتا
واروبا الغربية بدوافع دينية واقتصادية إىل أمريكا .وكان املهاجرون
البيوريتان األوائل أول من روج لفكرة أن اليهود أمة خمتارة
مفضلة ،وأصبح العهد القدمي املرجع األعلى لالعتقاد
الربوتستانيت ،حيث ال يتمسك البيوريتان الربوتستانت بالعهد
القدمي لغة وثقافة وأمساء وقصصا فقط ،بل جيدون فيه مثاال
مساويا للحكومة الوطنية وداللة واضحة للقوانني اليت جيب على
البشر اتباعها .لذا فاملهاجرون األوائل كانوا متأثرين باليهودية
تأثرا الهوتيا وتارخييا وسياسيا ،حيث أفرز هذا التأثري صيغة
تعايش وتالحم بني الربوتستانت واليهودية بقيت إىل اآلن.
وميكن القول ،أنه منذ فجر التاريخ األمريكي كان هناك ميل
مسيحي قوي لالعتقاد بأن جميء املسيح املنتظر ،الحق إلنشاء
الدولة اليهودية يف فلسطني.
المطلب الثاني :الهوية الدينية – المسيحية -اليهودية-

للمجتمع األمريكي

بالرغم من أن أمريكا دولة علمانية ،وأن الدستور األمريكي
دستور علماين ،حيث ينص على مبدأ فصل الدين أو الكنيسة
عن الدولة ،ولكن هناك مبدأ واضح يف أمريكا ،وهو إن تدخل
الدولة يف الدين يفسده ،لذا فإن الكثري من السياسيني واملفكرين
يعتربون الفصل بني الدين والدولة يف أمريكا هي من أجل
احلفاظ على الدين وليس هتميش أو إقصاء الدين .فعلى مدار
أكثر من قرنني مل يأت على سدة احلكم رئيس ملحد أو غري
متدين ،بل كلهم ،ماعدا واحد وهو "جون كينيدي" كان
كاثوليكيا ،كانوا بروتستانت ،من جانب آخر ال توجد
مسسسات دينية يف العامل مثل ما توجد يف أمريكا ،من مدارس
وجامعات وحمطات إذاعة وشبكات تلفزيون وجرائد وجمالت
وكتب وأفالم وأغاين...اخل ،كذلك توجد يف أمريكا كنائس
ومعابد ومساجد أكثر من أوروبا .وبالرغم من أن التعديل األول
للدستور األمريكي عام  ،1081استهدف ،كما أكد الرئيس
توماس جيفرسون إىل إنشاء حائط فاصل بني الكنيسة والدولة،
ولكن مع ذلك فإن الدين لعب دورا مهما يف صنع السياسة

األمريكية ،الداخلية واخلارجية ،منذ نشأة أمريكا و حلد اآلن،
بل ذهب البعض إىل القول بأن االهتمام بالتاريخ األمريكي ال
ميكن أن يستبعد التاريخ الديين ،حيث يبدوا أن الكتاب مجيعا
يتفقون على أنه بدون الدين ملا كانت هناك أمريكا يكتبون
عنها ،وبالتأكيد ملا كانت هناك نزعة أمريكية ،وال عقيدة وطنية
وال إعالن مصري وال استثنائية أمريكية )11(.ويف دراسة بينت بأن
 %12من األمريكيني يعتقدون يف وجود اهلل ،وأنه من بني كل 2
أفراد هناك  4أفراد يعتقدون يف احلياة اآلخرة ،أي أن %08
يسمنون باحلياة اآلخرة ،كما أن  %05يعتربون أنفسهم أشخاصا
متدينني ،كما أن  %44يسدون اخلدمات الدينية أسبوعيا.
باإلضافة إىل أن الواليات املتحدة األمريكية حتتوي على أكرب
عدد من الكنائس يف العامل ،حيث أن هناك كنيسة لكل 012
مواطنا ،ويصل عدد األمريكيني الذين يذهبون إىل الكنيسة مرة
واحدة يف األسبوع إىل  )58(.%78وأشارت استطالعات الرأي
األمريكي يف الثمانينات ،إىل أن أكثر من  72مليون أمريكي
يعتربون أنفسهم "ولدوا ثانية كمسيحيني" ،وهو اصطالح يطلق
على أفراد مرتبطني باجملموعات األصولية املسيحية بشكل
خاص ،ويركزون على قبوهلم للمسيح كمخلص شخصي
هلم )51(.وأعلن الرئيس كارتر وريغان وبوش االبن بأهنم من
املسيحيني الذين ولدوا ثانية ،بل أشار بوش االبن أكثر من مرة
خالل تصرحياته ،بأن الفيلسوف املفضل لديه هو يسوع املسيح
"عليه السالم" ،وأنه لوال املسيح ملا كنت يف سدة احلكم.
بالرغم من أن املسيحيني يف البداية كانوا يعتقدون أن اليهود
ملعونون ومرفوضون من الرب ،بسبب عدم اعرتافهم باملسيح
كمخلص هلم ،ومن مث فإهنم يستحقون كل أنواع اإلهانة ،وهذا
ما حدث يف أوروبا حىت العهود املتأخرة ،حيث مل تكن أوروبا
قبل عهد اإلصالح الديين تعترب اليهود الشعب املختار ،بل كانوا
يعتربوهنم مارقني وقتلة املسيح ،ولكن مل يبق هذا االعتقاد سائدا
يف الوقت احلاضر بني األوساط املسيحية ،وذلك بتأثري من حركة
اإلصالح الديين يف القرن السادس عشر ،حيث تعترب حركة
اإلصالح الربوتستانيت بداية البعث اليهودي ،واليت انتشرت يف
أمريكا بشكل كبري مع بداية املهاجرين األوائل )55( .لذلك فإن
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أيام اإلهانة والتهجري والتعذيب لليهود قد ولت إىل غري رجعة يف
العقيدة الدينية األمريكية وكذلك يف السياسة األمريكية .فحركة
اإلصالح الربوتستانيت األمريكي أول من روجت لفكرة أن اليهود
أمة خمتارة مفضلة ،وأصبح العهد القدمي املرجع األعلى لالعتقاد
الربوتستانيت ،ومصدر املسيحية النقية الثابت .ومع حلول القرن
الثامن عشر أصبح االعتقاد بالبعث اليهودي يف فلسطني
يشكل جانبا مهما من الالهوت الربوتستانيت األمريكي ،وهذه
الفكرة أثرت ،سواء بشكل مباشر أو غري مباشر ،على الساسة
األمريكان ،وذلك باعتبار أن مساندة إسرائيل هو من أحد
الوصايا العشر الواردة بالكتاب املقدس ،حيث" :يسمن
املسيحيون اإليفاجنيليون بأن اهلل قد وعد الشعب اليهودي بتلك
األرض" )53(.لذا فعلى الرغم من االختالف يف الرؤية املسيحية
اإلجنيلية إلسرائيل ،واليت سيتحول كافة اليهود إىل املسيحية ،من
الرؤية اليهودية الصهيونية لدولة يهودية دائمة ،فإن التحالف بني
االثنني متني وعضوي وديين ،وهذا ماذهب إليه مسسس تنظيم
"املائدة املستديرة" الدينية "ماكامتر" املسيحي اليهودي ،بأن
أفضل أصدقاء إلسرائيل هم املسيحيون املسمنون بالكتاب
املقدس )54(.ويذهب القس األمريكي "أرمسرتونج" إىل أبعد من
ذلك ،باعتبار أن األمريكان وليس اليهود ،هم بنو إسرائيل،
"املالكون المتياز البكورية** والوارثون لوعد اهلل لذرية إبراهيم".
()52
ويعلن على املأل" :نعم إننا شعب اهلل املختار إسرائيل".
فاألدبيات اليهودية اليت تسربت إىل صميم العقيدة املسيحية
الربوتستانتية تدور حول ،أن اليهود شعب اهلل املختار ،وأن مثة
ميثاقا إهليا يربط اليهود باألرض املقدسة يف فلسطني ،وأن هذا
امليثاق الذي أعطاه اهلل إلبراهيم عليه السالم هو ميثاق سرمدي
حىت قيام الساعة ،وكذلك ربط اإلميان املسيحي بعودة السيد
املسيح بقيام دولة صهيون ،أي بإعادة جتميع اليهود يف فلسطني
حىت يظهر املسيح فيهم)51(.وأن اليهود ،العلمانيون واملتدينون،
داخل إسرائيل وخارجها ،يرتكون من اليهودية ماشاؤا ،ولكنهم
يتمسكون بثالثة مبادئ :أوال ،اليهود شعب اهلل املختار حىت
العلمانيون وامللحدون منهم .ثانيا ،أرض امليعاد "فلسطني"
وعودة اليهود إليها .ثالثا ،انتظار ظهور املسيح وقيام مملكة
اليهود لتحكم العامل من القدس.
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هناك مقولة رسخت يف أذهان وعقيدة األمريكيني ،وهي
"عبء الرجل األبيض" ،واليت تعين أن على "األجنلو ساكسون
()57
الربوتستانت" مسسولية إهلية بأن ينقلوا حضارهتم لبقية العامل.
وشكلت هذه األفكار تأثريا على املفكرين والسياسيني
األمريكيني ،وتاليا على السياسة األمريكية ،الداخلية واخلارجية،
حيث بات اليمني السياسي واليمني الديين يف أمريكا جتمعهما
رؤية واحدة ألمريكا وللعامل ،فأمريكا هي "وطن استثنائي
تارخيي" ،ال بد من أن يسود ويهيمن وال بأس من ممارسة القوة
يف ذلك ،وذلك من أجل شن احلرب ضد الشر يف الوطن أو
الذي يظهر يف أي بقعة من بقاع العامل معوقا امتداد "أمريكا
الرسالة" اليت تعرب عن "اإلرادة اإلهلية  )50(."Divin Willلذا
فاألمريكيون الربوتستانت يعتقدون أن القيم األمريكية هي قيم
ال تقتصر وال تنحصر يف الفرد األمريكي فقط ،وأن للواليات
املتحدة رسالة ومهمة إهلية ،وطاملا أن هذه القيم غري منحصرة يف
الفرد األمريكي ،فإنه يكون من الضروري نشرها يف العامل حىت
حتظى بنوع من العاملية .وإن الكثري من السياسيني والرؤساء
األمريكيني ،قدميا وحديثا ،يعتقدون أن قوة أمريكا احلالية يف
مجيع اجملاالت االقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية ،مل
تأت فقط بسبب ذكائهم أو إمكانياهتم ،وإمنا هي أيضا هبة
ونعمة من اهلل .حيث صرح "جورج واشنطن" ،إىل أن كل خطوة
قادته إىل طريق اإلستقالل الوطين حتمل يف طياهتا عالمة التدخل
اإلهلي )51(.وأن "جون آدمز" كان يعتقد أن أمريكا خلقت بيد
اهلل ورعايته ،وأنه كتب على مجهوريتنا الفاضلة أن حتكم العامل.
وأن "نيكسون" صرح بأن اهلل مع أمريكا ،وأن اهلل يريد أن تقود
أمريكا العامل )38(.أما "وودرو ويلسون"  ،فكان يشعر بأنه يف
قبضة إله مسخر لتحقيق إرادته ،وكان يقول" :أنا أعتقد أن
الرب غرس فينا رؤية احلرية ،وأنه ال ميكنين أن أحرم يف أن آمل
أننا خمتارون بوضوح ،لنرى أمم العامل الطريقة اليت يسريون هبا يف
دروب احلرية" )31(.وصرح "ريغان" ،أن أمريكا هي أمة موضوعة
حتت محاية اهلل .أما "جورج بوش االبن" ،فقد أشار إىل نظام
للقيم حتكم السياسة األمريكية ،ال ميكن املساومة عليه ،واعتربها
قيم إهلية كاحلرية والطبيعة اإلنسانية وحب األمهات ألطفاهلم،
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واليت تقودنا إىل أن نتعامل مع أي مشكلة يف العامل )35(.لذا
ميكن القول هنا ،إن اجملتمع األمريكي ،شعبا وقيادة ،منذ فجر
التاريخ األمريكي وحلد اآلن ،يتميز باالقتناع بأهنم شعب خاص
ومكلف مبهمة إنسانية من قبل الرب ،ولديه مصري مبني ورسالة
عاملية إهلية إلنقاذ العامل ،أي بناء العامل على القيم األمريكية.
ويعتقدون أن العامل سيكون أفضل وأسعد إذا كانت شعوب
العامل أكثر شبها باألمريكيني وأكثر قربا ومتسكا بالقيم والثقافة
األمريكية .وما دامت أمريكا هي أكرب قوة يف العامل فمن واجبها
أن تكون رائدة العامل املعاصر واحلامية للحرية والقيم اإلنسانية.
إن الرصد التارخيي ملسرية الربوتستانتية يف الواليات املتحدة،
يشري مبا ال يدع للشك ،أن التهود طال االجتاهات األصولية،
حيث بدت اليهودية واضحة يف الثقافة األمريكية ،وقد أدت
هذه االجتاهات املتهودة إىل صياغة قالب ديين بروتستانيت
يهودي قاعدته التوراة أو العهد القدمي ،وقد ظهر الرتويج
ملصطلحات ،الرتاث املسيحي اليهودي املشرتك ،واألخالق
املسيحية اليهودية ،وااللتزام األديب -األخالقي والديين بدعم
إسرائيل)33(.لذا ففي منتصف القرن العشرين ،برزت حركة ثقافية
فكرية داخل أمريكا ،بتأثري من الربوتستانتية ،تدعوا إىل قيم
احلضارة اهليومسيحية ،وأن الكثري من املثقفني والكتاب
والسياسيني أشاروا إىل أن أساس قيم وأخالق وحضارة أمريكا،
هي قيم وأخالق احلضارة اليهودية ،فعلى سبيل املثال ال احلصر،
أشار "موشي دافيز" يف كتابه "أمريكا واألرض املقدسة" ،إىل أن
التوراة يف املعتقدات األمريكية هي مصدر اإلميان ،فلغتها
وخياالهتا وتوجيهاهتا األخالقية تشكل جزءا ال يتجزأ من
الشخصية األمريكية)34(.لذا فإن حركة اإلصالح الربوتستانيت،
منذ مارتن لوثر وجون كالفني ،أعادت االعتبار إىل اليهودية،
وكان لكتاب مارتن لوثر "املسيح ولد يهوديا" تأثري كبري الثقافة
السياسية األمريكية .فمن الثابت تارخييا ،أن الكنيسة
الربوتستانتية قد لعبت دورا فعاال وهاما يف قيام إسرائيل ،عن
طريق حشد الرأي العام الغريب -األمريكي ،ومجع األموال هلم
وتشجيع اهلجرة اليهودية إىل فلسطني .ففي عام  1111أصدر
جملس الكنائس العاملي ،الذي يضم كنائس بروتستانتية

وأرثوذكسية واملنعقد يف نيو دهلي ،بيانا جاء فيه" :العداء للسامية
خطيئة ضد اهلل ،ضد اإلنسان ،علينا يف التعليم املسيحي أالّ
نلقي األحداث التارخيية اليت أدت إىل صلب املسيح على عاتق
الشعب اليهودي ،فاملسسولية تقع على إنسانيتنا املشرتكة،
()32
وليست حمصورة يف مجاعة معينة أو قوم".
عليه ميكن القول ،أنه أصبح العهد القدمي  ،بعد قيام
الربوتستانتية يف القرن السادس عشر على يد الراهب واملصلح
مارتن لوثر ،مرجعيا أصليا ورافدا ثابتا يف الثقافة السياسية
األمريكية ،وأصبحت عودة اليهود إىل أرض امليعاد بشارة بقدوم
املسيح ودليال على صحة الكتاب املقدس ومرجعيته .فاملذهب
الربوتستانيت األمريكي تسمن ،بأن نبوءة التوراة حول إنقاذ كل
إسرائيل كافة سوف تتحقق ،فالنسبة هلم إن إسرائيل اجلديدة أمة
مثلما كانت إسرائيل القدمية بالضبط .لذا ميكن التأكيد على أن
االجتاهات الدينية ،خاصة املسيحية -اليهودية ،أثرت بشكل
كبري على الثقافة السياسية األمريكية ،بل أصبحت هناك ارتباط
عضوي بني املسيحية -اليهودية يف أمريكا ،وبالتايل بني
الربوتستانت واليهود ،وأخريا بني أمريكا وإسرائيل ،حيث
أصبحت إسرائيل عند األمريكيني هي وطن األجداد الذين
تقص قصصهم التوراة.

المبحث الثاني :البعد الديني في
العالقات األمريكية اإلسرائيلية

إن العالقات بني الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل ،سواء
يف الثقافة السياسية األمريكية أو على صعيد السياسة اخلارجية
األمريكية جتاه إسرائيل ،تتميز بكوهنا عالقات استثنائية تربطهما
عالقة مصاحل عضوية الميكن الفصل بينهما .لذا السسال
املطروح هنا ،هل هناك جانب ثقايف -ديين يف العالقة حبيث
جيعل العالقة بينهما أكثر من عالقة سياسية أو اقتصادية أو
عسكرية ،خصوصا وأن العامل الديين ،بتأثري من الفكر الديين
لدى املهاجرين األوائل واملذهب الربوتستانيت ،وبتأثريمن اللويب
اليهودي األمريكي وتيار الصهيونية -املسيحية ،تعترب من العوامل
املهمة اليت تسثر على العملية السياسية ويف صنع السياسة
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اخلارجية األمريكية جتاه إسرائيل .لذا سنتعرض يف هذا املبحث
على موقع إسرائيل يف االسرتاتيجية األمريكية ،ومدى تأثري
اللويب اليهودي يف صنع السياسة اخلارجية األمريكية ،باإلضافة
إىل تأثري الصهيونية املسيحية ومنظماهتا يف العالقات األمريكية
اإلسرائيلية ،وذلك يف ثالثة مطالب وعلى النحو التايل:

المطلب األول :موقع إسرائيل في االستراتيجية األمريكية
إن العالقات بني إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية ،هي
ليست عالقات طبيعية أو عادية ،أو جمرد عالقات سياسية أو
اقتصادية أو أمنية ،وإمنا هي عالقات من نوع خاص جدا،
وحتكمها أبعاد قيمية وأخالقية ،فالدعم األمريكي إلسرائيل
الالحمدود على مجيع األصعدة السياسية واالقتصادية والثقافية
والعسكرية هو دعم ثابت ودائم مل يتغري  ،إال بشكل طفيف،
حىت اآلن .ألن إسرائيل حتتل موقع القلب يف االسرتاتيجية
األمريكية يف الشرق األوسط ،وجتمعهما مصاحل عضوية حيوية
متكاملة ،وأن أمن ومحاية إسرائيل هي جزء ال يتجزأ من األمن
القومي األمريكي .وهذا ما أكده الساسة واملفكرون والرؤساء
األمريكيون ،منذ نشأة إسرائيل ،بل منذ وعد بلفور ،وحىت اآلن.
فما من مرشح للرئاسة يف الواليات املتحدة األمريكية ،سواء كان
من احلزب اجلمهوري أو احلزب الدميقراطي ،إال وأعرب عن
التزامه الثابت باحلفاظ على أمن إسرائيل ومحايتها ،وعلى تفوقها
العسكري والنوعي على سائر دول املنطقة ،باإلضافة إىل االلتزام
الدائم بدعم إسرائيل يف اجملال االقتصادي والسياسي .وإن كل
رؤساء أمريكا يسيدون إسرائيل على طول اخلط ،إما تأثرا باللويب
اليهودي والفكر املسيحي -الصهيوين ،أي العتبارات دينية ،أو
العتبارات املصاحل األمريكية يف املنطقة ،أو ألسباب شخصية
كضمان احلصول على الفوز مبقعد الرئاسة ،وبعض الرؤساء
كانت حتركهم الدوافع الثالثة معا .لذا فمنذ صدور وعد بلفور
عام  ،1117وبعد ذلك إنشاء دولة إسرائيل عام  ،1140وأمريكا
تسيد وتدعم إسرائيل وأهدافها دون تردد وبال حدود .وقد أيدت
أمريكا حلد اآلن كل حتركات وسياسات وحروب إسرائيل ،حىت
لو كانت غري شرعية أو منتهكة لقواعد القانون الدويل العام،
واستخدمت أمريكا ،منذ إنشاء الدولة اإلسرائيلية وحلد اآلن،
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حق الفيتو ،أو هددت باستخدامها ،يف جملس األمن ضد أي
قرار يدين إسرائيل أو ميس أهداف ومصاحل إسرائيل ،وشكلت
()31
عائقا مستمرا ضد أي توجه ضد إسرائيل.
فمباشرة بعد صدور وعد بلفور ،أعلن الرئيس "وودرو
ولسون" ،بأنه كربيب بيت قس ،ينبغي أن يكون قادرا على
املساعدة على إعادة األرض املقدسة ألهلها)37(.وأعلن جملس
النواب األمريكي ،ردا على وعد بلفور ،دعمه إلسرائيل،
باإلشارة إىل أن الشعب اليهودي كان يعتقد لقرون طويلة،
ويتشوق إلعادة وطنه القدمي ،وبسبب ما متخضت عنه احلرب
العاملية األوىل ودور اليهود فيها ،فيجب أن مي ّكن الشعب
اليهودي من إعادة إنشاء وتنظيم وطن قومي يف أرض آبائه مما
يتيح حياة يهودية وثقافة مثمرة يف األرض اليهودية القدمية.
وأكد جملس الشيوخ األمريكي عام  ،1155بأن الواليات
املتحدة تسيد وحتبذ إقامة وطن قومي للشعب اليهودي يف
فلسطني طبقا للشروط اليت يتضمنها وعد احلكومة الربيطانية
واملعروف بوعد بلفور)30(.لذا فإن الكوجنرس األمريكي اختذ يف
العام  1144قرارا تتعهد الواليات املتحدة مبوجبه بذل قصارى
جهدها من أجل فتح أبواب فلسطني أمام اليهود للدخول إليها
حبرية ،وإلتاحة الفرصة أمامهم إلستعمارها وإنشاء دولة
يهودية)31(.وقد أيد "روزفلت" هذا القرار يف برناجمه االنتخايب
للرئاسة األمريكية عام  ،1144ووعد ،يف حال فوزه ،على حتقيق
هذا اهلدف .لذا بالرغم من أن وعد بلفور كان وعدا بريطانيا
بإنشاء دولة إسرائيل يف فلسطني ،ولكن أمريكا هي اليت أسستها
بالفعل ،ودعمتها بكل الوسائل لتبقى قوية ومستمرة ،وإهنا ال
زالت الداعم الرئيسي إلسرائيل .وإن دعم أمريكا إلسرائيل،
وإن اختلف بني فرتة وأخرى ،بسبب حتوالت وتغريات سياسية
يف منطقة الشرق األوسط ،أو بسبب تغريات يف اإلدارات
األمريكية ،فاملعروف أن اجلمهوريني أقرب إىل إسرائيل من
الدميقراطيني ،ولكن مع ذلك فإن دعم أمريكا إلسرائيل ثابت،
كالتزام سياسي وأديب وحىت ديين ومل يتوقف أبدا .فمنذ العام
 1141وحىت بداية التسعينات ،بلغت املساعدات األمريكية
العادية املعلنة  15.2مليار دوالر ،وهي توازي مساعدات أمريكا
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لدول الصحراء األفريقية الكربى ودول أمريكا الالتينية ومنطقة
الكارييب جمتمعة يف نفس الفرتة )48(.هذا ما عدا عن القروض،
واملساعدات غري املعلنة ،واملساعدات الطارئة والعاجلة إلسرائيل
يف حروهبا ضد العرب يف الستينات والسبعينات والثمانينات.
فحرب أكتوبر  1173فقط ،كما يشري ستوفار اخلبري االقتصادي
يف واشنطن ،كلفت أمريكا 728مليار دوالر ،كدعم إلنقاذ
إسرائيل ،باالضافة إىل اخلسائر اليت تكبدهتا أمريكا بسبب
استخدام احلكومات العربية النفط سالحا ومنع بيعه ألمريكا،
وأفضى ذلك إىل ركود اقتصادي يف أمريكا )41(.لذا منذ
السبعينات بلغت املساعدات األمريكية املعلنة إلسرائيل يف
املتوسط أكثر من ملياري دوالر سنويا .ويف عهد بوش االبن
ازدادت املساعدات األمريكية إلسرائيل بشكل كبري ،لتصل يف
بعض األحيان إىل  1-2مليار دوالر .حيث تلقت إسرائيل
حوايل  %48من إمجايل املساعدات اخلارجية األمريكية
املخصصة للعامل .وكشفت صحيفة كريستان ساينس منيتور
األمريكية ،بأن إسرائيل كلفت الواليات املتحدة حلد اآلن ماليا،
أكثر من  11ترليون دوالر .أي أن أمريكا منحت لكل
مواطن إسرائيلي قرابة  18ماليني دوالر ،بناء على
()45
عدد سكان إسرائيل.
لذا فالدعم األمريكي السياسي والعسكري واالقتصادي
ثابت ومستمر حلد اآلن ،وأن هذا الدعم ليس نابع فقط عن
التزام وعالقة مصاحلية واسرتاتيجية ،بل كالتزام أديب وأخالقي،
وثقايف -ديين أيضا ،كما يسكد ويفتخر هبذه العالقة الكثري من
األمريكيني والرؤساء األمريكيني .وقد بني "جيمي كارتر" هذه
العالقة أمام الكنيست اإلسرائيلي عام  ،1171بقوله" :لقد آمن
سبعة من رؤساء اجلمهورية أن عالقة أمريكا بإسرائيل أكثر من
جمرد عالقة خاصة .لقد كانت وال تزال عالقة فريدة ال ميكن
تقويضها ،ألهنا متأصلة يف وجدان وأخالق وديانة ومعتقدات
الشعب األمريكي ،إننا نتقاسم معا تراث التوراة" .وأعلن عن
إدانته ملن يتهم اليهود بقتل املسيح مبعاداة السامية ،وأكد أن
السالم هو االعرتاف بإسرائيل من قبل جرياهنا والعامل ،وحبق
إسرائيل يف الوجود إىل األبد ،وحقها يف الوجود

بسالم)43(.وصرح الرئيس "ريغان" أمام جمموعة من القادة
اليهود ،بأن إسرائيل هي الدميقراطية الثابتة الوحيدة اليت ميكن أن
نعتمد عليها كموقع حلدوث هرجمدون*** )44(.إذن إن أمريكا
وإسرائيل حتكمها عالقة خاصة واستثنائية تعتمد على قيم
ومصاحل مشرتكة ،وهذا ما أكده "كلينتون" يف بيانه االنتخايب
حول إسرائيل جاء فيه ،بأنه ونائبه آل جور ،على قناعة بأن
أمريكا وإسرائيل شريكتان يف عالقة خاصة مبنية على قيم
ومصاحل مشرتكة ،وبأنه ال ينبغي التخلي عن تعهداتنا إلسرائيل
وبااللتزام جتاه احلفاظ على التفوق العسكري النوعي إلسرائيل
على أعدائها )42(.وقد استخدم كلينتون يف خطابه االفتتاحي
 1117استعارة مكنية من التوراة ،حينما قال" :اسرتشادا بالرؤية
القدمية ألرض امليعاد ،فلنوجه أبصارنا اليوم إىل أرض ميعاد
جديدة")41(.إشارة إىل إسرائيل .وأن الرئيس "جورج بوش األب"
أكد يف حديث له ،بأننا كنا وسنظل نسيد إسرائيل ،ولن نقلل
من العالقات اخلاصة واملميزة مع إسرائيل ،ونقلل من مفهوم
العالقات اإلسرتاتيجية األمريكية اإلسرائيلية )47(.ومل يتوان
الرئيس "جورج بوش االبن" يف إظهار الوالء إلسرائيل .حيث
أشار إىل أنه جيب على الواليات املتحدة الوقوف إىل جانب
حليفتنا وصديقتنا إسرائيل ،فهي تسعى لنفس اهلدف اليت تسعى
إليه )40(.وأظهر بوش االبن العالقة الدينية بشكل واضح خالل
االحتفال بإعادة تنصيبه ،حيث مل يسكد فقط على ترحيبه بالقيم
املسيحية كما جاء هبا املسيح ،بل أكد على ترحيبه بالقيم
اليهودية كما جاءت يف الوصايا العشر .وصرح بأن أفضل
األصدقاء اليت ميكن إلسرائيل أن تعتمد عليهم ،هم من يعتربون
أن الكتاب املقدس ال يتضمن كلمة الرب ،بل إن إسرائيل هي
كلمة الرب)41(.وأن الرئيس احلايل" باراك أوباما" صرح أمام
"االيباك" خالل محلته االنتخابية ،بأن القدس ستظل العاصمة
األبدية إلسرائيل .هذا وباإلضافة إىل الكثري من التصرحيات
والسياسات اليت تسكد بأن العالقة بني إسرائيل وأمريكا
عالقة خاصة واستثنائية.
وعليه يرى الباحث ،إن الرباط الذي يشد أمريكا إىل
إسرائيل هو رباط خاص جدا ،وأن العالقة بني الدولتني هي
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عالقة مميزة وفريدة بني األمم ،بل إهنا عالقة عضوية الهوتية ،ال
ميكن الفصل بينهما ،حيث أن إسرائيل تعترب جزءا ال يتجزأ من
املصاحل احليوية األمن القومي األمريكي .فاملاليني من األمريكيني
الربوتستانت ،والكثري من املفكرين ورجال الدين والساسة
والرؤساء األمريكيني ،يدعمون إسرائيل عن إميان كامل ،على
األقل ظاهريا ،بأن دعم أمريكا إلسرائيل ليست فقط التزاما
سياسيا ،وإمنا رسالة إهلية بسببها يبارك اهلل أمريكا .لذا فما من
مرشح لرئاسة اجلمهورية أو حىت جمللسي النواب والشيوخ ،إال
ويتسارع بطلب الربكة والتأييد من اللويب اليهودي ،وال يتوان يف
إظهار الوالء إلسرائيل .ونرى بشكل واضح الدعم الالحمدود
إلسرائيل من قبل أمريكا على مجيع األصعدة ،بل ميكن القول
إن سر وجود إسرائيل وبقاءها كدولة هلا كياهنا وسطوهتا يف
منطقة الشرق األوسط هو الواليات املتحدة األمريكية ،وأنه لوال
أمريكا ملا كانت إسرائيل.

المطلب الثاني :دور اللوبي اليهودي في صنع السياسة

األمريكية

يعترب اللويب الصهيوين -اليهودي ،فاعال مهما ومسثرا رئيسيا
يف سياسة الواليات املتحدة األمريكية ،الداخلية واخلارجية،
ويضم هذا اللويب حوايل أربعة آالف مجعية ومسسسة يهودية
منتشرة يف الواليات املتحدة األمريكية ،مثل ،مجعية "بين بريث"،
اليت تعترب أقدم مجعية يهودية ضاغطة على السياسة اخلارجية
األمريكية لصاحل إسرائيل ،وعصبة مناهضة االفرتاء ،واألمريكيون
املناصرون إلسرائيل آمنة ،وعصبة الصداقة اإلسرائيلية األمريكية،
واللجنة اليهودية األمريكية ،والكوجنرس اليهودي األمريكي،
والشراكة اإلسرائيلية األمريكية ،واألساتذة اجلامعيون األمريكيون
من أجل السالم يف الشرق األوسط ،واالحتاد الصهيوين
األمريكي ،واملنظمة الصهيونية العاملية ،واملنظمة الصهيونية يف
أمريكا.....اخل )28(.ولكن أشهر تلك املنظمات وأشدها تأثريا
يف السياسة الداخلية ويف السياسة اخلارجية األمريكية جتاه الدعم
الالمتناهي إلسرائيل ،هي اللجنة اإلسرائيلية األمريكية للشسون
العامة (إيباك) ،واليت يرتدد امسها دائما يف ما يتعلق بالعالقات
األمريكية اإلسرائيلية ،وبالدعم األمريكي إلسرائيل ،وأصبحت
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توصيات مسمترها السنوي ،الذي يعقد يف إبريل كل عام ،كما
يشري البعض ،هي اخلطوط الرئيسية للسياسة اخلارجية األمريكية
جتاه إسرائيل يف الكثري من األحيان .حيث يشري "بول فنديل"،
النائب السابق يف جملس النواب األمريكي ،إىل أن "إيباك" هي
أكثر مسسسة تأثريا على السياسة العامة ،ويشري أيضا إىل أهنا
تتحكم فعال بكل تصرفات الكابتول هيل"الكوجنرس
األمريكي" ،بشأن السياسة الشرق أوسطية ،ويكاد مجيع أعضاء
جملسي الشيوخ والنواب يرضخون لضغوط وأجندة هذه اللجنة،
ألن معظمهم يعترب إيباك ذات قدرة سياسية تتيح أمامهم فرص
()21
النجاح يف االنتخابات أو تقضي عليهم.
بالرغم من أن اليهود األمريكيني ال ميثلون أكثر من %5.1
من السكان ،فإهنم ميثلون يف الواقع  %58من املليونريات
املستعدين لدفع مثن اآلراء املسيدة إلسرائيل ،من خالل جلنة
العالقات العامة اإلسرائيلية األمريكية ،اليت مجعت قرابة 1
مليارات دوالر دعما إلسرائيل خالل عام  )25(.1111فإهنم
يتمتعون بنفوذ اقتصادي كبري داخل الواليات املتحدة ،وميتلكون
قوة إعالمية كبرية ،اليت من خالهلا يضغطون على الساسة
األمريكان ،ويسثرون على الرأي العام األمريكي ،وذلك خللق
املواقف املسيدة إلسرائيل .فالكثري من أثرياء اليهود حيددون،
بفضل مسامهاهتم املالية ،مصري االنتخابات يف كافة املستويات
السياسية ،إذ بفضل أمواهلم وجهودهم يستطيع شخص ما أن
يصبح عضوا يف جملس الشيوخ أو جملس النواب ،أو حىت أن
يصبح رئيسا للواليات املتحدة األمريكية .إىل جانب ذلك فإن
أغلب الصحف اهلامة اليت تشكل الرأي العام األمريكي توجهه
ميتلكها اليهود .فعلى سبيل املثال ،يف انتخابات  ،1115مجعت
"إيباك" مبلغ  13مليون دوالر من اليهود األمريكيني اليت دعمت
هبا محلة كلينتون االنتخابية ضد بوش األب )23(.وبالتأكيد أن
هذا الدعم ليس جماناً ،بل مقابل تغيري مواقف السياسة
األمريكية لصاحل خطط ومشاريع دعم إسرائيل ،أو احلصول على
مناصب سياسية رفيعة ومتنفذة يف صنع السياسة اخلارجية
األمريكية ،فعلى سبيل املثال ال احلصر ،إن عدد املناصب
الرئيسية واملتنفذة اليت حصل عليها اليهود يف إدارة كلينتون ،يف
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وزارة اخلارجية وحدها بلغ سبع مناصب مهمة .لذا فإن إيباك،
ومجاعات الضغط اليهودية األخرى يف أمريكا ،استطاعت أن
تعمل كفاعل رئيسي ،وقوة مسثرة حقيقية على اإلدارة والكوجنرس
والرأي العام األمريكي ،مستخدمة مصادر الدعم املايل
واإلعالمي .وأن إيباك تتميز بأهنا أقوى التجمعات ذات
املصلحة املشرتكة يف السياسة اخلارجية وأحسنها إدارة ،وأكثرها
نفوذا يف واشنطن .وأشار النائب السابق "بول ن.بيت
()24
ماكولسكي" بصراحة أكثر ،إىل أن إيباك ترهب الكوجنرس.
وقد جنحت إيباك يف متويل وإجناح عشرات املرشحني الذين
أصبحوا أعضاء يف الكوجنرس ،يف مقابل الدفاع املطلق واملنتظم
عن الدولة اإلسرائيلية ،ومنع أي سياسة تقيد من حركتها يف
جمال الصراع العريب اإلسرائيلي ،بل وحىت منع أي قرار يدينها
مهما ارتكبت من جرائم ،ومهما خرقت املواثيق الدولية وأهدرت
حقوق اإلنسان )22(.ويسكد "كينني" ،املدير التنفيذي األول
لإليباك ،بأنه كان لنا دائما هناك يف واشنطن حليفاً قوياً هو
الكوجنرس ،وإىل كوجنرس الواليات املتحدة سلمنا قضيتنا ،وإىل
الكوجنرس حنن مدينون بقدر كبري من االمتنان ،وقد دعم
مقرتحاتنا ،والتزم بشكل ثابت ودائم بدعم إسرائيل على
املستوى العسكري والدبلوماسي )21(.وحسب رأي بعض
املسسولني األمريكيني ،فإن القضية ليست قضية نفوذ إيباك
البالغ ،بل هي خروجها عن السيطرة ،فهي آلة تندفع آليا وال
ضوابط هلا ،فإذا مل توافقها عوملت بشكل وحشي)27(.ومتكن
اللويب الصهيوين من اخرتاق اإلدارات والسياسات اخلارجية
األمريكية ،عن طريق احملافظني اجلدد ،الذين هم باألصل جمموعة
من الباحثني وأساتذة جامعيني وصحافيني ومفكرين وسياسيني،
ميارسون ضغطا على اإلدارات األمريكية ،الدميقراطية واجلمهورية،
لتنفيذ براجمهم وأهدافهم ،ولكنهم أقرب إىل احلزب اجلمهوري
منه إىل احلزب الدميقراطي .واحتلوا مناصب متنفذة يف إدارة
ريغان وبوش األب وكلينتون ،باألخص إدارة جورج بوش االبن.
وأغلبية هسالء من اليهود ،ويتميزون مواقفهم املسيدة إلسرائيل،
ليس كالتزام سياسي فقط ،بل كالتزام ثقايف وأخالقي أيضا،
حيث هلم ارتباطات فكرية وعملية مع إسرائيل .وإن الصفات

املميزة اليت جتمعهم هي إمياهنم بأن أمريكا بلد استثنائي وعليها
أن تقود العامل إىل شواطئ احلرية ،ويسيدون إستخدام القوة
لتحقيق املصاحل األمريكية ،واستخدام الضربات االستباقية،
وكذلك حبهم ووالؤهم ودعمهم إلسرائيل ،واهتامهم ملن خيالف
مواقفهم يف تأييدهم إلسرائيل بالعداء للسامية ،اليت تعين كراهية
اليهود بسبب دينهم أو ثقافتهم أو أصوهلم .ويف دفاعهم عن
مصاحل إسرائيل يزعمون أهنم يدافعون عن املصاحل األمريكية ،أو
أهنم يقولون أن ماهو يف مصلحة إسرائيل هو يف مصلحة
أمريكا )20(.حيث استطاع اللويب الصهيوين أن جتذر عقيدة لدى
األمريكيني ،وخاصة احملافظني اجلدد ،بأن إسرائيل هي الشريك
األكرب ألمريكا يف سياسات العامل ،وهي حتتل مكانة مقدسة يف
الفكر والسياسة األمريكيني .حىت أن رجال مثل "وليام بنيت"،
وزير التعليم السابق ،أعلن أن الواليات املتحدة وإسرائيل وحدمها
من بني دول العامل مشرتكان يف القيام مبهمة الرب ،وقال" :أنا
نفسي واحد من عشرات املاليني الذين رأوا يف تأسيس وإزدهار
الدولة اليهودية ،اليد اليت امتدت من الرب باخلري شاهدة على
تأسيس دولتنا" )21(.وبالنسبة إىل "إرفنج كريستول" ،األب
الروحي للمحافظني اجلدد ،فإن الدولة الصهيونية تصبح االلتزام
املعنوي األول ،وأساس كل املبادئ املعنوية األخرى ،ويشري إىل
أنه على إسرائيل أن تقرر لنفسها ما هو قانوين وما هو أخالقي،
وذلك على قاعدة واحدة ،وهي ما هو جيد لليهود وما هو يف
()18
مصلحة اليهود.
وإن معهد املشروع األمريكي للسياسات العامة واألحباث ,
ومعهد مشروع القرن األمريكي اجلديد ،ومعهد واشنطن
لسياسات الشرق األدىن ،وهريتدرج فاونديشن (مسسسة
الرتاث) ،ومركز سياسات األمن (سي.إس.يب) ،واملعهد اليهودي
لشسون األمن القومي ،ومعهد هدسون ،ومعهد الدراسات
السياسية واألسرتاتيجية املتقدمة ،ومسسسة الدفاع عن
الدميقراطيات ،تعترب من مراكز الفكر حلركة احملافظني اجلدد،
بدعم وتأثري اللويب الصهيوين .لذلك ال ختفي هذه املراكز
واملعاهد يف أدبياهتا صالهتا املمتدة بإسرائيل ودعمها الالحمدود
إلسرائيل ،باإلضافة إىل اجملالت واجلرائد اليت تصدر يف أمريكا،
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كالواشنطن تاميز ،وذي نيو ريبابليك ،وذي ناشيونال إنرتنت،
والويكلي ستاندرد ،وكومنرتي......اخل ،اليت تسثر على الرأي
العام األمريكي والساسة األمريكيني لكسب دعمهم إلسرائيل
كإلتزام أديب وأخالقي وسياسي .لذا ميكن القول ،أن اللويب
الصهيوين -اليهودي ،بأجندهتا ومنظماهتا ،ووسائلها تعترب فاعل
مهم ومسثر يف صنع السياسة اخلارجية األمريكية ،بشكل مباشر
وغري مباشر بل ميكن القول ،أن كل الرؤساء األمريكيني ،يسعون
لكسب التأييد اإلسرائيلي خالل"اإليباك" ،واملنظمات األخرى.
ويعلنون تأييدهم املطلق السرائيل ،والتزامهم الثابت
بدعم اسرائيل على مجيع األصعدة السياسية،
األقنصادية ،الثقافية ،والعسكرية.
المطلب الثالث :تأثير الصهيونية -المسيحية على العالقات

األمريكية اإلسرائيلية
إن احلركة الصهيونية نشأت بتأثري من عاملني رئيسيني:
أوهلما ،الوعد اإلهلي ،الذي يعترب أن لليهود حقا إهليا يف أرض
فلسطني ،وهذا ما نصت عليه التعاليم التلمودية حسب زعمهم،
مثل" :من النهر -الفرات -إىل البحر العريب -النيل -يكون
ختمكم" ]سفر التيه .[11/و "أهنا لكم مرياث أبدي" .وكلم
الرب موسى فقال له" :أنا يهوه" ]سفر اخلروج .[1 /و "يهوه
الرب اختار لنفسه صهيون -القدس -لتكون مسكنا له"
]سفر مزمور .[3 /وثانيهما ،أن احتقار الشعوب هلم على مر
العصور ،ويف مجيع األمكنة ،وإذالهلم يف مجيع األمكنة اليت
يعملون هبا ،أدى إىل تسريع نشوء احلركة الصهيونية)11(.لذلك
فصهيون ،أي القدس ،هي العاصمة الدينية واألبدية والسياسية
لليهود حسب معتقداهتم .أما بالنسبة للصهيونية املسيحية ،ففي
الواليات املتحدة األمريكية ،أكثر من  71مليون بروتستانيت
ينتمون إىل  588طائفة ،وأكثر هذه الطوائف وأكربها هي
الطائفة التدبريية  ،Indispenationاليت يبلغ عددها أكثر من
 48مليون ،وتعرف باسم "االنكلو ساكسون الربوتستانت
البيض  ،"White Anglosaxon Protestentومنها يربز أهم
القادة والشخصيات سياسياً واقتصادياً وإعالمياً يف اجملتمع
األمريكي .هذا التيار يسمى بالتيار الصهيوين املسيحي )15(.لذا
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يعترب تراث الالهوت الربوتستانيت البيوريتاين ،الرحم الذي
خرجت منه الصهيونية املسيحية األمريكية ،وقبل صهيونية هرتزل
بعقود ،وهو الرتاث الذي رفد الثقافة والسياسة يف الواليات
املتحدة باعتقاد االلتزام بإقامة إسرائيل ،واالحنياز هلا كالتزام
()13
الهويت وثقايف مث سياسي.
من أهم معتقدات التيار املسيحي -الصهيوين ،قبل قيام إسرائيل
عام  ،1140أنه كان يسمن بأن اليهود هم الشعب املختار ،أي
األمة املفضلة عند الرب على سائر البشر ،وأن اهلل وعد اليهود
بأرض امليعاد ،أي أن هناك ارتباطا أبديا بني هذا الشعب
املختار واألرض املقدسة (فلسطني) كما وعد اهلل ،وكذلك
ترقب عودة املسيح يف القدس حني يتجمع فيها كل يهود العامل،
وكان هذا هو األساس الروحي هلجرة اليهود إىل فلسطني إلقامة
الوطن القومي)14(.وبعد قيام إسرائيل أصبحت أيديولوجية
معىن دينيا،
الصهيونية املسيحية تقوم على ،إعطاء كلمة إسرائيل ً
وليس جمرد اسم دولة ،وااللتزام األخالقي والديين الثابت والدائم
بدعم إسرائيل وليس جمرد التزام سياسي متغري ومتحرك وفقا
ملقتضيات لعبة األمم ،واعتبار شرعية الدولة اليهودية مستمدة
من التشريع اإلهلي )12(.وبالتايل اعتبار قيام إسرائيل حتقيقا
للنبوءات الدينية ،وإستمرار العمل بالشعار الذي يقول" :إن اهلل
يبارك إسرائيل ويلعن العنيها" .وأنه يتعني على أساس ذلك
تقدمي كل أنواع الدعم واملساعدات املادية واملعنوية إلسرائيل
للحصول على بركة الرب )11(.وهذا يعين أن القانون الذي يطبق
على اليهود وإسرائيل هو قانون إهلي .وأنه حني يتعارض القانون
اإلهلي مع القانون الدويل ،فإن القانون اإلهلي هو الذي جيب أن
ينفذ ،ألنه يعكس اإلرادة اإلهلية ومشيئته .ويعترب "جون
سكوفيلد" ،األب الالهويت للصهيونية املسيحية يف الواليات
املتحدة ،الذي أشار إىل أن تعاليمنا تقوم على االعتقاد بأن هلل
برناجمني وشعبني يتعامل معهما .مها إسرائيل وأمريكا ،وأن
إسرائيل هي مملكة اهلل على األرض ،وأن الكنيسة املسيحية هي
مملكة اهلل يف السماء )17(.لذا فإن قيام إسرائيل كان يعترب عمال
دينيا مبوجب تعاليم الكنيسة الصهيونية املسيحية ،كذلك فإن
احملافظة على إسرائيل ومساعدهتا ودعمها والدفاع عنها يعترب
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عمال دينيا أيضا مبوجب تعاليم هذه الكنيسة .وللتيار الصهيوين
املسيحي الكثري من املنظمات واملسسسات اليت تسعى لتحقيق
أجندهتا والرتويج هلا .وهلذه املنظمات تأثري ملموس على الرأي
العام األمريكي ،وعلى الساسة والرؤساء األمريكيني .حيث
يوجد اآلن أكثر من  528منظمة من منظمات املسيحية
الصهيونية ،من أمهها" ،االئتالف املسيحي" ،اليت أسسها القس
بات روبرتسون ،واليت تعترب القلب احملرك ملنظمات املسيحية
الصهيونية واألصولية ،واملصرف األمريكي املسيحي من أجل
إسرائيل ،واملهمة األساسية هلذه املنظمة هو متويل بناء
املستوطنات اليهودية ومتويل هتجري اليهود إىل إسرائيل ،واالحتاد
املسيحي من أجل سالمة أمريكا ومهمتها ربط سالمة أمريكا
بسالمة إسرائيل ،وتاف الرعويات االجنيلية ومهمتها جتييش
الرأي العام األمريكي وراء إسرائيل ،واألغلبية األخالقية اليت
أسسها القس جريي فالويل ،واليت تسكد على االرتباط الديين بني
أمريكا وإسرائيل ،والسفارة املسيحية الدولية للدفاع عن حق
إسرائيل يف القدس ،وكذلك مسمتر القيادة املسيحية من أجل
إسرائيل ،ومنظمة الصوت املسيحي ،ومنظمة املسيحيون
()10
املتحدون من أجل إسرائيل ،ومنظمة جبل املبعد.....اخل.
وكل هذه املنظمات واملسسسات تدعم إسرائيل ماديا ومعنويا،
وعن طريق االعالم والرأي العام والضغط على القادة السياسيني
يف أمريكا للوقوف إىل جانب إسرائيل كواجب ديين .وال يوجد
اختالف كبري بني الصهيونية املسيحية واليمني املسيحي ،حيث
كالمها يدعمان بقاء وأمن إسرائيل ويهودية القدس ،ولكن
اليمني املسيحي يسمن فقط بضرورة حتول اليهود إىل املسيحية
قبل جميء املسيح حىت يشملهم اخلالص ،بعد بناء اهليكل،
وذلك ما يفجر التناقض أحيانا بني اللويب اليهودي واليمني
املسيحي .وإن أبرز أعالم الصهيونية املسيحية ،من القساوسة
اإلعالميني ،مثل بات روبرتسون ،وجريي فالويل ،وجيم بيكر،
وأورال روبرتس ،وكنيث كوبالند ،وريتشارد دي هان ،وريكس
مهربد وآخرون .هلم برامج إذاعية وتلفزيونية كثرية تسكد الدعم
الدائم والتأكيد على العالقة العضوية الالهوتية بني أمريكا
وإسرائيل .فعلى سبيل املثال ،تشري "غريس هالسل" ،إىل أنه

توجد يف الواليات املتحدة حوايل  088كاهن أصويل ،يقدم
معظمهم برامج عرب ألف حمطة راديو ومائة حمطة تلفزة مسيحية-
صهيونية )11(.ويقدر عدد املشاهدين واملستمعني لرباجمهم
بعشرات املاليني شهريا ،والذين يتأثرون بأفكارهم ومعتقداهتم،
وبالتايل يشكلون قوة مسثرة يف االنتخابات ،وأحيانا كثرية عامل
حاسم يف فوز أحد املرشحني للرئاسة أو املرشحني للكوجنرس
األمريكي مبجلسيه النواب والشيوخ .واجلدول أدناه فقط منوذج
يسكد مدى قوة هسالء وبراجمهم من خالل األعداد
الكبرية للمشاهدين.
()78

برامج الكنائس التلفزيونية حسب املشاهدين

عدد المشاهدين شهريا

البرنامج

مقدمه

ساعة من إجنيل زمان

جريي فالويل

2.6

جريي فالويل اليف

جريي فالويل

41

نادي السبعمائة

بات روبرتسون

46.4

توقع معجزة

أورال روبرتس

6

بالمليون

جمدوا الرب

جيم بيكر

2.5

احلملة الصليبية األسبوعية

جيمي سواجرت

9

دراسة يف الكلمة

جيمي سواجرت

1.2

ساعة من القوة

روبرت شيللر

6.6

كينث كوبالند

كينيث كوبالند

1.9

يعترب جريي فالويل ،من األوائل الذين صرحوا علنا بأن دعم
الواليات املتحدة إلسرائيل ليس من أجل مصلحة إسرائيل فقط،
وإمنا من أجل مصلحة الواليات املتحدة نفسها ،وأن دعمه
إلسرائيل غري مشروط ،وأن إسرائيل هي خط الدفاع األمريكي
يف الشرق األوسط ،وال أعتقد أن يف وسع أمريكا أن تدير
ظهرها لشعب إسرائيل ،فالرب يتعامل مع الشعوب بقدر ما
تتعامل الشعوب مع اهليودي )71(.وأعلن بات روبرتسون ،بأن
قيام إسرائيل حتقيق لنبوءات التوراة ،وأن الرب يقف إىل جانب
إسرائيل وليس إىل جانب العرب ،وأن تأييد إسرائيل هي مسألة
دينية أكثر منها سياسية )75(.أما القس والواعظ التلفزيوين
"مايك إيفانز" ،فقد أعلن يف برناجمه "إسرائيل مفتاح أمريكا
للبقاء" ،الذي يبث يف  28حمطة تلفزيونية عرب  52والية ،بأن
إسرائيل تلعب دورا حامسا يف املصري الروحي والسياسي ألمريكا،
()73
وأن بقاء إسرائيل حيوي لبقاء أمريكا.
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وعلى هذا األساس ميكن القول ،لقد جنحت منظمات
الصهيونية املسيحية يف ترويج االعتقاد بأن دعم أمريكا إلسرائيل
ليس فقط إلتزاما سياسيا ،وإمنا رسالة إهلية وإلتزام ديين.
والتحالف والتآلف العضوي الالهويت بني الصهيونية واملسيحية،
انعكس تأثريه على السياسة اخلارجية األمريكية يف الشرق
األوسط عموما ،والصراع العريب االسرائيلي على وجه اخلصوص.
حيث جند االحنياز األمريكي إلسرائيل ،والتحالف معها فاق
املصاحل السياسية واالقتصادية واألمنية ،وإمنا بات عالقة عضوية
مبنية على أساس عقيدي .لذلك فبعد ساعات من إعالن دولة
إسرائيل ،أعلنت الواليات املتحدة األمريكية دعمها الكامل هلذا
الكيان وتضامنها التام مع سياسات إسرائيل ،حيث أضحى
ضمان وجودها واحلفاظ على امنها من أولويات السياسة
اخلارجية األمريكية يف هذه املنطقة .والدعم السياسي الالحمدود
هلا ،وعلى مدى اكثر من نصف قرن من الزمن ،من خالل
تأييدها لسياسات إسرائيل من جهة ،وعن طريق مترير قرارات
مسيدة إلسرائيل يف جملس األمن واستخدام حق الفيتو ضد أي
قرار معادي إلسرائيل من جهة أخرى .والدعم العسكري من
خالل املعونات العسكرية ،حيث حتصل إسرائيل على أحدث
تكنولوجيا السالح من الرتسانة األمريكية ،وهي الدولة الوحيدة
اليت تتغاضى الواليات املتحدة عن امتالكها لألسلحة النووية ،يف
حني حتتل وتعاقب دول أخرى لنفس الذريعة .وأن أمريكا تقيم
معها منطقة جتارة حرة ،وتزودها بأحدث ما توصل إليه التطور
التكنولوجي والبحث العلمي.كل هذا الدعم والرتابط جعل
العالقة بني أمريكا وإسرائيل أكثر من كوهنا عالقة مصاحل ،وإمنا
هي عالقة إستثنائية ال ميكن الفصل بينهما.

الخاتمة
إن العالقات بني الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل ال
تنحصر فقط بالعالقات االقتصادية أو األمنية أو السياسية ،وال
تربطهما فقط مصاحل سياسية واسرتاتيجية ،بل إن هذه العالقات
مبنية على إلتزام أخالقي -دائم ألمريكا جتاه إسرائيل ،وأن
العامل الديين يشكل جزءا مهما يف حتديد العالقات األمريكية
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اإلسرائيلية .هذه هي الفرضية األساسية اليت بنيت عليها هذه
الدراسة ،واليت من خالهلا توصلنا إىل عدة إستنتاجات ،وهي
كاآليت:
 - 1إن الرباط الذي يشد أمريكا إىل إسرائيل هو رباط خاص
جدا ،وأن العالقة بني الدولتني هي عالقة مميزة وفريدة بني
األمم ،بل إهنا عالقة عضوية الهوتية ،ال ميكن الفصل بينهما،
حيث أن إسرائيل تعترب جزءا ال يتجزأ من املصاحل احليوية واألمن
القومي األمريكي .فماليني الربوتستانت األمريكيني ،والكثري من
املفكرين ورجال الدين والساسة والرؤساء األمريكيني ،يدعمون
إسرائيل عن إميان كامل ،على األقل ظاهريا ،بأن دعم أمريكا
إلسرائيل هو السبيل األساسي لبقاء أمريكا السياسي والروحي،
فالتزام أولئك األمريكيني بالدولة اليهودية ينبين على النبوءات
التوراتية ،واإلميان بأن اليهود هم شعب اهلل املختار .ويصل األمر
حلد االعتقاد ،بأن دعم أمريكا إلسرائيل ليست فقط التزاما
سياسيا ،وإمنا رسالة إهلية بسببها يبارك اهلل أمريكا.
 - 2إن اللويب الصهيوين -اليهودي ،بأجندته ومنظماته،
ووسائله يعترب فاعل مهم ومسثر يف صنع السياسة اخلارجية
األمريكية ،بشكل مباشر وغري مباشر ،فما من مرشح لرئاسة
اجلمهورية أو حىت جمللسي النواب والشيوخ ،إال ويتسارع بطلب
الربكة والتأييد من اللويب اليهودي ،وال يتوان يف إظهار الوالء
إلسرائيل .وأن كل الرؤساء األمريكيني ،يسعون لكسب التأييد
اإلسرائيلي خالل"اإليباك" ،واملنظمات األخرى .ويعلنون
تأييدهم املطلق السرائيل ،والتزامهم الثابت بدعم اسرائيل على
مجيع األصعدة السياسية ،األقنصادية ،الثقافية ،والعسكرية .لذا
نرى بشكل واضح الدعم الالحمدود إلسرائيل من قبل أمريكا
على مجيع األصعدة ،بل ميكن القول ،إن سر وجود إسرائيل
وبقاءها كدولة هلا كياهنا وسطوهتا يف منطقة الشرق األوسط هو
الواليات املتحدة األمريكية ،وأنه لوال أمريكا ملا كانت إسرائيل.
 - 3لقد أصبح العهد القدمي  ،بعد قيام الربوتستانتية يف القرن
السادس عشر على يد الراهب واملصلح مارتن لوثر ،مرجعا
أصليا ورافدا ثابتا يف الثقافة السياسية األمريكية ،وأصبحت عودة
اليهود إىل أرض امليعاد بشارة بقدوم املسيح ودليال على صحة
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الكتاب املقدس ومرجعيته .فمارتن لوثر كان يعتقد ،وبعده
االعتقاد الربوتستانيت األمريكي ،بأن نبوءة التوراة حول إنقاذ كل
إسرائيل سوف تتحقق ،فبالنسبة هلم إن إسرائيل اجلديدة أمة
مثلما كانت إسرائيل القدمية بالضبط .لذا ميكن التأكيد على أن
االجتاهات الدينية ،خاصة املسيحية -اليهودية ،أثرت بشكل
كبري على الثقافة السياسية األمريكية ،بل أصبح هناك ارتباط
عضوي بني املسيحية -اليهودية يف امريكا ،وبالتايل بني
الربوتستانت واليهود ،وأخريا بني أمريكا وإسرائيل ،حيث
أصبحت إسرائيل عند األمريكيني هي وطن األجداد الذين
تقص قصصهم التوراة.
 - 4إن اجملتمع األمريكي والنظام السياسي ،منذ فجر التاريخ
األمريكي وحلد اآلن ،يتميز باالقتناع بأهنم شعب خاص
ومكلف مبهمة إنسانية من قبل الرب ،ولديه مصري مبني ورسالة
عاملية إهلية إلنقاذ العامل ،أي بناء العامل على القيم األمريكية.
 - 5لقد جنحت منظمات الصهيونية املسيحية يف ترويج
االعتقاد بأن دعم أمريكا إلسرائيل ليس فقط إلتزاما سياسيا،
وإمنا رسالة إهلية وإلتزام ديين .والتحالف والتآلف العضوي
الالهويت بني الصهيونية املسيحية ،انعكس تأثريها على السياسة
اخلارجية األمريكية يف الشرق األوسط عموما ،والصراع العريب
االسرائيلي على وجه اخلصوص .حيث جند االحنياز األمريكي
إلسرائيل ،والتحالف معها فاقا املصاحل السياسية واالقتصادية
واألمنية ،وإمنا باتت العالقة عالقة عضوية مبنية على أساس
عقيدي .لذلك فبعد ساعات من إعالن دولة إسرائيل ،أعلنت
الواليات املتحدة األمريكية دعمها الكامل هلذا الكيان وتضامنها
التام مع سياسات إسرائيل ،حيث أضحى ضمان وجودها
واحلفاظ على امنها من أولويات السياسة اخلارجية األمريكية يف
هذه املنطقة.
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ثوختة
ثةيوةندييَن وياليةتيَن ئيكطرتييَن ئةمريكى د طةل ئيسرائيلىَ ،ثةيوةندييَن ب طةلةك هيَزو موكمن ،ل سةر بنةمايىَ
هاوبةشيا بةرذةوةندييَن تايبةت د ناظ بةرا هةردوك دةولةتان ،وهةروةسا ل سةر بنةمايىَ هاوبةشيا ئاسايشا نةتةوايةتي يا
هةردوك دةولةتان ،ضونكة ئيسرائل هةظاىلَ بةردةوامة بو ب دةستظةئينانا بةرذةوةندييَن ئةمريكا ل دةظةرا روذهةالتا
ناظةراست .زيّدةبارى ئةف ثةيوةندى ية نةبةس ثةيوةندييَن سياسي يان ئابوورى ئان ئةمين نة ،بةلكو ئةف ثةيوةندى ية ل
سةر بنةمايةكىَ ئةخالقي -رةوشةنبريى -ئاييين هاتية دامةزراندن .لةورا دىَ بينني ض جاران ئةمريكا ثشتا خو نادةتة
ئيسرائيل .وهةردةم ئةمريكا يا بةردةوامة هاريكاريا ئيسرائيل بكةت ب هةمى رةنطا وب هةمى ريَكا و ب هةمى جوريَن
هاريكاريا ،ئابوورى وسياسي وعةسكةرى ورةوشةنبريى .زيَدةبارى ثاراستنا ئاسايشا نةتةوةيى يا ئيسرائيلى يا بوية بةشةك
َةكة بو دياركرنا اليةنىَ
ش سياسةتا ئةمريكى ل دونيايىَ  ،ب تايبةتي ل روذهةالتا ناظةراست .لةورا ئةف ليَكولينةوة ثيَكول
ئاييين ورةوشةنبريى د ظان ثةيوةنديان دا د ناف بةرا ئةمريكا وئيسرائيل ،وكارتيَكرنا ظى اليةنى ل سةر ثةيوةندييَن هةردوو
َينةوة ثيَك
دةولةتان ،وبةرسظا ظى ثرسيارىَ ديار بكةين :بوضى ئةمريكا ض جاران ئيسرائيل ناهيَليت؟ ئةفجا ،ئةف ليكول
هاتية ذ دوو بةشا ،بةشىَ ئيكىَ دىَ كارتيَكرنا ئاييين ،ب تايبةتى مةسيحى -يةهودى ،ل سةر هزر و رةوشةنبرييا سياسى
يائةمريكى دياركةن ،هةروةسا ظىَ رةوشةنبرييىَ ض كارتيَكرن هةية ل سةر سياسةتا ئةمريكى .بةشىَ دووىَ دىَ ئاماذىَ ب
ال يةنيَن ئايينى كةين دناظ ثةيوةندييَن ئةمريكى وئيسرائيلى دا ،ب ريَكا لوبيىَ يةهودى و ريَكخراويَن صةهيونى-
مةسيحى ،وكارتيَكرنا وان ل سةر سياسةتا دةرظةيا ئةمريكى هةمبةرى ئيسرائيل.

ABSTRACT
The relationships between the United States and Israel, are solid, strong and substantial since the Balfour Declaration
until now. These relations are not confined only to economic, security or political relations, but these relations are based
on a moral-cultural obligation. Therefore, we can interpret the United States bias to Israel since its inception and so far
that it is not just a political bias, based on the vital interests between the two countries, but we can say that the religious
factor is an important part of this bias, and determining the American-Israeli relations. This is the basic premise of this
research. Nowadays, millions of Americans support Israel on the full faith, that American support for Israel is the key to
the survival of American political, spiritual, and those relations between America and Israel are governed by culturalreligious relations. Therefore, we will discuss this research through discussing the religious roots in American political
thought, and by addressing the religious rules that prompted the first immigrants who came to America from England
and Europe, and through the influence of religion in American society, especially the Jewish Christian values. On the
other hand, we will address the religious dimensions of the American-Israeli relations, through research the impact of the
Jewish lobby on American policy-making toward Israel, and the Christian- Zionist impact on the American-Israeli
relations.
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دور تقنية المعلومات في أعادة هندسة عمليات األعمال

دراسة ميدانية ألراء عينة من القيادات اإلدارية في جامعة دهوك
سنان قاسم حسني حيدر
قسم ادارةاالعمال ،سكول اإلدارة واالقتصاد ،فاكوليت القانون واالدارة ،جامعة دهوك ،إقليم كردستان – العراق

(تاريخ استالم البحث 61 :أيلول  ،9002تاريخ القبول بالنشر 16 :أيار )9060

الخالصة
يهدد البحددث لددع التعددر علددع دور تقنيددة المعلومددات فددي أعددادة هندسددة عمليدات األعمددال فددي عدددد مددن ليددات جامعددة دهددوك  ،وتد اسددتقراء

مواضدديا البحددث باعتمدداد علددع األدبيددات اإلداريددة اات العالمددة ومددن د وضددا أنمددواب البحددث وعدددد مددن الارضدديات مددن اجددب ا تيددار العالمددة بددين
متغيرات البحث  ،وشملت عيندة البحدث (  ) 61فدردا مدن العمدداء ومعداونيه ور سداء الواددات اإلداريدة وعددد مدن األسداتةة فدي ليدات وواددات

جامعة دهوك  ،واستخدمت االستبانة أداة أساسية في جمدا بياندات البحدث وتد االعتمداد عددد مدن األسداليح اإلاةداتية لتحليدب عالمدة االرتبدا
واأل ر بين تقنية المعلومات و عادة هندسة عمليات اإلعمال ،

وتوصدب البحدث لدع عددد مدن االسدتنتاجات مدن أهمهدا وجدود عالمدة ارتبددا وتدأ ير بدين متغيدرات البحدث المدة ورة مدا تد وضدا عددد مددن

التوصيات التي ر زت علع أه مية ودور تقنية المعلومات في أعادة هندسة عمليات األعمال في الكليات المبحو ة ورتاسة الجامعة،

المقدمة
جن ددد يف الس ددنواا اةا ددية ب ددرو فك ددر هد د ا ع دداع العم ددال
وأدا بد د دداإلداراا إ إعد د ددادة الت كد د دده يف ن س د د د ا م د د د ا د د د ور
،ومتثلت بإعدادة هندسدة عمليداا العمدال ،وقدد شدل اةو دو
اهتمامد دداا دارس د د اإلدارة وإداراا اةنظمد دداا هبد ددد ف د ددم مد ددا
حتمله إعادة اهلندسة م إبدا الفكار وتأثه ورصانة التطبيق.
و تتمث د إعددادة هندسددة عمليدداا العمددال بإعددادة النظددر إ
ما تقوم به اةنظمة مد م دام  ،وحسدأل الفكدار الديت جدا ا هبدا
إعادة اهلندسة فانه جيأل إن تعيدد اةنظمداا بندا هياكل دا والبدد
م الص ر يف ذلك  ،إذ تعترب ه النقطدة الدتلل مد اهلياكد
البهوقراطيددة السددا دة يف منظمدداا العمددال والتقسدديم ة مدداا
العم وه دعو صرحية الستبدال الفكار السا دة اليت اعتدربا
قدمي ددة  ،واإلتي ددان مب ددا ه ددو جدث ددد وأكث ددر ن ع ددا وتواص د م د واق د
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اةنظماا احلايل ال ي اتسم بالتطور التقين والتكنولوج يف كافة
مراح د د التلطد ددي والتوجيد ددس واإلنتد ددا إذ أمسد ددت التقاند ددة أهد ددم
عنص د د ددر يف عملي د د دداا اإلنت د د ددا وأدا الوج د د ددا س يف منظم د د دداا
العمال كافة.
وانط قا م ه ا اة وم فقدد تمدم الب دس سدة جواندأل
حيددس تندداول ا ان دأل الول تقنيددة اةعلومدداا م د حيددس اة ددوم
والمهيددة والهدددا واةراح د واةكوندداا ،واخددت الثدداه من دا
بإع ددادة هندس ددة عملي دداا العم ددال مد د حي ددس م وم دده وفوا ددد
وأهدافده ومراحلدده ،أمددا ا اندأل الثالددس فاندده أشددتم علد اإلطددار
اةن ج د للب دس وا انددأل الراب د تندداول اختبددار أ ددوذ الب ددس
التوص د د د د إ أه د د ددم
وفر د د ددياته وأخ د د د دها يف ا ان د د ددأل ا د د ددام
االس ددتنتاجاا حي ددس كاد د ت النت ددا اةيداني ددة علد د مس ددتو
اجملموع دداا الب ثي ددة اةتمثل ددة بر اس ددة ا امع ددة والكلي دداا العلمي ددة
،والكليد دداا اإلنسد ددانية  ،وجد ددد أن هند دداك أارتبد دداط بد ددني متل د دهاا
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الب د د ددس ومبسد د ددتوثاا قوثد د ددة أو عاليد د ددة وك د د د لك وجد د ددد أن تقنيد د ددة
اةعلوماا تؤثر يف عملياا العمال.
.6

 :تقنية المعلومات:

6- 6ماهوم تقنية المعلومات
تعد تقنية اةعلوماا م اةوا ي اإلدارثدة اةعاصدرة ومد أهدم
الدواا الدديت تسددتلدم يف اةنظمددة لت قيددق الك ددا ة وال اعليددة
اةنظمية وك لك م أهدم الت ددثاا الديت تواجده منظمداا اليدوم،
لن أثد دة منظم ددة سد دوا كان ددت تق دددم خ دددماا عام ددة أو خاص ددة
ثصبح اةطلدأل الر يسد هلدا يف هد ا العصدر هدو ف دم وإدراك أمهيدة
ال دددور الد د ي تلعب دده تقني ددة اةعلوم دداا ،وكي ددس ميكد د التوصد د إ
أفم الطرق الستلدام نظم تلك اةعلوماا.
ان التقنيد د د د د د ددة ( ( Technologyمصد د د د د د ددطلح ماد د د د د د ددتق م د د د د د د د
كلمت د د د د ددني((Technoمعناه د د د د ددا ال د د د د د د واحلرف د د د د ددة ( (Artoncraf
و( (Logosوثع ددين مقال ددة م ي دددة وعمد د م ددنظم((Discours
(Organized workالطدا  ،) 4-2 : 2006و اعتدربا التقنيددة
يف ق ددامو (اة ددورد )000:2000،بكوهن ددا اللل ددة التقني ددة أو العل ددم
التطبيق د د أو طرثقد ددة فنيد ددة لت قيد ددق د ددر عمل د د أو إهند ددا ي د د
الوس ددا اةس ددتلدمة لت ددوفه كد د م ددا ه ددو ددروري ةعيا ددة الن ددا
ورف دداهيت م ،وع ددر ( (Daft,2001:573التقني ددة بأهن ددا اآلالا
اةستلدمة يف حتوث مدخ ا اةنظمة إ اةلرجاا بعد إجرا
اةعا دداا علي ددا  ،أمددا( السددابر ) 8: 2002،عرف ددا بأهنددا جمموعددة
ا د درباا اةةاكم ددة والط ددرق التنظيمي ددة والس دداليأل اةس ددتلدمة يف
إنتددا السددل وا دددماا  ،وات ددق (لط د ) 4-2، 4-2: 2000،
مد ( ) Krajewski&Ritzman,1999: 133علد إهندا أج د ة
الددنظم االلكةونيددة احلدثثددة والدديت هلددا القابليددة عل د خ د ن وترتيددأل
وتنظد دديم والرقابد ددة باإل د ددافة إ السد دديطرة عل د د أج د د ة االتصد ددال
اةلتل د د ددة وتنظ د د دديم اةلرج د د دداا و ه د د د ث د د ددورة جدث د د دددة يف تقني د د ددة
اةعلوماا واليت تواجه خطر إللا عملية التوثيق التقليدثدة لدلدة،
اإلثبد د دداا ونظد د ددم الرقابد د ددة الداخليد د ددة التقليدثد د ددة ا اصد د ددة والتبد د ددادل
االلكددةوه للبياندداا  ،و اعتددرب ( حددر  )780: 2002،إن التقنيددة
ال تقتص ددر فق د د عل د د اةع ددداا والج د د ة والم ددور اةيكانيكي ددة
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ولكن ا تام ا وانأل اةعرفية وال كرثة والطدرق وال ندون اةطلوبدة
لت وث د د د د د د د د د د د د د د اة د د د د د د د د د د د د دددخ ا إ اةلرج د د د د د د د د د د د د دداا  ،وث د د د د د د د د د د د د ددر
(ا بددوري ) 20: 2000،بددان التقنيددة يف اإلنتددا ه د م د الناحيددة
اهلندس د ددية معرف د ددة الدا ومعرف د ددة الس د ددبأل وذل د ددك لل د ددر اختي د ددار
الطرثقددة والاددك اهلندس د وحتدثددد اةعددداا ونددو اةنددت ونوعيددة
م اراا العاملني وطاقة اةنظم يف التلطي وتن ي العملية وثدر
الباح ددس ان م ددوم التقني ددة ثنص ددأل ح ددول ث د حم دداور أساس ددية
،الربجمي دداا اةس دتلدمة والتطبيق دداا اةعتم دددة يف تن ي د ها إ ددافة
لوسا االتصال اليت تتمث إثصال تلك التقنية مابني اةستوثاا
اإلدارثة.
9- 6

أهمية تقنية المعلومات وأهدافها

 6- 9-6أهمية تقنية المعلومات

إن منظماا اليوم حباجدة ماسدة لتقنيدة اةعلومداا وبادك ال
ددع عن ددا ولكد جنددد أن هندداك تباثندا يف مددد هد احلاجددة م د
منظمدة إ أخدر وذلدك لوجدود عددة عوامد بيثيدة تدؤثر يف مدد
أمهية ه اةعلوماا ومدد القددراا اةعلوماتيدة الواجدأل توافرهدا
حيددس تتعلددق هد العوامد بالبيثددة الداخليددة اةتمثلددة بطبيعددة عمد
اةنظمة وحجم ا ودرجة تندو اة دام وصدعوبت ا ومدد قددر ا يف
تقسد دديم العم د د والتلص د د وال مرك ثد ددة اةسد ددتلدمة يف اةنظمد ددة
باإل د ددافة إ مد ددد تو ث د د وانتا د ددار أناد ددطة وأعمد ددال اةنظم د ددة،
وك د لك العوام د ال دديت تقتم ددي ا التا درثعاا احلكومي ددة وم ددد
التقلبدداا باإل ددافة إ حاجت ددا الادددثدة وا قدددر ا العاليددة يف
إدارة اةعلوم د د د د د د د د د د د د د د دداا (ح د د د د د د د د د د د د د د ددر  ،)274 :2006،ولق د د د د د د د د د د د د د د ددد
أش د ددار) (Shor,1996:54-59إ أمهي د ددة تقني د ددة اةعلوم د دداا بأهن د ددا
تسدداهم يف ي دديك الكلددس وإجيدداد فددرص لطددرق اةنتجدداا وتقددد
خ دددماا جي دددة لل ب ددا وت ددوفه اةعلوم دداا للتقل ددي يف الوق ددت
واةكان باإل افة إ كادس االررافداا هبدد معا ت دا  ،بينمدا
ذكر ك م (قندثلج وا نايب  )28-23 :2000،إن أمهية تقنية
اةعلومدداا تتجلد يف حاجددة اةنظمددة باددك دا ددم إ اةعلومدداا
مد د أجد د البق ددا واال ده ددار والتوسد د للوصد دول إ ابع ددد منطق ددة
جلرافيددة باإل ددافة إ تددامني منتجدداا وخدددماا جدثدددة ك د لك
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اإلس د ام يف إع ددادة تا ددكي الوجددا س وانس دديابية العم د و ت ددأمني
احللددول للمادداك الدديت تتعددر هلددا اةنظمددة باإل ددافة إ حتسددني
اةوقس االسةاتيج للمنظمة ،ونر إن لظاهر العوةة واالقتصداد
العاة أثر اةل وظ يف تله االهتمام مب وم تقنية اةعلوماا م
حيددس تلدده الصددناعة وحت دول اةنظمددة م د الصددناعاا اليدوثددة إ
اآللية مث إ ما ثسم باةناأة الرقمية.
9-9-6

أهدا تقنية المعلومات:

تعد تقنية اةعلوماا ثورة سرثعة االنتاار يف االقتصاد العاة
مد اجد حتقيدق االسدت ادة الكاملدة من دا يف حد ا لدأل اةاداك
الصعبة واليت تسداعد الوحدداا اإلدارثدة وتعطي دا ال اعليدة الكبدهة
يف تطددوثر وحتسددني قدددر ا عل د إمتددام وجا ددا عل د أكم د وجدده
(الس دداة  ،)426 :2000،بينم ددا ق ددام (الع دددواه ) 02: 7338 ،
بإرجا الهدا م استلدام او االعتماد عل تقنية اةعلوماا
إ جانبني أساسيني:

أ -أهدا

مادثة -:حتقيق الرحبية م خ ل تقلي كل دة معا دة

البياندداا تقلي د كلددس الثدددي العاملددة والعق نيددة يف االسددتلدام
اةوارد ال مة يف عملياا اةعا ة.

ب -أه دددا

دده مادث ددة -:تق ددد خ دددماا ذاا ج ددودة عالي ددة
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 1 -9 -6مكونات تقنية المعلومات
للر و الصورة النظرثة والتأسيسية للب س وجد مناسدبا
تن دداول را واجت دداداا بعد ددك الب دداحثني حد ددول مكون دداا تقنيد ددة
اةعلومدداا ولك د تكددون اةعا ددة النظرثددة والتطبيقيددة مسددتندة إ
أسد وا د ة حيددس متث د وج ددة النظددر باالت دداق م د اةتطلبدداا
اةن جيددة والعلميددة  ،ثؤكددد) (Keith Flet,1990:4-5بددأن
مكوناا تقنية اةعلوماا تام احلاسباا االلكةونية وشبكاا
اةعلومدداا وقواعددد البياندداا احلدثثددة واةتطددورة والربجميدداا إ ددافة
إ اهل د د دداتس النق د د ددال وال د د دداك والك د د ددادر اةتلص د د د يف تقني د د ددة
اةعلومدداا ،وث د كر ) (Boynton ,2001:365بأهنددا اةكوندداا
اةادثددة لل اسددول والرباجميدداا وتنظدديم وخ د ن البياندداا ومعا ت ددا
واس د ددةجاع ا ،وثت د ددق ك د د م د د (س د ددلطان والطوثد د د )6 :2004،
و(ثاب ددت )66: 2000،علد د أن مكون دداا تقني ددة اةعلوم دداا هد د
الج ة واةعداا كاحلاسدول االلكدةوه والربجميداا والتطبيقداا
واالتصاالا وسيتم اعتماد ه اةكوناا يف دراستنا احلالية:

األجه د ددزة والمع د دددات :وال د دديت تا د ددم احلواس د دديأل االلكةوني د ددة
أ -
والج د د ة اةادث ددة ومل قات دده (ال دداك  ،إدارة قاع دددة اةعلوم دداا،
سكد ددنر) وحت دددثس البيان دداا اةل ون ددة ومعا ت ددا وإخد درا النت ددا
(الط ددا  )07: 2000،وخ د د ل السد ددنواا اةا ددية حد ددد تطد ددور
سرث وكبه يف احلواسيأل م أج ة كبهة إ حواسيأل ميكروبية
ذاا كل ددة عاليددة وصددله احلجددم تو د يف ا يددأل وعل د درجددة
عالية م الدقة (عرل )2 :2004،

إلشبا حاجاا ور باا ال با لت قيق ر ا اةست لك.
وثر (الصباغ ) 782: 2002,إن اهلد م استلدام تقنية
اةعلوماا ه السرعة والدقة والثباا واةوثوقية واة مدة  ،وجدا
(Rezatok
يف دراس د ددة )Zaden&Gemodests,1999:10
البرمجيددات  :ه د جمموعددة م د الوامددر والتعليمدداا اةوج ددة
ب -
حول أهدا تقنية اةعلوماا بأهنا:
لل واس د دديأل لل د ددر إتاح د ددة ال رص د ددة للج د ددا ةعا د ددة البيان د دداا
ت -تسد د ددع للقي د د ددام بأحب د د ددا جدث د د دددة لط د د ددرق منتج د د دداا تل د د د
اةل ونددة وال دديت تتمددم حتقي ددق اةلرج دداا & (Broderick
االحتياجاا وتتوافق م اةستجداا احلاصلة يف بيثاا العمال
)  Boudrean ,1992:4و هد جمموعدة مد الوامدر اةرتبدة الديت
واليت تظ ر إبداعية العاملني يف حتقيق الر ا الوجي .
ث -تناددي م ددام الرقابددة اإلدارثددة يف اةنظمددة م د خ د ل تددوفه تس دداعد الج د د ة اةادث ددة للكومبي ددوتر للقي ددام مب ام ددا (الط ددا ،
)748 :2000
اةعلومدداا المددرورثة لدددعم ي د ال دربام الدديت تعم د عل د تع ث د
التطبيقات  :وال ي ميث ا اندأل العملد مد عمد اةنظمداا
الع قدداا بددني جمرثدداا العمد اليددوم والعق نيددة يف االسددتثماراا ت -
وال د دديت تا د ددم احلاس د ددول والا د ددبكاا اةس د ددتلدمة د د د ن و د د د
اةلط هلا م االسةجيياا اة مة.
ومعا ددة وناددر اةعلومدداا ) (Schoech,1999: 38م د أج د
إف د ددادة ومس د دداندة اةس د ددتلدمني اإلدارث د ددني مد د د حتقي د ددق اله د دددا
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اةنظمددة اإلس دةاتيجية ثتطلددأل اةعرفددة الكاملددة بالتطبيقدداا اة مددة
لتقنيد ددة اةعلومد دداا يف العمليد دداا اإلدارثد ددة للمنظمد دداا (حسد ددال
اةسد ددتلدم الن د ددا  -دع د ددم س د درثة البيان د دداا واةعلوم د دداا– أمتت د ددة
اةكاتأل ).

وم ا دثر بال كر أنه هناك فرق أساس مابني م وم
إعادة اهلندسة وإعادة اهليكلة :
أ -إذ تمم إعادة اهليكلة تليها يف عدد اةستوثاا اإلدارثة
داخ اةنظمة  ،والوحداا اليت ثتممن ا اهليك التنظيم
وحتدثد الع قة الوجي ية بني القسام وثتم بنا وإعادة اهليكلة
حول اةنتجاا أو الوجا س  ،وتؤكد كي ية ترتيأل وحداا
اةنظمة.
ب -ترك إعادة اهلندسة عل العملياا اإلدارثة واإلسةاتيجية
بلك النظر ع اهليك التنظيم والوحداا الوجي ية ،وإعادة
تقسيم العم  ،وتؤكد إعادة اهلندسة عل الع قاا البينية بني
اة ام أكثر م الةكي عل اة ام ن س ا (اةليج
و خرون.)770 :2000،
م ه ا اةنطلق ميك إعطا بعك اة اهيم حول كي ية
النظر إلعادة هندسة عملياا العمال إذ جند انه هناك انقسام
حول وج ة النظر إ جمموعتني أساسيتني أحدامها رك ا عل
إن إعادة اهلندسة ه عملية جيأل أن تبدأ م الص ر وان م
رواد ه ا ا انأل (خوشناو )23 :2000،وال ي اعتربها إعادة
تصميم ج ري للعملياا اإلدارثة الساسية أي انط قة اةنظمة
وإعادة الت كه م دراسة الو احلايل اةتوص إليه م خ ل
الت لي االسةاتيج الدقيق لعوام البيثة ا ارجية وما حتوثه م
فرص واقتناص البيثة الداخلية هلا ،بينما ذكر(العبيدي،
 )0 :2000بأهنا البد م الص ر ولي التص يح أي عدم ترقي
الثقول ب تعين الت كه بك شئ جدثد وخمتلس م أج
تطوثر وحتسني اةنت وتقد خدماا أفم لل با ،بينما تر
(شان :2006،ص )6 :بأهنا عملية إعادة تصميم م خ ل
الت كه يف أجرا تليهاا سرثعة جوهرثة عل العملياا اإلدارثة
،وجا يف الابكة اةعلوماتية حول ه ا الصدد حممد خه
طي ور ) 2006 ،إن عملية اهلندرة ه استلدام طرق ووسا
تقنية وم نية متطورة جدا لتكوث و جدثد م اج إحدا
تليهاا شاملة وج رثة للمنظمة الواقعة حتت الدراسة م اج
توفه ما ثتطلبه اةست يدث أو ال با .

االتةدداالت :تعددد ه د التقنيددة البعددد اآلخددر واةكم د لتقينددة
ث -
اةعلومدداا والدديت إ ددافة أمهيددة كبددهة عل د حمتددو تقنيددة اةعلومدداا
واالتصاالا بتل ديك كلدس االتصدال وزداو حددود االعتبداراا
ال منية واةكانية وسرعة ودقة احلصول عل اةعلوماا اليت تساعد
يف أحت دداذ الق د دراراا يف اةنظمد دداا (الط ددا ، )20 :2006 ،ولقد ددد
ش د د دا العقد ددود الخد ددهة تطد ددوراا كبد ددهة اتسد ددمت بند ددوعني م د د
االتصاالا )(Zangger ,2001: 45
ب ال-س د ددرعة :ا دادا س د ددرعة نقد د د البيان د دداا واةعلوم د دداا با د ددك
مل وظ إ مسافاا كبهة وبكمياا كبهة،
ح -وسا االتصال :واليت تطورا بددورها لت د حمد االتصداالا
الس ددلكية التقليدث ددة واالتص دداالا اهلوا ي ددة ع د طرث ددق أش ددعة حت ددت
احلمرا  ،وبسبأل دخول اةنظماا إ العاةية فإهندا حباجدة كبدهة
إ السددرعة الدديت بدددأا بالاددبكاا الداخليددة والاددبكاا الواسددعة
وانت ا بالابكاا العاةية (االنةنيت) (ساة .)20 :2007،

 -9أعادة هندسة عمليات اإلعمال

 6-9ماهوم أعادة هندسة عمليات اإلعمال
البد م اإلشارة هنا إ إن الكثه م اةصادر والدراساا
العربية تعتمد اسم اهلندرة عل م وم إعادة هندسة عملياا
العمال وه كلمة عربية جدثدة مركبة م كلميت هندسة و
إدارة ( حممد خه طي ور.)2006 ،
ثعد ج ور م وم إعادة اهلندسة يف بداثة التسعينياا وال ي
سبأل يف إحدا ط راا جدثدة يف علم اإلدارة احلدثثة م
أهم اةداخ يف التطوثر اإلداري والتليه ا ري وإعادة اهليكلة
الااملة للعملياا اإلدارثة يف اةنظمة وال ي متث بإعادة تصميم
اإلسةاتيجياا وتنظيم السياسياا التنظيمية م اج تقد
وحتسني الدا و ثادة اإلنتا باك مل وظ ،
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أما اجملموعة الخر فقد اهتمت بكي ية استكمال اةنظمة ب -الجوانح التنظيمية :
ةصاحل ا وتطوثرها بإعادة هندست ا م نقطة وصول اةنظمة واليت يت بطرق وأساليأل العم والاك التنظيم واليت
ولي م البداثة وكان م رواد ه ا ا انأل هم تام (تقلي اجمل ود أةستندي ،اختصار خطواا العم
(اللو ي ) 266: 2000حيس اعتربها البد بإعادة وزدثد ،تقلي اةرك ثة ،إللا بعك اإلجرا اا ،توسي الص حياا
اإلجرا اا والقوانني والنظمة وأساليأل العم و هها لتكون ،حتسني نظم اةعلوماا وتطوثر اياذ القراراا ،سرعة التنسيق
وا ة م أج و حد ل ررافاا  ،وثؤكد & (Cohenبني الناطة  ،تطوثر واب الرقابة ).
) Apte,1997:122بأهنا الطرثقة الفم لت سني الدا ت -الجوانح السلو ية :وه اليت تتعلق مبجموعة العاملني
حيس تسع إ جع الت سيناا الر يسية ممكنة القيا
(مدثرث ،مرؤوسني) وذلك م خ ل رف روح م اةعنوثة
(الكل ة ،ا ودة ،االستجابة )اليت تبع عل أسا إعادة اهليكلة الشةاك م يف التلطي واياذ القراراا وشعور الفراد بالمهية
ا وهرثة اليت تستلدم ا اةنظمة إل افة قيمة ةلرجا ا  ،إذ نتيجة تنو اة اراا واإلقبال عل اةسامهة بالعمال والفكار
ثعتربها (اةليج و خرون ) 706 : 2000،بأهنا عملية إعادة ا دثدة ورف إحسا العاملني بتبادل اةن عة وحتسني الدا
تقسيم الكل للعملياا اإلدارثة م أج حتسني الدا اإلداري ا ماع بانتاار التعاون.
والتلل م تكرارثة اة ام يف اةنظمة وحتقيق نو م جودة
ث -بيئة ومناخ العمب :أي الثقافة التنظيمية اليت زم
العملياا وا دمة،بنا عل ذلك ميك القول بان إعادة هندسة أعما اةنظمة الواحدة عل قيم ومبادئ معينة ومن ا ( تاجي
عملياا العمال ه نقطة انط قة اةنظمة إلعادة التصميم اإلبدا وحتسني الدا  ،نار روق العم ا ماع  ،التوقس ع
والت كه والتليه ا ري يف اهليك اإلداري م خ ل استلدام السلول البوليس للرقابة ال اتية ومكافأة وتاجي العاملني
تكنولوجيا متطورة يف عملياا إعادة اهلندسة م أج حتقيق اةبدعني  ،ت اع م اراا الرؤسا واةرؤوسني) ،وجا يف الابكة
نتا عالية يف مقاثي الدا العصرثة ( الكل ة  ،ا ودة  ،اةعلوماتية (عبد الرمح تياوري )2006 ،بأن فوا د إعادة
السرعة،مستو ا دمة).
اهلندسة ه تليه وحداا العم وك لك حتوث العمال
وه ا وانأل اليت تؤدث ا اةنظمة

 9-9فواتد ومنافا عادة هندسة عمليات األعمال

إن اهلد م عملية إعادة اهلندسة هو حتقيق مستوثاا
عالية يف مقاثي الدا العصرثة مث ا ودة وا دمة والكل ة
والسرعة يف اإلجنا وذلك م خ ل تقلي وتبسي اإلجرا اا
اإلدارثة م تقلي ال ةة ال منية ال مة لإلجنا والت سني
الكرب يف التطبيق والدا وتقلي التلص إ حد كبه وه ا
ثت قق م خ ل ال وا د اةةتبة عل إعادة اهلندسة واليت تام
ا وانأل اآلتية ):حممد خه طي ور) 2006،

أ -الجوانح الانية :وه اةتعلقة بالعملياا اليت تؤدث ا اةنظمة
إلنتا السلعة أو تقد خدمة اليت تتعام في ا مث (سرعة
اإلجنا  ،تقلي ال ةة ال منية بني خطواا العم ،استلدام
معاثه دقيقة لت سني الدا وا ودة ،إجنا العم باك
متكام ولي ج ).
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البسيطة إ أعمال مركبة وك لك التليه يف دور ال رد إ الدعم
بدال م اةراقأل والعم م التدرثأل إ الثقافة ورف اإلنتا
وتليه يف القيم الوقا ية إ اإلنتاجية باإل افة إ تليه اةدرا
م اةارفني إ مدربني وإعادة اهليك التنظيم إ اةستوي
بدال م اهلرم الةايب.

 1-9أهدا

عادة هندسة عمليات األعمال

هناك جمموعة م الهدا اليت تت قق لصاحل اةنظمة م
خ ل إعادة هندسة عملياا العمال وباك علم وسليم ،
إذ ثت ق ك م (العقيل  )30 :2007،وحممد خه
طي ور ) 2006،عل إن هناك جمموعة م ال وا د إلعادة
اهلندسة وه كاآليت:
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أ -حتقيق تليه ج ري يف الدا  :م خ ل التلل م الروتني ل ا فم اة م حتقيق مي ة تنافسية م أج تقد منت منل ك
القد وتليه أسلول وأدواا العم والنتا والت ول إ احلرثة التكاليس وجبودة عالية وذلك م خ ل حتسني استل ل اةوارد
وترشيد العملياا والبي باروط أفم ،
واةرونة يف العم ووفق احتياجاا العم وأهدا اةنظمة،
ب -ي يك التكل ة :م خ ل الةكي عل العملية ذاا القيمة خ -حتول عم الفراد م العم الرقايب إ العم ال ي ثتمتعون
فيه بص حياا وحتم اةسؤولياا،
اةمافة وإللا العملياا ه المرورثة.
ت -الةكي عل العم  :وذلك بت دثد احتياجا م والعم د -إحدا التكام والةاب بني مكوناا العملية الواحدة ،
عل حتقيق ر با م م خ ل إعادة بنا عملياا لت قيق ه ا  4-9مرااب عادة هندسة عمليات األعمال
اللر .
تعت ددرب مراحد د إع ددادة اهلندس ددة نقط ددة الت ددول مد د التلط ددي
ث ا -ودة :أي حتسني جودة ا دماا واةنتجاا اةقدمة واليت
يف وج دداا
والتنظ دديم إ التن ي د د اةي ددداه  ،وث ح ددت اخ ددت
تتناسأل م ر باا واحتياجاا العم .
النظددر بددني الكتددال والبدداحثني حددول مراح د أو خط دواا اهلندددرة
ب -السرعة :تعم عل متكني اةنظمة م القيام بأعماهلا بسرعة وترتيب ددا ،إال إن هندداك قدددرا م د االت دداق عل د اةراح د الساسددية
عالية وذلك بتوفه اةعلوماا اةطلوبة الياذ القراراا وتس ي
هلدا والديت ميكد م حظت دا يف الادك ( ، )7وجندد تأكيدد
عملياا احلصول علي ا.
)(Russell &Taylor, 2000:255بأن ه اةراح تتكون م
ح -الت وق عل اةنافسني :د ه اإلعادة إ مساعدة
سددة مراح د والدديت تل د ر بدداا ال بددا وكمددا مبددني يف الاددك
اةنظمة عل الت وق عل اةنظماا اةنافسة واليت ال ثصعأل
اآليت:
الل اق هبم ولك ثصعأل الت وق علي م فقد ثتع ر تقليدهم
بياناا ع متطلباا
ل با

التوجيه االسةاتيج
تحديد أهدا العملية
بياناا اةقارناا

حتلي قاعدة ا طة
عداد ارطة العمليات للمستوى
العالي اات القيمة المضافة

مبادئ التصميم

أفكار إبداعية
ارطة تدفق العمليات

دراسة أولية للتةمي الجديد
م تاق مقيا الدا

رؤثا النموذ
تنايدة واسدا النطاق
شكب ( -:)6مراح إعادة هندسة عملياا العمال

Source: Russell, S، Roberta & Taylor III, Bernard Operation Management prentice, Hall Inc، New Jersey, 2005:255
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أما بالنسبة هل ا الب س و اةتعلق بدور التقنية يف كي ية
إعادة هندسة عملياا العمال فإننا جند أن اةراح اليت
اعتمادها م قب ( العيثاوي  2002و ألعبيدي ) 2000
متطابقة مع ا الن التقنية أو التليه التقين ميك أن تبدأ م
الص ر بإعادة أو بتليه التكنولوجيا اةستلدمة أو بإ افة
التكنولوجيا كالتطوثر يف العم اإلداري أو الصناع وفيما ثأيت
تعرث ا بتلك اةراح :

أ -التحضير:

وه أول مرحلة م مراح إعادة هندسة

عملياا العمال وتام أربعة م ام أساسية وه اإلحسا
باةاكلة وتعين احلاجة إلعادة اهلندسة وأخ موافقة اإلدارة اليت
د ا و النقاط ا وهرثة لتلك العملياا وتدرثأل
ال رثق أي توفه كادر ثتمت مب اراا عالية وخرباا كثهة للتللأل
عل اةاك ا والتلطي للتن ي م أج و خط
للمرحلة ال حقة الن عملية التليه ستواجه مقاومة قوثة م قب
العاملني ،

ب -مرالة التحديد :تتمم ه

اةرحلة الةكي عل ال با

ور با م وحاجا م وكي ية إشباع ا للبقا والنمو وقيا الدا
م حيس نسبة التالس واةعيأل والوقت اةستلرق لتوفه السلعة
أو ا دمة لل بون وك لك حتدثد طبيعة عناصر اةنظمة أي
(العاملني-اةنتجاا -اةعلوماا ) باإل افة إ تصميم
العملياا وحتدثد النااطاا وتعدث العملياا أي حصر
وتبوثأل العملياا اليت م اةمك دجم ا وا رثطة التنظيمية
وخرثطة اةوارد وحتدثد أولوثاا اةنظمة وأهداف ا وه أصعأل
م مة م اة ماا اليت تواجه فرثق إعادة اهلندسة.

ت -مرالة الر يا :وه اةرحلة اليت ثتم في ا حتدثد الص اا
وا صا والهدا للعملياا اةستقبلية القابلة للقيا أي
و رؤثا العملية والعم عل رب ك م إسةاتيجية اةنظمة
وكي ية إجنا العمال وحتتوي عل الناطة اآلتية:
(ف م بنية العملياا -ف م تدفق العملياا –نااطاا القيمة
اةمافة -حتدثد مقاثي الدا  -حتدثد دواف الدا – تقدثر
ال رص -التصور اةثايل – تكام التصوراا – الرؤثا ال حقة )،

268

2144 ،272 -262

ث -مرالة الحب :ه

اةرحلة تام إعطا حلول فنية

واجتماعية أي حتدثد البعاد ال نية واالجتماعية للعملياا
ا دثدة واةراد إعادة هندست ا وتقسم إ :
 تصميم ال ين :حتتوي عل اة ام اآلتية:
رواب الع قاا-إدارة
(أ وذ الع قاا-إعادة ف
اةعلوماا-تكام اةعلوماا -حتدثد البدا -تصميم نظام
الرقابة-إعادة االنتاار-إقرار التطبيق -توجيس التقانة -التطبيق
ال ين )،
 تصميم االجتماع  :ثتمث بااليت:
(متكني العاملني -جمموعاا العم  -بنا فرثق العملياا-
بنا هيك اإلداري -رسم احلدود التنظيمية -اةساراا الوجي ية
واحلواف ).

ب -مرالة التحويب :تعد ه اةرحلة رورثة جدا م
مراح إعادة اهلندسة لتن ي ا ط اليت قد و عت يف اةرحلة
السابقة م الربنام الر ي إلعادة اهلندسة وتام اة ام
الساسية اآلتية:
(اختبار العملياا اةعاد هندست ا (نظام العملياا
ا دثد ) -تقو أدا الفراد وذلك باختبار ك أ م وقدر م عل
حتم اةسؤولية -ترتيأل العملياا وبد التالي  -التص يح
والت ول م أج الكاس ع ي الخطا ).
-1

اإلطار المنهجي للبحث

ث د ه ا ا انأل إ اختبار الع قة بني متلهاا الدراسة
فم د ع د عددر اةن جي ددة اةعتم دددة يف الدراسددة وذل ددك يف ج د
عدر ماددكلة الدراسددة وحتدثددد أهددداف ا وبنددا أ وذج ددا وصدديا ة
فر يا ا ووصس جمتم الدراسة وثتمم ه ا اإلطار اليت:

 6-1مشكلة البحث

تتمث ماكلة الب س االساسيةبد اةاكلة اةيدانية تتمث يف
إن العدثد م اةنظماا تلجا إ إعادة هندسة عمليا ا عرب
مراح خمتل ة دون االست ادة م قدراا مكوناا تقنية
اةعلوماا حيس ت تقر اةنظماا إ واحد أو أكثر م ه
اةكوناا وم هنا ا دادا احلاجة إ دراسة تقنية اةعلوماا

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،41 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص

2144 ،272 -262

متمثلة مبكونا ا وإعادة هندسة عملياا اإلعمال متمثلة ب -استل ص بعك النتا
مبراحل ا وتاه السثلة اآلتية إ تو يح ممامني ماكلة للدراساا اةستقبلية
الب س:
 1-1أهدا البحث
أ -ه هناك تصور وا ح لد اةنظماا اةب وثة ع تقنية
يف و ماكلة الب س وأمهيته وأهدافه ثسع الب س إ
اةعلوماا ومكونا ا.
حتقيق الهدا اآلتية:
ب -ه لد اةنظماا اةب وثة تصور وا ح ع إعادة هندسة ت -بيان وتو يح مكوناا تقنية اةعلوماا ومراح إعادة هندسة
عملياا اإلعمال ومراحل ا.
العملياا وتاليصد ا وحتليل ا.
ت -ه تساهم مكوناا تقنية اةعلوماا يف حتقيق مراح إعادة ث -الوقو عل مد توفر ه اةكوناا واةراح يف منظماا
هندسة عملياا اإلعمال باك ك و وفاع وماهية حدود عينية الب س.
ه اةسامهة.
ب -بيان حدود الع قة بني مكون تقنية اةعلوماا ومراح إعادة
م ا انأل اةيداه وتوجي ا

 9-1أهمية البحث
هندسة عملياا اإلعمال يف اةنظماا اةب وثة.
تنب أمهية الب س م الدور ال ي تلعبه مكوناا تقنية ح -بيان التأثه اةعنوي ةكوناا تقنية اةعلوماا يف مراح إعادة
اةعلوماا يف حتقيق مراح إعادة هندسة عملياا اإلعمال هندسة عملياا اإلعمال يف اةنظماا اةب وثة.
وتتمث ه المهية يف اليت :
 4-1أنمواب البحث:
أ -بيان مسامهة مكوناا تقنية اةعلوماا يف إعادة هندسة
اعتمد دداد ال د ددوذ التد ددايل ليو د ددح الع قد دداا مد ددابني تقنيد ددة
عملياا اإلعمال وتو يح حدود اةسامهة.
اةعلوم د د د د د د د د د دداا ومراح د د د د د د د د د د إع د د د د د د د د د ددادة هندس د د د د د د د د د ددة اةعلوم د د د د د د د د د دداا

مكوناا تقنية اةعلوماا
األجهزة والمعدات

التطبيقاا

الرباجمياا

االتصاالا

مراح إعادة هندسة عملياا اإلعمال
التحضير

الت دثد

الرؤثا

احل

الت وث

شكب رم ( -:) 9أ وذ الب س
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 6-1الارضيات

1-1

ال ر ياا اآلتية :

تقوم الدراسة عل

الارضية الرتيسية األولع-:

توجد ع قة ارتباط معنوثة بني ك مكون م مكوناا تقنية
اةعلوماا ومراح إعادة هندسة عملياا العمال.
الارضية الرتيسة الثانية -:
ثوجد تأثه معنوي لك مكون م مكوناا تقنية اةعلوماا
يف مراح إعادة هندسة عملياا العمال

أسلوب جما البيانات

االعتماد يف البياناا عل أسلول استمارة االستبيان
حيس تو ث () 03استمارة عل منظماا الدراسة اةتمثلة
بر اسة ا امعة والكلياا العلمية والكلياا اإلنسانية
واسةجا ( ) 06من ا أي بنسبة ()%30كما مو ح يف ا دول
اإلفراد اةب وثني م جمتم
( )2ال ي ثو ح خصا
الب س بعد التأكد م معنوثة الع قة فيما بين ما كما سنبين ا
يف ا دول (.) 2

جدول ( -:)6مراح إعادة هندسة عملياا العمال كما ثراها عدد م الباحثني
الرب واري 4111،

 تعرثس اهلد واحلاجة التنظيم حول النتا واةلرجاا-الرب اةباشر بني اجمل ث وال با

Pitts,1996

حتدثد الرؤثة اإلسةاتيجيةالسع إ حتقيق القيمة اةمافة-الاراكة بني اجمل ث وال با

العيثاوي – 2112،العبيدي2112،

الت مهالت دثدالرؤثةاحل-الت لي

Rochester,1989

الطا

تصميم التليه (الت لي )أمتتة ه ا التصميم (إعادة التصميم)إعادة هندسة النظام القد (اإلح ل)الدليم 2112،

2111،

إعادة الت كه توفه اإلمكانياا واةتطلباا (اةادثة والبارثة )إعداد وذ أويل للعمليةتطبيق وذ الن ا-التقييم واةراقبة

االستعداد والتلطيالتالي والت ليالتصميمالتن ي -اةتابعة و الرقابة

المةدر :إعداد الباحس
ث حت م ا دول أع إن هناك ات اقا عل عدد م اةراح واليت متثلت اةراح اليت اعتمادها م قب العيثاوي  2002والعبيدي  2000م ه ا الب س،
جدول (  -:) 9تو ث استماراا االستبانة عل الفراد اةب وثني يف منظماا عينة الب س.
عدد االستماراا

%

الوحدة او الكلية

ر اسة جامعة دهوك

6

41،74

الكلياا العلمية

 .4كلية الطأل البيطري
كلية ال راعة
كلية العلوم

7
7
41

42،2
42،2
47،22

الكلياا اإلنسانية

كلية اإلدارة االقتصاد
كلية الةبية
كلية القانون والسياسة

41
1
7

47،22
46،17
42،2

االستماراا التال ة

1

6،77

اجملمو

21

%411

المةدر :إعداد الباحس
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جدول (  -:) 1ثو ح اةواص اا الالصية الوجي ية اليت حيمل ا أفراد عينة الب س
الص اا

ر اسة ا امعة
%

عدد

الكلياا العلمية
%

عدد

الكلياا اإلنسانية
%
عدد

اجملمو
%

عدد

ا د د د ددن
احلالة االجتماعية
الد د د د د د دعد د دمد د د د د د د د ددر
التد د د صي الد د دددراس

ذكور
إنا
مت و
أع ل

2

22،22

21

4

46،6

1

46،67

6

411

42

72

-ــــــ

-ــــــــ

6

22

7

مطلق

-ــــــ

-ــــــ

-ـــــــ

-ــــــ

4

2،22

24-22
14-22
24-12
64-22
74-62

4
-ـــــ

46،71
-ـــــــ

2
2
4
-ـ

22،21
22،21
46،71
-ـ

2
6
7
2
4
1

21،21
22
21،21
21،21
1،21
46،71

7
2
7
1
-ــــــ

26،11
21،21
26،11
42،11
ـــــــ

1

42،11

42
41
46
44
2
1

2

22،21

2

2،21

2

41،21

1

46،17

2

22،21

1

27،2

2

41،21

46

22،27

2

22،21

1

27،2

42

16،21

22

24،17

دبلوم
بكالورثو
ماجسته
دكتورا

72،41

11

72،61

22،22

41

42

24،11

12

72

7

26،11

42

61،22

22،21

26،12

42
4

2،22
22،21
22
22،61
41،61
2،61
41،21

المةدر :إعداد الباحس

4

الجانح الميداني

إن الت دثد العق ه والص يح للعينة اليت سيتم اعتمادها
يف الدراسة ثعد م اةسا اهلامة واليت حتدد فا أو جناق
الدراسة وقد اختيار ر اسة جامعة دهوك متمثلة بالكلياا
العلمية واإلنسانية يف حمافظة دهوك لألسبال اآلتية:
أ -أن ه اةنظماا بتما م التطوراا احلاصلة يف جمال تقنية
اةعلوماا ،
ب -تتمت ه اةنظماا مبكانة علمية مرموقة يف احملافظة نظرا
لكرب حجم ا واتسا فاق ا ،
 6-4وصف أراء العينة تجاه متغيرات البحث

جمامي أساسية وفق
زمي منظماا الب س إ ث
أسسا ماةكة بين ا ككوهنا كلياا إنسانية أو علمية أو وحدة
اإلدارثة هلا ر اسة ا امعة ،إذ متثلت الكلياا العلمية بد:كلية
الطأل البيطري ،كلية العلوم  ،كلية ال راعة  ،بينما اشتملت

الكلياا اإلنسانية عل  :كلية اإلدارة واالقتصاد  ،كلية
القانون والسياسة  ،كلية الةبية  ،ومتثلت الوحدة اإلدارثة بر اسة
ا امعة من ردة ،
أثبتت نتا

احلاسول باستلدام الربنام

اإلاةا

ا اه ) (spssحسأل الوساط احلسابية بأن ر اسة ا امعة
كانت أكثر انسجاما م فر ياا الب س م خ ل وسط ا
احلسايب البالغ ( )6273،2كما أهنا أكثر استقباال للتله التقين
يف إعادة هندسة عملياا اإلعمال ،وتأيت بعدها الكلياا
العلمية إذ بلغ وسط ا احلسايب ( )4000،2وهو مؤشر جيد
أثما م حيس االستجابة للتله وإعادة اهلندسة وأخها كان
الوس احلسايب للكلياا اإلنسانية ( )2728،2وه نسبة أق
لكن ا أثما أشارا إ إمكانية إعادة هندسة عملياا اإلعمال
مبوجأل التليه التقين ولقد تع ث ذلك يف الاك (  ) 0ال ي
ثبني الرسم البياه لةتيب ا حسأل الوساط احلسابية.
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3.7
3.6

3.6
3.5

Mean

3.5
3.4
3.3
3.2

3.2

3.1
3
X27

X26

X25

شكب ( -:)3ترتيأل جمامي اةنظماا حسأل أوساط ا احلسابية

المةدر :إعداد الباحس باالعتماد عل نتا احلاسبة.

( )078،0اةؤشددر الكلد ومتثد أقددو ارتبدداط مددا بددني التطبيقدداا
اةسددتلدمة يف تقنيددة اةعلومدداا ومرحل دة احل د يف إعددادة اهلندسددة
بللددت ( )680،0عنددد مسددتو معنوثددة ( ،)07،0بينمددا أ ددعس
ارتباط كان مابني االتصاالا واحل بللت ( )008،0وعلد هد ا
قبددول ال ر ددية الر يسددية االو للب ددس والاددك ()4
االسددا
ثبني مد قوة ع قة االرتباط بني متلهاا الب س ،

 9 -4ا تبار أنمواب البحث وفرضياته

 6-9-4تحليب عالمات االرتبا بين متغيرات البحث
هبد التعر عل قوة وطبيعة الع قة بني متلهاا الب دس
اختبددار ال ر ددية الو والدديت ثادده ممددموهنا إ أن هندداك
ع قددة معنوثددة بددني كد مكوندداا تقنيددة اةعلومدداا ومراحد إعددادة
هندسددة عمليدداا اإلعمددال كمددا مو ددح يف ا دددول ( ) 4بللددت

5

4

3

2
X114
1

X1524
55

52

49

46

43

40

37

34

31

28

25

22

19

16

Case Number

* معنوثة عند مستو
** معنوثة عند مستو ()07،0

()00،0

شكب ( -:)4ع قة االرتباط بني متلهاا الب س .
المةدر  :إعداد الباحس باالعتماد عل نتا احلاسبة،
إذ متثلت  x 114مكوناا تقنية اةعلوماا
 x 1524مراح إعادة اهلندسة
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13

10

7

4

1

The mean

6

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،41 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص

2144 ،272 -262

جدول( -:)4االرتباط بني متلهاا الب س عل مستو الكل .
مراح إعادة هندسة عملياا اإلعمال

الت دثد

الت مه

الرؤثا

الت لي

احل

المؤشر الكلي

مكوناا تقنية اةعلوماا
الج ة واةعداا
الرباجمياا
التطبيقاا
االتصاالا
المؤشر الكلي

**1،621

**1،262

**1،262

**1،614

*1،221

1،242

**1،621

**1،222

**1،212

**1،217

1،222
**1،672

**1،641

*1،222

1،612

**1،621

1،421

1،211

**1،221

**1،121

**1،642

**1،662

1،112

1،262

1،272

1،121

1،621

1،672

1،222

1،742

المةدر :إعداد الباحس
معنوثة 0،07

*عند مستو
** عند مستو معنوثة0،00

 9-9-4تحليب عالمة التأ ير بين متغيرات الدراسة
لت دثد تأثه تقنية اةعلوماا بوص ا متلها تو ي يا يف
طبيعة أو مراح أعادة هندسة عملياا اإلعمال متلها مستجيبا
عل مستو منظماا اةب وثة تاه نتا حتلي االردار
اةو ة يف ا دول ( )0إ وجود ع قة تأثهثة قوثة بني بعك
متلهاا التقنية ومراح إعادة اهلندسة إذ ثتمح م معام
الت دثد ةتله اةعداا ( )R2ث سر نسبة تأثه ( )%42يف

مراح إعادة اهلندسة بدعم معنوثة قيمة ( )Fاحملسوبة
( )600،23عند مستو معنوثة ( ،)07،0وبعد مقارنت ا بد ( )F
ا د ولية واليت بللت قيمت ا ( )0703،4تبني أن( )Fاحملسوبة
اكرب م ا د ولية  ،وه ا ثنطبق عل بقية اةتلهاا كما مبني
يف ا دول (، )8وبالتايل مؤثدا ل ر ية الب س الثانية الر يسية
ودعم قبوهلا باك مطلق

جدول( -:)6ع قاا التأثه بني متلهاا الب س اإلعمال مستو الكل .
مراح إعادة هندسة عملياا
اإلعمال

الت دثد

الت مه

احل

الرؤثا

التحليب

R2

F

R2

F

R2

F

R2

F

R2

F

الج ة و اةعداا

1،12

21،611

1،422

2،122

1،212

22،212

1،26

21،162

1،442

7،146

الرباجمياا

1،211

21،242

1،21

22،441

22،741

22،741

1،272

24،124

67،1

2،26

التطبيقاا

1،222

42،214

1،21

22،111

11،117

11،117

1،6462

16،221

1،26

2،111

االتةاالت

1،421

41،212

1،421

42،247

22،222

22،222

1،162

12،422

1،26

2،111

مكوناا تقنية اةعلوماا

المةدر :إعداد الباحس
N= 56
0.5,P0
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 -6االستنتاجات والتوصيات

ع د ددر ه د د الب د ددس حماول د دده من جي د ددة لتا د ددلي وحتليد د د
جمموعددة مد متلدهاا الر يسددية وال رعيددة اةتمثلددة بتقنيددة اةعلومدداا
وإعددادة هندسددة عمليدداا اإلعم ددال واعتمددادا عل د تقدددثر طبيع ددة
هد د اةتلد دهاا وم ددا أفم ددت إلي دده نت ددا اختب ددار أ ددوذ الدراس ددة
ندددر اهددم االسددتنتاجاا الدديت توصددلت ألي ددا مقرونددة بالتوصددياا
للمنطاا اةب وثة وكااليت:

 6-6االستنتدداجات

أ -أج را أدبياا الب س انه عند االهتمام باك وا ح بكافدة
مكوندداا التقنيددة ثصددبح مد اةمك د اةمد حددول إعددادة هندسددة
عملياا اإلعمال مبراحل ا اة كورة يف الدبياا،

ب -أج ددرا نت ددا الب ددس إن إمكاني ددة إع ددادة هندس ددة عملي دداا
اإلعم ددال للمجموع ددة الب ثي ددة الو (ر اس ددة ا امع ددة) اتس ددمت
أثم ددا بدرج ددة عالي ددة مد د االهتم ددام مد د بقي ددة اةنظم دداا ،وذلد دك
لسبال تطورثة مستقرة يف هيكلية ر اسة ا امعة،
ت -أج را نتا الب دس إن تقنيدة اةعلومداا للمجموعدة الب ثيدة
الو اةتمثلة بر اسة ا امعة اتسمت بدرجة عاليدة مد االهتمدام
إ ال درو قدداا
عندد مقارنت دا ببقيدة اةنظمداا ،وثعدود االخدت
يف إمكانية ف م مكوناا التقنية للمنظماا اةب وثة
ث أ-ج را نتا الب س وجود ع قة ارتباط وأثر معنوثة مباشدر
بددني متلدهاا الب ددس علد اةسددتو اةؤشدراا الكليددة علد رددو
الد د ي ميكد د مد د تب ددين االس ددتنتا ب ددأن إدارة اةنظم دداا مو ددو
الب ددس اس ددتطاعت أن تواك ددأل التل دهاا البيثي ددة اةتمثل ددة ب ددالتليه
التق د ددين إذ إن س د ددعي ا اق د ددةن بإمكاني د ددة إع د ددادة هندس د ددة عملي د دداا
اإلعمال يف البيثة اليت تعم في ا.
ب -أج ددرا نتددا الدراسددة أن أقددو ارتبدداط كددان بددني التطبيقدداا
اةسددتلدمة م د تقنيددة اةعلومدداا ومرحلددة احل د يف إعددادة هندس دة
عملي دداا اإلعم ددال هد د الق ددو إذ متثل ددت (  )%680،0وك ددان
ذلددك معنوثددا عنددد مسددتو (،)00،0وذلددك داللددة عل د االعتمدداد
عل د تطبيق دداا التقني ددة يف حماول ددة ح د اةا دداك وإع ددادة هندس ددة
عملياا اإلعمال.
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 9- 6التوص د د دديات
تأسيسا عل ما تقدم م استنتاجاا نعر بعك
التوصياا واةقةحاا اليت جيأل الخ هبا م قب إداراا
اةب وثة،
أ ن-وص د بم ددرورة االهتم ددام بدداةتلهاا التقني ددة ومواكبت ددا با ددك
مستمر لهندا تعتدرب أهدم متلده ميكنندا مد إعدادة هندسدة عمليداا
اإلعمال يف منظماا جمتم الب س،
ب -ثنبلد علد الكليدداا اإلنسددانية االهتمددام أكثددر بددالتطور التقددين
حول كي ية أدا اة ام اإلدارثة أو الكادميية ةا سديقدم اةسداعدة
هلا عل التله بإعادة هندست ا،
ت ن-وص د د الكلي د دداا العلمي د ددة ور اس د ددة ا امع د ددة عل د د االهتم د ددام
باددك أفم د مم دداه عليددة يف الوقددت احل ددايل لك د تكددون ه د
الرا د دددة دا مد ددا يف جمد ددال التليد دده التقد ددين وإمكانيد ددة إعد ددادة هندسد ددة
عملياا اإلعمال ،
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تقنيددة اةنددت ،دراسددة اسددتط عية لعينددة م د الاددركاا الصددناعية /نينددو ،
رسالة ماجسته  ،ه مناورة  ،كلية االدارة واالقتصاد،جامعة اةوص .
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 حيدر عبد حس علوان ا بوري  ،2000 ،التناسق التكنولوج يف الصناعاا
الت وثليد د د د د ددة يف الع د د د د د دراق ،اطروحد د د د د ددة دكتد د د د د ددورا د د د د د دده مناد د د د د ددورة،جامعة
اةستنصرثة ،العراق.













رأف د ددت عاص د د حس ددني ا ددأل العبي دددي ، 2000،أث ددر مراح د د إع ددادة هندس ددة
عملياا االعمال يف أبعاد جودة اةنتو ،دراسة استط عية آلرا اةدرا
يف عينة م الادركاا الصدناعية /نيندو ،رسدالة ماجسدته ده منادورة ،
كلية واالدارة االقتصاد ،جامعة اةوص
شان عصمت حممد خالدد  ، 2006،إمكانيدة إعدادة هندسدة عمليداا االعمدال
إدارة اةدوارد البادرثة يف جامعدة دهددوك ،دراسدة وصد ية ،رسدالة ماجسددته،
ه مناورة ،كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة دهوك ،
عبد الستار حممد عل العدواه ،7338،تطوثر نظام اةعلوماا االدارثة بالةكي
عل د تطبيقدداا تقانددة اةعلومدداا احلدثثددة ،حالددة دراسددية يف اةع ددد ال ددين
باةوص  ،اطروحة دكتورا يف ادارة االعمال  ،ه مناورة  ،كليدة االدارة
واالقتصاد ،جامعة اةوص ،
عل كنانة ثابت  ، 2000 ،التعليم االلكدةوه باسدتلدام تكنولوجيدا اةعلومداا
واالتصدداالا  ،رسددالة ماجسددته يف إدارة االعمددال  ،دده مناددورة ،كليددة
االدارة واالقتصاد  ،جامعة اةوص ،
هي د د ا ب د دددرخان الس د ددندي  ، 2000،الث د ددر التت د ددابع ل د ددبعك جوان د ددأل عملي د دداا
االعمال وحتول اةعرفة يف استي ا بعك متطلباا جودة ا دمدة ،دراسدة
حتليلي د ددة ةواق د ددس عين د ددة مد د د االطب د ددا يف ع د دددد مد د د مستاد د د ياا أقل د دديم
كوردستان العراق ،اطروحدة دكتدورا ده منادورة  ،جامعدة صد ق الددث
 ،أربي ،
وليد حممد السابر  ،2002 ،أثر التليه التقاه يف حتدثد ا يار االسةاتيج
،رسالة ماجسته يف االدارة الصناعية ،ه مناورة  ،كلية االدارة
واالقتصاد ،جامعة اةوص ،

ب ،الدوريات والمجالت:

 عم دداد عب ددد الوه ددال الص ددباغ  ،7333،احتي ددا تكنولوجي ددا اةعلوماتي ددة  :الس ددب
واآلفد دداق  ،جملد ددة تنمي د ددة الرافد دددث جمل د ددد  ، 27العد دددد  ، 20كلي د ددة اإلدارة
واالقتصاد  ،جامعة اةوص

د ،الكتح :

 أم د ددني الس د دديد أمح د ددد لط د د د ،2000،مراجع د ددة وت د دددقيق نظ د ددم اةعلوماا،الد د دددار
ا امعية ،القاهرة.
 حسني حر  ،2002،ادارة اةنظماا منظدور كلد  ،الطبعدة االو ،دار حامدد
للنار والتو ث  ،عمان  ،االردن ،
 شد ددب ب د دددران اللرث د ددأل ،س د د مة عب د دددالعظيم حس د ددني ،ر د ددا اب د دراهيم اةليج د د ،
،2000الثقافد ددة اةدرسد ددية ،الطبعد ددة االو  ،دار ال كد ددر للناد ددر والتو ث د د ،
عمان  ،االردن ،
 عد ددامر اب د دراهيم قند دددثليج  ،ع د د الد دددث عبد دددالقادر ا ند ددايب  ،2000 ،نظد ددم
اةعلومدداا االدارثددة وتكنولوجيددا اةعلومدداا  ،الطبعددة االو  ،دار اةيسددرة
للنار والتو ث والطباعة ،عمان  ،االردن ،
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عد عبددد الددر اق السدداة  ،2000 ،تكنولوجيددا اةعلومدداا ،الطبعددة االو  ،دار
اةناه للنار ةالتو ث ،عمان ،االردن ،
عد د عب ددد ال ددر اق الس دداة ورث ددا حام ددد ال دددباغ  ،2007،تقني ددة اةعلوم دداا
االدارثة  ،دار وا للنار والتو ث ،الطبعة االو  ،عمان  ،االردن
عمددر وصد العقلد  ،2007،اةن جيددة الكاملددة الدارة ا ددودة الادداملة ،الطبعددة
االو ،دار وا للطباعة والنار،عمان  ،االردن ،
حمم ددد عب ددد حس ددني الط ددا  ،2000،نظ ددم اةعلوم دداا االدارث ددة  ،دار الكت ددأل
للطباعة والنار  ،جامعة اةوص ،
موس س مة اللو ي ،2000 ،التنمية االدارثة  :اة اهيم واالس
والتطبيقاا ،دار وا للطباعة والنار  ،عمان  ،االردن،

انيا  :المةادر األجنبية :

A،Articles

 Renae Broderick and John W، Boudrean, 1992, Human
Resource
Management Information Technology،
 Rezatork Zaden &Leopoldo A،Gemodests ,1999,Utilization
and
Impacts of Information Technology /application on
end
–
users
in
US and Mexico , Journal of computer information
Technology
,
Vol،II,No،2،

 Shore, B،, 1996, using information Technology to achieve

a competitive advantage: A study of current and
Future
Tends,
Journal of computer Information system,
summer،

B ،Books

 Boynton,

William & Johnson , Raymond, Kell &Walter,
& 2001 ,Modern Auditing ,7th edition, John Wiley
Sons ,Inc, U،S،A،

 Cohen,

M،A & Apet, U،M،, 1997, Manufacturing
Automation،
Schoech ,1999, Human Services Technology
Understanding, Designing and Implementing
Computer and Internet Applications in the Social
Services , 2 th ،, The Haworth press, Inc ،,U،S،A،
Richard L،, 2001, Organization theory and Design,
7th Edition, South- Western west, U،S،A ،
Richard L،, 2003, Management, 6th ed،, Thomson,
South- Western west, U،S،A ،

 Dick

 Daft,
 Daft,

 Krajewski

,Lee,J،& Ritzman , Larry, P،,1999,Operations
Management , Strategy and Analysis , 5th ،ed,
Addition –Wesley Publishing co، U،S،A،

 Keith flet , 1990 , Marketing Management and Information
Technology, Hall- Inc , U،S،A،

 Russell, S، Roberta & Taylor III, 2000, Bernard Operation
Management Prentice Hall Inc، New Jersey،

 Zagger

Edrehard , 2001, The Revolution in Telephone
need ,voice over Ip , upgrade, Vo1،2, No،3،
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الملحق

جامعة دهوك

لية اإلدارة واالمتةاد

م  /استمارة ستبانة

الس م عليكم،،،،،،،
ث د الب س اةوسوم ( دور تقنية اةعلوماا يف إعادة هندسة عملياا العمال/دراسة استط عية آلرا عينه م القياداا اإلدارثة
يف جامعة دهوك) ا قيا الع قة بني تقنية اةعلوماا وإعادة هندسة عملياا العمال ،،
شاكرث تعاونكم معنا وتقبلوا منا خال الاكر والتقدثر،
أوال  :اةعلوماا التعرث ية ا اصة مبالئ االستمارة ،
 -6ا ن  :ذكر ( ) أنث ( )
 -2احلالة االجتماعية :مت و ( ) أع ل ( ) مطلق ( )
 -1العمر ) ( :سنة
 -4العنوان الوجي ( :
 -6الا ادة( :
) سنة
 -1عدد سنواا ا دمة يف الوجي ة احلالية (
) سنة
 -7إ ايل سنواا ا دمة يف الوجي ة (
 -8الوجي ة احلالية (

انيا :استمارة االستبانة
ثرج و

)
)

)

ع مة ( )يف االختيار اةناسأل

أوال :تقنية المعلومات

ثقصد بتقنية اةعلوماا بأهنا جمموعة م االج ا اةادثة لل اسبة االلكةونية ومل قا ا والرباجمياا اةلتل ة  ،اليت تستلدم ا
اةنظمة إلجنا االناطة اةتنوعة ،
أت ق بادة

ا

العباراا

4

متتلك منظمتنا تقنياا معلوماتية حدثثة كاحلاسول ومل قاته

2

تاج منظمتنا احلصول عل أج ة ومعداا حدثثة تستلدم يف إدخال ومعا ة البياناا ةواكبة
التطور التقين

2

تسع ةنظمتنا إ استلدام االنةنيت يف اجنا إعماهلا اةلتل ة

1

تعم منظمتنا عل صيانة الج ة واةعداا ا اصة بتقنية اةعلوماا

أ -الج ة واةعداا

ل-الرباجمياا
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2

تستلدم اةنظمتنا الرباجمياا يف إجنا أعماهلا

6

تعتمد اةنظمتنا عل ج اا داخلية لل صول عل الرباجمياا ال مة إلجنا أعماهلا

7

تسع منظمتنا ا
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يثة اةتطلباا ال مة الستلدام الرباجمياا يف إجنا أعماهلا وأناطت ا
 -التطبيقاا

2

1

41

تعم منظمتنا عل توفه اةعرفة ال مة لتطبيقاا تقنية اةعلوماا واالتصاالا يف عمليا ا اةلتل ة

ثتوفر لد اةنظمتنا كادر متلص

يف إدارة وتوفه اةعلوماا ال مة والمرورثة

تسع منظمتنا إ استلدام التطبيقاا التقنية حل الكثه م اةعم ا اليت تواج ا يف جمال عمل ا
د -االتصاالا

44

تستلدم منظمتنا الساليأل والتقنياا احلدثثة يف االتصاالا الداخلية يف اةنظمة

42

تتاب منظمتنا التطوراا احلاصلة يف جمال االتصاالا

42

تستلدم منظمتنا االتصاالا اهلوا ية كوسيلة اتصال حدثثة

41

تستلدم منظمتنا أج ة اتصاالا خمتل ة يف اجنا العملياا اةلتل ة
ثانيا :إعادة هندسة عملياا العمال
وثقصد هبا إعادة تصميم والت كه و التليه ا ري يف اهليك اإلداري م خ ل استلدام تكنولوجيا متطورة يف عملياا إعادة اهلندسة،

ا

العباراا

42

تس م إدارة اةنظمة يف عملياا إعادة اهلندسة

46

تر منظمتنا أن التليه الناجم ع عملياا إعادة اهلندسة تس م يف حتسني أدا ا

أت ق بادة

أت ق

حماثد

ال أت ق

ال أت ق بادة

أ -الت مه

ل -الت دثد

47

تم إدارة اةنظمة طرثقة اتصال العملياا م بعم ا وترتأل أولوثا ا

42

تم إدارة اةنظمة بتصميم العملياا وحتدثد اةراح اةتعاقبة لك عملية والعوام اةؤثرة يف جناح ا
-الرؤثا

41

متتلك اةنظمة رؤ مستقبلية للعملياا اليت حتتا ا إعادة اهلندسة

21

تتصس عملياا إعادة اهلندسة يف اةنظمة باةرونة

24

تسع إدارة اةنظمة إ مطابقة وتدقيق اةعلوماا م خ ل تقلي
لك عملية

د-احل
عدد ج اا االتصال ا ارجية

22

توفر إدارة اةنظمة اة اراا والوسا التقنية لتن ي برام إعادة اهلندسة

22

تقوم إدارة اةنظمة بإح ل العملياا البسيطة حم العملياا اةعقدة والكبهة عند إجرا عملياا إعادة
اهلندسة

42

تقوم إدارة اةنظمة عل ز ة العملياا هبد نارها وتلطيت ا ةساحة أكرب

هد -الت لي
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روَىلَ تة كنيكا ثيَزانينا ددوبارةكرنا ئةندازياريا ثروَسيَن كاروباران/خواندنةكا
سةرثيَى بوَ بوَجوَنيَن هندةك ذماموَستاييَن زانكوَيا دهوَك
ثوختة
ئارمانج ذظىَ ظةكوَلني ئةوة ديار كرنة بوَ روىلَ تةكنيكا ثيَزانينا ددوباركرنا ئةندازيار يا ثروَسيَن كاروابااران داد هنادةك
ذكوليذيَن زانكوَ دهوَك ،وشروَظةكر نةكة تيورى هاتة ئةجنامدان بوَ بابةتيَن ظة كاوَلينىَ

ثتتةسال س ساةر ئاةوة بيااتيَن

كارطيَرى ييَن ثةيوةنديدار وهةر وةسا دانانا وانةياةك َى ظاةكوَليَنى وجةناد ذنووناا ذباةر هةلناذارتنا ثةيوةنادي َى دناظناةرا
طهوَرينيَن ظةكوَلينىَ دا ،وئةظاا ظةكوَلينة()06كةسان ذراطرا وهاريكاريَن وان وسةروَكيَن يةكيَن كارطيَرى وذماارة ياةك
ذماموَستاييَن كوليذان ويةكيَن زانكوَيا دهوَك خبوَ ظةدطريت ،وراثرساني وةك ئالياة تاةك َى ساةرةكى هاتاة بكارهيَناان با َو
كوَمكرنا ثرسيَن (النيانات)ظةكوَليَنى وهةروةسا ثتتة ساتناذمارةيةك ذيَوازيَات ئاماارى باوَ شاروَظةكرنا ثةيوةناديا ثيَكةاة
طريَدانىَ وكارتيكرنىَ دناظنةرا تةكنيكا ثَيزانينا دووبارةكرنا ئةندازيار يا ثروَسيَن كاروياراندا،
وظةكوَلني طةهتتة ضةند ئةجنامان طرنطرتين ذوان هةبوونا ثةيوةنديا ثَيكةةطريدانىَ وكارتيكرنااَى وناظناةرا طهاوَرينيَن
ظةكوَلينا هاتىية بةحسن كرن ديسان هندةك شريةت وئاموَذطاريَن دورست هاتنة داناان س ساةر طرنطاىَ وروَىلَ تاةكنيكا
ثَيزانينا ددوبارةكرنا ئةندازيار يا ثَروسيَن كاروباراندا كوليذيَن ظةكوَلني ىلَ هاتكرن،

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN RE-ENGINEERING
ADMINISTRATIVE PROCESSES, FIELD STUDY OF PATTERNS OF
،IDEAS OF DOHUK A ADMINISTRATIVE LECTURERS
ABSTRACT
The research aims at the a knowledgement of the role of the information technology in Re –engineering the
administrative processes in some colleges in the University of Duhok, some theoretical analyses were carried out
depending upon some administrative literature concerned ,and then applying number of hypotheses to select the
relationship between the research variables which included (56) individuals among when deans subordinates head of
departments of some managerial units lecturers in different colleges in Dohuk university ،Questioner were used as a
main, instrument in collecting the data and some other statistical methods to analyze the relationship and the effects
between the information technology and re-engineering the administrative processes ،
The research concluded some of findings and results most importantly there is relationship and effect between
information technologies in re-engineering administrative processes in the colleges under study
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مقارنة انماط االيقاع الحيوي اليومي بين العبي محافظتي السليمانية واربيل بالكرة الطائرة وكرة اليد للمتقدمين
كةذالَ كاكة محة سعيد و ئاوات امحد فقي
كلية الرتبية الرياضية ،جامعة السليمانية ،اقليم كوردستان -العراق

(تاريخ استالم البحث 1 :تشرين االول  ، 9002تاريخ القبول بالنشر 91 :تموز )9010

الخالصة

لقددد ازداد االمتمددام فددي اآلونددة االريددرة بمواددوع االيقدداع الحيددوي نتياددة التقدددم الذلمددي الاائددل الدداي يذيشددت االنسدداع اليددا يددث يددرتب االيقدداع

الحيدوي بتطددور الحيداة المذاصددرة  ،ومددن ردالل لد نادد اع االيقدداع الحيددوي لدت دور فذددال فددي االناداز الريااددي ومداا مددا يهددبو اليدت كددل المدددربين
والبا ثين والمتخههين في الماال الرياادي ،لداا فداع االيقداع الحيدوي يبدر مبددي البرديدة بالتددريد و لد لذددم تطدابل االيقاعدا الحيويدة عندد

الرياايين فيما بينام وكال عدم تطابل االيقاعا الحيوية الثالث للبرد الريااي نبست وكلما زاد مذرفة المدربين وقادة الحركا الريااية بااا
الماال ااافة الى المااال االررى قلت المباجآ السارة وغير السارة في السباقا الريااية.
امداف البحث:

 -التذرف على انماط االيقاع الحيوي اليومي لالعبي الكرة الطائرة وكرة اليد المتقدمين في محافظتي السليمانية واربيل.

 التذرف على البروق في انماط االيقاع الحيوي اليومي بين العبي الكرة الطائرة للمتقدمين في محافظتي السليمانية واربيلوتمثلت عينة البحث من العبي المتقدمين بالكرة الطائرة والعبي كرة اليد والبالغ عددمم ( )84العد بواقع ( )98العد للكرة الطائرة و

( )98العد لكرة اليد تم ارتيارمم عمديا .اما اداة البحث فتمثلت بمقياس لاليقاع الحيوي المقننة الاي واذت (  ) osbirgوالمكونة من ()92

فقرة .وبذد توزيع المقياس على افراد عينة البحث وجمذاا ومذالاتاا ا هائيا ثم التوصل الى الذديد من االستنتاجا امماا :
 -مناك االرتالف في انماط االيقاع الحيوي اليومي لالعبي الكرة الطائرة وكرة اليد بمحافظتي السليمانية واربيل .

 -تبوق العبي كرة اليد للمتقدمين في نادي اربيل الريااي و نم االيقاع الحي وي اليومي على العبي كرة اليد للمتقدمين في نادي السليمانية

الريااي .

وعلى اوء االستنتاجا يوصي البا ثاع بد :
 -على المدربين إجراء ارتبارا شارية و ل لمذرفة نم االيقاع الحيوي اليومي لالعبين .

 ارورة ايااد االيقاع الحيوي اليومي لدى الالعبين مع االرا بنظر االعتبار نوع النم عند واع البرامج التدريبية اليومية.الكلما الدالة  :االيقاع احليوي العيب كرة اليد والكرة الطائرة

 -1التذريف بالبحث

1–1

المقدمة واممية البحث:

لقد ازداد االهتمام يف اآلونة االخرية مبوضوع االيقااع احلياوي
نتيجااة التقاادم العلمااي الائااع الااالي يعيحااي االنسااان اليااا ي ا
يارط ا االيقاااع احليااوي بتطااور احلياااة انعا اارة ،وهناااك العديااد ما
االحب اااد ط ااذداد يف ه ااالا اجمل ااا فال ااا ون االوربي ااون ه اام ال ااالي

اكتح ا ااالوا االيق ا اااع احلي ا ااوي ،وق ا ااد دعم ا اوا نت ا ااائج م م ا ا منطل ا ا
التجريااع علااال االال م ا احلاااالة الالرديااة وهااالا العمااع ياادعم
النظريااة ويذودهااا بعسااة علميااة ،فااالال م العمي ا والتط يا لنظريااة
االيق ا اااع احلي ا ااوي ي ا ااذداد وينتح ا اار يف تل ا ا دو الع ا ااا وا ا ا
يساات دم يف كافااة اجمل ااالة كاجملااا الرياضااي والحااركاة وال نااوك
وانص ااان … اخل )1(.فض اان ع ا ا ان هن اااك االال م ا ا االف ا اراد
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يساات دمون هااالن النظريااة الريفااادهم يف يااا م .للرتبيااة الرياضااية
نصيع وافر يف هالا اجملا العلمي للتعر علال امكانياة الرياضاي
وقدراطااي يف االجن اااز .ان اس اات دام االيقاااع احلي ااوي ا ا يلع ااع
دورا ك ا ا اريا يف معرفا ا ااة وف ا ا اام دورة احليا ا اااة ها ا ااالن ي االرطالاعا ا اااة
واالخنالاضاة يف احلالة الط يعية للدوراة ال ند ال دنية والالهنية
واالنالعالي ااة" ،ف اادورة احلي اااة ه ااالن ط ااد ما ا ي ااوم ال ااوالدة وطنت ااي
بالوف اااة لك ااع ف اارد ل ااالا ف ااخنن ه ااالن االرطالاع اااة واالخنالاض اااة يف
مسااتوجل انوانااع ال ا ند طعتمااد علااال مسااعلة اساسااية اال وه ااي
معرف ااة ي ااوم ان اايند ه ط ااد ه ااالن ال اادوراة عل ااال يف ااكع ايقاع اااة
يف رية او قري اة ما الحا رية لكاع ما ناوا ي النحاا ال اد 92
يومااا واالنالعااا  98يومااا والعقلااي  22يومااا يا يكااون االيقاااع
احليااوي يف النص ا االو م ا الاادورة موج ااا ويف النص ا ال ااا
يكون سال ا" (.)9
وما خاان لا جيااد ال ا ااان بااعن االيقاااع احليااوي لااي دور
فعا ااا يف االجنا اااز الرياض ا ااي وها ااالا م ا ااا يص ا ا و الي ا ااي كا ااع ان ا اادرب
وانت صص ا ا يف اجملا ااا الرياضا ااي ،لا ااالا فا ااعن االيقا اااع
وال ا ااا
احلي ا ااوي يال ا اارر م ا ااد الالردي ا ااة بالت ا اادريع و لا ا ا لع ا اادم طط ا اااب
االيقاعاة احليوية عند الرياضي فيما بين م وكالل عدم ططاب
االيقاع اااة احليوي ااة الا ا ند للال اارد الرياض ااي نالس ااي وكلم ااا زادة
معرف ااة ان اادرب وق ااادة احلرك اااة الرياض ااية ااالا اجمل ااا اض ااافة ا
اجملا ا اااالة االخا ا اارجل قل ا ا ا انالاج ا ا ا ة السا ا ااارة و ا ا ااري السا ا ااارة يف
السا ا اقاة وزادة التوقع اااة دق ااة وهن ااا طكما ا ااي ااة ال ا ا يف
كح ا امنااا االيقاااع احليااوي اليااومي لاادجل العاايب الكاارة الطااائرة
وكرة اليد ه انقارنة بين م  ،ا ن معرفة االيقااع احلياوي ما ق اع
اندرب مسعلة اساسية جيع اجراؤهاا ومعرفت اا لكاع رياضاي كاي
اليتالاجا ااع م ا ا عا اادم قي ا ا مسا ااتوجل جيا ااد م ا ا االجنا اااز يف ك ا اع
الظاارو وانناس ا اة ،لاالا جيااع دراسااتي وطال مااي لت قي ا االط اذان
االفضع لننسان يف هالا العصر الالي يتميذ بسرعة التغري.
9–1

مشكلة البحث

ان عملية الو و ا االجنااز العاا يف السانواة االخارية يف
جماا رياضاة انساتوياة العلياا ا ا يتطلاع طظاافر ويا ان اود
واكتماا ويا مساتلذماة االعاداد ال حارية وانادياة واالخاال بنظاار
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االعت ار وي الوسائع اليت طؤثر علال سري العملية الرتبوية واعداد
االبطا م ما كان بسيطة ،وم خن لا ه ارة ك اري ما
االساليع والوساائع انسااعدة واالفكاار الايت وجادة اريق اا ما
خن التط ي يف رف انستوجل للرياضاي يف التادريع ما نا ياة
متابعااة وطسااجيع النحااا اليااومي لاام ع ا اري ا ديااد االيقاااع
احلي ااوي الن ااي ا ا ا اآلن ام ا ارا يوي ااا لننسا ااان  .وألاي ااة ها ااالن
الدراس ا ااة يف بن ا اااس القاع ا اادة األساس ا ااية لنع ا ا ا و اج ا ااة معظ ا اام
ان اادرب والرتب ااوي ا ليا ا معرف ااة االيق اااع احلي ااوي الي ااومي ل اادجل
النع الاالي لاية لادي م فكارة عا االيقااع احلياوي ويتالااجؤن
م عدم قي االجنااز وما ه طكاون النتاائس عكساية ما ايي اة
وع اادم قي ا ا الطم ااو وب اارتك الت اادريع يف ك ااري م ا ا اال ا اوا ،
وك ااالل يض ااعون الربن ااامس التا اادرييب دون االخ ااال بنظ اار االعت ا ااار
االيقاعاة احليوية للرياضي مما يعطي مالاج ة خن التادريع
او خن اننافساة ويف ك ري ما اال ياان يعاذجل انادرب اسا اب
اخنالا ااار انسا ااتوجل ا اس ا ا اب نالسا ااية او اس ا ا اب اخا اارجل لعا اادم
معرفتا ااي لتا ااعثرياة االيقاعا اااة احليويا ااة علا ااال االجنا اااز ،لا ااالا ارطا ااعجل
ال ا ااان دراسااة هااالن انحااكلة كوهنااا ا اادجل انحاااكع الاايت يعااا
من ا فرقنا .
2– 1

امداف البحث

 التعر علال امنا االيقاع احليوي اليومي لنعيب الكرة الطائرةوكرة اليد انتقدم يف حمافظيت السليمانية واربيع.
 التعر علال الالروق يف امنا االيقاع احليوي اليومي ب العيبالكرة الطائرة للمتقدم يف حمافظيت السليمانية واربيع.
 التعر علال الالروق يف امنا االيقاع احليوي اليومي ب العيبكرة اليد انتقدم يف حمافظيت السليمانية واربيع.

8–1

فرايا البحث

 هنال ا ط اااي يف امن اا االيق اااع احلي ااوي اليااومي لنع اايب الك اارةالطائرة وكرة اليد انتقدم يف حمافظيت السليمانية واربيع.
 هنالا فروقااة اة داللاة ا صاائية يف امناا االيقااع احليااوياليومي ب العايب الكارة الطاائرة انتقادم يف حماافظيت الساليمانية
واربيع.
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 هنالا ا ا ا فروقا ا ا ااة اة دالل ا ا ااة ا ص ا ا ااائية يف امن ا ا ااا االيق ا ا اااعاحلي ا ااوي الي ا ااومي ب ا ا ا الع ا اايب ك ا اارة الي ا ااد انتق ا اادم يف حم ا ااافظيت
السليمانية واربيع.
5 -1

مااال البحث

 1-5-1اجملا ال حاري  :العايب الكارة الطاائرة وكارة الياد يف اندياة
السااليمانية وبيحاامركة واربيااع الرياضااي بواق ا ( )92العااع للكاارة
الطائرة يف نادي اربياع وناادي بيحامركة و( )92العاع لكارة الياد
يف نادي اربيع ونادي السليمانية.
 9-5-1اجملا الذما  9228/11/9 :ولغاية 9222/ 9/ 19
 2-5-1اجملا ا ا ا ا ااا انكا ا ا ا ا ااا  :انديا ا ا ا ا ااة (السا ا ا ا ا االيمانية وبيحا ا ا ا ا اامركة
واربيع) الرياضية .

 -9الدراسا النظرية والدراسا المشاباة

 1-9الدراسا النظرية
 1-1-9مذنى االيقاع

الحيوي Biorhythm

"اإليقاع احليوي لالظة مرك ة م كلمتا إ اريقيت (بياو
ومعناهااا احلياااة ،ور م  Rhythmومعناهااا التك ارار الاادوري) وهااو
العلم الالي يدرس الدوراة احليوية انميذة لط يعة وي الكائناة
احلية"( ،)2وقد اث العلماس "إن اإلنسان يتعقلم لتعثرياة اإليقاع
احليااوي اليااومي واألسا وعي والحا ري والساانوي ومتعاادد الساانواة
للعوامااع الط يعي ااة ،وك ااع يف اايس يف الط يع ااة ولن ااا اادد بص ااورة
دورية ،فاالرر طدور و نالس ا و و حمورها و و الحمة،
والقما اار يا اادور ا ااو االرر ويتعاقا ااع الليا ااع والن ا ااار ،وفصا ااو
الساانة ،واالنسااان ككااائ ااي طتااعثر ياطااي ااا باالضااافة ا ان
الوهااائ احليويااة والعض ااوية نساام االنس ااان مب تل ا مس ااتويا ا
ختض ا لنظااام مع ا وايقاااع طااوقييت ثاب ا يقاااس بااال وا والاادقائ
والس ا اااعاة ا طعاق ا ااع االي ا ااام واالس ا ااابي والحا ا ا ور والس ا اانواة
Bio

ويطل علال هالا النظام مسمال االيقاع احليوي"(.)2
كم ااا ان كلم ااة "االيق اااع احلي اااو او احلي ااوي طعا ا النظ ااام او
ان اااز ال ااالي يتن ااع بالس االوك ال ح ااري )5( ".وعرف ااي عل ااي ال ي ا ا
و ااربي عماار":بعنااي رد الالعااع احليااوي انتكاارر الااالي يظ اار لاادجل
الكااائ احلااي نتيجااة للمااؤثراة ال يةيااة ا يطااة بااي ويعخااال الحااكع
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التما ااوجي الا اادوري انتصا ااع )6( ".واضا ااا طعريالا ااا اخا اار لا ااي بعنا ااي
"التغرياة احليوية اننتظمة اة اندجل القريع وال عيد والايت ياذداد
خنل ا ا ااا او يق ا ا ااع النح ا ا ااا ال ا ا ااد والعقل ا ا ااي واالنالع ا ا ااا عنا ا ا ااد
االنسان،وهالن التغرياة مرط طة بن يف بكع م ال يةة الداخلية

[الوراثيااة] وايارجيااة ا يطااة بااي .)7( ".وقااد اطال ا معااي يف طعري ا
االيقاااع احليااوي يوسا هااع ،وحممااد جااابر"بعنااي طلا التغارياة
احلادث ا ا ااة يف احلال ا ا ااة ال دني ا ا ااة واالنالعالي ا ا ااة والعقلي ا ا ااة للال ا ا اارد وال ا ا اايت
طرط ا مبر لة النحا احليوي وطغرياة الوسا الداخلي واياارجي
ا اايا بااي"(.)8كمااا عاار بسطوبسااي امحااد االيقاااع احليااوي بعنااي
()2
"نظام طعاقع وطكرار وطواف احلركة الوهيالية لننسان".
 9-1-9دورا االيقاع الحيوي

Biorhythm cycles

هنال ا العديااد م ا الاادوراة ال ايولوجيااة يف الكائناااة احليااة
بعضا ا بساايا جاادا ا انااي ميكا ما السا ع ادراكااي ،وبعضا ا
ا
معقااد جاادا ك ااري التالا اايع وهااالا قااد دعااا العلماااس وال ااا
رس اام ا يع ااة ال اادوراة الك اارية لننس ااان وه ااي ال اايت يطل ا علي ااا
االيقاعا اااة احليويا ااة" .الا ااالي جعا ااع م ا ا الصا ااعوبة ف ا اام االيقا اااع
ال اايولوجي لننسااان هااو ا يعااة طكوينااي انعقااد ،فال كترييااا طتكااون
م ا خليااة وا اادة طااؤدي كااع الاادور ال ااايولوجي ،ولك ا االنسااان
يتكون م عدد ك ري جدا م اينيا ان تلالة ،كع جمموعة من ا
جيمع اا طركيااع تلا ما االنساجة م ااع االعصااب والعضاانة
والاادهون وانلااد والعظااام … ،وهااي الاايت طكااون الكااائ احلااي.
وكااع خليااة لااا عاادد ما االيقاعاااة احليويااة ،وساالوك ايليااة يااؤثر
بعيق اااع ايني ااا االخ اارجل ،ويف الن اي ااة طس اااهم منيا ا ما ا ه ااالن
االيقاعاة يف طحكيع االيقاع احليوي للالرد"(.)12
ان رواد االيق اااع احلي ااوي ال ااالي ب ااد وا برتس ااي ه ااالن النظري ااة
ووضا اساسااياة لااا والتو ااع ا انعرفااة والوقااو علااال النتااائس
اليت ا قوها علال دراساا م كاانوا دائماا مييلاون ا النتاائس نالسا ا
وم هنا نحاعة نظرياة االيقااع احلياوي والايت يانهن مضاموهنا "ان
االنس ااان يفضا ا يف نح ااااي ال ااد واالنالع ااا والعقل ااي ل اادوراة
ثند طرددها  22 ،98 ،92يوماا علاال التاوا "(" )11وهنالا دورة
رابع ااة اض اايال لل اادوراة الا ا ند اكتح ااال م ااؤخرا وه ااي ال اادورة
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احلدسية او ال دي ية واولا  28يوما وكالل هناك دوراة اخارجل
مضافة وهي الدورة الالنية (انمالية) وطتكرر كع  22ودورة الوعي
الااالاو (االدراك) وطتكاارر  28يومااا واخاريا الاادورة الرو يااة وطتكاارر
كع  52يوما .)19( .
"ختتل ا هااالن الاادوراة م ا ي ا مااد ا وايضااا م ا ي ا
نتائس طغريها علال الالرد وبالتا فخنن جمموع حمصلة التغرياة لتل
الاادوراة ه ااو ال ااالي يوض ا ال ااة االيق اااع احليااوي للال اارد يف ي ااوم
معا  ،وط ااد هااالن الاادوراة معااا ألو ماارة ما نقطااة الصااالر عنااد
اناايند ه طااذداد طاادرجييا ا القمااة ه طعااود ا اليااوم احلاار وهااالا
يكا ااون يف اليا ااوم ( )11.5بالنس ا ا ة للا اادورة ال دنيا ااة ،واليا ااوم ()12

I
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للاادورة االنالعاليااة ،واليااوم ( )16.5للاادورة العقليااة ،ه اليااوم ()12
لاادورة احلاادس ،ه ط ااد هااالن الاادوراة يف التناااقهن طاادرجييا لتصااع
ا ادىن مستوجل لا ،ه بعد لا ط اد انر لاة الساال ة بالتنااقهن
ا ان طصاع ا نقطااة الصاالر ،ه ط ااد انر لاة انوج ااة والايت طذيااد
في ا الطاقة مرة اخرجل وهكالا ،وهالن الدوراة طح ي انوجة ي
طتك ااون ما ا نص ااال االو من ااا مي ااع انس ااتوجل االجي ااا وخنل ااي
طصااع ا النقط ااة القص ااوجل ،بينم ااا النص ا ال ااا مي ااع انس ااتوجل
الس ا االيب وخنل ا ااي طص ااع ا النقط ا ااة االدىن م ا ا نح ا ااا ال اادوراة
وكماا موض ة يف الحكع ( )1و(.)9

+

E
0

-

شكل ()1

989

()12

 -:يوض الدوراة ال نثة ال دنية ( )Pواالنالعالية ( )Eوالعقلية ( )Iواليت ط د منال يوم الوالدة
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الدورة ال دنية ( )92يوما

23 day phys

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

28 day Emot

الدورة االنالعالية ( )98يوما

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

33 day Intel

الدورة الالهنية (العقلية) ( )22يوما

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
()12
 -:يوض الدوراة ال ند وعدد يام كع دورة()9
شكل ()9

 1-9-1-9الدورة البدنية مدتاا()92يوما

Physical cycle

"هااي كااع هاااهرة لااا عنقااة باحلالااة ال دنيااة للالاارد م ا ااقااة
وم اراة ركية تلالة ،هالا باالضافة ا العنا ر ال دنية ،وهاي

ايض ااا اقص ااال ااق ااة ميكا ا ان ي اااللا الال اارد" (".)15وها االا اإليق اااع
يحا ااتمع علا ااال القا ااوة ال دنيا ااة وقا ااوة اال تما ااا والطاقا ااة وانقاوما ااة
للماارر ،ويف ثناااس الالصااع األو م ا الاادورة ( )11.5يااوم األو
ميك ا ا طح ا ا يي اآلما اار ب طاريا ااة طعما ااع علا ااال إعطا اااس الطاقا ااة ،وكا ااع
األنظمااة طكااون يف الت ااا القصااوجل ،إ ن هناااك طنسااي فضااع
ومقاومااة اكاارب للماارر ،وبحااكع ع اام هاارو بدنيااة فضااع يااذ
النص ا األو م ا ال اادورة ،ويكااون الالاارد عل ااال اسااتعداد للعم ااع
الحاااق لال ارتاة زمنيااة ا ااو  ،ويف ثناااس ( )11.5يااوم ال انيااة م ا
ه ااالن ال اادورة ف ااان األم اار ي اادو وك ااان ال طاري ااة يف ال ااة يف ا ا ،
ويكا ااون يفا ااعور الال ا اارد يف معظا اام احل ا اااالة يتنا اااقهن يف احليوي ا ااة،

والرياضاايون علااال سا يع ان ااا يكونااون عرضااة الخنالااار انسااتوجل
يف هااالا الوق ا  ،ومعظاام الوق ا ف اخنهنم ال يكونااون علااال انسااتوجل
نالسي ما الالاعلياة كماا هام يف النصا األو والاالي مي اع األياام
اإلجيابياة يف الادورة .إن األفاراد الاالي هام يف هاارو جيادة جيااع
ن يتوقع ا اوا اادود مح اااكع يف ثن اااس ي ااام م الس اال ية ولك ا ان م
س ااو يتعرض ااون ب س ااااة ل ااو يف اإلمكاني اااة ال دني ااة و ل ا
يساااعد علااال رؤيااة نصا الاادورة الااالي اادد فيااي إعااادة يف ا
للاادورة ال دنيااة علااال هنااا فكاارة ساال ية علااال النقااي م ا النص ا
األو ما الاادورة الااالي يكااون نحااطا جاادا.إن االهتمااام واحلاارص
ثناااس الالاارتة الساال ية للاادورة ال دنيااة جيااع ن ال يكااون يف معظاام
()16
احلاالة عوامع فعالة بالنس ة للالرد".
"اما خن االيام احلرجة لالن الدورة واليت طتميذ بعدم ال اة
ال ااد وطرف ا باعتاادا انسااد والكسااع ال ااد ا عنااد قيااادة
الساايارة جيااع ان يقااود حبااالر يفااديد ،ويف الطااور السااليب ال اواا
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ال ااالي يتمي ااذ ب ااايمو ال ااد ومس ااتوجل الطاق ااة م اان ال يتع ااع
بساارعة لااالا ينص ا باالبتعاااد ع ا العمااع واالكااع الذائااد ،وطقليااع

يفدة التدريع".

()17

 9-9-1-9ال د دددورة االنبذاليدد ددة مدد دددتاا ()94يومد د ددا

The

Emotional cycle

"خت ااتهن باحلال ااة النالس ااية والعااالي ااة للال اارد وط ااؤثر ك ااالل يف
الص ا ا ا ا ة العقلي ا ا ا ااة ك ا ا ا ااانذا  ،اال س ا ا ا اااس ،الح ا ا ا ااعور ،العااال ا ا ا ااة،
واالب ااداع"( )18يف الال اارتة االجيابي ااة وال اايت طعا ا نح ااااا زائ اادا يف
اجملاالة والقدراة السابقة كما ميك اعت ارها فرتة اجيابية متالائلة
يتمي ااذ االنس ااان في ااا حبس ا ان اذا وخ اان ل ا مي ااع النص ا
ال ا م الادورة الالارتة السال ية انتحاائمة وانمياذة بسارعة العصا ية
والنرفذة ي تا انسام في اا ا الرا اة النالساية واالساتجمام
اليصاب باال اا وه او انساتوجل "ويقا الياوم احلار ما
ه ااالن ال اادورة يف الي ااوم الراب ا عح اار وي ااؤدي ا اادود خل ااع يف
انوازن ااة وخط ااع يف طق اادير االم ااور االم اار ال ااالي ي ااؤدي ا الح اارود
والسر ان وم ه ا وقوع احلوادد"(.)12
 2-9-1-9ال د د دددورة الامني د د ددة اوالذقلي د د ددة م د د دددتاا ()22يوم د د ددا
Intellectual cycle

"يااؤثر اإليقاااع العقلااي علااال الااالكاس والااالاكرة واليقظااة الالهنيااة
والقوة اننطقية وسرعة رد الالعع والطمو  ،وهو ينقسم إ مر لة
إجيابيااة ناادة ( )16.5يااوم ومر لااة ساال ية بعاادد األيااام نالس ا ا ويف
انر لة اإلجيابية يكون األفاراد وي هاان ك ار طالت اا و اكاراة
ك ر قدرة علال اال تالاظ بانعلوماة واستيعاب وطكيا سارع،
وهالا هو الوق األفضع للدراسة والتالكاري اإلباداعي والساتيعاب
يفياس جديدة و يام الالروة هالن ( )16.5يوما قد ينظر إلي ا علال
هنااا الوق ا انناسااع للالنااان وانالك اري والكتاااب ،مااا النص ا
ال ا م الدورة العقلية فاني يتمياذ بقادرة طالكاري اقاع و اعوبة يف
ااعع لااتعلم األيفااياس
الرتكيااذ ،ومعظاام األف اراد جياادون انااي وق ا
إن هن اااك إ ا اواس للتعام ااع بعق ااع
اندي اادة وي اارجل معظ اام ال ااا
مطل ا يف ثناااس هااالن الالاارتة لكااي يعاااد يف ا خنيااا ان ا وهااالن
األي ااام الابط ااة رمب ااا ميكا ا االنتال اااع ااا كعفض ااع م ااا ميكا ا إ ا
قضاؤها يف طكرار التماري علاال يفاياس سا طعلم اا"( "، )92كا
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هااالن الاادورة االنسااان خاان الالاارتة االجيابيااة من ااا باالسااتالادة ما
كائ ااي وامكاناط ااي الالهني ااة ،يف ا اادد ه ااو يف اس ااتيعاب
االنس ااان و كائ ااي يف الال اارتة الس اال ية وما ا ان اام انن ظ ااة ا ان
اليوم احلر لالن الدورة يؤثر يف قابلية اختا القرار لننسان".

()91

 8-9-1-9الددددورة الحدس ددية او البدياي ددة(البهددديرة) مددددتاا(
)24يوما

Intuitional cycle

فض اان ع ا ال اادوراة الس ااابقة فق ااد اض ااا (كاس ااي )kacy
دورة احلاادس للاادوراة ال ا ند مااد ا  28يومااا طااؤثر يف الاادواف ،
الغرائ ااذ ،واالدراك والنيفا ااعور او النوع ااي"(" )99ان ها ااالن الا اادورة
طساايطرعلال ماياادرك وراس الااوعي ،احلااة ال اااا انوه ااة واحلاسااة
السادسة ،ا ا كنا م تماا يف موضاوع ماا فاخنن لا يعتماد علاال
قاادراط يف ماااوراس الااوعي ،وهااؤالس الع اراف  ،الحاااف الااالي لاام
مق ا اادرة الت ا ا ااار والق ا اادراة النالس ا ااية والس ا اايطرة العقلي ا ااة ولق ا ااد
و ا )ك ااار جان ا  )Carl Jungsوال ااالي يع ااد م ا افض ااع
السايكولوجي واندرس الوهائ االربعة علال اهناا اال سااس،
التالك ااري ،الح ااعور ،واحل اادس وه ااالن الوه ااائ االرب ا ا ل ااا عنق ااة
بال ا اادوراة االيقاعي ا ااة احلياطي ا ااة االربا ا ا وه ا ااي ال دني ا ااة ،العااالي ا ااة،
العقليااة ،واحلدسااية ،وطعمااع ويع ااا سااوية لتنظاايم القابليااة ال دنيااة
والعااالية والالهنية للعيش بسعادة".

()92

 2-1-9انواع االيقاع الحيوي

 1-2-1-9االيق د د د د د دداع الحي د د د د د ددوي الي د د د د د ددومي (الس د د د د د دديركادية)
Circadian

السااريكادية" :هااي كلمااة الطينيااة طع ا االيقاااع اليااومي الوا ااد
طقري ا ا ااا ( )92وان االيقاع ا ا اااة ال ا ا اايت طس ا ا ااتغرق  92س ا ا اااعة ط ا ا اادعال
 " Circadian Rhythmsي ا ان  Circaجاااسة م ا كلمااة
ايطاليااة طعا ( ااو ) و diesجاااسة ما كلمااة (اليااوم) و ا لااو
عح ا يف ك ا ا مظل اام وال طع اار الوقا ا ف ااخنن ال اادوراة ط ق ااال
مسا ا ا ااتمرة يف وجودها ا ا ااا وط ق ا ا ا ااال حمتالظا ا ا ااة بخنيقاع ا ا ا ااا خا ا ا اان 92
ساااعة"( ")95إن هااالا اإليقاااع ال ينط ا علااال وي ا األف اراد فلااية
كع الناس م اراز وا د لك م األفضع ن يكون الالرد ك ر
نحااا خن النص األو م اليوم ،إن الواق يحري إ وجاود
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يف ا اص ك اار نحااااا يف الص ا ا ووخاارون عكااة ل ا ماان م
ك ر نحااا يف انساس ،لاالل فما انمكا طصانيال م إ ناوع
ما األمناا ااداا هنااري واألخار ليلااي(.إن ارط اا مناا اإليقاااع
احليااوي يكااون حبسااع ا يعااة العمااع الااالي يقااوم بااي الالاارد إ ن
اب الانما الن ااري ما العماا يف ا كاان معظام
معظم
اب النما الليلي م

وع ا ا ا
()97
طقدمي اآلو:

اب األعما الالهنية)" (.)96

ا ا ااالاة األمن ا ا ااا احليوي ا ا ااة خ ا ا اان الي ا ا ااوم ميكا ا ا ا

ي -الددنم الليلددي :إن األف اراد ا اب هااالا الاانما ك اار بطااع

وه ا ااو األض ا ااع يف االس ا ااتجابة لنستح ا ااارة ،ويتمي ا ااذون بال ا اادوس
بط يعاات م ،وطرطال ا درجااة احل ارارة لاادجل هااؤالس األف اراد ط اادرجييا يف
الة انرر ،وان يفالاسهم م انرر يعخال وقتا اوين.

ب-النم النااري :ويتميذون بسرعة وقوة التكي م الظرو

ايارجية ،وهم دائما يكتحالون األفكار انديادة ،وحم اون للعماع
وب ااال ان ااد ويواج ااون احل اااالة انرض ااية بس اارعة وق ااون وطرطالا ا
وط اان ال درج ااة ا ارار م بس اارعة ،ويس ااتجي ون ك ااالل بص ااورة
سريعة لكع ان رياة ،ولدي م سرعة استحالاس عالية وميك قي
قصال إنتاجية لم ا ا ا ،وهام ك ار ساساية للتغارياة انوياة
و ك ر عرضة لإل ابة بعمرار ان از الدوري والروماطذم.

ج -ال ددنم المتب دداين :وه ااؤالس األف اراد ل ااية ل اادي م من ااا معا ا

لإليقاع احليوي وهم يتمياذون بذياادة انوجااة النحاطة علاال مادار
اليوم دون التقيد باإليقاع الص ا ي وانسائي.
 9-2-1-9االيقاع الحيوي االسبوعي

"ان االس وع هو و دة زمنية ناعية وليس نظرية او ا يعاة
م ع اليوم او الح ر او السنة ري ان عدد ايام االس وع بخنعت ارها
طقسيما زمنيا م وض االنسان اختلال ما ب ( )6،5،2،2يام
او اك ر م ل اال ان االس وع انكون م س عة ايام يعتارب هاو
التقس ا اايم ال ا ااذم االنس ا ااع لنيقاع ا اااة احليوي ا ااة ول ا ااالل انتح ا اار
است دامي يف العا كلي"(.)98
يف ه ااالا اجمل ااا يرجع ااون االيق اااع
كم ااا ان ك ا اريا م ا ا ال ااا
احلي ااوي االس ا ا وعي يف انقا ااام االو ا النا يا ااة االجتماعيا ااة ،ا
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يوض ون االيقاعااة االسا وعية والقري اة ما االسا وعية ال طوجاد
يف الط يعة ولكن ا خان وال السان ما يااة االنساان اة
الحكع االس وعي خا ة ما يتعلا بنظاام العماع والرا اة ،وطعاود
االنسااان علااال ل ا التوقي ا وطعااايش معااي ا انعكااة ل ا
()92
بحكع اجيا مل وظ علال النظم الداخلية لننسان.

 2-2-1-9االيقاع الحيوي الشاري
ان دوراة االيق اااع احلي ااوي الط يعي ااة وال اايت مي اار ااا االنس ااان
طتطاب بحكع ك اري ما االيقااع احلياوي الحا ري ،يا نالارتر
هااالن النظريااة ان االنسااان مياار بااعرب دوراة ايقاعيااة يويااة طتكاارر
مدجل احليااة وهاي الادورة ال دنياة وماد ا  92يوماا والادورة الالهنياة
وم ا ااد ا  22يوم ا ااا وال ا اادورة االنالص ا اااليةومد ا  98يوم ا ااا وال ا اادورة
احلدسية ومد ا  28يوما وهالن الدوراة طتقارب م دورة االيقاع
الحا ا ا ري وما ا ا ال ا اادورة انتوس ا ااطة"ف ا ااعن ال ا ااة االنس ا ااان ال دني ا ااة
والالسيولوجية والالهنياة والنالساية الط قاال علاال وطارية وا ادة ااوا
الوق ا ا ولكن ااا طتمي ااذ بالتالب ااالب م ااا ب ا ا االرطال اااع واالخنال ااار
و دد ل علال مستوجل اليوم الكاماع وعلاال مساتوجل الحا راو
مايقارب الح ر"(.)22

 8-2-1-9االيقاع الحيوي السنوي
يتااعثر االيقاااع احليااوي لننسااان بتغااري فصااو الساانة يا ان
معااد االنتااا لاادجل االنسااان يتغااري بتغااري فصااو الساانة ف ا ع
الناااس م ا ينااتس اك اار يف فصااع مع ا م ا فصااو الساانة وهااو يف
لا يفتلا ع ا اارين ،كمااا ان قابليااة االنسااان للغااالاس طااذداد يف
فصو معينة ع اريهم يا ال طكاون الحا ية للطعاام بانعاد
نالسي اوا السنة باالضافة ا ل "معد منو االاالا خن
الصي يكون اسرع وان مناو العظاام يذياد يف الربيا بينماا يقاع يف
ايري ا ي ا يك ااون الي اوم ا ااوين خ اان الص ااي وي ااؤثر ض ااوس
الحمة علال ان ااز الرماو مماا ياؤدي ا زياادة افاراز هرمونااة
النمو لدجل االاالا كما ين ظ ان ا الية الربي والصي طكون
اك ر ثراس ع

ريها فيما يتعل بالاليتاميناة"(.)21

 5-2-1-9االيقاع الحيوي المتذدد السنوا

ا جانع االيقاع السنوي يوجد ايقاع يوي متعدد
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السا اانواة والا ااالي يفتل ا ا با اااختن انا اانة وخا ا ااة يف اجملا ااا
الرياضي يا نن اظ ان "االجناازاة الرياضاية عناد الرجاا طاتم
بالا ا ااع ع ا ااام وخ ا اان الع ا ااام ال الا ا ا طظ ا اار االجن ا اااز ،وعن ا ااد
السيداة فعن االجنازاة العانية طتم بالا ع عام وا د"( )29كماا
ان مع ا ااد النم ا ااو ما ا ا الظا ا اواهر ال ايولوجي ا ااة يا ا ا طظ ا اار ك ا ااع
عدة سانواة "فمعاد النماو لادجل االوالد ياذداد اعت اارا ما سا
عح ا اار س ا اانواة بح ا ااكع ايق ا اااعي ك ا ااع ث ا ااند س ا اانواة ولل ن ا اااة
كع سنت "(.)22

 8-1-9االيقاع الحيوي والتدريد الريااي
"ان اعداد الرياضي للمستوياة العالية يستغرق عدة سانواة
وهالا دد يف الظرو الط يعية ايا ة بال يةة اليت يعيح ا ،اما
ا ا طعرر النعع ا هرو اقليمية وجغرافية تلالة ي سو
يكااون ا طااعثرياة مناخيااة متعااددة والاايت سااو يكااون طعثريهااا
علااال الن اوا ي احليويااة والوهياليااة للرياضااي ،عنااد هااالا فااعن احلالااة
الوهيالية نمي الرياضي طتعثر باانتغرياة انناخياة ان تلالاة وهاالا
التغري دد بصورة فردية ختتل م رياضي ا وخر م خن
لا ا طظ اار "الالردي ااة يف الت اادريع ومراع اااة الال ااروق الالردي ااة با ا
الرياض ااي ا ا ول ااو كانا ا اعم ااارهم ونت ااائج م متس اااوية فك ااع

رياضا ااي لا ااي خصائصا ااي الا اايت يا ااذن ع ا ا ا اارين"( )22و سا ااع ر ي
ال ا ان جيع ان يتم ديد وطقن احلمع التدرييب لكع العع
بصا ااورة فرديا ااة طتال ا ا وامكاناطا ااي وقدراطا ااي وطتناسا ااع م ا ا امكانيا ااة
اادود الااة الت اوازن الااداخلي ااد طااعم عملياااة التكي ا
بالقدر الالي يتناسع م النعع بصورة فردية.
م ا انع اارو ن كاف ااة انس ااابقاة اادد ل ااا مواعي ااد مسا ا قة
بال ارتاة حمااددة و اادد مكااان ويااوم وساااعة انسااابقة مس ا قا وهااالا
مايسم للمادرب ان اتهن ن يراعاي سااباة التكيا ايااص
باإليقاع احليوي ومطابقتي لط يعة و وقاة انسابقاة ،وعلال هالا
األساس وجع علال اندرب ن يض برناجما لإليقاع احليوي لكع
رياضااي وياانظم طاادري ا خا ااا علااال وف ا اإليقاااع احليااوي اياااص
بكع رياضي لكاي يضام سارعة التكيا للرياضاي والو او إ
علال مستوجل يف فرتة زمنية حمددة.
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 9-9الدراسا المشاباة

 .1دراسة منى عبد الستار جواد
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()25

"عنق ا ا ااة اإليق ا ا اااع احلي ا ا ااوي بدورطي ا ا ااي ال دني ا ا ااة والالهني ا ا ااة
باإلجناز الرياضي"
لق ا ااد ه ا اادف الدراس ا ااة إ دي ا ااد دوراة متغ ا ارياة اإليق ا اااع
احليوي لعدائي انسافاة انتوسطة والقصرية والتعر علال عنقاة
اإليقاع احليوي بدورطيي ال دنية والالهنية باإلجناز الرياضي .وبلغ
عين ا ااة ال ا ا ( )12ع ا اادائ م ا ا الرياض ا ااي انتق ا اادم ب ا اارك
انس ا ااافاة انتوس ا ااطة والقص ا اارية .واس ا اات دم ال ا ا ااة الوس ا ااائع
اإل صااائية آلطيااي الوسااا احلسااا واالمل ارا انعياااري والدرجااة
علال ططاب اإليقاع احليوي
انعيارية انعدلة .ودل نتائس ال
للدورط ال دنية والالهنية لنع فيما يتعلا بعادد ياام الادورط
واالرطالاااع واالخنال ااار م ا اإليق اااع احليااوي انس اات ر ع ا اري ا
احلاسوب وكالل كان هناك اخاتن يف القادرة ال دنياة إ ه ار
ن القاادرة ال دنيااة والالهنيااة طكااون فضااع يف اليااوم الصااالري م ا
اليوم احلار وكاالل كاان هنااك اخاتن يف إفاراز هرماون ( T3 ,
 )T4والرم ااون ا ال ااذ إلفا اراز الغ اادة الدرقي ااة ( )TSHوانال اارز ما ا
الغدد الن امية م خان وجاود فاروق معنوياة لل رماون يف القماة
انوج ة والقعر للدورة ال دنية.
.9

دراسة آزاد سن قادر

9002

()26

"اإليق اااع احليا ااوي لل اادوراة ال دنيا ااة واالنالعالي ااة والعقليا ااة
لدجل العيب الكرة الطائرة واثرن يف مستوجل اإلجناز"
ه اادف الدراس ااة التع اار عل ااال ال اادوراة ال دني ااة واالنالعالي ااة
والعقليا ااة لإليقا اااع احليا ااوي لا اادجل العا اايب الكا اارة الطا ااائرة وكا ااالل
للتعاار علااال الالااروق يف مسااتوجل اإلجناااز خاان الاادوراة ال دنيااة
واالنالعالي ا ا ااة والعقلي ا ا ااة .وبلغا ا ا ا عين ا ا ااة ال ا ا ا ا ( )19الع ا ا ااا
اختيااارهم بالطريقااة العمديااة واساات دم ال ا ا اناان س الو ااالي
وعون ا ال يان اااة باس اات دام ب ارامس ( )SPSSاإل ص ااائي عل ااال
ج اااز احلاسااوب للتعاار علااال العنقاااة والالااروق قيااد ال ا .
ودل ا نتااائس ال ا علااال ن هناااك ططابقااا" يف من ااا اإليقاااع
احليااوي احلقيقااي اإللكاارتو للنعااع م ا من ااا اإليقاااع احليااوي
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لنعع انست لصة م نتاائس االخت ااراة ،وكاالل كانا هنااك
فروقا ااا معنويا ااة يف اإليقا اااع احليا ااوي للا اادوراة ال دنيا ااة واالنالعاليا ااة
والعقليااة ما مسااتوجل اإلجناااز ان اااري ،وكااان هناااك عنقااة ارط ااا
معنوية يف اإليقاع احليوي م مستوجل اإلجناز ان اري.

 -2مناج البحث وإجراءتت الميدانية

 1-2مناج البحث

اس ا اات دم ال ا ا ااان ان ا اان س الو ا ا ااالي ننئمت ا ااي م ا ا ا ا يعا ا ااة
انح ا ااكلة ،يا ا ا ن ان ا اان س الو ا ااالي م ا ا انن ا اااهس و الطرائا ا ا
الس ا لة نم ا انعلوماااة،هو "التصااور الاادقي للعنقاااة مت ادلااة
ب ا اجملتم ا واالتاهاااة وانيااو والر اااة والتطااور حبي ا يعطااي
ا ااورة للواق ا ا احليا اااو ووض ا ا مؤيف ا اراة وبنا اااس طن ا اؤاة
ال ا ا
()27
انستق لية".

 9-2عينة البحث

طتكااون عينااة ال ا م ا العاايب الكاارة الطااائرة انتقاادم يف
ناااديي (بيحاامركة واربيااع الرياضااي) والعاايب كاارة اليااد انتقاادم يف
ناديي (السليمانية واربيع الرياضي) وال اال عاددهم ( )28العاع
اختياااهم
والااالي مي لااون العاادد الكلااي لننديااة ان تااارة ي ا
عم ااديا بواق ا ( )19الع ااع ب ااالكرة الط ااائرة يف ن ااادي الس االيمانية
و( )19العع بالكرة الطائرة يف نادي اربيع و( )19العع بكارة
اليا ااد يف نا ااادي السا االيمانية و( )19العا ااع بكا اارة اليا ااد يف نا ااادي
اربيع.

 2-2وسددائل جمع المذلوما

 إستمارة االست يان انقننة لقياس االيقاع احليوي....مل -إستمارة لت ااالري ا ال ااياناااة

 8-2رطوا إجراء البحث

()1

 -1إس ا اات دم ال ا ا ااان إس ا ااتمارة االيق ا اااع احلي ا ااوي انقنن ا ااة ال ا اايت
وض ااع ا ( ) osbirgه ق ااام بتع ااديل ا ( )sipanoو طعري اا م ا
ق ع (حمماد سا عانوي) و صال االساتمارة علاال انعاامنة
العلمية (الصدق ،ال اة ،انوضوعية) وا ق يف ال يةة العراقية
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ديد نوعية

ي طكون االستمارة م ( )92سؤاال ميك
ان ترب ع اري جمموع الدرجاة كما يلي(:)28
 اك ر م  29درجة يتميذ بالنما الص ا ي انطل . م  21 -77درجة يتميذ بالنما الص ا ي بدرجة ضعيالة . م  76 -58درجة منا ري منتظم . م  57 -29مييع ا انسائي . اقع م  21درجة يتميذ بالنما انسائي انطل . -9طوزي ا ا االس ااتمارة عل ااال عين ااة ال ا ا الرئيس ا اة ،ي ا ا
االجاب ا ااة عل ا ااال اس ا ااةلة انقي ا اااس م ا ا ق ا ااع عين ا ااة ال ا ا  ،فم ا اان
الدرجاة سع االسةلة.
 -2بع اادها و ا ا االس ااتماراة بعا ااد االجاب ااة علي ا ااا م ا ا ق ا ااع
النع ا ا ه طالري ا ا االس ا ااتماراة وه ا اار ان ( )5الع ا ا م ا ا
العاايب الكاارة الطااائرة يف نااادي بيحاامركة يتمتعااون بااليقاااع اليااومي
الصا ا ي و ()2الع ا ماان م مييااع ا مسااائي و(العااع وا ااد)
يتميااذ بااالنما انسااائي انطل ا و( )9الع اان منط اام ااري منااتظم
و(الع ااع وا ااد) يتمي ااذ ب ااالنما الصا ا ا ي انطلا ا  ،ام ااا اك ري ااة
الع اايب ن ااادي اربي ااع الرياض ااي يتمتع ااون بااليق اااع احلي ااوي الي ااومي
انسااائي وبواق ا طسااعة الع ا والع اان مييااع ا الاانما ا ا ي
و(العاع وا اد) يتمياذ بانما اري ماتظم ،اماا العايب كارة الياد يف
نادي السليمانية ونادي اربيع الرياضاي يتمتعاون بااليقااع احلياوي
اليومي الص ا ي وانسائي ومنا ري منتظم كاآلو  )8( :الع
يف نا ااادي السا االيمانية و( )7الع ا ا يف نا ااادي اربيا ااع مييل ا ااون ا
انس ااائي و( )2الع ا ا م ا ن ااادي الس االيمانية و( )9الع ااان ما ا
نادي اربيع مييلون ا النما الص ا ي ،والعع وا د م ناادي
السا االيمانية و( )2الع ا ا يف نا ااادي اربيا ااع يتميا ااذون با اانما ا ااري
منتظم .
 -8ه معانة ال ياناة بالوسائع اال صائية.

 5-2التاربة االستطالعية

ق ااام ال ا ااان ب ااخنجراس التجرب ااة االس ااتطنعية بت ااعري 5
 2008 / 11/عل ااال عين ااة خ ااار التجرب ااة الرئيس ااة ما ا الع اايب

نااادي ازماار بكاارة اليااد فةااة انتقاادم وال ااال عااددهم ( )6الع ا
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و ل ا للتع اار عل ااال م اادجل اان ية االس ااتمارة ومعرف ااة الوق ا
.
انستغرق وانحاكع وانعوقاة اليت طواجي ال ا

بالعوامااع الالاطيااة اادد فيااي ط اااي ب ا اراس هاام فيااؤدي ل ا ا
االبتعاد ع انوضوعية" (.)22

 7-2التاربة الرئيسة

 6-2االس د د د ددال الذلمي د د د ددة الس د د د ددتمارة انم د د د دداط االيقد د د د دداع

قااام ال ا ااان بتوزي ا االسااتماراة بحااكع منااتظم علااال عينااة
ه يفر فقراة االستمارة وكيالية االجابة علال االسةلة
ال
بصورة اادقة ما ق اع النع ا و لا بتاعري 2008/ 11 /19
و االستماراة بعد ملة ا م ق ع النع .
بعد ل

الحيوي اليومي

 1-6-2صدق االستمارة
ق ا ااام ال ا ا ااان بتوزي ا ا ا االس ا ااتمارة عل ا ااال ع ا اادد م ا ا ا اي ا ا ارباس
وان تص

(*)

يف جما التعلم احلركي وعلم النالة الرياضي و ل

 4-2الوسائل اال هائية
إست دم ال ا ان نظام ( )SPSSالست را ال ياناة .
 الوسا احلسا االملرا انعياري -اخت ار (ة) للعيناة انرتابطة

ا ا ا ا ااد معرفا ا ا ا ااة ما ا ا ا اادجل ا ا ا ا اان ية االسا ا ا ا ااتمارة .وبعا ا ا ا ااد و ا ا ا ا ا
االس ااتمارة م اان م اه اار ب ااعن ايا ارباس وان تصا ا اب اادوا ما اوافقت م
لصن ية االستمارة.

 9-6-2ثبا االستمارة

است دم ال ا ان اريقة طط يا االخت اار واعاادة االخت اار ا
طط يا انقياااس علااال عينااة طكونا ما ( )6الع ا ما نااادي
ازم اار بك اارة الي ااد فة ااة انتق اادم  ،وبغي ااة اس اات را االرط ااا با ا
االخت اااري اساات دام معامااع االرط ااا ال ساايا وه اارة قيمااة
االرط ااا بي اان م ( ) 2.87وه ااي درجا ااة عالي ااة ط ااد عل ااال ث ا اااة
االستمارة.

 -8عر وتحليل ومناقشة النتائج

 1-8عر وتحليل النتائج

 1-1-8عا اارر و ليا ااع نتا ااائس األوسا ااا احلسا ااابية واالملرافا اااة
انعيارية وإخت ار (ة) لنيقااع احلياوجل الياومي لادجل العايب ناادي
بيحمركة ونادي اربيع بالكرة الطائرة.
ما ا ا اج ا ااع ع ا اارر نتيج ا ااة االيق ا اااع احلي ا ااوي الي ا ااومي ل ا اادجل
ساع ماا طو اع إلياي ال ا اان و لا حبسااب الوساا
النع
احلسا ااا واالمل ا ارا انعيا اااري وإخت ا ااار (ة)كما ااا ها ااو م ا ا يف
جدو ()1

 2-6-2مواوعية االستمارة

مبا ان اساتمارة هاي معرفاة امناا االيقااع احلياوي الياومي اعس
ما ق ااع افاراد عينااة ال ا دون التاادخع ما ق ااع ال ا ااان ،لااالا
طعد هالن االستمارة طتمت بانوضاوعية "ألن االخت اار الاالي يتااثر
جدول ( -:)1ي
النادي
بيشمركة

الوس د
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االوسا احلسابية واألملرا انعيارجل وقيمة (  ) tا سوبة و اندولية ب العيب نادي بيحمركة ونادي اربيع بالكرة الطائرة

_ الحسددابي س
14.16
76.11

األنددحراف المذياري



8.45
1.16

ع

) )tالمحتسدبة

) )tالادولية*

8.55

9.96

ال دبد ددرق
معنوي

اربيل

م ا خاان ان ادو ( )1يت ا بااعن الوسااا احلسااا المنااا
االيقاع احليوي اليومي لدجل العيب نادي بيحامركة باالكرة الطاائرة
بل ا قيمتااي ( )61.62مااا الوسااا احلسااا لنااادي اربيااع بااالكرة
الط ااائرة بلا ا قيمت ااي ( .)72.66ويتضا ا ب ااعن األملراف اااة انعياري ااة

988

المنااا االيقاااع احليااوي اليااومي لادجل العاايب الكاارة الطااائرة بنااادي
بيح اامركة بلا ا قيمت ااي ( ) 5.18م ااا بن ااادي اربي ااع ف لا ا قيمت ااي
(.)2.62
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هن ااا نن ااظ با ااعن هن اااك طال اااوة يف امنا ااا االيق اااع احليا ااوي
اليومي ب العيب نادي بيحمركة ونادي اربيع باالكرة الطاائرة ماا
بالنسا ة ألخت اار(ة) ف لا قيمتاي ا تسا ة ( )5.88ا مسااتوجل
الداللة ( )2.25وبدرجة رية ( )12=9-19عند مقارنتي بالقيماة
(ة) اندوليااة ( )9.92ه اارة بعهنااا اكاارب وهااالا يااد علااال نااي
جدول ( -:)9ي
النادي

السليمانية

9144 ،922 -972

هناك فرق ب امنا االيقااع احلياوي الياومي لادجل العايب الناادي
ولصاحل العيب نادي اربيع .
 9-1-8عا اارر و ليا ااع نتا ااائس األوسا ااا احلسا ااابية واالملرافا اااة
انعيارياة وإخت اار(ة) المناا االيقاااع احلياوجل لادجل العايب نااادي
السليمانية ونادي اربيع بكرة اليد.

االوسا احلسابية واألملرا انعيارجل وقيمة (  ) tا سوبة و اندولية ب العيب نادي السليمانية ونادي اربيع بكرة اليد
الوس د

_ الحسددابي
س

األنددحراف



المذياري

71.24

41.82

11.11

2.11

) )tالمحتسدبة

) )tالادولية

ال دبد ددرق

ع
ري معنوي

9.96
4.99

اربيل

م ا خاان ان ادو ( )9يت ا بااعن الوسااا احلسااا المنااا
االيقاع احليوي لدجل العيب نادي السليمانية بكرة اليد بل قيمتاي
( )72.21ماا الوساا احلسااا لناادي اربيااع بكارة اليااد بلا قيمتااي
( .)66.66ويتض ا ا ا ب ا ااعن األملراف ا اااة انعياري ا ااة المن ا ااا االيق ا اااع
احلي ا ااوي ل ا اادجل الع ا اايب ك ا اارة الي ا ااد بن ا ااادي الس ا االيمانية بل ا ا قيمت ا ااي
( )12.52م ااا الع اايب ن ااادي اربي ااع بك اارة الي ااد ف ل ا قيمت ااي
(.)2.62
هنا نن ظ بعن هناك طالااوة قلياع يف امناا االيقااع احلياوي
ب ا العاايب نااادي السااليمانية والعاايب نااادي اربيااع بكاارة اليااد مااا
بالنسا ة ألخت اار(ة) ف لا قيمتاي ا تسا ة ( )1.99ا مسااتوجل
الداللة ( )2.25وبدرجة رية ( )12=9-19عند مقارنتي بالقيماة
(ة) اندولية ( )9.92ه رة بعهنا قع وهالا يد علال ني لية
هناك فرق ب امنا االيقاع احليوي اليومي لدجل العيب نادي

انس ااائي و(الع ااع وا ااد) يتمي ااذ ب ااالنما انس ااائي انطلا ا و()9
الع ا اان منط ا اام ا ااري منا ااتظم و(العا ااع وا ا ااد) يتميا ااذ با ااالنما
الص ا ي انطل  ،اما اك رية العيب نادي اربيع الرياضاي يتمتعاون
بااليقاع احليوي اليومي انسائي وبواق ( )2الع و( )9الع ان
مييل اون ا الاانما الص ا ا ي و(العااع وا ااد) يتميااذ باانما ااري
م ااتظم  .ويع ااذي ال ا ااان الس ا ا ع ا ان الع اايب الك اارة الطا ااائرة
ه رة لدي م التغرياة نتيجة للمؤثراة ال يةة ا يطة باي"ا يتغاري
ها ا ااالا االيقا ا اااع نتيجا ا ااة للمتغ ا ا ارياة الا ا اايت ا ا اادد داخا ا ااع انسا ا اام
(انتغ ا ارياة الداخليا ااة) او الا اايت ا اادد خا ااار انسا اام (متغ ا ارياة
خارجيااة) " ( )22وم ا خ اان ل ا يت ا ب ااعن" النح ااا احلي ااوي
نحا نسم االنسان واليستمر علال وطرية وا دة ،بع طتغري التي
ماااب النحااا اليااومي العااا وال اواايس م ا خاان دوراطااي االرب ا
ال دنية واالنالعالية والالهنياة واحلدساية ،وما وج اة نظار ا ياة اناي
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االفعا الط يعية انسيطر علي ا".
امااا الع اايب ك اارة الي ااد ال اايت طظ اار الال ااروق ب ا النع ا يف
امنا االيقاع احلياوي الياومي با العايب ناادي الساليمانية وناادي
اربي ا ااع بك ا اارة الي ا ااد وال ا ااالي يتمتع ا ااون بااليق ا اااع احلي ا ا اوي الي ا ااومي
الص ا ا ي وانس ااائي ومن ااا ااري من ااتظم ك اااآلو  )8( :الع ا يف
نااادي السااليمانية و( )7الع ا يف نااادي اربيااع مييلااون ا الاانما

ما ا خ اان ع اارر و لي ااع النت ااائس فق ااد اه اارة النت ااائس ان
هن اااك فرق ااا يف امن ااا االيق اااع احلي ااوي الي ااومي با ا الع اايب ن ااادي
بيحاامركة والعاايب نااادي اربيااع بااالكرة الطااائرة يا ه اار ان ()5
الع ا ا م ا ا العا اايب الك اارة الط ااائرة يف نا ااادي بيح اامركة يتمتعا ااون
بااليقاااع اليااومي الصا ا ي و( )2الع ا ماان م مييلاون ا الاانما

()21
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انسااائي و ( )2الع ا م ا نااادي السااليمانية و( )9الع ااان م ا
نادي اربيع مييلاون ا الانما ا ا ي ،والعاع وا اد ما ناادي
السااليمانية و( )2الع ا م ا نااادي اربيااع يتميااذون بااالنما ااري
اننااتظم .يعااذي ال ا ااان هااالا ا ان "انساام ال حااري اليسااتطي
ان يظااع يعمااع بكامااع ااقااة اج ذطااي ومبسااتوجل عااا ما الكالاااسة
الالس ا اايولوجية لال ا ارتاة زمني ا ااة اويل ا ااة ي ا ا يتغ ا ااري احل ا ااا م ا اااب
االرطالا اااع واالخنالا ااار يف وي ا ا وها ااائ انس ا اام ،وها ااالن ه ا اااهرة
ا يعيااة طتال ا في ااا كافااة الكائناااة احليااة" )29(.وكااالل انتظااام يف
االيق اااع احلي ااوي يعتم ااد عل ااال اط اااع نظ ااام ثاب ا ا النح ااطة الي ااوم
الوا د  :ويع هالا ان د ان يلتذم الالرد الرياضي بتوقيتاة حمددة
الطاقة لكافة انحطة ياطي اليومية والالي طت لهن با (عدم التغاري
يف نظااام العمااع والنااوم والرا اة ،وعاادم طغااري الساالوك انعتاااد ق ااع
النااوم ) ((22والسا ع ايضااا يعااود ا ان العاايب النااادي قاري ا
بعض ما ال ع يف الانما الياومي ا اد ماا مماا ادجل ا وجاود
فروق ري معنوية بين ما وهالا احلصو عليي خن معرفاة مناا
اليااومي لنع ا واساات دام انقياااس وهااالا اماار ا يعااي ج ادا كااون
العيب النادي يعيحون يف بيةة متساوية بدرجة ك رية.

 -5االستنتاجا والتوصيا
 1-5االستنتاجا

 هناك االختن يف امنا االيقاع احليوي اليومي لنعايب الكارةالطائرة وكرة اليد للمتقدم مب افظيت السليمانية واربيع.
 طالااوق العاايب كاارة اليااد للمتقاادم يف نااادي اربيااع الرياضااي ومنااا االيقاااع احليااوي اليااومي علااال العاايب كاارة اليااد للمتقاادم يف
نادي السليمانية الرياضي .

5-9
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االخا ااال بنظا اار االعت ا ااار ديا ااد نا ااوع الا اانما عنا ااد وض ا ا ال ا اربامس
التدري ية اليومية.

 5-2المقتر ا

 إجراس دراسة محا ة علال فرق خرجل والعاب خرجل. اج ا ا اراس حبا ا ااود ودراسا ا اااة محا ا ااا ة يف نا ا ااوع االيقا ا اااع احليا ا ااوياالس وعي والح ري والسنوي.

الاوامش
\ http :\\ www. Crystal inks – com \ directory 2 . html

biorhythms bird headed beings : ennead _ ancient Egyptian ,
2002 \\ enter net .

)(2ما ع د الستار  :عنقة االيقاع احليوي بدورطيي ال دنية والالهنية باالجناز
الرياضي ،ارو ة دكتوران  ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية الرياضية  ، 9229 ،ص
.72
) (3الام حممد إمساعياع يفاليب :ساساياة عاماة يف الصا ة العاماة والرتبياة الصا ية
للرياضة ( ،القاهرة ،جامعة لوان ،كلية الرتبية الرياضة لل ناة ،)9222 ،ص.189
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التوصيا

 علا ااال انا اادرب إج ا اراس اخت ا اااراة يف ا ا رية و ل ا ا نعرفا ااة امنا اااااليقاع احليوي اليومي لنع .
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 -جاك بريف ؛ طروة مسر داود الصان  :ولد ام بن ؟  ( ،1 ،بغداد ،مط عة

الديوا .)1222 ،

 -سعد كما  :الرياضة وم اديس ال ايولوجي( ،القاهرة ،مكت ة احلرية.)1225 ،

 -علي ال ي  ،ربي عمر :االيقاع احليوي واالجناز الرياضي( ،االسكندرية،

منحعة انعار .)1222 ،

 -لؤي امن الصميدعي ووخرون :اال صاس واالخت ار يف اجملا الرياضي،1 ،

( اربيع ،بدون مط عة) .9212 ،

 -حممد ع مان :التعلم احلركي والتدريع الرياضي،

( ،9الكوي  ،دار

لقلم.)1222 ،
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:)الشبكة المذلوماتية (االنترنيت
- http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/8756/

 عنقة اإليقاع احليوي بدورطيي ال دنية والالهنية باإلجناز: ما ع د الستار جواد.9229 ،) جامعة بغداد،كلية الرتبية الرياضية، (اارو ة دكتوران، الرياضي
دار الكتع للط اعة،  (بغداد، العلمي ومناهجي

biotalk.html/what are biorhythms/2002.

-

 ص،) (العلوم االنسانية واالجتماعية2 : العدد،41 : اجمللد،جملة جامعة دهوك

http: //www. Bio – chart.com/geschichte.html/ Zero day and

critical, 2002

.) 9229،والنحر

 مكتع الص رة، (بغداد، ان د والتط ي

- http://www.bioching.com/ birching /book /chap.
- http:// www.geocities.com/Athens/Acropolis/856/biotalk.htm/2002.
- http //www. Crystal inks – com \ directory 2 . html \ biorhythms

- Bernard

bird headed beings : ennead _ ancient Egyptian , 2002.

-

-

Kacy

G:

Biorhythms

on

the

WEB.HTTP/

/gulf.

V

 ال: وجيي حمجوب-

 التعلم احلركي ب: يعرب خيون.)9229 ،للط اعة

Gittelson :biorhythm a personal science ,sixth Edition ,

Future publications ,London, 1990.
File://A/Biorhythms. Htm: Psychic and spiritual Development

index, crystal inks, main, 2001.

Vic.ca/gkacy/applet.html, 1997.

-

- NEUBAVER, A, C, & FREUBENTHALER, II. Ultra Ian rhythms

Krzan /home – domov hookah Kola web production.

in cognitive performance: no evidence for a 1.5.h rhythm. Biological

- Home, Blurbs, Biorhythms, Copy right 2000, The Association for

psychology, 1995.

Ration, Thought.

File//lab out biorhythms.htm/copy right 2000-2001 by Zlatko
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ملحل ()1

جامعة السليمانية
كلية الرتبية الرياضية

بسم اهلل الرمح الر يم
استمارة است يان

عذيذي النعع ……… ......………....ا رتم
ية اي ة :

يااروم ال ا ااان القيااام بااخنجراس ال ا انوسااوم ب ا(مقارنااة االيقاااع احليااوي اليااومي ب ا العاايب حمااافظيت السااليمانية واربيااع بااالكرة الطااائرة وكاارة اليااد
للمتقدم ) ،نرجو من االجابة علال الالقراة التالية سع ماينط علي و ل بوض عنمة ( )امام الالقرة انناس ة.
م فائ اال رتام
ال ا ان
 .1م طستيقظ م النوم ا ا كان لية لدي عمع م ع (ايام االجازة) ؟
يالا

يفتاسا
1018 -8:11

8081 - 1011

5048 -1011
41018 -5041
49011-41011
4061 -49014

7048 – 8011
2018 -7041
44011 -2011
49011-44014

 .9م طالهع ا النوم يف الة ا ا يك لدي اي عمع يحغل ؟
يفتاسا
 5018 -5011مساسا
 2061 -5011مساسا
 49048 -2:1:ا ا
 4061-49041ا ا
 6011 -4061ا ا

يالا
 2018 – 2011مساسا
 4061 – 2011مساسا
 4048 -41064ا ا
 9061 -4041ا ا
 1011-90164ا ا

 .2مامدجل است دام للمن ي (ساعة االستيقاظ) ا ا كان جيع ان طستيقظ

ا ا يف انوعد ا دد ؟

الاست دم انن ي مطلقااست دمي يف بع اال يانا تا ا است دامي بدرجة قوية -ا تا اليي بحكع ضروري جدا
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 .4ا ا كان لدي امت ان طستعد لي ،ف ع طستعد لي لين خن الالرتة الذمنية م الساعة  11مساسا

ال انية

الاستطي العمع يف هالا الوق مطلقاميك العمع قلين لت قي بع االستالادةميك ان يكون العمع يف هالا الوق كافيا-ميك ان يكون العمع يف هالا الوق كافيا

 .5هع طستيقظ م كرا بس ولة يف الظرو العادية ؟
 عع جدا عع جدا نوعا ماس ع جدا نوعا ما-س ع جدا

 .6هع طحعر باالستيقاظ التام خن او نص ساعة عقع استيقاه م النوم ؟
-

ايفعر بنعاس يفديد جدا
ايفعر بنعاس يفديد جدا
ايفعر بدرجة مرضية م االستيقاظ
ايفعر بدرجة كاملة م االستيقاظ

 -7ما الة يف يت للطعام خن النص االو م النوم ؟
 الطوجد يف ية هنائيا يف ية من الضة -يف ية جيدة ا

د ما

 يف ية رائعة -8يف الة استعدادك الداس امت ان ،...هع طست دم الالرتة الص ا ية وم الساعة 7-4
-

922

العمع خن
ميك احلصو
العمع يكون
العمع يكون

هالن الالرتة ري ماليدة اانقا والاستطي ان اعمع في ا
علال بع الالائدة
اة فاعلية كافية
اة فاعلية ك رية

ا ا للعمع ؟

ا ا؟
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 -9عقع استيقاض  ....هع طحعر بتعع بد خن النص االو م اليوم ؟
-

ايفعر بتعع يفديد جدا
ايفعر بتعع ري يفديد
ايفعر بنحا ري ك ري
ايفعر بنحا ك ري

 -11م طنام ا ا كان اليوم التا اجازة م العمع ؟
 لية متعخرا م انوعد انعتاد عليي متعخرا ندة ساعة او اقع -متعخرا ندة م ساعة ا ساعت

 -11هع م الس ع علي النوم يف الظرو العادية ؟
-

عع جدا
عع بدرجة ما
س ع لدرجة ما
س ع جدا

 -11قااررة س ا الت ا الص ا ية بواسااطة الرياضااة ،اقاارت علي ا اادي انحاااركة معااي يف التاادريع م ا ساااعة ا ساااعت يف االس ا وع ،يعتاارب
الوق انناسع لصديق م الساعة 8- 7ا ا  ،هع يعترب هالا انوعد هو االنسع بالنس ة ل ؟
 يف هالا الوق اكون يف افضع االو اكون يف الة جيدة ا د ما يصعع علي التدريع يف هالا الوق -م الصعع جدا التدريع يف هالا الوق

 -11م طحعر بالتعع والر ة يف النوم لين ؟
الساعة
 2-5مساسا

 41048 -2041مساسا
 14:41 -41041ا ا
 9011 -49011ا ا
 6011 -9014ا ا
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 -14عند العمع ندة ساعت يف عمع يتطلع طع ةة كاملة لقواك العقلية  ..اي فرتة م الالرتاة االرب التالية ختتارها الجناز هالا العمع ؟
 41011 -5011ا ا
 4011 -44011ه را
 8011 -6011مساسا
 2011 -7011مساسا

 -15مامدجل ا ساس بالتعع

الساعة احلادية عحرة مساسا ؟

 ايفعر بتعع يفديد جدا ايفعر ب ع التعع ايفعر بتعع خالي -الايفعر بتعع اانقا

 -11اي االس اب التالية طدعوك ا النوم متعخرا ع موعدك انعتاد بعدة ساعاة ؟
 استلقي للنوم يف انوعد انعتاد ري ا استمر فرتة ك رية بدون نوم. استلقي للنوم يف انوعد انعتاد ري ا افكر استلقي للنوم يف انوعد انعتاد مرة اخرجل اقل استلقي للنوم متعخرا ع العادة -17ا ا كان لدي وردية عمع م الساعة الرابعة ا الساعة السادسة ،واليوم التا لالن الوردية اجازة ،فعي م ايياراة التالية طالضع ؟
 الانام اال بعد االنت اس م الوردية ق ع الوردية استلقي مسرت ا (ا الو) وبعد الوردية انام ق ع الوردية انام جيدا وبعدها استلقي مسرت ا (ا الو) مرة اخرجل -انام نوما كامن ق ع الوردية

 -18ا ا ك ااان جي ااع علي ا خ اان س اااعت القي ااام بعم ااع ب ااد جم ااد ،ف ااعي االوق اااة ختتاره ااا للقي ااام ااالا العم ااع ا ا كن ا الط ارط ا ب ااعي يف اايس
اوا اليوم ؟
 41011 -5011ا ا 4011-44011ه را 8011 -6011مساسا 2011 -7011-مساسا
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اادي التاادريع مارط اسا وعيا ناادة ساااعة ،وان افضااع وقا بالنسا ة لااي ما الساااعة العايفاارة

احلادية عحرة مساسا ؟ فما هو يفعورك ملو اختيار هالا انوعد ؟
نعم سعكون يف ا س االو يف هالا الوقا ا ان اكون يف الة جيدة يف هالا الوقاكون يف الة ري جيدة-الاستطي التدريع مطلقا يف هالا الوق

 -11يف اي ساعة كن طستيقظ يف فرتة الطالولة خن العطلة الصيالية ي كن ختتار بنالس ساعة االستيقاظ ؟
 1018 -8011ا ا
 7018 -1011ا ا
 2018 -7011ا ا
 41018 -2011ا ا
 49011 -41011ه را

 -11ختيع ان طستطي ديد مواعد العمع بالنس ة ل  ،وعلي ان مخة ساعاة عمع يوم مبا في ا فرتاة الرا ة ال ينية ،اختار افضع فرتة
طستطي خنلا ان طؤدي عمل بكالاسة ؟
 8011 -49014ا ا
 5011 -8014ا ا
 41011 -5014ا ا
 1011 -41014ه را
 2011 -1014مساسا
 49011-2011مساسا

 -11يف اي وق م اليوم طصع ا قمة نحاا يف العمع ؟
الساعة

 1011 -49014ا ا
 5011 -1014ا ا
 2011 -5014ا ا
 9011 -2014ه را
 8011 -9014مساسا
 49011 -8014مساسا

 -11طسم ا يانا ع بع

انواع م االفراد يطل علي م

ا ي او مسائي  ...ا اي نوع طنتسع ان ؟

 انتسع ا الص ا ي بحكع مطل اميع ا الص ا ي اك ر م انسائي اميع ا انسائي اك ر م الص ا ي -انتسع ا انسائي بحكع مطل
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بةراوردى شيَوةى رِيتميكى زيندةيى رِوَذانة لة نيَوان ياريكةرانى هةردوو
ثاريَزطاى سليَمانى و هةوليَر لة تؤثي بالةو دةستدا بؤ ثيَشكةوتوان
ثةختة
كورتةى باسةكة  :لةم ماوةيةى دوايدا بايةخى زياتر دراية رِيتمى زيندةيي لةئةجنامى ثيَشكةوتنى زانستى لةة رِادة
َى ضةاككانةى هةيةة لةة بةة
بةدةر ضونكة ثةيوةندى يةكسةرى هةية بةثةرةثيَدانى ذيانى سةردةم  .رِيتمى زيندةيي رؤل
َى بؤ دةدةن لةبةرئةوة شيَوازى
َينةرو ثسثوَرةكانى بوارى وةرزش هةو ل
دةستهيَنانى وةرزش كة زوَربةى رِاهيَنةران و ليَكول
رِيتمى زيندةيى رِوَذانةيى تاكرِةوى دةسةثيَينَ لةرِاهيَناندا بةهؤى نارِيَكى لة رِيتمة زيندةييةكاندا كى وةرزشكاران هةروةها
نارِيَكى لة سىَ رِيتمة زيندةييةكاندا كى خودى تاكى وةرزشكار ،وةتاكو رِاهيَنةر ان وسةركردة وةرزشييةكان زانيارييان
َةوانيَتية وةرزشيةكاندا.
زياتر بيَت لةم بوارةدا ئةوا رِوداوة كت وثرِةكان كةم دةبيَتةوة لةثال
َينةوة كة :
ئاماجنى ليَكول
 شارةزابوون لة شيَوةى رِيتمى زيندةيى رِوَذا نةيى كى ياريكةرانى تؤثى بالة ودةستى ثيَشكةوتوان لة هةردوو ثاريَزطاىسليَمانى و هةوليَر.
 شارةزابوون لة جياوازى شيَوةى رِيتمى زيندةيى نيَوان ياريكةرانى تؤثى بال ةى ثيَشكةوتوان لةة هةةردوو ثاريَزطةاىسليَمانى و هةوليَر.
منونةى ئةم باسة بريتى ية لة ياريكةرانى ثيشكةوتوانى تؤثى بالةو تؤثى دةسةت كةةذمارةيان ( )84ياريكةةرةو بةة
ئةنقةست ديارى كران.
َةر فوَرمى رِيتمى زيندةيى ثةسةندكردويان بةكارهينانةوة كةلةكيةن ( )Osbergةوة دانراوةو لة ()92
هةردوو ليَكؤل
َينةوةكة لةطةلَ كؤكردنةوةى زانيارى
ثرسيار ثيَك ديَت .ثاشان ئةو فوَرمة دابةش كراوة لةسةر تاكةكانى منونةى ليَكؤل
َكردنةوةي و بة هؤكارى ئامارى تابيةت ضارةسةركراو طةيشتنة ئةم دةرئةجنامانة كةطرنطرتينيان :
بة كارو بةتال
 بوونى جياوازى لةشيَوةى رِيتمى زيندةيى رِ وَذانةى ياريكةرانى تؤثي بالة و دةست لة هةردوو ثاريَزطاى سةليَمانى وهةوليَر.
 سةركةوتنى ياريكةرانى تؤثى دةسيت ثيشكةوتوانى يانةى هةوليَر لةشيَوةى رِيتمى زيندةيى رِوَذانةيى بةسةر ياريكةرانىتؤثى دةسيت ثيشكةوتوانى يانةى سليَمانى لةشيَوة ى رِيتمى زيندةيى رِوَذانةدا.
َةران ثيَشنيازدةكةن :
بةثيَى دةرئةجنامةكان ليَكؤل
 ثيَويستة لةسةر رِاهيَنةران كةتاقيكردنةوةى مانطانة رِايى بكةن بؤ شارةزابون لةشيَوةى رِيتمى زيندةيى. -ثيَويستة شيَوة ى رِيتمى زيندةيى رِؤذانة ديارىبكريَت بؤ ياريكةران وجؤرةكةشى بة هةندوةربطرييَت لةةكاتى دانةانى

ثرؤطرامى رِاهيَنانى رِؤذانة.
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 ص،) (العلوم االنسانية واالجتماعية2 : العدد،41 : اجمللد،جملة جامعة دهوك

“THE COMPARISON OF DAILY BIO RHYTHM PATTERNS BETWEEN THE PLAYERS
OF SULEIMANI AND ERBIL GOVERNORATES BY VOLLEYBALL
AND HANDBALL FOR ADVANCED PLAYERS.”

ABSTRACT
The pay attention of this subject Bios Rhythm has increased at the recent time by the recent the great scientific
development which human lives in it now which relates Bio rhythm by the developing Lon temporary life?
Through this we will find that the Bio rhythm has a affective role in sport performance and this is the aspiration for
all the trainers, researchers and specialists in the field of sport ,so it obliges individual principle by exercising and that’s
because of no – rhyming of Bio rhythm according to the players. Also non three Bio rhythms for single player himself.
Whenever coaches' information and athletic commendations' in creased in this field, additional to other fields, the
researchers said the pleasant and non – pleasant surprises in athletic matches.
Research Aims:
-To identify the patterns of daily Bio Rhythm for the volleyball and handball advanced players in Erbil and Sulaimani,
Governorates.
-To identify the patterns of daily Bio Rhythm between volleyball players for advanced in Sulaimani , and Erbil
Governorates .
And the sample of the research represented in advanced players of volleyball and handball which reached their
number to ( 48 ) players, means (24) players for volleyball and (24) players for handball, they have chose wittingly .Also
the research device represented by the measurement for Bio rhythm which put it by (Osbirg) and contains(23) items.
And after dividing the measurement on the research sample and collecting treating them statistically, then reached to
the number of conclusion, and the important of them are :
- There are the differences between patterns of daily Bio Rhythm for the players of volleyball and handball in Sulaimani
and Erbil Governorates.
- Winning the players of handball in Erbil Clubs a pattern daily Bio Rhythm on the players of handball in athletic
Sulaimani club.
Under the light of the Conclusions, Recommended to:
- The necessity of monthly Measurement procedure by the trainers for identifying daily Bio- Rhythm pattern for the
players.
- The necessity of finding daily Bio- Rhythm according to the players and considering it as a kind of pattern through
the daily training programs situation.
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تقدير دالة الطلب المنزلي على الكهرباء في مدينة دهوك لعام

8002

جهان صباح مشخيت
قسم االقتصاد ،سكول االدارة واالقتصاد ،فاكوليت القانون واالدارة ،جامعة دهوك ،اقليم كردستان-العراق

(تاريخ استالم البحث 2 :كانون الثاني  ،2202تاريخ القبول بالنشر 22 :نيسان )2202

الخالصة
تعتبرمشككلة تههيكز الكهربكاء فكي محافظككة دهكوك مشككلة ةاممكة منك انتفاضكة عكام 1991فكي مختلكا القطاعككال جالمهكارل جيرككز بحثنكا علككى

ارسكتهالك المنزلككي للكهربككاء نيكث ان الهككد منك هككو تقكدير دالككة الطلككب المنزلككي علكى الكهربككاء فككي مدينككة دهكوك لعككام  . 8002جبارعتمككاد علككى

اسككتخدام التحليككق القياسككي الكمككي م ك خككالل دراسككة العالةككال بككي المت يككر المعتمككد جال ك م يتمثككق بارسككتهالك (الكهربككاء المنزلككي  /كيلككو جا )
جالمت يرال المستقلة جالتي تمثلت ب( المنطقة اله رافية  ،عدد افراد ارسرة  ،الدخق الشهرم  ،عدد ارجهزة الكهربامية  ،الهزء المخصك

مك

الدخق للمولدة )  .تبي ان المت يرال الثالثة ارجلى على الرغم م اهميتها ار انها لم تك ذا تكثثير معنكوم فكي الطلكب المنزلكي علكى الكهربكاء فكي
ني ان عدد ارجهزنة الكهربامية جالهزء المخص

على الكهرباء .

م دخول ارفراد رستهالك الكهرباء على المولدال المحلية ككان لك تكاثير معنكوم فكي الطلكب

ك لك ان ةيمة معامق التحديد (  ) Rكانت منخفضة اذ بل ت ( )%82جذلك رةتصار الطلب على ما هو متوفر م ةبق المولدال المحلية
2

للكهرباء جان التزجيكد الحككومي للكهربكاء مكنخفك جبكميكال محكددة  ,جعليك فانك لمعالهكة هك م المشككلة ربكد مك بنكاء محطكال كهرباميكة جديكدة

للحصكول علككى ةاةككة كهرباميككة اكثكر جبمككا يتفككش مككا الشكرج البي يككة جكك لك ارعتمككاد علكى المصككادر المتهككددة مثككق الطاةكة الشمسككية جةاةككة الريككا
جارستفادة م مساةط الميام المتوفرة في المنطقة .

الكلمال الدالة -:دالة الطلب ،الطلب املنزيل على الكهرباء ،مديرية توزيع الكهرباء يف دهوك ،تقدير دالة الطلب

المقدمة
يعترب التيار الكهربائي أحد مصادر الطاقة اهلامة للبشرية
وهي تساهم مسامهة واضحة يف شىت القطاعات واجملاالت اليت
حتقق التكامل االقتصادي  ،وقد أصبحت الكهرباء من أهم
األسس اليت يرتكز عليها تطور األمم وحضاراهتا حيث
يستخدمها اإلنسان يف املنزل والشارع واملصنع ووسائل النقل
وتأيت الكهرباء يف األمهية بعد املأكل واملشرب والسكن كما أن
أمهية الكهرباء للفرد تزداد بازدياد متوسط دخله وكذلك مبدى
تقدمه وتطوره حيث يعطى سكان الدول املتقدمة وزنا اكرب
للكهرب ــاء يف حياهتم اليومية عما يعطيها سكان الدول الفقرية .
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وميكن بصورة عامة تقسيم استهالك الكهرباء اىل
االستهالك الصناعي واالستهالك منزيل وجتاري وخدمي وزراعي
ويالحظ ارتفاع نسبة استهالك الكهرباء لألغراض الصناعية عن
املنزلية يف الدول املتقدمة اقتصاديا والعكس يف الدول النامية ،ان
تقدير الطلب على الطاقة الكهربائية وترشيد استهالكه يعترب
ضرورياً للمسامهة يف اجناح عملية التنمية ومواجهة حتديات
خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اقليم كوردستان
بشكل عام وحمافظة دهوك بشكل خاص فقد كانت صناعة
توليد الكهرباء يف بداية ظهورها يف احملافظة متواضعة ذات
قدرات حمدودة وإنتاجها قليل ،وذلك لتدين مستويات الطلب
على الكهرباء حيث كانت استخدامات املشرتكني للكهرباء
حمدودة اما يف الوقت الراهن ونتيجة للتطور احلضاري فقد ازداد
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الطلب على التيار الكهربائي خاصة الطلب املنزيل منها  .من
هنا تأيت أمهية هذا البحث.

مشكلة البحث:

تتجلى امهية البحث يف ضرورة توفر الطاقة الكهربائية يف
احلياة االعتيادية ويف القطاعات االقتصادية املختلفة وقد
اصبحت مشكلة جتهيز بيوت املواطنني بالكهرباء يف مدينة
دهوك مشكلة قائمة منذاالنتفاضة يف عام  1991ولذلك فاهنا
تتطلب البحث والدراسة .
هد البحث:

يهدف البحث اىل -:
- 0دراسة لتطور واقع الكهرباء يف مدينة دهوك .
- 2تقدير دالة الطلب املنزيل على الكهرباء يف مدينة دهوك لعام
. 8002
فرضية البحث:

استند البحث اىل فرضية مفادها ان استهالك (الكهرباء
املنزيل) /كيلوواط هو متغري تابع يتناسب طرديا مع املتغريات
املستقلة املتمثلة بـ ( املنطقة اجلغرافية ،عدد افراد االسرة  ،الدخل
الشهري ،عدد االجهزة الكهربائية  ،اجلزء املخصص من الدخل
للمولدة).
منههية البحث:

اعتمد البحث على استخدام التحليل القياسي الكمي من
خالل دراسة العالقات بني املتغريات املعتمدة واملتغريات املستقلة
ومت حتليل هذه املتغريات وذلك بعد تصميم االستمارات وتوزيعها
على عينة من اجملتمع ومن مث فرزت وبوبت يف جداول خاصة
باستخدام الربنامج ).(Minitab
وبغيــة الوصــول اىل هــدف البحــث فقــد توجــب تقســيمها اىل
مبحثــني فاملبحــث االول يتنــاول واقــع جتهيــز الكهربــاء يف مدينــة
دهوك والذي بدوره يقسم اىل ثالث مطالب ،االول يتطـرق اىل
نبذة تارخيية عن الكهرباء يف مدينة دهوك ،و الثاين يتضمن واقع
جتهي ــز الكهربـ ــاء يف مدين ــة دهـ ــوك بع ــد االنتفاضـ ــة  . 1991امـ ــا
املطلــب الثالــث فيتنــاول مهــام واقســام مديريــة توزيــع الكهربــاء يف
مدينة دهوك ،فيمـا يتطـرق املبحـث الثـاين اىل تقـدير دالـة الطلـب
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املنــزيل علــى الكهربــاء يف مدينــة دهــوك وذلــك مــن خــالل اج ـراء
اختب ــارات قياس ــية للعوام ــل املـ ـ ثرة يف الطل ــب عل ــى الكهرب ــاء يف
مدين ــة ده ــوك م ــن خ ــالل مطلب ــني ،حي ــث تن ــاول املطل ــب االول
تركيـ ــب ـ ــاذ الطلـ ــب ،امـ ــا املطلـ ــب الثـ ــاين فيتطـ ــرق اىل حتديـ ــد
املتغ ـريات وتقــدير معــامالت دالــة الطلــب ومــن مث اختــتم البحــث
بعدد من االستنتاجات واملقرتحات.

المبحث ارجل -:جاةا تههيز الكهرباء في مدينة دهوك
لكي نتمكن من معرفة واقع جتهيز الكهرباء يف مدينة دهوك
حالياً البد البدء بتناول تاريخ جتهيز الكهرباء فيها ومن مث
عرض واقع جتهيزها منذ االنتفاضة وبيان اجلهة املس ولة عن
جتهيز وتوزيع الكهرباء وذلك من خالل ثالث مطالب
وكااليت-:
المطلب ارجل  -:نب ة تاريخية ع الكهرباء في مدينة

دهوك

()1

يعود تاريخ الكهرباء يف حمافظة دهوك اىل اواخر االربعينات
حيث كان مشروعا استثماريا اهليا وكان عبارة عن مولدة جلبها
شخص له املام باملسائل الفنية ويدعى ب(عزيز ايشو) ونصب
مولدته يف احلديقة الوحيدة اليت كانت يف دهوك واملعروفة شعبيا
باسم حديقة (سيد جيجو) وكانت تقع مقابل معهد الفنون
اجلميلة احلايل .وكانت هذه املولدة جتهز الكهرباء للقائمقامية
ولدار القائمقام ودور كبار املوظفني والوجهاء .اما عامة الناس
فلم يستفيدوامنه لبساطة احلياة وللظروف املادية السائدة انذاك
.وكان سعر االشرتاك للدار الواحد ()800فلساً.
ويف اواخر اخلمسينيات مت بيع املولدة من قبل صاحبها (عزيز
ايشو ) اىل شخص اخر يدعى (يونس مكينجي) الذي قام
بدوره
بتجهيز الكهرباء فيما بعد بدال من سلفه ولعدة سنوات .
ويف عام  1991مت نصب مولدتني حكوميتني يف موقع صيانة
الكهرباء بشكل اوسع حيث مت توصيله اىل الدوائر احلكومية
واقيمت مشاريع انارة مناسبة لذلك الوقت يف الشوارع الرئيسية
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اضافة اىل تزويد الدور بشكل اوسع من ذي قبل وكانت
شبكات التوزيع اقل تعقيدا من الشبكات احلالية وكانت جل
احلمل يف البيوت والدوائر هو االنارة وبعض الراديوات يف البداية
مث االجهزة االخرى يف الستينيات والسبعينيات .
ويف اوائل السبعينيات زاد االحتيا اىل الكهرباء وظهرت
الكثري من األجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثالجات ومراوح
ومكواة واجهزة اخرى كثرية واصبح توليد الطاقة الكهربائية يف
دهوك اليسد احلاجة احمللية لذلك مت تشييد خط الضغط العايل
بني املوصل ودهوك.ومت بناء حمطة التوزيع الغربية احلالية يف دهوك
يف عام . 1911
ومنذ اخلمسينيات وبداية تأسيس الكهرباء احلكومية ومن مث
انشاء خط ( 118كي يف) الذي كان ينقل الكهرباء من املوصل
اىل دهوك واىل اواسط السبعينيات كان الكهرباء يدار من قبل
رئاسة بلدية دهوك وكان قسم من اقسامها وانفصل عنها الول
مرة يف ( )1911-1-1وتأسست فيما بعد مديرية خاصة
بالكهرباء وهي مديرية توزيع الكهرباء احلالية .
اما يف الوقت احلاضر فقد توسع استخدام الكهرباء وزادت
االجهزة الكهربائية واصبحت احلياة بدونه بائسة وصعبة للغاية
لذلك توسعت مديرية توزيع الكهرباء وتاسست هلا فروع اخرى
يف االقضية والنواحي مثل فرع الكهرباء(زاخو -عقرة-عمادية-
مسيل -سرسنك -جرة -برده ره ش -باطوفة).
وتأسست مديريات أخرى مثل مديرية نقل كهرباء دهوك
يف ( )1999/9/80ومديرية توليد كهرباء دهوك يف ()8009/8/1
وهذه املديريات ترتبط بوزارة الكهرباء والعالقة بينها عالقة حيوية
وتنسيقية وخلدمة املواطن يف حمافظة دهوك .
المطلب الثاني  -:جاةا تههيز الكهرباء في مدينة دهوك
بعد ارنتفاضة 1991

يف  1994/4/1سارعت تركيا بتجهيز دهوك ألول مرة
بالكهرباء فأوقف النظام العراقي البائد تزويد احملافظة بالطاقة
الكهربائية يف  1994/2/9حبجة اخللل الفين أصاب اجلزء الواقع
يف احملافظة املذكورة من الشبكة الوطنية للكهرباء وصعوبة
إصالحه .وأعلنت أن كوادرها غري قادرين على إصالح العطل
302
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املذكور بسبب وقوعه خار سيطرهتا  ،فمنذ آب  1998قامت
احلكومة يف بغداد باستمرار قطع التيار الكهربائي حملافظة دهوك
لالبتزاز السياسي  ....وتوالت أعمال قطع التيار الكهربائي عن
حمافظة دهوك من (اسكي املوصل ) لتستقر على كمية متواضعة
ال تكفي إال لتشغيل بعض املشايف واملعامل واملقرات التابعة
للقوى الكردستانية السياسية … كما إن التيار الكهربائي أو
القدرة اليت حصلت عليها دهوك من حمطة (سيلويب ) الرتكية مل
تتعدى أل ( )80ميكاواط أواسط عام  ،1991وهي قدرة ال
تكفي جتهيز املرافق اإلنتاجية واخلدمية اليت تقع يف زاخو فقط .
ويف  1991/1/88انقطع التيار الكهربائي عن احملافظة من تركيا
ألسباب فنية أيضا إال أهنا إي تركيا كانت تسارع تزويد دهوك
والشريط احلدودي ألربيل بالكهرباء دوريا و تناغمت يف
سياساهتا هذه مع سياسات النظام السابق يف بغداد آنذاك
للضغط على شعبنا الكردي الذي عاىن احلصار املزدو املفروض
عليه  ،وأخذت تدخالهتا اإلقليمية املديات الواسعة واليت ال
ميكن جتاهلها يف الظروف اإل ائية للمنطقة احملررة .ومل جير تنفيذ
الوعود اليت قطعها مس ولوا الكهرباء الكردستاين يف مد خطوط
الضغط العايل من حمطيت دوكان ودربندخان الكهرومائيتني إىل
مناطق هبدينان عرب سوران  ،وعانت احملطتان من نقص حاد
يف قطع الغيار والصيانة الضرورية  ..ويف وسط هذه اإلرباكات
أرسى التوليد األهلي والتجاري أسسه بدعم من السلطات
اإلقليمية نفسها واملنظمات األجنبية الغربية العاملة يف كردستان
العراق  ..حيث بدأت املولدات تستخدم شبكاهتا اخلاصة
وتتوزع بني القدمي املستعمل أصال وبني املولدات اجلديدة  ..أال
أهنا اشرتكت يف قاسم واحد هو استحصاهلا عرب التهريب
وشيخوختها السريعة بسبب احلمل العايل.
وتكرمت بعض املنظمات اإلنسانية وغري احلكومية يف جتهيز
مدن حمافظة دهوك باملولدات ولكن على نطاق ضيق خدمة
وتسيرياً ألعمال نفس هذه املنظمات املتخصصة يف البناء
واإلغاثة اإلنسانية وإزالة األلغام  .أما مولدات  UNDPذات
أل ( )89ميكاواط فهي مل تليب الطلب املتنامي على الكهرباء
وهلا سلبياهتا الفنية واالجتماعية واالقتصادية يف آن واحد ..
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لقد دمرت الطاقة الكهربائية العراقية والكردستانية يف حروب
النظام العراقي الكارثية ..حيث دمر حوايل  %90من مرتكزات
هذه الطاقة يف حرب اخلليج الثانية فقط  .ومل يسعف احلظ
حمافظة دهوك امتالك حمطة كهروحرارية واحدة رغم توفر النفط
والغاز الطبيعي يف العراق  .أما املولدات الكهرومائية امللحقة
خبزان وسد دهوك فهي متواضعة وذات سعات واطئة  ..هكذا
وقفت دهوك إىل جانب اربيل يف فقر التوليد الكهربائي..
وشهدت احملافظات الكردستانية توسع ملموس يف انتشار التوليد
( )8
األهلي والتجاري.
واستمر جتهيز الكهرباء متذبذبا وغري منتظم يف كردستان
العراق بصورة عامة ويف دهوك بصورة خاصة منذ حتوهلا اىل
منطقة حمررة لتصبح شبه مستقلة ،حيث شهدت حمافظة دهوك
جبميع اقضيتها ونواحيها معاناة شديدة بسبب شحة الطاقة
الكهربائية حبيث مل تتمكن امل سسات املعنية من تامني ولو
كميات قليلة من الطاقة للمحافظة،كما شهدت املنطقة خالل
االعوام املاضية ال سيما فصلي الشتاء والصيف مشاكل
ومعوقات كبرية يف هذا القطاع احليوي اهلام( ، )1فقامت
السلطات الرتكية بقطع امدادات الكهرباء عن حمافظة دهوك منذ
 8002/1/8بذريعة انتهاء العقد املربم مع حكومة بغداد فبدأ
املواطنون يعتمدون كليا على املولدات االهلية واليت تستخدم
غالبا لالنارة واالجهزة املنزلية البسيطة لكوهنا غالية الثمن فاالمبري
الواحد يكلف املواطن اكثر من عشرة االف دينار وهو مبلغ
كبري لذوي الدخول احملدودة  .ومن مث اختذت اجراءات ادارية
مع تركيا العادة الطاقة الكهربائية املتفق عليها سابقا بني بغداد
وانقرة لتزويد حمافظة دهوك ب الكمية املتفقة عليها والبالغة
()4
( )840ميغا واط .
ولكون تتمتع حمافظة دهوك باملالذ اآلمن جلأت اليها
عشرات االالف من العوائل العراقية هربا من العنف يف اجلنوب
واخذوا ميارسون االعمال التجارية واستوعبت حمافظة دهوك
الضغط االضايف عليها من االعمال اجلديدة والسكان رغم
حمدودية البىن التحتية ورغم زيادة الفجوة بني الطلب على الطاقة
الكهربائية وعرضها  .وحبثت احلكومة االقليمية امكانية معاجلة
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الشحة يف الكهرباء عرب ابرام العقود و مت أنشاء ( )11حمطة
لتوليد الطاقة الكهربائية حبلول هناية عام  8001يف االقليم
وبقدرات ( )10 ،19 ،89ميكا واط وشهد عام  8002اجناز
وتشغيل حمطة كهرباء اربيل بطاقة ) (500ميكا واط ،ومن املتوقع
أكمال وحدات حمطة توليد كهرباء جم مجال ذات القدرة
)(750ميكا واط تباعاً خالل هذه السنة واألفتتاح قريباً حملطة
طاسلوجة بطاقة ( )91ميكا واط وحمطتني للكهرباء واخرى
هايدرو يف حمافظة دهوك بطاقة ( )100ميكا واط قيد التنفيذ
وهي مبجموعها ستسهم عند تشغيلها يف معاجلة مشكلة
الكهرباء اىل حد كبري فيما تواصل حكومة اقليم كوردستان
دراستها لعدد آخر من مشاريع توليد وتطوير قطاع الكهرباء يف
االقليم اىل جانب صيانة ونصب ( )91حمطة نقل وتوزيع الطاقة
الكهربائية يف خمتلف مدن االقليم منذ االنتفاضة و()1410كم
من خطوط الضغط العايل فضالً عن خطوط الضغط الواطي
كما ان اجلهات املعنية متكنت حىت االن من ربط ()1490
قضاء وناحية وقرية يف االقليم بشبكة الكهرباء مع تأمني
مولدات كهربائية موقعية لقرى اخرى مشاريعها االن هي قيد
املتابعة والتنفيذ (. )9
المطلب الثالث -:مديرية توزيا الكهرباء في مدينة دهوك

()6

تقوم مديرية توزيع الكهرباء يف مدينة دهوك بالعديد من
املهام
الرئيسية  ،فهي تتألف من عدة اقسام كل قسم مس ول عن
عدة مهام وهذا ما سنوضحه يف االيت -:
اجرا :مهام مديرية توزيا الكهرباء:
 )aأستالم الطاقة الكهربائية املنتجة والعمل على نقلها عرب
اخلطوط ( 11كي يف) وتوزيعها على كافة اصناف املستهلكني
ومن خالل شبكات توزيع الكهرباء .
 )bتشغيل وصيانة شبكة التوزيع الكهربائية واحملطات الثانوية
لتأمني استمرارية التيار الكهربائي لتقدمي افضل اخلدمات وبأسرع

وقت ممكن.
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 )cإنشاء شبكات توزيع و نقل الطاقة الكهربائية واحملطات
الثانوية ومشاريع االنارة.

 )dايصال التيار الكهربائي اىل املواطنني وحسب الضوابط

والشروط اخلاصة بذلك لكافة اصناف استهالكهم للطاقة
الكهربائية .
 )eتطوير وحتسني شبكات توزيع الطاقة الكهربائية وحتديثها
لتتالئم مع متطلبات ازدياد االمحال .
 )fاجراء الدراسات والبحوث لوضع اخلطط املستقبلية لتوسيع
شبكات التوزيع وتطوير كفاءة األداء يف كافة اجملاالت .
 )gوضع احللول الالزمة الزالة االختناقات يف شبكات توزيع
الطاقة الكهربائية .
 )hايصال الكهرباء اىل القرى واالرياف التابعة حملافظة دهوك .
ثانيا :اةسام مديرية توزيا الكهرباء في مدينة دهوك_:
تتضمن املديرية عدة اقسام وتشمل -:

 -1ةسم اردارة :

عبارة عن قسم يتضمن عدد من الشعب مهمتها اجناز
أعمال الدائرة وما خيص ش ون املوظفني وحقوقهم وتعميم
االوامر والضوابط والقوانني على مستوى الدائرة الرئيسية والدوائر
الفرعية املرتبطة هبا وبايعاز مباشرمن املدير وحسب القوانني
واللوائح ومبا تقتضيه مصلحة الدائرة واخلدمة العامة بشكل
خاص.
 -8ةسم الهندسة المدنية:

يتضمن عمل قسم املدنية االشراف على تنفيد املشاريع
ابتداء من مرحلة اعداد التصاميم حىت انتهاء من التنفيد والىت
تشمل-:
مشاريع البنية اجلديدة القسام املختلفة التابعة للمديرية وكذلكالفروع املتوزعة يف خمتلف مناطق احملافظة .
مشاريع الرتميمات والتوسيعات وصيانة مجيع البنية وحمطاتالكهرباء التابعة للمديرية يف احملافظة ومن املشاريع املنجزة -:
مشروع بناء جدار سائد لدائرة كهرباء عقرة .مشروع بناء طريق ثاين ملركز املديرية .مشروع بناء مبىن شرطة حراسة حمطة كهرباء باطوفة .304
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مشروع بناء مبىن شرطة حراسة حمطة كهرباء جرة .مشروع ترميمات لدائرة كهرباء باطوفة .مشروع ترميمات لدائرة كهرباء عقرة .مشروع حتويل قاعة اىل بناية لقسم العدادين يف مركزاملديرية . -3ةسم الهندسة المكانيكية -:
يعترب قسم امليكانيك واالليات من االقسام الرئيسية يف
مديرية توزيع كهرباء دهوك النه يشرف على عملية صيانة
وتصليح أليات املديرية كافة (مركز املديرية والفروع ) باالضافة
اىل تامني الوقود وزيت احملركات لالليات واملكائن وكذلك تامني
االطارات والبطاريات  .أمامن النواحي االخرى فلديها شعبة
املكانيك وتقوم باالعمال املكانيكية وخاصة اللحام بأنواعها
وحاليآ تعمل يف جمال نصب املولدات للقرى واملدن اليت ختصص
هلا .ومن أعماهلا  -:كهربة القرى التابعة هلا ،إيصال الكهرباء
إىل األحياء السكنية  ،صيانة اخلطوط واحملوالت التابعة هلا ،ربط
االشرتاكات للمواطنني (ربط املقاييس) ،معاجلة مشاكل الشبكة
.
واجلدول رقم ( )1يبني املشاريع الكهربائية املنجزة يف حمافظة
دهوك خالل  8001كمثال -:
 -2ةسم الحسابال:

اجرا -:شعبة المالية  -:تعترب من احدى شعب احلسابات

املهمة لدورها يف عمليات الصرف واالبداع وبيان مركز املديرية
املايل حيث تقوم ب-:
 -1بعمليات الصرف لكون املديرية من الدوائرالالمركزية وغري
مرتبطة باخلزينة ومتر عملية الصرف بعدة مراحل .
 -8ادخال سند الصرف وسندات القبض والقيود اليومية يف
سجل الصندوق ومطابقة السجل يوميا .
ثانيا -:شعبة الميزانية  :جتقوم ه م الشعبة بك -:

 - 0إدخال مفردات قيود يومية وسندات الصرف وسندات
القبض يف سجل العام .
- 2استخرا جمموع كل حساب على حدة الستخرا جدول
املصروفات وااليرادات الشهري وكذلك ميزان املراجعة الشهري
وارساله اىل اجلهات ذات العالقة .
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احلسابات اخلتامية عند اهناء السنة املالية يف

3

-استخرا

4

-املشاركة مع ذوي العالقة لوضع ميزانية ختطيطية للسنة .
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بالكومبيوترو عمل قيد هبا هناية الشهر باملصرف واالستالم
واالرجاع املخزين.

 18/11من كل سنة .

خامس ا -:نسابال الخطة :

ثالثا -:شعبة الموجودال :

تنظم كشوفات بكلفة املشاريع الواجب ايصال الكهرباء
اليها وارساهلا اىل اجلهات املختصة للموافقة على ختصيص كلفة
املشروع ويتم حتويل املبلغ يف املصرف وتنظيم اشعار وقيد هبذا
التحويل وعندتنفيذ املشروع تنظم االوليات احلسابية وتقوم
للصرف بعد منح سلفة مبوجب أمر اداري تدخل يف سجالت
مساعدة يبني فيها الصرف الكلي تطرح الكلفة ويرسل املتبقي
اىل الوزارة ان وجد ويف هناية كل شهر تتم املطابقة مع كشف
البنك وتنظم ميزانية شهرية مع عدد من اجلداول اخلاصة
والسلف
املقاولني
وتأمينات
باملشاريع

تقوم هذه الشعبة بتثبيت املوجودات بعمل بطاقة لكل مادة
حيث يضاف اليها املواد يف حالة الشراء وتنزل منها عند الصرف
أو االستهالك .وايضا تقوم الشعبة باعداد وجرد كل عام بتاريخ
 18/11واستخرا عمر املوجودات واندثاراهتا عدا االراضي
وكذلك ادخال املوجودات يف سجل املوجودات وعمل قيود
التغريات على املوجودات اجلديدة وعمل التحاليل واملشاركة يف
احلسابات اخلتامية من كل سنة.
رابعا -:نسابال المخازن :

استالم سندات صرف خمزين واستالم خمزين وارجاع خمزين
وفرزها وتبويبها وادخاهلا يف برنامج حسابات املخازن
جدجل رةم ( -:)1املشاريع الكهربائية املنجزة حسب نوع املشروع يف حمافظة دهوك /
جدجل ملخ

8001

المشاريا الكهربامية المنهزة في محافظة دهوك جارةضية جالنواني التابعة لها
م

 6002/1/1ج

ل اية 6002/16/00

ل

اسم المشرجع

كلفة المشرجع النهامي

عدد المشاريا

(عدد)

مولدة

(عدد)

عمود ض.ع
(عدد)

عمود ض.ج

عمود انارة

اسالك (كم)

ةابلو (كم)

4

احياء سكنية

191,494,39344

4,

3

,1

4441

1,43

3

514

1.4

1

(دينار)

الكلي

محولة

(عدد)

(عدد)

مشاريع املاء

,40955194,3

05

4

04

1,3

401

3.50

1431

1.5

0

حتسني وتطوير الشبكة

49,439,1,9144

4,,

4

04

5,4

4053

4311

15131

,.,

1

انارة حديثة

194309155933,

01

3

44

415

441

314

1130

05.4

4

ختفيف احلمل الزائد على احملولة

0913194,49113

415

3

413

,00

44,,

3

041.4

14

5

دوائر حكومية

494459101953,

55

3

44

054

434

3

5534

4

3

مغذيات 44

4904594139340

44

3

3

,,1

3

3

41,.1

1.,

كي يف

,

كهربة القرى

391,,9,109340

,4

4

414

1103

1111

4,3,

,4,.4

1

,

قطاع اخلاص

43495459453

14

3

01

104

44

3

04.5

1.4

43

قابلوات

44391,39453

1

3

3

3

3

3

3

,.4

44

مولدات

494,193149143

53

43

3

1,

,,5

0

4,.1

415.1

41

خطوط  00كي يف

419,4194139,43

,

40

حمطات  00/44كي يف

,930,93339333

1

3

3

1,

3

3

5

3.5
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سادسا -:نسابال الكلفة :

تسعري كافة الكشوفات للموارد واجور العمل حسب
التسعري الصادرة من قبل وزارة الكهرباء للمواطنني واملديرية .

سابعا -:الرجاتب :

ادخال التعديالت والتغريات والغيابات الصادرة بأوامر ادارية
على رواتب املوظفني مث عمل قيد بالرواتب االمجايل والصايف
وعمل جداول استقطاعات املوظفني كاستقطاع عقاري الجيار
دور  ،مث ادخال قوائم الرواتب ,كذلك مسك سجل و سلف
الزوا واية سجالت اخرى .

ثامن ا -:الصندجق :

استالم اجور الكهرباء ،كلف ايصال ،ايرادات اخرى نقدا
او بالشيكات تنظيم سند قبض باملبالغ املستلمة وعمل قيمة
االيداع املبالغ والشيكات اىل املصرف مث تسليم قيمة ايداع بعد
تاييدها من قبل البنك.
تاسع ا -:الوارد اليومي :

306
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حتليل سندات القبض حسب تبويبها مثال اجور كهرباء
سكن أو جتاري اوصناعي او زراعي واخرى وكذلك املبالغ
املستلمة من احملافظة واجناز اعمال للغري.
عاشرا -:اعمال ال ير:

استالم كلفة املواد واجور العمل نقدآ أو بشيك الجناز
مشاريع للغري ويتم ابداعها يف حساب اعمال الغري ومن مث يتم
الصرف على املشروع او العمل  ،ويف حالة الزيادة يعاد املبالغ
اىل املواطن او اجلهة املستفيدة وينظم سجل بذلك.

 -5ةسم المحطال :

تقوم حمطات الطاقة الكهربائية باستالم ونقل الطاقة اىل
شبكات النقل لتأمني وصوهلا اىل املستهلك بشكل مستمر
ومبواصفات عاملية معروفة .وهناك ايضا قسم املبيعات.
واجلدول رقم ( )8يبني احملطات التابعة للمديرية يف حمافظة
دهوك.

ت

المحافظة

اسم المحطة

الفولتية

المنطقة

سعة المحولة

المصدر

KVA

البعد

الشركة

المنشأ

عن المصدر كم

1

دهوك

موبايل باكريات

33/11kv

دهوك

2*5

دهوك الشرقية kv22/33/231

20

2

دهوك

شندوخا

33/11kv

دهوك

1*5

دهوك الغربية

5

سنة
النصب

باول

بلجيكا

1999

هنكاري

2005

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،21 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية)،

ص1322 ،-323-333

kv11/33/131
3

دهوك

زركا

33/11kv

دهوك

2*10

دهوك الشرقية kv22/33/231

7

موهان

اهلند

2005

4

دهوك

زوزان

33/11kv

دهوك

2*31.5

دهوك الشرقية kv22/33/231

5

اريفا

فرنسي

2006

5

دهوك

حمطة العمادية

33/11kv

عمادية

2*10

سرسنك kv22/33/231

22

اينركوينفسست

بوسنة

2002

6

دهوك

شيالدزي

33/11kv

عمادية

2*5

سرسنك kv22/33/231

50

اريفا

فرنسي

2004

7

دهوك

كاىن ماصى

33/11kv

عمادية

2*5

حمطة العمادية 22/33

22

اينركوينفسست

بوسنة

2003

8

دهوك

جرة

33/11kv

جرة

2*5+1*10

موصل الشرقية kv22/33/231

70

شنايدر

فرنسي

1984

9

دهوك

اتروش

33/11kv

جرة

2*10

دهوك الشرقية kv22/33/231

29

واشنطن كروب

USA

2006

10

دهوك

عقرة

33/11kv

عقرة

2*16

قرقوش kv22/33/231

84

اينركوينفسست

بوسنة

2003

11

دهوك

بردرش

33/11kv

بردرش

2*16

قرقوش kv22/33/231

70

اينركوينفسست

بوسنة

2003

12

دهوك

زاخو 2

33/11kv

زاخو

2*31.5

زاخو kv22/33/231

6

شنايدر

فرنسي

2006

13

دهوك

دركار

33/11kv

زاخو

2*10

زاخو kv22/33/231

15

واشنطن كروب

USA

2006

14

دهوك

فيشخابور

33/11kv

زاخو

2*5

اريفا

فرنسي

2006

15

دهوك

حمطة باطوفة

33/11kv

زاخو

2*5

زاخو kv22/33/231

36

شنايدر

فرنسي

1984

16

دهوك

مسيل

33/11kv

مسيل

1*5+1*10

دهوك الشرقية kv22/33/231

15

يابان

يابان

1984

17

دهوك

باتيل

33/11kv

مسيل

2*10

حمطة مسيل kv22/33/231

34

اينركوينفسست

بوسنة

2003

18

دهوك

دوميز

33/11kv

مسيل

2*5

دهوك الغربية kv22/33/231

15

شنايدر

فرنسي

1984

19

دهوك

فايده

33/11kv

مسيل

2*5

دهوك الغربية kv22/33/231

18

ميدان شاه

يابان

1984

kv22/33
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جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،41 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص

المبحث الثاني :تقدير دالة الطلب المنزلي على الكهرباء

في مدينة دهوك

سوف نتناول يف هذا املبحث تركيب اذ الطلب وحتديد
املتغريات وتقدير معامالت دالة الطلب وذلك من خالل مطلبني
وكااليت -:
المطلب األجل -:تركيب نماذج الطلب

يشريالطلب على سلعة معينة اىل الكميات اليت يرغب ويقدر
املستهلكون على شرائها من هذه السلعة عند مستويات سعرية
خمتلفة خالل فرتة زمنية معينة .وهذا يعين ان هناك فرق بني
الطلب على السلعة والرغبة يف شراء السلعة فالطلب ال بد وان
يكون مدعوما بالقدرة على شراء الكمية اليت يرغب املستهلكون
يف احلصول عليها ( .)1كما ميكن ان يعرف الطلب على سلعة
أو خدمة معينة بأنه " الرغبة املدعمة بقوة شرائية للحصول على
سلعة أو خدمة معينة بوقت معني وبسعر معني وبفرض ثبات
العوامل االخرى ،والطلب قد يكون طلباً مباشراً كالطلب على
املواد الغذائية واملالبس  ،وقد يكون طلباً مشتقاً كالطلب على
املكائن واألالت  ،والطلب على النقود .)2(.كذلك فان الطلب
على الكهرباء هو طلب مشتق  ،حيث ان الطلب ال يقع
بشكل مباشر عليها بل على الغرض الذي ت ديه من انتا
السلعة اواخلدمة او ما يصدر منها من منافع.
دجال الطلب

The Demand Functions:

الدوال بشكل عام هي معادالت رياضية تبني العالقات بني
نوعني من املتغريات احدهم متغري معتمد ويقع على الطرف
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األيسر من املعادلة واملتغريات األخرى هي متغريات مستقلة وتقع
على الطرف األمين من املعادلة خالل فرتة زمنية معينة  .ودالة
الطلب السوقية هي العالقة بني الكمية املطلوبة الكلية من
السلعة  xاملشرتاة من السوق خالل فرتة زمنية معينة مع العوامل
األخرى اليت ت ثر على خطط شراء املستهلك  .والصيغة
الرياضية هلذه الدالة هي (-:)9
)Dx = f ( px , py, pz, Y, Ud

 = Dxاملتغري املعتمد وميثل (الكمية املطلوبة من السلعة .)X
 = Fمتثل العالقة الدالية.
 = Pسعر السلعة .X
 =pz ,Pyأسعار السلع  yو  zاملرتبطة مع السلعة  (Xاسعار
السلع البديلة واملكملة).
 =Yالدخل.
 = Udكل العوامل األخرى اليت ت ثر على الكمية املطلوبة من
السلعة .X
وهناك عوامل اخرى كثرية اضافة اىل ما ذكر ت ثر يف الطلب
على السلعة منها (حجم السكان ،اساليب التسويق ،سياسة
الدولة االقتصادية  ،نوعية السلع وجودهتا ،التوقعات)(.)10
للدوال بشكل عام تقسيمات كثرية  .ولكن من اشهر
الدوال املستخدمة يف علم االقتصاد واليت يستخدمها
االقتصاديون يف حتليل حبوثهم هي كما مبني يف اجلدول األيت :
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جدجل رةم ( -:)3أنواع دوال الطلب ومروناهتا
اسم الدالة

ل

المعادلة لمت ير جاند فقط

الميق

المرجنة

YI=B0+B1X1+E1

B1

)B1(X1/Y1

LNYI=B0+B1LNX1+E1

)B1(YI/XI

B1

)B1(1/X1

)B1(1/Y1
B1X1

4

اخلطية LINEAR

2

اللوغارمتية املزدوجة DOUBLE LOQ

3

النصف لوغارمتية )SEMI LOQ (LNX

Y1=B0+B1LNX1+E1

1

النصف لوغارمتي )SEMI LOQ (LNY

LN YI=B0+B1X1+E1

B1Y1

4

األسية POLYNOMIAL

YI=B0+B1X1+B2X1+E1

B1+2B2X1

)B1(X1/Y1)+2B2(X1/Y1

YI=B0+B1(1/X1)+E1

)-B1(1/X1

)B1(1/X1Y1

5

INVERSEالعكسية

المصدر-A.H Studenmund, Using Econometrics, Addison Wesley Longman, London, 2001, p214 :

جصا خطوال تقدير دالة الطلب :
تستخدم لوصف هذه الدوال وتقديرها عدة خطوات
هي (-:)11
- 1حتديد وتعريف املتغريات املستقلة امل ثرة على الطلب مثل
سعر السلعة  ،أسعار السلع البديلة واملكملة  ،الدخل وغريها
من املتغريات.
- 8حتديد وإقرار نوع الدالة املستخدمة يف التقدير مثل الدالة
اخلطية ،اللوغارمتية  ،النصف اللوغارمتية وغريها من هذه الدوال.
- 3حتديد التقدير اإلحصائي املستخدم ،مثل طريقة استخدام
املربعات الصغرى االعتيادية ( OLSوهذا التقدير يعد احد اكرب
التقديرات الفنية الشائعة واملمكنة).
- 2تقدير املعلمات ( Parametersحساب املرونات ) يف املدى
القصري والطويل.
- 5تقييم النتائج والتوافق مع اإلجراءات األخرى مثل :
املسوحات  ،االختبارات السوقية  ،أراء املدراء وغريها.
- 6بناء خمططات لبيان العالقات مستخدما احملاكاة الشتقاق
التوقعات.
واخلطوات ()4–8هي خطوات فنية لتحليل االحندار
والتباينات وتقدير املعلمات .وتستخدم دوال الطلب الشتقاق

التنب ات أو احملاكاة مستخدما القيم املقدرة للمتغريات املستقلة ،
الشكل العام لدالة الطلب هو :
Qi= a0 + a1Y – a2Pi + a3Ps – a4Pc + e

 = Qiالكمية املطلوبة للسلعة (.)i
 = Yالدخل.
 = Piسعر السلعة (.)i
 = Psسعر السلعة  /السلع البديلة.
 = Pcسعر السلعة  /السلع املكملة.
 = Eحد اخلطأ وميثل العوامل العشوائية.

المطلب الثاني :تحديد المت يرال جتقدير معامالل دالة

الطلب

مت اســتخدام االس ــلوب القياس ــي الكم ــي يف تق ــدير حم ــددات
الطلب املنزيل على الكهرباء يف مدينة دهوك من خالل االعتماد
علـ ــى البيانـ ــات بعـ ــد معاجلتهـ ــا وتبويبهـ ــا وفرزهـ ــا مـ ــن اسـ ــتمارات
االس ـ ـ ـ ــتبيان ال ـ ـ ـ ــيت اع ـ ـ ـ ــدت هل ـ ـ ـ ــذا الغ ـ ـ ـ ــرض للوص ـ ـ ـ ــول اىل ق ـ ـ ـ ــيم
املعلم ـ ــات) )parametersللمتغ ـ ـ ـريات املس ـ ــتقلة يف النم ـ ــوذ
واختبــار القــيم الــيت تتوافــق مــع االختبــارات االحصــائية والقياســية
والتغريات االقتصادية وفق منظور النظرية االقتصادية .
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جصا البيانال جالنموذج:

المرنلة ارجلى:
لغ ــرض احلص ــول عل ــى البيان ــات ال ــيت تتطلبه ــا الدراس ــة  ،مت
اختيارعينــه لدراســة تتضــمن ( )800اســتمارة  ،كــل اســتمارة متثــل
عائل ــة واح ــدة  .وق ــد اعتم ــد ( )114اس ــتمارة فق ــط لع ــدم ايف ــاء
االسـ ـ ــتمارات الباقيـ ـ ــة بالبيانـ ـ ــات املطلوبـ ـ ــة ومت حتديـ ـ ــد املتغ ـ ـ ـريات
املس ـ ــتقلة وع ـ ــددها ( )9متغـ ـ ـريات واملتغ ـ ــري املعتم ـ ــد ه ـ ــو املتمث ـ ــل
باستهالك الكهرباء املنزيل /كيلوواط.
المرنلة الثانية -:
مت اعـ ــداد النمـ ــوذ االقتصـ ــادي القياسـ ــي اخلـ ــاص بالدراسـ ــة
لغرض دراسة العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري املعتمد .
المرنلة الثالثة -:

تتمثــل مرحلــة التقــدير وفــق املعــايري االقتصــادية و االحصــائية
والقياسية للحصول على قيم عددية للمعلمات يف النموذ لكل
متغ ـ ــري باس ـ ــتخدام اس ـ ــلوب االحن ـ ــدار اخلط ـ ــي املتع ـ ــدد( بطريق ـ ــة
املربعـات الصـغرى) ويـتم االعتمـاد علــى املتغـريات الـيت جتتـاز فيهــا
املقدرات االختبارات وفق معايري متفق عليها علميا.

مفاهيم للنماذج -:

- 0النموذج ارةتصادم -:
هو ملخص جملموعـة مـن العالقـات بـني املتغـريات االقتصـادية
والغ ــرض م ــن بن ــاء ــوذ اقتص ــادي ه ــو تس ــهيل وص ــف طبيعـ ـة
عالقات او العالقة بني املتغريات االقتصادية خالية من التفاصيل
والتعقيدات  .ولكنها ممثلة للواقع االقتصادي تقريبا(.)18

 -8النموذج القياسي-:

هـو اسـلوب مـن اسـاليب التحليـل االقتصـادي يهـتم بالتقــدير
العددي (الكمي) للعالقات بني املتغريات االقتصادية معتمـدا يف
ذلــك علــى النظريــة االقتصــادية والرياضــيات واالحصــاء للوصــول
اىل هدف ـ ــه اخل ـ ــاص باختي ـ ــار الف ـ ــروض والتق ـ ــدير وم ـ ــن مث التنب ـ ـ ـ
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بالظواهر االقتصادية( .)11والفرق بني النموذ القياسي والنموذ
االقتصادي هـو ان االول يتضـمن املتغـري العشـوائي  ،بينمـا الثـاين
يقتص ــر عل ــى ص ــيغته الرياض ــية فق ــط أي ان االول اكث ــر دق ــة يف
نتائجه من الثاين .
النموذ القياسي املستخدم يف البحث :
دالة الطلب املنزيل على الكهرباء يف مدينة دهوك .Y= B0 + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 +B4 X4 + B5X5
+ ei

حيث ان -:
 =Yاملتغري املعتمد (استهالك الكهرباء املنزيل  /كيلوواط).
 =X1املنطقة اجلغرافية
 =X2عدد افراد االسرة.
 =X3الدخل الشهري لالسرة.
 =X4عدد االجهزة الكهربائية.
 =X5اجلزء املخصص من الدخل للمولدة.
( =B0احلد الثابت).
 = Biاملعلمات للمتغريات املستقلة وتعرب عند مقدار التأثري او
التغري او امليل احلدي.
 = eiاملتغري العشوائي وميثل العوامل االخرى امل ثرة على
الطلب املنزيل على الكهرباء واليت مل يتم ادخاهلا يف النموذ .
 -المعايير جارختبارال المتبعة في القياسي :

هنــاك ثــالث جمــاميع مــن املعــايري لتقــيم العالقــات القائمــة بــني
املتغري التابع واملتغريات املستقلة منها (-:)14
االوىل جمموعة املعايرياالقتصادية واليت حددت مبوجب لنظرية
االقتص ــادية والثاني ــة جمموع ــة مع ــايري االحص ــائية احمل ــددة حس ــب
النظرية االحصائية والثالثة املعايري القياسية وفق النظرية القياسية.
1

-المعايير ارةتصادية

Economic criteria :

يـ ـ ــتم حتديـ ـ ــد املعـ ـ ــايري االقتصـ ـ ــادية مبوجـ ـ ــب مبـ ـ ــاد النظريـ ـ ــة
االقتص ـ ــادية وي ـ ــتم الرج ـ ــوع اىل اش ـ ــارة وحج ـ ــم ه ـ ــذه املعلم ـ ــات
للعالقات االقتصادية ومن هذه املعايري املرونات  ،القيم احلدية،
املضاعفات  ،امليول .
8

-ارختبارال ارنصامية :

Statistical Criteria
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وتسـ ـ ــتخدم هـ ـ ــذه االختبـ ـ ــارات ملعرفـ ـ ــة مـ ـ ــدى معنويـ ـ ــة تـ ـ ــأثري
املتغريات املستقلة على املتغري املعتمد ومن هذه االختبارات -:
1

-اختبار -: t- Test

3

وذلـ ــك باحتسـ ــاب قيمـ ــة  tومقارنتهـ ــا مـ ــع قيمتهـ ــا اجلدوليـ ــة
ملعرفة معنويـة املعلمـة والقبـول باحـدى الفرضـتني  ،العـدم B1= 0
والفرضية البديلة .B1 ≠ 0
Λ
Bi
Λ
) S .E ( B i

8

Λ
t( B i ) 

-اختبار -: F

ويس ــتخدم ملعرف ــة معنوي ــة معادل ــة االحن ــدار ويعتم ــد عل ــى
نس ــبة االحنراف ــات املوض ــحة عل ــى ع ــدد املتغ ـ ـريات املس ــتقلة كـ ــل
مقســومة علــى جممــوع مربــع االخطــاء علــى درجــات احلريــة .ويــتم
هـذا االختبــار باحتسـاب هــذه القيمــة ومقارنتهـا بالقيمــة اجلدوليــة
بدرجات حريـة معينـة وعنـد مسـتوى معـني للمعنويـة وعلـى النحـو
التايل:
2
K 1
2

R

1  R 

F

nK

3

 n 1 


nK 

-اختبار معامق التحديد ( )R2جمعامق التحديد

المعدل (-: )R-2
يش ـ ــري معام ـ ــل التحدي ـ ــد اىل مس ـ ــامهة املتغـ ـ ـريات املس ـ ــتقلة يف
سلوكية املتغري التابع  ،ويقاس عادة بنسبة مئوية ،وتنحصر قيمتـه
بني الصفر والواحد ،ويكون استخرا معامل التحديد عن طريـق
املعادلة التالية :

1
2
/
B X Y   Y 
2
n
R 
1
2
YY   Y 
n

ان معام ــل التحدي ــد ( )R2ق ــد تض ــخم حقيق ــة ت ــاثري املتغ ــري
املستقل على املتغـري التـابع هلـذا نلجـأ اىل معامـل التحديـد املعـدل
الزالة التمييز.


YY  B X Y

2

R 

YY

-ارختبارال القياسية -:

تستخدم هذه املعايري الثبـات صـحة الفرضـيات  ،واسـتخدام
اسلوب القياسي يف تقدير املعلمات بعينة احلصول على دقة اكرب
ومنها-:
1

-اختبار

(-:Durbin – Watson )D.W

ويستخدم للكشف عند ظاهرة االرتباط الذايت بني قيم
املتغري العشوائي  ،وهي اكثر االختبارات شيوعا يف االقتصاد
القياسي  ،وهناك حدين يف جدول قيم ( )dاحلد االدىن ()d1
واحلد االعلى ( )duويتم مقارنة قيمة ( )D.Wاحملسوبة مع
جدول توزيع القيمة للكشف عن وجود أوعدم وجود ارتباط
الذايت  .وحتسب قيمته على النحو التايل :
2




8




n




j 2 U j U j 1
d 
2
n 

j 1U j

-اختبار كالي -:Klein – Test

ويستخدم يف حالة وجود تداخل خطي متعدد بني املتغـريات
املسـ ــتقلة ويـ ــتم تقـ ــيم النم ـ ــوذ القياسـ ــي علـ ــى ضـ ــوء اختب ـ ــارات
املعلمات املقدرة لالختبارات  ،ليكون مالئم للتطبيـق عنـد طريـق
اخــذ مربــع معامــل االرتبــاط ومقارنتــه مــع معامــل التحديــد ()B2
فـاذا كـان(  ( rij > R2عنـدها فـان النمـوذ اليعـاين مـن مشـكلة
االرتباط اخلطي بني املتغريات املستقلة والعكس صحيح.
تقدير جتحليق اثر العوامق المحددة للطلب المنزلي على

الكهرباء في مدينة دهوك :

مت وضع معادلة لكل عينة من عينات الدراسة بافرتاضات
الدوال اخلطية املتعددة وقد مت تطبيق صيغ املعادالت بربنامج
( )Minitabومت التوصل اىل الصيغة اخلطي للدالة ومت تقدير
املعادالت من وذ االحندار املتعدد باستخدام طريقة (املربعات
الصغرى) وقد مت احتساب (* )tاحملسوبة يف كل االختبارات
مبستويات معنوية ( )%9ودرجات حرية يعدد املتغريات املستقلة
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يف النموذ  .اما اختبارات (* )Fفقد اختربت مبستويات معنوية
( )%9ودرجات حرية )n -k-1),kواليت متثل عدد املشاهدات
( )nناقص عدد املتغريات املستقلة ( )kناقصا واحد .واجريت
اختبارات ( )D.Wمبستويات معنوية (.)%9
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النموذج التقديرم للدالة الطلب المنزلي على الكهرباء في

مدينة دهوك :
افضل صيغة مالئمة ملعادلة وذ االحنداراخلطي املتعدد يف
القطاع املنزيل هي املعادلة

Yi= -161.24+ 5.927 X4 + 14.715 X5 .
)(3.262
)(4.51

F = (0.05,2,171) = 3
DL = 1.63
DU = 1.72
Corr of C5 and C6=0.142

تحليق النتامج-:
لقد مت اعتماد ـوذ االحنـدار اخلطـي املتعـدد يف تقـدير دالـة
الطلــب املنــزيل علــى الكهربــاء يف مدينــة دهــوك لعــام  8002وقــد
اسـتبعد مـن النمـوذ كـل مـن املتغـريات (  )X1,X2,X3واملتمثلـة
بـ ـ (املنطقــة اجلغرافيــة  ،وعــدد اف ـراد االســرة  ،والــدخل الشــهري)
على التوايل .
وتبني نتائج التقدير هلذا النموذ ان املتغري املستقل املتمثل ب ـ
(عدد األجهزة الكهربائية  )X4لو تغري مبقـدار وحـدة واحـدة فـان
االسـتهالك املنــزيل  /كيلـوواط يف مدينــة دهــوك سـوف يتغــري تغـريا
مقابال مبقدار ( )9.981وحدة مع ثبات العوامل االخرى .
اما املتغري املستقل املتمثل ب(اجلزء املخصص من الدخل
للمولدة  ) X5فان نتائج التقدير هلذا النموذ يبني انه لو
تغرياملتغري املستقل ( )X5مبقدار وحدة واحدة مع ثبات العوامل
االخرى فسوف ي دي اىل تغري مقابل مبقدار ( )14.119وحدة
وهاتان النتيجتان مطابقتان للمنطق االقتصادي .
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)S.E (41.31) (1.161
)T* (3.94
)(5.10
TT(0.05,2) = 1.645
R2 = 24%
R-2 = 23.1%
F* = 27
D.W = 1.98
N = 174

اما قيمة  R2فتشري اىل ان ( )%84من التغريات احلاصلة يف
الطلب املنزيل على الكهرباء يف مدينة دهوك سببها (عدد
االجهزة الكهربائية واجلزء املخصص من الدخل على املولدة ) ،
يف حني تشريالعينة املتبقية وهي ( )%11اىل تأثري العوامل االخرى
غري الداخلة بالقياسي واليت يطلق عليها باملتغري العشوائي .
ومن اجلديد بالذكر ان الكمية املطلوبة من الكهرباء للمنازل
هي دالة لعدد من املتغريات املستقلة اليت سبق وذكرناها اضافة
اىل متغري مهم جدا االوهو (الكمية املعروضة من الكهرباء)
والذي يتمثل بالتجهيز احلكومي لكهرباء من الشبكات الوطنية
العامة  .ومنذ عام ( ) 1991اخنفض جتهيز املواطنني بالكهرباء
اىل مادون النصف وغالبا اقل من النصف  .لذا ظهرت قيمة
معامل التحديد منخفضة ومتثلت بـ ( )%84ويدل هذا على ان
املتغريات املستقلة املوجودة يف النموذ متثلت بـ ( )%84بينما لو
كانت الكهرباء متوفرة الرتفعت قيمة معامل التحديد اىل
مستويات قياسية مرتفعة  .وهكذا اظهر العجز بالكهرباء تأثريه
على نتائج البحث اليت تعترب منطقية بغياب الكمية املعروضة.
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يف حني تشري قيمة اختبار Fاىل معنوية النموذ عند مستوى
معنوية ( )%9ودرجات حرية ( )8,111كذلك ان قيمة اختبار
 D.Wت كد خلوالنموذ من مشكلة االرتباط الذايت وايضاً يشري
اختبار  Kleinاىل خلو النموذ من مشكلة االرتباط اخلطي بني
املتغريات املستقلة .
اما عند اختبار  Tفان قيم هذا االختبار ت كد معنوية
املتغريات املستقلة املستخدمة يف النموذ عند مستوى معنوية
( )%9ودرجات حرية (.)8,111
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 -3االس ــتفادة م ــن مس ــاقط املي ــاه املت ــوفرة يف كردس ــتان يف تولي ــد
كهرباء .

الهوامش

()0

ارستنتاجال
- 1مل يك ـ ــن للمنطق ـ ــة اجلغرافي ـ ــة ت ـ ــأثريا معنوي ـ ــا عل ـ ــى اس ـ ــتهالك
الكهرباء يف مدينة دهوك.
 - 8ان عدد افراد االسرة بالرغم من تنوع حاجاهتم اىل الكهرباء
مل يكن له تأثري معنوي يف الطلب على الكهرباء ،كذلك الدخل
الشهري لالفراد.
- 3ك ــان لعـ ــدد االجه ــزة الكهربائيـ ــة ت ــأثري معنـ ــوي يف الطلـ ــب
املنـزيل علــى الكهربــاء يف مدينـة دهــوك وميكــن مالحظـة ذلــك مــن
خ ــالل امليـ ــل املرتفـ ــع لالسـ ــتهالك الكهربـ ــائي مـ ــع درجـ ــة معنويـ ــة
مرتفعة هلذا املتغري واليت متثلت بـ(.)9.10
 - 2كان اجلزء املخصص من دخول االفراد الستهالك الكهربـاء
علـى املولــدات احملليــة (غــري احلكوميـة ) للكهربــاء لــه تــأثري معنــوي
كبري يف الطلب على الكهرباء يف دهوك.
 - 5ان قيم ــة معام ــل التحدي ــد ( )R2كان ــت منخفض ــة (وه ــي
تساوي  )%84وذلك القتصار الطلب على ماهو متوفر من قبـل
املولــدات احمللي ــة للكهرب ــاء حي ــث ان التزوي ــد احلك ــومي للكهرب ــاء
منخفض وبكميات حمدودة.
المقكترنكال:

 -1بن ـ ـ ــاء حمط ـ ـ ــات كهربائي ـ ـ ــة جدي ـ ـ ــدة للحص ـ ـ ــول عل ـ ـ ــى الطاق ـ ـ ــة
الكهربائية بشكل اكثر ومبا يتفق مع الشروط البيئة .
 -8االعتمــاد علــى املصــادر متجــددة يف احلص ـول علــى الكهربــاء
مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مديري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة توزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع كهرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يف حمافظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك )7002 ، 7002 (،

 ،www.duhokelectric.orgص .7

()2سـ ـ ـ ــالم اب ـ ـ ـ ـراهيم عطـ ـ ـ ــوف كبـ ـ ـ ــة  ،تـ ـ ـ ــداعيات ال ـ ـ ـ ـربط الكهربـ ـ ـ ــائي العراقـ ـ ـ ــي –
الرتكي ، 7002 ،www.iraqihome.com ،ص ص.7 -1

()3

www.sotaliraq.com.

()4

www.newsabah.com.
()5

نـ ـ ـ ــص كلمـ ـ ـ ــة رئـ ـ ـ ــيس إقلـ ـ ـ ــيم كوردسـ ـ ـ ــتان أمـ ـ ـ ــام الربملـ ـ ـ ــان يـ ـ ـ ــوم ، 7002/5/5

.www.krg.org
()6

 ،ص ص .2 – 4

مديرية توزيع الكهرباء يف مدينة دهوك ،مصدر سابق
()7اميــان عطيــة ناصــف ،النظريــة االقتصــادية اجلزئيــة  ،املكتــب اجلــامعي احلــديث ،
كلية التجارة – جامعة االسكندرية  ،7002 ،ص.11
()8د.حممود حسني الوادي ود.كاظم جاسم العيساوي  ،االقتصاد اجلزئي -حتليـل
نظــري وتطبيقــي  ،الطبعــة االوىل ،دار املســرية للنشــر والتوزيــع والطباعــة  ،عمــان ،
،8001ص .11
()2بديع عبدالعزيزحمسن  ،تقـدير دالـة الطلـب علـى خدمـة احلاسـوب اآليل وشـبكة
االنرتنيت يف(مدينة دهوك )،رسالة ماجستري(غري منشورة) مقدمة إىل جملس كلية
اإلدارة واالقتصاد يف جامعة دهوك  ، 7005 ،ص .45
()02د.فليح حسن خلف ،االقتصاد اجلزئي،الطبعة االوىل  ،جدارا للكتاب العاملي
و عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ،االردن،8001،ص ص .18-92
()00ينظر يف ذلك -:
- Dermot McAleese, Economics for Business, Second
Edition, Pearson Education limited, 2001, p83.

 -بديع عبدالعزيزحمسن

 ،مصدر سابق  ،ص ص.42- 44

()02د .ع ــادل عب ــد الغ ــىن حمبـ ـوب  ،االقتص ــاد القياس ــي (ايكون ــومرتكس) ،الطبع ــة
االوىل ،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر  ،جامعة املوصل ،1227 ،ص .71
()03د.حســني علــي خبيــت ود .ســحر فــتح اال ،االقتصــاد القياســي ،الطبعــة العربيــة
،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان-االردن  ،7002،ص .12
()04للمزيد من التفاصيل ينظر -:
 د.وليد امساعيـل السـيفو واخرون،اساسـيات االقتصـاد القياسـي التحليلـي ،نظريـةاالقتصاد القياسي واالختبارات القياسية من الدرجة االوىل ،الطبعة العربيـة االوىل ،
االهلية للنشر والتوزيع ،عمان –االردن ،7004 ،ص ص .)122 - 25
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 د.عمـار حممــد ســلو امحــد ،حمــددات الطلـب علــى الطاقــة يف دول اخللــيج العــريبمع اشارة خاصـة اىل العـراق للفـرتة  ، 1225-1220رسـالة ماجسـتري(غـري منشـورة)
مقدمــة اىل جملــس كليــة االدارة واالقتصــاد  ،جامعــة املوصــل  ,1222,ص ص -11
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 -بديع عبدالعزيزحمسن ،مصدر سابق ،ص ص.22 -22

 د .وليــد امساعيــل الســيفو ،املــدخل اىل االقتصــاد القياســي  ،مديريــة دار الكتــبللطباعة والنشر  ،جامعة املوصل  ،1222 ،ص ص . 727 – 721

.17

استمارة استبيان
متثل هذه االستمارة جزء من مشروع حبث واملوسوم بـ ( تقدير دالة الطلب املنزيل على الكهرباء يف مدينة دهوك لعام  ، )7002حيث تعد هذه
االستمارة مقياسا يعتمد ألغراض البحث العلمي وان تفضلكم باإلجابة املناسبة يساهم يف احلصول على نتائج دقيقة مما يعزز حتقيق أهداف
البحث  ،شاكرين تعاونكم معنا.
 ..الباحثة ..

احلي

 -1املنطقة
 -8عدد إفراد األسرة فرد
 -3الدخل الشهري لألسرة

دينار
م

 -2مساحة السكن

8

 -5عدد األجهزة املوجودة يف البيت
ثالجة
ستاليت
جهاز فيديو

DVD

جممدة

فرنة مايكرويف
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مربدة

مروحة

كومبيوتر (الب توب )و ملحقاته براد

سخان
مدفأة كهربائية

تلفزيون جهاز

هيرت
ماء
بالجكتور
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سبليت
مكنسة كهربائية

 1طن

غسالة

 1.9طن

 8طن

ساحبة هواء

ذاتية التسخني

 1طن

ماطور

كبرية

بدون تسخني

صغرية
أدوات املطبخ الكهربائية

سخان ماء

ست البيت
عصارة

كبري

مغلي املاء

صغري

اخرى
مصابيح إنارة

أخرى

 40واط

فري وسشوار

 10واط

ادوات احلالقة

 100واط

مسجالت
شحن
 -6املصادر البديلة عن استخدام الكهرباء شهريا؟
كاز (النفط)

النفط األسود

شهريا

غاز

قنينة

احلطب

برميل

 -7أسعار شراء هذه املصادر ؟
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سعر برميل النفط

سعر برميل النفط األسود

دينار سعر قنينةالغاز

دينار

1344 ،043-033

دينار

دينار

سعراحلطب

 -2اجلزء املخصص من الدخل لإلنفاق على الكهرباء

الوطين دينار

 -9اجلزء املخصص من الدخل لإلنفاق على كهرباء املولدة

دينار

باعتبار أن عدد االمبريات

هو وسعره

هو

 -10هل تقتين مولدة كهربائية ؟
كم حجمها

316

وعدد ساعات تشغيلها

ساعة .

1344 ،043-033

 ص،) (العلوم االنسانية واالجتماعية2 : العدد،41 : اجمللد،جملة جامعة دهوك

ثةختة
 ل بوارو كةرتيَن جودا جودا1991 كيَشا دابني كرنا وزا كارةبى ل ثاريَزطةها دهوكىَ يا بةردةوامة هةر ذ راثةرينىَ ساال
 ل ظىَ ليَكولينىَ دىَ تيشك ئيخينة سةر بكارهيَنانا ناظ ماىل يا وزا كارةبىَ مبةرةما دياركرنا نةخشىَ داخازيا ماالن بو وزا،
ب بشت بةسنت ل سةر بكارهيَنانا شروظةكرنا ثيظانةيا برى (التحليل القياسي

8002

كارةبىَ ل باذيَرىَ دهوكىَ ل ساال

كيلوات) د طةل/ َالكمي) بريَطا ليَكولينا ثةيوةنديىَ دنظبةرا طهورينكارىَ بشت بةست (بكارهيَنانا ناظ ماىل يا وزا كارةبى
 بةشىَ داهاتى، َ ذمارا ئامرييَن كارةبى،  داهاتيىَ هيظانة، َ ذمارا ئةنداميَن خيَزانى، طهورينكاريَن سةربو (ناوضا جوطرافى
يرىَ تةرخانكرى بو كريا مولديدةى ) سةرةرايى طرنطيا هةرسىَ طهورينكاريَن سرخبو ييَن دةست ثيَكىَ ىلَ ديار بو
كارتيَكرنا وان يا مانة بةخش يا الواز بو ل سةر داخازيا وزا كارةبىَ د هةمان دةم دا كارتيَكرنا ذمارا ئامرييَن كارةبىَ و
بةشىَ داهاتى يرىَ تةرخانكرى بو كريا مولديدةى كارتيَكرنا وان يا مانة بةخش ل سةر داخازيا وزا كارةبىَ يا بهيَزو و
. مةزن بو
 ) ئةظة ذئةطةرىَ بشت بةستنا%82 () كيَم ديار بو بريَذاR2( )هةروسا بهاى هاوتايىَ دياكرنىَ (قيمة معامل التحديد
، داخازيىَ ل سةر كارةبا موةليدةين خوماىل د وى دةمى دا دابني كرنا كارةبا حكومى يا كيَم و نة دئاستىَ بيَتظى داية
ئاماذة بيا بورى جارةسةركرن بو ظى ئاريَشى ثيَتظية دكةت وستطةهيَن نوى ييَن بةرهةمهيَنانا وزا كارةبىَ بهيَنة دامازراندن
 سيظاظ يَن،  با، َطو دهةظالنب دطةل ذينطةهىَ هةروسا بشت بةستنةكا زيَدةتر ب سةرجاويَن نيبونكار وة تيشكا روذى
. َدةظةرى

ABSTRACT
The problem of electricity supply in the province of Dohuk is an existing problem since the uprising in 1991 in various
sectors and fields. Our research focuses on household consumption of electricity which is intended to estimate the
function of domestic demand for electricity in the city of Dohuk in 2008. Depending on the use of standard quantitative
analysis through the study of the relationships of variables based, which is consumption (home electricity/ kW) and the
independent variables, which were represented by (geographic region, the number of family members, monthly income,
the number of electrical appliances, the portion of the income for generator). It turns out that the first three variables,
although important, but they were not of a significant effect on the domestic demand for electricity while the number of
electrical appliances and the portion of the income of individuals allocated for the consumption of electricity to local
generators had a significant effect in demand for electricity.
Also and the value of coefficient of determination (R2) was low and equals to (24%) to limit the demand for what is
available from the local generators of electricity, and the government's electricity supply is low and in limited quantities,
to solve this problem requires the construction of new power plants for electric power more in line with the
environmental conditions as well as reliance on renewable sources such as solar and wind powers and take advantage of
the water falls that are available in the region.
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القبائل واألُسر ال ُكردية الحاكمة من خالل مؤلفات المقريزي
دراسة حتليلية-زرار صديق توفيق و فرهاد حاجي عبوش
قسم التاريخ ،سكول اآلداب  ،فاكوليت العلوم االنسانية ،جامعة دهوك ،إقليم كردستان  -العراق

(تاريخ استالم البحث 21 :كانون الثاني  ، 1222تاريخ القبول بالنشر 12 :تموز )1222

الخالصة

يهدف البحث إلى إبراز ما قدمه المقريزي من المعلومات عن القبائل واألُسر ال ُكردية الحاكمة في بالد ال ُكرد  ،وذلك من خالل بعض

مؤلفاتضه

 ،حيضضث يعضضد المقريضضزي مضضن رواد التضضدوين التضضاريخي فضضي ملضضر خضضالل العهضضد المملضضوكي ،وقضضد تميضضز ب ضزار ا نتضضا  ،والدقضضة-إلضضى حضضد كبيضضر-فضضي إيضضراد

موضوعاته ،إذ قدم في مؤلفاته معلومات جيد ونادر أحياناً عن تاريخ ال ُكرد وبالدهم خالل العلر الوسيط.

ينقسم البحث فضالً عن المقدمة والخاتمة إلى مبحثين ،خلص المبحث األول منها لذكر القبائضل والجماعضات ال ُكرديضة التضي ذكرهضا المقريضزي

في مؤلفاته ،بينما ركز المبحث الثاني على األُسر ال ُكردية الحاكمة في بالد ال ُكرد ،حيث ذكر أخبار العديضد مضن تلضك األُسضر منهضا :أُسضر بنضي مضروان
في ميافارقين وديار بكر ،وأُسر بني أيوب في حلن كيفا ،وغيرهما.

الكلمات الدالة :التاريخ العام -تاريخ ال ُكرد الوسيط -ال ُكرد يف منهج املؤرخني -القبائل واألُسر ال ُكردية واملقريزي.

المقدمة
حظي تتر دراس تتة ت تتاريخ ال ُك تترد يف مم تتر و ت ت د ال تتام خت ت ل
العهت تتود اةس ت ت مية هتمت تتام كبت تتك م ت ت جان ت ت البت تتاح ني ال ُكت تترد
وغتتكهم يف الستتنواخ األختتكك ،وول ت لتتدور ال ُكتترد الاعتتال فيهمتتا
السيما منذ العهتد األيتوي( 643-765ه ت 1571-1151/م) ،غتك
أن أغل ت ت تل ت ت الدراس ت تتاخ كان ت تتر ت تتاملة م ت ت حي ت ت ع ت تتر
األحتتداو والوقتتائ م ت جهتتة،وم حي ت إعتمتتاد أص ت اهبا عل ت
ك ت تتك م ت ت ممت تتنااخ املت تتؤرخني املست تتلمني والبلت تتدانيني م ت ت جهت تتة
أخرى .أما دراسة تاريخ (ال ُكترد) يف متدوناخ ملتؤرم مع ّتني متورك
)(1
مناردك فكانر ومل تزل يف طور البداية منها :دراساخ أكادميية
،فض ً عند ول  ،ال توجد أية دراسة أكادميية قبل هذه الدراسة
_حس ت علمنتتا_تتنتتاول (ال ُكتترد) م ت خ ت ل مؤلاتتاخ املقريتتزي،
فم هذا املنطلق وق األختيار هلذا املوضوع.
إن اهتم تتام املقري تتزي ت تتدوي أخب تتار ال ُك تترد يف ده تتم قليل تتة
وغتتك مامتتلة املقارنتتة مت متتا دونت مت أخبتتارهم يف مروياتت ع ت
ت د ال تتام وممتتر ،يي ت ال تكاتتي الستتت ص نتتتائج دقيقتتة
عنهتا .وتعتود العلتة يف ولت التنقىل إن أنت كتان مهتمتاً تست يل
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أخبار د ال ام وممتر يف مؤلااتت تكل أك تر مت غكهتا مت
البلدان اةس مية األخرى ،وكذل لبُعده ع د ال ُكرد ،إو أن
املقريزي هتو متؤرم ممتري وقتد ركتز يف معظتم كتا اتت علت تتاريخ
ممر ،لذا ت يت معلومات ع التب د التيت تقت ختار حتدود ممتر
و د ال ام ,ومنها د ال ُكرد مقتضبة وهتي عبتارك عت إ تاراخ
وعباراخ متناثرك هنا وهناك.
وقتتد أقتمتترخ هتتذه الدراستتة ،عل ت متتف م ت أ تترز مؤلاتتاخ
املقريزي فقط ،واليت هي (:إتعاظ احلناا خبار األئمة الااطميني
اخللا ت تتا)؛ و(درر العق ت تتود الاري ت تتدك يف ت ت ت تراجم األعي ت تتان املاي ت تتدك)؛
و(الس ت ت تتلوك ملعرف ت ت تتة دول املل ت ت تتوك)؛ و(كت ت ت تتاب املقات ت ت ت الكب ت ت تتك)؛
و(امل ت تواعال واالعتب تتار تتذكر اخلط تتط واآلث تتار) املع تتروخل تتاخلطط
املقريزي تتة ،وول ت ت لس تتببني ،أوهلم تتا :أن تل ت ت املؤلا تتاخ تع تتد م ت ت
ممتتنااخ املقريتتزي األساستتية والعامتتة ع ت التتتاريخ اةس ت مي يف
ممتتر خ ت ل العهتتد(الاتتاطمي واأليتتوي واململتتوكي) ،يف حتتني أن
مؤلااتت ت األخ تترى كان تتر يف الوالت ت كتيب تتاخ ورس تتائل ،و عض تتها
ختتتىل مواضتتي وتتددك ،والستتب ال تتاي :هتتو أن ي ت النمتتوص
والروايت ت تتاخ الت ت تتيت قت ت تتدمها املقريت ت تتزي ع ت ت ت ال ُكت ت تترد وردخ يف تل ت ت ت
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املؤلا ت تتاخ ،أم ت تتا املعلوم ت تتاخ عت ت ت ال ُك ت تترد ال ت تتيت وردخ يف مؤلااتت ت ت
األخرى فتكاد أن تكون تكراراً ملا وردخ يف تل الكت أو جمرد
إ اراخ ق كك عنهم.
وستتيتم اليكيتتز يف هتتذا البهب ت علت القبائتتل واألُستتر ال ُكرديتتة
احلاكمتتة التتذي تناولت املقريتتزي يف مروياتت  ،مت نقتتد وحتليتتل تل ت
الروايتتاخ م ت خ ت ل موازنتتة معلومات ت تتا س ت ل م ت ستتبق م ت
املؤرخني.
 -2القبائل والجماعات ال ُكردية:

نالر القبائل واجلماعاخ ال ُكردية اهتماماً لدى املقريزي(، )5
)(3
حي أورد قائمة مساء أحدى وعشري قبيلة ُكردية  ،فض ً
ع وكره عض أع مها املنتسبني إليها ،وع طريقهم عرفر
عض أمساء القبائل ال ُكردية األخرى ،واليت كان لبعض أفرادها
دور يف األحداو السياسية وال قافية يف د الشام وم ر .ومما
يؤخذ عل املقريزي عدم رجوع إن امل ادر السا قة واملعاصرك
ل ككتا اخ ا فضل اهلل العمري (خ 543ه1843/م)اليت
تضم معلوماخ ما لة ع القبائل واجلماعاخ ال ُكردية)،(4
لذل كانر معلومات عنها هبيهبة ومبع رك نظراً لعدم
تطرق ألصوهلا وتارخيها ومناطق سكناها وتنظيماهتا
االجتماعية واالقت ادية.
وم ت اجل تتدير اة تتارك أن املقري تتزي قتتد دون أمس تتاء عتتدد م ت
القبائ تتل ال ُكردي تتة تتورك م تتهباة ومش تتوهة ،يي ت ت يك تتون م ت ت
ال ع أحياناً ت هبيهبها ،فم ً ورد أسم قبيلة األيزولية يوة
اليزولي تتة ،وج تتاء أس تتم القبيل تتة الس تتريية تتيوة الس تترجلية ،وح تترخل
الداس ت تتنية إن الديس ت تتنية وغكه ت تتا مت ت ت األمس ت تتاء ،ويب ت تتدو أن ه ت تتذه
الت تتهبيااخ جتتاءخ أثتتر نقتتل النستتام م ت طوطتتاخ املقريتتزي،
إضتتافة إن ص تتعو ة كتا تتة ع تتض تل ت األمس تتاء م ت قب تتل الكت تتاب
اللوة العر ية ،ألهنا غك ماهومة عندهم أص ً.
وم أ رز القبائل واجلماعاخ ال ُكردية التيت وكرهتا املقريتزي يف
مؤلاات هي-:
 -2-2األيزولية (اليزولية) ).(5

هتتذه القبيلتتة منستتو ة إن جبتتل ايتتزال وقريتتة ايتتزو الواقعتتة علت
جبتتل قتترب ن تتيبني ودنيستتر) .(6أورد املقريتتزي أمسهتتا ملتترك واحتتدك
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ض تتم قائم تتة أمس تتاء القبائ تتل ال ُكردي تتة دون أعط تتاء أي تتة تااصت تتيل
عنها).(7

 -1-2البابيرية (البابيري).

تعد م القبائل الكردية الكبكك يف د هرزور) ، (8واليت مل
يذكر املقريزي أمسها صتراحةً ،وإاتا وكتر عتض أع مهتا املنتستبني
إليها) ، (9فض ً ع وكره عض الرواياخ شكل عام ع ال ُكرد
الش تتهرزورية ،ال تتذي ترك توا ده تتم إث تتر ه م تتاخ املو تتول املتك تتررك
علت تتيهم ست تتنة (676هت ت ت1573 /م) إن ت ت د الشت تتام ،حي ت ت وكت تتر
املقريزي ما ن (( :وفيها ّفر طائاة م األكراد م وجت عستكر
هوالكو ،يقال هلم الشهرزورية ،وقدموا دمشق وعدهتم حنو ث و
آالخل ،ومعه ت ت ت تتم أوالده ت ت ت تتم ونس ت ت ت تتا هم)) ) ، (10ويؤك ت ت ت تتد ع ت ت ت تتض
امل ت ت ت ت تتؤرخني ت ت ت ت ت ت ن ه ت ت ت ت تتؤالء الش ت ت ت ت تتهرزوريني ك ت ت ت ت تتانوا م ت ت ت ت ت ت قبيل ت ت ت ت تتيت
ال وينية) (11والبا كية).(12
وكان هلؤالء الشهرزوريني دوراً هاماً يف األحداو السياسية يف
ت د الشتتام وم تتر ،حي ت أكتتد املقريتتزي ت هنم التهبق توا تتاجلي
األيتتوي يف الشتتام) ، (13مث ات تتلوا فيمتتا عتتد املمالي ت وأصتتبهبوا
م در قلق هلم ،لذا أوقعوا م وفرقوا عهم).(14

 -3-2البشنوية.
أعتقت ت تتد البدليست ت تتي أن أصت ت تتل ال ُكت ت تترد األول يعت ت تتود إن تل ت ت ت
القبيلت تتة)، (15والت تتيت تعت تتد م ت ت القبائت تتل الكبت تتكك واملعروفت تتة يف إقلت تتيم
اجلزيرك ،وقاعدك إمارهتا كانر قلعة فنت ) .(16يقتول ا ت األثتك يف
مت تادك البش تتنوي ((ع تترخل تتذه النس تتبة طائا تتة كب تتكك مت ت األكت تراد
ن تواحي جزيتترك ا ت عمتتر هلتتم قلعتتة تستتم فن ت مشتتهورك)) ).(17
ومهمتتا كتتان م ت أمتتر فقتتد أورد املقريتتزي أمسهتتا ملتترك واحتتدك ضتتم
قائمة أمساء القبائل ال ُكردية دون أعطاء معلوماخ عنها).(18
 -4-2الجاك (الضاك).

قبيلتتة صتتوكك مل تك ت معروفتتة حتتغ أي تتام الوتتزو املوتتو ل تتب د
ال ُك تترد) .(19أورد املقري تتزي أمسه تتا مل تترك واح تتدك ض تتم قائم تتة أمس تتاء
القبائتتل ال ُكرديتتة) ، (20فض ت ً ع ت وكتتره عتتض األع ت م املنتستتبني
إليها ،الذي نزحوا إن د الشتام وم تر ،وتولتوا مناصت إداريتة
وعسكرية مهمة يف املؤسساخ اةدارية األيو ية واململوكية).(21
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 -5-2الجاللية .

 -22-2الدنبلية.

قبيلتتة كردي تتة كب تتكك كان تتر مس تتتقرك يف ت د تتهرزور وداق تتوق
وأ تتنوية) .(22وهنتتاك أ تتارك واحتتدك لتل ت القبيلتتة عنتتد املقريتتزي،
وكرها ضم قائمة أمساء القبائل ال ُكردية).(23

قبيلتتة ُكرديتتة معروفتتة ،كانتتر تقتتيم خ ت ل الع تتر العباستتي و عتتده
نواحي املوصل الشرقية) ، (32التهبديد أطراخل
جبتتل مقلتتوب وجبتتل امل تتتار) .(33ورد أمسهتتا متترك واحتتدك شتتكل
ص ت ت تريمل عنت ت تتد املقريت ت تتزي ،وول ت ت ت ضت ت تتم قائمت ت تتة أمست ت تتاء القبائ ت ت تتل
ال ُكردية).(34

 -6-2الجوبية (الجوبي).

م القبائل ال ُكردية الكبكك إقليم اجلزيرك – ديار كر .يروي
ا األثك ن اجلو ية ((نسبة إن جوب ال ُكردي ،وهم قبيل ك ك
اخللتتق وفتتيهم فض ت ء وزهتتاد)) ) ، (24وأ تتار املقريتتزي متترك واحتتدك
إن تل القبيلة ضم قائمة أمساء القبائل ال ُكردية).(25

 -7-2الحميدية.

أحدى القبائل ال ُكرديتة الكبتكك التيت أستتقرخ املنطقتة اجلبليتة
الواقعة رقي املوصل ،وكانتر قلعتتا العقترك والشتوش مت ق عهتم
الرئيس ت ت تتة) .(26وكره ت ت تتا املقري ت ت تتزي ض ت ت تتم قائم ت ت تتة أمس ت ت تتاء القبائ ت ت تتل
ال ُكردية) ، (27كما أن وكر عض أفرادها ،الذي التهبقتوا تاجلي
األي ت تتوي وس ت ت ت لوا حض ت تتوراً متمي ت ت تزاً ومش ت تتاركة فعال ت تتة يف ح ت تترو م
الداخلية واخلارجية).(28
 -8-2الداسنية (الديسنية).

تنس إن جبال داس الكائنة يف النواحي الشمالية الشترقية
م ت املوصتتل ،وع تترخل ال ُكتترد التتذي تتا وأطرافهتتا الداس تتنية)، (29
ورد أمسه ت ت تتا م ت ت تترك واح ت ت تتدك عن ت ت تتد املقري ت ت تتزي ض ت ت تتم قائم ت ت تتة أمس ت ت تتاء
القبائل ال ُكردية).(30
 -9-2دراد .

قبيلت ت تتة ُكرديت ت تتة جمهولت ت تتة ؤام ت ت تاً ،أغات ت تتل املؤرخت ت تتون والبلت ت تتدانيون
املستتلمون اة تتارك إليه تتا م تتا ع تتدا املقري تتزي ال تتذي أنا تترد اة تتارك
إليهت تتا ،والوري ت ت ان ت ت مل يت تتدرجها ضت تتم قائمت ت ت ألمست تتاء القبائت تتل
الكردية  ،ومل يد مربراً لذل  ،وإاا أوردها م خ ل تر ة أحد
رجاهلتتا ال تتاحلني وهتتو علتتم التتدي أمحتتد ت عبتتد التترمح ت عبتتد
الكرمي علي ت جعاتر درادك امل تري (خ 513ه ت1813 /م)،
إو وكر فيها ن ((درادك قبيلة م األكراد)) ).(31

 -22-2الروادية.

أح ت ت تتدى ط ت ت تتون قبيل ت ت تتة اهلذ اني ت ت تتة الكب ت ت تتكك ،وه ت ت تتم ((أ ت ت تترخل
األكراد)) ) ، (35وثبر البدليسي أمسها تيوة (رونتده)) . (36ورد
أمسها مراخ عديدك عند املقريزي ،وول ضم حدي ع أصتل
األيتتو يني ،حيت وكتتر ت هنم مت ال ُكتترد الرواديتتة) ، (37فضت ً ع ت
وكرهم يف قائمة أمساء القبائل ال ُكردية).(38
 -21-2الزرزارية.

قبيلتتة ُكرديتتة مشتتهورك تتب د أر تتل ،وهتتي ثتتاي أكتترب قبيلتتة عتتد
اهلذ انية يف تل الب د) ، (39ووكرها املقريزي ضتم قائمتة أمستاء
القبائل ال ُكردية) ، (40فض ً ع وكتره عتض أفرادهتا ،التذي تولتوا
مناصت ت إداري تتة وعس تتكرية رفيع تتة يف ت ت د الش تتام وم تتر خت ت ل
العهد األيوي ومطل العهد اململوكي).(41
 -23-2السرنجية (السرلجية).

قبيلتتة ُكرديتتة أختترى تتب جمهولتتة ،يقتتول الاتتكوز آ تتادي عنهتتا
((سرنج كعرند قبيلة م األكراد))) ، (42وأدرجها املقريتزي ضتم
القبائ ت ت تتل ال ُكردي ت ت تتة) ، (43فضت ت ت ت ً عت ت ت ت وك ت ت تتره أح ت ت تتد رجاهل ت ت تتا مت ت ت ت
احمل تتدثني وه تتو عل تتي ت عب تتد اهلل ت ت عب تتد ال تترمح الس تتريي (خ
318هت1411 /م)). (44
 -24-2الشاهنجانية.

م ت ت القبائ تتل ال ُكردي تتة ال تتيت س تتكنر ال تتدينور وهناون تتد تتإقليم
اجلبال) ، (45وهي غك قبيلة الشاويانية ،وال يعترخل عنهتا الك تك،
وأحلقها املقريزي قائمة أمساء القبائل ال ُكردية).(56
 -25-2الشنبكية.

م ت القبائتتل ال ُكرديتتة املعروفتتة منتتذ الع تتر العباستتي ،وأدرجهتتا
املقريزي ضم قائمت ألمساء القبائل ال ُكردية).(47
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 -26-2اللحبتية.
مل يت ت تترد وكت ت تتر ال ت ت تتهببتية يف أي م ت ت تتدر ك ماعت ت تتة ُكرديت ت تتة،
إست ناء املقريزي يف كتا السلوك ،حي وكرها عند حدي ع
محلة األمراء ال ُكترد علت اللت ستنة (315ه ت1414 /م) .إو أكتد
ن ال ُكترد خت ل القترن (3ه ت17 /م) كتانوا يستمون أتبتاع الشتيخ
عتتدي ت مستتافر اهلكتتاري ال تتهببتية) ، (48التتذي كتتانوا يعرفتتون
قب ت ت تتل ول ت ت ت العدوي ت ت تتة) .(49وي ت ت تترى أح ت ت تتد الب ت ت تتاح ني ت ت ت ن أس ت ت تتم
ال تتهببتية ر تتا أ تتتق م ت ال تتهببة أي صتتهببة الشتتيخ عتتدي ت
مسافر اهلكاري).(50

 -27-2القيمرية.
عرفتر هتذه اجلماعتة ال ُكرديتة القيمريتة نستبة إن مقتر أمارهتتا
وقاع تتدك حكمه تتا قلع تتة قيم تتر) ، (51ومل تك ت معروف تتة ح تتغ العه تتد
األيتتوي ،إن أن أطتترض عتتض أمرائهتتا ورجاهلتتا يف صتتاوخل اجلتتي
األيت تتوي ،ونالت تتر الشت تتهرك يف العهت تتود ال حقت تتة) ، (52ومل يت تتدرح
املقريزي أمسها ضم قائمت ع القبائل ال ُكردية ،وإاا وكر عض
أعياهنتتا وأمرائهتتا املنستتو ني إليهتتا ،التتذي اضتتطلعوا تتدور مهتتم يف
أحتتداو ت د الشتتام وم تتر خ ت ل أواختتر العهتتد األيتتوي ومطل ت
العهد اململوكي).(53
 -28-2الكورانية.

قبيل تتة كب تتكك عريق تتة ومعروف تتة طيل تتة الع تتر اةست ت مي ،وال تتيت
عرفتر يف م تادر الع تر العباستي ت (اجلورقتان)) ، (54مث عرفتر
فيمتتا عتتد ،وخاصتتة يف تتداياخ القتترن (6ه ت15 /م) ت (الكتتوران)،
حيت أن صتتاح (جممتتل التتواريخ والق تتىل) هتتو أول مت أورد
أس تتم اجلورق تتان تتورك طوران تتان وط تتوران) ، (55كم تتا ثب تتر األس تتم
األخ تتك يف امل تتادر اململوكي تتة) ، (56إو أ تتاد تتم ا ت ت فض تتل اهلل
العمري عد أن حدد موط سكناهم يف جبال مهدان و هرزور،
فق ت تتال(( :الكورانيت ت تتة ،مت ت تتنهم جنت ت تتد ورعي ت تتة وكلهت ت تتم أول ت ت توا ت ت تتوكة
ومحية))) . (57أورد املقريزي أمسها عند تعداده للقبائتل ال ُكرديتة يف
معر ك م ع أصل ال ُكترد) ، (58فضت ً عت وكتره العديتد مت
أع مها املنتسبني إليهتا ،التذي نتالوا تهرك يف ت د الشتام وم تر
خ ل العهد اململوكي ،حي تون عضهم مناصت إداريتة رفيعتة
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يف املؤسساخ اةدارية اململوكية ،فض ً عت ولت ا تتهرخ متنهم
اعة م أهل العلم م املدرسني والاقهاء والزهاد والقضاك).(59

 -29-2الكيكانية.

م ت ت ت القبائ ت ت تتل ال ُكردي ت ت تتة املعروف ت ت تتة من ت ت تتذ الع ت ت تتر العباس ت ت تتي ت ت تتب د
املوصل) (60كما علي احلال اليوم ،وقد وكرها
املقريزي ملرك واحدك و شكل صريمل ،وول ضم قائمتت ألمستاء
القبائل ال ُكردية دون أن يذكر عنها يئاً).(61
 -12-2اللور (اللُر).

مسيت ت ت تتر القبائت ت ت تتل واجلماعت ت ت تتاخ ال ُكرديت ت ت تتة املقيمت ت ت تتة يف إقلت ت ت تتيم
لُرست تتتان) (62تل ت ت التست تتمية نست تتبة إن أست تتم اةقلت تتيم) .(63ووكت تتر
املقري ت ت تتزي أمسه ت ت تتا م ت ت تترك واح ت ت تتدك ض ت ت تتم قائمت ت ت ت ألمس ت ت تتاء القبائ ت ت تتل
الكردية) ، (64فض ً ع وكره أحد رجاهلا وهو الشيخ تقي الدي
اللر (خ615هت1517 /م) يخ اخلانقاه ال حية).(65

 -12-2المروانية.

مت القبائتتل ال ُكرديتتة ازيتترك ا ت عمتتر ،وال يعتترخل عنهتتا تتي
حتتغ أواختتر العهتتد الاتتاطمي ،وعرفتتر تتذا االستتم نستتبة إن أمتتك
إمس مروان) .(66أ ار املقريزي إليها عنتد تعتداده للقبائتل ال ُكرديتة
يف معر ك م ع أصل ال ُكرد ،حي وكر ن املروانية زعموا
هنم م أحااد اخللياتة األمتوي متروان ت احلكتم (67 – 64ه ت/
634 – 638م) ) .(67ويبتتدو أن هتتذا ال ترأي مل يك ت مقبتتوالً عنتتد
املقريتزي تدليل أنت استت دم كلمتتة ((تتزعم املروانيتتة)) ،فضت ً عت
وكت ت تتره عت ت تتض أمرائهت ت تتا ،الت ت تتذي لعب ت ت توا دوراً مهم ت ت تاً يف األحت ت تتداو
السياس ت تتية ت تتر خ ت ت ل أواخ ت تتر العه ت تتد الا ت تتاطمي) ، (68والعه ت تتد
اململوكي أيضاً).(69
 -11-2المهرانية.

م ت القبائتتل الكرديتتة املعروفتتة التتيت ستتكنر يف املنطقتتة اجلبليتتة
تيما
الواقعت تتة إن الشت تتمال والشت تتمال الشت تترقي م ت ت املوصت تتل ،والست ت ّ
احلستتنية (زاختتو) ونواحيهتتا وتوا عهتتا ،حي ت أمتلكتتر تتا ق ت ع
وح تون عديتتدك) .(70وكتتر املقريتتزي أمسهتتا يف معتتر حدي ت عت
القبائل ال ُكردية ) ،(71فض ً ع وكتره عضتاً مت أمرائهتا ورجاهلتا،
التتذي تترز دورهتتم يف أحتتداو ت د الشتتام وم تتر خ ت ل العهتتد
األيوي ومطل العهد اململوكي).(72
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 -13-2الهذبانية.

 -15-2الوركجية.

قبيلت تتة كرديت تتة كبت تتكك وعريقت تتة ،أست تتتقرخ وأنتشت تترخ يف منت تتاطق
متارقتتة م ت إقليمتتي آور ي تتان واجلزيتترك الاراتيتتة ،فض ت ً ع ت أر تتل
واملن تتاطق القريب تتة منهت تتا) .(73أدرح املقري تتزي أمسهت تتا ض تتم قائمت ت ت
ألمساء القبائل ال ُكردية) ، (74فض ً ع وكره العديد مت أع مهتا
املنتستتبني إليهتتا ،التتذي تتروزا يف ت د الشتتام وم تتر ،س تواءاً كتتان
علت ت ال تتعيد السياس تتي أوالعس تتكري ،أو علت ت ال تتعيد العمل تتي
واملعريف خ ل العهدي األيوي واململوكي).(75

قبيل ت تتة ُكردي ت تتة جمهول ت تتة ؤامت ت تاً ،ومل ي ت تترد وكرهت ت تا يف أي م ت تتدر
تت تتارخيي ،ست تتت ناء املقريت تتزي ،الت تتذي أنات تترد ت تتذكرها عنت تتد تعت تتداده
للقبائل ال ُكردية يف معر ك م ع أصل ال ُكرد).(82

 -14-2الهكارية.

مت القبائتتل ال ُكرديتتة الكبتتكك ،ولك تترك عتتدد أ نتتاء تلت القبيلتتة
وناتتووهم السياستتي عرفتتر املنتتاطق التتيت يستتكنوهنا ت مسهم)، (76
فذكر ا خلكان ما ن (( :واهلكاري ...هذه النستبة إن قبيلتة
م ت األكت تراد هل تتم معاق تتل وح تتون وق تترى مت ت ت ت د املوص تتل مت ت
جهتهتتا الشتترقية)) ) ، (77و تتورك عامتتة كانتتر مراكتتز ناتتوو هتتذه
القبيلتتة هتتي مدينتتة جتوملكك والقت ع اجملتتاورك هلتتا وكتتذل العماديتتة
والق ت ت ع التا عت تتة هلت تتا ،وقت تتد لت تتب عت تتدد مقت تتاتلي تل ت ت القبيلت تتة يف
جوملكك والعمادية أك ر م سبعة أالخل رجل).(78
ورد ل ت تتدى املقري ت تتزي إ ت تتاراخ عدي ت تتدك عت ت ت ال ُك ت تترد اهلكاري ت تتة
و دهم ،حي ا تدأ اة ارك إليهم عند تعداده للقبائل ال ُكردية
يف معتتر ك م ت ع ت أصتتل ال ُكتترد ،إو وكتتر ت ن عتتض اهلكاريتتة
كانوا يزعمون هنم م ولد عتبة أي سايان ص ر حرب
(خ 44هت664 /م) ).(79
ويتبني مما سبق أن املقريزي ناس مل يك واثقاً م ول لتذا
يقول(( :ويزعم عض اهلكارية)) يف إ ارك إن عدم قبول ا.
وهنت ت ت تتاك أ ت ت ت تتاراخ أخت ت ت تترى للمقريت ت ت تتزي إن ال ُكت ت ت تترد اهلكاريت ت ت تتة
و ده تتم) .(80عت ت وك علت ت إ تتاراخ أخ تترى لت ت إن العدي تتد مت ت
أع ت م اهلكاريتتة م ت األم تراء والقتتادك والشتتيوم والاقهتتاء وغتتكهم،
الذي كلوا عن راً مهماً يف األحداو السياسية وال قافيتة تب د
الشام وم ر خ ل العهدي األيوي واململوكي).(81
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 –2األُسر ال ُكردية الحاكمة في بالد ال ُكرد-:

نظراً لكون املقريزي مؤرخاً م رياً ،وأن معظم مؤلااتت كانتر
ع ت ت ت ت ت تتاريخ م ت ت تتر و ت ت ت د الشت ت تتام ،ول ت تتيف ع ت ت ت ي ت ت ت البلت ت تتدان
اةست ت مية ،ل تتذا مل يه تتتم ك ت تكاً تست ت يل أخب تتار األُس تتر ال ُكردي تتة
احلاكمتتة يف ت د ال ُكتترد ،فمعلوماتت عنهتتا تتهبيهبة ،التتيت جتتاءخ
شكل غتامض ومتنتاثر هنتا وهنتاك ،وولت ألن تلت املعلومتاخ
ج تتاءخ ش تتكل غ تتك مبا تتر ض تتم األح تتداو التارخيي تتة املتعلق تتة
ب د الشام وم ر.
وركز هذا املبهب عل األُسر الكردية احلاكمة يف د ال ُكرد
واليت تناوهلا املقريزي يف مرويات  ،م أ رزها هي-:

 -2-1أُسر بني مروان في ميافارقين وديار بكر:

)(83
تنس إن متروان ت كت اجلهتار يت  ،التذي كتان صتهراً
لب ت تتاد ت ت ت دوس ت تتت (831 – 855ه ت ت ت331 – 335 /م) مؤس ت تتف
األمارك الدوستكية – املروانية (453 – 855هت1137 – 335 /م)
يف ميافت تتارقني وآمت تتد ،حي ت ت أن أ نت تتاء هت تتذه األُست تترك – أي أ نت تتاء
أُخر اد – قد تولتوا حكتم تلت األمتارك عتد مقتتل ختاهلم تاد،
وحتولر تل األمارك إن دولة مستقلة يف ميافارقني وآمد ومناطق
أرميني تتا) .(84وردخ أخباره تتا يف س تتر رواي تتاخ للمقري تتزي ،وال تتيت
ج تتاءخ مست تاً منه تتا عرضت تاً يف ن تتوص متارق تتة أقتض تتاها س تتياق
األح تتداو التارخيي تتة ،وأم تتا الرواي تتة الباقي تتة فتناول تتر فيه تتا قت تتل تتاد
وكياية انتقال السلطة إن أوالد أُخت .
إستهل املقريتزي رواياتت عت تلت األُسترك اة تارك إن تاد –
ختتال األُستترك وو نعمتتتهم – التتيت جتتاءخ عرضتاً ضتتم حتوادو
ست تتنة (853هت ت ت333 /م) ،حي ت ت وكت تتر ت ت ن األمت تتك ك ت تتور (خ
831هت331 /م)– الذي كان أحد والك الدولتة الااطميتة يف عهتد
اخللياتتة العزيتتز تتاهلل الاتتاطمي(836 – 867ه ت336 – 357 /م)–
وهو (( الرقة يقيم الدعوك للعزيز ويراسل  ،ويراسل كردياً قد غل
عل ميافارقني يقال ل اد)) ).(85
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يستشف م النىل السا ق– وعل الرغم م أن املقريتزي مل
يزد علي يئاً آخر – ت ن هنتاك احتمتاالً قويتاً ت ن تلت املراستلة
كانتتر حتمتتل اع تياخل الدولتتة الااطميتتة بتتاد وت ييتتدها ل ت ،و لر
املراسلة أيضاً إ تداء رغبتهتا يف إنشتاء ع قتاخ ال تداقة معت ،كما
كانر تقتضي سياسة الدولة الااطمية املنافسة واملعادية لل فة
العباس تتية يف و تتداد،إو كان تتر سياس تتتها هت تتدخل إن التق تتارب مت ت
األمراء وأصهباب األطراخل وكس ت ييدهم هلا ور طهتم اخل فتة
الااطميت تتة .وال ت ت أن الدولت تتة الااطميت تتة رحبت تتر قيت تتام اةمت تتارك
الدوستكية،وانا ت ت ت ت تتال ول ت ت ت ت ت اجلت ت ت ت تتزء ع ت ت ت ت ت احلكت ت ت ت تتم العباست ت ت ت تتي
املبا ر،وحاولر ضتمها إن معستكرها .وعلت األرجتمل فت ن عتدم
است ا ة اد لطل ك ور االنضمام إن الدولة الااطمية،كان
يرج إن انشوال احلرب م األمراء البويهيني.
مث تنتتاول املقريتتزي ضتتم ح توادو ستتنة (831هت ت331 /م) -
الذي فيها العديد م األحتداو املتارقتة عت األُسترك املروانيتة
– مقتل اد ت دوستت وكيايتة ت ستيف الدولتة املروانيتة مت قبتل
أ ت تتو علت تتي حس ت ت ت ت مت تتروان (835 – 831هت ت ت335 – 331 /م)
التتذي ستتار إن ح ت كياتتا عتتد مقتتتل خال ت  ،وكانتتر تتا زوجتتة
خال ت (( ،ف تتدعها حتتغ صتتعد إليهتتا ،ومل ت احل ت وغتتكه م ت
ت د خال ت )) ) .(86يتبتتني أن املقريتتزي قتتد أعتمتتد يف تل ت الروايتتة
)(87
عل أي الاتداء ووافقت الترأي  ،التذي نقتل تلت الروايتة أصت ً
ع ا األثك).(88
يتضتتمل مم تتا س تتبق ت ن ا ت م تتروان ك تتان رج ت ً طموح تاً ،ورأى
أحقيت ت ت يف وراثت تتة خال ت ت  ،واحملافظت تتة عل ت ت مت تتا ترك ت ت م ت ت أعمت تتال،
ف قن زوجة خال  ،ناصرت مل ّد سلطت إن ي الب د اليت كانر
حت ت تتر س ت تتيطرك خالت ت ت  ،وكان ت تتر تلت ت ت خط ت تتوك جي ت تتدك للمهبافظ ت تتة
عل وحدك اةمارك .
ويف وور آخر م الرواية ناسها أ ار املقريزي إن أن جترخ
حتتروب عديتتدك تتني أي علتتي ت متتروان وأ ت ناصتتر الدولتتة ت
محتتدان ومهتتا أ تتو طتتاهر إ تراهيم وأ تتو عبتتد اهلل احلستتني ،مث وهتتاب
ا ت ت ت ت ت مت ت ت ت تتروان إن القت ت ت ت تتاهرك عنت ت ت ت تتد اخلليات ت ت ت تتة الات ت ت ت تتاطمي العزيت ت ت ت تتز
تتاهلل ،فقلتتده األختتك واليتتة حل ت  ،مث عتتاد عتتد ول ت إن مكان ت
يف ديار كر).(89

1144 ،888 -843

وعنتتد مقارنتتة تل ت الروايتتة يلتهتتا عنتتد أي الاتتداء)، (90والتتيت
نقلهتتا تتدوره شتتكل غتتك صتتهبيمل م ت ا ت األثتتك)، (91يتبتتني ت ن
املقري تتزي ق تتد نق تتل من ت ش تتكل يك تتاد يك تتون حرفي تاً ،وول ت ألن ت
أخت ت تترها ش ت تتكل كب ت تتك ح ت تتغ فق ت تتدخ أمهيته ت تتا وأص ت تتبهبر غ ت تتك
صتهبيهبة ،فالروايتة ال تهبيهبة هتي أنت جترخ حتروب عديتدك تتني
احلمتتدانيني وا ت متتروان ،وؤك ت األختتك م ت ه تزميتهم وأستتر أحتتد
أمرائهم املدعو أ و عبد اهلل احلسني وس ن  ،ومل يطلق سراح إن
أن كاتب اخللياة الاتاطمي العزيتز تاهلل ،و تا لت فت طلق ستراح ،
وستتار أ تتو عبتتد اهلل احلستتني – ولتتيف أ تتو علتتي ت متتروان – إن
م ر ،فقلده العزيز الااطمي والية حل ).(92
مث استتتكمل املقريتتزي روايت ت تتالك م ع ت م تؤامرك اغتيتتال أي
عل تتي ت ت م تتروان ال تتيت د ره تتا عب تتد ال تترب تتيخ مدين تتة آمد،وكياي تتة
أس تتيجاع أخيت ت ممه تتد الدول تتة الك تتك مت ت ت ده ،وع تتدم اس تتتقرار
األم تتور ل ت  ،إو ت تتأمر علي ت أح تتد أك تتا ر أص تتهبا امل تتدعو ( تتروك)
مروان يف سنة (415هت1111 /م)). (93
فقتل م غال
يتبتتني أن املقريتتزي قتتد نقتتل تلت املعلومتتاخ مت (أ تتو الاتداء)
تيما يف الستطر
شكل ت تر ،لتذا وقت يف عتض األخطتاء ،والس ّ
األختتك مت الروايتتة ،حيت أكتتد ت ن تتروك قتتد ((قتتتل غالت ت
متتروان)) ) (94يف حتتني وكتتر أ تتو الاتتداء متتا ن ت ((:واستتتون تتروك
د مروان)) ).(95
عل غال
يتض تتمل مم تتا س تتبق أن دم تتج املقري تتزي للعدي تتد م ت ت األح تتداو
املتارقة عت األُسترك املروانيتة يف روايتة واحتدك ،والتيت جتاءخ ضتم
أحداو سنة (831هت331 /م) ،أعتمد يف نقلهتا و شتكل ت تر
علت أ تتو الاتتداء ،والتتيت نقلهتتا و شتتكل ت تتر وغتتك صتتهبيمل مت
ا ت ت األث تتك ،حيت ت أن األخ تتك ك تتان – يف ك تتك مت ت األحي تتان –
جيم ت معلومتتاخ تارخييتتة عديتتدك ع ت موضتتوع واحتتد حتتتر تتتاريخ
زم واحد).(96
وم ت ت ت اجل ت ت تتدير ال ت ت تتذكر أن املقري ت ت تتزي ق ت ت تتدم يف رواي ت ت تتة أخ ت ت تترى
املعلوماخ ناسها ورك أوس وأصمل ،وول ضم تر ة األمك
احلس تتني ت ت ناص تتر الدول تتة احلست ت احلم تتداي (خ ع تتد 833ه ت ت/
333م) ،إو وكتر نت عنتدما استتتون ولتتدا ناصتر الدولتتة احلمتتداي
(احلسني وإ راهيم) علت املوصتل ،طمت تاد ال ُكتردي حتاكم ديتار

858

جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،41 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص

كتتر يف أم ت ك ت محتتدان ،ف م ت ال ُكتترد وأستتتمال اعتتة م ت
أه تتل املوص تتل إلي ت  ،وس تتار إن املوص تتل ،ف ض تتطر ن تتو مح تتدان إن
طل ت املستتاعدك م ت األمتتك العقيلتتي ومتتد ت املستتي (– 831
836هت336 – 331 /م) ف جا م إن طلبهم ،وسار معهم لقتتال
تتاد ،فبتتاغتوا األختتك يف معستتكره ،ف ضتتطرب عستتكره ،وقتتام تتاد
لكك فرس  ،إال أن ستقط عت فرست وإنتدقر عنقت  ،ولت يقتدر
عل ت ت ت ت الرك ت ت ت تتوب ،فيك ت ت ت ت إ ت ت ت ت أُخت ت ت ت ت أ ت ت ت تتو عل ت ت ت تتي ت ت ت ت م ت ت ت تتروان
وأن تترخل عس تتكره ،فقت تتل تتاد يف س تتنة (831ه ت ت331 /م) ومح تتل
رأس إن احلمدانيني).(97
وت تتا مؤرخن تتا ع تتد ولت ت ك مت ت للهب تتدي عت ت ا ت ت م تتروان
وكيايتتة استتتي ئ علت ت د خالت  ،و تترح ملتتا جتترخ مت حتتروب
ين و ني ول ّدي ناصر الدولة احلمداي (احلسني وإ راهيم) وؤكن
م هزميتهما(( ،وأسر احلسني ،مث أكرم وأطلق  .ف ار إن أخي
تتاحلة ا ت ت
إ ت تراهيم أم تتد وه تتو علت ت ح تتارها .ف تتار عليت ت
مروان ،ف ىب وسار إليها ا مروان وقاتلهمتا وأستر احلستني ثانيتةً،
واهنزم إ راهيم ،فضيق ا مروان عل احلستني وأستاء إليت  ،وخترح
)(98
إن إ ت تراهيم وه ت تتو ن ت تتيبني فقاتل ت ت  ،وأس ت تتره ه ت تتو وأ ن ت ت علي ت تاً
وقتلهما صرباً)) ).(99
أما النسبة إن احلسني فلتم يتزل يف ست ا ت متروان إن أن
كاتب اخللاية الااطمي العزيز اهلل م م تر ،و تا فيت  ،فت طلق
سراح  ،وسار احلسني إن م ر ،فو صور) (100م قبل اخللياة
الااطمي احلاكم مر اهلل سنة (833هت333 /م) ).(101
يس ت تتتنتج مم ت تتا س ت تتبق أن املقري ت تتزي مل يكل ت تتف ناس ت ت ت تاست ت تتك
األحتتداو املرتبطتتة ُستترك ت متتروان وتعليلهتتا ،ويبتتدو أن إلتزام ت
النقتتل احل تتريف م ت ا ت األث تتك وغتتكه م ت امل تتؤرخني – م ت ع تتض
الت ت تترخل – دفع ت ت إن التوافت تتل ع ت ت إ ت تتداء تعلي ت ت ت الش ت تتية
لن وص مل ينقدها أص ً الذي أقتبف منهم.
كما أ ار املقريزي يف رواية أخرى إن أمك آخر م تل األُسرك
كتتردي (-411
وهتو ن تتر الدولتتة) (102أ تتو ن تتر أمحتد ت متتروان ال ُ
478ه ت ت1161 – 1111 /م) أم تتك مياف تتارقني ودي تتار ك تتر ،وولت ت
ضم تر ة أي القاسم احلسني علتي املوتري (413 -851ه ت/
1155 – 331م)) (103التتذي أصتتبمل وزيتراً لن تتر الدولتتة ،إو قتتي
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م ت ت ت ت ت تتدك طويل ت ت ت ت ت تتة عن ت ت ت ت ت تتده يف ((أعلت ت ت ت ت ت ت احل ت ت ت ت ت تتال وأج ت ت ت ت ت تتل رتب ت ت ت ت ت تتة
وأعظم منزلة)) ).(104
ويف وور آخر م الرواية ناسها أ ار املقريزي إن أن املوري
ت تترك من تتب يف الدول تتة املرواني تتة ،وس تتار إن و تتداد ،وتقل تتد وزارك
مشرخل الدولة البتويهي (خ 416ه ت1157 /م) ،إال أنت مل يستتقر
يف ول املن  ،سب إثارت عض الق قل والات ،،لتذا هترب
وق تد ن تر الدولتة ت متتروان ف قتام عنتده متدك كضتتيف  ،إن أن
كت ت إلي ت م ت و تتداد تتالعودك إليه تتا ،ف س تتت ون ن تتر الدول تتة يف
ول  ،فسممل ل الذهاب ،إال أن وزيتر ن تر الدولتة املتدعو ت و
)(105
خوفت منت  ،حتتني
احلست ومتتد ت القاستتم ت صتتق ب قتتد ّ
وكتتر ل ت ن ت ق تتد عتترخل ((ح تتال هتتذه ال تتب د وطتتال مقام ت فيه تتا
وع ت تترخل غت ت توامض أست ت ترارها.وأنت ت ت ال تت ت ت م مت ت ت مك ت تتره))فم ت تتال
ن ت تتر الدول ت تتة إن كت ت ت م وزيره،ف ت تتد الس ت تتم يف ت ت تراب املو ت تتري،
فت ت ت تتويف يف طريت ت ت تتق عودت ت ت ت ت إن وت ت ت تتداد ظ ت ت تتاهر ميافت ت ت تتارقني ست ت ت تتنة
(413هت1155 /م) ).(106
وأقتتتبف املقريتتزي تل ت املعلومتتاخ ع ت هنايتتة املوتتري م ت ا ت
الع تتدمي دون أن ي تتر خ تتذها منت ت  ،حيت ت إنا تترد األخ تتك ت ت ن
ستتب وفتتاك املوتتري هتتو أن ت ُست ّتم م ت قبتتل ن تتر الدولتتة) ، (107يف
ح ت تتني مل يتط ت تترق الا ت تتارقي وغ ت تتكه مت ت ت امل ت تتؤرخني إن ولت ت ت ).(108
وعل ت ت األرجت تتمل كانت تتر املنافست تتاخ ت تتني الش ت تتياخ السياست تتية
وراء قتل السم.
أختتم املقريزي إ ارات إن أمراء أُسرك مروان الك م عت
ن ر الدولة ثانيةً ،وول ضم تر ة أ و ن تر أمحتد ت يوستف
املن تتازي (خ 483ه ت ت1145 /م) ) (109ال تتذي عم تتل يف تتاد أم تتره
كاتبت تاً لانش تتاء والرس تتائل الدول تتة املرواني تتة مث أص تتبمل وزيت تراً لن تتر
الدولتة،إو يقتول املقريتزي متا ن ت (( :وزر – أي املنتازي – لن تر
الدولة أي ن ر أمحد مروان ال ُكردي صاح ميافارقني وديار
كر ،فبع رسوالً إن م ر)) ) (110دون حتديد السنة .
 -1-1أُسر بني أيوب في حلن كيفا):(111

تعد الس لة األيو ية احلاكمة ي كياا أحد أ رز الكياناخ
السياسية ال ُكردية ب د ال ُكرد خ ل الع ور اةس مية املتت خرك،
ويب ت تتدو أن املقري ت تتزي ك ت تتان علت ت ت عل ت تتم ت تتذل  ،ألهن ت تتا مت ت ت قاي ت تتا
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األيتتو يني ،س ت طني م تتر والشتتام ،إو لوتتر عتتدد مرويات ت عنهتتا
أر ت عشتتر روايتتة ،حي ت جتتاء عضتتها عرض تاً يف ن تتوص متارقتتة
اقتض تتاها س تتياق األح تتداو التارخيي تتة تتني امل تتدك (341 -556ه ت ت/
1486 – 1857م)) ، (112يف حتتني جتتاء التتبعض األختتر مبا تتركً،
وول عندما كان ييجم ألحد أمرائها).(113
علت التترغم مت أن قيتتام أيو يتتة ح ت كياتتا يعتتود إن أواستتط
القرن ( 5هت18/م) ) (114غك أن أول خرب عنها عند املقريزي يعود
إن سنة (556هت1857 /م) ،حي يلقي الضوء عليها ،اة تارك
إن أمكها املل ال احل ص الدي يوسف ا ت امللت الكامتل
ستتيف التتدي أي كتتر تتادي ا ت املل ت األوحتتد (املوحتتد) تقتتي
الدي عبد اهلل ا املل املعظم غياو الدي تورانشاه ا امللت
ال تتاحل يتتم التتدي أيتتوب (556 – 511هت ت1857 – 1811 /م)،
الذي تون ح كياا هو وأ وه وجتده ،وأنت ملكهتا مت أعمامت
وأخوتت ت ت ت تتالقوك ،وعرف ت تتر عنت ت ت الشت ت ت اعة واجلت ت ترأك) ، (115ووك ت تتر
املقريتزي ت ن امللت ال تاحل صت التدي قتد وفتد ستنة (556ه ت/
1857م) يف طريقت ت ت إن احل ت تتج علت ت ت الس ت تتلطان اململ ت تتوكي امللت ت ت
الناص تتر وم تتد ت ق ت وون (541 – 513ه ت ت1841 – 1813 /م)
الق تتاهرك ،معلنت تاً طاعتت ت ووالءه ،ف ت كرم الس تتلطان م ت تواه وأحست ت
إلي  ،وخلت عليت تشتريااً) ، (116ومنهبت عشترك آالخل درهتم).(117
و عدما جهزه السلطان كل ما حيتاح إلي  ،خرح إن احلج ،و عد
أدائ مناسك  ،عاد مسرعاً إن ده ،وألن أستناب أختوه امللت
العتتادل ويتتي التتدي (جمتتك ال تدي ) ومتتد عل ت ح ت كياتتا أثنتتاء
غيا ت  ،ف ستتتول األختتك الارصتتة ليستتت ثر تتاحلكم ،وملتتا علتتم امللت
ال ت ت تتاحل ت ت تتا جت ت تترى ت ت تتب ده عت ت تتاد مست ت تترعاً إن احل ت ت ت  ،فوث ت ت ت
علي ت أختتوه املل ت العتتادل ويتتي التتدي وقتل ت م ت ولتتد ل ت  ،وإناتترد
يكم ح كياا).(118
وأستتتكمل املقريتتزي روايت ت ع ت املل ت ال تتاحل ص ت التتدي
يوستتف نت ملتتا ؤكت مت حكتتم ح ت كياتتا منت إرستتال اخلتراح
إن السلطان املوو أي سعيد ت أوجلتايتو ومتد خدا نتدا (516
– 586ه ت ت1887 – 1816 /م) ،كم تتا أنت ت تع تتر لرس تتل األم تتك
اململ تتوكي س تتيف ال تتدي تنك تتز احلس تتامي (خ 541ه ت ت1841 /م)
نائت ت ت الس ت تتلطنة الش ت تتام ،و ع ت تتض الت ت تتار ،ف رس ت تتل إليت ت ت تنك ت تتز
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احلسامي كتا اً يهدده في  ،ف جا ت امللت ال تاحل األعتتذار ،وأنت
يف خدمة السلطان اململوكي ونائبت  ،فضت ً عت إرستال هديتة لت ،
فيددخ الرسل ينهما حغ قدوم املل ال احل إن م ر ،مث قتل
يد أخي املل العادل ويي الدي عد رجوع م م ر).(119
و عتتدها تتتا املقريتتزي روايتت عت امللت العتتادل ويتتي التتدي ،
حيت وكتتر ن ت أرستتل كتا تاً إن الستتلطاخ املووليتتة يستتو فعلت ت
ن ت مل يقتتتل أختتاه املل ت ال تتاحل ص ت التتدي إال عنتتدما ختترح
ع ت ط تتاعتهم ،ف غ تتا املو تتول الط تترخل ع ت ت تترف وأق تتروه عل ت
احل ت  ،مث أرستتل كتا تاً آختتر إن النائ ت اململتتوكي الشتتام ،يتتربر
في ت م تتا ق تتدم علي ت  ،كم تتا ع ت مع ت هديتتة ،فلم تتا عل تتم الس تتلطان
ذل أجا قبول عذره).(120
و عد مف وعشري سنة مت التتاريخ الستا ق ،أ تار املقريتزي إن
قتتدوم أمتتك ح ت كياتتا إن م تتر ،تتدون أن يتتذكر أمس ت  ،ول ت
ضم حوادو سنة (571هت1871 /م) ،وعل األرجمل أن امللت
العتادل ويتي التدي (جمتك التدي ) ومتد (568 – 555ه ت1856 /
– 1861م) ) ، (121ف كرمت األمتراء ،وأنزلت التتوزير يف يتت  ،و عت
لت ت الك تتك مت ت امل تتال واهل تتدايا ،مث ع تتاد إن ت ت ده ع تتد أن قضت ت
هراً يف م ر).(122
ومت ت اجل تتدير ال تتذكر أن املقري تتزي ق تتد أ تتار ض تتم تر تتة امللت ت
العادل ف ر التدي ستليمان ا ت امللت العتادل (الكامتل) تهاب
ال تتدي غ تتازي (355 – 531ه ت ت1458 – 1853 /م) إن أن ت ع تتد
وفتتاك املل ت العتتادل ويتتي التتدي (جمتتك التتدي ) ومتتد تتتون حكتتم
ح كياا أ ن املل العادل هاب الدي غازي ( – 568قبل
558هت – 1861 /قبل 1851م) مث تون أ ن املل ال احل سيف
ال ت تتدي أ ت تتو ك ت تتر أمح ت تتد (قب ت تتل 531 – 558ه ت ت ت /قب ت تتل – 1851
1853م) و ع تتد ولت ت ت تتون أخ تتوه املل ت الع تتادل س تتليمان حك تتم
ح ت كياتتا) .(123وألتتتبف األمتتر عل ت املقريتتزي حتتني وكتتر ت ن
األختتك تتتون احلكتتم عتتد وفتتاك أ ي ت املل ت العتتادل تتهاب التتدي
غتتازي س تتنة (535هت ت1837 /م)) ، (124وم ت املتترجمل ن ت ت تتون
حكم ح كياا عد أن تنازل أخوه املل ال احل سيف الدي
ع احلكم هبض إرادت سنة (531هت1853 /م) ).(125
ووصف املقريزي املل العادل سليمان ن ((كان م
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ما ت تتاخر الزم ت تتان)) و ((ك ت تتان ع ت تتادالً ك مست ت ت جت ت تواداً وبت ت تاً للعل ت تتم
وأهل )) ،حي كان مولعاً قتناء الكت و عها ونس ها ،حغ
ضمر مكتبت ((ما جيل ع الوصف)) ،فض ً ع كون اعراً،
ول ديوان عر ،وأن ىن مدرسة ي كياا يت وى إليهتا العلمتاء
والاضت ء القتتادمني إليت  .كمتتا كتان حست السياستتة ،حيت تبتتىن
سياستتة املهادنتتة وامل تتاحلة م ت تيمورلن ت لي ن ت ناس ت و ت ده
تتر مؤكتتداً فيهتتا
تتره ،فض ت ً ع ت مكاتبت ت لس ت طني املمالي ت
والءه وطاعتت ت ت هل ت تتم ،إن جانت ت ت خوضت ت ت مع ت تتارك عدي ت تتدك ض ت تتد
اليكمان ((فينت ف منهم وينت ر عليهم))). (126
وم ت ضتتم ح توادو ستتنة (351هت ت1415 /م) وكتتر املقريتتزي
ن حني قدم السلطان اململوكي يخ احملمودي (354 -316هت/
1451 -1418م) إن إقليم ديار كتر ،حضتر عنتده مبعتوو أمتك
ح ت كيا تتا املل ت الع تتادل س تتليمان دي تتة) ، (127مث وك تتر ع تتد
ولت ت يف حت توادو الس تتنة ناس تتها ت ت ن أم تتك ح ت ت كيا تتا املل ت ت
العادل ستليمان أرستل مبعوثت إن م تر عنتد الستلطان اململتوكي،
ومع ت كتتتاب يطل ت في ت ((أن يتتنعم علي ت – الستتلطان – تقليتتد
أس تتتقراره وأس تتتمراره واح تتداً م ت ن تواب الس تتلطنة ،وطل ت تش تريااً
عل عتادك النتواب ،ف جيت إن ولت وخلت علت قاصتدي وعتني
ل ح رك قماش وه  ،وتعبية ثياب))). (128
وح ت تترص امللت ت ت الع ت تتادل س ت تتليمان علت ت ت توثي ت تتق ع قتت ت ت مت ت ت
املماليت ت  ،ل تتذا ك تتان يتُعلمه تتم تتالتطوراخ السياس تتية ال تتيت كان تتر
حت تدو يف املنطق تتة ،إرس تتال الكت ت إل تتيهم ،فا تتي ح توادو س تتنة
(358هت1451 /م) وكر املقريزي ن املل العادل سليمان أرسل
كتا تاً إن الستتلطاخ اململوكيتتة يتتبلوهم في ت وفتتاك قتتره يوستتف أمتتك
الق تتره قوينل تتو مس تتموماً تتني م تتدينيت الس تتلطانية) (129وتربي تتز ،وه تتو
متوج إن قتال اه رم تيمورلن ).(130
أخت تتتم املقري تتزي روايات ت ع ت املل ت الع تتادل س تتليمان يف س تتنة
(355هت1458 /م) الك م ع وفات يف تل السنة ،وتوليتة أ نت
املل ت ت األ ت تترخل أ ت تتو احملامت تتد أمحت تتد (386 – 355ه ت ت ت– 1458 /
1485م) حك تتم ح ت كيا تتا) ، (131حي ت وص تتف األخ تتك نت ت
كتتان فاضت ً ج تواداً متتتديناً ،وب تاً للعلمتاء ،فضت ً ع ت كونت أديب تاً
ارعاً ،ول ديوان عر).(132
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تنقط أخبار أيو ية ح كياا مرك أخرى عند املقريزي طيلة
عهد املل األ رخل أمحد ،حي وكر يف حوادو سنة (386هت/
1485م) ملتا ق تد الستتلطان اململتوكي األ ترخل رستتباي (– 357
341ه ت ت1485 -1451 /م) إقل تتيم دي تتار ك تتر ،لقت تتال قت تره أيلت ت
اآلق قوينل تتو أس تتتدع أم تتك ح ت كيا تتا املل ت األ تترخل أمح تتد،
ف ترح األختك إليت مت عتتدد مت رجالت  ،و ينمتا هتو يف طريقت إن
آمتتد ،اغتت ت ُ اعتتة م ت عستتكر قتتره أيل ت اآلق قوينلتتو ،فقتلت ت
وقتلت تتر مع ت ت مبعت تتوو الست تتلطان اململت تتوكي ،وملت تتا علت تتم الست تتلطان
ذل  ،أ تد علي وت مل ك كاً ،وأمر توجي جمموعتة مت األعتراب
واليكمتتان مل حقتتة قتلتتة املل ت األ تترخل أمحتتد وإحضتتارهم إلي ت ،
ف حضروا جمموعة كبكك م عسكر قره أيل ).(133
مث استتتكمل املقريتتزي روايت ت ع ت أيو يتتة ح ت كياتتا تتالك م
ع ال تلمل التذي عقتد تني الستلطان اململتوكي األ ترخل رستباي
وقتتره أيلت األق قوينلتتو ،حيت نتتىل أحتتد تتروض االتاتتاق التتذي
أم ه السلطان عل قره أيل علت أن ((ال يتعتر حل ت كياتا
وال لرعيتها وحكامها))). (134
وخ ل أخبار السنة ناسها (386ه ت1485 /م) أورد املقريتزي
ن املل ال احل (الكامتل) أ تو املكتارم صت التدي خليتل ت
املل ت ت األ ت تترخل (376 – 386هت ت ت1475 - 1485 /م) قت تتد تت تتون
احلكتتم ي ت كياتتا عقت مقتتتل أ يت  ،و عت أختتاه تترخل التتدي
جيت تتح إن حضت تترك الست تتلطان أمت تتد الستهب ت تتال موافقت ت ت  ،فوافت تتق
الستتلطان عل ت تعيتتني املل ت ال تتاحل مق تام أ ي ت  ،وجهتتز ل ت خلعتتة
وسيف).(135
وأهن ت ت املقري ت تتزي مرويات ت ت ع ت ت أيو ي ت تتة ح ت ت كيا ت تتا يف س ت تتنة
(341ه ت ت1486 /م) اة تتارك إن أن أمكه تتا يف تل ت الس تتنة ك تتان
((املل الكامل خليل األ رخل أمحتد ت العتادل ستليمان ت
اجملاهد غازي.(136) ))...
ترجم املقري تتزي ألحت تتد أف ت تراد تل ت ت
فض ت ت ً عم تتا ست تتبق ,فق تتد تت ت ّ
األُستترك ،التتذي مل يتتنعم تتاحلكم عل ت ح ت كياتتا ،وهتتو ص ت
التتدي يوستتف ت املل ت الناصتتر أمحتتد ت املل ت اجملاهتتد غتتازي
(313 – 535ه ت ت ت ت1416 – 1834 /م) ا ت ت ت ت أم املل ت ت ت ت الع ت ت تتادل
س تتليمان ،ال تتذي أجته تتد يف طلت ت العل تتم ،وتاقت ت علت ت امل تتذه
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الشتتافعي ،فتتربع يف عتتدك فنتتون منهتتا األدب والطت  ،مث أنتقتتل إن
الشتتام ومنهتتا إن القتتاهرك ستتنة (315ه ت1414 /م) مت أجتتل أختتذ
العلتتم ،فستتم احلتتدي وق ترأ الاق ت عل ت عتتدد م ت العلمتتاء ،حتتغ
تت ت تتويف يف م ت ت تتر الطت ت تتاعون ست ت تتنة (313هت ت ت ت1416 /م) .ووصت ت تتا
املقريزي ن ((كان ي ً ،مها اً ،فطناً ،ارعاً))). (137
يتضمل مما سبق ن معلوماخ املقريزي ع أيو ية ح كياا
كان ت تتر قليل ت تتة ،وإن وج ت تتدخ ف هن ت تتا م ت تتوجزك ال تع ت تتدو أن تك ت تتون
أ اراخ متناثرك يف صاهباخ مبع رك ،أو جاءخ ضم األحتداو
التارخييتتة املتعلقتتة الست طني املماليت ونتوا م الشتتام .ويبتتدو أن
ستب تهبة معلومتاخ املقريتزي عت أيو يتة ح ت كياتا يعتتود إن
كوهن تتا مت ت اةم تاراخ ال ُكردي تتة ال تتوكك و تتدودك الق تتوك أوالنا تتووأو
الست تتعة أو ت تتب جمهولت تتة ،و عيت تتدك نوع ت تاً مت تتا ع ت ت نات تتوو الست تتلطاخ
اململوكيتتة ،ف تتاءخ أخبارهتتا عنتتد املقريتتزي شتتكل مقتضت وغتتك
ما ل ،حي أن األخك كان مهتماً تس يل أخبار د الشتام
وم ر يف مؤلاات شكل أك ر م غكها م البلدان اةس مية.

 -3-1األُسر ال ُكردية األخرى الحاكمة في بالد ال ُكرد-:

أ تتار املقريتتزي – فض ت ً ع ت أُستتريت املروانيتتة واأليو يتتة – إن
عتتدد آختتر م ت األُستتر ال ُكرديتتة احلاكمتتة يف ت د ال ُكتترد ،غتتك أن
معلومات عنها غك دقيقة وقليلة جداً ،تت يت يف ستياق حدي ت عت

األحت تتداو التارخييت تتة املتعلقت تتة ت تتب د الشت تتام وم ت تتر ،ف ت ت تكات تتي
لتك ت تتوي ص ت تتورك واض ت تتهبة عنه ت تتا .فا ت تتي ح ت توادو س ت تتنة (541ه ت ت ت/
1883م) أ ار املقريزي إن أن األمك يوستف ت أتا ت ال ُكتردي
((صاح اجلبال ووط ك ن يبني )) قد أوفد مبعوثاً إن السلطان

اململوكي املل الناصر

ق وون ،خيربه ك رك وع م ال ُكرد،

وأن يرغ يف الدخول يف طاعت وس النقود مس  ،فضت ً عت

أن ت طال ت يدت ت اتتي ليتستتلم متتا يتتده م ت التتب د ،وأن يكتتون
نائ السلطان ا ،وأن يرغ يف أن يتشرخل سناجق ستلطانية

عليهت تتا إست تتم الست تتلطان ليت ت تتذها يف مح ت ت ت  ،ف جا ت ت الست تتلطان
الشكر وجهز ل هدية م اخليول والس ).(138
وم اجلدير الذكر أن تل الرواية ع ول األمتك و ت ده نتادرك
وفريتتدك ،حي ت مل تتترد يف م تتادر أختترى ،ويعتقتتد أحتتد البتتاح ني
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ت ن األمتك يوستف هتذا هتو األتا ت ركت التدي يوستف تاه ت
ن ت تترك الت تتدي أمح ت تتد (541 -588هت ت ت1883 – 1885 /م) أتا ت ت
األمت تتارك الاضت تتلوية يف لُرس ت تتتان الكت تتربى ،وأن ست تتلطت مل تت ت تتاوز
حتتدود واليتتة لُرستتتان الكتتربى تتاالً ،وأن املقريتتزي مل يك ت عل ت
صواب حني وكر ن صاح اجلبال ووط ك ن يبني).(139
كمتتا أ تتار املقريتتزي ضتتم حتوادخ ستتنة (571ه ت1871 /م)
إن ح تتاكم مدين تتة س تتن ار األم تتك تتدر ال تتدي حست ت ت ت هن تتدو
ال ُكتتردي (خ 574هت ت1878 /م) ،حي ت وكتتر ن ت استتتون عل ت
ت د املوصتتل يف تلت الستتنة عتد أن ك تترخ عستتاكره وحتتتالف مت
يمة اليكماي ،وتقوى وجعل نائباً ل عل أم ك  ،وأختذ م
ستتن ار مرك تزاً ل ت  ،ومنهتتا انطل تتق ل ستتتي ء عل ت املتتدن اجمل تتاورك،
ف غتتار عل ت املوصتتل والرحبتتة و ت د متتاردي وهنبهتتا وأفستتد فيهتتا،
و ستتب تل ت الوتتاراخ أرستتل النائ ت اململتتوكي الشتتام عستتاكره
د ماردي  ،فهباصرت العساكر سن ار
ملواجهت ومعهم جي
ون بوا املن نيق عل املدينة ملدك هر ،ف ضتطر هنتدو إن طلت
ال تتلمل ،وتعهتتد ت ن خيطت للستتلطان اململتتوكي ويتتدف لت ستتنوياً
مبلواً م املتال ،ويبعت خيت ويمتة اليكمتاي يف عقتد ال تلمل،
ف من العساكر).(140
ويبتتدو أن تل ت امل تتاحلة مل تن ت ا أستتباب اخل ت خل تتني حتتاكم
م ت تتاردي امللت ت ت ال ت تتاحل ت تتف ال ت تتدي ص ت تتاحل األرتق ت تتي

(– 515

567ه ت ت1868 – 1815 /م) و تتني األم تتك تتدر ال تتدي حس ت ت
هنت تتدو ال ُكت تتردي حت تتاكم مدينت تتة ست تتن ار واملوصت تتل ،حي ت ت وكت تتر
املقريزي ضم حوادو سنة (574هت1878 /م) ن األمك هندو
قتل م قبل حاكم ماردي ).(141
وضتتم تر تتة تيمورلن ت أ تتار املقريتتزي إن أمتتكي م ت أم تراء
األمتتارك اخلور تتيدية يف لُرستتتان ال تتورى ،فقتتد وكتتر األول منهمتتا

عن تتد حدي ت ع ت توج ت تيمورلن ت س تتنة (533ه ت ت1836 /م) حن تتو
د اللور ،إو ق دها

ورك مباغتتة ،وحاصتر قلعتة روجترد

)(142

التتيت كتتان حيكمهتتا املل ت عتتز التتدي العباستتي

)(143

 ،حتتغ طل ت

األختتك األمتتان ف من ت  ،مث قتتبض علي ت وأُ عتتد إن مسرقنتتد ،و تتذل
أستون عل

د اللور).(144
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مث أستتتكمل املقريتتزي روايتت عت املل ت عتتز التتدي التتذي عتتاد
إن ت ده ع تتد إقامتت ت م تتدك) (145يف مسرقن تتد ،وإلزامت ت مت ت قب تتل
تيمورلن ال حيمل إلي ).(146
أمتتا األمتتك ال تتاي لامتتارك اخلور تتيدية ،التتذي أ تتار إلي ت فهتتو
سيدي علي ال ُكردي ،حي وكر ن كتان ((أحتد أمتراء األكتراد
ولت عشتتكك وهتتو ممتنت ابتتال تتا ة منيعتتة ،فكتتان يشت اماعتت
الو ت تتاراخ عل ت ت عس ت تتكر تيم ت تتور ،وي خ ت تتذ م ت تتا يق ت تتدر علي ت ت م ت تتنهم
ويرج ت ت ت إن موضت ت تتع  ،ومت ت تتازال عل ت ت ت ول ت ت ت حت ت تتغ مت ت تتاخ ست ت تتاملاً
م التمرية)) ).(147
يتبني مما سبق أن املقريزي أقتبف الرواية م ا عر شتاه (خ
374هت1471 /م) الذي وكرها ورك أك ر تا ي ً) .(148ويرجمل
أح تتد الب تتاح ني ت ت ن س تتيدي علت ت ه تتو س تتيدي أمح تتد ت ت األم تتك
عزالت ت ت تتدي (317 – 314هت ت ت ت ت1418 – 1411 /م) أمت ت ت تتك لُرست ت ت تتتان
ال تتورى ناس ت ت  ،ال تتذي أعت تتم اب تتال لُرس تتتان وق تتاوم لس تتنواخ
طويلتتة الدولتتة التيموريتتة ،حي ت أحلتتق خستتائر جستتيمة تتم وقتتتل
الك ك مت قتادهتم وأمترائهم وجبتاك ضترائبهم ،و قتي يعارضتهم إن
أن تويف تيمورلن سنة (315هت1414 /م) ).(149
أورد املقريتتزي ضتتم ح توادو ستتنة (315هت ت1414 /م) أمستتاء
ث و م األمراء ال ُكرد ،الذي اركوا يف احلملة عل أتباع يخ
عدي مسافر اهلكاري ل  ،وقد قتلوا وأسروا الك ك منهم،
ونبشوا ضريمل الشيخ عدي وأحرقوا عظام أمام أعني م أسروه،
وهتتم األمتتك عتتز التتدي الب تتيت (خ عتتد 315ه ـ 1414 /م) وهتتو
أحد أمراء األمارك الب تية التيت ههترخ يف جزيترك ا ت عمتر)، (150
واألمك توكل ال ُكردي صاح ران  ،وهو أحد أمراء السندية،
واألمت ت ت تتك ت ت ت تتف الت ت ت تتدي ومت ت ت تتد احلزدقيلت ت ت تتي صت ت ت تتاح حزدقيت ت ت تتل
(طورطيل ل ) ) ، (1ولعل ت أحتتد أم تراء قبيلتتة الب تيتتة ،حي ت أورد
ي تتاقوخ احلم تتوي ع ت ال ُك تترد الب تي تتة م تتا ن ت (( :وللب تي تتة قلع تتة
حزدقيل ،وهي أجل قلعة هلم ،وهي كرسي ملكهم)) ).(152
كمتتا أ تتار املقريتتزي ضتتم حتوادو ستتنة (351ه ت1415 /م)
إن األمتتك خليتتل ال ُكتتردي حتتاكم قلعتتة كركتتر) (153وهتتو م ت أم تراء
قبليتة البازوكيتة) (154ال ُكرديتة ،حيت وكتر ت ن الستلطان اململتوكي
املل ت املؤيتتد تتيخ احملمتتودي حاصتتر قلعتتة كركتتر يف تل ت الستتنة،
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ون ت عليهتتا من نيق تاً ،مث أعط ت الستتلطان مهمتتة احل تتار إن
نائ ت حل ت األمتتك ق قتتار ،إال أن األختتك ف ت احل تتار ورحتتل
عنها ،وملا علم األمك أقباي نائ الشام ذل عزم عل واصرك
قلعتتة كركتتر ،ويبتتدو أن ت مل يستتط ح تتارها ،لتتذا صتتاحل حاكمهتتا
األمك خليل ال ُكردي ورحل عنها ،وملا لب الستلطان امللت املؤيتد
اخلرب ،حنق م ول وأ تد غضب عل نائ حل ).(155
وتطرق كذل يف حوادو السنة ناسها إن وكر األمك ومد
)(156
ت دوالخ تتاه ال ُكتتردي حتتاكم آكتتل  ،التتذي دختتل رمسي تاً
يف تلت ت الس تتنة يف طاع تتة املماليت ت  ،وأرس تتل ما تتاتيمل القلع تتة مت ت
قاصت تتده إن الست تتلطان اململت تتوكي املل ت ت املؤيت تتد ت تتيخ احملمت تتودي،
عنتتدما قتتدم إن ديتتار كتتر ،ف عادهتتا إلي ت م ت تش تريف ل ت نيا تتة
القلعة).(157
اس تتتمرخ الع ق تتة الطيب تتة تتني الط تترفني عل ت تل ت الش تتاكلة،
تدليل أن املقريتزي وكتر يف حتوادو ستنة (386ه ت1485 /م) ت ن
السلطان اململوكي األ رخل رسباي ملا ق د – عل رأ جتي
كبتتك – إقلتتيم ديتتار كتتر لقتتتال قتتره أيلت األق قوينلتتو ،قتتدم إليت
وه ت تتو يف آم ت تتد األم ت تتك دوالخ ت تتاه ت ت وم ت تتد ت ت دوالخ ت تتاه
ال ُكردي حاكم آكل ،ف ل علي وأنزل يف عسكره). (158
مث است تتتكمل املقريت تتزي روايت ت ت ع ت ت أم ت تك آكت تتل ت تتالك م ع ت ت
ال تتلمل التتذي عقتتد تتني الستتلطان األ تترخل رستتباي وقتتره أيل ت
األق قوينلتتو ،إو نتتىل أحتتد تتروض ال تتلمل ت ن ((ال يتعتتر ...
لدوالخ اه حاكم آكل وق ع )) ). (159
يستشف م التنىل الستا ق ت ن الستلطاخ اململوكيتة اعتتربخ
األم ت ت تتك دوالخ ت ت تتاه ح ت ت تتاكم آك ت ت تتل م ت ت ت ت حلاائه ت ت تتا ،فعمل ت ت تتر
ق ت ت تتدر اةمكاني ت ت تتاخ املتاح ت ت تتة ل ت ت تتديهم علت ت ت ت ت ت ت تتوفك احلماي ت ت تتة لت ت ت ت
م االعتداءاخ اخلارجية.

الخاتمة
أهم النتائج اليت توصل إليها البهب :
 -2كتتان املقريتتزي أحتتد املتتؤرخني الكبتتار مم ت تترزوا خ ت ل العهتتد
اململوكي ،حي تتضمل مكانت مت خت ل توثيقت لاحتداو التيت
دوهنتتا والس تتيّما أح تتداو ع تتره ،مل تتا ؤت ت ت م ت ص تتدق احلاس تتة
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التارخييت تتة وُعت تتد النظت تتر ,وست تتعة يف التاكت تتك وقدرت ت ت عل ت ت حتلي ت تتل
األحت ت تتداو التارخييت ت تتة حتلت ت تتي ً علمي ت ت تاً ،فمكن ت ت ت ول ت ت ت األست ت تتلوب
العلم ت تتي م ت ت ال ت تتر ط ت تتني األس ت تتباب والنت ت تتائج وتق ت تتومي األح ت تتداو
التارخيية تقومياً دقيقاً.
 -1يعتد املقريتزي مت املتتؤرخني التذي أهتمتوا القبائتل واجلماعتتاخ
ال ُكرديتتة ،حيت أورد قائمتتة مستتاء إحتتدى وعشتري قبيلتتة ُكرديتتة،
فض ً ع أمساء القبائل ال ُكردية األخرى واليت عرفر أمسا ها ع
طري تتق ع تتض أع مه تتا املنتس تتبني إليه تتا ،ومم تتا يؤخ تتذ علي ت ه تتو أن
معلومات ع القبائل ال ُكردية كانر هبيهبة ومبع ترك نظتراً لعتدم
تطرقت ألصتوهلا وتارخيهتا ومنتاطق ستكناها وتنظيماهتتا االجتماعيتتة
واالقت ادية ،وإن س لر ل نقطة إجيا ية دد ول  ،فإنت قتد
أنا تترد ت تتذكر عت تتض القبائت تتل ال ُكردي تتة الت تتيت مل يت تترد وكرهت تتا يف أي
م در تارخيي آخر كقبيلة الدرادك وال هببتية والورك ية.
 -3كم تتا أه تتتم املقري تتزي تس ت ت يل أخب تتار ع تتض األُس تتر ال ُكردي تتة
احلاكمتتة يف ت د ال ُكتترد ،غتتك أن معلوماتت عنهتتا كانتتر تتهبيهبة
وغتتك دقيقتتة ،ال تعتتدو أن تكتتون إ تتاراخ ق تتكك ت ت يت يف ستتياق
حدي ت ع ت األحتتداو التارخييتتة املتعلقتتة تتب د الشتتام وم تتر ،لتتذا
تباينر معلومات عنها ،حي أن روايات ع ك أُسرك ت متروان
يف ميافتتارقني وديتتار كتتر ،وأُستترك ت أيتتوب يف ح ت كياتتا قتتد
تتولر مستتاحاخ كتا يتتة أوست مت م ي هتتتا ،كاألُستترك الاضتتلوية
يف لُرستان الكربى واألُسرك اخلور يدية يف لُرستان ال ورى.

الهوامش والملادر والمراجع:
( )2منها :كتاب (ال ُكترد يف كتا تاخ املتؤرم ا ت األثتك اجلتزري) لكرفتان ئاميتدى،
وكت تتاب (ا ت الع تتربي م تتدراً لدراس تتة ت تتاريخ الك تتورد) لزن تتار عب تتد الس ت م ،وكت تتاب
(املستشرق ف دميك مينورسكي وكتا ات ع ال ُكرد يف الع تر اةست مي حتغ نشتوء
الدولة الع مانية) لطارق ومد عبد الرحيم.
( )1املقريزي :هو أمحد علي عبد القادر ومد إ راهيم ومد
ؤ تتيم ت ت عب تتد ال تتمد ت ت أي احلست ت ت ت عب تتد ال تتمد ت ت ؤ تتيم ،الش تتهك جت تتده
املقتريزي ،املكتىن ت ي ومد ،وامللقت تقتي التدي  ،املعتروخل
املقريزي ،ووالتده
تتاملقريزي ،الشتتافعي ،احلستتي العبيتتدي.واملقريتتزي نستتبة إن حتتي املقتتارزك بعلب ت ،
ولد يف القاهرك سنة (566هت1864 /م)  ،ونش املقريزي نش ك حسنة يف كنف أسترك
علبكي تتة األص تتل ،عرف تتر أصت توهلا املش تتاركة يف حت تتيل العل تتم واملس تتامهة يف نش تتره
بعلب ودمشق والقاهرك،حيت عكتف املقريتزي منتذ طاولتت علت التتعلم ،إو در
علت ت كب تتار تتيوم ع تتره وعلمائ ت ت يف الاقت ت واحل تتدي والقت تراءاخ واللو تتة والنهب تتو
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واألدب والتاريخ ،وغكها م فنون املعرفة املتداولة يف ع ره – آنذاك – عل عدد
وافر م أع م العلماء يف م ر ومكة والشام ،حغ أصبمل علماً م أع م ع تره،
والتهبق املقريزي الوهياة احلكوميتة يف مقتبتل حياتت ،إو تتون وهياتة موقت يف ديتوان
اةنشتتاء مث أصتتبمل قاضتتياً عنتتد قاضتتي القضتتاك الشتتافعية ،و عتتد ول ت تتتون وهتتائف
أخ تترى كاحملتست ت يف الق تتاهرك ،ومدرست تاً يف ع تتدد مت ت امل تتدار واجلوامت ت يف م تتر
والش تتام ،ويب تتدو أن املقري تتزي ق تتد س تتئم مت ت الوه تتائف احلكومي تتة ،ل تتذا ف نت ت ا تتتول
تت ليف عتتض مت كتبت  ،وجعتتل مت داره نتتدوك للعلتتم ومق تداً للطت ب والعلمتتاء،
حتتغ تتتويف عتتد متتر متتزم يف القتتاهرك ع تتر يتتوم اخلمتتف  16م ت تتهر رمضتتان
املبتارك ستنة  347ه ت املوافتق 53كتانون ال تتاي ستنة 1445م،عت عمتر نتاهز ال متتانني
عاماً،وم أ رز كتب وأ هرها :الستلوك ملعرفتة دول امللتوك ؛ وكتتاب املقات الكبتك ؛
ودرر العقتتود الاريتتدك يف ت تراجم األعيتتان املايتتدك؛ وامل تواعال واالعتبتتار تتذكر اخلطتتط
واآلثار؛ واتعاظ احلناتا خبتار األئمتة الاتاطميني اخللاتا؛ والتذه املستبوك يف وكتر
م حج م اخللااء وامللتوك؛ وإغاثتة األمتة كشتف الومتة ؛و تذور العقتود يف وكتر
النقتتود ؛واألوزان واألكيتتال الشتترعية؛ وغكهتتا .للمزيتتد ع ت حيتتاك املقريتتزي ومؤلاات ت
،ينظتتر :ا ت ح تتر العستتق ي ،أنبتتاء الومتتر نتتاء العمتتر ،حتقيتتق وتعليتتق :حس ت
حبشت تتي( ،القت تتاهرك ،)1333 :ح ،4ص 135؛الس ت ت اوي ،التت تترب املست تتبوك يف ويت تتل
السلوك ،حتقيق :يوى م طا كامل ولبيبة إ راهيم م طا ( ،القتاهرك،)5115 :
ح ،1ص ص54-51؛ الضوء ال م الهل القرن التاست  ( ،تكوخ :د .خ) ،ح،5
ص ص58-51؛ ا توري ردي ،املنهل ال ايف واملستويف عد الوايف ،حتقيق :أمحد
يوستتف يتتايت( ،القتتاهرك ،)1376 :ج ،1ص 834؛ ا ت العمتتاد احلنبلتتي ،تتذراخ
الذه يف أخبار م وه  ( ،كوخ :د.خ) ،ح ،5ص 574؛ومتد كمتال التدي
عزالدي علي ،املقريزي مؤرخاً ( ،كوخ ،)1331 :ص ص .151 – 7
( )3ينظتتر :امل تواعال واالعتبتتار تتذكر اخلطتتط واآلثتتار املعتتروخل تتاخلطط املقريزيتتة،
وض ت ت حوا ت تتي  :خليت تتل املن ت تتور  ( ،ت تتكوخ،)1333 :ح ،8ص  .417ومت إحلت تتاق
القائمتتة ناستتها ال تتاهباخ األون م ت كتا ت الستتلوك ملعرفتتة دول امللتتوك ،حتقيتتق،
ومد عبد القادر عطا ( ،كوخ .)1335 :ينظر :ح ،1ص .111
( )4ينظر مت ً :مستال األ تار يف ممالت األم تار ،حتقيتق :ومتد عبتد القتادر
خريستتاخ وآختترون( ،العتتني ،)5111 :ح ،8ص ص 131 – 163؛وكتتذل ينظتتر:
القلشتتندي ،صتتبمل األعش ت يف صتتناعة االنشتتا ،تترح وعلتتق علي ت  :ومتتد حستتني
ف الدي  ( ،كوخ ،)1335 :ح ،4ص ص .853 ،855 -856 ،854
( )5للتااصيل ع هذه القبيلة وغكها م القبائل الواردك أمسا ها يف هتذا البهبت
ينظتر :زرار صتديق توفيتق ،القبائتل والزعامتاخ ال ُكرديتة يف الع تر الوستيط( ،أر يتتل:
 ،)5115ص ص .137 – 13
()6
ا ت ت ت اللم ت ت ت  ،ت ت تتاريخ دنيس ت تتر ،حتقي ت تتق :إ ت ت تراهيم ص ت تتاحل ،ض( ،5دمش ت تتق :
 ،)1335ص .113
( )7اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
()8
ا ت ت فض تتل اهلل العم تتري ،مس تتال األ تتار ،ح ،8ص 151؛ القلقش تتندي،
صبمل األعش  ،ح ،4ص .854
( )9السلوك ،ح ،8ص ص  ،545 ،518ح ،6ص ص .443 ،448
( )22امل در ناس  ،ح ،1ص .711
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( )22ال وينيتتة :وهتتي ثتتاي أكتترب قبيلتتة شتتهرزور أيتتام الوتتزو املوتتو عتتد البا كيتتة.
للتا يل عنها ينظر :توفيق ،القبائل والزعاماخ ،ص .185
()21
ا ت ت فض تتل اهلل العم تتري ،مس تتال األ تتار ،ح ،8ص 151؛ القلقش تتندي،
صبمل األعش  ،ح ،4ص .854
( )23السلوك ،ح ،1ص ص .717 ، 711
()24
امل ت تتدر ناس ت ت  ،ح ،5ص 833 ،838 -835 ،51؛ كتت تتاب املقا ت ت الكبت تتك،
حتقيت ت تتق :وم ت ت تتد ال ت ت تتبع وي ،ض ( ،5ت ت تتكوخ ،)5116 :ح ،5ص ص ،136 -137
ج ،8ص .471
()25
ت ت ت ترفنامة ،تر ت ت تتة :وم ت ت تتد ي ت ت تتل املت ت ت ت أمح ت ت تتد الروز ي ت ت تتاي ،ض( ،5أر ي ت ت تتل:
،)5111ص .851
( )26قلعتة فنت  :قلعتة ح تتينة منيعتة قتترب جزيتترك ا ت عمتتر ،وهتي لل ُكتترد البشتتنوية
منتتذ القتترن ( 8هت ت 3/م) .ينظتتر :يتتاقوخ احلمتتوي ،مع تتم البلتتدان ،ط ( ،5تتكوخ:
 ،)1337مج ،4ص .553
( )27اللباب يف هتذي األنساب ( ،وداد :د.خ) ،ح ،1ص .175
( )28اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
( )29زرار سديق توفيق ،ضةند ليَكؤلينةوةيةك دةربارةى ميَذووى كورد لة
سةدةكانى ناورةرِاستدا( ،هةوليَر ،)5113 :ل ل .181 – 114
()12
اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
( )12عن تتد ول ت ينظ تتر :اخلط تتط ،ح ،8ص  ،38ح ،4ص 814؛ الس تتلوك ،ح،1
ص  ،745ح 5ص ص  ،865 ،516 ،138 ،178 ،153 ،113 ،4ح ،8ص ص
813 ،111؛ كتاب املقا  ،ح ،7ص .847
()11
ا ت ت فض ت تتل اهلل العم ت تتري ،مس ت تتال األ ت تتار ،ح ،3ص ص 151 – 163؛
القلقشندي ،صبمل األعش  ،ح ،4ص .858
( )13اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
()14
اللباب ،ح ،1ص .814
( )15اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
( )16يتتاقوخ احلمتتوي ،مع تتم البلتتدان ،مـــ  ،8ص  ،855متتج ،4ص 186؛ ا ت
األثتتك ،الت تتاريخ الب تتاهر يف الدول تتة األتا كي تتة ،حتقي تتق :عب تتد الق تتادر أمح تتد طليم تتاخ،
(الق تتاهرك ،)1368 :ص 43؛ أ تتو الا تتداء ،تق تتومي البل تتدان ،مكتب تتة ال قاف تتة الديني تتة،
(القاهرك ،.)5116 :ص .814
( )17اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
( )18عت ت ولت ت ينظ تتر :اخلط تتط ،ح ،1ص 411؛ الس تتلوك ،ح ،1ص ص ،583
.436 ،814
()19
ياقوخ احلموي ،مع م البلدان ،مج ،5ص .485
( )32اخلطط ،ج ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
( )32كتاب املقا  ،ح ،1ص ص .537 – 534
()31
الاكوز آ ادي ،القامو احمليط ( ،كوخ ،)1331 :ح ،8ص .778
( )33ا فضل اهلل العمري ،مسال األ ار ،ح ،8ص .153
( )34اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
( )35ا األثك ،الكامل يف التاريخ ،حتقيق :الشيخ خليل م مون يهبا ،دار
املعرفة ( ،كوخ ،)5115 :ح ،3ص .551
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( )36رفنام  ،ص .158
( )37اتعاظ احلناا خبتار األئمتة الاتاطميني اخللاتا ،حتقيتق :تال التدي الشتيال،
ض( ،5الق ت تتاهرك ،)1336 :ح ،8ص 817؛ اخلط ت تتط ،ح ،8ص 417؛ درر العق ت تتود
الاريتتدك يف ت تراجم األعيتتان املايتتدك ،حقق ت وعلتتق علي ت  :ومتتود اجلليلتتي ( ،تتكوخ:
 ،)5115مج ،5ص 81؛ السلوك،ح،1ص .143
()38
اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
( )39ا فضل اهلل العمري ،مسال األ ار ،ح ،8ص .154
( )42اخلطط ،ج ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
()42
امل تتدر ناس ت  ،ح ،1ص ص  ،463 ،834ح ،7ص 831؛ كتتتاب املقا ت ،
ح ،8ص  ،453ح ،6ص .114
( )41القامو احمليط ،ح ،1ص .414
( )43اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
()44
درر العقود الاريدك ،مج ،5ص .741
( )45املسعودي ،مروح الذه  ،ح ،5ص .111
( )46اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
( )47اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ج ،1ص .111
()48
ينظر :ح ،6ص .851
()49
مؤلتتف جمهتتول ،كتتتاب احل توادو ،حقق ت  :شتتار ع تواد معتتروخل وعمتتاد عبتتد
الست ت ت م ر وخل ( ،ت تتكوخ ،)1335 :ص 817؛ الكتت ت ت  ،ف ت تتواخ الوفي ت تتاخ وال ت تتذيل
عليها ،حقق  :أحسان عبا  ( ،كوخ ،)1358 :ح ،1ص .887
( )52توفيق ،القبائل والزعاماخ ،ص .151
()52
قلع تتة قيم تتر :قلع تتة مش تتهورك ومعروف تتة  ,تقت ت تتني جزي تترك ا ت ت عم تتر ( وت تتان)
وأس تتعرد(ست تكت ) ينظ تتر :الكتت ت  ,عي تتون التت تواريخ  ,حتقي تتق :نبيل تتة عب تتداملنعم داود
وفي ل السامر ( ,وداد ,)1334:ح,51ص.817
()51
توفيق ،القبائل والزعاماخ ،ص ص .181 – 156
()53
اخلطت ت ت تتط ،ح ،8ص  ،163ح ،4ص 817؛ الس ت ت ت تتلوك ،ح ،1ص ص ،413
 ،777 ،756 ،713 ،711 ،435 ،451 – 463 ،468 – 465 ،453ج ،5ص ص
 ،113 ،47 ،88 ،58 ،13 ،5ح ،8ص .157
( )54املست تتعودي ،التنبي ت ت واأل ت تراخل (،ت تتكوخ ،)1331 :ص34؛ مت تتروح الت تتذه
ومعتتادن اجلتتوهر ،حتقيتتق :يوستتف أستتعد داغتتر ،ض ( ،4تتكوخ ،)1331 :ح ،5ص
111؛ ا األثك ،اللباب ،ح ،1ص 815؛ ياقوخ احلموي ،مع م البلدان ،مج،5
ص .134
()55
مؤلتتف جمهتتول ،ت تتهبيمل مل ت الشتتعراء :ومتتد تقتتي تتار( ،هت تران1813 :
هت.ش) ،ص ص .833 – 835
( )56ا ت ت فض تتل اهلل العم تتري ،مس تتال األ تتار ،ح ،8ص 163؛ القلقش تتندي،
صبمل األعش  ،ح ،4ص .858
()57
مسال األ ار ،ح ،8ص .163
( )58اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
( )59درر العقود الاريدك ،مج ،1ص ص  ،533 ،573م  ،5ص ص ،575
 ،781 ،871متتج ،8ص ص 773 ،451 ،158 ،175؛ اخلطتتط ،ح ،1ص ،181
ح ،8ص ص  ،35 ،61ح ،4ص 854؛ الست ت ت ت ت ت ت ت ت تتلوك ،ج ،5ص ص ،133 ،153
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ح ،8ص ص  ،537 ،577 – 574 ،514ح ،4ص ص ،585 – 586 ،63 ،65
ح ،7ص ص  ،536 – 531 ،38 -35 ،86 ،8ح ،6ص ص ،55 ،88 ،17
 ،815ح ،5ص ص 465 ،467؛ كتاب املقا  ،ح ،5ص .65
( )62املسعودي ،التنبية واأل راخل ،ص .34
( )62اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
()61
إقلتتيم لُرستتتان :ت د تق ت تتني إقلتتيم اجلبتتال يف الشتتمال وإقلتتيم خوزستتتان يف
اجلن ت تتوب والع ت ت تراق يف الو ت تترب وأص ت تتاهان يف الش ت تترق .ينظ ت تتر :أ ت تتو الا ت تتداء ،تق ت تتومي
البلدان ،ص .865
()63
ياقوخ احلموي ،مع م البلدان ،مج ،7ص .16
( )64ورد أستتم اللُت ّتر يف كتا ت اخلطتتط تتورك م تتهباة ومشتتوهة ،حي ت دم تج م ت
أس تتم قبيل تتة الدنبلي تتة ،وج تتاءخ تتيوة (كرودنبلي تتة) .ينظ تتر :ج ،8ص  .417وق تتد
إنا ل االمسان وصهبهبهما ناسخ كتاب السلوك .ينظر :ح ،1ص .111
()65
امل در ناس  ،ج ،1ص .815
( )66ا اجلزري ،تاريخ حوادو الزمان وأنبائ ووفياخ األكا ر واألعيان م أ نائ
املعتتروخل تتتاريخ ا ت اجلتتزري ،حتقيتق :عمتتر عبتتد الست م تتتدمري ،املكتبتتة الع ترية،
( ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتكوخ ،)1333 :ج ،8ص 687؛ املقري ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتزي ،اخلط ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتط ،ح ،8ص ص
.171 ،35 -36
()67
امل در ناس  ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
( )68اتعاظ احلناا ،ح،8ص ص573 –516؛اخلطط،ح،8ص ص.171 ،35–36
()69
امل تتدر ناس ت  ،ح ،8ص ص 561 – 561؛ الس تتلوك ،ح ،8ص ص ،135
.533 ،555 ،585 – 581 ،518
()72

توفيق ،القبائل والزعاماخ ،ص .164
( )72اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
( )71اخلطت تتط ،ح ،5ص  ،156ح ،8ص  ،143ح ،4ص 815؛ الست تتلوك ،ح،1
ص  ،583ح ،5ص ص 838 ،115؛ كتاب املقا ،ح ،8ص  ،457ح ،5ص .3
( )73للتااصتتيل ع ت تل ت القبيلتتة ينظتتر :حستتام التتدي علتتي غال ت النقشتتبندي،
آور ي ت ت ت تتان (674 – 451ه ت ت ت ت ت1576 -1153 /م) دراس ت ت ت تتة يف أحواهل ت ت ت تتا السياس ت ت ت تتية
واحلض تتارية( ،أطروح تتة دكت تتوراه غ تتك منش تتورك) مقدم تتة إن كلي تتة اآلداب – جامع تتة
ودد ( ،ودد ،)1334 :ص ص .115 – 113
( )74اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
( )75اتع ت تتاظ احلنا ت تتا ،ح ،8ص 813؛ اخلط ت تتط ،ح ،1ص ص  ،415 ،414ح،4
ص 514؛ درر العق تتود الاري تتدك ،م تتج ،5ص 143؛ الس تتلوك ،ح ،1ص ص ،143
 ،444 ،413 ،871ح ،5ص ص  ،848 ،513 ،65ح ،4ص ص ،151 ،31
 ،514 ،511ح ،7ص ص  ،474 ،555ح ،6ص ص  ،871،155 ،7ح ،5ص
ص 451 856؛ كتاب املقا  ،ح ،1ص  ،814ح ،7ص ص .881 ،117
()76

Boris james, Saladin et les kurdes – perception d'un

)(1

des Croisades, (paris: 2006). P. 40. groupe au temps

( )77وفيتاخ األعيتتان وأنبتاء أ نتتاء الزمتتان ،حققت  :يوستتف علتتي طويتل ومتترمي قاستتم
طويل ،دار الكت العلمية ( ،كوخ ،)1333 :مج ،8ص .815
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( )78ا ت ت ت فضت ت تتل اهلل العمت ت تتري ،مست ت تتال األ ت ت تتار ،ح ،8ص ص 155 ،157؛
دروي ت يوستتف حس ت هتتروري ،ت د هكتتاري (585 – 884هت ت1886– 347 /م)
دراسة سياسية حضارية( ،أر يل ،)5117 :ص .53
( )79اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
( )82اخلط ت تتط ،ح ،4ص ص 817 ،551؛ الس ت تتلوك ،ح ،1ص ص ،814 ،111
ح ،6ص ص .851 – 863
( )82اتع تتاظ احلنا تتا ،ح ،8ص ص 813 ،813 ،813 ،537؛ اخلط تتط ،ح ،1ص
 ،411ح ،8ص 173؛ درر العق ت تتود الاري ت تتدك ،م ت تتج ،1ص ص ،551 ،565 ،136
 ،731مـــ  ،8ص 161؛ الس تتلوك ،ح ،1ص ص  ،888 ،813 ،516 ،513ح،5
ص ص  ،181 ،114 ،53 ،54ح ،8ص ص  ،453 ،143ح ،4ص ص ،115
583؛ كتاب املقا  ،ح ،1ص  ،555ح ،7ص ص .844 ،586 ،158
( )81اخلطط ،ح ،8ص 417؛ السلوك ،ح ،1ص .111
()83
يعد الاارقي (خ عد 755هت1131 /م) أول م أ تار إن قبيلتة اجلهار يتتة،
غتتك أن أمسهتتا جتتاءخ يف النس ت ة املطبوعتتة م ت تارخي ت ورف تاً إن حتتار يت .ينظتتر:
تاريخ الاارقي ،حقق وقدم ل  :دوي عبد اللطيف عو  ( ،كوخ ،)1354 :ص
 .73ت تدليل أن ا ت ت الع تتدمي (خ 661ه ت ت1561 /م) ثبت ت ت تتيوة ال تتهبيهبة وه تتو
اجلهتتار يت ،وأن حتتار يت كلمتتة ال معتتىن هلتتا .ينظتتر :ويتتة الطلت يف تتتاريخ حل ت ،
حقق  :سهيل زكار ( ،كوخ ،)1333 :ح ،8ص .1181
( )84للتااصيل ع الدور السياسي واحلضاري لتل األُسرك ينظر :الاارقي ،تاريخ
الاارقي ،ص ص 568 -43؛ عبتد الرقيت يوستف ،الدولتة الدوستتكية يف كردستتان
الوسط – القسم احلضاري ،ض( ،5أر يل ،)5111 :ص ص  -18وما عدها.
()85
اتعاظ احلناا ،ح ،1ص .561
( )86امل در ناس  ،ح ،1ص .551
( )87تتتاريخ أي الاتتداء املستتم امل ت تتر يف أخبتتار البشتتر ،حققت  :ومتتود ديتتوب،
دار الكت العلمية ( ،كوخ ،)1335 :ح ،1ص .451
( )88الكامل ،ح ،5ص  .153وقتد ختالف الاتارقي هتذا الترأي ،حيت أكتد علت
وجود تعاون إجياي ني ا مروان وزوجة اد .ينظر :تاريخ الاارقي ،ص .61
()89
اتعاظ احلناا ،ح ،1ص .551
( )92تاريخ أي الاداء ،ح ،1ص .451
( )92الكامل ،ح ،5ص .153
( )91امل در ناس  ،ح ،5ص .153
( )93اتعاظ احلناا ،ح ،1ص .551
( )94امل در ناس  ،ح ،1ص .551
()95
تاريخ أي الاداء ،ح ،1ص .451
( )96عنتتد ول ت ينظتتر :ئاميتتدى ،ال ُكتترد يف كتا تتاخ املتتؤرم ا ت األثتتك اجلتتزري –
دراس ت ت ت ت ت ت تتة حتليلي ت ت ت ت ت ت تتة ،دار س ت ت ت ت ت ت تتبكيز للطباع ت ت ت ت ت ت تتة والنش ت ت ت ت ت ت تتر( ،ده ت ت ت ت ت ت تتوك، )5116 :
ص ص .131 – 131
( )97كتاب املقا  ،ح ،8ص .531
( )98يف حني وكتر ا ت األثتك نت ملتا وصتل إ تراهيم احلمتداي إن ن تيبني ،ق تده
األم تتك وم تتد ت ت املس تتي العقيل تتي وأس تتره مت ت أ ن ت ت عل تتي وأم تتك ت ت ا تتك امل تتدعو
(املزعار) ،وقتلهم صرباً ،ينظر :الكامل ،ح ،5ص .153
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( )99كتاب املقا  ،ح ،8ص .531
( )222ينمتتا وكتتر ا ت األثتتك ت ن احلستتني تقلتتد واليتتة حل ت  ،وأقتتام تتا إن أن
تويف .ينظر :الكامل ،ح ،5ص .153
( )222كتاب املقا  ،ح ،8ص ص .535 -531
( )221لقب ت املقريتتزي ت (ن تتك الدولتتة) .ينظتتر :اخلطتتط ،ح ،8ص 853؛ كتتتاب
املقا  ،ج ،8ص .813
()223
عت تر تت ينظتتر :ا ت خلكتان ،وفيتتاخ األعيتان ،متتج ،5ص ص – 143
175؛ املقري ت ت ت تتزي ،اخلط ت ت ت تتط ،ج ،8ص ص 531 – 555؛ كت ت ت ت تتاب املقا ت ت ت ت ت  ،ج،8
ص ص .816 – 815
( )224امل در ناس  ،ح ،8ص ص  .813 – 815ووكتر املقريتزي الروايتة ناستها
يف كتا اخلطط .ينظر :ح ،8ص ص .553 – 553
( )225أ تتو احلس ت ومتتد ت القاستتم ت صتتق ب :مل نع تتر يف امل تتادر املتتتوفرك
لدينا عل تر ت .
( )226كتاب املقا  ،ح ،8ص ص  .815 – 813وكر املقريزي تورك ت ترك
يف كتا ت اخلطتتط .ينظتتر :ح ،8ص ص  .531 – 553يف حتتني وكتتر الاتتارقي ن ت
تويف سنة (453هت1186 /م) .ينظر :تاريخ الاارقي ،ص ص .183 – 183
()227
وية الطل  ،ح ،6ص .5777
()228
تتتاريخ الاتتارقي ،ص ص  .189 – 183ينظتتر ا ت األثتتك ،الكامتتل ،ح،8
ص ص 411 – 411؛ ا خلكان ،وفياخ األعيان ،م  ،5ص 171؛ أ و الاداء،
تاريخ أي الاداء ،ح ،1ص .715
( )229كتتتاب املقا ت  ،ج ،1ص  .466يف حتتني أكتتد عتتض املتتؤرخني ن ت تتتويف
ستتنة( 485ه ت1147 /م) .ينظتتر :ا ت خلكتتان ،وفيتتاخ األعيتتان ،متتج ،1ص 175؛
أ و الاداء ،تاريخ أي الاداء ،ح ،1ص .755
( )222كتتتاب املقا ت  ،ح ،1ص  .464غتتك أن الاتتارقي وكتتر أن ا ت ركتتة نتتاهر
الديوان هو الذي قام مقام الوزير عتد وفتاك املوتري إن أن تتون التوزارك ف تر الدولتة
جهك .ينظر :تاريخ الاارقي ،ص ص .171 – 145
( )222ح كياا :لدك وقلعة عظيمة مشرفة عل هنر دجلة ,تق يف ديتار كتر
ني آمد وجزيرك ا عمر .ينظر :ياقوخ احلموي ,مع م البلدان  ,مج,5ص.567
( )221الس ت ت ت تتلوك ،ج ،1ص ص ،447 -444 ،441 ،831 ،837 ،853 ،867
 ،473 -475،443ح ،8ص ص  ،811 ،35 – 31ج ،4ص ص ،113 -115
ح ،6ص ص  ،446 ،448ح ،5ص ص .858 ،573 -575 ،574 ،115 ،51
()223
درر العقود الاريدك ،مج ،1ص ص  ،856 – 857مـ  ،5ص ص -113
 ،111مج ،8ص ص 734 – 738؛ كتاب املقا  ،ح ،5ص .513
()224
للتا ت ت ت ت ت تتيل ع ت ت ت ت ت ت ول ت ت ت ت ت ت ينظت ت ت ت ت تتر  :توفي ت ت ت ت ت تتق ,القبائ ت ت ت ت ت تتل والزعام ت ت ت ت ت تتاخ,
ص ص.161-145
( )225السلوك ،ح ،8ص 31؛ كتاب املقا  ،ح ،5ص .513
()226
تشتريف :م تتف خاصتتة مت قطت عديتتدك ،التتيت يتتنعم تتا الستتلطان علت
األمتراء والنتواب كتتل حست مستتتواه ودرجتتة من تتب  ،وكانتتر علت أنتواع وطبقتتاخ.
للتا يل عنها ينظر :القلقشندي ،صبمل األعش  ،ح ،4ص ص .74 – 78
( )227ينم تتا وك تتر املقري تتزي يف كتا ت درر العق تتود الاري تتدك ت ن الس تتلطان أعط تتاه
ث ثني ألف درهم .ينظر :مج ،5ص .111
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( )228امل در ناس  ،مج ،5ص 111؛ السلوك ،ح ،8ص 31؛ كتتاب املقات ،
ح ،5ص .513
()229
السلوك ،ح ،8ص .31
( )212امل در ناس  ،ح ،8ص ص .35 – 31
( )212ينظر :املقريزي ،درر العقود الاريدك ،مج ،5ص ص .111 – 113
()211
السلوك ،ح ،4ص ص .113 – 115
()213
درر العقود الاريدك ،مج ،5ص .111
( )214امل در ناس  ،مج ،5ص .113
()215
ع ت ول ت ينظ تتر :ا ت ح تتر العستتق ي ،أنب تتاء الوم تتر ،ح ،1ص 131؛
املرتضت الز يتتدي ،تتترويج القلتتوب يف وكتتر امللتتوك ت أيتتوب ،حققت  :صت التتدي
املن د ،ض ( ،5كوخ ،)1338 :ص ص .66 – 67
( )216درر العقود الاريدك ،مج ،5ص .113
()217
السلوك ،ح ،6ص .448
( )218امل در ناس  ،ح ،6ص .446
( )219الستتلطانية :مدينتتة يف آور ي تتان ،ناهتتا الستتلطان املوتتو  ،اوجلتتايتو ومتتد
خدا ن تتد ت أرغ تتون (516 – 518ه ت ت1816 -1818 /م) واخت تتذها كرس تتياً ململكت ت ،
وهي القرب م جبال كي ن ،وكانر قليلة الاواك والبساتني ،ينظتر :أ تو الاتداء،
تق تتومي البل تتدان ،ص 463؛ ا ت ت س تتباهي زاده ،أوض تتمل املس تتال إن معرف تتة البل تتدان
واملمال  ،حتقيق :املهدي عيد الرواضية ( ،كوخ ،)5116 :ص ص .831 -831
()232
السلوك ،ح ،5ص .51
( )232السلوك ،ح ،5ص .115
()231
درر العقود الاريدك ،مج ،1ص 856؛ السلوك ،ح ،5ص .573
()233
امل در ناس  ،ح ،5ص ص .577 – 574
( )234امل در ناس  ،ح ،5ص .577
()235
درر العقود الاريدك،مج،1ص 856؛السلوك ،ح ،5ص ص .573، 577
( )236امل در ناس  ،ح ،5ص .858
( )237درر العقود الاريدك ،مج ،8ص ص .734 – 738
()238
السلوك ،ح ،8ص .568
( )239زرار صتتديق توفيتتقُ ،كردستتتان يف القتترن ال تتام اهل تتري( ،أر يتتل،)5111:
ص .155
( )242الس تتلوك  ،ح ،4ص  .153للمزي تتد ع ت ول ت ينظ تتر :توفي تتق ،كردس تتتان،
ص ص .38 – 31
( )242السلوك ،ح ،4ص .131
()241
روج تترد :ل تتد تتني مه تتدان والك تترح ،وه تتي خ تتبة ك تتك اخلت تكاخ ،حتم تتل
فواكهها إن الكرح وغكها .ينظر :ياقوخ احلموي ،مع م البلدان ،متج ،1ص ص
.417 – 414
()243
املل ت عتتز التتدي العباستتي :عتتز التتدي حستتني ت ت اع التتدي ومتتود
(314 – 571هت ت ت1411 – 1843 /م) أحت تتد أم ت تراء األمت تتارك اخلور ت تتيدية يف لُرست تتتان
ال تتورى ،وك تتان فاض ت ً لطي تتف الطب ت  ،قت تتل ي تتد ن تواب تيمورلن ت س تتنة (314ه ت ت/
1411م) وم لت توا ا تت ت وعلقوه تتا يف س تتوق مدين تتة الس تتلطانية مل تتدك أس تتبوع .ينظ تتر:
نطنزي ،منت التواريخ معي  ،ت هبيمل :وان أو ( ،هتران1886 :ه  .ش) ،ص
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ص 66 – 67؛ ومتتد أمتتني زكتتي ،تتتاريخ التتدول واألمتتاراخ ال ُكرديتتة ،تر تتة :ومتتد
علي عوي( ،القاهرك ،)1347 :ص  .173وال ندري ملاوا لقب املقريزي العباسي.
()244
درر العقود الاريدك ،مج ،1ص .751
( )245وك تتر نطن تتزي ت ن امللت ت ع تتز ال تتدي أمضت ت يف س ت تيمورلنت ت ثت ت و
سنواخ .ينظر :منت التواريخ ،ص .66
()246
درر العقود الاريدك ،مج ،1ص .751
( )247امل در ناس  ،مج ،1ص .715
( )248ع ائ املقدور يف نوائ تيمور ،حتقيق :أمحد فتايز احلم تي ( ،تكوخ:
 ،)1336ص .35
( )249توفيق ،كردستان ،ص .515
()252
للمزيد عن ينظر :توفيق ،القبائل والزعاماخ ،ص ص .85 – 87
( )252السلوك ،ح ،6ص .851
()251
مع م البلدان ،مج ،8ص .173
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( )253قلعتتة كركتتر :قلعتتة ح تتينة عاليتتة جتتداً وتتري ديتتار كتتر م ت طتترخل ت د
ال تتروم ،تق ت علت ت تتط الات تراخ تتني مسيس تتاض وخ ترتربخ(خر تتوض احلالي تتة) .ينظ تتر:
امل تتدر ناس ت  ،متتج،4ص 478؛ الظتتاهر ،ز تتدك كشتتف املمالت  ،ع ت ت تتهبيهب :
ولف راويف ( ،اريف،)1334 :ص .71
( )254ع هذه القبيلة ينظر :توفيق ،القبائل والزعاماخ ،ص .43
()255
الست تتلوك ،ح ،6ص ص  .447 – 444ينظت تتر أيض ت تاً :ا ت ت توت تتري ت تتردي،
الن تتوم الزاهتترك يف ملتتوك م تتر والقتتاهرك ،حتقيتتق :إ تراهيم علتتي طرختتان( ،القتتاهرك:
 ،14 ،)1355ص .77
()256
آكتتل :قلعتتة ح تتينة يف أط تراخل مدينتتة متتاردي  ،وهتتي مبنيتتة عل ت قنطتترك
عوجتتاء عاليتتة جتتداً لدرجتتة أن أحتتداً ال ينظتتر إليهتتا إال ويستتتو عليت التتوهم واهللت .
ينظر :البدليسي ،رفنام  ،ص ص .878 – 848
( )257السلوك ،ح ،6ص .444
()258
امل در ناس  ،ح ،5ص .574
( )259امل در ناس  ،ح ،5ص .577

هوز و مالباتيَن كوردان ييَن دةسهةالتدار ل ثةى نظيسينيَن مةقريزى
(( ظةكولينةكا شروظةكار))
كورتى
ئارمانج ذ ظىَ ظةكولينىَ ئةظةية بةرضاظكرنا وان ثيَزانينان ييَن ميَذوو نظيس مةقريزى ل دو ر هوز و مالباتيَن كوردى ييَن
دةسهةالتدار ل وةالتىَ كوردان (كوردستان ) بو مة ثيَشكيَشكرين د هندةك نظيسينيَن خودا  ،و بوزانني مةقريزى دهيَتة
هذمارتن ئيَك ثيشةنطيَن نظيسينا ميَذوويىَ ل ميسرىَ ل سةر دةمىَ مةملوكيان  .و دهيَتة نياسني ب ب بةرهةمةكىَ بةرفرةه
 ،و هوير  ،دبةرضاظكرنا بابةتيَن خو  ،و ل بةرهةميَن خودا ضةندين ثيَزانينيَن ذيَطرتى و بلا ل دور ميَلذوويا كلوردا و
وةالتىَ وان توماركرينة ل سةر دةمىَ ضةرخيَن ناظني .
ظةكولني يا دابةشكرى ية ل سةر دةسثيَكةكىَ و دوو باسان  ،باسىَ ئيَكىَ يىَ تةرخانكرى ية بو ئاماذة ثيَدانىَ ب هوز و
كومةليَن كوردى ئةظيَن مةقريزى باسى وان كرى دنظيسينيَن خودا  .و باسىَ دووى يىَ طريَداية ب مالباتيَن كوردى ييَن
دةسهةالتدار ظة  ،كو مةقريزى ثيَزانينيَن طرنط ل سةر ضةندين ذ وان مالباتان توماركرينة  ،مينا  :مالباتا ملةروانيان ل
ميافارقني و ئامة دىَ و بنةماال ئةيووبيان ل حةسةن كيفا .
KURDISH DYNASTIES AND TRIBES THE OUGHT
AL-MAQRIZI'S WRITINGS: AN ANALYTICAL STUDY
ABSTRACT
The aim of the research is to highlight the in for man on presented by Maqrizi about kurdish dynasties and tribes in
the home land of kurds by means of some of his writings . Maqrizi is considered a pioneer in the historical recording in
Egypt during the royal age. He is distinguished by quantity of production and accuracy in importing his subjects,and he
has presented good and rare knowledge in his writings about the his Rory of kurds and their country during the
medieval age .
The research is divided in to an introduction and two chapters . The first one is dedicated to mentioning the Kurdish
groups and tribes that Maqrizi has mentioned in his writings . While the second chapter focuses on the Kurdish dynasties
in kurds , homeland. He has mentioned the news of many of those dynasties , such : the dynasty of Bani Marwan in
Miafarqin and Diyar Bakir , and the dynasties of Bani Ayoub in Hissen Kifa , and others
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النشاط السياسي والثقافي للكورد في لبنان

9114 - 0491

علي صاحل محدان
قسم التاريخ ،فاكوليت العلوم االنسانية ،جامعة زاخو ،اقليم كردستان  -العراق

الخالصة:

(تاريخ استالم البحث 90 :كانون الثاني  ، 9101تاريخ القبول بالنشر 92 :حزيران )9101

بينت الدراسة مراحل تطور النشاط السياسي والثقافي الكوردي في لبنان ،وابرزت دور التنظيمات الكوردية ذات المضامين السياسية والثقافية،

ومساهمتها في انضاج الوعي القومي ،واشعار الكورد بتميز خصوصية هويتهم القومية ،بالرغم من ذلك عانى النشاط السياسي والثقافي في
المحصلة جملة مساوىء من ابرزها ،ان اهداف غالبية الجمعيات والتنظيمات الكوردية اللبنانية التي تاسست نتيجة عوامل ذاتية واقليمية

وكوردستانية ،كانت محدودة النطاق وعملت معظمها على تلبية مصالح االفراد المنضوين تحت شعاراتها ،اكثر من االهتمام بمصالح المجتمع
والحالة الكوردية كوحدة قائمة بحد ذاتها ،وفقدت بذلك مقومات استمراريتها ،و ظهور عدد غير القليل من الجمعيات اذا ما قورن االعداد التي

وصلت اليها بتعداد الكورد اللبنانيين وامكاناتهم المادية المتواضعة ،كما يمكن مالحظة افتقار التنظيمات الكوردية ـ كما سيمر معنا الحقا ـ الى

الرؤية الموحدة من النواحي التنظيمية والعملية ،وسيادة النظرة الفردية وعدم التنسيق المشترك فيما بينها بما يخدم مصالح الكورد اللبنانيين بالدرجة

االساس.
الكلمات الدالة :النشاط السياسي  ،الكورد يف لبنان ،التنظيمات الثقافية ،القانون االساسي.

المقدمة
سامهت عوامل خمتلفة يف اختيار الكتابة عن النشاط
السياسي والثقايف للكورد يف لبنان ،يايت يف مقدمتها عدم ايالء
االهتمام الكايف من قبل الباحثني ،باستثناء البعض الذي يعد
على اصابع اليد الواحدة امثال الدكتور اديب معوض ،امحد
حممد امحد ،فرح وجيه كوثراين ،لقمان حمو ،و عصام صالح ابو
شقرا بالكتابة عن تاريخ الكورد يف لبنان ودراسة اوضاعهم
املعيشية وشؤوهنم والسياسية والثقافية بالشكل املطلوب ،ويبدو
التقصري من قبل الكتاب الكورد يف االجزاء االخرى من
كوردستان واضحا بشكل خاص ،على الرغم من وجود كورد
لبنان يف بلد عريب قريب ،ومعايشتهم لتطورات سياسية وثقافية
واضحة يف مراحل تارخيهم املعاصر ،حيث دفعهتم الظروف اىل
التاثر بالتقلبات والتجاذبات السياسية اليت شهدهتا الساحة
اللبنانية بشكل عام ،فضال عن خدمة الكورد اللبنانيني القضية
الكوردية بصورة عامة ،بالرغم من امكاناهتم املادية واملعيشية
املتواضعة ،ويظهر ذلك عرب مراحل مهمة من تطور احلركة
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القومية الكوردية بشكلها االوسع ،كما مت اختيار الفرتة الزمنية
اعاله وهي ( 0431ـ  )9114للبحث ،الن بدايات النشاط
السياسي والثقايف للكورد اللبنانيني مت يف االربعينات من القرن
املنصرم نتيجة مجلة عوامل متفاعلة ،كما شهد الكورد تطورات
ملحوظة يف بداية االلفية الثالثة ،اجتهت حنو تاطري النشاط
الكوردي يف لبنان بغية االستفادة من االستحقاقات املقبلة.

تمهيد
متيز التطور السياسي والثقايف املعاصر للكورد بعد اهلجرة
املكثفة اىل لبنان بعد انتهاء احلرب العاملية االوىل
( 0403ـ  ،)0401شأن الكورد املوجودين يف املنايف ،خبصوصية
معقدة واستقطاب حاد نتيجة للبنية االجتماعية واالقتصادية
املعقدة ،والتمايز الشديد بني السكان الكورد واملواطنني اللبنانيني
من حيث مستوى الدخول ونوعية املعيشة ،والتفاوت الكبري يف
تطور مناطق تواجد الكورد مقارنة مع مناطق سكىن ابناء
املكونات االخرى.
تطورت الظروف السياسية والثقافية الكوردية يف لبنان
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احلديث إىل درجة معقولة حتت تأثري التنظيم التقليدي املتميز
للمجتمع ،األمر الذي جتلى يف تشابك البىن الطبقية املعاصرة
مع املؤسسات التقليدية مثل" األسرة الكبرية والعشرية " ،مما
ساهم يف خلق تناقضات حادة بني امليل حنو تكوين جمتمع
كوردي موحد ومجود عدد كبري من القوالب االجتماعية اليت
عرقلت أية حماوالت للتجديد ألهنا رات فيه خطراً على األصالة
القومية ،ومارست تأثرياً واضحا على مسرية التطور االجتماعي
والسياسي للكورد اللبنانيني مبا يتجاوب مع الظروف االجتماعية
ومزاياها وحاجاهتا ،فاملتعارف عليه أن نقطة االنطالق للتطور
السياسي احلديث للكورد يف لبنان هي ختوم الثالثينات
واالربعينات من قرن العشرين عندما ابتدأت عملية التغيري يف
اجملتمع الكوردي التقليدي واسفرت عن نشوء أوىل
املؤسسات االجتماعية والسياسية العصرية وتطورت إىل مجعيات
ومنظمات فيما بعد .

تتسع الحتافنا به ،كان يعزفها ويغنيها الفنانون االكراد"(.)3
فمن الالفت ،ان الدكتور كامريان بدرخان بك كان قد
عمل حبلول سنة  ،0431على تلقني الكورد اللبنانيني قواعد
اللغة الكوردية واصوهلا يف معهد(الاليبك) ذي الشهرة الواسعة،
يف مسعى تنويري هنضوي بعد نيله شهادة الدكتوراة يف 93
شباط  0491من جامعة (اليبزيك) االملانية ،متوجها اىل بريوت
ملمارسة مهنة ااحماماة ،والعمل على تشجيع الكورد يف لبنان على
االخنراط يف شؤون احلياة العامة وبعد مغادرته املانيا ،واصل
الدكتور كامريان بدرخان بك جهوده التثقيفية بعد انقطاع
اضطراري ،مشاركا يف البث االذاعي (القسم الكوردي) يف اذاعة
الشرق االوسط يف بريوت اليت تاسست يف آذار  ،0430كما
نشر بعض كتبه يف مطبعة (يوسف سليم الصقلي) الكائنة يف
حي زقاق البالط يف بريوت ،وافتتح مدرسة لتعليم اللغة الكوردية

نشوء الوعي السياسي والثقافي الكوردي

يف احلي املذكور واصدر جريدة (روَذا نوَ /اليوم اجلديد)

في لبنان

 0491ـ 0421

من املهم االشارة اىل الدور امللحوظ الذي قام به الشخصية
الكوردية املعروفة وسليل العائلة البدرخانية الدكتور كامريان
بدرخان بك

()0

()0491-0143

 ،عند احلديث عن تفاصيل

نشوء الفعاليات الثقافية والسياسية اليت قام هبا الكورد يف لبنان،
ويتجلى ذلك الدور يف حتفيز الكورد لالهتمام حبقل التعليم
والتشجيع من اجل الدخول يف النشاطات االجتماعية
والسياسية للبالد ،وكان الدكتور اديب معوض الذي يعد من
اوائل من كتب عن الكورد اللبنانيني( )9قد اشار اىل هذه احلقيقة
يف وقت مبكر بقوله "هناك طبقة من الالجئني ذات ثقافة عالية
تتمثل لنا يف بعضهم من ارقى وادق ما تكون الثقافات العصرية
امثال الدكتور بدرخان" وذكر يف موضع اخر اىل تشكل ظاهرة
ثقافية فنية كوردية اواسط االربعينات يف لبنان نتيجة جهود
املذكور اعاله بقوله"ان منهم السيما يف العاصمة فريقا مثقفا يف
االداب والفنون الكردية ،طاملا عرف اجلمهور اللبناين من آثارها

مناذج رائعة اجلمال الفين خصوصا ملا كانت اذاعة راديو الشرق

االسبوعية بني السنوات ( )0431 - 0433وبقي مداوما على
راس عمله اىل سنة  ،0439حيث سافر بعدها اىل فرنسا(.)3
وصفت جهود الدكتور كامريان بدرخان بك من قبل مصدر
معاصر له ،على اهنا كانت جهود متميزة ،بسبب خلقه حركة
ثقافية كوردية يف بريوت اسرتعت االنتباه ،فاىل جانب ما اعتاد
عليه من بذل املساعي املتنوعة يف سبيل الثقافة الكوردية ،نشر
التعليم وحارب االمية بني ابناء جلدته ،وخصص غرفتني من
بناية (الليسيه) الفرنسية ليجمع فيها الكورد االميني كل مساء
ويلقي عليهم دروسا يف اصول اللغة الكوردية ،وافتتح مدرسة
خاصة حبي املصيطبة خدمت الكورد اللبنانيني ثقافيا(.)3
كما الميكن اغفال تاثري عوامل اخرى سامهت يف اشعار
الكورد يف لبنان بضرورة العمل على تكوين تنظيمات اجتماعية
وسياسية لالهتمام باوضاعهم ،منها دور التطورات اليت شهدهتا
الساحة الكوردية يف كل من سوريا والعراق ،وانعكاساهتا يف دفع
عجلة الوعي القومي الكوردي للكورد يف لبنان حنو االمام يف
فرتة هناية اخلمسينات وبداية الستينات من القرن املنصرم ،فبعد
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اجناز مهمة الوحدة السورية ـ املصرية (0431ـ )0410وظهور
اجلمهورية العربية املتحدة ،شهد الكورد السوريون مزيدا من الغنب
الذي حلق هبم على يد سلطات الوحدة يف االقليم السوري،
نتيجة رواج االفكار القومية العربية اىل درجة كبرية يف
االوساط العربية(.)1
ويف خط مواز ،كان لتاسيس احلزب الدميقراطي الكوردي يف
سوريا (الباريت) ،الذي تأسس يف  03حزيران  0439كمدافع عن
حقوق الكورد يف سوريا على يد خنبة من القوميني الكورد ،ممن
تعرضوا لالعتقال العشوائي يف آب ،0411الدور امللحوظ يف
زيادة احساس الكورد اللبنانيني بتميزهم القومي عن بقية
مكونات اجملتمع اللبناين ،وبدا ذلك واضحا بعد هجرة اعضاء
من احلزب واضطراهم اللجوء اىل لبنان هربا من ممارسات
السلطات السورية غري القانونية ،ومن جهة اخرى عرفت
كوردستان  -العراق زمخا قويا يف جمال الدعوة اىل احلقوق
الكوردية ،بعد عودة مال مصطفى البارزاين ( 0413ـ  )0494اثر
جناح ثورة  03متوز  0431وصدور الدستور العراقي واعرتافه بان
العراق يتكون من قوميتني مها العربية والكوردية وان الكورد
والعرب شركاء يف الةطن ،واندالع ثورة  00آيلول 0410
الكوردية فيما بعد ،نتيجة عوامل عدة بقيادة مال مصطفى
البارزاين ،واليت تناولت الصحف العاملية واللبنانية اخبارها مبزيد
من االهتمام ،وبسبب تاكيدها على عزم الكورد على استحصال
حقوفهم القومية ،شعر الكورد اللبنانيون بضرورة ترتيب اوضاعهم
الداخلية وتقدمي صورة جيدة عنهم الخواهنم يف كوردستان ،بغية
خدمة الثورة الكوردية ومصاحل اخواهنم الكورد يف االجزاء
االخرى وجعل بريوت منربا اعالميا الخبار الثورة نتيجة احلرية
االعالمية املتوفرة فيها (.)9
فضال عن ماسبق ،اشار مصدر مطلع اىل وجود عامل مهم
اخر ساعد يف بلورة النشاط السياسي لدى كورد لبنان ،متثل
بالتاثريات اليت تركتها االوضاع العامة على الصعيد اللبناين ،بعد
منح اجلنسية اللبنانية لعدد من العوائل الكوردية يف فرتات خمتلفة،
االمر الذي ساعد على مشاركة الكورد يف االنتخابات اللبنانية،
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ورسوخ القناعة والرغبة امللحة النشاء تنظيمات ومجعيات
خاصة هبم(.)1

اوال /التنظيمات الكوردية في لبنان
خالل الفترة

 0421ـ 0491

مل ميتلك الكورد يف لبنان ـ مع كل ما سبق قوله ـ الوعي
القومي الكاف الذي جيعلهم ان يتابعوا االحداث والتطورات
االقليمية اليت اسفرت اىل النزوح عن وطنهم االم والتوجه حنو
بالد االغرتاب بالشكل املطلوب ،على الرغم من الظروف
املعيشية الصعبة اليت عاشوها قبل فرتة الستينات من القرن
الفائت ،جلملة من االسباب منها عدم تبلور اي افق سياسي
مستقل بدءا من هجرهتم ،نتيجة الرتكيبة االجتماعية اليت وجدوا
انفسهم مقيدين بقواعدها والظروف االقتصادية الصعبة ومنط
تفكريهم الذي حتكم فيه االفق العشائري الضيق ،اال ان حتركا
ظهر على السطح كان من نتائجه املهمة فكرة وجوب انشاء
عدة مجعيات اجتماعية ثقافية سياسية رياضية ،بغية االهتمام
مبصاحل الكورد اللبنانيني بشكل اكثر جدية من ابرزها(:)4
 0ـ جمعية وفد الروضة :

تأسست مجعية وفد الروضة سنة  ،0411من قبل اعضاء من
اسرة (اومري) الكوردية بالدرجة االوىل ،بعد وصوهلا لبنان خالل
فرتة االربعينات ،وعرف عن اجلمعية تبنيها جمموعة من
املؤسسات االجتماعية هدفت اىل تامني احلاجات
االساسية اليومية امللحة للكورد اللبنانيني ،من خالل امتالك
مسجد ومستوصف وفر اخلدمة لنحو ( )911مريض يف الشهر،
كما ان اجلمعية امتلكت مدرسة ثانوية باسم مدرسة
(االميان) ضمت اكثر من ( )311طالب ،واكد القائمون على
(مجعية وفد الروضة) اهنا تضم حنو ( )1111منتسب للجمعية
معظمهم من اسرة (اومري) ،كما عرف عن اجلمعية امتالكها
لعالقات متميزة مع اطراف اسالمية سنية يف لبنان مثل
(اجلماعة االسالمية ،اجمللس االسالمي االعلى) ،مما يفسر امر
حصوهلا على الدعم واملساندة لتمويل مشاريعها الطبية والرتبوية
بني االوساط الكوردية(.)01
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 9ـ الجمعية الخيرية الكوردية اللبنانية:
ظهرت اجلمعية اخلريية الكوردية اللبنانية يف  01اذار سنة
 0413حتت الرقم ( ،)143وابرز املؤسسني كان كل من
(حممد سروخان مال ،حسن ابراهيم مال ،فرح علي امحد ،شيخو
حممود حسني ،امساعيل حسني مال ،وامحد ابراهيم مال)،
وتراسها (داود حمو) ،الذي كان وراء افتتاح مقر اجلمعية يف
منطقة البسطاين يف بريوت فور االعالن عن تاسيسها(.)00
ذكرت مصادر اجلمعية االعالمية ،ان الباعث وراء انشاءها،
ان قسما من املثقفني الكورد قد ادركوا ضرورة اجياد مؤسسة
جتمع الكورد اللبنانيني وترعى شؤوهنم االمر الذي ادى تاسيس
(اجلمعية اخلريية الكوردية اللبنانية) يف ايلول  ،0413كجمعية
كوردية االصل(.)90
جتدر االشارة اىل انه ذكر يف القانون االساسي للجمعية،
والذي ضم جمموعة من املواد ،اوضحت عمل اجلمعية
املؤسسايت اخلريي ،ففي املادة ( )0منها ،ورد ان (اجلمعية اخلريية
الكوردية اللبنانية) مقرها اجلمهورية اللبنانية واهنا غري سياسية
والتتوخى الربح املادي ،واملادة ( )9بينت ان مقر اجلمعية يقع يف
مدينة بريوت ،واوجزت املادة ( ،)3اهداف اجلمعية يف توطيد
اواصر الصداقة بني الشباب الكورد اللبناين والكوردي املقيم،
ونشر اخلدمات اخلريية االجتماعية العامة ،ونشر العلم والثقافة
بني كورد لبنان ،اما املادة ( )3فاشارت ان مالية اجلمعية تتكون
من اشرتاكات االعضاء ،واملساعدات احلكومية ،والتربعات
واهلبات ،واقامة احلفالت اخلريية الثقافية والفنية والرياضية ،يف
حني كرست املادة ( )3لتبني هيكلية اجلمعية واالشارة اىل اهنا
تتالفت من هيئتني عامة واخرى ادارية ،وخصصت املادة ()9
لشرح شروط االنتساب لعضوية اجلمعية وانه يشرتط ان
يكون املتقدم لبنانيا او مقيما يف لبنان وان يكون قد امت
العشرين من عمره(.)03
برز الشاط االجتماعي للجمعية فور االعالن عنها بعد
الرتخيص الذي حصلت عليه اثناء فرتة وجود كمال جنبالط
على راس وزارة الداخلية اللبنانية ،حيث كان االلتفاف
اجلماهريي الكوردي اللبناين حوهلا ملحوظا ،فبدات عملها
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اخلريي مبساعدة ابناء االسر الكوردية من النواحي الثقافية
واالجتماعية ،من ابرز اعماهلا ،كان افتتاح دورات تعليم اللغة
الكوردية وتعليم االطفال يف لبنان لغتهم االم اىل جانب القيام
باحتفاالت اعياد نوروز القومية ،وتقدمي الدعم واملعونة الطبية
للفقراء الكورد من خالل امتالك مستوصف خريي قدم االدوية
واملعاجلة الطبية ،كما دابت اجلمعية على اصدار روزنامات
حرصت على ان تضع عليها صور الشخصيات الكوردية من
الشعراء والزعماء الكورد البارزين ،من اجل ترسيخ اجنازاهتم
القومية يف اذهان االجيال الكوردية اجلديدة يف لبنان(.)03
والالفت ،ان اجلمعية اخلريية الكوردية اللبنانية ،عملت يف
الوقت نفسه وبذلت جهود واضحة من اجل منح الكورد يف
لبنان اجلنسية اللبنانية ،حيث اكد رئيس اجلمعية يف مقابلة
اجريت معه يف اواسط التسعينات ،انه يف فرتة احلرب االهلية
اللبنانية سنة  ،0493عمل املستوصف التابع للجمعية بشكل
ملحوظ ملساعدة اللبنانيني مبختلف طوائفهم لذا فاهنا صنفت
كاول مجعية ومستوصف من قبل (دائرة االنعاش االجتماعي
اللبناين) بسبب خدماته اجلليلة اىل جانب تاسيسها دار توليد
وتقدمي املساعدات التموينية للمواطنني وحتركها منذ سنة 0414
ملنح الكورد اجلنسية اللبنانية( ، )03شهدت نشاطات (اجلمعية
اخلريية الكوردية اللبنانية) تراجعا ملحوظا يف السنوات االخرية،
نتيجة اسباب عديدة منها نقص السيولة املادية(.)01

 3ـ جمعية االرز الثقافية الرياضية:
تشكلت مجعية االرز الثقافية الرياضية ،يف  01آذار 0414
من اجل حتسني النشاطات الرياضية والثقافية الكوردية ،واملميز
ان املبىن الذي فيه اجلمعية الكائن يف بناية متواضعة يف بريوت،
زين بصور املؤسسني وهم يف عمومهم من اسرة ( فخرو)
واعضاء من بعض االسر القريبة منها مثل االسر الكوردية (علي،
عرتيس ،حسن ،كوردي ،ورمو) ،ومن ابرز نشاطات اجلمعية،
كان تاسيس فريق لكرة القدم فاز بعدة بطوالت وطنية اوائل
السبعينيات ،واصدار نشرة مسيت (راسيت  /احلقيقة ) اهتمت
باالوضاع العامة للكورد يف لبنان ،اىل جانب اهتمامها
بالشؤون الكوردستانية(.)09
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 9ـ الحزب الديمقراطي الكوردي في لبنان ـ البارتي :
تأسس احلزب (الدميقراطي الكوردي يف لبنان ـ الباريت) سنة
 0491على يد العامل الكوردي مجيل حمو (،)0419-0431
املولود يف احدى القرى الكوردية يف كوردستان  -تركيا واليتيم
الذي فقد والده يف سن مبكرة ،وهاجرت به والدته اىل لبنان
نتيجة الظروف القاسية وللتخلص من ظلم االتراك ،وبسبب
شظف العيش مل يرتاد املدرسة ،حيث دخل جمال االعمال
اليدوية منذ صغر سنه(.)01
من املهم االشارة ،ان البدايات االوىل لتاسيس احلزب تعود
اىل سنة  ،0411عندما اعلن عن تشكل املنظمة بشكل سري
حتت عنوان (منظمة الشبيبة الدميقراطية الكوردية يف لبنان) حتت
الشعارات التالية ،املواطنية اللبنانية حق من حقوق الشعب
الكوردي ،يا كورد لبنان احتدوا مث طالبوا حبقوقكم ،بدعم وتاييد
من احلزب الدميقراطي الكوردستاين يف العراق و(الباريت) يف
سوريا .حيث تضمنت فعاليات املنظمة االوىل االتصال بالكورد
ااحمليني ونشر البيانات الداعية اىل حتسني احلالة املعيشية املرتدية
من خالل الرتكيز على ضرورة حتسني حقلي التعليم والثقافة
ووجوب حل مشكلة املواطنة من قبل الدولة وذلك مبنح الكورد
يف لبنان حق اجلنسية ،اىل جانب العمل جلعل مدينة بريوت منربا
اعالميا مهما اليصال صوت الثورة الكوردية سنة  0410اىل
العامل اخلارجي(.)04
عرفت العالقة بني املنظمة واحلزب الدميقراطي الكوردي يف
سوريا تطورا ملحوظا ،حىت ان املنظمة اصبحت مبثابة فرع من
فروع االخري ،واستمرت االوضاع على ذاك املنوال حىت حدوث
تطورات عدة داخل احلزب ادت اىل انشقاقه يف  3اب ،0413
افرز عن بروز خط سياسي يساري متثل بتيار الشباب الذين
وجدوا من الضرورة االلتزام باملنهج العلمي الثابت ،االمر الذي
كان كفيال بانشقاق املنظمة اىل فصيلني وخروج جمموعة من
قواعده وتشكيل (منظمة الباريت الدميقراطي الكوردي اليساري)
وبقاء املنظمة يف خطها السياسي السابق(.)91
جاء يف منهاج احلزب الداخلي ،ان (الباريت) يعد اول حزب
لبناين تأسس يف االول من متوز  0411وانه نال االجازة الرمسية
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مبوجب القرار ذي الرقم ( )111يف  93آيلول  0491وان
مؤسسه هو (مجيل حمو) ،ومن املهم االشارة اىل انه بعد احلصول
على االجازة الرمسية واالعالن عن احلزب بشكل رمسي يف لبنان،
سرعان ما احناز مؤسسه (مجيل حمو) اىل جانب النظام العراقي
وبرر احلرب العراقية ضد الكورد واملطالبة باحلقوق القومية
املشروعة ،مما كان كفيال بان يؤثر على مسرية احلزب وان يفقده
شعبيته اليت كانت متأتية اصال من تشجيع (الباريت) يف العراق
له ،وبدا للكورد يف لبنان ان (مجيل حمو) باع اصله ومبادئه
القومية لقاء مبالغ قدمت له من النظام العراقي كي خيون ابناء
جلدته بشكل سافر(.)90
اصدر احلزب (الدميقراطي الكوردي يف لبنان (الباريت)،
جريدة (دةنطى كورد /صوت االكراد) وهي صحيفة سياسية
اسبوعية استمرت بالصدور يف لندن بعد االنقطاع الذي شهدته
فرتة من الزمن وكانت قد اكدت ان اهداف احلزب ترتكز يف
العمل من اجل تعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية وتوحيد الكورد يف
لبنان ورفع مستواهم الثقايف واالجتماعي(.)99

ثانيا /التنظيمات الكوردية في لبنان
خالل الفترة

0491ـ 0491

شهد عقد السبعينات من القرن املاضي والدة تنظيمات
كوردية عدة يف لبنان ،معظمها كانت نتيجة حلاالت التشظي
واالنقسام السياسي اليت طاملا عانت الساحة السياسية الكوردية
يف لبنان من اثارها الضارة ،وابرز التنظيمات كانت:

 0ـ منظمة البارتي الديمقراطي الكوردي اليساري في لبنـان :

أرسل القوميون الكورد يف سوريا مبعوثيهم إىل لبنان بداية
الستينات ،وبنتيجة تلك اجلهود تأسست يف لبنان منظمة الباريت
الدميقراطي الكودي اليساري يف لبنان سنة  ،0491وتكونت
النواة للمنظمة من خالل تواجد بعض العمال والطالب الكورد
يف لبنان ،وتعاوهنم مع التيار الشبايب املتحمس قوميا يف لبنان،
وكانت مثرة ذاك التعاون ظهور املنظمة ،وعرف عن املنظمة تبنيها
نظرية "التطور الالرامسايل" يف مؤمترها االول سنة ،0491
ونظرية "مسالة التطور الدميقراطي" يف املؤمتر الثاين ،ويف مؤمترها
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الرابع سنة  0493اضيفت كلمة "اليساري" اىل امسها،
واصبحت عضوا يف "جبهة االحزاب والقوى الوطنية
والتقدمية اللبنانية"(.)93

 9ـ الحزب الديمقراطي الكوردي في لبنان ـ البارتي" القيادة
المركزية" :

تشكل احلزب الدميقراطي الكوردي يف لبنان ـ الباريت"
القيادة املركزية"سنة  0490على يد بعض الشباب املنضوين حتت
عضوية الباريت الذين جتاوبوا مع البعض من الذين رفضت
طلبات انتساهبم للحزب من قبل رئيس احلزب مجيل حمو ،فضال
عن التذمر من حصر االخري لقيادة الباريت بني ابناء عائلته،
عرف هذا احلزب بوقوفه اىل جانب الثورة الكوردية ،واصدار
نشرة خاصة باسم (ثارتي) والتحالف مع حزب رزكاري
الكوردي اللبناين عند بداية تاسيسه ،تركز النضال السياسي
للحزب يف اصدار نشرات وبيانات خاصة مبناسبة اعياد نوروز،
و ابرز االحداث اليت مر هبا احلزب ،كان اغتيال سكرتري احلزب
غازي فرح مع اثنني من رفاقه سنة  ،0419حيث وجدت جثثهم
مشوهة بعد ان مت اغتياهلم بشكل مروع ،وجهت قيادة احلزب
اصابع االهتام اىل النظام العراقي يف اعداد وتنفيذ اجلرمية ،كانت
العميلة كفيلة بوقف نشاطات احلزب ومل يصدر عنه اي
نشاط يذكر بعد احلادثة(.)93
 3ـ فرقة نوروز الكوردية :
شهد اجملتمع الكوردي يف لبنان حراكا من نوع اخر ،ظهر
بالتزامن مع التحرك السياسي واالجتماعي ،متثل بتاسيس فرقة
فلكلورية اريد هلا ان تكون الناطق الرمسي للفن والرتاث الكوردي
وهكذا تشكلت (فرقة نوروز الكوردية) سنة  ،0499ابرز
املؤسسني كان كل من (غازي عمريات ،داود حمو ،حكمت
خليل الكوردي ،مجيل سياال ،خضر طه ،وعلي سروخان مال)،
واما باكورة نشاطات الفرقة ،فكانت تقدمي عروض فنية عدة
على مسرح (سينما ريفويل) يف ساحة الربج(.)93
 3ـ حزب رزكاري الكوردي اللبناني:

تاسس حزب رزكاري الكوردي اللبناين يف  3نيسان
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 ،0493من قبل (فيصل فخرو) واجملموعة ااحميطة به ،كي
يكون احلزب اجلناح السياسي جلمعية االرز ،حرص رئيس احلزب
على التاكيد ان حزبه تاسس بعد فشل (الباريت) من اداء مهامه
القومية والوطنية اليت تشكل باالصل من اجل حتقيقها ،نتيجة
احنراف (مجيل حمو) بدعمه ملمارسات النظام العراقي ،فضال عن
حتول احلزب اىل مؤسسة عائلية فشلت يف استيعاب باقي ابناء
االسر الكوردية( .)91وبسبب ذلك فقد عدت مصادر مطلعة ان
الباعث االساسي وراء تاسيس حزب رزكاري الكوردي اللبناين،
كان القضاء على ما تبقى من نفوذ (الثارتي) ،ومما يؤكد هذا
الطرح اندالع املواجهة بني الطرفني اليت اتسمت بالدموية يف
مناطق وادي ابو مجيل وزقاق البالط يف احيان كثرية ،
خالل سنيت ( )0491-0499على اثر نشوب احداث
لبنان االهلية(.)99
تالفت قيادة احلزب من (فيصل فخرو ،عزالدين فتاح حسن،
حسن مال ،وطلعت فخرو) ،واصدر احلزب نشرة حتت اسم
(خبات /النضال) ،سعت اىل ابراز اهداف احلزب املتمثلة يف
العمل من اجل حتسني اوضاع الكورد يف لبنان اجتماعيا
وسياسيا وعلى الصعيدين ااحملي والكوردستاين ،ويف مؤمتر احلزب
االول الذي انعقد يف  99متوز  ،0491مت الرتكيز على حق
الكورد يف اكتساب اجلنسية اللبنانية ،وتضامن الكورد مع باقي
القوى الوطنية يف لبنان ،وعلى الصعيد الكوردستاين
اظهر احلزب تاييده للقضية الكوردية ،وحق الشعب الكوردي
يف تقرير مصريه(.)91
 5ـ الحزب الديمقراطي الكوردي في لبنان ـ البارتي " القيادة

المؤقتة":
ترك القرار اخلاطىء غري حمسوب النتائج الذي اختذه
(مجيل حمو) االنعكاسات املؤثرة سلبا على احلزب ،لدرجة ان
اقرب املعاونني مترد على قيادته ،ولالستدالل فان ابنه
(حممد مجيل حمو) نائبه يف قيادة احلزب انشق عنه سنة  0499و
عرف عنه تفضيله دعم وتاييد نشاطات حزب االحتاد الوطين
الكوردستاين بقيادة (جالل الطالباين) ضد النظام العراقي ومحل
جناحه من احلزب تسمية احلزب الدميقراطي الكوردي يف لبنان ـ
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البارتي "القيادة املؤقتة" وبقي (حممد مجيل حمو) على راس
جناحه اىل يوم مقتله يف نيسان  0419اثناء حماولته تطويق
خالف امين نشب يف وادي ابو مجيل خالل احداث احلرب
االهلية يف لبنان(.)94
2ـ

حزب

رزكاري

الكوردي

اللبناني

ـ

جناح

عبدالكريم ابراهيم :
بدات قيادة حزب رزكاري الكوردي اللبناين بالرتاجع عن
مبادئه على الصعيد الكوردستاين ،االمر الذي يفسر انشقاق
احلزب اىل جناحني خمتلفني سنة  ،0499االول بقي حتت قيادة
(فيصل فخرو) والثاين تشكل على يد ابرز اعضاء القيادة
عبدالكرمي ابراهيم ،الذي استغل التقارب الذي حصل بني
فيصل فخرو ومجيل حمو واعالهنما عن تشكيل جبهة كوردية
عريضة  ،فاعلن معارضته خلطوهتما ،انتهى دور جناحه
مع االجتياح االسرائيلي لبريوت سنة  0419ومغادرته لبنان
على اثر ذلك(.)31
 9ـ منظمة البارتي الديمقراطي الكوردي اليساري في لبنان "
الحركة التصحيحية" :

انتقلت انشقاقات الباريت الدميقراطي الكوردي اليساري يف
سوريا ،إىل منظماهتا يف اخلارج وكانت منظمة احلزب يف لبنان
األقوى واألكثر تأثراً من بني كل املنظمات ،واملعروف إهنا وقفت
أول األمر إىل جانب جناح صالح بدر الدين عند انشقاق سنة
 ،0493إالّ أن املنظمة مل تستمر طويالً يف احلفاظ على نقاء
وصفاء الود مع قيادهتا ،و عملت على اخلروج عن سيطرة
احلزب التنظيمية( ،)30أوردت املنظمة يف ملحق جملتها
(روهالت /الفجر)  ،العدد ( )39أوائل أيار ،0494بياناً حتت
عنوان (حول دوافع قيام احلركة التصحيحية يف منظمة الباريت
الكوردي اليساري اللبناين) ،خلص أسباب االنشقاق فيه إىل
ضبابية اخلط السياسي العام للحزب ،وسري العمل داخل أجهزة
املنظمة ،فبالنسبة إىل األول أورد البيان "ال ندري كيف ميكن
ملنظمة أن يكون عمرها تسعة عشر عاماً ان ال يتجاوز عدد
أعضائها أربعني عضواً ،ويقتصر عدد هيئاهتا احلزبية (اخلاليا) على
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عدة هيئات ،مث تدعي قيادهتا أهنا متثل الغالبية العظمى من
الطبقات الكادحة" ،وحول السبب الثاين ذكر البيان "لو إن
القيادة السابقة عملت بالتقرير التنظيمي الذي قدم هلا يف 01
آيلول  ،0491ملا جرى ما حصل ،واالشارة توحي ان الوضع
التنظيمي اقتصر على األمني العام وشخصني من اتباعه"(.)39

ثالثا  /التنظيمات الكوردية في لبنان
خالل الفترة

 0491ـ 0441

سجل عقد الثمانينات من القرن املنصرم ،ظهور فصائل
ومنظمات كوردية جديدة بني الكورد يف لبنان ،اثرت عوامل
ذاتية و موضوعية يف بلورهتا مع ظروف ويوميات احلرب االهلية
اللبنانية والدوران يف فلك قوى مؤثرة على الساحة ،اهم
التنظيمات هي:
 0ـ التجمع الديمقراطي الكوردي اللبناني:

كانت جتمعا عائليا قامت به اسرة (علي خان) الكوردية،
اثر تعرض احد افرادها حلادث اعتداء  ،ونتيجة اجتماعات وزع
بيان اوائل ايار  0410صادر عن امانة شؤون االعالم والنشر
والتوجيه يف التجمع الكوردي اللبناين ،واعلن فيه عن تشكيل
التجمع كرد على الرتدي املتزايد يف الوضع الكوردي يف لبنان وما
تعيشه اجلماهري من ختلف سياسي واجتماعي ،وكان من اهم
نشاطاته القيام مبجموعة من الندوات اجلماهريية واملهرجانات،
وتاسيس فرقة "ديرسيم الفلكورية الكوردية" ،وتوقف عمل
التجمع خالل فرتة التسعينات جلملة من الصعوبات(.)33
9

ـ الرابطة الكوردية الموحدة:

اسس الرابطة الكوردية املوحدة جمموعة من الشباب عند
بداية سنة  0419وكانت عبارة عن خلية سرية مل تتخذ هلا مقرا
معلنا ،بل انطلقت كرابطة سياسية ،خريية ،اجتماعية ،وثقافية
من اجل مجع العائالت الكوردية وتاطريها حتت شعار "لنا احلق
يف لبنان" ومل تصدر نشرة خاصة واقتصر نشاطها على املسائل
االعالمية ،مارست نشاطاهتا االعالمية والتنظيمية حىت بداية
االجتياح االسرائيلي للبنان(.)33

 3ـ حزب رزكاري االشتراكي الكوردي اللبناني:
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وزع بيان يف بريوت هناية  0419اعلن فيه عن والدة احلزب
الذي كان امتدادا جلناح عبدالكرمي ابراهيم ،عقد احلزب
اجتماعه املوسع يف  03متوز  ،0419وابرز ما مت اختاذه كان
اعادة تنشيط البنية التنظيمية للحزب ،فصل االمني العام السابق
عبدالكرمي ابراهيم ،السباب مالية ولعدم التزامه بالنظام الداخلي
للحزب ،وتعديل اسم احلزب ليصبح حزب رزكاري االشرتاكي
الكوردي اللبناين ،وبعد حنو سنة من عمره نشب صراع بني
اعضاء قيادة احلزب وامينه العام مجيل حسن ،واقتصر نشاطه
على اصدار بعض البيانات خالل مناسبات خمتلفة(.)33

 9ـ اتحاد الوطنيين الكورد في لبنان:

ولد االحتاد لبلورة ثوابت قومية موحدة وبرنامج للعمل
الكوردي العام يف لبنان ،وعاهد االحتاد الذي ولد خالل سنة
 0413ان ياخذ على عاتقه مسؤولية العمل من اجل ختليص
الكورد يف لبنان من املعاناة ،وقد اصدر االحتاد برناجما ضمنه
سعي االحتاد للعمل على املستويني اللبناين ،والكوردي ،ومواقفه
على الصعيد الكوردستاين واالقليمي والدويل ،وكان االحتاد قد
قام باجراء زيارت عدة للمسؤولني الرمسيني والروحيني وتقدمي
املذكرات لتحسني االوضاع املزرية للكورد(.)31

رابعا /التنظيمات الكوردية في لبنان
خالل الفترة

 0441ـ 9111

يبدو من تتبع الشؤون السياسية والثقافية للكورد يف لبنان
خالل فرتة التسعينات ،اجتاه الساسة الكورد حنو استئناف
نشاطاهتم بشكل اكثر حرفية ،بغية حتقيق املزيد من االستقرار
الداخلي واعطاء االولوية ملبدأ االنسجام بني التنظيمات
الكوردية اللبنانية وابرزها كانت:

 0ـ االتحاد الثقافي االنساني الكوردي في لبنان :

تأسس االحتاد الثقايف االنساين الكوردي يف لبنان على يد
عناصر قومية من الشباب الكورد السوريني واللبنانيني بداية
التسعينات ،ويعد املمثل غري الرمسي لـ(حزب العمال الكوردستاين
الـ  )pkkيف لبنان ،وكان اغلب اعضاء االحتاد ما عدا القيادة
االدارية تكونت من الكورد السوريني والكورد االتراك الوافدين
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على لبنان بشكل مؤقت ،ومشلت نشاطات (االحتاد الثقايف
االنساين الكوردي يف لبنان) ،املتنوعة فتح دورات لتعليم اللغة
الكوردية وافتتاح معارض لصناعات يدوية وتنظيم املهرجانات
الفلكلورية ومناسبات قومية مثل االحتفال بعيد نوروز ،وبلغ
االمر يف نوروز سنة  ،9119استطاع االحتاد حشد حنو 3111
شخص من ااحمتفلني  ،كما برز دوره االعالمي من خالل
اصداره جملة ( الوردة احلمراء  /سور كول) واليت تضمنت
مواضيع متنوعة عن الكورد وقضاياهم العامة(.)39
9

ـ الجمعية االجتماعية اللبنانية :

كانت هيمنة بعض االسر على جمريات احلياة االجتماعية
والسياسية بشكل احادي يف املشهد السياسي الكوردي يف
لبنان ،وراء حتفز اسر اخرى اىل لعب دور اكرب ،ومن ذلك
املنطلق شكلت اسرة (آل عمريات) مجعية عائلية خاصة هبا سنة
 ،0494من اجل احلفاظ على مصاحل العائلة واالطراف املتحالفة
معها مثل عوائل (مدين ،حسني ،وسعدو) كما التحق اعضاء
من (آل عمريات) بـ (اجلمعية االجتماعية اللبنانية) يف الوقت
نفسه ،واليت مل تكن على صلة بالكورد بسبب تاسيسها من قبل
اسر عربية بريوتية منتمية اىل (مجاعة االحباش) ،اال ان القيادات
الكوردية عرفت تدرجا يف قيادهتا و استحوذت على كامل
القيادة حبلول سنة  ،0444مع ذلك سادت الشكوك
بني االوساط الكوردية حول حقيقة الدور املنوط باجلمعية
ووجد الكثري فيها ،ذراع من اذرع (مجاعة االحباش)
االسالمية السنية(.)31
 3ـ الجمعية اللبنانية للخدمات االجتماعية:
تاسست اجلمعية اللبنانية للخدمات االجتماعية برئاسة
(حسني حمو  )9113-0431ويقودها (لقمان حمو) حاليا،
اوضحت مصادر اجلمعية االعالمية ان اهدافها تنحصر يف
العمل على متابعة الشؤون اليت ختص اوضاع الفقراء من الكورد
يف لبنان والتواصل مع باقي اجلمعيات واملؤسسات اخلدماتية يف
سبيل تقديد املساعدات االنسانية الضرورية والعمل يف سبيل
التالحم الوطين واالجتماعي بني خمتلف فئات الشعب اللبناين
والسعي الدؤوب خلدمة اجملتمع البريويت عموما والكوردي
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خصوصا ،ومن اجلدير بالذكر ان اجلمعية حظيت بالدعم من
رئيس الوزراء اللبناين االسبق رفيق احلريري قبل اغتياله ،وكان
للجمعية الدور الكبري يف تاسيس فرقة فنية فلكلورية كوردية حتت
تسمية (فرقة جبل االكراد اللبنانية للفنون الشعبية) (.)34

 9ـ جمعية جيل المستقبل :

سجلت سنة  0449تاسيس مجعية كوردية جديدة يف لبنان
باسم (مجعية جيل املستقبل) ومتيزت اجلمعية بثالث مميزات هي،
انتماء كل اعضاء اجلمعية اىل الرابطة العائلية(مرديل) ،واهنم
حلفاء اوفياء لرئيس الوزراء اللبناين السابق رفيق احلريري الذي
اغتيل سنة  ،9113وانكار اعضاء اجلمعية الصوهلم الكوردية
مقابل ادعاء االصل العريب(.)31
هدفت اجلمعية اىل تقدمي العون اىل اعضاء ومؤيدي خطها
السياسي ،ويظهر الوالء لتيار احلريري ،من خالل اطالق كلمة
(املستقبل) على اجلمعية ،والعمل على االندماج يف اجملتمع
اللبناين ،وعلى الرغم من ذلك اعتربت االوساط اللبنانية
(مجعية جيل املستقبل) تابعة للكورد وتعمل لصاحل
القضايا الكوردية(.)30

خامسا /التنظيمات الكوردية في لبنان
خالل الفترة

 9111ـ 9114

احنصر املغزى العام للفكر السياسي للتنظيمات الكوردية
بلبنان خالل فرتة (9111ـ  )9114يف حماولة تقويض الصالت
والعالقات االجتماعية التقليدية السابقة ،املعيقة لتطور اجملتمع
الكوردي يف لبنان طوال الفرتات السابقة ،هبدف إقامة عالقات
على أساس جديد يعتمد على النزعة اجلماعية ،واملميز سعيها
اىل تأمني حاجات الكورد املتزايدة وترسيخ مبدا االحساس
باالنتماء اىل الوطن وتطوير عالقات اكثر متانة مع
اجلهات املتنفذة يف الدولة.
كما بدا واضحا تاييد غالبية الكورد يف لبنان للنهج
السياسي الذي ميثله تيار املستقبل بزعامة عائلة احلريري
خبصوص موقف الكورد اللبنانيني من الفرقاء السياسيني يف
البالد( ، )39ولالستدالل نكتفي بالقول ان اكثر من نصف
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الكورد يف بريوت وحدها صوتوا يف االنتخابات النيابية يف سنيت
( )9111 ، 0441لصاحل االخري ،واملميز ان تلك العالقة
ازدادت متانة مبرور الوقت ،السيما ان اطراف من املعارضة
اللبنانية دابت على االستخفاف مبشاعر الكورد يف لبنان
وايذائهم بالكالم اجلارح ،من ذلك ان النائب اجلنرال ميشيل
عون احد قادة فريق  1آذار السياسي ،اطلق عبارة "هيدا
الكردي وهيدا احليط" ،نكاية عن عناد رئيس الوزراء فؤاد
السنيورة من فريق  03اذار ،يف ما يتعلق باحللول املقرتحة
لتشكيل احلكومة اللبنانية ،دون ان يفكر اجلنرال عون مبا قاله
وانه بذلك املوقف اجلارح ملشاعر جزء مهم من النسيج
االجتماعي والسياسي اللبناين وهتك حرمة عشرات الشهداء
الكورد يف قلعة الشقيف اثناء مقاومتها للقوات االسرائيلية
منتصف الثمانينات(.)33
جتدر االشارة ،ان جمموعة من املواطنني الكورد اللبنانيني
قدمت مذكرة اىل قيادات البالد ،اكدت فيها ان اجلنرال ميشيل
عون قام ضمن التجاذبات السياسية والصراعات احلزبية باطالق
عبارات اهانة للكورد يفهم منها ان الكورد مهج واغبياء،
وطالبت النائب عون اىل تقدمي االعتذار عما بدر من االساءة
وضرورة احرتام اهلوية والثقافة الكوردية(.)33
فضال عن ما تقدم ،شهدت الساحة الكوردية يف لبنان نوعا
من التنسيق املشرتك بني االطراف واجلمعيات والتنظيمات
املكونة لعموم اجملتمع الكوردي يف لبنان ،من ذلك ان جريدة
املستقبل الناطقة باسم تيار املستقبل بزعامة احلريري ،اوردت يف
عددها ( 3 ،)0333تشرين الثاين  ،9111ان كل من اجلمعية
اللبنانية االجتماعية ،واحتاد الطلبة الكورد يف لبنان اقامتا حفل
افطار سنوي مشرتك ،لعدد كبري من املدعوين ،حتدث فيها
رئيس اجلمعية (حممد عمريات والشيخ يوسف املال) عن الكورد
يف لبنان واهم املشاكل اليت يعانون منها(.)33
 0ـ لقاء القوى الكوردية في لبنان:

احتدت جمموعات سياسية كوردية عدة يف لبنان سنة ،9119
يف اطار تنظيمي أطلق عليه تسمية "لقاء القوى الكوردية يف
لبنان" ،ومن املهم االشارة ان وسيلة اعالمية كوردية لبنانية
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اوردت ان االطار الوحدوي ضم عددا من املنظمات الكوردية
هي ،اجلمعية الكوردية اللبنانية اخلريية ،مجعية االرز الرياضية
الثقافية الكوردية ،حزب رزكاري كوردي لبناين ،جلنة مسجد
الروضة ،ومجعية الصم والبكم  ،وان لقاء القوى الكوردية يف
لبنان عقد اجتماعا يف بريوت داخل مقر اجلمعية الكوردية
اللبنانية اخلريية يف  01نيسان  ، )31( 9114و اصدر بيانا مبناسبة
اقرتاب موعد اجراء عملية االنتخابات النيابية يف لبنان يف  9حزيران
 ،9114اكد فيه ان الكورد لن يكونوا ورقة انتخابية بيد احد
واهنم احرار يف خياراهتم ،وشدد البيان على ضرورة ان يكون
للكورد يف لبنان املرجعية السياسية ،لتعزيز وحدة الصف والكلمة
الكوردية واحلفاظ على كرامتهم وحقوقهم يف بلدهم لبنان(.)39

االستنتاجات
استخالصاً لنتائج حتليل تطور النشاط السياسي والثقايف
الكوردي يف لبنان يف  0431ـ  ، 9114ميكن التوصل اىل
استنتاجات عدة منها:
 - 0ممارسة الكورد يف لبنان نشاطات سياسية وثقافية
ذات جتارب مميزة مبضامينها على الصعيد الكوردي ااحملي
يف فرتة مبكرة.
 - 9سامهت عوامل خارجية يف بلورة الوعي السياسي والثقايف
الكوردي يف لبنان ،من قبل الشخصيات الكوردية ،فضال عن
تاثري تطورات سياسية شهدهتا مناطق كوردستان خالل مراحل
خمتلفة.
 - 3حتول املنظمات السياسية والثقافية اىل روابط عائلية حمصورة
بني افراد ميتون اىل بعضهم البعض بصالت قرىب نتيجة هيمنة
عوائل معروفة على العمل السياسي والثقايف الكوردي يف لبنان.
 - 9فشل التنظيمات الكوردية من التاثري على االوساط
السياسية اللبنانية بالشكل املطلوب ،بغية توفري احلقوق الكوردية
املرجوة ،مثل املشاركة املعقولة يف املعادلة السياسية اللبنانية مبا
يتوافق مع احلجم العددي للكورد يف لبنان.
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 - 5احنصار النشاط الكوردي السياسي والثقايف يف لبنان
يف االعمال اخلريية ذات الطابع االجتماعي والسياسي البدائي
يف اغلب مراحله.

الهوامش والمصادر
()0

ولد كامريان بدرخان بك يف

90

اب

0143

مبدينة دمشق ،واهنى دراسته

االبتدائية والثانوية يف مدارسها ،وتعلم بعض اللغات الغربية والشرقية يف صباه
وانضم سنة  0499اىل مجعية (خويبون) وعمل جاهدا لرفع شان شعبه ،ساهم
بكتاباته منذ سنة  0439يف جملة (هاوار) وجملة (روناهي) العائدتني لشقيقه االمري
جالدت بدرخان بك بدمشق ،تزوج من امرية بولونية امسها (ناتاليا) سنة 0433
ومل تنجب له اطفاال .توطدت عالقاته مع قائد الثورة مال مصطفى البارزاين ،اثناء
ثورة ايلول الوطنية ،توفيت زوجته سنة 0493وتوفي هو يف  3كانون االول ،0491
اجاد االمري الدكتور كامريان بدرخان بك عدة لغات قراءة وكتابة ،باالضافة اىل
لغته الكوردية ،وهي العربية ،الرتكية ،الفارسية ،الفرنسية ،االنكليزية ،واالملانية
للمزيد من التفاصيل ينظر :د .صالح حممد سليم هروري ،االسرة البدرخانية
نشاطها السياسي والثقايف 0411ـ ( ،0431دهوك ،)9113 ،ص019ـ 014؛
جريدة دنكى كورد" ،مرور مائة سنة على ميالد الدكتور كامريان بدرخان وسبعة
عشر سنة على رحيله" ،العدد ( )933اب .0443
يذكراحد املطلعني على الشان الكوردي يف لبنان ،ان عوامل ذاتية كانت
السبب وراء اغالق ابواب مدرسة (الالييك) املسائية اليت اسسها كامريان بدرخان
بك ،حيث كان احد وجهاء الكورد قد منع افراد عشريته من ارتياد املدرسة بعد
نشوب خالف بني املذكوراعاله واحد الطالب ،االمر الذي اثر سلبا يف استمرار
املدرسة واهلدف من وراء تاسيسها ،للتفاصيل ينظر :امحد حممد امحد ،اكراد لبنان
وتنظيمهم االجتماعي والسياسي( ،بريوت ،)0443 ،ص ،011اهلامش رقم (.)3

( )9عريب مسيحي لبناين ،مؤلف واستاذ جامعي ومرتجم قانوين ،ولد يف غوسطا
(كسروان) يف  9شباط  ،0141حصل على شهادة الدكتوراة يف الفلسفة وعلم
االجتماع سنة  0499يف ايطاليا ،عمل مدرسا يف العراق خالل املدة ( 0431ـ
 )0430له ثالث كتب عن الكورد وكوردستان ،تويف يف  03شباط  0443من
اوائل من كتب عن الكورد يف سوريا ولبنان ،للتفاصيل عن حياته ومواقفه
ينظركتابه :القضية الكوردية بني االمس واليوم،تقدمي ،الدكتورعبدالفتاح علي
البوتاين ،من منشورات مركزالدراسات وحفظ الوثائق /جامعة دهوك
(دهوك.)9111 ،
( )3د .اديب معوض ،االكراد يف سوريا ولبنان حبث اجتماعي نشر تباعا يف
النشرة االمريكية ،اعاد نشره مركزالدراسات وحفظ الوثائق /جامعة دهوك(،
دهوك ،)9111 ،ص  33؛ فرح وجيه كوثراين ،لقمان ابراهيم حمو ،اجلالية الكوردية
يف لبنان ،ت :فاخر عمر حممد ،من منشورات مركزالدراسات الكوردية وحفظ
الوثائق /جامعة دهوك ،النشرة رقم ( ( ،)03دهوك ،)911 ،ص.03
()9

جريدة دنكى كورد" ،مرور مائة سنة على ميالد الدكتور كامريان بدرخان

وسبعة عشر سنة على رحيله" ،العدد

()933

اب 0443؛ دالور زنكي ،يوم
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الصحافة الكردية الدكتور كامريان بدرخان ،مقال منشور يف موقع عفرين .نت،
 ،9114ص .9
( )5نقال عن  :كتابه ،املصدر السابق ،ص.31

( )2للتفاصيل ينظر:علي صاحل مرياين ،احلركة القومية الكوردية يف سوريا
( ،1970اربيل ،)9113 ،ص 033ـ 031؛حممد مال امحد ،صفحات من تاريخ
حركة التحرر الوطين الكردي يف سورية ،ط(،9اربيل )9110،ص 93؛ عبداحلميد
درويش ،اضواء على احلركة الكردية يف سوريا احداث فرتة  0431ـ ،0413
ط(9السليمانية  ،)9113 ،ص .91

-0431

()9
()9
()4

للتفاصيل ينظر  :املصدر نفسه.
املصدر نفسه ،ص.031

()01

Farah Wajih Kawthrani’ The interplay of Clientelism and
Ethnic entity in pluralist state ;the case of the Kurdish community
in Lebanon ; Thesis submitted in partialfulfillim of the
requirements for the degree of Master of Arts of the Department
of Social and Behavioral Sciences of the faculty of Arts and
science sat the American University of Beirut ; p 91.

للتفاصيل ينظر :موقع اجلمعية الرمسي على شبكة االنرتنيت :

( )09ينظر:املصدر نفسه.

( )09كلستان حممد ،احمة عن اجلمعية الكردية اللبنانية اخلريية ،مقال منشور يف
موقع مسا كورد .نت.9111 ،

( )05ينظرمقابلة رئيس اجلمعية يف :جريدة دنكى كورد،
حزيران متوز.0443،

العددان(،)939-931

( )02سريوان قجو ،واقع اجلمعيات الكردية يف لبنان ،مقال منشور يف موقع :
www.whreto.lebanon.com

( )09صالح عصام ابو شقرا ،االكراد شعب معاناة ( ،بريوت،)0444 ،
ص.013
()09

_ www.Kurdish Democratic Party

Lebanon.com

( )04امحد حممد امحد ،املصدر السابق ،ص .039
()91

املصدر نفسه ،ص  039ـ .031

( )90للتفاصيل ينظر :املصدر نفسه.

( )31املصدرنفسه ،ص .013للتفاصيل عن االجتياح االسرائيلي ملدينة بريوت
وتاثرياته على الساحة اللبنانية واالقليمية ينظر :لوسيان بيرتالن ،احلروب والسالم
يف الشرق االوسط حافظ االسد والتحديات الثالث لبنان ـ فلسطني ـ اخلليج،
ت :د.حممد عرب صاصيال (،دمشق ،)0441 ،ص  33ـ .31
للمزيد من التفاصيل ينظر:علي صاحل مرياين ،احلياة احلزبية السرية يف كوردستان ـ
سوريا  9111 -0141رصد وثائقي ملسرية اكثر من قرن من تطور الوعي القومي يف
اجلزء اجلنوب الغريب من كوردستان ،تقدمي ومراجعة  :د .عبد الفتاح علي حيىي
بوتاين ،من منشورات مركز الدراسات وحفظ الوثائق الكوردية /جامعة دهوك( ،
دهوك.)9114 ،

( )39للتفاصيل ينظر :منظمة البارتي الكوردي اليساري اللبناني ،بيان حول دوافع قيام
الحركة التصحيحية ،ملحق مجلة روهالت ،العدد ( ،)39أوائل أيار .0494

( )35املصدر نفسه ،ص019ـ.013

( )32املصدر نفسه ،ص 011ـ.014
()39

)39(Farah Wajih Kawthrani:Ibid: p79.

فرح وجيه كوثراين ،لقمان ابراهيم حمو ،املصدرالسابق ،ص.04-01

()34

للتفاصيل ينظر موقع اجلمعية على شبكة االنرتنيت:

()91

فرح وجيه كوثراين ،لقمان ابراهيم حمو ،املصدر السابق ،ص .90

www. Kla -

Lebanon.com

()90

املصدر نفسه ،ص .90

( )99للتفاصيل حول احلياة السياسية يف لبنان ينظر :حسني محد عبداهلل
الصوالغ ،التطورات السياسية يف لبنان 0430ـ  ،0431رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة بغداد0441 ،؛ نبيه االصفهاين ،االحزاب
والتنظيمات السياسية يف لبنان ،جملة السياسة الدولية ،العدد (( ،)33القاهرة،
()93

سمير الدين يوسف ،نمطية صورة الكردي في ذهنية العربية ،مقال منشور في

موقع العربية .نت 31 ،حزيران .9111

امحد حممد امحد ،املصدر السابق ،ص 033ـ .031

( )99جمموعة من الكورد اللبنانيني ،مذكرة اىل قيادات البالد بعنوان "رد على
ميشيل عون" 4 ،حزيران .9111

( )99املصدر نفسه ،ص 030ـ .039
( )95املصدر نفسه ،ص .033

املصدر نفسه ،ص019ـ.011

 ،)0491ص 11ـ .99

( )99املصدر نفسه.
()93

( )94عصام صالح ابو شقرا ،املصدر السابق ،ص.013-013

()39

املصدر نفسه.

للتفاصيل ينظر:

( )99امحد حممد امحد ،املصدر السابق ،ص034ـ .010

( )33امحد حممد امحد ،املصدر السابق  ،ص013ـ .011

lubnan.com www. Civata kurde

()03

()99

رمضان فتاح ،مىت حتصل املواحهة واالنفصال النهائي بني اكراد لبنان الفقراء
وكورد االقليم االغنياء ،مقال منشور يف موقع جملة رودمي االلكرتونية،
 9متوز .9111

()30

امحد حممد امحد ،املصدر السابق ،ص  031ـ .039

()00
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()92

Farah Wajih Kawthrani:Ibid: p83.

( )95ينظر :جريدة املستبقل ،العدد ( 3 ،)0333تشرين الثاين .9111
( )92للتفاصيل ينظر :موقع جملة رودمي االلكرتونية 01،نيسان .9114

( )99لقاء القوى الكوردية يف لبنان ،بيان حول االنتخابات اللبنانية،
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ثوختة
ظةكولني ل ذيَر ناظىَ ( بزاظا سياسى وروشنبريى يا كورديَن لوبنانىَ

 0491ـ

 )9114دا هاتية كرن ،ضونكو هةتا نهو

ظةكولينيَن ئةكادميي لسةر ظى بابةتي ول ظىَ وةالتى يىَ كوَ ذةمارةكا مةزن طةىلَ كورد ل زانكوييَن كوردستانى نةبو،
بتايبةتى دظى قوناغا دا يا مة هةلبزارتى و ذبةركو بزاظا سياسى و رةوشةنبريى يا كورديَن لوبنانىَ زةنكني بوو دبوارىَ
ئافاكرنا كةسايةتيا مروفىَ كورد ل فى وةالتيَدا .
مة باس ل ضاوانيا دامةزراندنا يةكةمني كومةل وريكخراوييَن جفاكى وسياسي كوردى ل لوبنانى كرية  ،دة هةمان دةم
دا ظةكولينىَ بارىَ جفاكى ،جاندى وسياسى يىَ طةىلَ كورد وبزاظيَن كومةليَن كوردى بةرامبةر سياسةتا دةولةتا لوبنانى
دياركر.
هةروةسا ظةكولينىَ باس ل كارتيكرنا طهورينيَن نافخويى وهةلويستىَ حكومةتيَن لوبنانى بةرامبةر ماف وداخوازييَن
نةتةويى ييَن كوردان هاتية كرن ،ديسان روَىلَ كومةليَن كوردى وبتايبةتى روَىلَ ثارتى يا دميكراتى يا كوردى ل لوبنان
(ثارتى) ل طةل روَىلَ ضةند كومةليَن دى هاتية بةرضافكرن ،ل دووماهيَى ضةند ئةجناميَن طرنط خبوة دكريت.

ABSTRACT
The research(Kurdish political and cultural activity in Lebanon during the period of 1940- 2009) had clarified for us
that Kurds presenting in Lebanon had works toward developing their political and cultural activities and had established
many of Kurdish societies and organizations in Lebanon during the period of the research but that organizations had
remained below the desired level due to their dependence on some families parse and lack of inclusion of the Lebanese
Kurd as a self-existent unity
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تجليات الرحمة في تعامل النبي صلى اهلل عليه وسلم مع أهل الذمة
نموذجا-
-اليهود أ ً

مصلح صاحل ال ّدوسكي
قسم الدراسات االسالمية ،فاكوليت العلوم االنسانية جامعة زاخو ،اقليم كردستان-العراق

(تاريخ استالم البحث 8 :شباط  ،0202تاريخ القبول بالنشر 01 :أيار )0202

الخالصة
يحاول البحث إبراز مظهر من مظاهر كونه  رحمة للعالمين ،وذلك من خالل وصاياه القولية ،وسيرته العملية في التعامل مع أهل الذمة
ِ ِ
ين )1(إلى واقع عملي
(اليهود خاصة) ،المليئة بصور التسامح ،ونماذج العفو ،التي فسرت بل ترجمت قوله تعالىَ  :وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إَِّل َر ْح َمةً لل َْعالَم َ
التعمق في دراسة سيرة النبي  ،والتعرف على شخصيته من خالل السنة النبوية الصحيحة ،كفيل أن يدفع عنه
معاش ،وتجربة حية تحتذى ،ف ُّ
التهم المغرضة ،واّلفتراءات الباطلة ،واألراجيف الحاقدة التي تظهر بين الفينة واألخرى في بعض وسائل اإلعالم في بالد الكفار ،بل حتى في

بعض البالد المنتسبة لإلسالم ،وأيضاً فإن دراسة السيرة النبوية تبرز أحكام الشريعة اإلسالمية من حيز التنظير إلى حيز التطبيق ،ألن سيرته 

تطبيق حي ألحكام هذه الشريعة ،ومرآة تعكس آدابها.

مقدمة
إن احلمددد  ،دمدددن ،ونسددتعيست ،ونسددتعورن ،ونعددو ددا مد
شددرور فنوسددسا ،وسدديتات فعمالسددا ،م د هلل،دددن ا  ،فددال م د لددت،
وم د هلل ددل  ،فددال هددادش لددت ،وفشدد،د فن ال إلددت ّإال ا و دددن ال
شرهللك لت ،وفش،د فن حممدا عبدن ورسولت:
هللَددا فَهللد َ ،ددا الَ د ادوهلل َ ََّ َمسد دوا ا دَ د دوا اللَ ددتَ َ د د َإ َد َ اَاد ادت َوَال َ ددوَ َ إاَال
َوفَنْدت ْم م ْسلامو َن.)2(
َا
دد وا ا َدد َ
ا
هللَا فَهللد َ،دا السَدا ا دَ دوا َرَكدم الدوش َخلَ َ ك ْدم مد ْ ندَ ْو َ َ
ا ا
وخلَددإ امْسد،ددا زوج،ددا و د َ ا
دم مْسدَ ،مددا ار َجد َداال َك د َا َون َسددا َ َوا دَ دوا اللَددتَ
َ َ َ َ َْ َ َ َ َ
()6
ا
ا
الَ اوش َ َسا َلو َن اات َو ْاْل َْر َ َام إ َن اللَتَ َكا َن َعلَْيك ْم َرقيبَا. 
ا
ا
صددلا ْح
هللَددا فَهللد َ،ددا الَددوهلل َ ََّ َمس دوا ا دَ دوا اللَددتَ َوقول دوا قَد ْدوَال َسددد َ
هللدا هلل ْ
لَكد ْدم ف َْع َمددالَك ْم َوهللدَ ْع اود ْدر لَكد ْدم نددوَك ْم َوَمد ْ هلل اود اس اللَددتَ َوَرسددولَت فَد َ د ْد
ا
يما.)4(
فَ َاز فَد ْوَزا َعظ َ
فم د ددا ع د د دد :ف د د ددد قد د دداك ا َعد د ددا كتا د د ددت الع هلل د د د -خماطبَد د ددا
ا ا
ي.)5(
السيب َ  :-وَما ف َْر َس ْلسَ َ
اك إاَال َر ْْحَةَ ل ْل َعالَم َ
ّ
هلل وك ا عاشور(َ )3وس هون اآلهللة...(( :وعووت
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هون اجلملة على مجيس ما َ دم مد كدر اْلنبيدا الدوهلل فوَدوا
كماَ وعلماَ ،و كر ما فوَون م الكرامات ،فجا ت هون اآلهللدة
مشتملة على وصد جدامس لبع دة حممدد  ،وم هللت،دا علدى سدا ر
عموم ،د د د ددا ودوام ،د د د ددا ،و ل د د د ددك كو د د د ددا
الشد د د د درا س م هلل د د د ددة َساسد د د د د
َ
اهدا َوا ْدسَد َ،دا
رْحة للعاملي ،ف،دون اجلملدة عود علدى مجلدة َ و َج َع ْلسَ َ
ا ا
ي )7(ختامد د د د داَ ملساق د د د د د اْلنبي د د د ددا  ،وم د د د ددا يس،م د د د ددا
َّهللَد د د د دةَ ل ْل َع د د د ددالَم َ
اعرتاض واستوراد.
َا
َسروا الس ْ
وهلون اجلملة اَصاك آهللة َ وف َ
َج َدو الدوهلل َ لَلَمدوا َهد ْ
ا
السحر وفَنْدتم َدب ا
صرو َن.)8(
َه َوا إاَال َ َشٌر م ْدلك ْم فَفَدتَأَْو َن ِّ ْ َ َ ْ ْ
ووزا ددا

وصد د شد درهللعة حمم ددد  وزان َّهلل ددة َ ولَ َ د د ْد َّ َدْيدسَ ددا

وس د د د د د د ددى َوَه د د د د د د ددارو َن الْو ْرقَد د د د د د ددا َن ،)9(وَّهلل د د د د د د ددة َ ولَ َ د د د د د د د د ْد ََّدْيدسَ د د د د د د ددا
م َ
ا ا
يم ر ْشد د د د د َددن ،)11(واآلهللد د د د ددات الد د د د دديت عد د د د ددد ا وص د د د د د
إ ْ د د د د د َدراه َ
ما فوَيت الرس السا ون.
وصيعت أ لغ نظم ،إ اشدتملت هاَدت اآلهللدة وجداز فلوال،دا
علددى مدددر الرسددوك عليددت الصددال والسددالم ،ومدددر مرسددلت َعددا ،
ومدر رسالتت أن كانت مظ،ر رْحة ا َعا للسا كافة ،و أ ا
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رْحددة ا َعددا ل ددت ،ف،ددي َشددتم علددى فر عددة وعش درهلل رف داَ
د دددون د ددرذ العو د د الد ددوش عوود ددت د ددت ،كد ددر فيد ددت الرسد ددوك،
املرس د د إلد ددي،م ،والرسد ددالة ،وفوصد دداذ هد دداال اْلر عد ددة،
ومرسد ددلت ،و َ
مد د د د ددس إفد د د د دداد عمد د د د ددوم اْل د د د د دواك ،واسد د د د ددتعراق املرس د د د د د إلد د د د ددي،م،
وخصوصية احلصر.
وَسك َ ر ْْحَةَ للتعظيم ،إ ال م ت ى إلهلل ار التسك هوا
امل ددام إ د إراد التعظدديم ،وإال ل ي د  :إال لسددر م العدداملي ،فو إال
فن ددك الرْح ددة للع دداملي ،ول دديد التسكد د لدفد دراد قوعد داَ ،لظ ،ددور ف ّن
امل دراد جددسد الرْحددة ،وَسك د اجلددسد هددو الددوش هللعددرض لددت قص ددد
إراد التعظيم.....
واعل د ددم فن انتص د ددا َ ر ْْحَ د دةَ عل د ددى فن د ددت د دداك م د د د ددم
املخاط جيعلت وصواَ م فوصافت ،فدذ ا ان دم إ لدك ادصدار
املوصوذ هون الصوة ،صار م قصر املوصوذ على الصوة،
فويت إميا لوي إ فن الرسوك احتدد الرْحدة وادصدر في،دا ،ومد
املعل ددوم فن عسد دوان الرس ددولية م ددالزم ل ددت س ددا ر ف وال ددت  ،فص ددار
وجددودن رْحدةَ ،وسددا ر فكوانددت رْحددة ،ووقددوا الوصد مصدددراَ هللويددد
املبالع ددة ه ددوا االحت دداد اي ددم َك ددون الرْح ددة ص ددوة متمكس ددة مد د
ددك هلددوا املع د مددا فشددار إ شددر ت السدديب  ولددت:
إرسددالت ،وهللد ّ
()11
((إمنا فنا رْحة م،دا )) .
وتفص يييل ذل ييك يظه يير ف ييي مظه ييرين األول :تخل ييق نفس ييه

الزكيي يية بخلي ييق الرحمي يية ،وال ي يياني :إحاطي يية الرحمي يية بتصي يياريف

شريعته.

فأمييا المظهيير األول :ف ددد زهلل د ا حممددداَ  هللسددة الرْحددة،
فكان كونت رْحة ،ومجيس مشا لدت رْحدة ،وصدواَت رْحدة علدى اخللدإ.
هللع ددي :فن حممد ددداَ  فود ددر علد ددى خل ددإ الرْحد ددة

مجيد ددس ف د دواك

معاملتددت اْلمددة ،لتتكددون مساسددبة ددي رو ددت الكيددة ،و ددي مددا هللل ددى
إليت م الو ي شرهللعتت اليت هي رْحة ،ىت هللكون َل يدت الشدرهللعة

ع انشرار نود فن جيد ما هللو َ ى دت إليدت مال مداَ رإبتَدت وخل دت.
قال ددت عا ش ددةَ (( :ك ددا َن خل ددت الْ د ْدرَّ َن)) ( ، )12وهل ددوا خ د د ّ ا

حممداَ 

هون السور وص الرْحة ،ومل هللص

اْلنبيا  ،وكولك

دت إد ن مد

وك
ال رَّن كلت ،قاك َعا  :لَ َ ْد َجا َك ْم َرس ٌ
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اا
ا
ا
ا
ا
ي
م د د ْ فَنْدوس ددك ْم َع اهلل د دٌ َعلَْي ددت َم ددا َعس ددت ْم َ د د ارهلل ٌ َعلَ د ْديك ْم ا ددالْم ْامس َ
()16
اا
َا
ر ٌ ا
دت
ديم ، وق دداك َع ددا  :فَبا َم ددا َر ْْحَ ددة مد د َ اللَ ددت لْس د َ
وذ َر د ٌ
َ
()14
َهلد ْدم ، فش :رْحددة جبلَددك علي،ددا ،وفَوددرك هبددا ،فكسددت هلددم

لَيِّساَ ،و دهللم مسدلم  :فن رسدوك ا ملدا شد ّ وج،دت هللدوم ف دد
ّ
شإ لك على فصحا ت ف الوا :لو دعوت علي،م ف اك(( :إا ِِّّن َملْ
()15
ا
ا
م لَعَانَاَ ،وإَمنَا ع ْت َر ْْحَةَ)) .
ف ْد َع ْ
وأم ييا المظه يير ال يياني م يين مظ يياهر كون ييه رحم يية للع ييالمين:
ف ،د ددو مظ ،د ددر َص د ددارهلل ش د د درهللعتت  ،فش م د ددا في ،د ددا م د د د م وم د ددات
ا ا
ي
الرْح د ددة العام د ددة للخل د ددإ كل ،د ددمْ ،لن قول د ددت َع د ددا  :ل ْل َع د ددالَم َ
متعلإ ولتَ  :ر ْْحَةَ.
ا ا
ي الستعراق ك ما هللصدق عليت اسم
والتعرهلل
ل ْل َعالَم َ
العددامل ،والعددا َمل :الصددس م د فصددساذ وش العلددم ،فش اإلنسددان،
فو الس ددوا م د فند دواا املخلوق ددات ات احلي ددا  ،ف ددذن فرهلل ددد فص ددساذ
وش العلم ،فمع كون الشرهللعة احملمدهللة مسحصر

الرْحة :ف ا

فوس ددس الشد درا س رْح ددة الس ددا  ،ف ددذن الشد درا س الس ددالوة وإن كان ددت
مملددو رْحددة ،إال فن الرْحددة في،ددا إ د عامددةّ ،إمددا ْل ددا ال َتعلددإ
جبميس ف واك املكلوي ،فاحلسيوية شرهللعة إ راهيم  كانت رْحة
خاصة االة الشخ
عيسددى  قرهللبددة مس،ددا

نوست ،وليد في،ا َشرهللس عام ،وشرهللعة
لددك ،وإمددا ْل ددا قددد َشددتم

إد
سياسددة

ال لي د م د ف كام،ددا علددى ش د ّد اقت ددت،ا كمددة ا
اْلمدم املشدروعة هددي هلدا ،م د شدرهللعة التدورا  ،فذ ددا فوسدس الشدرا س
الس ددالوة لتعل  ،ددا ددأك ر ف دواك اْلف دراد واجلماع ددات ،وه ددي رْح ددة
ا
وسدى الْكتَدا َ
كما وصو،ا ا ولك قولت َعا  :ثَ َّ َدْيدسَدا م َ
ََاما علَى الَ اوش فَ س وَد ْو ا
ص َيال لاك ِّ َش ْي َ َوه َد َوَر ْْحَةَ لَ َعلَْ ،م
َ َ
ْ ََ َ
()13
الا َ ا ا َرِّهبا ْم هللد ْاامسدو َن ، فدذن ك د اَ مد ع و دات فمت،دا جعلدت
فددرض فعم دداك ش دداقة علددى اْلم ددة و ددروض شدداقة مس ددتمر ق دداك
ا ا
َ ا
دت
َع دا  :فَدباظ ْل َم م د َ الَددوهلل َ َهددادوا َ َرْمسَددا َعلَد ْدي اْ ،م طَيِّبَددات ف لَد ْ
()18
َهل د ْدم ، )17(وق دداك :فَدتو د دوا إا َ َددا اراك ْم فَ دداقْدتدلوا فَنْدو َس ددك ْم
إ َّهللات ك .
ال جرم فن ا َعا خ ّ الشرهللعة اإلسالمية وص الرْحة
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َ
اا
ا
مست ملوسدى َ  :وَر ْْحَ اديت َوس َدع ْ
ت كد َ َش ْدي فَ َسدأَ ْكتبد َ،ا للَدوهلل َ
هللدَتَد ددو َن َوهللد ْاَددو َن الََكددا َ َوالَد ادوهلل َ هد ْدم اآهللَاَاسَددا هللد ْاامسددو َن الَد ادوهلل َ هللدَتَباعددو َن
()19
ا
الَرسد َ
ت كد َ
ديب ْاْل ِّمد َدي اآلهللددة ،فوددي قولددت َعددا َ  :وسد َدع ْ
دوك السَدا َ
َش د ْدي َ  إش ددار إ فن امل د دراد رْح ددة ه ددي عام ددة ،فامت ددازت ش د درهللعة
اإلسددالم ددأن الرْحددة مالزمددة للسددا هبددا سددا ر ف دواهلم ،وف ددا
اصلة هبا جلميس السا  ،ال ْلمة خاصة.
و كمدة ييد شدرهللعة اإلسددالم هبددون امل هللددة ،فن ف دواك السوددو
البشرهللة م ت علي،ا عصور وفطوار ،هتيأت تووراهتا ْلن َسا
الرْحد ددة ،وفن َد دددفس عس،د ددا املش د د ة ،إال مب د ددادهللر د ددرورهللة ال َ د ددام
املص دداحل د دددو ا ،فمد ددا الش د درا س السد ددالوة م د د اخد ددتال الرْحد ددة
الشد  ،وما شرهللعة اإلسالم م ّحض الرْحة مل جير زم
م د اْلزم ددان إال عل ددى م ت ددى احلكم ددة ،ولكد د ا فس ددعد ه ددون
الش درهللعة ،والددوش جددا هبددا ،واْلمددة املتبعددة هل دا مبصددادفت،ا لل د م ،
سياس ددة البش ددر فن هللك ددون
والو ددور ال ددوش اقت ددت كم ددة ا
التشرهللس هلم َشرهللس رْحة إ ان ا العامل.
فأقيمددت ش درهللعة اإلسددالم علددى دعددا م الرْحددة والرفددإ واليسددر.
قاك َعدا َ  :وَمدا َج َعد َ َعلَ ْديك ْم ا الددِّهلل ا امد ْ َ َدرَ  ،)21( وقداك
َعا  :هلل ارهللد اللَدت اكدم الْي ْس َدر َوَال هلل ارهللدد اكدم الْع ْس َدر ، )21(وقداك
احلَسا ايويَد د د ادة ال َس د د د ْدم َح اة)) ( ، )22وم د د ددا هللتخي د د د
الس د د دديب  (( عاْد د ددت ا ْ
م د د د د شد د د ددد دد د د ددو ال ا صد د د دداص واحلد د د دددود ،فذمند د د ددا هد د د ددو ملراعد د د ددا
َعددارض الرْحددة واملش د ة ،كمددا فشددار إليددت قولددت َعددا  :ولَكددم ا
َ ْ
ا
صدددد ا
داص َ يَ د د د ددا ٌ ، )26(فال ص د د د دداص واحل د د د دددود ش د د د ددد عل د د د ددى
الْ َ
اجلسا  ،ورْحة ب ية السا .

وأما رحمة اإلسالم باألمم غير المسلمين ،فإنميا نعنيي بيه

رحمتيييه بي يياألمم الداخلييية تحي ييت سي ييلطانه وهي ييم أهيييل الذمي يية،

ورحمت ييه به ييم ع ييدم إك ييراههم عل ييى مفارق يية أدي ييانهم ،وإج ييراء

العدل بينهم في األحكام بحيث لهم ما للمسيلمين ،وعلييهم

ما عليهم في الحقوق العامة.
ا
ي قول د ددت َع د ددا  :إاَال َر ْْحَد د دةَ
ه د ددوا وإن فرهلل د ددد د د دالْ َع د ددالَم َ
ا ا
ي السددوا مد فندواا املخلوقددات ات احليددا  ،فددذن الشدرهللعة
ل ْل َعددالَم َ
َتعلددإ ددأ واك احليدوان معاملددة اإلنسددان إهللددان ،وانتواعددت ددت ،إ
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هو خملوق ْلج اإلنسان ،قاك َعا  :ه َو الَ اوش َخلَ َإ لَك ْدم َمدا
()24
ا ْاْلَر ا ا
دام َخلَ َ َ،د د ددا لَكد د د ْدم فا َي،د د ددا اد ْ
ض َمج َيعد د دداَ  ، و ْاْلَنْد َعد د د َ
ْ
ذٌ
ا
ا
ا
ا
ا
دي
َوَمسَ ددافاس َومْسد َ ،ددا َد دأْكلو َن َولَك د ْدم ف َي ،ددا َمجَ د ٌ
دي َرحي ددو َن َو د َ
داك د َ
َ ْسد د َدر و َن َوَْحت ام د د فَثْد َ د ددالَك ْم إا َ دَلَد د َدد َملْ َكون د دوا َالاعايد د ادت إاَال ا اشد د ِّدإ
د إا َن رَكم لَر ٌ ا
يم.)25(
وذ َر ٌ
ْاْلَنْدو ا َ ْ َ
االنتوداا مبدا هللستودس دت
وقد ف نت الشرهللعة اإلسالمية للسا
م د احلي دوان ،ومل َددأ ن إ د لددك ،ولددولك كددرن صدديد الل،ددو،
دباق اخليد د
و ددرم َعد دوهلل احليد دوان لعد د فكل ددت ،وعد د ّد ف ،اؤن ددا س د َ
رخصة للحاجة الع و ،ودون.
دوك
ورإبددت الش درهللعة رْحددة احلي دوان ،ف َع د ْ فاَب هَرهللْد َدرَ فَ َن َرسد َ
داك (( :دَْيدسَ َمددا َرج د ٌ ميَْ اشددى اوَ ارهللد َدإ ا ْشددتَ َد َعلَْيد ادت الْ َعوَد ،
اللَد ادت  قَد َ
فَد َو َج َد اْتدَرا ،فَدسَدَ َك فا َي،ا ،فَ َش ار َ  ،ثَ َخَر َ  ،فَاذ َا َك ْل ٌ هللدَْل َ،م هللَأْك
ا
ال دَ د َدر امد د َ الْ َعوَد د ا  ،فَد َ د َ
داك الَرجد د  :لَ َ د د ْد دَلَ د َدغ َهد د َوا الْ َك ْلد د َ مد د َ
الْ َعوَ ا ام ْ الَ او َكا َن دَلَ َغ ام ِّ  ،فَدسَدَ َك الْباْترَ ،فَ َمدََ خ َودت َمدا َ ،ثَ
ف َْم َس د َكت ااويد ادت َ د َدىت َرقاد َدى ،فَ َس د َ ى الْ َك ْل د َ  ،فَ َش د َكَر اللَددت لَددت ،فَدعَ َود َدر
اا ا
لَت)) .قَالوا :هللا رس َ ا
داك:
َج َدرا ،فَد َ َ
وك اللَت َوإا َن لَسَا اِف َهدون الْبَد َ،دا ام ْل ْ
َ َ
()23
َ
َ
َجد د د ٌدر))  .فمد د ددا املد د ددا ش وامل د د د ّدر م د د د
(( اِف ك د د د ِّ َكباد د ددد َرطْبَد د ددة ف ْ
احليوان ،ف د ف ن قتلت ،وطردن ،لرتجيح رْحة السا على رْحة
الب ،د د ددا م .وه د د ددي َواص د د ددي اْل ك د د ددام مد د د د ه د د ددوا ال بيد د د د ك د د ددر
ال هللعوز الو يت َتبع،ا)) (.)27
فيظ،ر م كالم ا عاشور السا إ َعدد وك در مظداهر كوندت
 رْح ددة للع دداملي َص ددارهلل شد درهللعتت ،ف دداخرتت هل ددوا البح ددم
دراسددة ج يددة م د هددون اجل يددات ،الدديت َ د ز و ددور رْحتددت ،
وهي مسا تت التعام مس فه الومة ،ورْحتت هبدم ،فدالتعمإ
التعرذ على شخصديتت مد خدالك السدسة
دراسة س السيب  ،و ّ
السبوهللة الصحيحة ،كوي فن هللدفس عست الت،م املعر ة ،واالفرتا ات
الباطلددة ،واْلراجي د احلاقددد الدديت َظ،ددر ددي الويسددة واْلخددر
عض وسا اإلعدالم دالد الكودار ،د دىت عدض الدبالد
املستسددبة لدسددالم ،وفهلل داَ فددذن دراسددة الس د السبوهللددة َ د ز ف كددام
الشرهللعة اإلسالمية م ي التسظد إ يد التوبيدإْ ،لن سد َت
َ وبيإ ّي ْل كام هون الشرهللعة ،ومرَّ َعكد َّداهبا.
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والت مددت كتا ددة البحددم ال واعددد املتبعددة كتا ددة البحددو
العلمية اْلكادميية ،وقسمتت على م دمة ،وثالثة مبا م ،وخا ة
َت م فهم االستستاجات اليت َوص إلي،ا البحم.
فأم ييا المبح ييث األول :فخصص ددتت لتعرهلل د فه د الوم ددة لع ددة

واص ددوال اَ ،لتوقد د ف ،ددم َعرهللو ددت االص ددوال ي ،و ددبوت عل ددى
معسددان اللع دوش ،فددوكرت فيددت فهددم معددا الومددة اللعددة ،وفك رهددا
شيوعاَ ،وَداوالَ مما لت عالقة مبو وا ا سا.
ديب 
وأم ييا المبح ييث ال يياني :فخصص ددتت ل ددوكر وصد داهللا الس د ّ

أه الومة والتحوهللر م إهللوا ،م ،وقسدمتت علدى ثالثدة موالد ،
فأمد ددا املول د د اْلوك فد ددوكرت فيد ددت حتد ددر قد ددتل،م ع د د د ددإ وفمد ددا
املول د د د د د ل د د د د ددا فد د د د ددوكرت فيد د د د ددت حتد د د د ددر للم،د د د د ددم وانت اصد د د د دد،م
وَكل د دديو،م ف د ددوق ط د دداقت،م وفم د ددا املولد د د ال ال د ددم ف د ددوكرت في د ددت
حتر دخوك مسازهلم ع إ ن.
وأمييا المبحييث ال الييث :فخصصددتت لددوكر صددور م د مسا ددة

السيب  مس فهد الومدة و سد معداملت،م ((الي،دود فمنو جداَ)).
ّ
ويل التوفيإ.
وا ّ

المبحث األول

المطلب األول

تعريف أهل الذمة

تعريف أهل الذمة لغة
اللعة العر ية للداللة على

الومة لعةَ :وردت كلمة الومة
معان ع ّد  ،ف ،ا -مما لت عالقة مبو وا ا سا -العهد والكفالة،

ضيِّيعها(.)28
واألمان ،والحق والح ْرمة التي ي َذ ُّم م َ

فأما الومة مبع العهد والكفالة فمست قولت َعا َال هللدَْرقدبو َن
ا م ْاام َ إااال َوَال ا َمةَِّ ، )29(
فالو َمة :الع،د ،وا اإل ّك :احلاْل (.)61
اك َرسوك اللَ ات
اك :قَ َ
ومست فهلل اَ ما ورد احلدهللم َع ْ َج ارهلل َر قَ َ
َ
دت امْسدت ِّ
الو َمدة)) ( .)61فَش :فَن لكد
(( :فَميَدا َعْبدد فََ َدإ فَد َ د ْد َارَ ْ
فَ د د ددد م د د د د ا ع ،د د ددداَ د د دداحلو و ا
الكالهللَد د د ادة ،ف د د د داذ ا فَلْ د د ددى ي د د دددن
إا التد َْ،ل َك اة ،فَو فع ما ِّرَم عليت ،فَو خال ما ف امَر دتَ ،خ َولَْتدت
ا َمة ا َعا (.)62
علي  (( :ا َميت َراهيست وفَنا ت
ومست فهلل اَ ما ورد ع ّ
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زعيم)) ( .)66فَش :ما وع،دش َرْه ٌ الوفا ت(.)64
قد د د دداك اجلرجد د د ددا ((( :)65الومد د د ددة لعد د د ددة :الع،د د د ددد ْ،لن ن د د د ددت
هللوج الوم)) (.)63
()67
الع ْ،ددد فذندَدت هللسد َمى امام داَْ ،لن
وقدداك ا د فددار
فأمددا َ
ّ (( :
اإلنسد د د ددان هلل د د د د َوم علد د د ددى إ د د د دداعتت مسد د د ددت .وهد د د ددون طرهلل د د د ددة للعد د د ددر
مس د د د د ددتعملةٌ ،و ل د د د د ددك ك د د د د د دوهلم :ف د د د د ددال ٌن د د د د ددامي ال د د د د د ِّدومار ،فش
َْحيمي الشَي َ الوش هللع ا  ،و دامي احل ي دة ،فش َْحي امدي مدا حي ّدإ
عليت فن ميسَد َعت)) (.)68
وفما الومة مبع األمان ،فمست مدا ورد احلددهللم َعد ْ َع ْمد ارو
داك َرسد ددوك اللَد د ادت :
داك :قَد د َ
ْ د د ا شد د َدعْي َ َع د د ْ فَايد د ادت َع د د ْ َجد دددِّنا قَد د َ
((الْم ْس د ددلامو َن َدتَ َكافَد ددأ اد َم د دداؤه ْم هللَ ْس د د َدعى اد د ادو َمتا اْ ،م ف َْدنَد دداه ْم))(.)69
ِّ
فالو ّمددة هسددا مبع د اْلَمددان ،هلل ددوك :إا ا ف َْعوددى الرج د م د اجلددي
الع ددد َو فَمان د داَ ،جد دداز ل ددك عل ددى مجيد ددس املس ددلمي ول دديد هلد ددم فَن
ُيْ اوددرون ،وال فَن هللدَْسد دوا عليددت ع،دددنِّ ،
فالو َمددة هددي اْلَمددان ،وهلددوا
ا
وي اْلَمان على ا َم اة اجلاْهللَدة الديت َاخدو
مسي امل َ
عاهد ِّميّاَْ ،لَنت ف ْع َ
مست ،فَ م ف َدوا اجلاْهللة افمسوا على دما ،م وفمواهلم(.)41
ومس ددت فهلل د داَ م ددا ورد احل د ددهللم دع ددا املس ددافر(( :اقْلاْبس ددا
او َم َة)) ( .)41فَشْ :ارد ْدنا إا فَهلسا َّمسي(.)42
ضيِّيعها ،فمست ما
وفما الومة مبع الحق والحرمة التي ي َذ ُّم م َ
َس دلَ ام ِّى َع د ْ فَايد ادت فَندَدت
ورد احل ددهللم َع د ْ َ َجددا ا ْد ا َ َجددا َ اْل ْ
وك اللَ ات َما هلل ْو اه َع ِّ َم َو َمةَ الَر َ ااا؟))(.)46
اك (( :هللَا َرس َ
قَ َ
فاملو َم د ددة :د ددالوتح َم ْو َعلد د دةٌ مد د د الد د د َوم ،و الكس د ددر مد د د ِّ
الو َم د ددة
َ
وال ِّ ددمام .وقي د  :ه ددي ال َك ْسددر وال َوددتح :احلَددإ واحل ْرمددة الدديت هلل د َوم
م َ دديّع،ا ،واملد دراد مب َو َم ددة الَر دداا :احلَ ددإ ال د دالَ ازم ا َس ددب الَر دداا،
دأك :مددا هلل ْسد ا عددي َ د َإ امل ْر ددعة د َدىت فكددون قددد ف َدهللتددت
فكأندَدت سد َ
كددامال؟ وكددانوا هللسددتَ احبون فن هللدعودوا لالمر ددعة عسد َدد فاصد ا
ديب
داك ال َ
صد ِّ
ْ
َ
ْ
َْ
()44
ا
فجرهتا .
شيتاَ سو ْ
ومست فهلل اَ قوك الشاعر(:)45
اْلجَر ،فَو َ ى امامة صا
َك ْ َع ْوجةَ َجي اهللكما ا عسدها هبا ْ

امامةْ :رَمةٌ و إ(.)43
ومست فهلل اَ قوك الشاعر(:)47

فال َدْسشدونا م فَخيكم امامةَ

ا
الع اوهللر َك اويل،ا
وهلل ْسلم ف ْ
َصدا َ َ
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ِّ
فالومام :ك رمة َد ْل مك إا ا َ يَد ْعتَ،ا امل َو َمة(.)48
َ
ومست فهلل اَ قوك العر  :فالن لت ا َمة .فَش :إ( .)49وَ وك
ا
مام .فَش :إ(.)51
العر فهلل اَ :وللرفيإ على الرفيإ ٌ
ومسِّد د د ددي فَه د د د د ِّ
الو َمد د د د ادة ا َم د د د دةَ لد د د دددخوهلم ع،د د د ددد املسد د د ددلمي
َ
وفَم ددا م ،ول ددولك هللس ددمى فَهد د الع ،ددد فَهد د ِّ
الو َم د ادة ،فرجد د ا ِّم ددي
َ
معسان :رج لت ع،د(.)51
المطلب ال اني

تعريف أهل الذمة اصطالحا
عد د د َدرذ عد د ددض املعاص د د درهلل فه د د د الومد د ددة اصد د ددوال َ ا ول د د ددت:
(( املواطس د د د د د ددون إد د د د د د د املس د د د د د ددلمي الد د د د د د دوهلل حيمل د د د د د ددون جسس د د د د د ددية
الدولة اإلسالمية)) (.)52
قلدت :وهدوا َعرهللد إد دقيدإ ،فكلمدة ((إد املسددلمي))
َعرهللد البا ددم املعاصددر َشددم كد الكوددار ،وهسدداك مد الكوددار
م ال هلل ب مست ع د الومة ،كاملرَد م َال.
و عد السظر َعرهلل عض الو ،ا املت دمي لع د الومة -
عرف دون أنددت(( :إقييرار بعييض الكفييار علييى كفييرهم بشييرط
يددم ّ
بييذل الجزييية ،والتيزام أحكييام المليية)) (- )56ميكد َعرهللد فهد

الوم د ددة تعرهلل د د د فدق وه د ددو :أنهي ي ييم الكتي ي ييابيون -ومي ي يين جي ي ييرى
مجيراهم -الييذين رضيوا بجريييان أحكيام الملية علييهم ،فبييذلوا
الجزية( ، )54والتزموا بأحكام أهل الذمة في دار اإلسالم.
فمددا املساسددبة ددي املعد اللعددوش واملعد االصددوال ي فظدداهر

جلّيددة ،إ تعهييدت الدولددة اإلسددالمية وتكفل ييت اماهللددة الددومي،
وعدددم التعددرض لددت

نوسددت وفهلددت ومالددت ددأ  ،وفعوتددت األمييان

على لك ،فأصبح الدومي ا حيق وحرمية ،م ا د ولدت للج هللدة،
والت امت ْل كام وقواني الشرهللعة اإلسالمية.
فال َسا

داللة كلمدة الومدة علدى معدا العهيد والكفالية،

ض ي ي ي ييِّيعهاْ ،لن
واألم ي ي ييان ،والح ي ي ييق ،والح ْرم ي ي يية الت ي ي ييي يي ي ي ي َذ ُّم م َ
التعرهللد د د االص د ددوال ي هللش د ددتم عل د ددى مجي د ددس املع د ددا املت دم د ددة،
كما سبإ .وا فعلم.
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المبحث ال اني

وصايا النبي  بأهل الذمة والتحذير من إيذائهم

المطلب األول

تحريم قتلهم بغير حق
َ
اك :قَ َ
فَد َع ْ َعْب اد اللَ ات ْ ا َع ْم َرو قَ َ
اك َرسوك اللت َ (( :م ْ قَدتَ َ
اجلسَد ادة ،وإا َن ارحي،ددا لَي ا
ا
ديال ام د ف َْه د ا ِّ ا ا
وجددد م د ْ
الو َمددةَ ،ملْ َجي د ْد ارهللد َدح َْ َ َ َ َ
قَتد َ ْ
ا ا ا
ي َع َاما)) (.)55
َمس َ ف َْرَع َ
رمد ددة قت د د الد ددوميي ،و د د
فاحل د ددهللم وا د ددح وص د درهللح
دم د ددا ،م ،إ ش د دددد الوعي د ددد عل د ددى م د د د هت د ددك رم د ددة دمد د ددا ،م،
ديب  اعتد د دددا املسد د ددلم علد د ددى الد د ددومي إ د د ددا عظيمد د ددا،
واعت د د د السد د د ّ
وهو مستحإ للع و ة-على اختالذ لك ي الو ،ا  -كما
عليت دفس دهللتت.
()53
قاك املعي (( :إ ا ولوا اجل هللة ل م قبوهلا ،و درم قتداهلم،
ل ا
وك ا َعا  :قَاَالوا الَ اوهلل َ َال هللد ْاامسو َن االلَ ات إ قولتَ َ  :ىت
اجلا هللدةَ عد هللد َدد وهدم صد ا
داإرو َن ، )57(فجعد إعوددا اجل هللددة
هللد ْعودوا ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
إاهلل ددة ل ت دداهلم ،فم ددىت ددولوها ،مل جي د د قت دداهلم ،وق د ا
دوك الس دديب :
((فَ د د د ْادع،م إ فدا ا ْا
ا
وك ،فَاقْدبَ د د د ْ ام د د دْسدْ ،م
َجد د ددا َ
اجل ْهللَد د دةَ فَ د د دذ ْن هد د د ْدم ف َ
َوك َ َعْسدْ ،م)) (.)58
المطلب ال اني
تحريم ظلمهم وانتقاصهم وتكليفهم فوق طاقتهم
َع د اع د َد َ ام د فَ دسَددا ا فَص ددحا ا رسد ا
دوك اللَد ادت َ ،ع د ْ َّ َددا ا اْ ،م
ْ ْ
ْ
ْ َ َ
ا ()59
اك(( :فَالَ مد لَلَدم مع ا
ا
ا
َ
اه َددا ،فَوا
دنْديَةَ َ ،ع ْ َرسوك اللت  ،قَ َ
َْ َ َ
ا ا()31
()31
َخ د َو امْسددت َشد ْديتَا اعَد ْا
صددت  ،ف َْو َكلَ َوددت فَد ْدو َق طَاقَتددت  ،ف َْو ف َ
انْدتَد َ َ
اطي ا ندَ ْو َ
د ،فَأَنَا َ اجيجت( )32هللدَ ْوَم الْ ا يَ َام اة)) (.)36
ومعل د ددوم مد د د الد د ددهلل ال د ددرور فن((السص د ددوص العام د ددة حت د ددرم
الع د دددوان عل د ددى اآلخ د د درهلل  ،ق د دداك ا َع د ددا  :إا َن اللَ د ددتَ َال احي د د د
الْم ْعتَد اددهلل َ  ، )34(كمددا سددس العدددوان علددى اآلمسددي املسدداملي ،قدداك
اا
ي ، )35(والظلد د ددم
ا َع د ددا  :فَد د د َدال ع د د د ْد َوا َن إاَال َعلَ د ددى الظدَ د ددالم َ
حم ددرم ك د د ش د درهللعة ،وا َع ددا ال هللر ددى ظل ددم إ د د املس ددلم،
كما ال هللر ى ظلم املسلم ،وقدد فخد َعدا فندت ال هللظلدم السدا
شد دديتاَ ،فد دددخ عمد ددوم هد ددوا اللو د د مجيد ددس السد ددا م د د مسد ددلم
وإ مسلم)) (.)33
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فيج د الك د عددس،م وْح داهللت،مْ ،ل ددم صدداروا ج د اَ م د دار
اإلس د ددالم ،والتد د د م املس د ددلمون د ددأمس،م وْح د داهللت،م مد د د فش اعت د دددا
س دوا فكددان م د املسددلمي ،فم م د إ د هم ،مبوج د ع ددد الومددة
الوش ف رم مع،م.
ج ددا املع ددي((( :)37وإ ا ع ددد الوم ددة ،فعلي ددت ْح داهللت،م م د
املسلمي ،وفه احلر  ،وفه الومةْ ،لنت الت م الع،د وظ،م،
وهلددوا قدداك علددي  :إمنددا ددولوا اجل هللددة ،لتكددون فم دواهلم كأموالسددا،
ودم دداؤهم ك دددما سا ،وق دداك عم ددر  وص دديتت للخليو ددة ع دددن:
وفوص د دديت أه د د د م د ددة املس د ددلمي خ د د د اَ فن هلل د ددو هل د ددم ع ،د دددهم،
وحيا م ورا ،م)).
ه عض الو ،دا إ ف عدد مد لدك ،إ كمدوا دأن
اش ددية ا د د
لل ددم ال ددومي فش ددد إ د داَ مد د لل ددم املس ددلم ،ج ددا
عا دهلل (َ (( :)38وَْحترم اإيبَتت َكالْم ْسلا ام ،اْلَنَت ا َع ْ اد ِّ
الو َم اةَ ،و َج َ لَت
ا
مالَسَد ددا ،فَ د داذ َا رم د د ا
دت اإيبَتد ددتَ ،د د ْ قَد ددالوا:
دت إيبَد ددة الْم ْسد ددل ام َ رَم د د ْ
ََ ْ
َ
ِّ
َ
ْم الذ ِّم ِّي أَ َش ُّد)).
إن ظ ل َ

ومسس الو ،دا َعدوهلل فهد الومدة إن امتسعدوا مد فدا اجل هللدة،
ا َ
السيب  فعد ه َشدامَ ،عد ْ
فو َأخروا ع لك استساداَ على سسة ّ
ا
ا
ا َ
ا ا
فَايد ددتا ،قَد د َ
داكَ :م د دَر ه َشد ددام ْد د َ كد دديم ْد د ا د دَام َعلَد ددى فندَ ددا َ م د د َ
اْلَنْدبَددا ا ( )39اال َشد ادام قَد ْد فقايم دوا اِف ال َشد ْدم ا
داكَ :مددا َش دأْندْ ،م؟
د ،فَد َ د َ
دوك اللَ ادت
قَالوا :باسوا اِف ْ
اك اه َش ٌام :فَ ْش َ،د لَ َس ام ْعت َرس َ
اجلاْهللَاة ،فَد َ َ
 هللدَ ددوك(( :إا َن اللَددتَ هللد َعد ِّدو الَد ادوهلل َ هللد َعد ِّدو و َن السَددا َ اِف الدددنْديَا))،
وزاد رواهللة(( :وزاد اِف اد ا
اكَ :وف اَم ه ْم هللدَ ْوَمتا َو ع َمْيدر
هللم َج ارهلل َر قَ َ
ََ َ َ
َ
ا ا
ي ،فَد د َدد َخ َ َعلَْيد د ادت ،فَ َح َدثدَ ددت ،فَد دأ ََمَر هبااد د ْدم،
ْد د َسد د ْدعد َعلَد ددى فلَ ْسد ددو َ
فَخلوا)) (.)71
املعد د ددامالت
فالش د د درهللعة اإلسد د ددالمية ال َود د ددرق د د ددي السد د ددا
اإلنسانية ،وإن اختلووا الدهلل والع يدد  ،لدولك فر دت حت يدإ
العدك دي السدا مجيعداَ ،و رمدت الظلدم عامدة ،وَكولدت اماهللدة
الد د دددما  ،واْلم د د دواك ،واْلع د د دراض ،للمسد د ددلمي ولع د د د املسد د ددلمي،
وفمددرت اإلنصدداذ ددىت مددس الكوددار .قدداك ا َعددا  :هللَددا فَهللد َ،ددا
ا
ا
ي لالَ ات ش ََ ،دا َ االْ ا ْسد ا َوَال َْجيد ارَمسَك ْم َشدسَآن
الَوهلل َ ََّمسوا كونوا قَد َوام َ
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َ
ا
ا
ا
قَد ْوم َعلَى فََال َد ْعدلوا ْاعددلوا ه َدو فَقْد َدر للتَد ْ َدو َوا دَ دوا اللَدتَ إا َن اللَدتَ
َخبا ٌ امبَا َد ْع َملو َن.)71(
المطلب ال الث

تحريم دخول منازلهم بغير إذن
َع د ا الْعاْرَد ا
داك :ندََلْسَددا َم د َدس السَ دا ِّ 
داض ْ د ا َس ددا ارهللَةَ الس دلَ ام ِّى قَد َ
خيب ددر ،ومعددت مد معددت ام د فَصد اا
صددا ا َخْيبَ د َدر َرج دالَ
دحا تَ ،وَكددا َن َ
َ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ
داك :هللدَدا حمَ َمددد فَلَكد ْدم فَ ْن
َمددا ارَدا( )72مْس َكد َدرا ،فَأَقْدبَد َ إا َ السَدا ِّ  ،فَد َ د َ
ا
ا
َ ْو َاوا ْحَرنَاَ ،وَدأْكلوا َََرنَداَ ،وَ ْ د ار وا ن َسدا َنَا؟ فَدعَ د َ هللدَ ْعد ا السَدا َ
ذ ارَكد فَدرسددك ،ثَ ندَ ا
َ
داد :فَالَ إا َن ْ
َ ،وقَد َ
اجلَسَدةَ
داك(( :هللدَدا ا ْد َ َعد ْدو ْ ْ َ َ َ
ا ا
ا
ا
داجتَ َمعوا ،ثَ
صدالَا)) .قَد َ
اجتَ امعدوا لال َ
داك :فَد ْ
الَ َحتد إاالَ لمد ْدام َ َ ،وفَن ْ
اا
داك(( :ف ََحيس د فَ دددكم مت ا
َكتَددا
دام ،فَد َ د َ
ص دلَى هبددم السَ دا  ،ثَ قَد َ
َ
َ ْ
َْ
ا
ا
ا
َعلَى فَ ارهلل َكتت قَ ْد هللَظ فَ َن اللَتَ َملْ حيَ ِّدرْم َش ْديتَا إاالَ َمدا اِف َهد َوا الْ ْدرَّن،
فَالَ َوإا ِِّّن َ -واللَد ادت -قَد ْد َو َعظْددتَ ،وف ََمد ْدرتَ ،وندَ َْ،يددت َع د ْ فَ ْشدديَا َ إاند ََ،ددا
ا
ا
َم ي ِحي َل لَك ْيم أَ ْن تَي ْدخلوا
لَم ْ الْ ْرَّن ،ف َْو فَ ْك َرَ ،وأَ َن اللَهَ  ل ْ
ِ ِ ِ َ ِِ
ا اا
بيي ي َ
يوت أ َْه ي ِيل الْكتَيياِ إّل بي يإ ْذنَ ،والَ َ د ْدر َ ن َسددا ْ ،مَ ،والَ فَ ْك د َ
ا َا اراه ْم ،إا َا ف َْعوَْوكم الَ اوش َعلَْي اْ ،م)) (.)76
هلل ددوك الدددكتور عبددد الكددر زهللدددان(( :وهللتمتددس الددوميون ارمددة
املس د ددك  ،ف د ددال هلل د دددخ ف د ددد عل د ددي،م إال د ددذ م ور د دداهمْ ،لن
مسددك الشددخ مو ددس فس درارن ،وحم د ياَددت اخلاصددة مددس فف دراد
عا لتت ،وفيت فموالت ،فم الوبيعدي فن هللكدون هلدوا احملد رمدة ،ال
جي ددوز ْل ددد فن ُيرق ،ددا ،فو هللعت دددش علي ،دداْ ،لن االعت دددا عل ددى
رمة مسك الشدخ اعتددا علدى الشدخ نوسدت ،وقدد قلسدا:
فن الش د درهللعة اإلس ددالمية حت ددرم االعت دددا عل ددى ال ددومي ،وق ددد ن د د
ال رَّن الكر على املسس م دخوك مساك الع ع إ م ،قاك
َعددا  :هللدَدا فَهللد َ،ددا الَد ادوهلل َ ََّمسدوا َال َد ْدخلوا ديوَددا َإْي د َدر ديددوَاك ْم َ د َىت
َ ْستَأْناسدوا َوَ َسدلِّموا َعلَددى ف َْهلا َ،ددا َلاكد ْدم َخْي دٌدر لَكد ْدم لَ َعلَكد ْدم َد َو َكرو َن
ا ا ا
وها َ َدىت هللد ْدا َ َن لَك ْدم َوإا ْن
فَاذ ْن َملْ ََتددوا ف َي،دا ف َي،دا فَ َ َددا فَ َدال َد ْدخل َ
قاي د د َ لَكد ددم ْاراجع د دوا فَد د ْداراجعوا هد د َدو ف َْزَكد ددى لَكد د ْدم َواللَد ددت امبدَ ددا َد ْع َملد ددو َن
ا
ديم )74(وهددوا الددس ال درَّ الكددر هللشددم عمومددت الددوميي،
َعلد ٌ
فال جيوز ْل د فن هللدخ يوهتم ع إ ن مس،م)) (.)75
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المبحث ال الث

صور من سماحة النبي  مع أهل الذمة وحسن
معاملتهم -اليهود أنموذجاً-
ا
َشد د َد السَ ددا ا َع د َدد َاوَ لالَ د ادوهلل َ ََّمسد دوا
ق دداك ا َع ددا  :لَتَج د َدد َن ف َ
ود َوالَ اوهلل َ فَ ْشَركوا.)73(
الْيَدَ ،
هلل ددوك سدديد قو د ((( :)77إن صدديعة العبددار حتتم د فن َكددون
خوا داَ للرسددوك  ،وفن َكددون كددولك خوا داَ عامددا خددر خمددر
العم ددومْ ،لن ددت هللت ددم فمد دراَ ل دداهراَ مكش ددوفاَ جي دددن كد د إنس ددان.
وهي صيعة هلدا نظا رهدا اْلسدلو العدرب الدوش ند ك دت ال درَّن
الك ددر  . .وه ددي كلت ددا احل ددالتي َوي ددد معساه ددا الظ دداهر ال ددوش
َادهللت . .فذ ا َ رر هدوا فدذن اْلمدر الدوش هلللودت السظدر صدياإة
العبددار هددو َ ددد الي،ددود علددى الدوهلل فشددركوا صدددد ف ددم فشددد
السددا عددداو لل دوهلل َّمس دوا ،وفن شددد عددداوهتم لدداهر مكشددوفة،
وفمر م رر هللران ك م هللر  ،وجيدن ك م هللتأم !
نع ددم إن العو د د ددالواو التعب د د الع ددرب هللوي ددد اجلم ددس ددي
اْلم درهلل وال هللويددد َع يبددا وال َرَيب داَ  . .ولك د َ ددد الي،ددود هسددا،
يم هلل وم الظ أ م فق عداو للوهلل َّمسوا م املشدركي -مبدا
ف ددم فص ددال فهد د كت ددا  -جيعد د هل ددوا الت ددد ش ددأناَ خاصد داَ إد د
املألوذ م العو الواو التعب العرب! إنت  -على اْلق -
هللوجت السظر إ فن كو م فه كتا مل هللع م احل ي ة الواقعدة،
وهددي ف ددم كال دوهلل فشددركوا فشددد عددداو لل دوهلل َّمس دوا! ون ددوك :إن
هددوا ((علددى اْلقد )) .وال هللسوددي هددوا ا تمدداك فن هللكددون امل صددود
هو َ دمي،م شد العدا على الوهلل فشركوا. .
و ي هللستأند اإلنسان َوس هدوا الت رهللدر الر دا دالواقس
التارُيي املشد،ود مسدو مولدد اإلسدالم دىت اللحظدة احلا در  ،فذندت
ال هللددرتدد َ رهللددر فن عدددا الي،ددود للدوهلل َّمسدوا كددان دا مداَ فشددد،
وفقسى ،وفعمإ إصرارا ،وفطوك فمداَ م عدا الوهلل فشركوا!
ل ددد واجددت الي،ددود اإلسددالم العدددا مسددو اللحظددة اْلو الدديت
قامت في،ا دولة اإلسالم املدهللسة .وكادوا لَمة املسلمة مسو اليوم
اْلوك الد ددوش فص د ددبحت في د ددت فم د ددة .وَ د ددم ال د درَّن الك د ددر م د د
الت رهللرات واإلشارات ع هوا العدا وهوا الكيد ما هللكوي و دن
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لتصوهللر َلك احلر املرهللر اليت شس،ا الي،ود على اإلسالم ،وعلى
رس ددوك اإلس ددالم  ،وعل ددى اْلم ددة املس ددلمة َارُي ،ددا الووهللد د ،
واليت مل خت حلظدة وا دد قرا دة فر عدة عشدر قرندا ،ومدا َد اك دىت
اللحظة هللتسعر فوارها فرجا اْلرض مجيعاَ.
ل د ع د الرسوك  فوك م دمت إ املدهللسة ،معاهد َعاهلل
مددس الي،ددود ،ودعدداهم إ اإلسددالم الددوش هللصدددق مددا ددي فهلل ددهلل،م
م د د التد ددورا  . .ولكد ددس،م مل هللو د دوا هبد ددوا الع،د ددد -شد ددأ م هد ددوا
كشأ م مس ك ع،د قوعون مدس رهبدم فو مدس فنبيدا ،م مد قبد ،
دات ديِّدسَ َ
َ
دات َوَمدا هللَكْودر
ىت قاك ا في،م َ  :ولَ َ ْد فَنْدَلْسَا إالَْي َ
دك َّهللَ َ
ا
ا ا
ا
هبَددا إاَال الْ َواس د د و َن ف ََوكلَ َم ددا َع َ
اه دددوا َع ْ ،د َددا ندَبَد د َون فَرهلل د ٌدإ م د دْسدْ ،م َد د ْ
فَ ْك َدرهم َال هللداامسو َن ولَ َما جا هم رس ٌ ا ا ا ا
ِّق لا َما
صد ٌ
ْ ْ
وك م ْ عْسد اللَت م َ
َ ََ َْ
هللإ ام َ الَ اوهلل َ فوَوا الْ اكتَا َ كاتَدا َ اللَ ادت َوَرا َ ل،دواراه ْم
َم َعْ ،م ندَبَ َو فَ ار ٌ
َكأَندَْ ،م َال هللدَ ْعلَمو َن.)78(
ول ددد ف ددمروا الع دددا لدس ددالم واملس ددلمي مس ددو الي ددوم اْلوك
الوش مجس ا فيت اْلو واخل ر على اإلسالم ،فلم هللعد للي،دود
ص ددووف،م م دددخ وال خم ددر  ،ومس ددو الي ددوم ال ددوش حت ددددت في ددت
قيدداد اْلمددة املسددلمة وفمسددك مام،ددا حممددد رسددوك ا  فلددم
َعد للي،ود فرصة للتسل !
ول ددد اسددتخدموا ك د اْلسددلحة والوسددا الدديت َوت ددت عس،ددا
عب رهلل د ددة املك د ددر الي،ودهلل د ددة ،وففادهت د ددا مد د د ق د ددرون الس د دديب ا د د د ،
والعبودهللة مصر ،والوك الدولة الرومانية.
ومس فن اإلسالم قد وسع،م عد ما اقت هبم املل والسح
على مدار التارهللخ ،فذ م ردوا لدسالم مجيلت علي،م فقبح الكيد،
وفْلم املكر مسو اليوم اْلوك.
ول ددد فلب دوا علددى اإلسددالم واملسددلمي ك د قددو اجل هللددر العر يددة
املشركة ،ورا وا جيمعون ال با املتورقة حلر اجلماعدة املسدلمة :
َ وهللدَ ول د د ددو َن لالَ د د د ادوهلل َ َك َو د د ددروا َه د د دداَال ا فَ ْه د د د َدد امد د د د َ الَ د د د ادوهلل َ ََّمسد د د دوا
َسبا َيال .)79(وملا إلب،م اإلسالم دو احلدإ -هللدوم فن كدان السدا
مس ددلمي -اس ددتداروا هللكي دددون ل ددت ددد املورتهلل ددات كتب ددت -مل
هللسلم م هوا الد إال كتا ا الوش َكو اوظت سبحانت-
وهللكي دددون ل ددت ال ددد ددي ص ددووذ املس ددلمي ،وإث ددار الو د ع د
طرهللددإ اسددتخدام ددهلل ي الع،ددد اإلسددالم ومد لدديد هلددم فيددت ف ددت
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م مسلمة اْلقوار .وهللكيدون لت تألي خصدومت عليدت فددا
اْلرض  . .ىت انت،ى هبدم املوداذ فن هللكوندوا العصدر اْلخد
هددم ال دوهلل هلل ددودون املعركددة مددس اإلسددالم ك د ش د علددى وجددت
اْلرض ،وهم الوهلل هللستخدمون الصليبية والوثسية هدون احلدر
الشداملة ،وهددم الدوهلل هلل يمددون اْلو داا وهللصددسعون اْل ودداك الدوهلل
هللتسددمون أمسددا املسددلمي ،وهللشددسو ا ر داَ صددليبية صدد،يونية علددى
ك جور م جوور هوا الدهلل !
ا ا
ا
وص دددق ا العظ دديم  :لَتَج د َدد َن ف َ
َشد د َد السَ ددا ا َع د َدد َاوَ للَ ددوهلل َ
ود َوالَ اوهلل َ فَ ْشَركوا. .
ََّمسوا الْيَدَ ،
إن الد ددوش فلّد د اْل د د ا علد ددى الدولد ددة املسد ددلمة الساشد ددتة
املدهللسة ،ومجدس دي الي،دود مد دي قرهللظدة وإد هم ،و دي قدرهلل
مكة ،و ي ال با اْلخر اجل هللر  . .هلل،ودش . .
والوش فلّ العوام ،ومجس الشرا م ،وفطلإ الشا عات ،فتسة
م ت ع مان  وما َالها م السكبات  . .هلل،ودش . .
ف ادهللدم رسدوك ا 
والوش قاد ْحلة الو س والكو
و الرواهللات والس  . .هلل،ودش . .
ث إن الددوش كددان ورا إثددار السعدرات ال وميددة دولددة اخلالفددة
اْلخد د د  ،وورا االن ال د ددات ال د دديت ا ت د دددفت ع د د د ك الشد د درهللعة ع د د د
احلك د د د د ددم واس د د د د ددتبداك ((الدس د د د د دتور)) هب د د د د ددا ع ،د د د د ددد الس د د د د ددلوان
عبداحلميد ،ث انت،ت ذلعدا اخلالفدة مجلدة علدى هللددش ((البود ))
فَاَورك  . .هلل،ودش . .
ول ددد كانددت احلددر الدديت شددس،ا الي،ددود علددى اإلسددالم فطددوك
فمدا ،وفعرض جماال ،م َلك اليت شس،ا عليت املشركون والوثسيون
على راوهتا -قددميا و ددهلل ا  . .إن املعركدة مدس مشدركي العدرمل ت ددد إ فك ددر مد د عشد درهلل عام ددا مجلت ،ددا .وك ددولك كان ددت
الع،ددد اْلوك .وفمددا العصددر احل ددهللم فددذن
املعركددة مددس فددار
راو املعركة ي الوثسية اهلسدهللدة واإلسدالم دراو لداهر  ،ولكس،دا
ال َبلغ راو الص،يونية العاملية(( ..اليت َعد املاركسدية جمدرد فدرا
هلددا)) ولدديد هسدداك مددا مياث د معركددة الي،ددود مددس اإلسددالم طددوك
اْلمد وعرض اجملاك إال معركة الصليبية.
ا
َش َد السَدا ا َع َدد َاوَ
فذ ا مسعسا ا -سبحانت -هلل وك:لَتَج َد َن ف َ
اا
ود َوالَ اوهلل َ فَ ْشَركوا. .
للَوهلل َ ََّمسوا الْيَدَ ،
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وهلل دم الي،ود الس على الوهلل فشركوا  . .ث راجعسا هدوا
َ دد الي،دود
الواقس التارُيي ،فذنسا ندرك طرفداَ مد كمدة ا
على الوهلل فشركوا!)) (.)81
وهلل ددوك ا د د ك د د (ْ(( :)81لن كو ددر الي ،ددود عس دداد ،وجح ددود،
ومباهتة للحإ ،و َإ ْمد للسدا  ،وَددسَ املدة العلدم ،وهلدوا قتلدوا
ك د د َا م د د اْلنبيد ددا  ،ددىت د دوا ت د د رس ددوك ا  إ د د مد ددر ،
وسحرون ،وفلَبوا عليت فشباه،م م املشركي)) (.)82
ديب  ل د ددي ،ولو ،فك د ددان
لك د د د م د ددس ل د ددك ع د ددامل،م الس د د ّ
((ر يماَ هبم ليساَ مع،دم ،ولدو كدان فظداَ إلدي ال لد  ،مدا َألودت
اجددة إ
ولددت ال لددو وال َتمعددت ولددت املشدداعر .فالسددا
كس ر يم وإ رعاهللة فا ة وإ شاشة مسحة وإ ود هللسع،م
اج ددة إ
و ل ددم ال هلل دديإ جب،ل ،ددم و ددعو،م ون ص دد،م . .
قل كب هللعوي،م وال حيتا مس،م إ عوا  ،وحيم وم،م وال
هللعس ددي،م هبم ددت ،وجي دددون عس دددن دا م داَ االهتم ددام والرعاهلل ددة والعو د
والسددما ة والددود والر ددا  . .وهكددوا كددان قل د رسددوك ا 
لسوست ق  .وال اق
وهكوا كانت ياَت مس السا  .ما إ
صدددرن ددعو،م البشددرش .وال ا تج د لسوسددت شدديتاَ م د فع دراض
هون احليا )) ( )86كما سسر

لك

الصور والسما

اآلَية مدس

فش ّد فعدا ت ،وفإلظ،م قلو اَ فال وهم الي،ود:
دت الْيَد،دود هللدَتَد َعاطَسدو َن اعْس َدد
َ -0ع ْ فاَب د ْدرَد ََ ،عد ْ فَاي ادت ،قَ َ
داكَ :كانَ ْ
وك َهل ْم :هللدَْر َْحك ْم اللَت ،فَ َكدا َن هللدَ دوك َهل ْدم(( :
َيب َ ر َجا َ فَ ْن هللدَ َ
السا ِّ
ا
صلاح َالَك ْم)) (.)84
هللدَ ْ،دهللكم اللَتَ ،وهلل ْ
فلم هللبخ علي،م السيب  دعا ت ،مس علمت شد عداوهتم لدت،
ولدعوَت ،دعا هلم اهلداهللة ،وإاصالر الباك.
ا
دوك اللَ د د ادت  اش د ددا َ
َ -0عد د د ْ فَنَد د َ
دت َرس د د َ
َ
دد فَ َن ْام د د َدرفََ هللدَ،ودهللَد د دةَ فََ د د ْ
ا ا
ا
مسم َ
ا ا ا
ومة ،فَأَ َك َ مْسد َ،ا ،فَجى َ هبَا إ َ َرسوك اللَت  ،فَ َسأَ َهلَا َع ْ
َْ َ
ا
داكَ (( :م د د د ددا َك د د د ددا َن اللَ د د د ددت
دك .قَ د د د د َ
دت :ف ََرْدت ْلَقْدتدلَ د د د د َ
َل د د د د َ
دك ،فَد َ الَ د د د د ْ
لايسلِّوَ ا
داكَ (( :علَ َدى)) .قَ َ
داك :ف َْو قَ َ
ك َعلَدى َ ااك)) .قَ َ
داك :قَدالوا :فَالَ
َ
ا ()85
ا
ا
ا
داك فَ َم د ددا زلْ د ددت ف َْعرفد َ ،د ددا ِف َهلَد د َدوات
داك(( :الَ)) .قَد د َ
ندَ ْ تدل َ ،د ددا؟ قَد د َ
رس ا
وك اللَ ات .)83())
َ
السيب  ،وعوا عس،ا الرإم م اعرتاف،ا جبرميت،ا ،فذنت
َرك،ا ّ
كان ال هللست م لسوست ،وهللستواد م احلدهللم فهلل اَ :فنت  كان
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هلل ب اهلدهللة م الكوار جبميس فصساف،م ىت فه احلر .
ا
َ -1ع د د ْ فَنَد د َ
ديب ،
دد  قَد د َ
داكَ :كد ددا َن إد د َدال ٌم هللدَ،د ددودش َُيْد دددم السَد د ا َ
داك لَ ددت:
ض ،فَأََددان السَ د اديب  هللدَع ددودن ،فَد َ َع د َدد اعْس د َدد َرف اْس د ادت ،فَد َ د َ
فَ َمد د ار َ
َطدس فَ دا الْ َ ا
ا
اسد ام
َسلا ْم)) ،فَدسَظََر إا َ فَاي ادت َوه َدو اعْس َددن ،فَد َ َ
((ف ْ
داك لَدت :ف ْ َ
احلَ ْمددد لالَد ادت الَد ادوش
َس دلَ َم ،فَ َخد َدر َ السَد اديب َ وهد َدو هللدَ ددوكْ (( :
 ،فَأ ْ
فَنْد َ َون ام ْ السَا ار)) (.)87
السيب .
فاحلدهللم دلي على جواز عياد الومي اقتدا
ّ
داكَ :كددا َن َسد ْدْ ،د سَدْي د َ ،
 -4ع د َعْبد َدد ال دَر ْْحَ ا ْد َ فاَب لَْيدلَددى قَد َ
وقَديد سع َد قَ ا
اع َدهللْ ا االْ َ ااد اسيَ اة ،فَ َمروا َعلَْي اَ ،مدا اجبَسَ َدازَ ،فَد َ َامدا،
َ ْ ْ َْ
ا
ا
ا
َش :مد ْ ف َْهد ا ِّ
فَ ا يد َهل َمددا :إاند ََ،ددا مد ْ ف َْهد ا ْاْل َْر ا
الو َمددة ،فَد َ د َداال:
ض .ف ْ
َ
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ت ت جسَ َازٌ ،فَد َ َام ،فَ ي َ لَت :إند ََ،ا جسَ َاز هللدَ،ودش،
َيب َ مَر ْ
إا َن الس َ
ت ندَ ْو َسا؟))(.)88
فَد َ َ
اك(( :فَلَْي َس ْ
دت ندَ ْو َسد ددا؟))
ديب  جلسد دداز الي،د ددودش ،وقولد ددت(( :فَلَْي َسد د ْ
ف يد ددام السد د ّ
دلي د د د علد د ددى مسا تد د ددت ،وَعظيمد د ددت للد د ددسود اإلنسد د ددانية ،ومراعاَد د ددت
ملشاعر السا مجيعاَ.
َ -5ع د ْ َسد ْد ،ا ْد ا فاََ َ ْ َم دةََ ،و َع ْ َرافا د اس ْد ا َخد اددهلل َ فَندََ ،مددا قَدداالَ:
خددر عبددد اللَد ادت د سدد ،ا د ا زهللد َدد ،وحميِّصددة د مسددع ا
ود ْد ا َزهللْد َدد،
َ َ َ َْ
ْ َ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َ ْ
ا
ا
ا
َ َىت إا َا َكانَا َْيبَدَر َد َوَرقَا اِف دَ ْع ا
صدة َجيدد
دض َمدا هسَال َ
دك ،ثَ إا َا حمَيِّ َ
َعب َد اللَ ات س َ ،قَتايالَ ،فَ َدفَدسَدت ،ثَ فَقْدبد إا َ رس ا
دوك اللَ ادت  ه َدو
َْ َْ
ْ
ََ َ
َ
َصعََر الْ َ ْدوام،
صة ْ َم ْسعودَ ،و َعْبد الَر ْْحَ ا ْ َس َْ ، َ ،وَكا َن ف ْ
َو َوهللِّ َ
ا
داك لَددت َرسددوك اللَد ادت
صددا ا بَدْي ات ،فَد َ د َ
فَد َو َه َ َعْبددد ال دَر ْْحَ ا ليَددتَ َكلَ َم قَدْب د َ َ
ص ددا ا بَان،
َ (( :كد د ِّا )) -الْكْبد د َدر اِف ِّ
ص د َدم َ
ت ،فَد ددتَ َكلَ َم َ
السد د ِّ  -فَ َ
وَ َكلَم مع،ما ،فَ َو َكروا لارس ا
وك اللَ ات َ م ْ تَ َ َعْب اد اللَ ادت ْد ا َس ْد، َ ،
َ َ ََ َ
َ
ا
َحتلاودو َن مَْ اس ا
صدا ا بَك ْم)) ،ف َْو
فَد َ َ
اك َهل ْم(( :ف َْ
َ
دي َمييسَدا ،فَدتَ ْسدتَح و َن َ
داك(( :فَدتد ْا ك ْم
((قَدداَالَك ْم)) .قَددالواَ :وَكْيد َ َْدلاد َ ،وَملْ نَ ْشد َدْ ،د؟ .قَد َ
ا ا
ي َميايسَدا)) .قَدالواَ :وَكْيد َ ندَ ْ بَد فَْميَدا َن قَد ْدوَم ك َودا َر ،فَدلَ َمدا
هللدَ،ود َ ْمس َ
ا
ك َرسوك اللَ ات  ف َْعوَى َع ْ لَت(.)91( )89
َرفَ َل َ
فم ت د د ف د ددد م د د صد ددحا تت  ف د ددد ف يد ددا الي ،د ددود
خي ،وقبولت ميي الي،ود عسدما فقسموا ف دم مل هلل تلدون ،ومل هللعلمدوا
قاَلت ،دلي ّي على مسا تت  مس الي،ود ،وهو إَمنا فع لك
سا على م ت ى كرم خل ت ،و س سياستت ،وجلبَا للمصلحة،
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ودفعددا للموسددد  ،وإطوددا َ لل ددا ر  ،وَألي َوددا لَإ دراض املتسددافر عسددد
َ
َعور الوصوك إ استيوا احلإ لتعور طرقت.
قد د د د د دداك السد د د د د ددووش((( :)91وا ه د د د د د د َوا دلاي د د د د د د لا ا
ص د د د د د د َح اة َمياد د د د د ددي
َ
َ َ
الْ َكافار والْ َو ا
اسإ)) (.)92
َ
ا
ا
ا
دوك اللَددت 
دحَر َرس د َ
َ -6ع د ْ َعا َش دةَ َر د َدي اللَددت َعْسد َ ،ددا قَالَد ْ
دتَ :س د َ
ا
صد امَ َ ،دىت َكدا َن َرسدوك
َرج ٌ م ْ َاي زَرهللْ َإ هللد َ اك لَدت :لَبايدد ْد ْاْل َْع َ
اا
َا
َي َ َوَمدا فَد َعلَدتَ َ ،دىت إا َا َكدا َن
اللت ُ يَيَ إلَْيت فَنَت َكا َن هللدَ ْو َع الش ْ
َ
داك:
ات لَْيدلَ َةَ ،وه َدو اعْس اددش ،لَ اكسَدت َد َعدا َوَد َعدا ،ثَ قَ َ
ات هللدَ ْوم ،ف َْو َ َ
َ َ
ا ا
((هلل ددا عا اش ددة ف َ ا
اسد دتَد ْوتَدْيتت فاي د ادت؟ فََ دداا
َ َ َ
يم ددا ْ
َش د َدع ْرت فَ َن اللَ ددتَ فَفْدتَ ددا ف َ
ا
ا
ا
داك
َرجد َدال ان ،فَد َ َعد َدد فَ َ ددد َا عْسد َدد َرفْسدديَ ،و ْاآل َخددر عْسد َدد ار ْجلَد َدي ،فَد َ د َ
ا
اكَ :موْبو ٌ ( .)96قَ َ
صا ا با اتَ :ما َو َجس الَرج ا ؟ فَد َ َ
فَ َ د َا ل َ
داكَ :مد ْ
اك :ا م ْش َ
َش َش ْي َ ؟ قَ َ
ص ام .قَ َ
طَبَت؟ قَ َ
اك :ا ف ِّ
اك :لَبايد ْ ْاْل َْع َ
داك:
داكَ :وفَهللْد َ ه َدو؟ قَ َ
َوم َشاطََة(َ ، )94وج ِّ طَْلد اس َخْلَ َدة َ َكد َر( .)95قَ َ
()93
ا
ا
دحا اات،
اهددا َرسددوك اللَددت  ا ندَدا َ مد ْ ف ْ
ا اْتد ار َ ْرَوا َن  ،فَأََ َ
َصد َ
ا
احلاسَددا ا ( ، )97ف َْو َكدأَ َن
اعددة ْ
فَ َجددا َ ،فَد َ د َ
داك :هللدَدا َعا َشددة َكدأَ َن َما َ َهددا ند َ َ
ر و َخْلا،ددا ر و ال َشددي ا
اط ا
دوك اللَد ادت ،فَفَد َدال
ي( .)))98قد ْلددت :هللدَدا َرسد َ
َ َ
َ
ِ
َ
داك(( :قَي ْد َعافَيياني اللييه ،فَ َك ِرْهييت أَ ْن أ َي ِّيور َعلَييى
اسددتَ ْخَر ْجتَت؟ قَد َ
ْ
()99
ا
ا
ِ
ِ
الن ِ
ت)) .
َاس فيه َش ًّرا ،فَأ ََمَر هبَا ،فَدفسَ ْ
ف ،ددون ص ددور فخ ددر م د د ص ددور َس دداحمت  م ددس الي ،ددود ،إ
صددوح ع د هددوا السددا ر ،ومل هلل تلددت ،وم،مددا هللك د م د اخددتالذ
الد دددافس م د د ورا لد ددك العود ددو( ،)111فد دداْلمر الد ددوش مل
السد ددا
ُيتلود دوا في ددت هد دو فن ددت عو ددا عد د الس ددا ر ،ومل هللااخ ددون ،وق ددد ك ددر
احلدداف ا د جددر الرواهللددات الدديت ورد في،ددا كددر العوددو شددي مد
التوصي ف اك َ (( :وقَ ْد َوقَ َس فَهللْ َ ا ا ارَواهللَة ااْ عيَدْيدسَةََ (( :وَك ارْهدت
فَ ْن فثا َعلَى فَ َ د ام ْ السَدا َشدارا)) .ندَ َع ْدم َوقَ َدس ا َ اددهللم َع ْم َدر ،
ا
َع ْ َعا ا َشة ،فَ ا ي َ :هللَا َرسدوك اللَدت لَ ْدو قَدتَد ْلتدت ،قَ َ
داكَ (( :مدا َوَرا َن مد ْ
ا
ديب ،
َعد د د َوا اللَ د ددت ف َ
َشد د د ّد))َ ،وا ارَواهللَد ددة َع ْم د د َدر (( :فَأ َ
َخ د د د َون السَ د د ّ
ذ ،فَد َع َوددا َعْسددت))َ ،وا َ د اددهللم َزهللْددد ْ د ف َْرقَددم(( :فَ َمددا َ َكد َدر
داعتَدَر َ
فَد ْ
ا
ا
ا ا
ص ددسَ َس اددتا ،وَال رَّن ا
َرس ددوك اللَددت  لد د َول َ
ش َش د ْديتَا ممَددا َ
َ َ
ك الْيَد ،ددود ّ
داك لَدتَ (( :مدا َْحَلَدك َعلَدى
َو ْج،ت)) َوا م ْر َس ع َمر ْ ْ
احلَ َكم ،فَد َ َ
ا
اجلاْهللدَدة قَد ْدوك
َم ا كاتَددا ْ
َهد َوا؟)) قَد َ
داك :د ّ الد َدنَان ))َ ،وقَد ْد َد َ دد َ
اا د اشدد،ا (( :فَ َن السَد اديب َ مل هللد ْ تلددت)) ،وف ا
ا
َ ْ
ْ َ
َخد َدر َ ا ْد َسد ْدعد م د ْ
َْ
ّ
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م ْر َس اع ْك ارَمة فَهللْ َ ا(( :فَنَت َملْ هللدَ ْ تلت)) (.)111
َ -7ع َعب اد اللَ ات س َ
داك :إا َن اللَدتَ لَ َمدا ف ََر َاد ه َدد َزهللْ ادد د
دالم ،قَ َ
ْ ْ
َ
ا
ا
ا
ا
المدات السب د َو َش ْدي ٌ إال َوقَد ْد
َس ْعسَةَ ،قَ َ
اك َزهللْدد د َس ْدعسَةََ :مدا مد ْ َع َ
ا ا َ
ا
دي نَظَدرت إالَْي ادت إاال اثْدسَتَد ْ ا
َخبد ْر َدا
دي َملْ ف ْ
َعَرفْدتد َ،ا َو ْجت حمَ َمد ْ َ 
اجلَ ْ،د ا َعلَْيد ادت إاال ا ْل َمددا،
امْسددت ،هللَ ْسدباإ ا ْلمددت َج ْ،لَددتَ ،وال َ اهللددد اشد َد ْ
داك
ذ ا ْل َمددت ام د ْ َج ْ،لاد ادت .قَد َ
فَكْسددت فَلْو د لَددت ْلَ ْن ف َخالاوَددت ،فَدأ َْع ار َ
احلجددر ا
ا
َا
ات َوَم َعددت
َزهللْددد د َسد ْدعسَةَ :فَ َخد َدر َ َرسددوك اللددت  هللدَ ْوَمددا م د َ ْ َ
ش،
َعلا ددي د د فاَب طَالاد د َ  ،فَأََ ددان َرجد د ٌ َعلَ ددى َرا ا لَتا د ادت َكالْبَ د َدد او ِّ
داك :هلل ددا رس د َ ا
َ
َسد دلَموا،
دوك اللَددت ،إا َن ْ
ص د َدر قَد ْرهللدَ دةَ ددي ف ددالن قَد د ْد ف ْ
فَد َ د َ َ َ
ا
َسد دلَموا فََ دداهم ال د ِّدرْزق
َوَد َخلد دوا ا ا اإل ْس ددالمَ ،وكْس ددت َ د د َدثدَْتدْ ،م إا ْن ف ْ
ر َإ د َددا ،وقَد د ْد فَص ددا دْتد،م س ددسَةٌ ،و اش د َد ٌ ،وقح ددو ٌ ام د الْعَي د ا
دم ،فَأَنَددا
َ ْ
َ
َ َ ْ َ َ
َ
ا
ا
ا
ا
َ
دوك اللدت فَ ْن َُيْرجدوا مد َ اإل ْسدالم طَ َم َعداَ ،ك َمدا َد َخلدوا
َخ َشى هللَدا َرس َ
فْ
ا
َ ا
ا
اا
دت،
دت فَ ْن َد ْرسد َ إالَ ْدي اْ ،م ا َش ْدي َعيدسدْ ،م ادت فَد َع ْل َ
فيت طَ َم َعدا ،فَداذ ْن َرفَهللْ َ
وك اللَ اتَ ،ما
اك :هللَا َرس َ
فَدسَظََر إا َ َرج َ إا َ َجانابا ات ف َران َعلاياا  ،فَد َ َ
داك َزهللْددد د َسد ْدعسَةَ :فَد َددندَ ْوت إالَْيد ادت ،فَد ْلددت :هللَددا
َا د َدي امْسددت َشد ْدي ٌ ،قَد َ
دك فَ ْن َبايعد ادي َ دْدرا معلومددا ام د ددا ا ا ددي فد َ
دالن إا َ
حمَ َمدددَ ،ه د ْ لَد َ
َ َ َْ َ ْ َ
ا
وما
َج ا َك َوا َوَك َوا؟ فَد َ َ
اك(( :ال هللَا هللدَ،ودشَ ،ولَ اك ِّي فَايع َ
فْ
ك ََْرا َم ْعل َ
إا َ فَجد ا َكد َوا وَكد َوا ،وال َسد ِّدمي ددا ا َ ددي فد َ
دالن)) .قد ْلددت :دَلَددى
ْ
َ َ َ َ
ا
ا
ا
ا
ي م ْد َ دداال مد ْ َ َهد َ ا
،فَدبَداهللدَ َع اي ،فَأَطْلَ ْ ددت ْيَدداا  ،فَأ َْعوَْيتددت َ دَدان َ
َ
داك(( :ا ْإددد
اه دا الَرج د َ ،فَد َ د َ
َج د ا َك د َوا َوَك د َوا ،فَأ َْعوَ َ
َْد َر َم ْعلددوم إا َ ف ْ
علَي ا،م ،فَأ ا
َعْسدْ ،م اهبَا)) ،فَد َ َ
داك َزهللْدد د َس ْدعسَةَ :فَدلَ َمدا َكدا َن قَدْبد َ َحمَد ِّ
َْ ْ
يص ادت واردا دادت،ا
ي فَو ثَدال َ  ،فََديتددت فَأَخد ْوت امبَج ادام اس قَ ام ا
ا
ََ
ْ َ
َ
َجد ا يَد ْدوَم ْ ا ْ
اْل َ
َونَظَْرت إالَْي ات اَو ْج َت َإلاي َ  ،فَد ْلت لَت :فَال َد ْ ا يَاي هللَا حمَ َمدد َ ِّ دي؟
فَد َواللَ د ادت َم ددا َعلا ْمد ددتك ْم ددي َعْبد د ادد الْموَلاد د ا لَ َموْ د د ٌَ ،ولَ َ د د ْد َكد ددا َن ايل
امب َخالَوَتاك ْم َعلا ٌمَ ،ونَظَْرت إا َ ع َمَرَ ،وإا َا َعْيدسَدان َدد َور اان ا َو ْج ا ،ادت
ا
ا
ا
داك :هللَدا َعددد َو اللَ ادت فََد ددوك
صد ارنا ،فَد َ د َ
كالْ َولَدك الْم ْسدتَدهلل ار ،ثَ َرَمدداا بَ َ
لارس ا
داحلَ ِّإ
صسَس اات َما ف ََر ؟ فَد َوالَ اوش دَ َع َدت ا ْ
وك اللَ ات َ ما ف ْ
َمسَسَ ،وَ ْ
َ
لَددوال مددا ف ددا ار فَدوَددت ،لَ ددر ت اسددي ا
دكَ ،وَرسددوك اللَد ادت 
د
ْس
ف
ر
ي
و
َ َْ َ ْ َ َ َ
ْ َ َ
ْ
َ
َ
ا
داك(( :يَييا ع َميير ،أَنَييا َوهي َيو
هللدَْسظددر إا َ ع َمدَر سددكون وَ د َداَد  ،ثَ قَد َ
ج إِلَييى غَْي ي ِر َه ي َذا ،أَ ْن تَيأْم َرنِي بِح ْس ي ِن األ ََد ِاء ،وتَيأْم َره
كنَييا أ ْ
َحي َيو َ
ِ
ِِ
اع ِة ،ا ْذه ِ ِ
ين
بِح ْس ِن التِّبَ َ َ ْ
ب به يَا ع َمر ،وأَ ْعطه َح َقهَ ،وِز ْده ع ْشي ِر َ
داك َزهللْد ٌد :فَد َو َه َ اب ع َمددر
ياعا ِمي ْين تَ ْميير َم َكييا َن َمييا َرَو ْعتَييه)) .قَد َ
صي ً
َ
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ا
داعا امد ْ َْد َر ،فَد ْلددتَ :مددا
صد َ
 ،فَأ َْعوَدداا َ ِّ دديَ ،وَز َادا ع ْشد ارهلل َ َ
اا
داك :ف ََم د َدرا َرس ددوك اللَد ادت  فَ ْن فَ ازهلل د َدد َك
داد هللَددا ع َم ددر؟ فَد َ د َ
َه ددون الِّهللَد َ
دت؟
دك ،قد ْلدت :وَد ْعد ارف اي هللَدا ع َمدر؟ قَ َ
َم َكا َن َمدا َرَو ْعت َ
داك :الَ ،مد ْ فَنْ َ
داك :فَ َمددا
احلَْب ددر ،قد ْلددتْ :
داكْ :
احلَْب ددر ،قَد َ
قد ْلددت :فَندَدا َزهللْددد د َسد ْدعسَةَ ،قَد َ
ا ا
دت؟
َد َع َ
دت لَدت َمدا قد ْل َ
دتَ ،وقد ْل َ
ت اَرسوك اللَدت َ مدا فَد َع ْل َ
اك فَ ْن فَد َع ْل َ
قد ْلت :هللا عمرَ ،مل َك ام عالم ا
دات السب د َوا َش ْدي ٌ إاال َوقَد ْد َعَرفْدتدت
َ َ ْ ْ ْ َ َ
ا
ا ا ا ا
دي نَظَددرت إالَْيد ادت إاال اثْدسَتَ د ْ ا
َخبد ْر َددا
دي َملْ ف ْ
َو ْجددت َرسددوك اللَددت  د َ ْ
اجلَ ْ،د َعلَْيد ادت إاال ا ْل َمددا ،فَد َ د ْد
امْسددت ،هللَ ْسدباإ ا ْلمددت َج ْ،لَددتَ ،وال هللَاهللدددن ْ
ف ْخا َد،ما ،فَأ ْش ا،د َك هللا عمر فَ ِّ قَ ْد ر ا ديت االلَ ادت رادا ،واا اإلس ا
دالم
َ َ ْ
َ
َ َ
ْ َ
َ
ادهللسَاَ ،وامب َح َمد نَبايااَ ،وف ْش ا،د َك فَ َن َشوَْر َم اايل َ -وإا ِّ فَ ْك َدرَها َمداال-
دك
ص َدقَةٌ َعلَى ف َم اة حمَ َم َد ،فَد َ َ
اك ع َمدر  :ف َْو َعلَدى دَ ْع ا د اْ ،م ،فَاذنَ َ
َ
ال َسع،م .قد ْلت :فَو َعلَى دع ا ا،م ،فَدرجدس عمدر وَزهللد ٌد إا َ رسدوكا
َْ ْ َ َ َ َ َ ْ
ْ
َ
َ ْ
ا
ا
داك َزهللْد ٌد :فَ ْش َد،د فَ ْن ال إلَدتَ إال اللَدتَ ،وفَ ْش َد،د فَ َن حمَ َم َددا
اللَ ات  ،فَد َ َ
ا ا
ص د د د د َدقَتَ ،وَاهللدَ َعد د د ددتَ ،و َش د د د د اَ ،د
َعْبد د د دددن َوَرسد د د ددولت َ ،و ََّم د د د د َ د د د ددتَ ،و َ
معت مش ا
دوك م ْ دباال َإْيد َدر مد ْد ا َر،
اه َد َكا ََ ،ثَ َددو ِّ َزهللْد ٌد ا َإد ْ َوا َدب َ
ََ َ َ
()112
َرا َم اللَت َزهللْ َدا)) .
قل د د د ددت :وال حيت د د د ددا ه د د د ددوا املوقد د د د د إ َعلي د د د ددإ ،إ كان د د د ددت
ه ددون املعامل ددة اإلنس ددانية مد د الس دديب  م ددس ه ددوا الي ،ددودش س ددببَا
دخولت اإلسالم.
َلددك صددور م د مسا ددة السدديب  مددس الي،ددود ال دوهلل قدداك ا
ا ا
ا
دود
َع ددا ف ددي،م :لَتَج د َدد َن ف َ
َش د َد السَددا ا َع د َدد َاوَ للَددوهلل َ ََّمس دوا الْيَد ،د َ
َوالَ اوهلل َ فَ ْشَركوا.)116( 

الخاتم يية
هددوا مددا َيسددر يل و د ا َعددا م د عددرض ْلهددم مالمددح
َعام د الرس ددوك  م ددس فهد د الوم ددة ،ومسا ت ددت مع ،ددم ،ال س دديما
الي،دود -مو دوا البحدم -وميكسدي َلخدي

درات البحدم فيمددا

هلللي:
ديب َ  :-وَمد ددا
 -0ق دداك ا َعد ددا كتا ددت الع هلل د د -خماطبَ ددا السد د ّ
ا ا
ي.)114(
ف َْر َس ْلسَ َ
اك إاَال َر ْْحَةَ ل ْل َعالَم َ
 -0هون اآلهللة مشتملة على وص جامس لبع ة حممد ،
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عموم،ا ودوام،ا ،و لدك
وم هللت،ا على سا ر الشرا س م هللة َساس
َ
كو ا رْحة للعاملي.
 -1اشدتملت هدون اآلهللددة وجداز فلوال،ددا علددى مددر الرسددوك عليددت
الصال والسالم ،ومدر مرسدلت َعدا  ،ومددر رسدالتت دأن كاندت
مظ،ر رْحدة ا َعدا للسدا كافدة ،و أ دا رْحدة ا َعدا ل دت،
ف ،ددي َشد دتم عل ددى فر ع ددة وعشد درهلل رفد داَ دددون ددرذ العود د
املرس د إلددي،م،
الددوش عووددت ددت ،كددر فيددت الرسددوك ،ومرسددلت ،و َ
والرس ددالة ،وفوص دداذ ه دداال اْلر ع ددة ،م ددس إف دداد عم ددوم اْل دواك،
واستعراق املرس إلي،م ،وخصوصية احلصر.
َ -4سك َ ر ْْحَدةَ للتعظديم ،إ ال م ت دى إلهلل دار التسكد هدوا
امل ددام إ د إراد التعظدديم ،وإال ل ي د  :إال لسددر م العدداملي ،فو إال
فن ددك الرْح ددة للع دداملي ،ول دديد التسكد د لدفد دراد قوعد داَ ،لظ ،ددور ف ّن
امل دراد جددسد الرْحددة ،وَسك د اجلددسد هددو الددوش هللعددرض لددت قص ددد
إراد التعظيم.
 -5انتصدا َ ر ْْحَدةَ علددى فندت دداك مد دم املخاطد جيعلددت
وصددواَ م د فوصددافت ،فددذ ا ان ددم إ لددك ادصددار املوصددوذ
هددون الصددوة ،صددار م د قصددر املوصددوذ علددى الصددوة ،فويددت إميددا
لوي إ فن الرسوك احتد الرْحة وادصر في،ا.
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 -8امتازت شرهللعة اإلسالم أن الرْحة مالزمة للسدا هبدا

سدا ر

ف واهلم ،وف ا اصلة هبا جلميس السا  ،ال ْلمة خاصة ،و كمة
يي د د ش د درهللعة اإلسد ددالم هبد ددون امل هللد ددة ،فن ف د دواك السود ددو البش د درهللة
م د ددت علي ،د ددا عص د ددور وفطد د دوار ،هتي د ددأت تووراهت د ددا ْلن َس د ددا
الرْحد ددة ،وفن َد دددفس عس،د ددا املش د د ة ،إال مب د ددادهللر د ددرورهللة ال َ د ددام
املصاحل دو ا ،فأسعد ا هون الشرهللعة ،والوش جا هبا ،واْلمة
املتبعددة هلددا مبصددادفت،ا لل د م  ،والوددور الددوش اقت ددت كمددة ا
سياس د د ددة البش د د ددر فن هللك د د ددون التشد د د درهللس هل د د ددم َشد د د درهللس رْح د د ددة إ
ان ا العامل.
 -9فقيمت شرهللعة اإلسالم على دعا م الرْحة والرفإ واليسر ،ومدا
هللتخيد د مد د ش ددد د ددو ال ا ص دداص واحل دددود ،فذمن ددا ه ددو ملراع ددا
َعددارض الرْحددة واملش د ة ،فال صدداص واحلدددود شددد علددى اجلسددا ،
ورْحة ب ية السا .
 -02رْح ددة اإلس ددالم أهد د الوم ددة ،ع دددم إك د دراه،م عل ددى موارق ددة
فدهللد د ددا م ،وإج د د درا العد د دددك يد د ددس،م
للمسلمي ،وعلي،م ما علي،م
 -00وردت كلمة الومة

اْل كد د ددام ايد د ددم هلد د ددم مد د ددا
احل وق العامة.

اللعة العر ية للداللة على معدان عد ّد ،

ف ،ددا -ممددا لددت عالقددة مبو ددوا ا سددا -الع،ددد والكوالددة ،واْلمددان،

 -6املظ،ر اْلوك م مظاهر كونت رْحة للعاملي فن ا زهلل حممداَ
 هللسة الرْحة ،فكان كوندت رْحدة ،ومجيدس مشا لدت رْحدة ،وصدواَت

واحلإ واحل ْرمة اليت هلل َوم م َ يِّدع،ا.

مجيددس ف دواك معاملتددت اْلمددة ،لتتكددون مساسددبة ددي رو ددت الكيددة،

ال دوهلل ر دوا جبرهللددان ف ك دام امللّ دة علددي،م ،فبددولوا اجل هللددة ،والت م دوا

رْحة على اخللدإ .هللعدي :فن حممدداَ  فودر علدى خلدإ الرْحدة

و ي ما هللل ى إليت م الو ي شرهللعتت اليت هي رْحة ،ىت هللكدون
َل يت الشرهللعة ع انشرار نودد فن جيدد مدا هللدو َ ى دت إليدت مال مداَ
رإبتَت وخل ت.

 -7وفما املظ،ر ال ا م مظاهر كونت رْحة للعاملي :ف،دو مظ،در

َصارهلل شرهللعتت  ،فش ما في،ا م م ومات الرْحة العامة للخلدإ
ا ا
ي متعل ددإ ول ددتَ  :ر ْْحَ دةَ،
كل،ددمْ ،لن قول ددت َع ددا  :ل ْل َعددالَم َ
ا ا
ي الس د ددتعراق ك د د د م د ددا هللص د دددق علي د ددت
والتعرهلل د د د
ل ْل َع د ددالَم َ

اسم العامل.

653

 -00فه الومة اصوال ا هم :الكتا يون -ومد جدر جمدراهم-
أ كام فه الومة

دار اإلسالم.

 -01املساسبة ي املع اللعوش واملع االصوال ي لاهر جلّية،
إ تعه ييدت الدول ددة اإلس ددالمية وتكفل ييت اماهلل ددة ال ددومي ،وع دددم
التعددرض لددت

نوسددت وفهلددت ومالددت ددأ  ،وفعوتددت األمييان علددى

ل ددك ،فأص ددبح ال ددومي ا حي ييق وحرمي يية ،م ا د د ول ددت للج هلل ددة،
والت امت ْل كام وقواني الشرهللعة اإلسالمية.
السيب  أه الومة خ اَ ،و ّور مد إهللدوا ،م،و ّرم
ّ -04
وصى ّ
قددتل،م عد ددإ ،وَوعّددد مد للم،ددم فو انت صدد،م وكلّو،ددم فددوق
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طاقت،م ،و ّرم دخوك مسازهلم ع إ ن،

ه

عض الو ،ا

إ فن للم الومي فشد إ اَ م للم املسلم.
 -05ومسس الو ،ا َعوهلل فه الومة إن امتسعوا م فدا اجل هللدة،
السيب .
فو َأخروا ع لك استساداَ على سسة ّ
ا
َشد د َد
 -06وص د ا س ددبحانت وَع ددا الي ،ددود ول ددت :لَتَج د َدد َن ف َ
ا ا
دود َوالَد ادوهلل َ فَ ْش د َدركواْ ،لن كو ددر
السَ ددا ا َع د َدد َاوَ للَ ددوهلل َ ََّمسد دوا الْيَد ،د َ
الي،ددود عسدداد ،وجحددود ،ومباهتددة للحددإ ،و َإ ْمد للسددا  ،وَ ددسَ
املة العلم ،وهلوا قتلوا ك َا م اْلنبيا  ،ىت وا ت رسدوك
ا  إد مددر  ،وسددحرون ،وفلَبدوا عليددت فشددباه،م مد املشددركي،
السيب  لي ،ولو  ،فكان ر يماَ هبدم
لك مس لك عامل،م ّ
ليس داَ مع ،ددم ،وهك ددوا ك ددان قل د رس ددوك ا  ،وهك ددوا كان ددت
ياَد ددت مد ددس السد ددا  ،مد ددا إ د د لسوسد ددت ق د د  ،وال د دداق صد دددرن
ددعو،م البش ددرش ،وال ا تج د د لسوس ددت ش دديتاَ م د د فعد دراض ه ددون

احلي ددا  ،كم ددا رفهللس ددا ل ددك الص ددور والسم ددا
فعدا ت ،وفإلظ،م قلو اَ فال وهم الي،ود.
 -07جي د د عل د ددى اْل م د ددة واخلوب د ددا االقت د دددا رس د ددوك ا 
هللبصروا السا ولك.
س معاملتت ْله الومة ،وفن ّ
 -08كان س َعاملت  مدس السدا سدببَا لددخوك ك د مدس،م
اإلسالم ،و هوا در للدعا إ ا .
ديب  ،واالسرتشد دداد سد ددستت وس د د َت،
 -09االسد ددت،دا هبد دددش السد د ّ
هللس د دداعد اْلم د ددة اإلس د ددالمية عل د ددى ال د ددتخل مد د د مجي د ددس مش د دداك
اْلقليددات الدديت َعددا مس،ددا ،إ قلمددا َتددد لددداَ مسددلماَ عيددداَ ع د
الت د ددوَرات والود د د  ،س د ددب س د ددو معامل د ددة اْلقلي د ددات العرقي د ددة ،فو
املوهبيددة ،فو الدهللسيددة ،ممددا هلل ع د ا االسددت رار في،ددا ،وهلل،دددد اْلم د ،
وهللوتح البا للتدخالت اخلارجية.
وختاماَ فسأك ا َعدا ال بدوك والسدداد ،وَّخدر دعواندا فن احلمدد
ر العاملي.
الس ددا ة م ددس فش د ّد

الهوامش

()1
()0
()1
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()4
()5

سور اْل ا  ،اآلهللتان(71و.)71
سور اْلنبيا  ،اآلهللة(.)117

( )6ا د عاشددور :هددو حممددد الودداهر د عاشددور ،ر دديد املوتددي املددالكيي تددوند،
وشيخ جدامس ال هللتوندة وفروعدت تدوند .ولدد َدوند عدام (1293ه د) ،ودر في،دا.
عدي عدام (1962م) شديخا لدسدالم مالكيددا ،وهدو مد فع دا اجملمعدي العددر يي
دمش ددإ وال دداهر  ،وَ ددو ع ددام ( 1696هد د) .ل ددت مص ددسوات موبوع ددة ،م د فش دد،رها:
م اص ددد الش د درهللعة اإلس ددالمية ،وفص ددوك السظ ددام االجتم دداعي اإلس ددالم ،التحرهلل ددر
والتسدوهللر َوس د ال درَّن ،الوق د وَّثددارن اإلسددالم ،وفصددوك اإلنشددا واخلوا ددة،
وموج البالإدة ،وممدا عدي تح ي دت ونشدرن دهللدوان شدار د درد فر عدة فجد ا  .وكتد
ك ا اجملالت .هللسظر :اْلعالم لل ركلي(.)174/3
()7
()8
()9

سور اْلنبيا  ،ج م اآلهللة(.)91
سور اْلنبيا  ،ج م اآلهللة(.)6
سور اْلنبيا  ،ج م اآلهللة(.)48

()02

سور اْلنبيا  ،ج م اآلهللة(.)51

( )00روان ا سعد

الوب ات( ،)192 / 1م

مرسدالَ ،وصددححت اْللبددا موصددوالَ فهلل داَ م د
الصحيحة رقم(.)491

دهللم اْلعمد  ،عد فب صداحل
ددهللم فب هرهللددر  ،كمدا

السلسددلة

()00

روان مسددلم( )629درقم( ،)743وفْحددد( )15 / 46واللو د لددت ،ولو د مسددلم:
((فَاذ َن خل َإ نَا ِّ اللَ ات َ كا َن الْ ْرَّ َن)).

()01
()04
()05
()06
()07
()08
()09
()02
()00

سور التو ة ،اآلهللة(.)128

سور َّك عمران ،اآلهللة(.)159

روان مسلم( )1113رقم( )2599م
سور اْلنعام ،اآلهللة(.)154
سور السسا  ،ج م اآلهللة(.)131
سور الب ر  ،ج م اآلهللة(.)54
سور اْلعراذ ،اآلهللتان(153و.)157
سور احل  ،ج م اآلهللة(.)78
سور الب ر  ،ج م اآلهللة(.)185

( )00روان فْح ددد( )324 / 63مد د
السلسلة الصحيحة رقم(.)2924
()01
()04
()05
()06

دهللم فاََ هَرهللْدَرَ.

د ددهللم فب فمام ددة ،وص ددححت اْللب ددا  ،كمد دا

سور الب ر  ،ج م اآلهللة(.)179
سور الب ر  ،ج م اآلهللة(.)29
سور السح  ،اآلهللة(.)7-5
روان مسلم( )987رقم(.)2244

(َ )07وس التحرهللر والتسوهللر ال عاشور( )124-122/17تصرذ هللس .

( )08هللسظر :م اهلليد اللعة( ،)643/2والس،اهللة إرهلل احلدهللم( ،)138/2ولسدان
العر ( ،)221/12وال امو احملي ( ،)132/4وَا العرو (.)213/62

سور اْلنبيا  ،اآلهللة(.)117

()09

سور َّك عمران ،اآلهللة(.)112

()12

سور السسا  ،اآلش (.)1

()10

سور التو ة ،م اآلهللة(.)11
هللسظر :لسان العر (.)221/12
روان مسلم( )88رقم(.)126
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()10

إرهللد احلددهللم( ،)138/2ولسددان العددر ( ،)221/12وَددا

هللسظددر :الس،اهللددة

العرو (. )213/62

( )11روان ا عساكر
()14

هللسظر :الس،اهللدة

َارهللخ دمشإ(.)515/42

( )15اجلرج ددا  :ه ددو ف ددو احلسد د عل ددي د د حمم ددد د د عل ددي اجلرج ددا  ،احلس دديي،
احلسوددي ،وهللعددرذ السدديد الشدرهلل عددامل ،كدديم ،مشددارك فندواا مد العلددوم .ولددد
جبرج ددان ع ددام(741ه د د) ،وَ ددو ش د د از ع ددام(813ه د د) ،وقي د د 814( :ه د د) ،وقي د د :
(868ه د د) ،ومل هللبل ددغ اْلر ع ددي .مد د َص ددانيوت الك د  :اش ددية عل ددى ش ددرر التس دديح
اْلص ددوك ،وش ددرر الت ددوكر السصد د هللة اهليت ددة ،و اش ددية عل ددى َوس د د
للتوت ددازا
البي دداوش ،و اش ددية عل ددى ش ددرر وقاهلل ددة الرواهلل ددة مس ددا اهلداهلل ددة ف ددروا الو ددت
املعا والبيان .هللسظدر :معجدم املدالوي(7
احلسوي ،و اشية على املووك للتوتازا
.)213 /

()16

التعرهللوات(.)91

()18

هللسظر :م اهلليد اللعة(.)643/2

( )17ا د فدار  :هددو ف دو احلسددي ،فْحدد د فدار د زكرهللدا ال د وهللي ،الدرازش ،مد
د عبدداد ،وإ ددا مد
ف مددة اللعددة ،واْلد  ،قدرف عليددت البددهللس اهلمددوا  ،والصددا
ددوان،
فعيددان البيددان ،واْلد  ،فصددلت مد قد وهلل  ،ولددد عددام(629ه د) وفقددام مد ّد
رش ،فتو في،دا عدام(695ه د) مد َصدانيوت :م داهلليد اللعدة ،واجملمد ،
ث انت إ ال ّ
يب ،وإ ه د د د ددا .هللسظ د د د ددر :هللتيم د د د ددة ال د د د دددهر( ،)471-436/6وسد د د د د فع د د د ددالم
والص د د د ددا ّ
السبال ( ،)113-116/17واْلعالم(.)196/1

()42

()40

روان احلاكم

( )40هللسظ ددر :الس،اهلل ددة
العرو (.)213/62
( )41روان البي ،ي

( )44هللسظددر :الس،اهللددة

إرهللد احلددهللم( ،)138/2ولسدان

املستدرك( )123/2رقم( )2484م

( )65سور الب ر  ،ج م اآلهللة(.)196
()66

ف كام الوميي واملستأمسي(.)88-87
املعي ال قدامة امل دسي(.)326 / 11
اشية ا عا دهلل (.)651/4

( )69اْلَنْدبَ ددا  :ق دداك الس ددووش :ه د ْدم فَ َال ددو ال َْع َج ددم .هللسظ ددر :ص ددحيح مس ددلم ش ددرر
السووش(.)217/8
روان مسلم( )1112رقم(.)2316
سور املا د  ،اآلهللة(.)8

( )72مد د ددارداَ :املد د ددارد م د د د الرجد د د ا
داك :العد د دداي الش د د ددهللد .هللسظد د ددر :الس،اهللد د ددة

إرهلل د د د

احلدهللم(.)615/4

( )73روان ف وداود( )463/6رقم(.)6151
( )74سور السور ،اآلهللتان(27و.)28

لسان العر (.)221/12

( )75ف كام الوميي واملستأمسي(.)94

لسان العر ( ،)221/12وَا العرو (.)218/62

( )77س دديد قو د د  :ه ددو س دديد قو د د د د إ د دراهيم موك ددر إس ددالمي مص ددرش ،ولد ددد
عام(1624هد1913-م) قرهللة (موشا) فسيو  .ختر كلية دار العلوم ال اهر
جملدديت الرسددالة،
عددام( 1656هد د  1964 -م) ،وعم د جرهللددد اْله درام ،وكت د
وال اف ددة ،وع ددي مدرس ددا للعر ي ددة ،فمولو ددا دهلل ددوان وزار املع ددارذ ،ث مراقب ددا فسي ددا
للددوزرا  ،وفوفددد ع ددة لدراسددة درام التعلدديم فم كددا سددسة( 1948م1951 -م)،
وملددا ع دداد انت ددد ال د ام املص درهللة ،وك ددان هللراهددا م د و ددس االجنلي د  ،وطال د د ام
َتمشدى والوكدر اإلسدالمية ،و د علدى هدوا اسدت التت سدسة(1956م) العدام ال دا
لل ددور  ،وان ددم إ اإلخد دوان املس ددلمي ،فد درتف قس ددم نش ددر ال دددعو  ،وَ ددو حترهلل ددر

هللسظر :لسان العر (.)221/12

( )49هللسظر :املصدر السا إ(.)221/12

( )52هللسظر :املصدر السا إ (.)222/12
إرهلل د احل ددهللم( ،)138/2ولسددان العددر ( ،)221/12وَددا

( )50معجم لعة الو ،ا (.)73
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( )64سور الب ر  ،ج م اآلهللة(.)191

إرهللد د احلد ددهللم()138/2لس ددان الع ددر ( ،)221/12وَ ددا

هللسظر :لسان العر (.)221/12

( )50هللسظددر :الس،اهللددة
العرو (.)218/62

دهللم رهللد .

( )63روان ف وداود( ،)467/6رقم(.)6152

()71

( )45هو و الرمة  ،كما

()48

()58

سور التو ة ،اآلهللة(.)29

روان مسلم( )778رقم( ،)1761م
( )59ادنْديَةَ :الص ي السس  .هللسظر :عون املعبود(.)264/8
()62
صا َن .هللسظر :لسان العر ()111/7
صت :نس إاليت السد ْ َ
انْدتَد َ َ
(َ )60كلََوددت فَد ْدو َق طَاقَتاد ادت :فش فدا اجل هللددة فو اخل درا ددأن فخددو مم د ال جي د عليددت
اجل هللة فو فخو مم جي عليت فك ر مما هللويإ .هللسظر :عون املعبود(.)264/8
( )60اجيجد ددت :فش حم ا
اججد ددت ،ومعالابد ددت ذلْ،د ددار احل َجد ددة عليد ددت ،واحل ّجد ددة :ال د دددلي
َ
َ
وال هان .هللسظر :الس،اهللة إرهلل احلدهللم()641/1

دهللم فب هرهللر .

إرهللد احلددهللم( ،)139/2ولسددان العددر ( ،)221/12وَددا

( )47هو اْلخو  ،كما

()57

()70

السس الك ( )434/7رقم(.)13195

كد عدام.

( )55روان البخددارش( )1222درقم( ،)3914والسسددا ي( ،)694/8واللو د لددت ،ولو د
ا
ا
ا
البخددارشَ (( :م د ْ قَدتَ د َ نَد ْو َسددا م َع َ
وجددد م د ْ
اهد َدداَ ،ملْ هللَدر ْار َرا َح دةَ ا ْجلَسَددةَ ،وإا َن ارحيَ َ،ددا لَي َ
ا ا ا
ي َع َاما)) .وإمنا فثبت لو السسا ي امل ملوا تت عسوان البحم.
َمس َ ف َْرَع َ
()56
املعي ال قدامة امل دسي(.)577 / 11

()68

العرو (.)218/62

()46

اجل هللة :هي الوليوة املأخو م الكافر ،إلقامتدت ددار اإلسدالم
املعي ال قدامة امل دسي(.)537 / 11

()67

( )19روان ف و داود( )186/6رقم(.)2751
هللسظر :م اهلليد اللعة( ،)643/2والس،اهللة
العر (.)222-221/12

()51

ال ددروض املر ددس للب ،ددوي( ،)242وكش د املخ دددرات والرهلل دداض امل ه درات لش ددرر
فخصر املختصرات(.)651 / 1
()54

إرهللد احلددهللم( ،)139/2ولسدان العدر ( ،)221/12وَدا

العرو (.)217/62
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( )76سور املا د  ،ج م اآلهللة(.)82
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جرهللدددهتم سددسة( 1956م1954 -م) ،وسددج مع،ددم ،فعك د علددى َددألي الكت د
ونش ددرها وهد ددو سد ددجست إ فن صد دددر اْلم ددر ذعدامد ددت ،فأعد دددم عد ددام( 1687هد د د-
 .)1937ل ددت كتد د ك د موبوع ددة متداول ددة مس ،ددا :الس ددد اْلدب فصد دولت ومساهج ددت،
والعدالة االجتماعية اإلسالم ،ومعامل الورهللإ،وفصدر ف و كر ال دادرش عدددا
خاصددا ددت مد جملددة اإلميددان ،وملددا كانددت السكسددة ،فو (السكبددة) سددسة(1937م) ،قدداك
عدالك الواسددي :مددا كددان ا ليسصدر ر ددا هلل ودهددا قاَد سديد قود  .وكتد إ دراهيم
عبدد الدرْح البلي،دي -مد طدال كليدة الشدرهللعة الرهللداض -جملددا مسدان :سديد
قو وَراثت اْلدب والوكرش .هللسظر :اْلعالم لل ركلي(.)148-147/6

( )78سور الب ر  ،اآلهللات(.)111-99
()79
()80
()81

سور السسا  ،ج م اآلهللة(.)51
لالك ال رَّن( )12-9/6تصرذ هللس .

ا ك  :هو عماد الدهلل  ،ف و الوددا  ،إمساعيد د عمدر د ك د ال رهللشدي،
اف  ،مارخ ،ف يت ،ولد عام(711هد) قرهللة م فعماك صر الشدام ،وانت د مدس
فخ ل د د ددت إ دمش د د ددإ ع د د ددام(713ه د د د د) ،ور د د د طل د د د العل د د ددم ،وَ د د ددو دمش د د ددإ
ياَددت ،م د كتبددت :البداهللددة والس،اهللددة ،وشددرر
عددام(774ه د)َ ،ساق د السددا َصددانيوت
صددحيح البخددارش -مل هللكملددت -وَوس د ال درَّن العظدديم ،وإ د لددك ك د  .هللسظددر:
الدرر الكامسة( ،)674-676/1والبدر الوالس( ،)156/1واْلعالم(.)621/1

(َ )82وس ا ك (.)133/6
()83
()84

لالك ال رَّن(.)118/2

روان فْحد(.)653 / 62
(َ )85هلددو ا
ات :اللَ َ،د َدوات :مجددس َهلدَدا  ،وهددي اللَ َح َمددات
ََ
الس،اهللة إرهلل احلدهللم(.)284/4

َسد ْ

صددى ال َود ام .هللسظددر:
فقْ َ

( )86روان مسلم( )933رقم(.)2191
()87

روان البخارش( )244رقم(.)1653

( )88روان البخارش( )267رقم(.)1612
()89
فصلت :ف َن ال اَ كدان إ ا قَدتَد قتديال مجدس الدِّهللَدة مد
الع ْ هو :الدِّهللة و ْ
َع ْ لَتَ :
فع َ ل ،د ددا اوسَ د ددا ْفولاي د ددا امل ْ ت د ددوك .فشَ :شد د ددَها ع ل ،د ددا لي َس د ددلام،ا إل د ددي،م،
اإل د د د َ ،
َ
الدهللددة َع ْ دالَ املصدددر .هلل دداكَ :ع َ د البَع د هللَد ْع لددت َع ْ ددال،
وهللَ با ددوها مسددت ،فسد ِّدميت ِّ
الدهلل ددة اإل د  ،ث قدوم ددت عددد ل ددك ال د َوه و ا
الو َ ددة
ومجَْع،ددا ع ددوك ،وك ددا َن فص د ِّ
ّ ْ
َ
والبَد َ ر والعَسَم وإ ها .هللسظر :الس،اهللة إرهلل احلدهللم(.)278/6
( )90روان مسلم( )745رقم(.)1339

()91
مرش احل امي ،احلورا ،
السووش :هو حمي الدهلل  ،ف و زكرهللا ،حيىي شرذ ّ
عالمة الو دت ،واحلددهللم ،ولدد عدام(361ه د) قرهللدة ندوا -مد قدر دوران
السووشّ ،
سددورهللة -وإلي،ددا نسددبتتَ ،علّددم دمشددإ ،وفقددام هبددا زمس داَ ط دوهللالَ ،قدداك ا د قا ددي
صرذ فوقاَت كل،ا فنواا العلم ،والعم العلم ،وكان ال هللأك اليوم
ش،بةّ (( :
والليلددة ّإال فكلددة عددد عشددا اآلخددر  ،وال هللشددر ّإال شددر ة وا ددد عسددد السددحر ،ومل
هللت و  ،وقد ويل دار اْلشدرفية عدد مدوت فب شدامة سدسة مدد وسدتي إ فن َدو ،
ومل هللأخددو لسوسددت شدديتاَ مد معلوم،ددا)) ،وَددو عددام(373ه د) قرهللددة ن دوا ،مد كتبددت:
هتوهلل اْلمسا واللعدات ،ومس،دا الودالبي ،وَصدحيح التسبيدت ،وإ هدا ك د  .هللسظدر:
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طب ات الشافعية الك للسبكي( ،)411-695/8وطب ات الشدافعية ال د قا دي
ش،بة( ،)16-9/6واْلعالم لل ركلي(.)151-149/8

( )92صحيح مسلم شرر السووش(.)212/3
()93
دحر َد َودداؤالَ ددالبد ْر  ،كمددا َكسَ د ْدوا
َموْبددو ٌ  :فش َم ْسددحورَ ،كسَ د ْدوا الوِّ د ع د ِّ
السد ْ
ال َسليم ع اللَ ادهللغ .هللسظر :الس،اهللة إرهلل احلدهللم(.)111/6
( )94م ْشد َ َوم َشدداطََة :هددي ال َشد َدعر الددوش هللَ ْسد ام د ال درف واللحيددة عسددد التس درهللح
امل ْش  .هللسظر :الس،اهللة إرهلل احلدهللم(.)664/4
()95
َوجد ِّ طَلْد اس َخْلَد َدة َ َكد َر :اجلد ّ  :اوعددا الوَلْدس وهددو العاشددا الدوش هللكددون فَد ْوقَددت.
هللسظر :الس،اهللة إرهلل احلدهللم(.)278/1
( )96اتْددر َروا َن :وددتح الددواك وسد ا
دكون الدرا  ،وهددي :تددر لبَددي زَرهللددإ املدهللسددة .هللسظددر:
َْ
الس،اهللة إرهلل احلدهللم(.)131/2
()97
اعددة ا ْحلاسَددا ا  :قدداك احلدداف ا د جددر الوددتح((( :)261/11ا َ د ِّدم السددون،
ند َ َ
ا
ا
ا
َش :فَ َن لَد ْدون َمددا الْباْتددر لَد ْدون ال َْم دا
َوَختْوي د الْ َ دداذَ ،وا ْحلسَددا َم ْعددروذَ ،وهد َدو ال َْمد ِّدد .ف ْ
داك ال ددَاوادش :الْمد َدراد ال َْمددا
َْحَددرَ .وقَد َ
الَد ادوش هللدْسد َ ددس فايد ادت ا ْحلاسَددا  .قَد َ
داك ااْد التِّددي :هللَد ْعد ادي ف ْ
الَ اوش هللَكون ام ْ إسالَة ْا
اإلنَا الَ اوش َد ْع َج فا ايت ا ْحلاسَا  .قد ْلتَ :وَوقَ َس ا َ اددهللم َزهللْدد
َ
ِ
ا ا
ضيرَ)) َوَهد َوا
و
،
د
ع
س
ص َح َحت ا ْحلَاكام(( :فَي َو َج َد ال َْماء َوقَ ْد ا ْخ َ
ْ
ْ ف َْرقَم ،عسْد ا ْ َ َ َ
داك الْ ددرطايبَ :ك دأَ َن مددا الْباتْددر قَد ْد َدعَيَ ددر ،إا َمددا لارَدا َدا ادت اود ا
دوك
هللد َ د ِّدوش قَد ْدوك ال ددَاواد ِّ
َ
َ َ
َ
ش .قَد َ ْ ّ
ا
ا
ا
دت ا الْباتْددر .قدلْددتَ :وهللَددرّد ْاْل ََوك فَ َن
إاقَ َامتددتَ ،وإا َمددا ل َمددا َخالَوَددت م د ْ ْاْلَ ْشدديَا الَد اديت فلْ يَد ْ
اعسْددد ااْد َسد ْدعد ا م ْر َس د َعْبددد ال دَر ْْحَ ْد َك ْع د  ،فَ َن ا ْحلَددا ار ْد قَد ْديد َه د َوَر الْباْتددر
ا ا
َعانَددت َرس ددوك اللَددت  ا
ور َ ،وَك ددا َن هللَ ْس دتَد ْعو مْسد َ ،دداَ ،و َ َو د َدر اْت د َدرا ف ْخ د َدر  ،فَأ َ
ال َْم دوْك َ
َ ْورَها)).
(َ )98ك د د د د دأَ َن ر و َخْلا ،د د د ددا ر و ال َش د د د ددي ا
اط ا
ي :ق د د د دداك احل د د د دداف ا د د د د د ج د د د ددر
َ َ
َ
ا
ع،دا قدبْحدت
الوتح((( :)261-261/11قَ َ
اك الْ َوَرا َو َإ ْ ن :حيْتَ َم فَ ْن هللَكون َشبَتَ طَلْ َ
ار و ا الشَي ا
ا
ا
ِّ
َ
داك :ف َدالن
اطي ،اْلَند ََ،ا َم ْوصدوفَة دالْ بْ احَ ،وقَد ْد َد َ دَرَر الل َسدان فَن َمد ْ قَ َ
َ
َشْيوَان ف ََر َاد :فَنَت َخبايم ،ف َْو قَبايحَ ،وإا َا قَدبَحوا م َو َكَرا قَالواَ :شْيوَان ،ف َْو م َاندََا قَالوا:
إدوك ،وحيتَمد فَ ْن هللكدون الْمدراد اال َشددي ا
اط ا
ي ا ْحلَيَداتَ ،وال َْع َدر َ َس ِّدمي َد ْعدض ا ْحلَيَددات
َ
َ
ََْ
َ
َشد ْديوَانَاَ ،وهد َدو ثد ْعبَددان قَبادديح ال َْو ْجددتَ ،و ْحيتَ َمد فَ ْن هللَكددون الْمد َدراد ندَبَددات قَبادديح .قايد َ :إانَددت
وجد االْيَ َم ا )) .
هلل َ
( )99روان البخارش( )1148-1147رقم(.)5736
()100
ا ا
داعتت َ د َدرَرا َعلَددى
إ ه د ع دد،م إ فنددت َ (( خشد َدي م د ْ إا ْخَراجددت َوإا َشد َ
ا
ا
اا
صدلَ َحة
ي امد ْ َد َوكر ِّ
دحرَ ،وَد َعلمددتَ ،وَدْددو َلد َ
دكَ ،وهد َدو مد ْ َددا َد ْدرك ال َْم ْ
الْم ْسددلم َ
السد ْ
َخ ْوذ ال َْم ْو َس َد )) .فتح البارش(.)261/11
ا
ا
ا
صددمْ ،لَنَددت َكددا َن مسَاف َ ددا،
و ه د َّخددرون إ ((فَ َن الْمد َدراد االسَددا ا هسَددا لَبيددد ْد ْاْل ْ
َع َ
اإل ْإ َ دا َع َمد ْ هللظْ ا،در ْا
فَدأ ََر َاد  فَ ْن َال هللاد َعلَْي ادت َشدارا ،اْلَنَدت َكددا َن هللد ْداثار ْا
اإل ْس َدالم َولَد ْدو
ا
ص َد َرَ ،وقَ ْد َوقَ َس فَهللْ َ ا ا ارَواهللَة ااْ عيَدْيدسَةَ (( َوَك ارْهت فَ ْن فثا َعلَى فَ َ د
ص َد َر مسْت َما َ
َ
ا
ا
ا
َ
ا
َ
صددم َكددا َن اخلَ ْشدديَ اة فَ ْن
َع
اْل
د
دد
د
ي
ب
ل
د
ت
د
ق
ك
در
د
َ
ن
ْل
:
يب
ط
در
د
ل
ا
ك
دا
د
ق
و
،
))
ا
ر
د
ش
دا
د
س
ال
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ ا ََ
ْ َْ
ْ
َْ
مد ْ
ْ ّ
ا
هللا د اسددبَ ا قَدْتل ددت فاْتدسَددة ،ف َْو لاددتَ َال هللدسَد ِّوددر السَددا َع د ْ الدددخوك ا ْا
اإل ْس د َدالمَ ،وهد َدو م د ْ
َ
ا
ا
ا
ا
ا
داكَّ (( :ل يَيتَ َحي َد النَياس
ق
م
د
ي
ي
اف
س
ْم
ل
ا
ت
د
ق
س
س
م
م

َيب
س
ال
ان
اع
ر
ا
م
ْ َْ َْ َ َ َ ْ َ َ
جْسد َ َ َ
ّ
َص َحابه)) فتح البارش ( )261/11تصرذ هللس .
أَ َن م َح َم ًدا يَي ْقتل أ ْ
()101

فتح البارش(.)261/11
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جملة جامعة دهوك ،اجمللد ،41 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص
()102

املعج د ددم الكبد د د د د درقم( ،)5147وق د دداك اهلي م د ددي جمم د ددس
روان الود د د ا
ال وا ددد((( :)465/8روان الود د ا ورجال ددت ث ددات)) ،وق دداك احلد داف ا د د ج ددر
اإلصددا ة الرتمجددة( )2913عددد فن ع د ان إ الود ا  ،وا د بددان ،واحلدداكم ،وفب
الشدديخ كتددا فخددالق السدديب (( :ورجدداك اإلسددساد موث ددون ،وقددد صددرر الوليددد
فيت التحددهللم ،ومددارن علدى حممدد د فب السدرش الدراوش لدت عد الوليدد ،وث دت ا د
معددي ،وليسددت ف ددو ددام ،وقداك د عدددش :حممددد ك د العلد  .وا فعلددم ،ووجدددت
ل صددتت شدداهدا م د وجددت َّخددر ،لك د مل هللسددم فيددت .قدداك ا د سددعد :دددثسا هلل هللددد،
ددثسا جرهللددر د ددازم ،دددثي مد مسدس ال هددرش ،حيددد فن هلل،ودهللددا قدداك :مددا كددان
ي شي م نعت حممد التورا إال رفهللتت إال احللم ،فوكر ال صة)).
()103
()104

سور املا د  ،ج م اآلهللة(.)82

 ال دددرر الكامس ددة فعي ددان املا ددة ال امس ددة :لدم ددام احل دداف ش دد،ا الد ددهلل فْح ددد
د علددي د حممددد د جددر العسد ال (ت  852ه د) ،حت يددإ :الشدديخ
عبددد الدوار حممددد علددي ،الوبعددة اْلو  ،دار الكتد العلميددة ،د وت -
لبسان ،عام  1418هد  1997 -م.
رد احملتددار علددى ال د ّدر املختددار (( اشددية ا د عا دددهلل ))َ :ددألي حممددد فمددي د
ّ 
عمر عا دهلل (ت  1252هد) ،دار إ يا الرتا العرب.

 الروض املر س شدرر زاد املسدتس س  :مسصدور د هللدوند الب،دوي (ت  1151ه د)،
الوبع ددة السادس ددة ،املوبع ددة الس ددلوية ومكتبت ،ددا ،ال دداهر  -مص ددر ،ع ددام
 1681هد.

 سلس ددلة اْل ادهلل ددم الص ددحيحة :حمم ددد ناص ددر ال ددهلل اْللب ددا  ،الوبع ددة الرا ع ددة،

سور اْلنبيا  ،اآلهللة(.)117

املكت اإلسالمي ،وت  -لبسان ،عام  1415هد 1985 -م.

 سس فب داود :للحاف فب داود سدليمان د اْلشدعم السجسدتا (ت

المصادر والمراجع

 ف كام الوميي واملستأمسي

3144،633 -613

دار اإلسالم :الدكتور عبد الكر زهللدان ،الوبعة

ال انية ،ماسسة الرسالة ،وت  -لبسان ،عام  1693هد  1973 -م.

 اإلصدا ة ييد الصدحا ةْ :لب الو د فْحدد د علدي د حممدد د فْحدد د
جددر العس د ال (ت 852ه د) ،حت ي دإ :علددي حممددد البجدداوش ،الوبعددة
اْلو  ،دار اجلي  ،وت  -لبسان ،عام 1412هد.
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ه د)َ ،عليدإ :عد ت عبيدد الددعا و عددادك السديد ،دار احلددهللم ،الوبعددة
اْلو  ،وت  -لبسان ،عام  1688هد  1939 -م.

 السس الك  :لدمام احلاف فب كر فْحد احلسي د علدي البي ،دي (ت
458هد) ،الوبعة  :اْلو  ،جملد دا ر املعارذ السظامية الكا سة اهلسدد
بلد يدر َّ اد ،عام  1644هد.

 اْلعالم :خد الددهلل ال ركلدي ،الوبعدة اخلامسدة ،دار العلدم للمالهللدي ،د وت -

 الس ددس الكد د  :ف ددو عب ددد ال ددرْح فْح ددد د د ش ددعي السس ددا ي (ت 616ه د د)،
حت يإ :س عبد املسعم شليب ،الوبعة اْلو  ،ماسسدة الرسدالة ،د وت
 -لبسان ،عام 1421هد 2111 -م

حمم د د د ددد د د د د
 َ د د د ددا الع د د د ددرو م د د د د ج د د د دواهر ال د د د ددامو  :للس د د د دديد حمم د د د ددد د د د د ّ
درزاق مرَ ددى احلسدديي ال يدددش (ت  1215ه د) ،حت يددإ :جمموعددة
عبددد الد ّ
م احمل ي ،دار اهلداهللة.

 صددحيح البخددارش (ت  253ه د) ،دار إ يددا الدرتا العددرب ،د وت  -لبسددان،

لبسان ،عام  1981م.

 البددر الودالس مبحاسد مد عدد ال درن السدا س :لل ا دي العالمدة حممدد د علدي
الشوكا (ت  1251هد) ،دار املعرفة ،وت  -لبسان.

َ دارهللخ مدهللسدة دمشددإ و كدر ف ددل،ا وَسدمية مد

ل،دا مد اْلماثد  :فب ال اسددم

عبد ا الشافعي املعدروذ دا عسداكر
علي احلس ا هبة ا
(ت 571ه د) ،حت يددإ :حم د ال ددهلل فب سددعيد عمددر د إرامددة العمددرش،
دار الوكر ،الوبعة اْلو  ،وت  -لبسان ،سسة 1995م.

 التحرهللر والتسوهللر املعروذ توس ا عاشور :حممد الوداهر د حممدد د حممدد
الو دداهر د د عاش ددور التونس ددي (ت 1696ه د د) ،الوبع ددة اْلو  ،ماسس ددة
التارهللخ العرب ،وت – لبسان ،عام 1421هد2111/م

 التعرهللوات :علي حممد علي اجلرجا (ت 813هد) ،حت يإ :إ راهيم
اْل ي ددارش ،الوبع ددة اْلو  ،دار الكت ددا الع ددرب ،د وت – لبس ددان ،ع ددام 1415ه د د-
 2112م.
عمر ك ال رشي الدمش ي
َ وس ال رَّن العظيمْ :لب الودا إمساعي
(ت  774ه د د) ،حت يد دإ :س ددامي د د حمم ددد س ددالمة ،الوبع ددة ال اني ددة ،دار
طيبة للسشر والتوزهللس ،عام 1421هد  1999 -م
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 س فعالم السبال  :لدمدام مشدد الددهلل حممدد د فْحدد د ع مدان الدوهيب (ت
 748ه د د)،حت ي ددإ :س ددي اْلس ددد ذشد دراذ ش ددعي اْلرن دداؤو  ،الوبع ددة
ال امسة ،ماسسة الرسالة ،وت  -لبسان ،عام  1412هد –  1992م.
عام  2111م.

 صددحيح مسددلم :لدمددام فب احلسددي مسددلم د احلجددا ال ش د ش السيسددا ورش
(ت231ه د) ،الوبعدة اْلو  ،دار إ يدا الدرتا العدرب ،د وت  -لبسدان،
عام 1421هد  2111 -م.

 ص د ددحيح مس د ددلم ش د ددرر اإلم د ددام الس د ددووش :ف د ددو احلس د ددي مس د ددلم د د د احلج د ددا

السيس ددا ورش ،حت ي ددإ الش دديخ عرف ددان س ددونة ،الوبع ددة اْلو  ،دار إ ي ددا
الرتا العرب ،وت  -لبسان ،عام 1421هد  2111 -م.

 طب ددات الشددافعيةْ :لب كددر فْحددد د حممددد د عمددر َ ددي ال ددهلل ا د قا ددي
ش دد،بة (ت  851ه د د) ،حت ي ددإ :ال دددكتور احل دداف عب ددد العل دديم خ ددان ،دار
السدو اجلدهللد  ،وت  -لبسان ،عام  1417هد  1987 -م.
 طب ات الشافعية الك  :لتا الددهلل فب نصدر عبدد الوهدا د علدي د عبدد
الك ددا الس ددبكي (ت  771ه د د) ،حت ي ددإ :حمم ددود حمم ددد الوس ددا ي وعب ددد
الوتار حممد احللو ،دار إ يا الكت العر ية ،ال اهر  -مصر.
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 الوب ددات الكد د ْ :لب عب دددا حمم ددد د د س ددعد د د مسي ددس البص ددرش ال ه ددرش
املع ددروذ ددا س ددعد (ت  261ه د د) ،حت ي د دإ :إ س ددان عب ددا  ،الوبع ددة
اْلو  ،دار صادر – وت ،سسة 1938م.

 ع د د د ددون املعب د د د ددود ش د د د ددرر س د د د ددس فب داودْ :لب الويد د د د د حمم د د د ددد مش د د د ددد احل د د د ددإ
العظيم َّ ادش ،إشدراذ صددقي حممدد مجيد العودار ،دار الوكدر ،د وت
 لبسان1415 ،هد 1995م. فددتح البددارش شددرر صددحيح البخددارشْ :لب الو د فْحددد د علددي د حممددد د



فْحددد د جددر العس د ال (ت 852ه د) ،حت ي دإ :عبددد الع هلل د د عبددد
ا د دداز وحم د ال ددهلل اخلوي د  ،رق ددم كتب ددت وف وا ددت وف ادهلل ددت و ك ددر
فطراف،ا :حممد فااد عبد الباقي ،الساشر  :دار الوكر (مصدور عد الوبعدة
السلوية).
ل ددالك ال درَّن :س دديد قو د  ،الوبع ددة الس ددا عة ،دار إ ي ددا ال درتا الع ددرب،
وت-لبسان ،عام 1691هد1971 -م.

 ال ددامو احمل ددي  :جم ددد ال ددهلل حمم ددد د هللع ددو الو وزَّ ددادش (ت  817ه د د)،

الوبعة اْلو  ،دار إ يدا الدرتا العدرب ،د وت-لبسدان ،عدام 1412ه د-
1991م.

 كش املخدرات والرهللاض امل هرات لشرر فخصر املختصرات :عبد الرْح
عب د ددد ا البعل د ددي احلسبل د ددي (ت  1192ه د د د) ،حت ي د ددإ :حمم د ددد د د د ناص د ددر
العجمددي ،الوبعددة اْلو  ،دار البشددا ر اإلسددالمية ،د وت  -لبسددان ،عددام
1426هد 2112 -م
 لسددان العددر  :للعالم ددة فب الو د مج دداك ال ددهلل حمم ددد د مك ددرم ا د مسظ ددور
اإلفرهلل ي املصرش(711هد) ،دار صادر ،وت  -لبسان.
 جممس ال وا د ومسبس الووا د :للحداف ندور الددهلل علدي د فب كدر اهلي مدي (ت
 817هد) ،حت يإ :عبد ا حممد الدروهلل  ،دار الوكر ،وت  -لبسان،
عام 1414هد 1994 -م

3144،633 -613

سب (ت  241هد) ،حت يإ :شعي اْلرناو وَّخرون،
 مسسد اإلمام فْحد
الوبعد ددة ال اني د ددة ،ماسسد ددة الرس د ددالة ،د د وت  -لبسد ددان ،ع د ددام 1421ه د د د ،
1999م.

 املعج د د د ددم الكب د د د د د  :للح د د د دداف فب ال اسد د د د ددم س د د د ددليمان د د د د د فْح د د د ددد الو د د د د د ا
(ت  631هد) ،حت يإْ :حدش عبد اجمليد السلوي ،الوبعة ال انية ،موبعة
ال هرا احلدهلل ة ،املوص  -العراق.
 معجم لعة الو ،ا  :و دعت الددكتور حممدد روا قلعدت جدي ،الوبعدة ال انيدة ،دار
السوا د ،وت  -لبسان ،عام  1427هد 2113 -م.

 معجم املالوي :عمر ر ا كحالة ،مكتبة امل  ،وت.

 املعي والشرر الكب على م امل سس :لدمدامي موفدإ الددهلل فب حممدد عبدد ا
د فْحددد د قدامددة (ت  321ه د) ،ومشددد الددهلل فب الوددر عبددد الددرْح
د فب عمددر حممددد د فْحددد د قدامددة امل دسددي (ت  382ه د) ،الوبعددة
اْلو  ،دار الوكر ،وت  -لبسان ،عام 1414هد 1984م.
 م اهلليد اللعةْ :لب احلسي فْحد فدار د زكرهللدا ( ت  695ه د) ،حت يدإ:
الدكتور حممد عوض مرع و فاطمة حممد فصدالن ،الوبعدة اْلو  ،دار
إ يا الرتا العرب ،وت  -لبسان ،عام  1422هد  2111 -م.
 الس،اهلل ددة إرهلل د احل ددهللم و اْلث ددر :لدم ددام جم ددد ال ددهلل د املب ددارك د حمم ددد
اجل رش ا اْلث  ،حت يإ :طداهر فْحدد الد اوش و حممدود حممدد الوسدا ي،
دار الوكر ،وت  -لبسان.
 هللتيمددة ال دددهر حماس د فه د العصددر َ :ددألي فب مسصددور عب ددد امللددك ال ع دداليب
السيسدا ورش (ت  429ه د) ،حت يددإ :الددكتور مويدد حممددد قميحدة ،الوبعددة
اْلو  ،دار الكتد العلميددة ،د وت  -لبسددان ،عددام  1416ه د 1986 -
م.

 املس ددتدرك عل ددى الص ددحيحي :لدم ددام فب عب ددد ا حمم ددد د عب ددد ا احل دداكم
السيسا ورش (ت  415هد) ،حت يإ :صاحل اللحام ،الوبعة اْلو  ،دار ا
م ،وت  -لبسان ،عام  1428هد  2117 -م.
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ثوختة
فة كولني بة ر كة رياني دكة ت داكو رة حم ودلوفانيا بيغة مبة ري (سالف لي بن ) بومروفان بة رجاف بكةت ،ب
ريكا بةر جافكرنا شرية تني وي بدة ف كوتني  ،وكارين وي دزيانا خودا كرين دة مي وي سةرةدةري دكة ل كيتابيان دكر
بتايبة تى دكة ل جوةيان ،كو دمية نة كى تزية زوينة يني ليبورينى ودلفرة هيي يني كو بووينة شروفة كرن بو كوتنا خودي
{و ما أرسلناك إال رمحة للعاملني } وئة و كرية واقعة كي بة رجاف وسة ربورة كا زيندي ياا جااف لاي بيتاة كارن.
وخواندنة كا هوير بو زينة نيكارا بيغة مبة رى ( سالف ل بن ) وناسينا كة ساية تيا وى دريكا سوننة تا وى راتريا هندي
هة ية كو وان كوتني نة دورست وبي بة ختيان زي بدة تة باش يني دة م بو دة مى دهندة ك دة زكة ةين راكة هاندني دا ل
وة التني كوفري بي دئينة رادان ،وبة لكى خو ل هندة ك وة التني موسلمانان زى ....هة روة سا خواندنا زينة نيكارا بيغة
مبة رى ئة حكامني شريعة تي زي ب رة نكة كي كاربيكرى بو مة بة رجاف دكة ت ،جونكى زينة نيكارا وى ( سالف
لي بن ) ب جهئينانة كا زيندي بو ئة حكامني شريعة تي.

ABSTRACT
The study aims to show the fact that the Prophet(PBH) is mercy for the universe .This will be shown through the
wills in his speeches & his practical life in dealing with the safekeeping peoples ( especially the Jews ) which is full of
ِ ِ
ينforgiveness &erasing , this explicated God's speech 
َ  in to a practical living actuality & a livingوَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إَِّل َر ْح َمةً لل َْعالَم َ
practice to be guided ,as well. A deep studying of the prophet's biography , &a good getting acquainted with his
personality through his true sunna is enough to push away the unfair accusations ,untrue lies & spiteful lies which come
out from time to time in some mass medias in the countries of the atheists & even in the Islamic ones .Moreover ,
studying his biography arises the Islamic law rules from an oral view to a practical view , because his life is a living
application for the rules of this sharia( the Islamic Law ) & a mirror that reflects its etiquette .
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